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Wydarzenie

Laureaci VIII Rumskiej Gali Sportu

Rumia – miasto tętniące sportem
Już po raz ósmy lokalni sportowcy, działacze
oraz przedstawiciele organizacji wspierających
aktywność fizyczną wzięli udział w Rumskiej
Gali Sportu.
Święto sportu
Gala w obecnej formule organizowana jest od 2010 roku. Jej głównym
celem jest nagradzanie najlepszych lokalnych sportowców, trenerów oraz
działaczy sportowych, a także promocja aktywności fizycznej wśród
mieszkańców. Uroczystość każdorazowo przygotowywana jest przez
zespół Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we współpracy
z pracownikami Urzędu Miasta Rumi.
– Podczas Gali nagradzamy naszych najlepszych sportowców,
trenerów, zawodników młodego pokolenia, wydarzenia sportowe,
osobowości. Zwracamy uwagę na wszystko, co jest związane z rumskim
sportem. W zeszłym roku, także ze względu na 40-lecie naszej instytucji,
przeżyliśmy wiele wspaniałych chwil. Dlatego też tegoroczna Gala jest
wyjątkowa – mówiła podczas wydarzenia Jolanta Król z Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W tym roku przyznano statuetki aż w 15 kategoriach. Najwięcej emocji
wiązało się z nagrodami najbardziej prestiżowymi – dla najlepszego
sportowca, trenera oraz drużyny. Ponadto wyróżniono m.in. sponsorów,
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szkoły, organizatorów imprez sportowych, instytucje przyczyniające się do
popularyzacji sportu czy najmłodszych zawodników.
W Rumi, mieście mocno stawiającym na równe szanse w sporcie, nie
mogło także zabraknąć kategorii doceniającej zawodników
niepełnosprawnych.
Najlepsi z najlepszych
Za najlepszego rumskiego sportowca 2016 roku uznano triathlonistę
Mateusza Raka z UKS „Tri-Team”. Wśród nominowanych znaleźli się także:
Wojciech Cierlica, tenisista stołowy z ATS Małe Trójmiasto oraz piłkarz Dariusz
Formella grający obecnie w Arce Gdynia oraz reprezentacji Polski U-21.
– Bardzo miło jest dostać wyróżnienie dla sportowca roku i na pewno
mobilizuje to do dalszej pracy – mówił Mateusz Rak.
Statuetkę dla najlepszego trenera otrzymał Tadeusz Gaweł z ATS „Małe
Trójmiasto”, którego podopieczni na co dzień grają w II i III lidze tenisa
stołowego. W tej samej kategorii nominowani zostali też Robert Sawicki z
APS Rumia i Maciej Szymański z RKS Rumia, trener wojewódzkiej kadry
młodzików w lekkoatletyce.
Najlepszą drużyną okazał się zespół młodziczek Akademii Piłki
Siatkowej Rumia, zdobywczynie mistrzostwa Polski młodziczek w piłce
siatkowej. Wyróżnienie specjalne za awans do IV ligi w sezonie 2015/16
otrzymał Miejski Klub Sportowy Orkan Rumia.
Wśród sportowców niepełnosprawnych za bezkonkurencyjnego
uznano Konrada Krawczuka, zawodnika klubu „Złoty Tur”. W Pucharze

Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzenie
Świata w siłowaniu na rękę osób niepełnosprawnych zajął
wysokie piąte miejsce.
– W Rumi możemy być dumni ze sportowców. Wielu z nich
reprezentuje polską czołówkę. Są to lekkoatleci, siatkarze
i wielu innych. Osiągają wspaniałe wyniki. Nie byłoby
to możliwe bez zaangażowania zawodników i profesjonalizmu
trenerów. I jedni, i drudzy nie szczędzą potu na treningach.
Wielkie podziękowania należą się również sponsorom, to ich
wsparcie umożliwia prężny i dynamiczny rozwój sportu
w naszym mieście – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
Bez sponsorów – ani rusz
Podczas Rumskiej Gali Sportu wyróżniono także firmy oraz
organizacje, które w ramach swojej działalności wspierają
aktywność fizyczną – zarówno w wymiarze profesjonalnym,
jak i amatorskim.
Wśród wyróżnionych instytucji znalazły się m.in.
OTLOGISTIC S.A., KAMIX i EUROCAPITAL 24 (sponsorzy ATS
Małe Trójmiasto), firma F.H. Bortex Sylwester Borkowski
i BALTIC UNITED sp. z o.o. Andrzej Trylski (sponsorzy klubu TRITEAM), Decathlon Rumia (sponsor ATS Małe Trójmiasto
i MOSiR), a także Gazeta Rumska, Bob-Rollo, Fako Rumia, Bank
Rumia Spółdzielczy czy firma Corleonis.
– Hasło misji, jaką wypełnia Bank Rumia Spółdzielczy,
brzmi „Realizujemy pomysły ludzi stąd”. Dlatego też aktywnie
włączamy się w różnorodne inicjatywy społeczne.
Te o charakterze sportowym mają dla nas znaczenie
szczególne. Aktywność fizyczna jest bowiem ważnym
elementem wychowania młodzieży, a także popularną
i zdrową formą spędzania wolnego czasu – mówi Wioletta
Kwaśniewska, dyrektor Banku Rumia Spółdzielczego.
– Na początku lutego wyróżnieni zostaliśmy na tym polu przez
Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka,
kolejnym sukcesem jest statuetka wręczona podczas Rumskiej
Gali Sportu. Serdecznie dziękujemy – dodaje.
W kategorii „Sportowa osobowość roku” wyróżnieni zostali
wieloletni działacze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji –
Jolanta Król, za całokształt działalności na rzecz sportu
i rekreacji oraz Jan Nowicki, dyrektor MOSiR Rumia od 29 lat,
a także Prezes TKKF „ORZEŁ” działający na rzecz rozwoju tenisa
ziemnego w Rumi.
Wydarzenie sportowe
Za najlepsze wydarzenia sportowe 2016 roku uznano II
Pucharu Świata Zawodowców w Armwrestlingu oraz II Puchar
Świata w Siłowaniu na Ręce Osób Niepełnosprawnych.
Doceniono też ATS Małe Trójmiasto za organizację II
Memoriału Jerzego Zienkiewicza w tenisie stołowym, a także
Creative Dance Rumia za organizację GPX Polski oraz IV
Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Burmistrza Rumi.
– Memoriał zgromadził 160 zawodników na hali MOSiR.
Impreza trwała prawie 10 godzin. Nie brakowało emocji
i kibiców, którzy chętnie dopingowali swoich ulubieńców –
mówił podczas wydarzenia Jarosław Przyborowski, prezes ATS
Małe Trójmiasto.
Wyróżnienie otrzymał także Rugby Club Arka Rumia
za pokazowy mecz rugby na wózkach „Z nami nie ma
ograniczeń” oraz MKS Orkan Rumia za organizację festynu
sportowo-rekreacyjnego z okazji obchodów 40-lecia
działalności klubu.
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Tegoroczni laureaci VIII Rumskiej Gali Sportu
Nagroda dla najlepszego sportowca
Mateusz Rak (UKS Tri-Team Rumia) – od 2010
triathlonista, wcześniej przez wiele lat pływak.
W czasie kariery pływackiej zdobył 9 medali na
mistrzostwach Polski. Mateusz Rak należy do
grona polskich triathlonistów, którzy mogą
rywalizować z czołowymi światowymi
zawodnikami na dystansie olimpijskim.
Nagroda dla najlepszego trenera
Tadeusz Gaweł (ATS Małe Trójmiasto) –
wieloletni trener tenisa stołowego. Jego
zawodnicy grają w II i III lidze. Obecnie zajmują 1
miejsce II lidze. Jego zawodniczka Magdalena
Malek awansowała do GP Polski.
Nagroda dla najlepszej drużyny
Zespół młodziczek Akademii Piłki Siatkowej
Rumia – za zdobycie mistrzostwa Polski
młodziczek w piłce siatkowej.
N a g ro d a d l a n a j l e p s z e g o s p o r t o w c a
niepełnosprawnego
Konrad Krawczuk - zawodnik gdyńskiego klubu
Złoty Tur, zajął piąte miejsce w siłowaniu na lewą
i prawą rękę w Pucharze Świata w siłowaniu na
ręce osób niepełnosprawnych.
Nagrody dla najlepiej zapowiadających się
młodych sportowców
Zuzanna Sadowska (RC Arka Rumia) –
powołana do kadry narodowej kobiet U16.
Zdobyła II i III miejsce w Młodzieżowym Turnieju
Beach Rugby Gdynia.
Weronika Konefka (APS Rumia) – siatkarka,
czołowa zawodniczka młodziczek APS Rumia.
Natalia Młodak (RKS Rumia) – lekkoatletka
uprawiająca bieg 200 metrów przez płotki.
Dawid Zawidowski (Champion Gdańsk) –
srebrny medalista Pucharu Europy w kickboxingu.
Dominik Bielawa (Tri-Team Rumia) – uprawia
pływanie na dystansach 100 i 200 metrów stylem
klasycznym. Członek kadry narodowej Polski
juniorów młodszych. Zdobył srebrny i brązowy
medal Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
stylem klasycznym.
Grzegorz Żurek (UKS Siódemka) - mistrz Polski
w biegu sztafetowym juniorów młodszych
i w biegu dystansowym M16. Członek kadry Polski
juniorów.
Nagroda dla najlepszej szkoły podstawowej
Szkoła Podstawowa nr 9 – zajęła w punktacji
wojewódzkiej szkół podstawowych 73 miejsce,
zdobywając 79 punktów na 395.
Nagroda dla najlepszej szkoły gimnazjalnej
Gimnazjum nr 1 - zajęło w punktacji
wojewódzkiej gimnazjów 2 miejsce, zdobywając
245 punktów na 276 sklasyfikowanych szkół. Jest
to największe osiągnięcie szkoły rumskiej w tej
punktacji.
Nagroda dla najlepszej szkoły
ponadgimnazjalnej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – zajął
w punktacji szkół ponadgimnazjalnych 25
miejsce, zdobywając 66 punktów na 96
sklasyfikowanych szkół.
Nagroda dla sportowych osobowości roku
Jolanta Król – za całokształt działalności na rzecz
spor tu i rekreacji, menadżer spor tu

z trzydziestoletnim stażem pracy w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji, działacz SL SALOS
Rumia od 21 lat.
Jan Nowicki – pełniący funkcję dyrektora
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi od
29 lat, prezes TKKF „ORZEŁ” aktywnie działający
na rzecz rozwoju tenisa ziemnego.
Nagroda za sportowe wydarzenie roku
Fundacja For Dream – za organizację: II Pucharu
Świata Zawodowców w Armwrestlingu oraz II
Pucharu Świata w Siłowaniu na Ręce Osób
Niepełnosprawnych.
RC Arka Rumia – za pokazowy mecz Rugby na
wózkach „Z nami nie ma ograniczeń”.
MKS Orkan Rumia – za organizację festynu
sportowo-rekreacyjnego z okazji obchodów 40lecia działalności klubu.
ATS Małe Trójmiasto – za organizację II
Memoriału Jerzego Zienkiewicza w tenisie
stołowym.
Taneczny Klub Sportowy Creative Dance – za
organizację GPX Polski i IV Ogólnopolskiego
Turnieju o Puchar Burmistrza Rumi.
Nagroda za sportową promocję miasta
Gimnazjum nr 2 - za zajęcie II miejsca we
współzawodnictwie szkół gimnazjalnych
województwa pomorskiego.
Nagroda za sportowo-artystyczną promocję
miasta na arenie międzynarodowej
UKS MASTA DANCE, grupa Czarownice –
zdobyły Mistrzostwo Europy, Wicemistrzostwo
i dwa II Wicemistrzostwa w kategorii
contemporary showcases juveniles, jazz dance
showcases juveniles.
Nagroda za całokształt działalności na rzecz
środowiska sportowego
Rumski Klub Sportowy Rumia – w tym roku klub
obchodzi 20-lecie działalności. Pierwszym
prezesem był Leszek Przedpełski. Trenerami
klubu są Tadeusz Pepliński i Maciej Szymański.
Wychowankami klubu byli między inni:
Magdalena Zdrojewska, Jakub Ciskowski, Marta
Jeschke, Adam Falkowski, Katerina Thomaidu,
Aleksandra Dżugan, Joanna Walas, Joanna
Dżugan, Alicja Doczekalska, Nina Piesik.
Trenerem był również Piotr Taube.
UKS „Siódemka” Rumia – w tym roku klub
obchodzi 20-lecie działalności. Trenerzy
i instruktorzy oraz działacze UKS „Siódemka”
Rumia zajmują się szkoleniem dzieci i młodzieży
w biegu na orientację. W roku 2016 roku
trenowało 84 zawodniczek i zawodników.
Nagrody dla sponsorów
· OTLOGISTIC S.A., KAMIX i EUROCAPITAL 24
(sponsorzy ATS Małe Trójmiasto)
· F.H. Bortex Sylwester Borkowski i BALTIC
UNITED sp. z o.o. Andrzej Trylski (sponsorzy
klubu TRI-TEAM)
· Decathlon Rumia (sponsor ATS Małe Trójmiasto
i MOSiR)
· Gazeta Rumska
· Bob-Rollo
· Fako Rumia
· Bank Rumia Spółdzielczy
· Corleonis
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Sport

