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MIESZKAŃCY DECYDUJĄ O INWESTYCJACH
W 2017 roku po raz kolejny zorganizowano 
w mieście akcję Budżetu Obywatelskiego. 
Prawie 13 000 głosów oddano na realizację 
przedsięwzięć inwestycyjnych i prospo-
łecznych zgłoszonych przez mieszkańców. 
Wśród projektów inwestycyjnych najwięcej 
głosów zdobył projekt wykonania ścieżki 
rowerowej wraz z przebudową chodnika 
wzdłuż fragmentu ulicy Gdańskiej.
W kategorii projektów prospołecznych 
największym zainteresowaniem cieszył się 
pomysł zakupienia defibrylatorów (AED) do 
hali oraz pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Wszystkie wybrane przez 
mieszkańców projekty realizowane będą
w 2018 roku.
SETKI TYSIĘCY NA INICJATYWY SPOŁECZNE
Ponad 1,4 mln złotych przyznało miasto 
organizacjom prowadzącym działalność 
społeczną. Wśród podmiotów, które 
otrzymały granty znajdują się m.in. kluby 
sportowe, fundacje, stowarzyszenia czy parafie.
W tym gronie znalazły się m.in. Stowarzy-
szenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
MKS Orkan Rumia, Akademia Piłki Siatkowej 
czy rumski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego. 
- Na terenie Rumi działają dziesiątki orga-
nizacji, których celem jest m.in. działalność 
społeczna czy promocja zdrowia. Wspieranie 
tych podmiotów przynosi wymierne korzyści
w postaci poprawy jakości życia miesz-
kańców, podnoszenia ich kwalifikacji zawo-
dowych czy organizacji czasu wolnego – 
mówi Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza 
Rumi. 
MIASTO INTEGRUJE I POMAGA
Decyzją Rady Miejskiej w lutym 2017 roku 
powołano do życia Centrum Integracji 
Społecznej. Celem instytucji jest pomoc 
osobom w trudnej sytuacji życiowej.
W 2017 roku kontynuowano program 
odpracowywania zadłużeń czynszowych.
Ma on na celu pomoc w wyjściu z pogłębia-
jącego się zadłużenia i zmniejszenie liczby 

egzekucji komorniczych. Dzięki niemu 
możliwe jest uregulowanie powstałych 
zaległości poprzez usługi świadczone na 
rzecz gminy.
SENIORZY AKTYWNIE WSPÓŁPRACUJĄ 
Z MIASTEM
Rumia stawia na politykę senioralną.
W mieście funkcjonuje Rumska Rada Seniora, 
prężnie działa Rumski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. 
– Dzięki współpracy z seniorami udało się 
zorganizować pełen atrakcji Dzień Seniora,
a także wprowadzić na terenie miasta 
Rumską Kartę Seniora. Upoważnia ona osoby 
w wieku 60+ do skorzystania z atrakcyjnych 
zniżek i ulg. Program cieszy się dużym 
zainteresowaniem osób starszych, dołączają 
do niego też kolejni partnerzy – dodaje.
WŚRÓD PRIORYTETÓW – OŚWIATA 
I WYCHOWANIE
Równie wiele zrobiono w oświacie. Reali-
zowane były projekty „Super Przedszkolaki” 
oraz „Pociąg do Edukacji”, na które pozyskano 
blisko 5 mln złotych. Środki zostały przezna-
czone na rozwój zaplecza edukacyjnego 
w mieście. Z przyznanych funduszy korzystają 
nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele.
– Podnoszenie poziomu jakości edukacji 
dzieci i młodzieży jest dla nas bardzo ważne. 
Realizacja tych dwóch projektów umożliwi 
kompleksowe wsparcie oraz kształtowanie 
kluczowych kompetencji. Wsparcie skie-
rowane jest zarówno do przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych, jak i nauczycieli 
– mówi zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt.
W budżecie na 2017 rok przeznaczono ponad 
1,3 miliona złotych na dofinansowanie 
stołówek szkolnych i przedszkolnych. Warto 
też dodać, że Rumia wspiera aż trzy 
przedszkola publiczne – najwięcej spośród 
miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 
Na wsparcie mogli liczyć także uczniowie 
korzystający z nauczania indywidualnego 
oraz zajęć dodatkowych. Szkoły angażowały 
się także w rewalidację, czyli działania mające 
na celu przywrócenie niepełnosprawnemu 

możliwie pełnej sprawności. Bardzo trudnym 
zadaniem była reforma oświaty, która 
nałożyła na miasto wiele ponadprogramo-
wych zobowiązań. Dzięki podjętym działa-
niom, w Rumi żaden nauczyciel nie stracił 
pracy, a dzieci uczą się w możliwie jak 
najlepszych warunkach. To m.in. za te 
działania miasto otrzymało nagrodę 
Samorządowy Lider Edukacji. Ważnym 
projektem skierowanym do dzieci i młodzieży 
są Rumskie Spotkania Muzyczne – to 
innowacyjny projekt na skalę naszego 
regionu. Dzieci i młodzież na specjalnie 
zorganizowanych koncertach ma okazję 
zapoznać się z muzyką klasyczną. Wydarzenie 
dzięki swojej formule (wprowadzeniu tańca, 
elementów scenografii) jest atrakcyjne
i przystępne nawet dla przedszkolaków. 
Dyrektorem artystycznym i pomysłodawcą 
tego wydarzenia jest Marek Gerwatowski – 
wywodzący się z Rumi artysta Opery 
Krakowskiej. Z okazji Dnia Dziecka dla 
uczniów rumskich szkół zorganizowano 
Dziecięcą Sesję Rady Miejskiej. Nowi radni 
zgłaszali konkretne propozycje. Przekonywali 
władze miasta do ambitnych inwestycji – 
stworzenia plaży nad Zagórską Strugą, parku 
linowego czy toru dla rolkarzy. 
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– Sesja Dziecięcej Rady Miejskiej to projekt, który 
ma pokazać najmłodszym, że warto interesować 
się sprawami zawiązanymi z miastem. Podczas 
ostatniej takiej sesji, zorganizowanej z okazji Dnia 
Dziecka, zgłaszano różne projekty, przeważnie 
inwestycyjne. Dzieci robiły to w artystyczny 
i ciekawy sposób, np. poprzez samodzielnie 
wykonane plansze czy plakaty. Z pewnością 
powtórzymy tę inic jatywę w tym roku – 
podsumowuje – Radna Lucyna Szypuła. 

Społeczne podsumowanie roku

SAMORZĄD

Rumia wyróżniona za zbiórki krwi24
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Joanna Wandtke: wiceprezes Banku 

Rumia Spółdzielczego. Nominowana 

za wsparcie biznesowe mieszkańców 

Rumi oraz organizowanie różno-

rodnych spotkań i szkoleń. 

Michał Pasieczny: burmistrz Rumi, nominowany 

za działalność na rzecz mieszkańców miasta, 

otwartość na dialog i współpracę oraz skuteczność

w realizowanych działaniach inwestycyjnych oraz 

społecznych. 

Rumianie 
z tytułami 

Osobowość

2017
rokuMarek Gerwatowski: artysta związany z Operą 

Krakowską, nominowany za działalność kulturalną. 

Pomysłodawca oraz dyrektor artystyczny „Rumskich 

Spotkań Muzycznych”: wydarzenia mającego na celu 

promowanie muzyki klasycznej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

Renata Grzesiak: nominowana za prowadzenie 

Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W jego ramach 

organizowane są różnorodne zajęcia dla seniorów: 

warsztaty, spektakle teatralne, wycieczki czy wykłady. 

Renata Grzesiak, Joanna Wandtke, Marek Gerwatowski i Michał Pasieczny – oto grono tegorocznych laureatów plebiscytu „Osobowość roku 2017”. 

Plebiscyt organizowany jest każdorazowo 

w pierwszych tygodniach nowego roku. W jego 

trakcie dziennikarze i czytelnicy „Dziennika 

Bałtyckiego” nominują do prestiżowego tytułu 

osoby wyróżniające się działalnością w swoich 

dziedzinach, które osiągnęły sukcesy oraz 

zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Tytuły 

„Osobowość roku 2017” przyznawane są 

w kategoriach: kultura, działalność społeczna 

i charytatywna, samorządność i społeczność 

lokalna oraz biznes. 

– Już sama nominacja bardzo mnie ucieszyła, 

więc tym większą radość sprawiła mi wygrana. 

Bardzo dziękuję tym, którzy na mnie głosowali 

– mówi Renata Grzesiak, która wygrała w kate-

gorii „Działalność społeczna i charytatywna”.

– Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku orga-

nizuje wyjazdy, wycieczki, różnorodne inicjatywy 

kulturalne, a przede wszystkim wykłady. Ich 

prowadzący przyznają, że są zachwyceni 

naszymi słuchaczami, powtarzają, że rumianie 

wyróżniają się spokojem i chęcią zdobywania 

wiedzy – dodaje. 

– Dziękuję publiczności oraz Dziennikowi 

Bałtyckiemu za docenienie moich starań. 

Nagroda dotyczy działań kulturalnych propa-

gowanych przeze mnie na terenie mojego  

rodzinnego miasta Rumi. To duże wyróżnienie – 

mówi Marek Gerwatowski, nagrodzony 

w kategorii „Kultura”. 

– Przez ten plebiscyt bezpośrednio realizujemy 

najważniejszą misję naszej gazety jako 

największego dziennika regionalnego na 

Pomorzu – mówi na łamach „Dziennika 

Bałtyckiego” Mariusz Szmidka, redaktor 

naczelny czasopisma. – Na naszych łamach i na 

stronach serwisów internetowych prezentujemy 

i doceniamy osoby zaangażowane w życie 

lokalnych społeczności – dodaje. 

– Bardzo dziękuję za nominację i oddane na 

mnie głosy. Bank Rumia Spółdzielczy aktywnie 

włącza się w działania prospołeczne. Staramy 

się być blisko mieszkańców miasta i okolic. Stale 

rozwijamy ofertę naszego Banku, aby jak 

najlepiej spełniać oczekiwania klientów, być ich 

partnerem w biznesie – mówi Joanna Wandtke, 

wiceprezes zarządu Banku Rumia Spółdziel-

czego, która nagrodzona została w kategorii 

„Biznes”.

Plebiscyt organizowany jest przez Dziennik 

Bałtycki. Każdego roku w Gdańsku odbywa się 

uroczysta gala konkursowa, podczas której 

zdobywcy tytułów Osobowość Roku 2017 

w każdej kategorii, z każdego miasta i powiatu 

odbierają piękne statuetki i dyplomy.

Organizacje
pozarządowe

Z pożytkiem dla mieszkańców

Organizacja pozarządowe – czym się 

zajmują? 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, ferie zimowe, 

atrakcje podczas wakacji, a także darmowe 

warsztaty, treningi, wykłady. Taką ofertę 

proponują mieszkańcom organizacje poza-

rządowe działające na terenie Rumi. Wśród nich 

znajdują się m.in. kluby sportowe, fundacje, 

stowarzyszenia czy parafie. Ich cel jest prosty: 

pomagać mieszkańcom i rozwijać dla nich 

ofertę kulturalną, sportową czy społeczną. 

To jednak nie wszystko! Organizacje poza-

rządowe zajmują się wspieraniem nauki, 

szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, 

popularyzacją kultury i sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego czy szeroko 

pojętą pomocą społeczną. Uzupełniają także 

działalność instytucji miejskich w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

Ponieważ organizacje pozarządowe nie 

prowadzą działalności zarobkowej - aby 

funkcjonować, muszą być wspierane przez 

zewnętrznych partnerów m.in. przez miasto. 

– Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publ i cznych Rumi  w 2018 r.  pokazał 

dynamiczny rozwój i wzrastającą aktywność 

społeczną naszego miasta. Bogate spektrum 

działania organizacji od pomocy społecznej, 

ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz 

osób w wieku emerytalnym przez edukację, 

kulturę, sztukę, kulturę fizyczną, turystykę, 

przeciwdziałanie uzależnieniom itd. wzbogaca 

Rumię, uzupełnia działanie samorządu na rzecz 

m i e s z k a ń c ó w  –  mów i  r adna  Jo l an t a 

Dobrzeniecka.

Wśród beneficjentów

W zeszłym roku pieniądze na realizacje zadań 

publicznych przekazano m.in. rumskiemu 

hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego. Dzięki 

dotacjom harcerze zrealizowali Festiwal 

Piosenki Harcerskiej i Przegląd Małych Form 

Ar tys tycznych oraz  obchody 85- lec ia 

Harcerstwa w Rumi. Zorganizowali także 

s y s t ema ty czne  s zko l en i a  żeg l a r s k i e . 

Dotacje otrzymuje także Rumski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, który prowadzi szerokie 

działania dla seniorów:

– Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku składa 

wniosek o dofinansowanie między innymi na 

prowadzenie wykładów dla naszych słuchaczy. 

Dzięki temu zajęcia są dla uczestników. bardziej 

Staramy się o dotacje także na zajęcia 

sportowo-rekreacyjne: nordic walking, czy 

gimnastykę. Wystąpiliśmy też o środki na 

realizację przedstawienia teatralnego w drugiej 

połowie roku – mówi pani Renata Grzesiak

z Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.   

Dzięki działalności organizacji pozarządowych mieszkańcy mogą brać udział w dziesiątkach darmowych 
wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych. Miasto na wsparcie tych podmiotów w otwartym konkursie 
ofert w 2018 r. przeznaczyło blisko 1,3 mln złotych.   

Ponad milion złotych 

dla organizacji
Rumia pomaga organizacjom pozarządowym 

przez cały rok, jednak głównym narzędziem 

przyznawania  jest otwarty konkurs środków

ofert na realizację zadań w zakresie:

1. Pomocy społecznej

2. Wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej

3. Ochrony i promocji zdrowia

4. Działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym

5. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania

6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży

7. Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej

8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego

9. Turystyki i krajoznawstwa

10. Przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym

W 2018 roku środki na wsparcie 

wzrosły do 1 276 000,00 zł. W ramach 

podobnego konkursu na 2018 rok 

We j h e ro w o  p r z e z n a c z y ł o  d l a 

organizacji 635 tysięcy złotych. 

Konkurs organizowany przez Redę 

opiewa na kwotę 200 tysięcy złotych. 

Każdorazowo w Rumi z dotacji 

korzysta ponad 60 organizacji. 
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Joanna Wandtke: wiceprezes Banku 

Rumia Spółdzielczego. Nominowana 

za wsparcie biznesowe mieszkańców 

Rumi oraz organizowanie różno-

rodnych spotkań i szkoleń. 

Michał Pasieczny: burmistrz Rumi, nominowany 

za działalność na rzecz mieszkańców miasta, 

otwartość na dialog i współpracę oraz skuteczność

w realizowanych działaniach inwestycyjnych oraz 

społecznych. 

Rumianie 
z tytułami 

Osobowość

2017
rokuMarek Gerwatowski: artysta związany z Operą 

Krakowską, nominowany za działalność kulturalną. 

Pomysłodawca oraz dyrektor artystyczny „Rumskich 

Spotkań Muzycznych”: wydarzenia mającego na celu 

promowanie muzyki klasycznej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

Renata Grzesiak: nominowana za prowadzenie 

Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W jego ramach 

organizowane są różnorodne zajęcia dla seniorów: 

warsztaty, spektakle teatralne, wycieczki czy wykłady. 

Renata Grzesiak, Joanna Wandtke, Marek Gerwatowski i Michał Pasieczny – oto grono tegorocznych laureatów plebiscytu „Osobowość roku 2017”. 

Plebiscyt organizowany jest każdorazowo 

w pierwszych tygodniach nowego roku. W jego 

trakcie dziennikarze i czytelnicy „Dziennika 

Bałtyckiego” nominują do prestiżowego tytułu 

osoby wyróżniające się działalnością w swoich 

dziedzinach, które osiągnęły sukcesy oraz 

zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Tytuły 

„Osobowość roku 2017” przyznawane są 

w kategoriach: kultura, działalność społeczna 

i charytatywna, samorządność i społeczność 

lokalna oraz biznes. 