Jolanta Król:
sport to moja pasja
Pani Jolanta Król, menedżer z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
to w lokalnym sporcie człowiek-instytucja. Od trzech dekad zajmuje się
organizacją wydarzeń sportowych oraz kulturalnych.

W 2017 roku mija 30 lat odkąd rozpoczęła Pani pracę w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jak przez ten czas zmieniała się ta
instytucja?
Ostatnie trzy dekady były dla lokalnego sportu czasem wielkich
przemian. Udało się nie tylko znacząco poprawić jakość istniejącej
w mieście infrastruktury sportowej, lecz także zwiększyć ilość
wydarzeń, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy. Wśród inwestycji
mam na myśli szczególnie budowę kompleksu z profesjonalną halą
widowiskowo-sportową, boiskiem i trybunami.
Kolejne obiekty poświęcone miłośnikom aktywności fizycznej
modernizowane są także w obrębie innych części miasta. Są to
zarówno boiska do gier zespołowych, jak i popularne w ostatnich
latach siłownie zewnętrzne. Ostatnią dużą inwestycją była budowa
pięknego boiska przy ulicy Bukowej. Trenują na nim zespoły także
spoza granic Rumi, co napawa dumą. Można powiedzieć, że Rumia
z każdym rokiem rośnie sportowo w siłę.
Rocznica Pani pracy w MOSiR niemal nałożyła się
z czterdziestoleciem funkcjonowania tej instytucji, którą
obchodziliśmy w 2016 roku…
Działo się bardzo wiele. Kilkadziesiąt dużych wydarzeń sportowych
i kulturalnych, wiele z nich zorganizowanych pierwszy raz w historii
miasta. Wydarzeniem, które szczególnie zapadło mi w pamięć był
Camp koszykarski Marcina Gortata. Nasza gwiazda NBA wysoko
oceniała Rumię jako partnera tego wydarzenia. Marcin lubi zmieniać
miejsca organizacji swoich treningów, jednak Rumia może liczyć na
kolejną edycję – pozytywna reakcja w przypadku tak znanego
sportowca jest dla nas wielkim powodem do dumy.
Warto też dodać, że MOSiR to nie tylko sport, lecz także kultura.
Na naszej hali można podziwiać występy czołowych polskich
kabaretów, pod koniec 2016 roku gościliśmy słynny zespół Mazowsze.
Sala każdorazowo jest pełna.
Oferta MOSiR to jednak nie tylko duże wydarzenia sportowe,
lecz także codzienna praca z młodzieżą. Jak obecnie kształtuje się
oferta dla tej grupy?
Każdego roku organizujemy niezliczoną ilość turniejów – piłki
nożnej, tenisa stołowego, siatkówki, koszykówki i wielu innych. Są to
wydarzenia skierowane również do amatorów, osób lubiących ruch
i dobrą zabawę. Zależy nam na tym, żeby każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Dlatego stawiamy także na pomysły samych mieszkańców.
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W zeszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego uruchomiliśmy
lodowisko. Cieszyło się ono tak dużym powodzeniem, że w tym roku
powtórzyliśmy ten projekt. Planujemy uczynić go cyklicznym.
Dodatkowo, aby uatrakcyjnić czas wolny od nauki, dla uczniów szkół
organizujemy Akcję Zima i Akcję Lato na boiskach w naszym mieście.
W mieście znana jest Pani także z zaangażowania w działania
salezjańskiej organizacji sportowej Salos. W 2013 roku za
osiągnięcia na tym polu odebrała Pani medal „Salesiani
merentibus”. W jaki sposób łączy Pani pracę w MOSiR i Salos?
Sport to moja pasja, a stowarzyszenie Salos stawia sobie za cel
wychowanie młodzieży właśnie poprzez aktywność fizyczną.
W organizacji jestem obecna od ponad 20 lat, jestem autorką pracy
licencjackiej przygotowanej na AWFiS w Gdańsku poświęconej jej
działalności. Na co dzień w Salosie zajmuje się organizowaniem
wydarzeń sportowych, a także pozyskuje fundusze na naszą
działalność. Sprawia mi to dużo satysfakcji – zawodowej i nie tylko.
Warto dodać, że wychowałam się w Lubinie, również w salezjańskiej
Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej.
Oprócz Salosu, działałam również w UKS „Zagórzanka
Korzeniewski.pl” od czasu nieoczekiwanej śmierci śp. Lidii Lipińskiej,
która była prezesem klubu unihokeja i chodu sportowego. Należałam
do komitetów założycielskich Rumskiego Klubu Sportowego, TPS
Rumia, OKS Janowo czy ATS Małe Trójmiasto.
Jest Pani osobą znaną przez sportowców i działaczy
sportowych. Czy którychś ceni sobie Pani szczególnie?
Chciałabym podziękować osobom, które działają społecznie na
rzecz rumskiego sportu. Są to: p. Barbara Niewiedziała, p. Ewa Nastały,
p. Grażyna Bratnikow, p. Piotr Taube, p. Jarosław Mamrot,
p. Tadeusz Pepliński, p. Jarosław Formella, p. Grzegorz Grinholc,
p. Arkadiusz Hebel, p. Krzysztof Sajewicz, p. Jarosław Przyborowski,
z którymi działam od początku mojej pracy. Ukłony należą się moim
koleżankom i kolegom z pracy – na czele z dyrektorem MOSiR Rumia,
Janem Nowickim.

Jolanta Król – menedżer ds. sportu Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Od 30 lat organizuje wydarzenia
sportowe dla mieszkańców miasta. Aktywnie działa także
w organizacji Salos, w której pełni rolę sekretarza
i księgowej stowarzyszenia.

Wydarzenie

Razem ponad pół wieku
LAT RAZEM

Złote i diamentowe gody, czyli 50 i 60 lat małżeństwa, obchodziły małżeństwa
zamieszkałe na terenie Rumi. Z tej okazji burmistrz miasta Michał Pasieczny,
wręczył zgromadzonym Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jubilaci wraz z władzami miasta

Wśród odznaczonych za 50 lat małżeństwa znaleźli się: Teresa
i Stefan Terech, Krystyna i Marian Jaroniec, Urszula i Jan Arendt,
Jadwiga i Franciszek Chmielewscy, Gertruda i Jan Pieńkowscy.
Diamentowe gody obchodzili Łucja i Edmund Hinc.
Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta
w składzie: Michał Pasieczny, burmistrz Rumi; Piotr Wittbrodt,
zastępca burmistrza oraz Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.
– W imieniu Rady Miejskiej chciałem pogratulować i podziękować
za to, że w obecnych czasach, kiedy młode pary często rozstają się po
napotkaniu różnych problemów, stanowią Państwo wzór do
naśladowania dla nas wszystkich oraz pokazują, że można żyć razem
długo i szczęśliwie – mówił podczas uroczystości Ariel Sinicki,
przewodniczący Rady Miejskiej.

Wydarzenie uświetniła oprawa artystyczna przygotowana przez
Krzysztofa Brzozowskiego, Annę Osior oraz Dariusza i Ilonę
Wojciechowskich z Opery Bałtyckiej. Muzycy wykonali dla jubilatów
m.in. pieśni „Ave Maria” oraz „O sole mio”, a także „Arię Adeli”
z operetki „Zemsta nietoperza” oraz arię „Usta milczą, dusza śpiewa”
z operetki „Wesoła wdówka”.
Na koniec wydarzenia zaproszono jubilatów na poczęstunek.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako
nagrodę dla osób, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym
związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego
1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu
odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach
i odznaczeniach.

Informacje dotyczące
Ślubu Cywilnego
Pary, które zamierzają zawrzeć związek małżeński
zobowiązane są do stawienia się u kierownika wybranego Urzędu
Stanu Cywilnego z ważnymi dowodami osobistymi. Na miejscu
przyszli małżonkowie wypełniają druk zapewnienia o braku
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz uiszczają
opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości
84 zł. Po podpisaniu zapewnienia ustalana jest data ślubu. Zgodnie
z przepisami najkrótszy termin oczekiwania na termin ślubu
cywilnego to jeden miesiąc, od dnia podpisania zapewnienia.
Zapewnienie przedmałżeńskie ważne jest sześć miesięcy.
Rumskie Nowiny nr 3/marzec/2017

W Rumi śluby cywilne udzielane są w soboty, w Miejskim Domu
Kultury, przy ul. Mickiewicza 19.
Od 2015 roku przyszli małżonkowie mogą wziąć ślub poza
Urzędem Stanu Cywilnego. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani
taką formą zawarcia ślubu cywilnego na terenie Rumi, to należy
złożyć wniosek do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Miejsce
ślubu musi gwarantować zachowanie powagi i doniosłości
ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Nie może
być to np. sala restauracyjna lub miejsce pełne przypadkowych
ludzi. Za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie,
będą musieli zapłacić dodatkowo 1000 zł.
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Zdjęcie z podróży Agnieszki i Piotra Kaźnicy