– Już sama nominacja bardzo mnie ucieszyła, 

więc tym większą radość sprawiła mi wygrana. 

Bardzo dziękuję tym, którzy na mnie głosowali 

– mówi Renata Grzesiak, która wygrała w kate-

gorii „Działalność społeczna i charytatywna”.

– Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku orga-

nizuje wyjazdy, wycieczki, różnorodne inicjatywy 

kulturalne, a przede wszystkim wykłady. Ich 

prowadzący przyznają, że są zachwyceni 

naszymi słuchaczami, powtarzają, że rumianie 

wyróżniają się spokojem i chęcią zdobywania 

wiedzy – dodaje. 

– Dziękuję publiczności oraz Dziennikowi 

Bałtyckiemu za docenienie moich starań. 

Nagroda dotyczy działań kulturalnych propa-

gowanych przeze mnie na terenie mojego  

rodzinnego miasta Rumi. To duże wyróżnienie – 

mówi Marek Gerwatowski, nagrodzony 

w kategorii „Kultura”. 

– Przez ten plebiscyt bezpośrednio realizujemy 

najważniejszą misję naszej gazety jako 

największego dziennika regionalnego na 

Pomorzu – mówi na łamach „Dziennika 

Bałtyckiego” Mariusz Szmidka, redaktor 

naczelny czasopisma. – Na naszych łamach i na 

stronach serwisów internetowych prezentujemy 

i doceniamy osoby zaangażowane w życie 

lokalnych społeczności – dodaje. 

– Bardzo dziękuję za nominację i oddane na 

mnie głosy. Bank Rumia Spółdzielczy aktywnie 

włącza się w działania prospołeczne. Staramy 

się być blisko mieszkańców miasta i okolic. Stale 

rozwijamy ofertę naszego Banku, aby jak 

najlepiej spełniać oczekiwania klientów, być ich 

partnerem w biznesie – mówi Joanna Wandtke, 

wiceprezes zarządu Banku Rumia Spółdziel-

czego, która nagrodzona została w kategorii 

„Biznes”.

Plebiscyt organizowany jest przez Dziennik 

Bałtycki. Każdego roku w Gdańsku odbywa się 

uroczysta gala konkursowa, podczas której 

zdobywcy tytułów Osobowość Roku 2017 

w każdej kategorii, z każdego miasta i powiatu 

odbierają piękne statuetki i dyplomy.

Organizacje
pozarządowe

Z pożytkiem dla mieszkańców

Organizacja pozarządowe – czym się 

zajmują? 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, ferie zimowe, 

atrakcje podczas wakacji, a także darmowe 

warsztaty, treningi, wykłady. Taką ofertę 

proponują mieszkańcom organizacje poza-

rządowe działające na terenie Rumi. Wśród nich 

znajdują się m.in. kluby sportowe, fundacje, 

stowarzyszenia czy parafie. Ich cel jest prosty: 

pomagać mieszkańcom i rozwijać dla nich 

ofertę kulturalną, sportową czy społeczną. 

To jednak nie wszystko! Organizacje poza-

rządowe zajmują się wspieraniem nauki, 

szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, 

popularyzacją kultury i sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego czy szeroko 

pojętą pomocą społeczną. Uzupełniają także 

działalność instytucji miejskich w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

Ponieważ organizacje pozarządowe nie 

prowadzą działalności zarobkowej - aby 

funkcjonować, muszą być wspierane przez 

zewnętrznych partnerów m.in. przez miasto. 

– Otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publ i cznych Rumi  w 2018 r.  pokazał 

dynamiczny rozwój i wzrastającą aktywność 

społeczną naszego miasta. Bogate spektrum 

działania organizacji od pomocy społecznej, 

ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz 

osób w wieku emerytalnym przez edukację, 

kulturę, sztukę, kulturę fizyczną, turystykę, 

przeciwdziałanie uzależnieniom itd. wzbogaca 

Rumię, uzupełnia działanie samorządu na rzecz 

m i e s z k a ń c ó w  –  mów i  r adna  Jo l an t a 

Dobrzeniecka.

Wśród beneficjentów

W zeszłym roku pieniądze na realizacje zadań 

publicznych przekazano m.in. rumskiemu 

hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego. Dzięki 

dotacjom harcerze zrealizowali Festiwal 

Piosenki Harcerskiej i Przegląd Małych Form 

Ar tys tycznych oraz  obchody 85- lec ia 

Harcerstwa w Rumi. Zorganizowali także 

s y s t ema ty czne  s zko l en i a  żeg l a r s k i e . 

Dotacje otrzymuje także Rumski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, który prowadzi szerokie 

działania dla seniorów:

– Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku składa 

wniosek o dofinansowanie między innymi na 

prowadzenie wykładów dla naszych słuchaczy. 

Dzięki temu zajęcia są dla uczestników. bardziej 

Staramy się o dotacje także na zajęcia 

sportowo-rekreacyjne: nordic walking, czy 

gimnastykę. Wystąpiliśmy też o środki na 

realizację przedstawienia teatralnego w drugiej 

połowie roku – mówi pani Renata Grzesiak

z Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.   

Dzięki działalności organizacji pozarządowych mieszkańcy mogą brać udział w dziesiątkach darmowych 
wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych. Miasto na wsparcie tych podmiotów w otwartym konkursie 
ofert w 2018 r. przeznaczyło blisko 1,3 mln złotych.   

Ponad milion złotych 

dla organizacji
Rumia pomaga organizacjom pozarządowym 

przez cały rok, jednak głównym narzędziem 

przyznawania  jest otwarty konkurs środków

ofert na realizację zadań w zakresie:

1. Pomocy społecznej

2. Wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej

3. Ochrony i promocji zdrowia

4. Działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym

5. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 

oświaty i wychowania

6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży

7. Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej

8. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego

9. Turystyki i krajoznawstwa

10. Przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym

W 2018 roku środki na wsparcie 

wzrosły do 1 276 000,00 zł. W ramach 

podobnego konkursu na 2018 rok 

We j h e ro w o  p r z e z n a c z y ł o  d l a 

organizacji 635 tysięcy złotych. 

Konkurs organizowany przez Redę 

opiewa na kwotę 200 tysięcy złotych. 

Każdorazowo w Rumi z dotacji 

korzysta ponad 60 organizacji. 
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Najlepsi z najlepszych

Największe zainteresowanie widzów tłumnie 

zgromadzonych w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji wzbudziły królewskie kategorie 

Rumskiej Gali Sportu: „Najlepszy sportowiec”, 

„Najlepszy trener” oraz „Najlepsza drużyna”. 

W tym roku te prestiżowe tytuły zdobyli: 

tenisista stołowy Alan Woś, trener triathlonu 

Piotr Netter oraz zespoły OT Logistics Kamix 

Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto 

Rumia i kadetki Akademii Piłki Siatkowej 

Rumia. 

Najlepszy zawodnik 2017 – Alan Woś – jest 

jednym z czołowych zawodników Akademii 

Tenisa Stołowego. Lista jego osiągnięć jest 

bardzo długa – fenomenalną dyspozycję 

potwierdzają ostatnie wyniki Indywidualnych 

Mistrzostw Województwa Pomorskiego, które 

odbyły się na początku lutego. Zawodnik zajął 

trzecie miejsce w grze pojedynczej i pierwsze 

miejsce w grze podwójnej (ze Sławomirem 

Perzyńskim). A to nie wszystko…

– Przede wszystkim jestem bardzo zaszczycony, 

że otrzymałem tytuł najlepszego sportowca 

w Rumi. W zeszłym roku wygrałem GPX Polski 

seniorów w tenisie stołowym. Był to mój życiowy 

sukces, byłem z niego bardzo zadowolony – 

mówi Alan Woś. 

sukcesy drużynowo i indywidualnie. Zespół 

angażuje się także w działalność szkoleniową 

oraz popularyzuje tenis stołowy wśród uczniów 

rumskich szkół. 

Drugim wyróżnionym zespołem zostały kadetki 

Akademii Piłki Siatkowej Rumia, które

w zeszłym roku awansowały do finału 

Mistrzostw Polski Kadetek w piłce siatkowej.

W gronie najlepszych polskich drużyn 

zawodniczki zajęły szóste miejsce.  

Duże nazwiska, wielkie sukcesy

Galę Sportu uświetnili swoją obecnością także 

sportowcy, których nazwiska często powtarzali 

kibice poszczególnych dyscyplin. Statuetki za 

„Osiągnięcia sportowe” otrzymali Rafał 

Siemaszko, czołowy piłkarzy Arki Gdynia oraz 

Piotr Biankowski, pływak ekstremalny, który 

ma na swoim koncie pobicie rekordu Polski 

w pływaniu w lodowatej wodzie na dystansie

1 mili „Ice Mile”. Zajęło mu to 27 minut i 50 

sekund.  

– Szczególnie cieszy mnie wyróżnienie Rafała 

Siemaszko. Zawodnik Arki Gdynia jest 

wychowankiem Orkana Rumia, zapisał się 

w historii polskiej piłki nożnej, zdobył 

historyczny puchar dla swojego zespołu. 

Wielkie gratulacje także dla trenera Piotra 

Nettera. Triathlon w Rumi zrobił ogromne 

postępy, zawodnicy odnoszą wielkie sukcesy – 

mówi radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz.

Kluby sportowe APS, ATS, RCAR Rugby Club 

Arka Rumia nominowały Burmistrza Rumi 

Michała Pasiecznego do wyróżnienia Sportowa 

Osobowość Roku – za przychylność dla sportu, 

talent w znajdowaniu rozwiązań w jednoczeniu 

ludzi przez Sport, zaangażowanie w pozy-

Rumia naturalnie pomysłowa

Sport 76 Sport

Rok 2017 obfitował w wydarzenia sportowe najwyższej rangi. Do Rumi przyjeżdżali najlepsi sportowcy 
z całego świata, sukcesy odnosili reprezentanci drużyn młodzieżowych, aktywne były także szkoły. 

Podczas IX Rumskiej Gali Sportu podsumowano najważniejsze wydarzenia minionych miesięcy oraz 
wyróżniono najlepszych zawodników, trenerów oraz działaczy. 

Tytuł najlepszego trenera przyznany został 

Piotrowi Netterowi z UKS Tri-Team Rumia. Jego 

podopieczni regularnie zwyciężają w zawodach 

triathlonowych organizowanych w Polsce i poza 

granicami kraju. Piotr Netter dał się poznać 

także jako organizator imprez sportowych. Dla 

mieszkańców Rumi organizuje m.in. Bieg 

Kaszubski czy Mistrzostwa Polski w duathlonie. 

– Od lat konsekwentnie budujemy struktury 

naszego klubu, naszym wielkim sukcesem jest 

zbudowane zaplecze, które pozwala nam 

os iągać powtarzalność  w os iąganych 

sukcesach. W minionym roku nasz zawodnik 

Kacper Stępniak zdobył tytuł Mistrza Polski 

s e n i o ró w  n a  d y s t a n s i e  o l i m p i j s k i m . 

W przyszłości liczymy nawet na olimpijczyków – 

dodaje Piotr Netter. 

Najlepszą drużyną okazała się z kolei OT 

Logistics Kamix ATS MT Rumia. W maju 2017 

roku drużyna odniosła historyczny sukces. Po 

zaciętym boju z Darzborem Karnieszowice 

awansowała do pierwszej ligi tenisa stołowego. 

Zawodnicy Akademii regularnie odnoszą 

Nagrodzeni sponsorzy 

Wszystkie te sukcesy nie byłyby możliwe bez sponsorów. 

Podczas Gali wyróżnienia specjalne otrzymały firmy: FAKO S.A., 

ALUMILEX TAMBUD, OT Logistics S.A., F.H. BORTEX Sylwester 

Borkowski, OPEC Sp. z o.o., EUROCAPITAL24 SP. z o.o., 

Ambasada Piękna „Kaszmir”, Zakład Szklarski „Pietrowski”, Bank 

Rumia Spółdzielczy, Pierogarnia Mandu, Decathlon Rumia, 

Olivia, Bob-Rollo Sp. z o.o., Auto Serwis Labuda, Corleonis Sp. 

z o.o., S.K.A Baltic United Sp. z o.o. Andrzej Trylski, P.P.H. Kamix, 

Sp. z o.o., Orlex Invest Sp. z o.o., M&M Serviceforyards Sp. z o.o. 

skiwaniu dodatkowych środków finansowych na 

infrastrukturę sportową, a także za wiele 

własnych inicjatyw na rzecz rozwoju sportu. 

Natomiast za całokształt działalności na rzecz 

środowiska sportowego statuetki otrzymali: 

Jolanta Król, Rumski Klub Sportowy i UKS 

„Siódemka” Rumia. 

Kluby coraz wyżej w tabelach

Od indywidualnych sportowców nie odstają 

kluby. W 2017 roku awans do wyższych lig 

wywalczyli rugbiści z RC Arka Rumia oraz 

tenisiści stołowi: wspomniany OT Logistics 

Kamix ATS MT Rumia, a także EUROCAPITAL24 

ATS MT Reda oraz Beska ATS I I I  MT.

– Cieszy mnie też statuetka dla rumskiego klubu 

rugby, któremu udało się awansować do 

wyższej ligi. To duży sukces nie tylko zespołu, ale 

i naszego miasta – komentuje radny Tomasz 

Urbaniak-Dzienisz. 

W kategorii „Sportowo-Artystyczna Promocja 

Mias ta  na  Aren ie  Międzynarodowe j ” 

wyróżniono Stowarzyszenie Tańca SPIN, UKS 

„Masta Dance” i Klub Jazdy Figurowej Spin on 

Rolls. 

więcej informacji,

zdjęcia oraz pełna

lista nagrodzonych
https://rumia.eu/2018/02/16/gala-sportu

Wyróżnienie Specjalne otrzymał - Rafał Siemaszko

– Wyróżnienie otrzymane podczas 

Gali Sportu traktuje jako sukces 

wspólny: trenerów, zawodników, 

sztabu – mówi Piotr Netter 

„

„

Grad statuetek posypał się także 

na młodych zawodników 

„
„

IX Rumska Gala Sportu

Młode pokolenie gotowe na sukces

Grad statuetek posypał się także na młodych 

zawodników. W kategorii „Sportowcy młodego 

pokolenia” wyróżniono Julię Trościanko 

(siatkówka, APS Rumia), Justynę Stawicką 

(rugby, RC Arka Rumia), Krzysztofa Bohna (tenis 

s t o ł o w y ,  AT S  R u m i a ) ,  W i n c e n t e g o 

Markowskiego (pływanie, Tri-Team Rumia), 

Marcina Stanglewicza (triathlon, Tri-Team 

Rumia) i Bartłomieja Ogdowskiego (bieg na 

orientację, UKS „Siódemka Rumia). Każdy z tych 

zawodników może poszczycić się wieloma 

sukcesami – mimo młodego wieku.  W kategorii 

„Dzieci i Młodzież” nagrodzono lekkoatletkę 

Martynę Karwowską (RKS Rumia) i Julię Susek  

(bieg na orientację, UKS „Siódemka Rumia).

W rywalizacji szkolnej najlepsze okazały się: 

Szkoła Podstawowa nr 9, Gimnazjum nr 1 

i Powiatowy Zespół Szkół nr 1. 

Imprezy rangi światowej

Za najważniejsze imprezy minionego roku

uznano Puchar Świata Zawodowców w Arm-

wrestlingu – Złoty World Cup Rumia 2017 wraz

z III Pucharem Świata w Armwrestlingu Osób 

Niepełnosprawych. Statuetka powędrowała do 

Fundacji For Dream. 