„Złap w żagle pomyślne wiatry.
Podróżuj. Śnij. Odkrywaj”
Wywiad z Agnieszką oraz Piotrem Kaźnicą , założycielami klubu podróżnika „Apetyt na Świat”
10 lutego w Stacji Kultura – Bibliotece w Rumi odbyło się spotkanie
podróżnicze „Apetyt na Azję”, którego gośćmi byli podróżnicy,
założyciele klubu podróżnika „Apetyt na Świat” - Agnieszka oraz Piotr
Kaźnica. Opowiadali m.in. o tym, co warto zobaczyć w Kambodży,
w Tajlandii czy na Sri Lance.
Anna Chlewicka: Wchodzimy na Wasz portal internetowy
i widzimy bogatą ofertę turystyczną: Azja PołudniowoWschodnia, Skandynawia, ale również wspinaczkowy raj TON SAI
w Tajlandii, warsztaty fotograficzne z profesjonalistami. „Apetyt
na Świat” to nie jest typowe biuro podróży, które zapewni nam
wycieczkę all-inclusive z open-barem. Jak właściwie działa Wasz
klub podróżnika ? Jaka jest Wasza misja?
Agnieszka: Jesteśmy pasjonatami podróży i chcemy naszą pasją
zarażać inne osoby. Nie lubimy podróży w dużym gronie, dlatego
nasze grupy liczą maksymalnie 12 osób; zdarzało się i tak, że
odkrywaliśmy ciekawe miejsca w zaledwie 4 osoby. Wybieramy kraje
i miejsca, które bardzo chcielibyśmy odwiedzić lub te, które już znamy
i wiemy, że są warte pokazania. Na naszych wyjazdach nie da się
nudzić. Całości dopełnia miłe towarzystwo – osoby, które decydują
się na wyjazdy z nami to zazwyczaj bratnie dusze, ludzie ciekawi
świata. Na wyprawach często rodzą się przyjaźnie, które potem
trwają przez kolejne lata.
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Kto z wami może pojechać, a kto będzie rozczarowany Waszą
ofertą?
Agnieszka: Pojechać może z nami każdy, kto ma apetyt na
podróżowanie. Nie ma znaczenia wiek, zawód czy płeć. Ważne jest
by osoba miała chęć wczuć się w klimat danego kraju, zobaczyć jak
najwięcej i spędzić czas z osobami o podobnej pasji. Na wyprawach
podróżujemy z plecakami, często korzystamy z lokalnych środków
transportu, jemy w lokalnych knajpkach. Rozczarowana będzie
osoba, która oczekuje wożenia klimatyzowanym autokarem od
zabytku do zabytku i pilota z parasolką. To pozostawiamy dużym
biurom podróży.
Czyli nie trzeba być surviwalowcem, żeby móc wybrać się
z Wami na wyprawę np. do Tajlandii czy Kambodży?
Piotr: Absolutnie nie. Wyprawy do Azji nie są wymagające
fizycznie. Owszem, są intensywne jeśli chodzi o zawartość programu,
ale można być osobą "oderwaną od biurka" i spokojnie da się radę.
Inaczej ma się już sprawa, jeśli mówimy o wyprawie na Lofoty czy np.
na Via Ferratę Loen w górach Norwegii. Tu niezbędna będzie
przynajmniej minimalna kondycja.
Jak powinniśmy się przygotować do podróży? Jak wyglądają
kwestie finansowe- za co płacimy, a co musimy sobie zapewnić we
własnym zakresie?
Rumia naturalnie pomysłowa

Stacja Kultura
Agnieszka: Wystarczy odpowiednio się spakować (śmiech)
Uczestnicy otrzymują od nas drogą mailową listę rzeczy do
spakowania. Plecak do Azji powinien zamknąć się w 12kg. Ale są
rekordziści, którzy latają z 5kg plecakami na 2 tygodnie (śmiech).
Do niektórych krajów zaleca się zrobić szczepienia.
W ramach wyprawy Apetyt na Świat ponosi wszelkie koszta
realizacji programu: noclegi, transport na miejscu (łącznie
z lokalnym przelotem jak w przypadku imprezy do Kambodży,
Tajlandii, Laosu, Wietnamu). W cenę wliczone są też wszystkie bilety
wstępu do odwiedzanych miejsc, snorkelling, kurs gotowania
w Tajlandii czy tajski masaż. Do tego gwarantujemy ubezpieczenie
(wariant rozszerzony) oraz pakiet wyprawowicza (najczęściej
koszulka, torba i inne gadżety).
W przypadku wypraw do Azji uczestnik musi zakupić sobie bilet
lotniczy (najczęściej z Warszawy do Bangkoku). Posiłki w zależności
od wyprawy – są częściowo wliczone w cenę (np. śniadania na Sri
Lance) lub wyżywienie jest we własnym zakresie (Tajlandia). Azja
jednak pod względem kulinarnym jest wspaniała. Można zjeść
smacznie i dużo za niewielkie pieniądze. Jedząc tam w lokalnych
knajpkach wydajemy mniej niż w Polsce samemu sobie gotując.
Podróżujecie również ze swoimi dziećmi? Czy inaczej
przygotowujecie się do takiej wyprawy rodzinnej?
Piotr: Kupujemy większy zapas środków uspokajających (śmiech).
Agnieszka: Grunt to nastawić pozytywnie dzieci, zabrać
czasozabijacze typu bierki i nieco zwolnić tempo. Jeśli organizujemy
wyprawę z serii Młodzi Odkrywcy przygotowujemy warianty zajęć na
pogodę i niepogodę, wybieramy bardziej komfortowe warunki
noclegowe i planujemy atrakcje, które spodobają się zarówno
dzieciom jak i ich rodzicom.
Najciekawsza przygoda?
Piotr: Trochę tych przygód się już nazbierało i ciężko wyłonić
zwycięzcę. Każda podróż jest dla nas wielką przygodą. Obcowanie
z przyrodą daje mi bardzo dużo energii i satysfakcji. Ale najciekawszą
i najbardziej emocjonującą przygodę przeżyłem chyba w Alpach,
będąc podwieszonym na linie pod śmigłowcem austriackiej policji .
Skoro jesteśmy w bibliotece, porozmawiajmy chwilę
o książkach. Co czytacie?
Oprócz przewodników? (śmiech)
Oprócz przewodników

Stacja kultura - prelekcja podróżnicza

Agnieszka: To zależy. Piotrek czyta fikcję kryminalno –
szpiegowską oraz skandynawskich autorów. Ja najchętniej sięgam po
powieści reportażowe, czyli zahacza to w dużej mierze o podróże,
bliższe i dalsze kraje.
Piotr: Jestem wielkim fanem Stefana Żeromskiego – duże
wrażenie wywarła na mnie trylogia "Walka z szatanem" i zbiór
utworów o historii ukochanego polskiego wybrzeża ("Wiatr od
morza"). Tak jak wspomniała Agnieszka bardzo wciąga mnie
literatura skandynawska – szczególnie kryminały Jo Nesbo czy duetu
Hjorth – Rosenfeldt.
Czy była przełomowa lektura, która obudziła w Was pasję
podróżowania?
Agnieszka: Jeśli chodzi o mnie – takiej lektury brak. Podróżuję
odkąd pamiętam i jeszcze dłużej, więc nawet ciężko tu mówić o pasji,
to sposób na życie. Gdyby nie dzieci mogłabym nawet nie mieć
mieszkania na własność.
Piotr: Tak! Książka, którą otrzymałem od rodziców na dziesiąte
urodziny - "Na tropie przygody" czeskiego podróżnika Františka
Alexandra Elstnera. Tego dnia tak się zaczytałem, że nie poszedłem
nawet do szkoły. W późniejszych latach duży wpływ wywarły na mnie
książki Alfreda Szklarskiego z serii o Tomku Wilmowskim.
Więcej informacji o podróżnikach znajdziecie na stronie:
www.apetytnaswiat.pl
Dziękuję za rozmowę,
Rozmawiała Anna Chlewicka
Agnieszka oraz Piotr Kaźnica z dziećmi

Rumskie Nowiny nr 3/marzec/2017
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Otwarcie zmodernizowanego oddziału

Na zdjęciu od lewej: Paweł Orłowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Michał Pasieczny - Burmistrz Miasta Rumi,
Andrzej Zieleniewski- Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

23 lutego został oddany do użytku odcinek
pooperacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego
im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Remont tej
części placówki objął przede wszystkim wymianę
posadzki, modernizację i przystosowanie do potrzeb
pacjentów sanitariatów oraz odmalowanie
i odświeżenie sal.
– Bardzo dobrze, że Szpital w Wejherowie podnosi
standardy, na pewno będzie to odczuwalne dla
pacjentów oraz dla pracującego tu personelu.
Chciałbym również podziękować sponsorom za
zaangażowanie włożone w modernizację tej części
obiektu. Dziękuję Rumi, Gminie Krokowa oraz
wszystkim przedsiębiorcom za Wasz wkład w tę
inwestycje – powiedział Członek Zarządu
Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski.
Wkład Gminy Miejskiej Rumi wyniósł
50 000 złotych. Dodatkowo Rumia przeznaczyła
54 000 złotych na zakup defibrylatora dla karetki
stacjonującej w Rumi.
– Cieszę się, że wspólnie z innymi podmiotami
udało się doprowadzić do tej inwestycji. Zdrowie
mieszkańców Rumi jest dla nas bardzo ważne –
podkreślił burmistrz Michał Pasieczny.

Na zdjęciu: dr med. Roman Budziński - Lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Przeznacz 1% podatku na lokalne organizacje
Na terenie Rumi działa kilkanaście organizacji pożytku publicznego.
Przeznaczając 1% swojego podatku na działalność którejś z nich,
masz realny wpływ na poprawę jakości życia w swoim mieście.
W dniu 2 maja 2017 roku mija termin składania formularzy
PIT za poprzedni rok. Każdy zobowiązany do rozliczenia
z fiskusem ma możliwość przeznaczenia 1% swojego podatku
na dowolną organizację pożytku publicznego.
Aby to uczynić, należy w odpowiedniej rubryce wpisać
numer KRS wybranej przez siebie organizacji. Urząd
Skarbowy przeleje na jej konto wyliczoną wcześniej sumę.

Organizacje pożytku publicznego działające na terenie
Rumi wydatnie przyczyniają się do przeciwdziałania
wykluczeniom społecznym, organizują czas wolny dla
młodzieży i seniorów, wspierają inicjatywy naukowe,
k u l t u r a l n e i s p o r t o w e . P ro w a d z ą t e ż d z i a ł a l n o ś ć
charytatywną.

Pełny wykaz Organizacji Pożytku Publicznego znajdą Państwo na stronie internetowej:
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Miliony na nowe oświetlenie
Ponad 3 miliony złotych trafi do Rumi. Kwota, pozyskana przez Urząd
Miasta z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, przeznaczona zostanie na modernizację
oświetlenia miejskiego.
W ramach projektu zmodernizowanych zostanie ponad 1700 opraw lampowych w całym
mieście. Całość będzie kosztowała 3,6 miliona złotych. Wkład własny miasta to zaledwie
545 tysięcy złotych, reszta kwoty to fundusze pozyskane z zewnątrz.
– Uzyskaliśmy bardzo wysokie dofinansowanie unijne, na poziomie 85 % kosztów inwestycji.
Dzięki temu prawie połowa lamp w Rumi zostanie wymieniona na nowoczesne – podkreśla
burmistrz Michał Pasieczny.
Nowe egzemplarze będą nie tylko estetyczne, lecz przede wszystkim energooszczędne.
Dzięki zastosowaniu lamp ledowych możliwe będzie znaczne ograniczenie zużycia prądu.
Dla budżetu miejskiego oznacza to oszczędności rzędu 170 tysięcy złotych rocznie.
Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Instalacja oświetleniowa zostanie
wymieniona przy kilkudziesięciu ulicach Rumi: m.in. ul. Starowiejskiej, Sobieskiego, I Dywizji
Wojska Polskiego, Dębogórskiej czy Dąbrowskiego.

Invest in Pomerania
Nasze miasto dołączyło do inicjatywy Invest in Pomerania pomagającej
w realizacji inwestycji na Pomorzu podmiotom zagranicznym.
Partnerami inicjatywy Invest in Pomerania są m.in. Gdańsk,
Sopot i Gdynia, a także Słupsk, Malbork, Starogard Gdański,
Kościerzyna czy Pruszcz Gdański. Od stycznia 2017 roku do tego
grona należy także Rumia.
Invest in Pomerania to regionalna inicjatywa koordynowana
przez Agencję Rozwoju Pomorza. Oferuje ona potencjalnym
inwestorom wsparcie w postaci m.in. przygotowanie pełnego
rapor tu dotyczącego sytuacji gospodarczej regionu,
przygotowanie raportu dot. zagadnień prawnych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, pomoc
w kontakcie z lokalnymi władzami czy partnerami biznesowymi.
Inwestor może liczyć także na pomoc w znalezieniu odpowiedniej
powierzchni biurowej czy zorganizowaniu wizyty w interesującym
go regionie.