Złoty Tur to najbardziej rozpoznawalna impreza 

w siłowaniu na ręce. Zaproszenie organizatorów 

każdorazowo przyjmuje kilkuset najsilniejszych 

zawodników z ponad 30 krajów, w tym Indii, 

Kostaryki, Brazylii, Uzbekistanu, Armenii, Tur-

kmenistanu, RPA, Japonii, Korei Płd., Azerbej-

dżanu, Mołdawii czy Urugwaju. Doceniono 

także Mistrzostwa Polski w Tańcu FTS 

organizowane przez Taneczny Klub Sportowy 

Creative Dance. Do Rumi przyjechali tancerze 

m.in. z Krakowa, Warszawy, Lublina, Bydgoszczy 

czy Poznania. Również skład sędziowski pełen 

był uznanych w środowisku postaci, takich jak 

Toni Tuominen z Finlandii, Karel Bank z Czech, 

Valeria Mangra z Rumunii czy Ariane Schiessler 

z Niemiec. Wydarzenie prowadziła znana polska 

t a n c e r k a ,  j u ro r k a  p ro g r a m u  „Ta n i e c 

z Gwiazdami” – Iwona Pavlović.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.
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Najlepsi z najlepszych

Największe zainteresowanie widzów tłumnie 

zgromadzonych w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji wzbudziły królewskie kategorie 

Rumskiej Gali Sportu: „Najlepszy sportowiec”, 

„Najlepszy trener” oraz „Najlepsza drużyna”. 

W tym roku te prestiżowe tytuły zdobyli: 

tenisista stołowy Alan Woś, trener triathlonu 

Piotr Netter oraz zespoły OT Logistics Kamix 

Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto 

Rumia i kadetki Akademii Piłki Siatkowej 

Rumia. 

Najlepszy zawodnik 2017 – Alan Woś – jest 

jednym z czołowych zawodników Akademii 

Tenisa Stołowego. Lista jego osiągnięć jest 

bardzo długa – fenomenalną dyspozycję 

potwierdzają ostatnie wyniki Indywidualnych 

Mistrzostw Województwa Pomorskiego, które 

odbyły się na początku lutego. Zawodnik zajął 

trzecie miejsce w grze pojedynczej i pierwsze 

miejsce w grze podwójnej (ze Sławomirem 

Perzyńskim). A to nie wszystko…

– Przede wszystkim jestem bardzo zaszczycony, 

że otrzymałem tytuł najlepszego sportowca 

w Rumi. W zeszłym roku wygrałem GPX Polski 

seniorów w tenisie stołowym. Był to mój życiowy 

sukces, byłem z niego bardzo zadowolony – 

mówi Alan Woś. 

sukcesy drużynowo i indywidualnie. Zespół 

angażuje się także w działalność szkoleniową 

oraz popularyzuje tenis stołowy wśród uczniów 

rumskich szkół. 

Drugim wyróżnionym zespołem zostały kadetki 

Akademii Piłki Siatkowej Rumia, które

w zeszłym roku awansowały do finału 

Mistrzostw Polski Kadetek w piłce siatkowej.

W gronie najlepszych polskich drużyn 

zawodniczki zajęły szóste miejsce.  

Duże nazwiska, wielkie sukcesy

Galę Sportu uświetnili swoją obecnością także 

sportowcy, których nazwiska często powtarzali 

kibice poszczególnych dyscyplin. Statuetki za 

„Osiągnięcia sportowe” otrzymali Rafał 

Siemaszko, czołowy piłkarzy Arki Gdynia oraz 

Piotr Biankowski, pływak ekstremalny, który 

ma na swoim koncie pobicie rekordu Polski 

w pływaniu w lodowatej wodzie na dystansie

1 mili „Ice Mile”. Zajęło mu to 27 minut i 50 

sekund.  

– Szczególnie cieszy mnie wyróżnienie Rafała 

Siemaszko. Zawodnik Arki Gdynia jest 

wychowankiem Orkana Rumia, zapisał się 

w historii polskiej piłki nożnej, zdobył 

historyczny puchar dla swojego zespołu. 

Wielkie gratulacje także dla trenera Piotra 

Nettera. Triathlon w Rumi zrobił ogromne 

postępy, zawodnicy odnoszą wielkie sukcesy – 

mówi radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz.

Kluby sportowe APS, ATS, RCAR Rugby Club 

Arka Rumia nominowały Burmistrza Rumi 

Michała Pasiecznego do wyróżnienia Sportowa 

Osobowość Roku – za przychylność dla sportu, 

talent w znajdowaniu rozwiązań w jednoczeniu 

ludzi przez Sport, zaangażowanie w pozy-

Rumia naturalnie pomysłowa

Sport 76 Sport

Rok 2017 obfitował w wydarzenia sportowe najwyższej rangi. Do Rumi przyjeżdżali najlepsi sportowcy 
z całego świata, sukcesy odnosili reprezentanci drużyn młodzieżowych, aktywne były także szkoły. 

Podczas IX Rumskiej Gali Sportu podsumowano najważniejsze wydarzenia minionych miesięcy oraz 
wyróżniono najlepszych zawodników, trenerów oraz działaczy. 

Tytuł najlepszego trenera przyznany został 

Piotrowi Netterowi z UKS Tri-Team Rumia. Jego 

podopieczni regularnie zwyciężają w zawodach 

triathlonowych organizowanych w Polsce i poza 

granicami kraju. Piotr Netter dał się poznać 

także jako organizator imprez sportowych. Dla 

mieszkańców Rumi organizuje m.in. Bieg 

Kaszubski czy Mistrzostwa Polski w duathlonie. 

– Od lat konsekwentnie budujemy struktury 

naszego klubu, naszym wielkim sukcesem jest 

zbudowane zaplecze, które pozwala nam 

os iągać powtarzalność  w os iąganych 

sukcesach. W minionym roku nasz zawodnik 

Kacper Stępniak zdobył tytuł Mistrza Polski 

s e n i o ró w  n a  d y s t a n s i e  o l i m p i j s k i m . 

W przyszłości liczymy nawet na olimpijczyków – 

dodaje Piotr Netter. 

Najlepszą drużyną okazała się z kolei OT 

Logistics Kamix ATS MT Rumia. W maju 2017 

roku drużyna odniosła historyczny sukces. Po 

zaciętym boju z Darzborem Karnieszowice 

awansowała do pierwszej ligi tenisa stołowego. 

Zawodnicy Akademii regularnie odnoszą 

Nagrodzeni sponsorzy 

Wszystkie te sukcesy nie byłyby możliwe bez sponsorów. 

Podczas Gali wyróżnienia specjalne otrzymały firmy: FAKO S.A., 

ALUMILEX TAMBUD, OT Logistics S.A., F.H. BORTEX Sylwester 
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Sp. z o.o., Orlex Invest Sp. z o.o., M&M Serviceforyards Sp. z o.o. 

skiwaniu dodatkowych środków finansowych na 

infrastrukturę sportową, a także za wiele 

własnych inicjatyw na rzecz rozwoju sportu. 

Natomiast za całokształt działalności na rzecz 
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rugby, któremu udało się awansować do 

wyższej ligi. To duży sukces nie tylko zespołu, ale 
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zawodników. W kategorii „Sportowcy młodego 

pokolenia” wyróżniono Julię Trościanko 

(siatkówka, APS Rumia), Justynę Stawicką 

(rugby, RC Arka Rumia), Krzysztofa Bohna (tenis 

s t o ł o w y ,  AT S  R u m i a ) ,  W i n c e n t e g o 

Markowskiego (pływanie, Tri-Team Rumia), 

Marcina Stanglewicza (triathlon, Tri-Team 

Rumia) i Bartłomieja Ogdowskiego (bieg na 

orientację, UKS „Siódemka Rumia). Każdy z tych 

zawodników może poszczycić się wieloma 

sukcesami – mimo młodego wieku.  W kategorii 

„Dzieci i Młodzież” nagrodzono lekkoatletkę 

Martynę Karwowską (RKS Rumia) i Julię Susek  

(bieg na orientację, UKS „Siódemka Rumia).

W rywalizacji szkolnej najlepsze okazały się: 

Szkoła Podstawowa nr 9, Gimnazjum nr 1 

i Powiatowy Zespół Szkół nr 1. 

Imprezy rangi światowej

Za najważniejsze imprezy minionego roku

uznano Puchar Świata Zawodowców w Arm-

wrestlingu – Złoty World Cup Rumia 2017 wraz

z III Pucharem Świata w Armwrestlingu Osób 

Niepełnosprawych. Statuetka powędrowała do 

Fundacji For Dream. 

Złoty Tur to najbardziej rozpoznawalna impreza 

w siłowaniu na ręce. Zaproszenie organizatorów 

każdorazowo przyjmuje kilkuset najsilniejszych 

zawodników z ponad 30 krajów, w tym Indii, 

Kostaryki, Brazylii, Uzbekistanu, Armenii, Tur-

kmenistanu, RPA, Japonii, Korei Płd., Azerbej-

dżanu, Mołdawii czy Urugwaju. Doceniono 

także Mistrzostwa Polski w Tańcu FTS 

organizowane przez Taneczny Klub Sportowy 

Creative Dance. Do Rumi przyjechali tancerze 

m.in. z Krakowa, Warszawy, Lublina, Bydgoszczy 

czy Poznania. Również skład sędziowski pełen 

był uznanych w środowisku postaci, takich jak 

Toni Tuominen z Finlandii, Karel Bank z Czech, 

Valeria Mangra z Rumunii czy Ariane Schiessler 

z Niemiec. Wydarzenie prowadziła znana polska 

t a n c e r k a ,  j u ro r k a  p ro g r a m u  „Ta n i e c 
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8 Rumianie z pasją

Pani Aleksandra jest wieloletnim ratownikiem 

WOPR i nauczycielem wychowania fizycznego 

w SP nr 10 przy ulicy Górniczej 19. W sezonie 

l e t n i m  s t r z e ż e  b e z p i e c z e ń s t w a  n a 

kąpieliskach morskich Gdyńskiego Centrum 

Sportu. Działa też społecznie na terenie Rumi 

– organizuje rumską grupę WOPR. 

– W zeszłym roku szkolnym wpadliśmy na 

pomysł stworzenia innowacji pedagogicznej 

„Bezpieczna woda”. Robiliśmy to z myślą 

o klasach piątych. Inicjatywa spotkała się 

z  d u ż y m  z a i n t e r e s o w a n i e m ,  w i ę c 

rozwinęliśmy ją i stworzyliśmy rumską grupę 

WOPR. Jej członkami są doświadczeni 

ratownicy, ale także młodzi ludzie, którzy chcą 

się rozwijać w tym kierunku. Zapraszamy 

wszystkich chętnych – mówi pani Aleksandra. 

Dzięki działalności pani Aleksandry młodzież 

zdobywa nowe umiejętności, które potem 

mogą się przydać w pracy ratownika. 

– Organizujemy zajęcia z doskonalenia 

pływania i technik ratowniczych. Do tego 

oswajamy podopiecznych ze sprzętem 

ratowniczym: pasami typu węgorz, bojami 

czy l inami asekuracyjnymi. Młodzież 

zdobywa też wiedzę za zakresu pierwszej 

p o m o c y,  z a ró w n o  p r a k t y c z n ą ,  j a k 

i teoretyczną. Wszystko trochę w formie 

Latem członkowie WOPR 
dbają o nasze 
bezpieczeństwo na 
plażach. A zimą? Szlifują 
umiejętności oraz 
wychowują nowe 
pokolenie ratowników: 
odpowiedzialnych 
i troszczących się 
o innych. W Rumi takie 
wyzwanie podejmuje pani 
Aleksandra Radzikowska.

9

 „Podobne historie są codziennością w każdym mieście, na każdej ulicy”.

„Tylko spokojnie” – taki tytuł nosi najnowsza powieść graficzna Henryka Glazy. 
Historia, która mogła zdarzyć się wszędzie. Prosta rzecz, przecedzona z błahych 
zdań. Kilka dialogów oraz czarno-białe ilustracje. Mało?  Zapewniam Was, że nic 

w niej nie brakuje.

 Z cyklu 

Henryk Glaza

„Mitologia nordycka” to zbiór opowiadań wzorowanych na oryginalnych 
średniowiecznych mitach. Dzięki książce dowiemy się czym był Yggradsil, 

drzewo światów; w zamian za co Odyn oddał swoje oko i jak – według 
skandynawskich wierzeń – wyglądał będzie koniec świata. 

Neil Gaiman 

Kultura Gniewu, Warszawa 2017

czyli poleca

„Ni� Czyta� Dobre� Literatur�, Czyta� Najlep�ą”

„Mitologia nordycka”

Znasz mieszkańców Rumi 

z nietypowymi, ciekawymi 

pasjami? Napisz na adres 

promocja@rumia.eu, a być 

m o ż e  o p u b l i k u j e m y 

zaproponowaną przez Ciebie 

historię.  

 Aleksandra Radzikowska
„ratownikiem się jest, a nie bywa” 

Kontakt do rumskiego WOPR: kierownik drużyny - Aleksandra 

Radzikowska (Wesołek - Radzikowska), zastępca - Radosław 

Andrzejczyk , zastępca - Bartosz Smolik . Adres e-mail: 

rumska.druzyna.wopr@gmail.com

szkoleniowej, trochę w formie zabawowej – 

mówi pani Aleksandra. – W naszych zajęciach 

biorą udział piąto- i szóstoklasiści, czyli dzieci 

w wieku od 10 do 12 lat i starsi – dodaje. 

Panią Aleksandrę i jej podopiecznych łatwo 

spotkać można w czasie różnorodnych 

wydarzeń kulturalnych i społecznych. Wraz ze 

swoją grupą organizuje akcje społeczne 

i charytatywne. Od marca ratownicy pojawią się 

też w szkołach – będą opowiadali o kulisach 

swojej pracy. 

–  Od września zeszłego roku uczestniczyliśmy 

m.in. w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, 

k tóre j  ce lem była  zb iórka r zeczy  d la 

potrzebujących dzieci. Wystawiliśmy wówczas 

stanowisko ze sprzętem ratowniczym. Nie 

zabrakło też fantoma, czyli manekina służącego 

do ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy – mówi 

pani Aleksandra. – Podobny punkt wystawiliśmy 

podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Naszą puszkę zapełniliśmy trzykrotnie, 

podobno zebraliśmy największą kwotę – dodaje 

z uśmiechem. 

Działalność pani Aleksandry ma głębsze dno. 

Nie chodzi wyłącznie o pomoc w zdobyciu 

zawodu. Bardziej o wychowanie dobrych, 

odpowiedzialnych ludzi. 

– Ratownikiem jest się całe życie, a nie tylko 

bywa w czasie sezonu. Liczę, że moi podopieczni 

z jednej strony zarażą się pasją do ratownictwa 

wodnego, a z drugiej zobaczą, że można 

bezinteresownie robić coś dla innych. Chcę też 

nauczyć dzieci i młodzież odpowiedzialności, 

nie tylko podczas letniej rozrywki nad morzem, 

ale w całym życiu – podsumowuje pani 

Aleksandra.  

Książka do wypożyczenia w Stacji Kultura
oraz filiach biblioteki.

Dostępna także jako audiobook. 

„Tylko spokojnie”

Fabuła inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami z życia Anny i Marka 
Warzechów. Główny bohater, Marek, to przeciętny/nieprzeciętny 
człowiek, ze swoimi przywarami, facet, którego nie da się nie lubić. Słucha 
The Rolling Stones, Led Zeppelin oraz Neil Younga. Puszcza swojemu 
nowo narodzonemu dziecku Black Sabbath. Jednym słowem, muzyka to 
jego największa pasja, wokół niej wszystko się kręci, ona wyznacza kolejne 
epizody życia. Nie brakuje jej również podczas…doświadczenia 
śmiertelnej choroby.

Najpierw jest ciepły, słoneczny dzień, ptaki śpiewają, wieje wiatr. Pamięta 
się wszystko. Bo to wszystko działo się przed. Diagnozą.

Tylko spokojnie, bo choć główny bohater dowie się, że ma raka, choć jego 
życie zostanie totalnie przewartościowane – opowieść ciągle pozostanie 
na bezpiecznych torach, pozbawionych roztkliwień i nadmiernej 
egzaltacji. Próba oswojenia tematu odbywać się powoli i ironicznie.
W najtrudniejszych momentach autor zostawi nas z samą ilustracją, która  
będzie starała się udźwignąć coś znacznie cięższego, niż słowa. 

Będzie dobrze?  Sprawdź.

Metaforyczna, prostolinijna, uniwersalna historia. Podszyta czarnym 
humorem,  pokolorowana w czerń i biel. 

Poleca Anna Chlewicka / fabrykarecenzji.pl

Neil Gaiman, znany przede wszystkim ze 
świetnej powieści „Amerykańscy bogowie”, to 
jeden z tych pisarzy, którzy trudne tematy 
kulturowe potrafią przedstawić w sposób 
prosty, a przy tym niepozbawiony głębi. 

W książce „Mitologia nordycka” na warsztat 
bierze wierzenia i  mitologię dawnych 
mieszkańców Skandynawii, których bogactwo
i poziom skomplikowania potrafi odstraszyć 
nawet największych pasjonatów. Kto nie wierzy, 
niech zajrzy do „Eddy poetyckiej”, najstarszego 
zabytku opisującego mitologię nordycką, 
datowanego na IX wiek.  

W przeciwieństwie do średniowiecznych 
autorów, do opisywania barwnych dziejów 
skandynawskich bogów Neil Gaiman nie 

wykorzystuje skomplikowanego wiersza 
a l i te racy jnego pe łnego archa icznego 
nazewnictwa i niejasnych odwołań. Jego 
narracja to barwna opowieść. Idealna do 
czytania przy iskrzącym ognisku, pod niebem 
pełnym gwiazd. Tych samych, które tysiąc lat 
temu prowadziły nordyckich żeglarzy przez 
rozszalałe północne morza.  

Ślub bogini Frei, wyprawa Thora do krainy 
olbrzymów, ostatnie dni Lokiego, ragnarök, 
czyli zmierzch bogów. To tylko część historii, 
jakie poznać możemy dzięki wydanej w 2017 
roku książce. Każda z nich to żegluga
w barwny świat nordyckich baśni, które przed 
wiekami rozpalały wyobraźnię Skandynawów, 
a dzis iaj  pokazują nam bogactwo ich 
wyjątkowego dziedzictwa.
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8 Rumianie z pasją

Pani Aleksandra jest wieloletnim ratownikiem 

WOPR i nauczycielem wychowania fizycznego 

w SP nr 10 przy ulicy Górniczej 19. W sezonie 

l e t n i m  s t r z e ż e  b e z p i e c z e ń s t w a  n a 

kąpieliskach morskich Gdyńskiego Centrum 

Sportu. Działa też społecznie na terenie Rumi 

– organizuje rumską grupę WOPR. 

– W zeszłym roku szkolnym wpadliśmy na 

pomysł stworzenia innowacji pedagogicznej 

„Bezpieczna woda”. Robiliśmy to z myślą 

o klasach piątych. Inicjatywa spotkała się 

z  d u ż y m  z a i n t e r e s o w a n i e m ,  w i ę c 

rozwinęliśmy ją i stworzyliśmy rumską grupę 

WOPR. Jej członkami są doświadczeni 

ratownicy, ale także młodzi ludzie, którzy chcą 

się rozwijać w tym kierunku. Zapraszamy 

wszystkich chętnych – mówi pani Aleksandra. 

Dzięki działalności pani Aleksandry młodzież 

zdobywa nowe umiejętności, które potem 

mogą się przydać w pracy ratownika. 

– Organizujemy zajęcia z doskonalenia 

pływania i technik ratowniczych. Do tego 

oswajamy podopiecznych ze sprzętem 

ratowniczym: pasami typu węgorz, bojami 

czy l inami asekuracyjnymi. Młodzież 

zdobywa też wiedzę za zakresu pierwszej 

p o m o c y,  z a ró w n o  p r a k t y c z n ą ,  j a k 

i teoretyczną. Wszystko trochę w formie 

Latem członkowie WOPR 
dbają o nasze 
bezpieczeństwo na 
plażach. A zimą? Szlifują 
umiejętności oraz 
wychowują nowe 
pokolenie ratowników: 
odpowiedzialnych 
i troszczących się 
o innych. W Rumi takie 
wyzwanie podejmuje pani 
Aleksandra Radzikowska.
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 „Podobne historie są codziennością w każdym mieście, na każdej ulicy”.

„Tylko spokojnie” – taki tytuł nosi najnowsza powieść graficzna Henryka Glazy. 
Historia, która mogła zdarzyć się wszędzie. Prosta rzecz, przecedzona z błahych 
zdań. Kilka dialogów oraz czarno-białe ilustracje. Mało?  Zapewniam Was, że nic 

w niej nie brakuje.

 Z cyklu 

Henryk Glaza

„Mitologia nordycka” to zbiór opowiadań wzorowanych na oryginalnych 
średniowiecznych mitach. Dzięki książce dowiemy się czym był Yggradsil, 

drzewo światów; w zamian za co Odyn oddał swoje oko i jak – według 
skandynawskich wierzeń – wyglądał będzie koniec świata. 

Neil Gaiman 

Kultura Gniewu, Warszawa 2017

czyli poleca

„Ni� Czyta� Dobre� Literatur�, Czyta� Najlep�ą”

„Mitologia nordycka”

Znasz mieszkańców Rumi 

z nietypowymi, ciekawymi 

pasjami? Napisz na adres 

promocja@rumia.eu, a być 

m o ż e  o p u b l i k u j e m y 

zaproponowaną przez Ciebie 

historię.  

 Aleksandra Radzikowska
„ratownikiem się jest, a nie bywa” 

Kontakt do rumskiego WOPR: kierownik drużyny - Aleksandra 

Radzikowska (Wesołek - Radzikowska), zastępca - Radosław 

Andrzejczyk , zastępca - Bartosz Smolik . Adres e-mail: 

rumska.druzyna.wopr@gmail.com

szkoleniowej, trochę w formie zabawowej – 

mówi pani Aleksandra. – W naszych zajęciach 

biorą udział piąto- i szóstoklasiści, czyli dzieci 

w wieku od 10 do 12 lat i starsi – dodaje. 

Panią Aleksandrę i jej podopiecznych łatwo 

spotkać można w czasie różnorodnych 

wydarzeń kulturalnych i społecznych. Wraz ze 

swoją grupą organizuje akcje społeczne 

i charytatywne. Od marca ratownicy pojawią się 

też w szkołach – będą opowiadali o kulisach 

swojej pracy. 

–  Od września zeszłego roku uczestniczyliśmy 

m.in. w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, 

k tóre j  ce lem była  zb iórka r zeczy  d la 

potrzebujących dzieci. Wystawiliśmy wówczas 

stanowisko ze sprzętem ratowniczym. Nie 

zabrakło też fantoma, czyli manekina służącego 

do ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy – mówi 

pani Aleksandra. – Podobny punkt wystawiliśmy 

podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Naszą puszkę zapełniliśmy trzykrotnie, 

podobno zebraliśmy największą kwotę – dodaje 

z uśmiechem. 

Działalność pani Aleksandry ma głębsze dno. 

Nie chodzi wyłącznie o pomoc w zdobyciu 

zawodu. Bardziej o wychowanie dobrych, 

odpowiedzialnych ludzi. 

– Ratownikiem jest się całe życie, a nie tylko 

bywa w czasie sezonu. Liczę, że moi podopieczni 

z jednej strony zarażą się pasją do ratownictwa 

wodnego, a z drugiej zobaczą, że można 

bezinteresownie robić coś dla innych. Chcę też 

nauczyć dzieci i młodzież odpowiedzialności, 

nie tylko podczas letniej rozrywki nad morzem, 

ale w całym życiu – podsumowuje pani 

Aleksandra.  

Książka do wypożyczenia w Stacji Kultura
oraz filiach biblioteki.

Dostępna także jako audiobook. 

„Tylko spokojnie”

Fabuła inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami z życia Anny i Marka 
Warzechów. Główny bohater, Marek, to przeciętny/nieprzeciętny 
człowiek, ze swoimi przywarami, facet, którego nie da się nie lubić. Słucha 
The Rolling Stones, Led Zeppelin oraz Neil Younga. Puszcza swojemu 
nowo narodzonemu dziecku Black Sabbath. Jednym słowem, muzyka to 
jego największa pasja, wokół niej wszystko się kręci, ona wyznacza kolejne 
epizody życia. Nie brakuje jej również podczas…doświadczenia 
śmiertelnej choroby.

Najpierw jest ciepły, słoneczny dzień, ptaki śpiewają, wieje wiatr. Pamięta 
się wszystko. Bo to wszystko działo się przed. Diagnozą.

Tylko spokojnie, bo choć główny bohater dowie się, że ma raka, choć jego 
życie zostanie totalnie przewartościowane – opowieść ciągle pozostanie 
na bezpiecznych torach, pozbawionych roztkliwień i nadmiernej 
egzaltacji. Próba oswojenia tematu odbywać się powoli i ironicznie.
W najtrudniejszych momentach autor zostawi nas z samą ilustracją, która  
będzie starała się udźwignąć coś znacznie cięższego, niż słowa. 

Będzie dobrze?  Sprawdź.

Metaforyczna, prostolinijna, uniwersalna historia. Podszyta czarnym 
humorem,  pokolorowana w czerń i biel. 

Poleca Anna Chlewicka / fabrykarecenzji.pl

Neil Gaiman, znany przede wszystkim ze 
świetnej powieści „Amerykańscy bogowie”, to 
jeden z tych pisarzy, którzy trudne tematy 
kulturowe potrafią przedstawić w sposób 
prosty, a przy tym niepozbawiony głębi. 

W książce „Mitologia nordycka” na warsztat 
bierze wierzenia i  mitologię dawnych 
mieszkańców Skandynawii, których bogactwo
i poziom skomplikowania potrafi odstraszyć 
nawet największych pasjonatów. Kto nie wierzy, 
niech zajrzy do „Eddy poetyckiej”, najstarszego 
zabytku opisującego mitologię nordycką, 
datowanego na IX wiek.  

W przeciwieństwie do średniowiecznych 
autorów, do opisywania barwnych dziejów 
skandynawskich bogów Neil Gaiman nie 

wykorzystuje skomplikowanego wiersza 
a l i te racy jnego pe łnego archa icznego 
nazewnictwa i niejasnych odwołań. Jego 
narracja to barwna opowieść. Idealna do 
czytania przy iskrzącym ognisku, pod niebem 
pełnym gwiazd. Tych samych, które tysiąc lat 
temu prowadziły nordyckich żeglarzy przez 
rozszalałe północne morza.  

Ślub bogini Frei, wyprawa Thora do krainy 
olbrzymów, ostatnie dni Lokiego, ragnarök, 
czyli zmierzch bogów. To tylko część historii, 
jakie poznać możemy dzięki wydanej w 2017 
roku książce. Każda z nich to żegluga
w barwny świat nordyckich baśni, które przed 
wiekami rozpalały wyobraźnię Skandynawów, 
a dzis iaj  pokazują nam bogactwo ich 
wyjątkowego dziedzictwa.
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„DźwiękoŁowy”

Wolny czas można było spędzić na zajęciach 

organizowanych przez szkoły, różnorodną 

ofertę przygotowały również inne instytucje – 

Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka 

Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

oraz Dom Kultury SM Janowo.

Kulturalnie

Stacja Kultura zaprosiła młodzież na zajęcia 

plastyczne z elementami wyrobu ceramiki czy 

warsztaty muzyczne ukulele (rodzaj gitary). 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też 

projekty „Szkoła Pana Kleksa”, czy animacje 

Mary Poppins dla dzieci 6-12 lat oraz warsztaty 

muzyczne „DźwiękoŁowy”. Ponadto codziennie 

w godz. 10-18 dzieci mogły korzystać

z wypożyczalni dziecięcej oraz znajdujących się 

w niej komputerów, gier, księgozbioru.

Z kolei Miejski Dom Kultury zaproponował 

najmłodszym wspólne wyjścia: do kina, na 

basen, kręgle, ognisko czy kulig. 

– Muzycznie, filmowo, kreatywnie. Pod takimi 

hasłami przebiegały zimowe ferie 2018 

w bibliotece – mówi Anna Chlewicka ze Stacji 

Kultura. – Przygotowaliśmy zróżnicowaną 

wiekowo, urozmaiconą tematycznie ofertę dla 

najmłodszych i tych trochę starszych. Ferie 

zainaugurowaliśmy pierwszym koncertem dla 

dzieci z cyklu „Stacja Jazzik”, który realizowany 

jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zagrał 

perkusista i instrumentalista Jacek Stromski. 

Występ cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Stacja Kultura wypełniła się po brzegi! Było 

głośno, żywiołowo i radośnie – dodaje. 

Sportowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tradycyjnie 

zaprosił do korzystania ze sztucznego lodo-

wiska na boisku Orlik przy ulicy Świętopełka. Na 

basenie zorganizowano darmowe zajęcia nauki 

pływania. W hali MOSiR można było spróbować 

swoich sił w tenisie stołowym, piłce nożnej, 

siatkówce czy koszykówce. Prowadzono także 

darmowe treningi karate we współpracy

z klubem Sakura. 

Na sportowo i kulturalnie 

Ciekawą ofertę zaproponował Dom Kultury SM 

Janowo. Odbyły się m.in. zajęcia zumby junior

i young, warsztaty gitarowe i plastyczne. 

Uczestnicy mieli także okazję wziąć udział 

w pokazie baniek mydlanych oraz spotkać się 

z wyjątkowymi gośćmi- odbył się m.in. pokaz 

ptaków drapieżnych. 

Przerwa zimowa dla dzieci i młodzieży dobiegła końca. Najmłodsi mieszkańcy Rumi, którzy 
spędzili ją na miejscu nie mogli narzekać na nudę. 

Lodowisko na boisku Orlik

Pokaz ptaków

drapieżnych

Oferta tegorocznej „Akcji 

Zima”, koordynowanej przez 

Urząd Miasta była bardzo 

ciekawa. Młodzi Rumianie mogli 

spędzić czas na zajęciach 

sportowych, kulturalnych, 

warsztatach lub wycieczkach. 

Przygotowano również liczne 

animacje. Każdy mógł znaleźć coś 

dla siebie  – mówi Piotr Wittbrodt 

Zastępca Burmistrza Rumi.

„

„

W 2017 roku w rumskich szkołach realizowano projekty „Pociąg do edukacji” i „Super 
Przedszkolaki”. W ich ramach zorganizowano szereg działań mających na celu podniesienie 
jakości nauczania. Środki na ich realizację w wysokości blisko 5 mln złotych udało się pozyskać

z Unii Europejskiej. 

„

„

Miasto
inwestuje
w oświatę

Dla nauczycieli i dla uczniów

W ramach projektu „Pociąg do edukacji - 

podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost 

poziomu kompetencji kluczowych wśród 

uczniów i kwalifikacji nauczycieli” – od września 

2017  uczn iow ie  k l a s  pods tawowych , 

gimnazjalnych i licealnych (SP 1, SP6, SP10, 

ZSO) uczestniczą w zajęciach dodatkowych 

realizowanych w ramach projektu. Są to m.in. 

lekcje wyrównawcze z matematyki, języka 

angielskiego czy przedmiotów przyrodniczych. 

Uczniowie mogą też skorzystać z zajęć 

rozwijających i kół zainteresowań – informatyki  

przedsiębiorczości lub warsztatów rozwija-

jących kreatywność. Organizowane są też 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapia 

psychologiczno-pedagogiczna. W ramach 

projektu nauczyciele rumskich szkół mogą 

skorzystać z dofinansowania do studiów 

podyplomowych oraz szkoleń podnoszących 

kwalifikacje zawodowe. 