– Jest to kolejne działanie, które w przyszłości może pozwolić na
pozyskanie nowych inwestorów, także w Rumi. Cały czas szukamy
atrakcyjnych partnerów chcących wykorzystać nasze miasto jako
bazę dla swojej działalności. Obecność w Invest in Pomerania może
nam w tym zakresie bardzo pomóc – mówi Marcin Kurkowski
zastępca burmistrza Miasta Rumi.
W ostatnich miesiącach – m.in. dzięki działaniom
podejmowanym w ramach inicjatywy – w województwie
pomorskim swoje placówki uruchomiły firmy Swarovski
czy Fujifilm, a także pochodząca ze Szwecji firma DGC czy chiński
producent komponentów aluminiowych Chunxing.
Informacje na temat działalności Invest in Pomerania odnaleźć
można na stronie www.investinpomerania.pl.

Pływanie – samo zdrowie
Miasto pozyskało także ponad 57 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na
organizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Inicjatywa
skierowana jest do 336 uczniów klas I-III szkół podstawowych. Wartość całkowita
projektu wynosi ponad 133 tysiące złotych.
Rumskie Nowiny nr 3/marzec/2017
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Razem Zmieniamy Rumię
W dniu 31 stycznia 2017 roku w siedzibie Stacji Kultura odbyła się konferencja prasowa podsumowująca
zmiany, jakie zaszły w mieście przez ostatnie dwa lata.
Kilometry dróg i nie tylko
Spotkanie otworzył burmistrz Michał Pasieczny. Zaprezentował
on zgromadzonym osiągnięcia miasta w zakresie zrealizowanych
inwestycji, pozyskanych funduszy zewnętrznych oraz wdrożonych
inicjatyw kulturalnych, sportowych i społecznych.
Przedstawione podczas prezentacji liczby robią wrażenie.
W latach 2015-2016 w Rumi wybudowano ponad 5 kilometrów
dróg za łączną kwotę ponad 10 milionów złotych, płytami YOMB
utwardzono 9 kilometrów dróg (ponad 1,5 miliona złotych).
Wydano ponad milion złotych na nowe place zabaw, boiska
i siłownie zewnętrzne, kolejne dwa miliony na nowe boisko Salos.
– Był to okres wytężonej pracy. Dzięki współpracy
z mieszkańcami oraz Radą Miejską udało się zrealizować bardzo
wiele inwestycji, jak i działań prospołecznych. Dzisiaj, po dwóch
latach, z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że Razem
Zmieniamy Rumię – powiedział podczas spotkania burmistrz
Michał Pasieczny.
Coraz lepiej z funduszami zewnętrznymi
W celu zdobywania środków zewnętrznych powołano specjalną
komórkę w miejskim magistracie – Wydział Rozwoju Miasta.
Łącznie w ciągu dwóch lat pozyskano lub zagwarantowano miastu
rekordową sumę 40 milionów złotych.
Miasto jest też stale otwarte na mieszkańców – organizowane są
cykliczne spotkania, realizowany jest budżet obywatelski.
W ramach dwóch ostatnich edycji oddano łącznie kilkanaście
tysięcy głosów i zrealizowano kilkadziesiąt inwestycji – ich
inicjatorami byli sami mieszkańcy.
Do rumskiego kalendarza wydarzeń na stałe dołączyły m.in.
efektowna Parada Niepodległości czy Akcja Czysta Rumia.
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Od 2016 roku przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego oraz
Starowiejskiej w okresie świątecznym organizowany jest jarmark.
Wydarzenia te gromadzą tysiące uczestników – wielu z nich
aktywnie włącza się też w ich organizację.
Wielkie nazwiska, wielkie wyzwania
Rumia stała się także miastem, do którego chętnie przyjeżdżają
gwiazdy światowego formatu – jak Marcin Gortat, jedyny polski
reprezentant w NBA czy czołowi światowy armwrestlerzy
uczestniczący w Pucharze Świata Armwrestlingu Złoty Tur Cup.
W 2017 roku miasto będzie organizatorem Światowego Zjazdu
Kaszubów, największego tego typu wydarzenia w regionie.
– Historia Rumi pokazuje, że współpraca na linii burmistrz –
Rada Miejska układała się różnie. Nam udało się stworzyć nowy,
lepszy model tej współpracy. Dzięki temu możemy skupić się na
rzeczach najważniejszych – Powiedział przewodniczący Rady
Miejskiej Rumi, Ariel Sinicki.

W czasie konferencji
prasowej zaprezentowany
został folder informacyjny,
który szczegółowo opisuje
z m i a n y, j a k i e z a s z ł y
w mieście przez ostatnie dwa
lata. Otrzymać go można
w Urzędzie Miasta Rumi oraz wybranych punktach w całym
mieście. Dostępny jest także w formie cyfrowej na stronie
rumia.eu
Rumia naturalnie pomysłowa
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Miasto integruje i szuka inwestorów
Decyzją Rady Miejskiej w lutym 2017 powołano
do życia dwie nowe jednostki: Centrum Integracji
Społecznej oraz spółkę Rumia Invest Park.
Pomoc dla najbardziej potrzebujących
Centrum Integracji Społecznej to długo wyczekiwana przez
mieszkańców instytucja, której celem będzie przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu. Pracownicy Centrum pomagali będą
bezdomnym, uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych
środków odurzających, a także chorym psychicznie, długotrwale
bezrobotnym, niepełnosprawnym i innym, którzy narażeni są na
brak akceptacji społecznej.
Podobne instytucje z powodzeniem działają m.in. w Pucku czy
Wejherowie. Skutecznie realizują programy reintegracji
zawodowej, nabywania nowych umiejętności czy racjonalnego
gospodarowania posiadanymi środkami.
– Głównym celem Centrum Integracji Społecznej będzie
pomaganie osobom, które tej pomocy potrzebują. Wzorem są dla
nas podobne jednostki z innych samorządów, które przynoszą
ogromne korzyści najbardziej potrzebującym. Także w Rumi
chcemy tę grupę skutecznie aktywizować. Dzięki tym działaniom,
CIS ma o wiele szersze możliwości niż MOPS. Ludzie zdobywają
pracę, a budżet Gminy będzie miał oszczędności, które będzie
można wykorzystać na inne cele społeczne – powiedziała Karolina
Rydzewska, Radna Rady Miejskiej

Trwają prace nad parkiem inwestycyjnym
Drugą z nowo powołanych jednostek jest spółka Rumia Invest
Park. Jej celem będzie kompleksowa opieka nad terenami
inwestycyjnym położonymi na granicy z Kazimierzem.
– Chcemy, aby Rumia była miastem przyjaznym rozwojowi
przedsiębiorczości. Obecnie funkcjonuje tutaj wiele podmiotów
gospodarczych. Z każdym rokiem ta liczba rośnie – mówi Michał
Pasieczny, burmistrz miasta. – Powołanie spółki Rumia Invest Park
jest szansą na aktywizację lokalnych terenów inwestycyjnych, które
obecnie nie przynoszą nam żadnych korzyści, takich jak miejsca
pracy dla mieszkańców czy wpływy do budżetu z podatku
od nieruchomości – dodaje.
– Obecnie najważniejszym zadaniem spółki będzie zdobywanie
środków na uzbrojenie działek, odwodnienie terenu czy budowę
dróg. Takie działania znacznie podniosą atrakcyjność lokalnych
terenów inwestycyjnych – mówi Agnieszka Rodak, naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta. – Warto pamiętać, że Rumia jest w tej
chwili jedną z niewielu optymalnych lokalizacji w pobliżu
gdyńskiego portu, więc szanse na skuteczne pozyskiwanie
partnerów są duże – podsumowuje.
Tereny objęte opieką spółki znajdują się w okolicach ulic I Dywizji
Wojska Polskiego, Kazimierskiej i Długiej. W planach jest
stworzenie parku przemysłowego o powierzchni 20 hektarów.
Potencjalni inwestorzy mogą w tym miejscu m.in. prowadzić
działalność magazynową, produkcyjną, a także tworzyć centra
logistyczne.

Tereny inwestycyjne w Rumi
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Samorząd
Inwestycje

Składając PIT,
możesz pomóc swojemu miastu

Do 2 maja 2017 roku mieszkańcy Rumi
zobowiązani są do rozliczenia się z podatku PIT.
Robiąc to, można pomóc miastu w zdobyciu
funduszy na kolejne inwestycje.
PIT wraca do budżetu
Wielu z mieszkańców Rumi zameldowanych jest w innych
gminach. Odprowadzając podatki w mieście, w którym na co dzień
żyją, mogą oni realnie wpływać na jego rozwój.
Roczny podatek dochodowy osób fizycznych nie trafia bowiem
w całości do Skarbu Państwa. W przypadku Rumi prawie 40%
podatku wraca do budżetu gminy. Fundusze te pozwalają na
realizację kolejnych inwestycji – nowych dróg, chodników,
obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz wielu innych.
– Dla mieszkańców Rumi składających PIT jest to procedura

bardzo łatwa i szybka do zrealizowania. Tymczasem jej znaczenie
dla rozwoju miasta jest ogromne. Dzięki tej pomocy dysponujemy
dodatkowymi środkami, które przeznaczane są na przedsięwzięcia
ułatwiające życie nam wszystkim. Pieniądze odprowadzone
w podatku de facto wracają do mieszkańców – mówi radna
Magdalena Mrowicka.
To proste!
Jak to zrobić? Przede wszystkim należy złożyć PIT do Urzędu
Skarbowego w Wejherowie. Na pierwszej stronie formularza,
w części B, należy wpisać aktualne miejsce zamieszkania. W tym
przypadku nie ma znaczenia miejsce zameldowania, a miejsce
realnego zamieszkania w Rumi.
W przypadku, w którym rozliczenie PIT zostało już wysłane,
m o ż l i w a j e s t j e g o p ro s t a m o d y f i k a c j a z a p o m o c ą
jednostronicowego dokumentu ZAP-3. Wystarczy go wypełnić,
a następnie przesłać do Urzędu Skarbowego w Wejherowie.

ROZLICZ PODATEK DOCHODOWY W RUMI
TO KORZYŚĆ DLA TWOJEGO MIASTA I CIEBIE!
Jak jest wydawany

Twój 1 zł z podatków

Podatek od nieruchomości,
transportu, rolny, leśny

1

0,39 gr

0,28 gr

0,08 gr

0,07 gr

0,06 gr

OŚWIATA
I WYCHOWANIE

ŚWIADCZENIA
RODZINNE
POMOC
SPOŁECZNA

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA

0,03 gr

0,03 gr

0,02 gr

0,02 gr

0,01 gr

0,01 gr

INNE WYDATKI

SPORT

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA

KULTURA I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

BEZPIECZEŃSTW
O PUBLICZNE
I OCHRONA

OCHRONA
ZDROWIA

złoty
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PRZECIWPOŻAROWA

DOCHODY I WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
SPORT
UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH,
WSPARCIE DLA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ

,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

INNE WYDATKI

,

,

zł

zł
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI,
DOMY I OŚRODKI KULTURY,
ŚWIETLICE I KLUBY, BIBLIOTEKI

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

,

,

zł

zł

OCHRONA ZDROWIA
ZWALCZANIE NARKOMANII
I PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

,

zł

WYDATKI
GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

zł

DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ,
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

,

zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
MODERNIZACJA, REMONTY,
BUDOWA DRÓG, KOMUNIKACJA MIEJSKA

,

zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

,

zł

,

zł

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

,

zł
DOCHODY

Subwencja z budżetu Państwa,
w tym dotacje dla szkół

zł

zł

Dotacje z budżetu
Państwa, w tym pomoc społeczna

zł
Podatek PIT i CIT
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zł

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

zł
Gospodarka mieszkaniowa, w tym opłaty z najmu, dzierżawy,
za użytkowanie wieczyste gruntów

zł Inne
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Rumianie z pasją

Mirosław
Miadziółko
Mirosław Miadziółko jest artystą
plastykiem na co dzień żyjącym w
Rumi. Mieszkańcom miasta może
być znany z linorytów i akwarel
przedstawiających najpiękniejsze
widoki Rumi, Gdyni czy Gdańska.