– Przez cztery ostatnie miesiące zeszłego roku 

w zajęciach dodatkowych wzięło udział aż 1803 

uczniów. Nauczyciele zrealizowali 3504 

godziny zajęć dodatkowych. Aż 218 nauczycieli 

skorzystało ze wsparcia w postaci szkoleń 

i studiów podyplomowych – mówi zastępca 

burmistrz Piotr Wittbrodt. Projekt będzie 

rea l i zowany  do  c ze r wca  2018  roku .

W najbliższych miesiącach planowana jest 

kontynuacja zajęć dodatkowych dla uczniów 

oraz szkoleń dla nauczycieli. W programie 

znajdą s ię także wyjazdy edukacyjne.

 

Zmiany w salach

W każdej ze szkół przeprowadzono także 

adaptację sali lekcyjnej na salę multidys-

cyplinarną. Nowe pomieszczenia wyposażono 

w laptopy, urządzenia wielofunkcyjne czy tablice 

multimedialne. Rumskie szkoły otrzymały 

również bogate wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne dla sal przedmiotowych: fizyka, 

chemia, biologia, geografia. W tej grupie 

zakupów znalazły się m.in. kompasy, atlasy, 

globusy, akcesoria laboratoryjne, przyrządy 

pomiarowe, przyrządy optyczne, wagi czy 

mikroskopy.  

–  Z a k u p i o n e  a k c e s o r i a  d y d a k t y c z n e 

urozmaicają zajęcia, wspierają rozwój dzieci. 

Dzięki nim lekcja wygląda zupełnie inaczej 

i  może być przeprowadzana znacznie 

ciekawszymi metodami – dodaje radna 

Małgorzata Łoboz. 

Oddział przedszkolny dla najmłodszych

W ramach projektu „Super przedszkolaki 

w Rumi – podniesienie jakości edukacji 

przedszkolnej”, w Szkole Podstawowej nr 10 

w Rumi (w budynku dawnego Gimnazjum nr 4) 

w dniu 4 września otwarto oddział przedszkolny 

d la  3-4  la tków.  Prace  nad adaptac ją 

pomieszczeń na potrzeby nowej placówki trwały 

w czasie wakacji. Stworzono m.in. salę zajęć

i salę zabaw, przebudowano pomieszczenie 

gabinetu pedagoga i  zaplecza sal i  na 

pomieszczenie higieniczno-sanitarne, szatnię

i magazyn. 

Nowy oddział przedszkolny został wyposażony 

w meble, szafki, stoliki, krzesełka, łóżeczka 

przedszkolne, meble szatniowe, zabawki, 

elementy piankowe, gry i pomoce dydaktyczno-

edukacyjne, a także materiały szkolno-biurowe 

czy naczynia do spożywania posiłków. 

Ponadto ośrodki wychowania przedszkolnego 

otrzymały wyposażenie w sprzęt ICT m.in. 

tablice multimedialne, laptopy, podłogi 

interaktywne, programy komputerowe oraz 

pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć 

logopedycznych i z j. angielskiego. W ramach 

projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe: 

logopedyczne, komputerowe czy językowe.

Z programu korzysta blisko 800 najmłodszych 

mieszkańców miasta. 

– Dzięki dodatkowym zajęciom 
dzieci mogą wyrównywać swoje 

braki. Jest to także praca 
z uczniami wybitnie zdolnymi. 

Zajęcia są ściśle ukierunkowane na 
predyspozycje dziecka. Każdy 
z nauczycieli prowadzi zajęcia 
w swojej specjalności. Jest to 

niezwykle korzystne dla uczniów 
interesujących się fizyką, chemią 
czy matematyką – mówi radna 

Małgorzata Łoboz. 

10 Wydarzenie

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
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„DźwiękoŁowy”

Wolny czas można było spędzić na zajęciach 

organizowanych przez szkoły, różnorodną 

ofertę przygotowały również inne instytucje – 

Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka 

Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

oraz Dom Kultury SM Janowo.

Kulturalnie

Stacja Kultura zaprosiła młodzież na zajęcia 

plastyczne z elementami wyrobu ceramiki czy 

warsztaty muzyczne ukulele (rodzaj gitary). 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też 

projekty „Szkoła Pana Kleksa”, czy animacje 

Mary Poppins dla dzieci 6-12 lat oraz warsztaty 

muzyczne „DźwiękoŁowy”. Ponadto codziennie 

w godz. 10-18 dzieci mogły korzystać

z wypożyczalni dziecięcej oraz znajdujących się 

w niej komputerów, gier, księgozbioru.

Z kolei Miejski Dom Kultury zaproponował 

najmłodszym wspólne wyjścia: do kina, na 

basen, kręgle, ognisko czy kulig. 

– Muzycznie, filmowo, kreatywnie. Pod takimi 

hasłami przebiegały zimowe ferie 2018 

w bibliotece – mówi Anna Chlewicka ze Stacji 

Kultura. – Przygotowaliśmy zróżnicowaną 

wiekowo, urozmaiconą tematycznie ofertę dla 

najmłodszych i tych trochę starszych. Ferie 

zainaugurowaliśmy pierwszym koncertem dla 

dzieci z cyklu „Stacja Jazzik”, który realizowany 

jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zagrał 

perkusista i instrumentalista Jacek Stromski. 

Występ cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Stacja Kultura wypełniła się po brzegi! Było 

głośno, żywiołowo i radośnie – dodaje. 

Sportowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tradycyjnie 

zaprosił do korzystania ze sztucznego lodo-

wiska na boisku Orlik przy ulicy Świętopełka. Na 

basenie zorganizowano darmowe zajęcia nauki 

pływania. W hali MOSiR można było spróbować 

swoich sił w tenisie stołowym, piłce nożnej, 

siatkówce czy koszykówce. Prowadzono także 

darmowe treningi karate we współpracy

z klubem Sakura. 

Na sportowo i kulturalnie 

Ciekawą ofertę zaproponował Dom Kultury SM 

Janowo. Odbyły się m.in. zajęcia zumby junior

i young, warsztaty gitarowe i plastyczne. 

Uczestnicy mieli także okazję wziąć udział 

w pokazie baniek mydlanych oraz spotkać się 

z wyjątkowymi gośćmi- odbył się m.in. pokaz 

ptaków drapieżnych. 

Przerwa zimowa dla dzieci i młodzieży dobiegła końca. Najmłodsi mieszkańcy Rumi, którzy 
spędzili ją na miejscu nie mogli narzekać na nudę. 

Lodowisko na boisku Orlik

Pokaz ptaków

drapieżnych

Oferta tegorocznej „Akcji 

Zima”, koordynowanej przez 

Urząd Miasta była bardzo 

ciekawa. Młodzi Rumianie mogli 

spędzić czas na zajęciach 

sportowych, kulturalnych, 

warsztatach lub wycieczkach. 

Przygotowano również liczne 

animacje. Każdy mógł znaleźć coś 

dla siebie  – mówi Piotr Wittbrodt 

Zastępca Burmistrza Rumi.

„

„

W 2017 roku w rumskich szkołach realizowano projekty „Pociąg do edukacji” i „Super 
Przedszkolaki”. W ich ramach zorganizowano szereg działań mających na celu podniesienie 
jakości nauczania. Środki na ich realizację w wysokości blisko 5 mln złotych udało się pozyskać

z Unii Europejskiej. 

„

„

Miasto
inwestuje
w oświatę

Dla nauczycieli i dla uczniów

W ramach projektu „Pociąg do edukacji - 

podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost 

poziomu kompetencji kluczowych wśród 

uczniów i kwalifikacji nauczycieli” – od września 

2017  uczn iow ie  k l a s  pods tawowych , 

gimnazjalnych i licealnych (SP 1, SP6, SP10, 

ZSO) uczestniczą w zajęciach dodatkowych 

realizowanych w ramach projektu. Są to m.in. 

lekcje wyrównawcze z matematyki, języka 

angielskiego czy przedmiotów przyrodniczych. 

Uczniowie mogą też skorzystać z zajęć 

rozwijających i kół zainteresowań – informatyki  

przedsiębiorczości lub warsztatów rozwija-

jących kreatywność. Organizowane są też 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapia 

psychologiczno-pedagogiczna. W ramach 

projektu nauczyciele rumskich szkół mogą 

skorzystać z dofinansowania do studiów 

podyplomowych oraz szkoleń podnoszących 

kwalifikacje zawodowe. 

– Przez cztery ostatnie miesiące zeszłego roku 

w zajęciach dodatkowych wzięło udział aż 1803 

uczniów. Nauczyciele zrealizowali 3504 

godziny zajęć dodatkowych. Aż 218 nauczycieli 

skorzystało ze wsparcia w postaci szkoleń 

i studiów podyplomowych – mówi zastępca 

burmistrz Piotr Wittbrodt. Projekt będzie 

rea l i zowany  do  c ze r wca  2018  roku .

W najbliższych miesiącach planowana jest 

kontynuacja zajęć dodatkowych dla uczniów 

oraz szkoleń dla nauczycieli. W programie 

znajdą s ię także wyjazdy edukacyjne.

 

Zmiany w salach

W każdej ze szkół przeprowadzono także 

adaptację sali lekcyjnej na salę multidys-

cyplinarną. Nowe pomieszczenia wyposażono 

w laptopy, urządzenia wielofunkcyjne czy tablice 

multimedialne. Rumskie szkoły otrzymały 

również bogate wyposażenie w pomoce 

dydaktyczne dla sal przedmiotowych: fizyka, 

chemia, biologia, geografia. W tej grupie 

zakupów znalazły się m.in. kompasy, atlasy, 

globusy, akcesoria laboratoryjne, przyrządy 

pomiarowe, przyrządy optyczne, wagi czy 

mikroskopy.  

–  Z a k u p i o n e  a k c e s o r i a  d y d a k t y c z n e 

urozmaicają zajęcia, wspierają rozwój dzieci. 

Dzięki nim lekcja wygląda zupełnie inaczej 

i  może być przeprowadzana znacznie 

ciekawszymi metodami – dodaje radna 

Małgorzata Łoboz. 

Oddział przedszkolny dla najmłodszych

W ramach projektu „Super przedszkolaki 

w Rumi – podniesienie jakości edukacji 

przedszkolnej”, w Szkole Podstawowej nr 10 

w Rumi (w budynku dawnego Gimnazjum nr 4) 

w dniu 4 września otwarto oddział przedszkolny 

d la  3-4  la tków.  Prace  nad adaptac ją 

pomieszczeń na potrzeby nowej placówki trwały 

w czasie wakacji. Stworzono m.in. salę zajęć

i salę zabaw, przebudowano pomieszczenie 

gabinetu pedagoga i  zaplecza sal i  na 

pomieszczenie higieniczno-sanitarne, szatnię

i magazyn. 

Nowy oddział przedszkolny został wyposażony 

w meble, szafki, stoliki, krzesełka, łóżeczka 

przedszkolne, meble szatniowe, zabawki, 

elementy piankowe, gry i pomoce dydaktyczno-

edukacyjne, a także materiały szkolno-biurowe 

czy naczynia do spożywania posiłków. 

Ponadto ośrodki wychowania przedszkolnego 

otrzymały wyposażenie w sprzęt ICT m.in. 

tablice multimedialne, laptopy, podłogi 

interaktywne, programy komputerowe oraz 

pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć 

logopedycznych i z j. angielskiego. W ramach 

projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe: 

logopedyczne, komputerowe czy językowe.

Z programu korzysta blisko 800 najmłodszych 

mieszkańców miasta. 

– Dzięki dodatkowym zajęciom 
dzieci mogą wyrównywać swoje 

braki. Jest to także praca 
z uczniami wybitnie zdolnymi. 

Zajęcia są ściśle ukierunkowane na 
predyspozycje dziecka. Każdy 
z nauczycieli prowadzi zajęcia 
w swojej specjalności. Jest to 

niezwykle korzystne dla uczniów 
interesujących się fizyką, chemią 
czy matematyką – mówi radna 

Małgorzata Łoboz. 
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Projekt pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

wizualizacje
komputerowe

W 2017 r. miastu na projekt rewitalizacji 

udało się pozyskać dofinansowanie unijne 

w kwocie blisko 13 000 000,00 zł. Umowę

w tej sprawie podpisał Burmistrz Michał 

Pasieczny oraz Marszałek Województwa 

Mieczysław Struk. Cały projekt zostanie 

zrealizowany do 2022 roku. Obecnie do 

Starostwa Powiatowego w Wejherowie 

została złożona cała dokumentacja 

związana z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę. 

Projekt Rewitalizacji 

Dotychczas w sześciu budynkach przy ul. Sabata i Kombatantów docieplono ściany, 

odnowiono elewacje i wymieniono stolarkę okienną. Aktualnie trwa docieplanie poddaszy 

oraz stropów piwnic. Prace nad kolejnymi elewacjami ruszą, gdy tylko pozwoli na to 

temperatura. W najbliższej przyszłości w budynkach zlikwidowanych zostanie ok. 200 pieców 

węglowych – mieszkania podłączone zostaną do sieci ciepłowniczej OPEC. Oznacza to 

poprawę jakości powietrza w tym rejonie Rumi. Modernizacje możliwe są dzięki zdobytemu 

dofinansowaniu z programu KAWKA, środkom wspólnot mieszkaniowych oraz funduszowi 

pożyczkowemu. W kolejnych etapach realizacji projektu przewidywane jest dalsze 

docieplanie i podłączanie do sieci OPEC kolejnych budynków.

To nie jedyne zmiany na Osiedlu Zagórze

Rewitalizacja to jedna z kluczowych inwe-

stycji w naszym mieście. Jej głównym celem 

jest poprawa jakości życia mieszkańców 

w nieco mniej aktywnych i zaniedbanych 

terenach miejskich. Bardzo nam zależy, aby 

wszelkie propozycje zmian były konsul-

towane z mieszkańcami tych obszarów 

dlatego organizujemy spotkania i omawiamy 

poszczególne elementy. W ubiegłym roku

w konkursie architektonicznym wyłoniona 

została firma, która przygotowała końcowy 

projekt rewitalizacji. Cała dokumentacja 

została już opracowana i złożona do 

Starostwa, czekamy teraz na pozwolenie na 

budowę. W tym roku ruszą również działania 

społeczne. Pamiętajmy, że to projekt bardzo 

złożony, składający się z wielu etapów dlatego 

jego efekty będziemy mogli ocenić dopiero 

w 2022 roku. - mówi Tomasz Urbaniak-

Dzienisz, radny, przewodniczący komitetu ds. 

rewitalizacji. 

ź Aktywizację społeczną i zawodową.

ź Realizację warsztatów i szkoleń dla rodziców oraz 

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 

ź Utworzenie Zagórskiego Klub Rodziny i Klubu 

Młodzieżowego „Nasza Dzielnica”

Ta część realizowana będzie przez Centrum Integracji społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, Klub Integracji 

Społecznej (więcej w kolejnym numerze Rumskich Nowin).

Część społeczna obejmuje: Część inwestycyjna obejmuje: 

ź Renowację części wspólnych budynków mieszkalnych na osiedlu Zagórze 

wraz z zagospodarowaniem terenu – budową nowej infrastruktury 

sportowej (boiska, place zabaw, trasa rowerowa) budową i przebudową 

chodników/ścieżek komunikacyjnych, miejsc integracji mieszkańców

ź Powstanie nowej przestrzeni rekreacyjnej na obszarze Wzgórza 

Markowca – stworzenie parku krajobrazowego ze ścianką 

wspinaczkową i wieżą widokową, schodami terenowymi, ścieżką 

historyczną, trasami rowerowymi i spacerowymi (więcej 

w kolejnym numerze Rumskich Nowin)

ź Powstanie Klubu Integracji Społecznej

WZGÓRZE MARKOWCA
DZIAŁANIA SPOŁECZNE

kładka pieszo-rowerowa
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STREFA SPORTOWA – aranżacja placu sportowego z urządzeniami 
siłowni na wolnym powietrzu i dwoma boiskami – do piłki nożnej
i wielofunkcyjnym oraz obiegającym ogród dziedzińcowy osiedlowym 
torem rowerowo – rolkowym.