Artysta wkłada
w swoją pracę
całe serce
Artysta w swojej pracowni

Rysowanie było przygodą
Pan Mirosław nie jest rdzennym mieszkańcem Pomorza. Pierwsze
szlify artystyczne zdobywał w Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie
(woj. lubelskie).
– Rysowanie traktowałem początkowo jako czystą przygodę. Lubiłem
rysować okręty, najczęściej kredką i ołówkiem. Podobnie jak w wielu tego
typu przypadkach o tym, że idzie mi to całkiem dobrze, powiedzieli mi
koledzy starszego brata. Oni też zasugerowali naukę w szkole plastycznej.
Wybrałem Liceum w Nałęczowie, które znane było ze swoich oddziałów
zabawkarskich i meblarskich. Osobiście zdecydowałem się wówczas,
a były to wczesne lata osiemdziesiąte, na meblarstwo artystyczne.
Co ciekawe przed nałęczowskim Liceum nigdy nie odebrałem żadnego
profesjonalnego, artystycznego wykształcenia. Na egzaminy wstępne
pojechałem bez większego przygotowania – i udało mi się dostać – mówi
Mirosław Miadziółko.
Z Nałęczowa na Wybrzeże
Tak rozpoczęła się jego droga twórcza. Nałęczów, położony na
wschodnich rubieżach naszego kraju, szybko zamienił na Wybrzeże.
Podobnie jak wielu jego starszych kolegów.
– Pod koniec lat osiemdziesiątych dostanie się na Akademię Sztuk
Pięknych było równie trudne, co na Akademię Medyczną. Przyjmowano
zaledwie kilkunastu kandydatów. Na szczęście udało mi się zdać
egzaminy. Na studiach mieliśmy oczywiście swoje artystyczne odloty,
jednak staraliśmy się być solidni i wypaść jak najlepiej. Pomagali nam
starsi koledzy. Wielu z nich pochodziło zresztą z okolic Nałęczowa,
Pomorze było wówczas popularnym kierunkiem dla początkujących
artystów z tego regionu – dodaje artysta.
Po zakończeniu studiów Mirosław Miadziółko zdecydował się
pozostać na Wybrzeżu. Nic dziwnego, bowiem nie tylko rozsmakował
się w morskim powietrzu, ale poznał także swoją miłość życia.
– Przez długi czas mieszkałem w akademiku w Gdańsku.
Po zakończeniu studiów chciałem zostać na miejscu. Dawało ono dużo
możliwości dla artysty. Poza tym dobrze się tu czułem. Jednak
o mieszkanie w tych czasach nie było łatwo. Inflacja powodowała,
że kiedy człowiek prawie zebrał wymagane 1000 dolarów na kawalerkę,
w ciągu kilku miesięcy cena potrafiła wzrosnąć o drugie tyle! Na szczęście
udało nam się zdobyć lokum, najpierw w Oliwie, potem w Rumi – mówi
pan Mirosław.
– Zamieszkałem w Rumi w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych.
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Było to wówczas spokojne miasteczko. Nie było problemu z miejscami
parkingowymi, nie istniały kolejki. Na miejscu nie było zbyt wielu artystów,
więc ludzie chętnie chłonęli sztukę – dodaje.
Artysta daje z siebie serce
Dla pana Mirosława sztuka jest dziedziną, którą ma się we wnętrzu.
Niezależnie od umiejętności czy przygotowania merytorycznego.
– Poeta czy malarz to osoba, która przede wszystkim daje z siebie
serce. Nawet prymitywista tworzący proste dzieła w pełni zasługuje na
miano artysty. To jest prawdziwa siła. Sztuka to środek, dzięki któremu się
wyrażamy, stąd przygotowanie merytoryczne, umiejętności mają
mniejsze znaczenie, liczy się akt twórczy. Piękno to przecież nic innego jak
po prostu zachwycenie się – mówi Mirosław Miadziółko.
Artysta zwraca uwagę, że obraz to coś więcej niż płaska, wykonana
szybko fotografia. Wymaga czasu, umiejętności. I zawsze jest w pewnym
sensie interpretacją artysty.
– Na obrazie realistycznym do czynienia mamy z wieloma planami.
Malarz je tworzy, dodaje w nich kolory, światła, czyniąc niesamowitymi.
Odbiorcy tę trójwymiarową wizję podświadomie czytają i nawet, jeżeli nie
są specjalistami, czują, że dana praca jest po prostu ładna – mówi artysta.
Piękno jest wszędzie
Mirosław Miadziółko jest autorem wielu rumskich pejzaży. Według
niego piękno można znaleźć wszędzie, nawet w najmniej oczekiwanych
miejscach.
– Kiedyś Van Gogh w formie wprawki namalował rurę od pieca. Temat
może wydawać się nieciekawy, jednak miała ona swoją wysokość,
grubość, fakturę i kolory. Wszystko to składało się na pewną całość, którą
artysta interpretował według własnych założeń i która w ostatecznym
odbiorze mogła okazać się interesująca. Podobnie jest z każdym
tematem. Rumia, wbrew obiegowej opinii, posiada wiele ciekawych
zaułków, miejsc „ruszonych czasem”. Mogą one wydawać się mało
reprezentacyjne, jednak potrafią być ciekawe artystycznie. Zresztą nawet
te popularne tematy, np. Dworek pod Lipami, ujęte w niestandardowy
sposób okazują się całkiem interesujące – mówi Mirosław Miadziółko.
Artysta uważa, ze żyjemy w pędzie, który pozbawia nas wrażliwości na
estetykę.
– Dzisiaj wiele osób stąpa twardo po ziemi. Wykonuje pracę, inkasuje
kwotę i przechodzi do następnego tematu. To pozbawia nas wyczucia
piękna. Prawdziwe obrazy przemawiają do odbiorcy, mają swój zapach –
kończy pan Miadziółko.
Rumia naturalnie pomysłowa

Historia
Autor artykułu: Darek Rybacki Prowadzi blog Szum Rumi (www.szumrumi.pl)

Mściwój II
Przenieśmy się 800 lat wstecz, do XIII wieku.
Obecne tereny Rumi położone są w okolicy
ważnego szlaku handlowego. Przynajmniej od
kilkudziesięciu lat istnieje tu drewniany kościół.
Położony jest najprawdopodobniej w tym samym
miejscu, w którym dzisiaj znajdują się ruiny przy
ulicy Kościelnej. Okolicą rządzi książę Mściwój II
nazywany też Mestwinem lub Mszczujem.
Książę pomorski
Wielki książę urodził się ok. 1220 roku. Po śmierci ojca, Świętopełka,
udało mu się wywalczyć dominującą pozycję wśród lokalnych
możnowładców. Na walce znał się zresztą jak mało kto – młodość spędził
na bojach z pogańskimi Prusami i niepokornymi sąsiadami. Rumia była
zresztą tylko niewielkim fragmentem jego włości. Rozciągały się one od
Białogardy nad Łebą po Tczew nad Wisłą.
W XIII wieku Królestwo Polskie trawiło rozbicie dzielnicowe. Mściwój
w 1282 roku zawarł porozumienie z władcą wielkopolskim, Przemysłem II
– po śmierci jednego z książąt, drugi przejmował jego ziemię. Ponieważ
Mściwój zmarł pierwszy (w 1294 roku), Przemysł stał się formalnie
zwierzchnikiem Pomorza Gdańskiego. Był to ważny krok na drodze
scalenia całego kraju.
Mściwój w Rumi
W 1283 roku Mściwój potwierdził zarząd nad Rumią i okolicznymi
wsiami klasztorowi w Oliwie. Dwa lata później, w 1285 roku, nadał
cystersom kolejne przywileje. Dzięki zachowanym źródłom wiemy,
że miało to miejsce właśnie w naszym mieście. Mściwój odwiedzał
zapewne Rumię kilkakrotnie – to tu biegła wówczas główna droga łącząca
Gdańsk z ziemią sławieńską i słupską, czyli zachodnimi rubieżami jego
księstwa.

Książę Rumi
sprzed wieków
Pomnik Mściwoja przy ulicy Kościelnej

We wspomnianym 1285 roku zatrzymał się u nas na dłużej. W podróży
towarzyszyła mu cała ówczesna śmietanka, m. in. kasztelan gdański
Andrzej z Lublewa, podkomorzy Unisław, kasztelan pucki Ścibor czy
wojski Jarosław. Na miejscu przywitali ich wysłannicy cystersów: opat
Lambert, piwniczny klasztoru Mikołaj oraz komornik Rudiger. To właśnie
oni przyjęli z rąk księcia dokument przywileju.
A dzisiaj…
Współcześnie o postaci Mściwoja II przypomina w Rumi pomnik przy
ulicy Kościelnej. Ustawiony jest na dawnym cmentarzu ewangelickim,
w pobliżu ruin kościoła. Jego autorem jest Witold Bobrowski. Odsłonięty
został 11 grudnia 1994 roku – okazją była siedemsetletnia rocznica
śmierci księcia.
Kamienny pomnik przedstawia popiersie władcy otoczone napisem:
„MESTVJIN II DUX POMERANIAE”, czyli Mściwój II książę pomorski.
Poniżej napis w języku kaszubskim głosi: „Dawnemu księciu Kaszubów
w 700 rocznicę śmierci – rumianie”.

Rumia dawniej i dziś

Pomnik Pocztówka pruska z 1916 roku

To samo miejsce dzisiaj

Pocztówka pruska z 1916 roku przedstawia gospodę „Auerhahn” („Głuszec”), która przed wojną zlokalizowana była nieopodal Góry
Markowca, przy brukowanej drodze prowadzącej do Zbychowa (przedłużenie dzisiejszej ulicy Leśnej). Nazwa gospody nawiązywała
do polowania cesarza Wilhelma II Hohenzollerna, który podczas pobytu w Rumi upolował w okolicznych lasach głuszca. Dzisiaj
po gospodzie nie ma śladu – jedyna pamiątka to okolicznościowy kamień opisywany w jednym z poprzednich numerów Rumskich Nowin.
Na pocztówce jego zarys widoczny jest w tle.
Rumskie Nowiny nr 3/marzec/2017
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Sprawy urzędowe

Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich
Informujemy, iż od 13 lutego 2017 roku ruszył
program sterylizacji i kastracji psów i kotów dla
mieszkańców Rumi, który finansowany będzie
z budżetu miasta.
Akcja jest skierowana do właścicieli zwierząt zamieszkałych na terenie
miasta Rumi. Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na
podstawie oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie ewidencji
prowadzonej przez tutejszy Urząd. Celem akcji jest popularyzacja tej
najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji
zwierząt domowych (szczególnie psów i kotów), co w efekcie końcowym
zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Zwierzęta
pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się
u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami,
zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu
rozrodczego.
Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Rumi do 30 listopada
2017 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten
cel w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
Z usługi można skorzystać w jednym z 5 gabinetów weterynaryjnych
zlokalizowanych w Rumi oraz Gdyni :
1. Gabinet weterynaryjny pod św. Hubertem – lek. wet. Barbara
Zelewska - Pankanin, ul. Krakowska 30, Rumia,
2. Przychodnia weterynaryjna „Pod Brzozą” – lek. wet. Jerzy Podgórski
i lek. wet. Andrzej Szczypior, ul. Bydgoska 8, Rumia,
3. Przychodnia weterynaryjna „Losvet” – lek. wet. Aleksandra
Ławniczak, ul. Kosynierów 37 lok. 9, Rumia,
4. Gabinet weterynaryjny „Boliłapka” – lek. wet. Tomasz Szczetyński
i lek. wet. Paweł Stradał, ul. Dębogórska 84 lok. U6, Rumia,
5. Przychodnia Weterynaryjna – lek. wet. Jacek Kasprzyk,
ul. Jaskółcza 4, Gdynia.
Koszt zabiegu ponosi Gmina Miejska Rumia.
Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się
do znieczulenia ogólnego.
Koszt zabiegu obejmuje:
l wizytę kwalifikującą w tym badanie kliniczne przed zabiegiem
w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt (w tym 1 - krotne
badanie krwi wykonywane w przypadku zwierząt powyżej 7 roku
życia oraz gdy lekarz weterynarii stwierdzi konieczność wykonania
takiego badania ze względu na stan zdrowia zwierzęcia, celem
wykluczenia negatywnych skutków narkozy),
l

l

1. Wypełnić formularz pn. „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu
sterylizacji/ kastracji psa /kota na koszt Miasta Rumi w 2017 roku,
w ramach Programu „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich”,
2. Udać się z wypełnionym ww. formularzem do Wydziału Polityki
Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Rumi przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, pok. 108 lub 109, celem wstępnej
weryfikacji wniosku. W tym celu wnioskodawca będzie zobowiązany
do okazania dowodu tożsamości, natomiast w przypadku gdy zabieg
będzie dotyczyć psa – dodatkowo dokumentu potwierdzającego
aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie psa.
3. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Miasta Rumi
formularzem, udajemy się do jednego z biorących udział w projekcie
gabinetów weterynaryjnych, gdzie, po wizycie kwalifikacyjnej,
zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.
UWAGA!

infuzyjnej,

Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie wszystkich zwierząt
podlegających zabiegowi sterylizacji bądź kastracji w miejskim systemie
identyfikacji zwierząt. W związku z powyższym, psy i koty, które do tej pory
nie zostały oznaczone elektronicznie „czipem”, w dniu przeprowadzanego
zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane. Zabieg
polega na wstrzyknięciu za pomocą specjalnej strzykawki
mikroskopijnego procesora (transpondera) pod skórę psa, kota i jest
całkowicie bezpieczny dla zwierzęcia.

wszczepienie transpondera („czipa”) zwierzęciu wcześniej
zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia
psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego
i antybiotyku,

l

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez
miasto?

wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie

nieoznakowanemu,
l

Gmina nie finansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu
(np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), opieki stacjonarnej po
wykonanym zabiegu ani dodatkowego leczenia w razie
nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się
zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie
szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy. Gmina nie finansuje też
zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub
kołnierza dla zwierzęcia.

wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.
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Sprawy urzędowe

Informacje dla osób korzystających z pomocy materialnej
dla uczniów w formie stypendiów szkolnych
Urząd Miasta Rumi Wydział Spraw Społecznych informuje,
iż w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017 osoby, które
nabyły uprawnienia do stypendium szkolnego mogą
je realizować poprzez odbiór książek i pomocy naukowych
niezbędnych do udziału w obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach szkolnych oraz odzieży sportowej w sklepach:
1) Księgarnia „EPOS”, ul. Starowiejska 8,
2) Księgarnia „LITERKA”, ul. Gdańska 22,
3) Firma Handlowo – Usługowa „WIKI”, ul. Wileńska 66,
4) Sklep odzieżowo- obuwniczy „AGUSIA”,
ul. Dąbrowskiego 6B/ I piętro.
Zwrot przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub
pełnoletnim uczniom za wydatki poniesione w terminie od 1
stycznia 2017 r. do 15 czerwca 2017 r.
Zwrot wydatków poniesionych przez wnioskodawcę nastąpi po
przedstawieniu odpowiednich faktur, rachunków lub innych
dowodów zakupu, poprzez wypłatę gotówkową w kasie banku
w Urzędzie Miasta Rumi lub przelewem na wskazany rachunek
bankowy.
Katalog wydatków obejmuje w szczególności wydatki

poniesione na: podręczniki, słowniki, encyklopedie, atlasy (w tym
również multimedialne), tablice matematyczne, lektury szkolne,
tornister, plecak szkolny, torba sportowa, strój gimnastyczny na
zajęcia wychowania fizycznego, przybory szkolne, artykuły
szkolne, drukarka, tusz do drukarki, toner, komputer/laptop,
oprogramowanie (system operacyjny, pakiet biurowy), monitor,
mysz, klawiatura, sprzęt muzyczny, zajęcia pozalekcyjne (nauka
języków obcych, nauka tańca itp.), zajęcia na basenie (opłata za
uczestnictwo w szkółkach pływackich, strój kąpielowy, czepek,
okularki, klapki itp.).
Faktury bądź rachunki imienne muszą być wystawione na
wnioskodawcę z podaniem dokładnego adresu zamieszkania.
Istotne jest także, by obuwie lub strój sportowy, posiadały
w treści pozycji adnotację „sportowy/e”. Jeżeli zakupiony towar nie
ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub nie
posiada identyfikatora upoważniony sprzedawca może
potwierdzić fakt zakupu artykułu sportowego na odwrocie
rachunku lub faktury wraz z pieczątką sklepu, pieczątką imienną
(jeżeli posiada) i czytelnym podpisem sprzedawcy.
W razie pytań prosimy dzwonić pod nr tel. 58 679 65 41.

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew
Od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległo prawo
dotyczące wycinki drzew na prywatnych
posesjach. Ich właściciele, spełniwszy określone
warunki, mogą wycinać drzewa bez zezwolenia.
Nowe zasady zawarte są w znowelizowanej
ustawie o ochronie przyrody.
Nowe przepisy nie dotyczą tych wycinek, które związane są
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konieczność uzyskania
pozwolenia wciąż dotyczy także tych drzew, które objęte są ochroną
gatunkową – np. w przypadku, kiedy drzewa przeznaczone do
wycinki stanowią siedlisko chronionych ptaków, roślin czy grzybów.
Podobnie rzecz ma się z pomnikami przyrody oraz obiektami
zabytkowymi.
Nowa ustawa wprowadza także zmiany dotyczące obwodów
drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na
wycinkę. Bez zgody wycinać można drzewa, których obwód pnia na
wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli,
wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej i platana klonolistnego.
W przypadku pozostałych gatunków drzew, wtedy, gdy obwód na
wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm.
W pozostałych przypadkach wniosek o wycięcie drzewa należy
Rumskie Nowiny nr 2/luty/2017
3/marzec/2017

złożyć: w urzędzie miasta lub urzędzie powiatowym (dla działki
będącej własnością gminy, jeśli działka nie została przekazana do
użytku wieczystego). Wycinka drzewa położonego w obrębie
działki wpisanej do rejestru zabytków musi zostać zaopiniowana
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Urzędy mają 30 dni na wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
lub odmowy. W szczególnych przypadkach ten okres może zostać
wydłużony do 60 dni.
Szczegóły dotyczące nowych przepisów znaleźć można na
stronie http://www.gdos.gov.pl/zmiany-w-ochronie-drzew-ikrzewow. Informacji udziela także Wydział Polityki Gospodarczej
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi,
nr tel. 58 679-65-03, pok. 108, UM Rumia.
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Duże zmiany w rumskich szkołach
Szkoła Podstawowa nr 6

W całej Polsce rozpoczęto przygotowania do
zmian, które wprowadza nowa ustawa oświatowa
podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej
w dniu 9 stycznia 2017 roku. Największa
modyfikacja dotyczy gimnazjów, które od
przyszłego roku szkolnego ulegną likwidacji.
Gotowi na zmiany
W Rumi przygotowania do zmian rozpoczęto na długo przed ich
ostatecznym wdrożeniem. Od kilkunastu miesięcy prowadzone były
konsultacje z dyrektorami, przedstawicielami związków zawodowych,
a przede wszystkim- nauczycielami i rodzicami uczniów – zaznacza
Bogdan Tokłowicz, doradca burmistrza ds. oświaty.
Zlecona została także analiza demograficzna miasta, dzięki
której urzędnicy dysponują dokładnymi danymi dotyczącymi
przewidywanego podziału społeczeństwa na grupy wiekowe czy
miejsce zamieszkania. Znacząco ułatwia to planowanie sieci szkół.
– Dysponujemy prognozami co do ilości dzieci oraz młodzieży
w poszczególnych dzielnicach Rumi w perspektywie do 2030 roku.
Dzięki temu możemy zminimalizować negatywne skutki zmian
w oświacie, a także mądrze rozplanować ilość oraz umiejscowienie
placówek. W lutym zakończyliśmy spotkania z radami
pedagogicznymi i rodzicami, wspólnie wypracowaliśmy sposób na
spokojne i zrównoważone wdrożenie reformy – mówi Piotr
Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi.
Zmiany zatwierdzone jednogłośnie
Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej, Radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę w sprawie nowej organizacji szkół. Zgodnie z jej
założeniami obecne gimnazja zostaną włączone do szkół
podstawowych.

– Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że uczniowie
w dalszym ciągu będą mogli uczyć się w najlepszych warunkach.
Chcieliśmy uniknąć przeludnienia obecnych szkół podstawowych.
Istniało ryzyko, że lekcje kończyłyby się w okolicach godziny 20:00,
a do tego nie mogliśmy dopuścić – mówi burmistrz Michał
Pasieczny. – Ponadto nasze gimnazja dysponują świetną
infrastrukturą: boiskami przyszkolnymi, salami gimnastycznymi,
pracowniami informatycznymi, językowymi oraz do innych
przedmiotów, czy basenem w przypadku Gimnazjum nr 1.
To potencjał, który nie może się marnować – dodaje.
Zajęcia odbywać się będą zarówno w budynkach szkół
podstawowych, jak i dawnych budynkach gimnazjalnych. Funkcję
dyrektora pełnił będzie dotychczasowy dyrektor danej szkoły
podstawowej, natomiast dyrektor włączanego gimnazjum pełnił
będzie funkcję wicedyrektora.
Nauczyciele pozostają w szkołach
Powodów do zmartwień nie powinni mieć również nauczyciele.
Według prognoz w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnienie w tej
grupie zawodowej powinno wzrosnąć o 20 etatów.
W związku z przyjętym modelem zakładającym włączanie szkół
gimnazjalnych do szkół podstawowych braki i nadwyżki nauczycieli
będą się kompensowały. Nieznacznie mniejsza ilość etatów dotyczyć
może wyłącznie nauczania klas I-III – obecna ilość klas trzecich
wynosi 29, zaś w przyszłym roku pojawią się tylko 23 nowe klasy.
Wszelkie informacje dotyczące reformy edukacji znaleźć
można na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl. W razie
wątpliwości zgłosić się można także do Wydziału Edukacji
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi (pok. 211).

JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY SZKOŁY
PO WPROWADZENIU REFORMY?

GIMNAZJUM NR 1
Zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 1.
Dyrektor – Irena Kopaczewska. Wicedyrektor – Ewa Grzymkowska.

GIMNAZJUM NR 2

Zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 9.
Dyrektor – Lucyna Oglęcka. Wicedyrektor – Teresa Cebula.

GIMNAZJUM NR 4
Zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 10.
Dyrektor – Mirosława Grzymkowska. Wicedyrektor – Joanna Kwiecińska-Szulc.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
Szkoła Podstawowa nr 1
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Jako szkoła integracyjna pozostanie samodzielną placówką.
Dyrektor – Irena Krzemińska.