TOR ROWEROWO – ROLKOWY – osiedlowy tor o charakterze ścieżki 
rekreacyjnej wchodzi w zakres strefy sportowej, przy torze rozmieszczono 
w dwóch miejscach stojaki na rowery.

ALTANY INTEGRACYJNE (5 szt.) – zadaszone, rozmieszczone
w dziedzińcach ogrodowych i sadach, sprzyjające spotkaniom w gronie 
sąsiedzkim i rodzinnym. 

WIATY NA PRANIE (8 szt.) – zadaszone 

OSŁONY ŚMIETNIKOWE – zadaszone 

ZATOKI AUTOBUSOWE Z WIATAMI PRZYSTANKOWYMI – powstaną 
zadaszone wiaty przystankowe przy ul. Sabata (z dwóch stron ulicy).
 
PLAC ZABAW „ZA-GÓRSKI” – plac zabaw o zróżnicowanym charakterze 
i scenariuszu zabaw, z urządzeniami dostosowanymi do różnych grup 
wiekowych. Urządzenia zabawowe na placu zabaw utrzymane
w naturalnej Eko-estetyce (karuzele, zjeżdżalnia na skarpie, platforma do 
ba lansowania ,  t rampol ina  z iemna,  huśtawki  wahadłowe)

PLAC ZABAW „NAD-MORSKI” – plac zabaw o zróżnicowanym 
charakterze i scenariuszu zabaw, z urządzeniami dostosowanymi do 
różnych grup wiekowych. Urządzenia zabawowe na placu zabaw 
utrzymane w naturalnej Eko-estetyce (statek – punkt wspinaczkowy, mały 
okręt ze zjeżdżalnią i tunelem, labirynt z pali drewnianych)

PLAC ZABAW „ZA-KOLSKI” – place zabaw o zróżnicowanym charakterze 
i scenariuszu zabaw, z urządzeniami dostosowanymi do różnych grup 
wiekowych. Urządzenia zabawowe na placu zabaw utrzymane
w naturalnej Eko-estetyce (huśtawki sprężynowe, piaskownica, mała 
karuzela).

OGRÓD SPOŁECZNY – na terenie obu dziedzińców wydzielono tereny 
przeznaczone pod ogrody społeczne. Będą one przeznaczone na wspólne 
uprawy mieszkańców. Zaprojektowano układ ogrodów z wydzielonymi 
mini-poletkami oraz trawiastymi ścieżkami między nimi. To miejsce gdzie 
mieszkańcy mogą wspólnie uprawiać rośliny o charakterze dekoracyjnym 
i użytkowym – kwiaty, zioła, warzywa, krzewy owocowe. Ogród może 
także pozostać łąką lub ogólnodostępnym trawnikiem. Układ ten może 
być dostosowany do wymagań mieszkańców. 

OGRÓDKI PRZYDOMOWE – w przestrzeniach między budynkami 
zaproponowano urządzenie ogródków przydomowych, zagospo-
darowanych indywidualnie przez zainteresowanych tą formą aktywności 
mieszkańców. Niewielkie działki, zblokowane w rzędach. Granice 
ogródków wyznaczają ramy z niskich żywopłotów pozwalające na 
realizację ogrodniczych hobby mieszkańców.
.

REWITALIZACJA
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i scenariuszu zabaw, z urządzeniami dostosowanymi do różnych grup 
wiekowych. Urządzenia zabawowe na placu zabaw utrzymane
w naturalnej Eko-estetyce (huśtawki sprężynowe, piaskownica, mała 
karuzela).

OGRÓD SPOŁECZNY – na terenie obu dziedzińców wydzielono tereny 
przeznaczone pod ogrody społeczne. Będą one przeznaczone na wspólne 
uprawy mieszkańców. Zaprojektowano układ ogrodów z wydzielonymi 
mini-poletkami oraz trawiastymi ścieżkami między nimi. To miejsce gdzie 
mieszkańcy mogą wspólnie uprawiać rośliny o charakterze dekoracyjnym 
i użytkowym – kwiaty, zioła, warzywa, krzewy owocowe. Ogród może 
także pozostać łąką lub ogólnodostępnym trawnikiem. Układ ten może 
być dostosowany do wymagań mieszkańców. 

OGRÓDKI PRZYDOMOWE – w przestrzeniach między budynkami 
zaproponowano urządzenie ogródków przydomowych, zagospo-
darowanych indywidualnie przez zainteresowanych tą formą aktywności 
mieszkańców. Niewielkie działki, zblokowane w rzędach. Granice 
ogródków wyznaczają ramy z niskich żywopłotów pozwalające na 
realizację ogrodniczych hobby mieszkańców.
.

REWITALIZACJA
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– Data jest symboliczna, to prezent od miasta 

dla najmłodszych mieszkańców Rumi z okazji 

Dnia Dziecka – podkreśla burmistrz Rumi 

Michał Pasieczny. – Aktualnie kończymy 

dopracowywanie wszelkich zasad, na jakich 

dzieci i młodzież zostanie zwolniona z opłat za 

przejazdy autobusowe. Chcemy, aby były to 

możliwie najkorzystniejsze warunki – dodaje.

Inicjatywę mogą docenić nie tylko rodzice, 

którzy zaoszczędzą dzięki bezpłatnym prze-

jazdom ich pociech. Korzyści mają odczuć także 

wszyscy mieszkańcy Rumi będący na co dzień 

uczestnikami ruchu drogowego.

– To kolejny krok do poprawy jakości życia 

w mieście. Liczbę samochodów na rumskich 

drogach można zmniejszyć między innymi 

Darmowa komunikacja
dla dzieci i młodzieży 

dzięki bezpłatnej komunikacji autobusowej dla 

najmłodszych. Moim marzeniem jest jednak, 

aby ta ulga w przyszłości dotyczyła wszystkich 

mieszkańców – mówi Ariel Sinicki, przewo-

dniczący Rady Miejskiej Rumi. Szczegóły 

projektu uchwały dotyczącego darmowej 

komun i kac j i  au tobusowe j  d l a  dz i e c i 

i  młodzieży na terenie Rumi zostaną 

przedstawione najpóźniej podczas kwietniowej 

sesji rady miejskiej.

Od 1 czerwca na terenie Rumi będzie obowiązywać 

darmowa komunikacja autobusowa dla dzieci

i młodzieży. To efekt decyzji, którą podjęli wspólnie 

prezydenci Gdyni i Sopotu wraz z burmistrzem 

Michałem Pasiecznym. Obecnie trwa przygo-

towywanie projektu uchwały, który zostanie 

przedłożony miejskiej radzie.

W wydarzeniu związanym z odsłonięciem 

pamiątkowej tablicy udział wzięli między innymi 

harcerze, burmistrz Rumi Michał Pasieczny, 

a także radni miejscy wraz z przewodniczącym 

Arielem Sinickim. Uroczystość stanowi efekt 

uchwały podjętej przez radę miejską w sierpniu 

ubiegłego roku. W ten sposób władze miasta 

złożyły hołd uznanemu społecznikowi 

i wychowawcy młodzieży. Inicjatorami uchwały 

byli harcerze oraz instruktorzy Hufca ZHP Rumia.

Harcmistrz Alojzy Voigt urodził się 22 grudnia 

1919 roku. W latach młodości związany był 

z drużyną harcerską w Rumi-Zagórzu, gdzie 

zdobywał stopnie harcerskie, kończąc w 1960 

roku jako harcmistrz.

W latach 40. XX wieku był zaangażowany w tzw. 

mały sabotaż oraz działania wywiadowcze 

prowadzone na terenie lotnisk niemieckich 

w Rumi oraz Babich Dołach. Nadejścia frontu 

oczekiwał natomiast w szeregach Gryfa 

Pomorskiego, odznaczając się odwagą podczas 

walk o Rumię oraz Gdynię.

Po wojnie harcmistrz Alojzy Voigt został 

referentem w Zarządzie Gminy w Rumi, 

pracował też jako urzędnik w gdyńskim 

i gdańskim porcie, co łączył z obowiązkami 

komendanta Hufca Harcerstwa Rumi. Z funkcji 

zrezygnował w 1959 roku ze względów 

zdrowotnych. Zmarł 7 maja 1967 roku.

Rondo zlokalizowane 
w  R u m i  p r z y  u l i c y 
Starowiejskiej otrzymało 
nową nazwę. Od czwartku 
(22 lutego) patronem 
skrzyżowania jest za-
służony dla miasta harc-
mistrz Alojzy Voigt. 

Rumia naturalnie pomysłowa
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Nowa nazwa
Ronda
w Rumi 

przełamywanie w dzieciach lęku przed wodą. 

Nauka pływania w młodym wieku jest 

najprostsza – dodaje. 

Celem projektu „Umiem pływać” jest nauczenie 

młodzieży szkolnej podstawowych sposobów 

pływania oraz pomoc w zdobyciu umiejętności 

pływania stylem grzbietowym. Dodatkową 

wartością programu jest uświadomienie 

uczniom i rodzicom korzyści zdrowotnych, jakie 

wiążą się z pływaniem. 

Pływanie jest  postrzegane jako spor t 

najbardziej wszechstronny i bezpieczny, który 

doskonale wpływa na sprawność wszystkich 

układów anatomicznych człowieka i przyczynia 

się do podnoszenia ogólnej wydolności 

organizmu.

Łączny koszt projektu to blisko 100 tysięcy złotych. 

Zdobyte z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

dofinansowanie pozwoli przeprowadzić 

darmowe zajęcia wśród 256 dzieci z klas 1-3. 

Zajęcia zostały zaplanowane na okres od marca 

do maja oraz od września do grudnia 2018 roku 

na basenie w Kosakowie. Cykl szkolenia 

obejmuje 20 godzin nauki pływania, po 2 

godziny tygodniowo. Nauka pływania 

prowadzona będzie przez profesjonalną 

s z k ó ł k ę  p ł y w a c k ą ,  z a t r u d n i a j ą c ą 

wykwal i f ikowaną kadrę instruktorsko-

trenerską.

Każda dyscyplina sportowa jest alternatywą dla 

komputerów, telewizorów czy telefonów. 

Pływanie rozwija wszystkie mięśnie i pozytywnie 

wpływa na zdrowie – mówi radny Marcin 

Kaczmarek. – Dodatkową wartością jest 

Setki dzieci

Kilkaset uczniów Szkół Podstawowych 
z  t e r e n u  R u m i  w e ź m i e  u d z i a ł 
w bezpłatnych zajęciach pływania. 
W s z y s t k o  d z i ę k i  z d o b y t e m u 
dofinansowaniu na trzecią edycję 
programu „Umiem pływać”. Miasto 
pozyskało ze środków zewnętrznych 40 
tysięcy złotych. 

W dwóch poprzednich latach podstawowe umiejętności pływackie opanowało prawie 600 dzieci

nauczą się pływać

Inwestycje 15

Ostatnie kilkanaście miesięcy w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych przebiegły pod znakiem 

nowych inwestycji i modernizacji. Przełożyły się one na sprawniejsze funkcjonowanie firmy oraz 

poszerzenie wachlarza usług. 

– Od kilku miesięcy mieszkańcy Rumi mogą zobaczyć nowoczesne 

śmieciarki w służbie PUK. To efekt intensywnego reanimowania 

zaniedbanej i niedoinwestowanej przez ostatnie lata spółki. Dzięki 

wymianie parku maszynowego, rumska spółka jest jedną z najno-

wocześniejszych w regionie – mówi Stanisław Pogorzelski, prezes zarządu 

spółki. 

PUK oferuje szeroki zakres usług: dzierżawę pojemników i odbiór 

odpadów komunalnych; odbiór odpadów w workach typu BIG BAG czy 

kontenerach; obsługę imprez masowych; wulkanizację, projektowanie

i utrzymanie terenów zieleni. 

Dzięki zróżnicowaniu zamówionych pojazdów na mniejsze dwuosiowe

i większe trzyosiowe (w tym jeden pojazd dwukomorowy), możliwe jest 

lepsze planowanie obsługi mieszkańców i klientów PUK. Nowoczesne 

rozwiązania, jak system rejestracji obrazu z pracy śmieciarki, dodatkowo 

poprawiają standard obsługi – w każdym momencie można odtworzyć 

zapis video z pracy pojazdu. 

– Dwanaście nowych pojazdów na podwoziach MAN i z zabudowami 

FARID to nie tylko wyższy standard obsługi mieszkańców, ale ogromne 

oszczędności m.in. na kosztach napraw starych pojazdów typu Jelcz,

na które PUK regularnie musiał wydawać po kilkanaście i więcej tysięcy 

miesięcznie. To również niższe koszty paliwa i lepsze parametry zgniotu 

zbieranych odpadów – mówi Stanisław Pogorzelski. – Pojazdy spełniają 

wyśrubowane normy emisji spalin, EURO 6. To niezwykle ważne, gdy tak 

poważnym problemem staje się smog w miastach – dodaje. 

PUK oferuje również sprzedaż worków segregacyjnych na odpady: 

zielone, szkło, plastik, makulaturę, popiół, zmieszane; piasku, kruszywa 

(transport w cenie zakupu); ziemi ogrodowej; mieszanki piaskowo-solnej 

czy płyt chodnikowych oraz yomb.

Szczegóły dotyczące firmy i jej oferty znaleźć można na stronie pukrumia.pl 

PUK Rumia
inwestycje i modernizacje
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– Data jest symboliczna, to prezent od miasta 

dla najmłodszych mieszkańców Rumi z okazji 

Dnia Dziecka – podkreśla burmistrz Rumi 

Michał Pasieczny. – Aktualnie kończymy 

dopracowywanie wszelkich zasad, na jakich 

dzieci i młodzież zostanie zwolniona z opłat za 

przejazdy autobusowe. Chcemy, aby były to 

możliwie najkorzystniejsze warunki – dodaje.

Inicjatywę mogą docenić nie tylko rodzice, 

którzy zaoszczędzą dzięki bezpłatnym prze-

jazdom ich pociech. Korzyści mają odczuć także 

wszyscy mieszkańcy Rumi będący na co dzień 

uczestnikami ruchu drogowego.

– To kolejny krok do poprawy jakości życia 

w mieście. Liczbę samochodów na rumskich 

drogach można zmniejszyć między innymi 

Darmowa komunikacja
dla dzieci i młodzieży 

dzięki bezpłatnej komunikacji autobusowej dla 

najmłodszych. Moim marzeniem jest jednak, 

aby ta ulga w przyszłości dotyczyła wszystkich 

mieszkańców – mówi Ariel Sinicki, przewo-

dniczący Rady Miejskiej Rumi. Szczegóły 

projektu uchwały dotyczącego darmowej 

komun i kac j i  au tobusowe j  d l a  dz i e c i 

i  młodzieży na terenie Rumi zostaną 

przedstawione najpóźniej podczas kwietniowej 

sesji rady miejskiej.

Od 1 czerwca na terenie Rumi będzie obowiązywać 

darmowa komunikacja autobusowa dla dzieci

i młodzieży. To efekt decyzji, którą podjęli wspólnie 

prezydenci Gdyni i Sopotu wraz z burmistrzem 

Michałem Pasiecznym. Obecnie trwa przygo-

towywanie projektu uchwały, który zostanie 

przedłożony miejskiej radzie.

W wydarzeniu związanym z odsłonięciem 

pamiątkowej tablicy udział wzięli między innymi 

harcerze, burmistrz Rumi Michał Pasieczny, 

a także radni miejscy wraz z przewodniczącym 

Arielem Sinickim. Uroczystość stanowi efekt 

uchwały podjętej przez radę miejską w sierpniu 

ubiegłego roku. W ten sposób władze miasta 

złożyły hołd uznanemu społecznikowi 

i wychowawcy młodzieży. Inicjatorami uchwały 

byli harcerze oraz instruktorzy Hufca ZHP Rumia.

Harcmistrz Alojzy Voigt urodził się 22 grudnia 

1919 roku. W latach młodości związany był 

z drużyną harcerską w Rumi-Zagórzu, gdzie 

zdobywał stopnie harcerskie, kończąc w 1960 

roku jako harcmistrz.

W latach 40. XX wieku był zaangażowany w tzw. 

mały sabotaż oraz działania wywiadowcze 

prowadzone na terenie lotnisk niemieckich 

w Rumi oraz Babich Dołach. Nadejścia frontu 

oczekiwał natomiast w szeregach Gryfa 

Pomorskiego, odznaczając się odwagą podczas 

walk o Rumię oraz Gdynię.

Po wojnie harcmistrz Alojzy Voigt został 

referentem w Zarządzie Gminy w Rumi, 

pracował też jako urzędnik w gdyńskim 

i gdańskim porcie, co łączył z obowiązkami 

komendanta Hufca Harcerstwa Rumi. Z funkcji 

zrezygnował w 1959 roku ze względów 

zdrowotnych. Zmarł 7 maja 1967 roku.

Rondo zlokalizowane 
w  R u m i  p r z y  u l i c y 
Starowiejskiej otrzymało 
nową nazwę. Od czwartku 
(22 lutego) patronem 
skrzyżowania jest za-
służony dla miasta harc-
mistrz Alojzy Voigt. 

Rumia naturalnie pomysłowa
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przełamywanie w dzieciach lęku przed wodą. 

Nauka pływania w młodym wieku jest 

najprostsza – dodaje. 

Celem projektu „Umiem pływać” jest nauczenie 

młodzieży szkolnej podstawowych sposobów 

pływania oraz pomoc w zdobyciu umiejętności 

pływania stylem grzbietowym. Dodatkową 

wartością programu jest uświadomienie 

uczniom i rodzicom korzyści zdrowotnych, jakie 

wiążą się z pływaniem. 

Pływanie jest  postrzegane jako spor t 

najbardziej wszechstronny i bezpieczny, który 

doskonale wpływa na sprawność wszystkich 

układów anatomicznych człowieka i przyczynia 

się do podnoszenia ogólnej wydolności 

organizmu.

Łączny koszt projektu to blisko 100 tysięcy złotych. 

Zdobyte z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

dofinansowanie pozwoli przeprowadzić 

darmowe zajęcia wśród 256 dzieci z klas 1-3. 

Zajęcia zostały zaplanowane na okres od marca 

do maja oraz od września do grudnia 2018 roku 

na basenie w Kosakowie. Cykl szkolenia 

obejmuje 20 godzin nauki pływania, po 2 

godziny tygodniowo. Nauka pływania 

prowadzona będzie przez profesjonalną 

s z k ó ł k ę  p ł y w a c k ą ,  z a t r u d n i a j ą c ą 

wykwal i f ikowaną kadrę instruktorsko-

trenerską.

Każda dyscyplina sportowa jest alternatywą dla 

komputerów, telewizorów czy telefonów. 

Pływanie rozwija wszystkie mięśnie i pozytywnie 

wpływa na zdrowie – mówi radny Marcin 

Kaczmarek. – Dodatkową wartością jest 

Setki dzieci

Kilkaset uczniów Szkół Podstawowych 
z  t e r e n u  R u m i  w e ź m i e  u d z i a ł 
w bezpłatnych zajęciach pływania. 
W s z y s t k o  d z i ę k i  z d o b y t e m u 
dofinansowaniu na trzecią edycję 
programu „Umiem pływać”. Miasto 
pozyskało ze środków zewnętrznych 40 
tysięcy złotych. 

W dwóch poprzednich latach podstawowe umiejętności pływackie opanowało prawie 600 dzieci

nauczą się pływać
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Ostatnie kilkanaście miesięcy w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych przebiegły pod znakiem 

nowych inwestycji i modernizacji. Przełożyły się one na sprawniejsze funkcjonowanie firmy oraz 

poszerzenie wachlarza usług. 

– Od kilku miesięcy mieszkańcy Rumi mogą zobaczyć nowoczesne 

śmieciarki w służbie PUK. To efekt intensywnego reanimowania 

zaniedbanej i niedoinwestowanej przez ostatnie lata spółki. Dzięki 

wymianie parku maszynowego, rumska spółka jest jedną z najno-

wocześniejszych w regionie – mówi Stanisław Pogorzelski, prezes zarządu 

spółki. 

PUK oferuje szeroki zakres usług: dzierżawę pojemników i odbiór 

odpadów komunalnych; odbiór odpadów w workach typu BIG BAG czy 

kontenerach; obsługę imprez masowych; wulkanizację, projektowanie

i utrzymanie terenów zieleni. 

Dzięki zróżnicowaniu zamówionych pojazdów na mniejsze dwuosiowe

i większe trzyosiowe (w tym jeden pojazd dwukomorowy), możliwe jest 

lepsze planowanie obsługi mieszkańców i klientów PUK. Nowoczesne 

rozwiązania, jak system rejestracji obrazu z pracy śmieciarki, dodatkowo 

poprawiają standard obsługi – w każdym momencie można odtworzyć 

zapis video z pracy pojazdu. 

– Dwanaście nowych pojazdów na podwoziach MAN i z zabudowami 

FARID to nie tylko wyższy standard obsługi mieszkańców, ale ogromne 

oszczędności m.in. na kosztach napraw starych pojazdów typu Jelcz,

na które PUK regularnie musiał wydawać po kilkanaście i więcej tysięcy 

miesięcznie. To również niższe koszty paliwa i lepsze parametry zgniotu 

zbieranych odpadów – mówi Stanisław Pogorzelski. – Pojazdy spełniają 

wyśrubowane normy emisji spalin, EURO 6. To niezwykle ważne, gdy tak 

poważnym problemem staje się smog w miastach – dodaje. 

PUK oferuje również sprzedaż worków segregacyjnych na odpady: 

zielone, szkło, plastik, makulaturę, popiół, zmieszane; piasku, kruszywa 

(transport w cenie zakupu); ziemi ogrodowej; mieszanki piaskowo-solnej 

czy płyt chodnikowych oraz yomb.

Szczegóły dotyczące firmy i jej oferty znaleźć można na stronie pukrumia.pl 

PUK Rumia
inwestycje i modernizacje
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SportSport

Z tej okazji przeprowadziliśmy rozmowę

z panią Aleksandrą Borowczak – głównym 

trenerem i choreografem grupy, absolwe-

ntką Ogólnokształcącej Państwowej Szkoły 

Baletowej w Gdańsku oraz Uniwersytetu 

Muzycznego im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie.

W drugiej połowie lutego zorganizowali 

Państwo uroczysty jubileusz na hali 

MOSiR, jak udało się to wydarzenie? 

Przygotowania do tej imprezy trwały 

bardzo długo, kilka miesięcy. Zaanga-

żowanych było w to wiele osób związanych 

z zespołem: m.in. zarząd stowarzyszenia, 

założycielka zespołu pani Renata Urbanik-

Siwiec, pomagali także rodzice. Wszelkich 

starań dołożył również MOSiR. Sala była 

przygotowana, wszystko wyglądało tak, jak 

należy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, 

zebraliśmy wiele pozytywnych opinii.

Jubileusz to przede wszystkim taniec. 

Czy któraś z przedstawionych chore-

ografii wzbudziła szczególne uznanie 

widowni? 

To pytanie przede wszystkim do widzów, 

chociaż mam kilka informacji od rodziców 

czy moich bliskich. Szczególnie podobała 

się choreografia do muzyki Luciano Pavaro-

ttiego, którą tańczyła najstarsza grupa. 

Podobała się także formacja modern junio-

rek. Dziewczęta bardzo dobrze spisały się 

na scenie, osobiście jestem bardzo 

zadowolona.

Przejdźmy do historii. Na przestrzeni lat 

zespół osiągnął wiele sukcesów. Które

z nich uważa Pani za najważniejsze? 

Ciężko wyróżnić pojedyncze sukcesy, gdyż 

jest ich bardzo wiele. Niewątpliwie ważnym 

był ten z 2009 roku, krótko po zapisaniu się 

do związków PZTF i IDO. Dziewczęta 

zdobyły wówczas Mistrzostwo Świata

w Kanadzie. Warto wspomnieć również

o zeszłorocznym wyjeździe do Czech na 

Mistrzostwa Świata WADF. Dla naszych 

podopiecznych takie występy to wielka 

radość i okazja do sprawdzenia się przed 

międzynarodowymi sędziami. Jestem 

zadowolona z występów wszystkich moich 

tancerzy.

Jak zachęciłaby Pani do rozpoczęcia 

przygody z tańcem osoby, które na co 

dzień nie mają z nim wiele wspólnego? 

Taniec to przede wszystkim świetna 

zabawa, ale też poznawanie własnego ciała, 

poznawanie siebie. Tańczenie to też 

sprawiedliwa rywalizacja, uczestnictwo

w grupie. Warto jednak pamiętać, że w tym 

wszystkim ważny jest dobry trener, który 

powinien umieć odpowiednio zmotywować 

i zachęcić młodych tancerzy. 

Zespół tańca 

SPIN
w Rumi od

SPIN MOSiR Rumia to jeden z najbardziej utytułowanych 

rumskich zespołów tanecznych. Regularnie osiąga 

sukcesy sportowe w Polsce i zagranicą. W tym roku mija 

20 lat od momentu jego założenia.

Zespół Tańca SPIN został założony w 1998 roku 

przez Panią Renatę Urbanik-Siwiec, byłą 

wielokrotną Mistrzynię Polski i finalistką 

Mistrzostw Europy i Świata w gimnastyce 

artystycznej. Przez ostatnie dwie dekady istnienia 

zawodnicy zespołu SPIN zajmowali wysokie 

miejsca w zawodach rangi ogólnopolskiej

i międzynarodowej.  

W ostatnich latach były to m.in. Mistrzostwa 

Świata WADF (Liberec/Czechy 2017), 44. 

Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury 

Młodzieży Szkolnej (Kielce 2017), Mistrzostwa 

Świata Jazz Dance&Modern (Frankfurt 2012)

i wiele innych.

20 lat 

Kaszubi bardzo dbają o pielęgnowanie 
swoich tradycji. Jakie działania związane 
z promocją kultury kaszubskiej podejmuje 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie? 
Działamy na dwóch poziomach. Jeden to 
oddziały, których jest prawie siedemdziesiąt. 
To one w dużej części podejmują działania 
związane z szerzeniem kultury, dziedzictwa 
i tradycji. Organizują różnego rodzaju spotkania 
tematyczne, współpracują z samorządami – 
szczególnie w zakresie organizacji nauczania 
języka kaszubskiego w szkołach. 
Drugi poziom to inicjatywy na poziomie 
centralnym. Jako Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie organizujemy konkursy, spotkania, 
konferencje, szkolenia. Uczymy jak korzystać ze 
środków zewnętrznych, w tym unijnych. 
Wydajemy książki, podręczniki do nauczania 
języka kaszubskiego. Wspieramy muzea. 
Organizujemy tak zwane duże wydarzenia, jak 
Dzień Jedności Kaszubów czy Światowy Zjazd 
Kaszubów. 
W zeszłym roku gospodarzem Zjazdu była 
Rumia. Jak wspomina Pan to przedsięwzięcie? 
Zjazd w Rumi był wyjątkowym doświadczeniem 
z punktu widzenia rozmachu, zasięgu i jakości. 
Rumia ustawiła poprzeczkę bardzo wysoko 
przyszłym organizatorom. Jestem z tego 
dumny, bo to moje rodzinne miasto. W tym roku 
obchodzimy jubileuszową, dwudziestą edycję 
Światowego Zjazdu Kaszubów. Zjazd odbędzie 
się w Luzinie. Patronat przyjął Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej.
To dla nas bardzo ważny jubileusz, bowiem 
w 1998 roku nastąpiły zmiany administracyjne 
w Polsce. Kaszubi zostali zjednoczeni dzięki 
powołaniu dużego województwa pomorskiego. 
Samorządy otrzymały dużą samodzielność 
i kompetencje. Są gospodarzami u siebie, 
a efekty widać gołym okiem. Będziemy to 
podkreślać podczas najbliższych wydarzeń.
Jak ocenia Pan pielęgnowanie przez Rumię 
tradycji kaszubskich? 
Powiem ogólnie, że współpraca z samorządami 

Prof. Edmund Wittbrodt:
„różnorodność i bogactwo
kulturowe są naszą siłą”

układa nam się dobrze. Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie liczy ponad sześć tysięcy członków. 
W tej liczbie jest wielu działaczy pełniących 
funkc je  publ i czne .  Kaszubi  są  zatem 
reprezentowani we władzach samorządowych, 
dzięki temu możemy liczyć na zrozumienie 
naszych potrzeb i problemów. Dotyczy to też 
Rumi. Współpraca oddziału rumskiego 
zaowocowała wspaniałą organizacją Zjazdu.
Warto podkreślić, że naszym najważniejszym 
celem statutowym jest działanie na rzecz 
wszechstronnego rozwoju całego regionu. 
Dlatego jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy 
mieszkają na Pomorzu. Chcemy, żeby Kaszubi 
byli otwarci na innych, żeby widzieli swoje 
miejsce w Polsce, Europie i na świecie. 
Różnorodność i bogactwo kulturowe są naszą siłą.
Jak przekonałby Pan do poznawania 
kaszubskich tradycji osoby spoza tego kręgu 
kulturowego, np. turystów?
Największą uwagę przyciąga kultura tak 
zwanego pierwszego kontaktu. Widoczna jest 
ona podczas organizowanych przez nas 
wydarzeń. Mowa o ciekawych i kolorowych 
s t ro jach ,  śp iewach ,  języku ,  tab l i cach 
z  kaszubsk imi  nazwami mie jscowośc i 
w charakterystycznym alfabecie. To budzi dużą 
ciekawość osób z zewnątrz. 
Nam jednak zależy też na tym, aby pokazywać 
ważne dla nas wartości. Są nimi obywatelskość, 
samorządność, społeczeństwo otwar te 
i tolerancyjne. Fundamentem społeczeństwa 
obywatelskiego jest wolność i demokracja. 
Powinniśmy być otwarci na Europę i świat. 
Jednocześnie powtarzamy za Derdowskim „Nie 
ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”. 
W roku stulecia odzyskania niepodległości 
chcemy pokazać jak Kaszubi działali na rzecz 
niepodległości Polski i walczyli za swój kraj tu na 
Pomorzu. Stąd patronem tego roku decyzją 
Rady Naczelnej jest Franciszek Kręcki, 
przedwojenny działacz kaszubski i polonijny. 
Razem z Aleksandrem Majkowskim i ks. 
Józefem Wryczą zorganizowali pierwszy zjazd 

Młodokaszubów. Kontynuatorką jest Klub 
Studencki Pomorania.
Dzień Jedności Kaszubów zbliża się wielkimi 
krokami. Tym razem wydarzenie odbędzie się 
w Kosakowie. Jakie atrakcje czekają na 
uczestników tego wydarzenia? 
Tradycyjnie rozpoczynamy uroczystą mszą 
świętą z udziałem wielu pocztów sztan-
darowych, potem uczestniczy wezmą udział
w przemarszu, nie zabraknie też występów 
artystycznych przygotowanych przez kaszu-
bskie zespoły. Będą też potrawy kaszubskie.
Podczas spotkania Kaszubi będą mieli okazję do 
rozmów, do integracji. Tego typu inicjatywy 
budują między nami relacje, ale też przybliżają 
naszą kulturę gościom. Mogą oni zobaczyć jak 
wygląda nasza tradycja. To przyciąga i może 
zaowocować włączeniem się do uczestnictwa 
w życiu Zrzeszenia. 

W dniu 19 marca 2018 roku w Kosakowie odbędzie się Dzień Jedności Kaszubów. 