Rumia naturalnie pomysłowa

Sprawy społeczne

Seniorzy aktywnie
współpracują z miastem
Rumia stawia na politykę senioralną. W mieście funkcjonuje Rumska Rada Seniorów, planowane jest
wprowadzenie Rumskiej Karty Seniora, prężnie działa Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Spotkanie Rumskiej Rady Seniorów

Rada Seniorów
Pod koniec 2014 roku w Rumi powołano do życia Radę Seniora,
czyli 14-osobowe gremium, którego celem jest wspieranie władz
miasta oraz Rady Miejskiej w kształtowaniu polityki senioralnej.
W jej skład wchodzą osoby aktywne społecznie, chcące poświęcać
swój czas na zmienianie przestrzeni, w której żyją.
– W moim odczuciu, jako przewodniczącego Rady Seniorów,
polityka senioralna w Rumi nabiera rozpędu. Nasza współpraca
z burmistrzem Michałem Pasiecznym czy przewodniczącym Rady
Miejskiej Arielem Sinickim jest bardzo dobra. Władze miasta
rozumieją potrzeby ludzi starszych, starają się w miarę możliwości
pomagać. Cieszy, że samorząd dostrzega, że oprócz ludzi młodych,
w mieście są także seniorzy, z którymi z całą pewnością warto
współpracować – mówi Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rady
Seniorów.
W ostatnim czasie Rumska Rada Seniorów zorganizowała m.in.
konferencję dotyczącą dostępności opieki zdrowotnej w gminie
Rumia. Ogromnym sukcesem okazał się też październikowy Dzień
Seniora, który zgromadził w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji blisko 800 osób. Gwiazdą wieczoru była wówczas
Krystyna Giżowska.
Na naukę nigdy nie jest za późno
Od wielu lat w Rumi prężnie działa także Uniwersytet Trzeciego
Wieku, którego pracami kieruje Pani Renata Grzesiak. Głównym
zadaniem Uniwersytetu jest stwarzanie jego podopiecznym
możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. W swoich
działaniach organizacja skupia się na przeprowadzaniu zajęć
Rumskie Nowiny nr 3/marzec/2017

uniwersyteckich pozwalających na pogłębianie i aktualizowanie
wiedzy czy realizację pasji. Ważnym zadaniem Rumskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest także tworzenie więzi
towarzyskich i przyjacielskich między seniorami.
Oferta Uniwersytetu to wykłady przeprowadzane przez
specjalistów, w tym naukowców związanych z wyższymi
uczelniami, a także zajęcia tematyczne oraz rekreacyjne. Seniorzy
uczestniczący w życiu Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
mogą brać udział także w cyklicznie organizowanych wycieczkach
krajoznawczych.
Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem w Rumi Karty
Seniora. Jej użytkownicy będą mogli skorzystać z atrakcyjnych ulg
i zniżek. O postępach prac będziemy informowali na łamach
biuletynu.

– Każdy z nas będzie kiedyś seniorem, więc
wszystkim nam powinno zależeć na
aktywizowaniu tej grupy społecznej.
W Rumi seniorzy mają duży wpływ na
kształtowanie wizji naszego miasta.
W wyniku współpracy udało się
zorganizować nie tylko koncert seniora, ale
i wiele innych interesujących wydarzeń – Marcin Kurkowski,
zastępca burmistrza miasta Rumi.
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Aż 400 osób wzięło udział w biegu
upamiętniającym żołnierzy wyklętych.
Symboliczny dystans 1963 metrów pokonywali
biegacze w każdym wieku - od dzieci po seniorów.

Bieg pamięci
Od 2015 roku bieg „Wilczym tropem” ma charakter ogólnopolski.
Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz biegowy. W Rumi
inicjatorem biegu jest Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.
– Po raz drugi pobiegliśmy w Rumi „wilczym tropem”, aby upamiętnić
żołnierzy wyklętych. Po 1944 nie złożyli oni broni, ale walczyli o wolną
i niepodległą ojczyznę. Podczas tego biegu chcieliśmy im oddać cześć
i chwałę – mówi Ariel Sinicki.
W zeszłym roku we wszystkich biegach wzięło udział aż 40 tysięcy
uczestników ze 160 miast. Według szacunkowych danych w tym roku
liczba ta wzrosła o kolejne 20 tysięcy. W Rumi zwiększono ilość pakietów
startowych do 400 sztuk – całość zarezerwowano na długo przed
zamknięciem zapisów.
Do startu, gotowi, start!
Przed biegiem uczestnicy zgromadzeni w miejscu startu, tj. przy
skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Ceynowy, mogli wysłuchać wiersza
Zbigniewa Herberta pt. „Wilki” w interpretacji uczniów I Liceum
Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi. Następnie
przewodniczący Komisji Sportu w Radzie Miejskiej Tomasz Urbaniak-Dzienisz
złożył wraz z uczestnikami biegu kwiaty pod Pomnikiem Armii Krajowej.
Na starcie pojawili się też kibice, którzy dzielnie dopingowali
uczestników. Bieg prowadził Antoni Cichończuk, mieszkający w Rumi
mistrz świata weteranów w maratonie.
– Bieg powoli robi się powtarzalny. Widać wolę i inicjatywę
w mieszkańcach Rumi. To właśnie oni ożywiają dwukilometrową pętlę,

Antoni Cichończuk, mieszkający w Rumi mistrz świata weteranów w maratonie.

której zaletami są też widoki, w tym te na halę sportową, pomnik Jana
Pawła II czy piękny park – mówi Antoni Cichończuk. – Najważniejszy
w tym wszystkim jest ruch. Takie wydarzenia pozwalają pobiec
w zorganizowanym biegu ludziom, którzy na co dzień nie trenują, poczuć
się pięknie, bo podczas biegania wszystkie problemy odpadają – dodaje.
Na mecie czekały na uczestników pamiątkowe medale i poczęstunek.
Przygotowaną trasę pokonali zarówno najmłodsi, jak i seniorzy. Nagrodę
dla najmłodszych uczestników przyznano kilkumiesięcznej Emilce i 2letniemu Adasiowi. Najstarszym biegaczem okazał się pan Edmund
Pałasz, znany zaangażowania w lokalne inicjatywy sportowe. Wyróżniono
także najliczniejsze rodziny biorące udział w wydarzeniu. Pamiątkowe
statuetki powędrowały do rodziny Bieleckich i Kerznikiewiczów.
Na zakończenie przygotowano mini-koncert pieśni patriotycznych. W hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozbrzmiały utwory „Ostatnia kula”
Lecha Makowskiego, „Kołysanka leśna” Stanisława Magierskiego, „Przysięga”
Andrzeja Kołakowskiego i „Taki kraj” Jana Pietrzaka w wykonaniu Adriany
Czuryńskiej, Dominiki Abramczyk, Jana Diaska i Kacpra Podwojskiego z grupy
wokalnej I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi.
Cześć i chwała bohaterom
Żołnierze wyklęci, nazywani także żołnierzami powojennego
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, byli członkami
oddziałów partyzanckich odmawiających współpracy z władzą
komunistyczną po 1944 roku. Ich łączną ilość szacuje się nawet na 120180 tysięcy osób. Walczyli z okupacją sowiecką zarówno na terenach
obecnej Polski, jak i Kresach Wschodnich.
Przez propagandę PRL określani byli mianem faszystów i bandytów.
Ostatni dowódca oddziału partyzantki antykomunistycznej, porucznik
Anatol „Olech” Radziwonik, poległ w walce z NKWD w maju 1949 roku.
Ostatni żołnierz wyklęty, Józef „Lalek” Franczak, został zastrzelony
podczas obławy w październiku 1963 roku. Dystans biegu „Wilczym
tropem” upamiętnia tę datę.
Łącznie po wojnie z rąk komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy,
z czego 4 tysiące w wyniku wydania wyroku śmierci.
Bieg Tropem Wilczym to kolejna po Paradzie
Niepodległości patriotyczna inicjatywa wprowadzona do
rumskiego kalendarza imprez w tej kadencji. Cieszy mnie
bardzo, że uczestnikami biegu jest wiele rodzin z
dziećmi, osób starszych czy młodzieży. Zapraszamy już
teraz na kolejną edycję biegu w przyszłym roku.
Naprawdę warto.
Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej

W biegu uczestniczyło wielu samorządowców: Jacek Thiel – Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego,
Radni: Beata Ławrukajtis, Tomasz Urbaniak-Dzienisz, Ariel Sinicki – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta.
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Samorząd

XXXII
sesja
Rady
Miejskiej
Sesja Rady Miejskiej odbyła się 9 lutego 2017
roku. Radni przegłosowali w trakcie jej trwania
kilkadziesiąt uchwał. Powołano spółkę Rumia
Invest Park oraz Centrum Integracji Społecznej.
Ustalono także sposób, w jaki Rumia dostosuje się
do nadchodzącej reformy szkolnictwa.
Sesje tradycyjnie otworzyły sprawozdania przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz burmistrza. Przedstawiony został Piotr Wittbrodt – nowy
zastępca burmistrza Rumi. W czasie sprawozdania burmistrz Michał
Pasieczny przedstawił plany dotyczące stworzenia nowego przystanku
SKM Rumia Biała Rzeka wraz z tunelem dla pieszych i samochodów.
Inwestycja ma być realizowana przez PKP.
Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej sprawozdania za 2016 roku zdali
dyrektorzy jednostek – Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej; Jan Nowicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
Agnieszka Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury; Leszek
Winczewski, dyrektor Domu Kultury SM Janowo.

Podczas sesji dyskutowano na temat przyszłości szkolnictwa
w mieście. Przedstawiono kompleksową analizę demograficzną, która
ułatwi wdrożenie zmian w systemie sieci szkół. Trwa szacowanie kosztów
wdrożenia reformy oświaty, które nie będą małe.
PRZECZYTAJ WIĘCEJ O REFORMIE OŚWIATY NA STRONIE 18
Podczas sesji podjęto uchwałę dotyczącą utworzenia spółki Rumia
Invest Park, której celem będzie aktywizacja terenów inwestycyjnych
w rejonie ulicy Kazimierskiej. Powołano też Centrum Integracji Społecznej.
Głosowanie nad uchwałą poprzedziła prezentacja przeprowadzona przez
radną Karolinę Rydzewską.
– Centrum Integracji Społecznej w Rumi to oferta dla mieszkańców,
przedsiębiorców i gminy. Tego typu instytucje powoływane są w całej
Polsce. Właściwie wszystkie ościenne miasta takie placówki utworzyły lub
tworzą. Teraz pora na Rumię – mówiła podczas prezentacji Karolina
Rydzewska.
PRZECZYTAJ WIĘCEJ O RUMIA INVEST PARK ORAZ CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA STRONIE 11
Kompletna retransmisja lutowej sesji Rady Miejskiej dostępna jest na
stronie rumia.eu.

Spotkanie radnych
z mieszkańcami Rumi Janowa

9 MARCA 2017 r. (czwartek) godz. 18.00 w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”

Szanowni mieszkańcy,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z radnymi Rady Miejskiej w Rumi, które odbędzie się 9 marca 2017
roku o godzinie 18.00 w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
Spotkanie będzie podsumowaniem dwóch lat kadencji oraz okazją do rozmowy na temat sytuacji
w mieście.
Zapraszamy
Rumskie Nowiny nr 2/luty/2017
3/marzec/2017
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Dodatek specjalny

Podsumowanie
zbiórki odpadów
niebezpiecznych na terenie
miasta Rumi w 2016 roku
stacjonarnego punktu zbiórki. Swój udział w zbiórce zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają też placówki
oświatowe, biorące udział w organizowanym przez nas konkursie
„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”, w ramach którego,
w formie zabawy i r ywalizacji, uczymy świadomego
gospodarowania odpadami.
40

Zużyty sprzęt EE
Zużyte baterie
Przeterminowane leki
Farby z opakowaniami
Aerozole, gaśnice
Odczynniki chemiczne
Tonery
Świetlówki, żarówki
Ogółem [kg]
Średnia ilość odpadów
na mieszkańca [kg/Mk ]

Z biórka
stacjonarna*

24 772
256
42
8 494
112
7
254
398
34 733

11 555
734
2 401
132
1
0
49
109
15 090
1,042

Najważniejszym ogniwem prawidłowo funkcjonującego systemu
gospodarki odpadami są Mieszkańcy. Edukacja, kampanie informacyjne,
zbiórki, w połączeniu z chęcią Mieszkańców do współpracy i działania są
gwarancją sukcesu, który udaje nam się osiągać. Możemy śmiało
powiedzieć, że na tle pozostałych rejonów kraju wypadamy bardzo
dobrze. Dziękujemy!
Wszelkie informacje odnośnie terminów, zasad i przedmiotu zbiórek
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej - www.kzg.pl. Zachęcamy
też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz sugestiami odnośnie
naszych działań.
Odpady niebezpieczne, których NIE UMIESZCZAMY w pojemnikach
na odpady komunalne:
ź Baterie
ź Przeterminowane leki
ź Farby, lakiery, termometry, świetlówki itp.
ź Zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD
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1,2

35

1

30
0,8

25
tony

Nazwa odpadu

Z biórka
objazdowa i
na telefon **

20

0,6

15

kg/Mk

Jak co roku dokonujemy podsumowania zbiórki odpadów
niebezpiecznych z gmin objętych zasięgiem działania Związku.
Statystyki ostatnich lat pokazują pozytywny, wzrostowy trend
ekologicznych zachowań mieszkańców Rumi (wykres). W roku
2016 z terenu miasta odebrano ok. 50 ton odpadów
niebezpiecznych, z czego przeszło 36 ton stanowił zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, w głównej mierze oddany do

0,4

10
0,2

5
0

0
2013

2014

2015

2016

masa zebranych odpadów (tony)
masa zebranych odpadów (w kg na mieszkańca)
* Stacjonarny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajduje się
w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ul. Dębogórska 148
(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, w soboty
10:00-15:00).
** Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych odbędzie się
w pierwszej połowie września, natomiast nieodpłatne odbiory domowe
zużytego sprzętu RTV i AGD (powyżej 20 kg) prowadzimy w sposób ciągły.
Sprzęt można zgłosić telefonicznie, 58 624 66 11, lub za pośrednictwem
s t ro n y i n t e r n e t o w e j , k z g . p l / g o s p o d a r k a / g o s p o d a r k a odpadami/formularz/.
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino, kzg.pl,
dgo@kzg.pl, tel. 58 624 66 11

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Rumi oraz dyżurów Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczących
Komisja Polityki
Przestrzennej
Komisja Samorządowa
Komisja Kultury
Komisja Oświaty
i Wychowania
Komisja Bezpieczeństwa
Komisja Sportu, Rekreacji
i Promocji
Komisja Rewizyjna
Komisja FinansowoBudżetowa
Komisja ds. Rodziny,
Zdrowia i Opieki
Społecznej
Komisja Polityki
Gospodarczej

22 marca, godz. 17.30 (środa)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
23 marca, godz. 16.00 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
23 marca, godz. 16.45 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
23 marca, godz. 17.30 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
27 marca, godz. 16.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
27 marca, godz. 17.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
27 marca, godz. 18.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
28 marca, godz. 16.30 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
28 marca, godz. 17.00 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
28 marca, godz. 17.30 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Sesja Rady Miejskiej Rumi

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

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

30 marca 2017 roku, godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi
Tematy wiodące sesji w dniu 30 marca 2017 r.:
ź

Współpraca z organizacjami pozarządowymi,

ź

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2016,

ź

Plany zagospodarowania przestrzennego miasta.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady w miesiącu marcu 2017 roku:
06.03
13.03
20.03
27.03

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

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni
wtorek miesiąca 12.00-14.00.
Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi,
szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów”.
Grupa DDA/DDD Rumia spotykają się w każdą środę o godz.
18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi,
ul. Starowiejska 46. Więcej informacji na http://dda-rumia.pl.
Rumskie Nowiny nr 3/marzec/2017

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

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

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

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

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 zgodnie z godzinami otwarcia UM
z wyjątkiem czwartków.
Referat Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz
Wydział Spraw Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami otwarcia
UM z wyjątkiem wtorków i czwartków.

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.
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KALENDARZ IMPREZ
01-07.03
Tydzień Historii (w ramach obchodów Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”) – program na stronie
organizatora: www.bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
01-20.03
Wystawa kaszubskiego plakatu – „Cassubia visuales”,
Dom Kultury SM Janowo
02.03 (Czwartek)
godz. 13.30-15.00 „Eksperymentujemy w bibliotece”zajęcia edukacyjne, Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19
godz. 18.00 Teatralny Pierwszy Czwartek, Spektakl
„Dziadzisko”, Spektaklowi towarzyszyć będzie wystawa prac
Janusza Tartylło, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19
godz. 18.00 Sztafeta Pokoleń – spotkanie z Żołnierzami
Wyklętymi, Dom Kultury SM Janowo
03.03 (Piątek)

godz. 16.30 „Kabaret Tenor” - Czesław Jakubiec, Dom
Kultury SM Janowo
13.03 (Poniedziałek)
godz. 9.00 Mistrzostwa Rumi Szkół Gimnazjalnych
w Koszykówce Chłopców, Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Mickiewicza 49
godz. 15.00 Uzdrawianie Przez Świadomość wykład
Magdaleny Dembowskiej - Certyfikowany terapeuta
Biologii Totalnej, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19
14.03 (Wtorek)
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
16.03 (Czwartek)
godz. 10.00-14.00 Mistrzostwa Rumi Szkół
Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Dziewcząt, Hala
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 11.00 Miejski Konkurs Wiedzy o Kaszubach
(gimnazja), Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

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

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

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

godz. 18.00 Wernisaż Malarstwa, autor: Tadeusz Trocki,
występuje Agnieszka Babicz, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19

04.03 (Sobota)
godz. 12.00 Warsztaty malarskie „Wiosenne
rozbudzenie” dla rodziców z dziećmi (obowiązują zapisy:
studiob@vp.pl ), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2
godz. 17.00-19.00 Kabaretowa Uczta- Kabaret
Moralnego Niepokoju i Ireneusz Krosny, Hala
Widowiskowo- Sportowa ul. Mickiewicza 49
05.03 (Niedziela)
godz. 17.00 Biesiada Literacka – promocja książki
Krzesimira Dębskiego pt. „Nic nie jest w porządku. Wołyń”
oraz mini recital Anny Jurksztowicz, Dom Kultury
SM Janowo
06.03 (Poniedziałek)
godz. 16.30 Cykliczny Patrol „Bolt Action”, czyli jak w to
grać? , Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
07.03 (Wtorek)

17.03 (Piątek)
godz. 09.00-14.00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt, Hala
Widowiskowo- Sportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 17.00 Czytanie na podwieczorek (prowadzenie:
Anna Rekowska oraz Dorota Wolter), Stacja Kultura
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa
młodsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota
Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 19.00 Masaż Dźwiękiem „Koncert w dźwiękach mis
i gongów”, rezerwacja Lucyna Bierut- Mazurek tel. 722 303
520 wstęp: 30zł/os, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19
godz. 19.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa
starsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota
Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
18.03 (Sobota)

godz. 18.00 „Rok wojny” - koncert zespołu Piramidy
w ramach Tygodnia Historii, Stacja Kultura Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 08.00-15.00 Finał Halowych Mistrzostw Pomorza
Archidiecezji Gdańskiej w Piłce Nożnej, Hala
Widowiskowo- Sportowa ul. Mickiewicza 49

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

godz. 9.00 Patrol „Warhammer 40 000”, czyli jak w to
grać?, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

08.03 (Środa)
godz. 18.30 Janowski Dzień Kobiet – spektakl pt. „Kobieta
do zjedzenia” – wystawia Magdalena Smalara z zespołem,
Dom Kultury SM Janowo
09.03 (Czwartek)
godz.11.00 Miejski Konkurs Wiedzy o Kaszubach (szkoły
podstawowe), Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19
godz. 16.00 Wernisaż „hej Kaszuby”, Wystawa prac
uczniów Szkoły Podstawowej nr 9, Miejski Dom Kultury ul.
Mickiewicza 19
10.03 (Piątek)
godz. 10.00- 14.00 Mistr zostwa Rumi Szkół
Gimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt, Hala
Widowiskowo- Sportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 18.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa
młodsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota
Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 19.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa starsza
(prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota Wolter),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
11.03 (Sobota)
godz. 10.00-16.00 Turniej Św. Jana Bosko w Halowej
Piłce Nożnej (chłopcy rocznik 2006 i młodsi), Hala
Widowiskowo- Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 15.30-22.00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej-VII
turniej, Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Mickiewicza 49
19.03 (Niedziela)
godz. 12.00- 14.00 Mecz Piłki Nożnej IV liga, MKS ORKAN
Rumia- Sokół Wyczechy, Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43
godz. 15.00 Kaszubska Niedziela w Janowie, Dom Kultury
SM Janowo
20.03 (Poniedziałek)
godz. 9.00-12.00 Mistrzostwa Rumi Szkół Podstawowych
w Mini Koszykówce Dziewcząt, SP nr 10, ul. Górnicza 19
godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia
nr 4 MBP, ul. Górnicza 19
godz. 18.00 Warsztaty fotograficzne (zapisy:
info@studiopcf.com/ prowadzenie: Piotr Cwikliński),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
21.03 (Wtorek)
godz. 9.00-12.00 Mistrzostwa Rumi Szkół Podstawowych
w Mini Koszykówce Chłopców, SP nr 10, ul. Górnicza 19
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
22.03 (Środa)
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Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców, Hala
Widowiskowo- Sportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 18.00 Wernisaż wystawy „Wiosenne rozbudzenie”prace malarskie i ceramiczne uczestników zajęć
Ceramicznego zakątku w Stacji Kultura, Stacja Kultura
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
23.03 (Czwartek)
godz.18.00 Promocja Książki „Złotego Przygody Teofila”
autor: Nikolas Tsakmakidis, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19
24.03 (Piątek)
godz. 10.00-14.00 XIII Halowe Mistrzostwa Rumi
w Drużynowej Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych, Hala Widowiskowo-Spor towa,
ul. Mickiewicza 49
godz. 18.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa
młodsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota
Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 19.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa starsza
(prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota Wolter),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
25.03 (Sobota)
godz. 14.00-20.00 „Janowo się zgrywa”- turniej gier
planszowych, Dom Kultury SM Janowo
25-26.03
godz. 10.00-21.00 Mistrzostwa Polski w Tańcach FTS,
V Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar
Burmistrza Miasta Rumi, Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Mickiewicza 49
26.03 (Niedziela)
godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne – „Teatr
magicznych baniek”, Dom Kultury SM Janowo
godz. 19.00 Koncert Miejsce: Kościół Św. Józefa i Judy
Tadeusza Weronika Korthals z zespołem Repertuar z płyty
„ON”
28.03 (Wtorek)
godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18.00 O!PLA - Ogólnopolski Festiwal Polskiej
Animacji (pokaz dla dorosłych / kategoria studyjna),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
29.03 (Środa)
godz. 10.00-12.00 Mistrzostwa Rumi Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych w Drużynowych Biegach
Przełajowych Dziewcząt i Chłopców, Stadion Miejski
ul. Mickiewicza 43
godz. 11.00 „O!PLA Teraz dzieci mają głos!” –
Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji (kategoria
przedszkolna) / obowiązują zapisy:
impresariat@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2
30.03 (Czwartek)
godz. 10.00 „O!PLA Teraz dzieci mają głos!” –
Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji (kategoria
wczesnoszkolna) / obowiązują zapisy:
impresariat@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2
31.03 (Piątek)
godz. 18.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa
młodsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota
Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 19.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa starsza
(prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota Wolter),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 10.00-14.00 Mistrzostwa Rumi Szkół
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