Upamiętnia on pierwszą historyczną wzmiankę o Kaszubach w bulli Grzegorza IX 

z 1238 roku. Z okazji tego wydarzenia o kaszubszczyźnie i jej roli w kształtowaniu 

demokratycznego społeczeństwa opowiada prof. Edmund Wittbrodt, prezes 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt urodził 
się 16 listopada 1947 roku w Rumi. Przez wiele 
lat kierował Katedrą Mechaniki i Mechatroniki 
PG. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału 
Budowy Maszyn, a w latach 1990–1996 
rektorem Politechniki Gdańskiej. Przewo-
dniczył Radzie Rektorów Województwa 
Gdańskiego oraz Konferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych. Był wice-
przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego. W latach 2000–2001 był ministrem 
edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka. 
Zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej przez 
pięć kadencji, w latach 1997-2015. Był członkiem 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 
a także członkiem Konwentu Europejskiego ds. 
Przyszłości Europy. Jest aktywnym działaczem 
społecznym, promującym kulturę kaszubską. 
J e s t  w s p ó ł z a ł o ż y c i e l e m  R u m s k i e g o 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest Honorowym 
Obywatelem Miasta Rumi.
Źródło: Politechnika Gdańska, pg.edu.pl 
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SportSport

Z tej okazji przeprowadziliśmy rozmowę

z panią Aleksandrą Borowczak – głównym 

trenerem i choreografem grupy, absolwe-

ntką Ogólnokształcącej Państwowej Szkoły 

Baletowej w Gdańsku oraz Uniwersytetu 

Muzycznego im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie.

W drugiej połowie lutego zorganizowali 

Państwo uroczysty jubileusz na hali 

MOSiR, jak udało się to wydarzenie? 

Przygotowania do tej imprezy trwały 

bardzo długo, kilka miesięcy. Zaanga-

żowanych było w to wiele osób związanych 

z zespołem: m.in. zarząd stowarzyszenia, 

założycielka zespołu pani Renata Urbanik-

Siwiec, pomagali także rodzice. Wszelkich 

starań dołożył również MOSiR. Sala była 

przygotowana, wszystko wyglądało tak, jak 

należy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, 

zebraliśmy wiele pozytywnych opinii.

Jubileusz to przede wszystkim taniec. 

Czy któraś z przedstawionych chore-

ografii wzbudziła szczególne uznanie 

widowni? 

To pytanie przede wszystkim do widzów, 

chociaż mam kilka informacji od rodziców 

czy moich bliskich. Szczególnie podobała 

się choreografia do muzyki Luciano Pavaro-

ttiego, którą tańczyła najstarsza grupa. 

Podobała się także formacja modern junio-

rek. Dziewczęta bardzo dobrze spisały się 

na scenie, osobiście jestem bardzo 

zadowolona.

Przejdźmy do historii. Na przestrzeni lat 

zespół osiągnął wiele sukcesów. Które

z nich uważa Pani za najważniejsze? 

Ciężko wyróżnić pojedyncze sukcesy, gdyż 

jest ich bardzo wiele. Niewątpliwie ważnym 

był ten z 2009 roku, krótko po zapisaniu się 

do związków PZTF i IDO. Dziewczęta 

zdobyły wówczas Mistrzostwo Świata

w Kanadzie. Warto wspomnieć również

o zeszłorocznym wyjeździe do Czech na 

Mistrzostwa Świata WADF. Dla naszych 

podopiecznych takie występy to wielka 

radość i okazja do sprawdzenia się przed 

międzynarodowymi sędziami. Jestem 

zadowolona z występów wszystkich moich 

tancerzy.

Jak zachęciłaby Pani do rozpoczęcia 

przygody z tańcem osoby, które na co 

dzień nie mają z nim wiele wspólnego? 

Taniec to przede wszystkim świetna 

zabawa, ale też poznawanie własnego ciała, 

poznawanie siebie. Tańczenie to też 

sprawiedliwa rywalizacja, uczestnictwo

w grupie. Warto jednak pamiętać, że w tym 

wszystkim ważny jest dobry trener, który 

powinien umieć odpowiednio zmotywować 

i zachęcić młodych tancerzy. 

Zespół tańca 

SPIN
w Rumi od

SPIN MOSiR Rumia to jeden z najbardziej utytułowanych 

rumskich zespołów tanecznych. Regularnie osiąga 

sukcesy sportowe w Polsce i zagranicą. W tym roku mija 

20 lat od momentu jego założenia.

Zespół Tańca SPIN został założony w 1998 roku 

przez Panią Renatę Urbanik-Siwiec, byłą 

wielokrotną Mistrzynię Polski i finalistką 

Mistrzostw Europy i Świata w gimnastyce 

artystycznej. Przez ostatnie dwie dekady istnienia 

zawodnicy zespołu SPIN zajmowali wysokie 

miejsca w zawodach rangi ogólnopolskiej

i międzynarodowej.  

W ostatnich latach były to m.in. Mistrzostwa 

Świata WADF (Liberec/Czechy 2017), 44. 

Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury 

Młodzieży Szkolnej (Kielce 2017), Mistrzostwa 

Świata Jazz Dance&Modern (Frankfurt 2012)

i wiele innych.

20 lat 

Kaszubi bardzo dbają o pielęgnowanie 
swoich tradycji. Jakie działania związane 
z promocją kultury kaszubskiej podejmuje 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie? 
Działamy na dwóch poziomach. Jeden to 
oddziały, których jest prawie siedemdziesiąt. 
To one w dużej części podejmują działania 
związane z szerzeniem kultury, dziedzictwa 
i tradycji. Organizują różnego rodzaju spotkania 
tematyczne, współpracują z samorządami – 
szczególnie w zakresie organizacji nauczania 
języka kaszubskiego w szkołach. 
Drugi poziom to inicjatywy na poziomie 
centralnym. Jako Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie organizujemy konkursy, spotkania, 
konferencje, szkolenia. Uczymy jak korzystać ze 
środków zewnętrznych, w tym unijnych. 
Wydajemy książki, podręczniki do nauczania 
języka kaszubskiego. Wspieramy muzea. 
Organizujemy tak zwane duże wydarzenia, jak 
Dzień Jedności Kaszubów czy Światowy Zjazd 
Kaszubów. 
W zeszłym roku gospodarzem Zjazdu była 
Rumia. Jak wspomina Pan to przedsięwzięcie? 
Zjazd w Rumi był wyjątkowym doświadczeniem 
z punktu widzenia rozmachu, zasięgu i jakości. 
Rumia ustawiła poprzeczkę bardzo wysoko 
przyszłym organizatorom. Jestem z tego 
dumny, bo to moje rodzinne miasto. W tym roku 
obchodzimy jubileuszową, dwudziestą edycję 
Światowego Zjazdu Kaszubów. Zjazd odbędzie 
się w Luzinie. Patronat przyjął Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej.
To dla nas bardzo ważny jubileusz, bowiem 
w 1998 roku nastąpiły zmiany administracyjne 
w Polsce. Kaszubi zostali zjednoczeni dzięki 
powołaniu dużego województwa pomorskiego. 
Samorządy otrzymały dużą samodzielność 
i kompetencje. Są gospodarzami u siebie, 
a efekty widać gołym okiem. Będziemy to 
podkreślać podczas najbliższych wydarzeń.
Jak ocenia Pan pielęgnowanie przez Rumię 
tradycji kaszubskich? 
Powiem ogólnie, że współpraca z samorządami 

Prof. Edmund Wittbrodt:
„różnorodność i bogactwo
kulturowe są naszą siłą”

układa nam się dobrze. Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie liczy ponad sześć tysięcy członków. 
W tej liczbie jest wielu działaczy pełniących 
funkc je  publ i czne .  Kaszubi  są  zatem 
reprezentowani we władzach samorządowych, 
dzięki temu możemy liczyć na zrozumienie 
naszych potrzeb i problemów. Dotyczy to też 
Rumi. Współpraca oddziału rumskiego 
zaowocowała wspaniałą organizacją Zjazdu.
Warto podkreślić, że naszym najważniejszym 
celem statutowym jest działanie na rzecz 
wszechstronnego rozwoju całego regionu. 
Dlatego jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy 
mieszkają na Pomorzu. Chcemy, żeby Kaszubi 
byli otwarci na innych, żeby widzieli swoje 
miejsce w Polsce, Europie i na świecie. 
Różnorodność i bogactwo kulturowe są naszą siłą.
Jak przekonałby Pan do poznawania 
kaszubskich tradycji osoby spoza tego kręgu 
kulturowego, np. turystów?
Największą uwagę przyciąga kultura tak 
zwanego pierwszego kontaktu. Widoczna jest 
ona podczas organizowanych przez nas 
wydarzeń. Mowa o ciekawych i kolorowych 
s t ro jach ,  śp iewach ,  języku ,  tab l i cach 
z  kaszubsk imi  nazwami mie jscowośc i 
w charakterystycznym alfabecie. To budzi dużą 
ciekawość osób z zewnątrz. 
Nam jednak zależy też na tym, aby pokazywać 
ważne dla nas wartości. Są nimi obywatelskość, 
samorządność, społeczeństwo otwar te 
i tolerancyjne. Fundamentem społeczeństwa 
obywatelskiego jest wolność i demokracja. 
Powinniśmy być otwarci na Europę i świat. 
Jednocześnie powtarzamy za Derdowskim „Nie 
ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”. 
W roku stulecia odzyskania niepodległości 
chcemy pokazać jak Kaszubi działali na rzecz 
niepodległości Polski i walczyli za swój kraj tu na 
Pomorzu. Stąd patronem tego roku decyzją 
Rady Naczelnej jest Franciszek Kręcki, 
przedwojenny działacz kaszubski i polonijny. 
Razem z Aleksandrem Majkowskim i ks. 
Józefem Wryczą zorganizowali pierwszy zjazd 

Młodokaszubów. Kontynuatorką jest Klub 
Studencki Pomorania.
Dzień Jedności Kaszubów zbliża się wielkimi 
krokami. Tym razem wydarzenie odbędzie się 
w Kosakowie. Jakie atrakcje czekają na 
uczestników tego wydarzenia? 
Tradycyjnie rozpoczynamy uroczystą mszą 
świętą z udziałem wielu pocztów sztan-
darowych, potem uczestniczy wezmą udział
w przemarszu, nie zabraknie też występów 
artystycznych przygotowanych przez kaszu-
bskie zespoły. Będą też potrawy kaszubskie.
Podczas spotkania Kaszubi będą mieli okazję do 
rozmów, do integracji. Tego typu inicjatywy 
budują między nami relacje, ale też przybliżają 
naszą kulturę gościom. Mogą oni zobaczyć jak 
wygląda nasza tradycja. To przyciąga i może 
zaowocować włączeniem się do uczestnictwa 
w życiu Zrzeszenia. 

W dniu 19 marca 2018 roku w Kosakowie odbędzie się Dzień Jedności Kaszubów. 

Upamiętnia on pierwszą historyczną wzmiankę o Kaszubach w bulli Grzegorza IX 

z 1238 roku. Z okazji tego wydarzenia o kaszubszczyźnie i jej roli w kształtowaniu 

demokratycznego społeczeństwa opowiada prof. Edmund Wittbrodt, prezes 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt urodził 
się 16 listopada 1947 roku w Rumi. Przez wiele 
lat kierował Katedrą Mechaniki i Mechatroniki 
PG. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału 
Budowy Maszyn, a w latach 1990–1996 
rektorem Politechniki Gdańskiej. Przewo-
dniczył Radzie Rektorów Województwa 
Gdańskiego oraz Konferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych. Był wice-
przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego. W latach 2000–2001 był ministrem 
edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka. 
Zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej przez 
pięć kadencji, w latach 1997-2015. Był członkiem 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 
a także członkiem Konwentu Europejskiego ds. 
Przyszłości Europy. Jest aktywnym działaczem 
społecznym, promującym kulturę kaszubską. 
J e s t  w s p ó ł z a ł o ż y c i e l e m  R u m s k i e g o 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest Honorowym 
Obywatelem Miasta Rumi.
Źródło: Politechnika Gdańska, pg.edu.pl 
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W uroczystości, oprócz szanownych jubilatów, 

wzięli udział także członkowie ich rodzin oraz 

przyjaciele. Nie zabrakło przedstawicieli władz 

miasta: Marcina Kurkowskiego, zastępcy 

burmistrza Rumi oraz Ariela Sinickiego, 

przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 – Jestem szczęśliwa, że moi dziadkowie 

zaproszeni zostali na tę uroczystość. Są oni dla 

m n i e  w z o re m  w i e r n o ś c i  i  s z c z ę ś c i a 

małżeńskiego – mówi pani Aneta, która 

uczestniczyła w wydarzeniu razem z rodziną. 

– To dobrze, że tego typu inicjatywy są 

organizowane. Wiem, że moi dziadkowie byli 

bardzo wzruszeni – dodaje. 

Wydarzenie uświetniła oprawa artystyczna 

przygotowana przez Krzysztofa Brzozowskiego, 

Annę Osior oraz Dariusza i Ilonę Wojcie-

chowskich. Wśród zaprezentowanych utworów 

znalazły się m.in. „Kto ślub nam dał” – duet

z Barona Cygańskiego J. Straussa oraz 

tradycyjne „O sole mio”. Jubilaci mogli 

posłuchać także legendarnych melodii: „Fly Me 

To The Moon” Franka Sinatry i miniatury 

„Łabędź” z cyklu „Karnawał zwierząt” autorstwa 

francuskiego kompozytora Charlesa Camille 

Saint-Saënsa. 

Na koniec wydarzenia wszystkich obecnych 

zaproszono 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. 

50 LAT RAZEM 
���t� ����
w MDK

Domek

Roszczynialskiego

Sprawy
Społeczne

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Przy skrzyżowaniu ulic Wybickiego 
i Starowiejskiej, tuż przy kilku-
s e t l e t n i m  d ę b i e ,  p o m n i k u 
przyrody, znajdował się dawniej 
tzw. Domek Roszczynialskiego, 
czyli przedwojenny Urząd Gminy 
Rumia-Zagórze, w którym rezy-
d o w a ł  w ó j t  –  H i p o l i t 
Roszczyn ia l sk i .  Zan iedbany 
budynek będący własnośc ią 
prywatną w ostatnich latach 
wyburzono. 

Skrzyżowanie ulic Wybickiego i Starowiejskiej. Domek Roszczynialskiego znajdował się na działce w tle 

Domek Roszczynialskiego – dawna siedziba Urzędu Gminy Rumia Zagórze
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Rumia naturalnie pomysłowa

Lutowa sesja Rady Miejskiej przebiegła pod znakiem 

szczegółowych sprawozdań, jakie instytucje miejskie 

działające w obszarze kultury i sportu złożyły przed 

radnymi. 

Sesję otworzyła część oficjalna. Za wieloletnią 

pracę na rzecz miasta podziękowano Janowi 

Nowickiemu – dotychczasowemu dyrektorowi 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który

w ubiegłym miesiącu przeszedł na emeryturę. 

– Jesteśmy Panu bardzo wdzięczni za zaanga-

żowanie oraz pracę wykonaną na rzecz rozwoju 

lokalnej kultury fizycznej. Mam nadzieję, że 

współpraca będzie kontynuowana – mówił 

podczas sesji Tomasz Urbaniak-Dzienisz, 

przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji

i Promocji Rady Miejskiej Rumi. Sprawozdania

z działalności w okresie międzysesyjnym 

tradycyjnie złożyli burmistrz Michał Pasieczny 

oraz przewodniczący Rady Miejskiej Ariel 

Sinicki. 

Przyjęto „Gminny program profilaktyki rozwią-

zywania problemów alkoholowych oraz prze-

ciwdziałaniu narkomanii na 2018 rok”. Z tej 

okazji odbyło się przedstawienie przygotowane 

przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10.

W artystyczny sposób przekonywali oni widzów, 

że palenie papierosów i picie alkoholu może być 

tragiczne w skutkach.

Następnie sprawozdania z działalności od-

czytali przedstawiciele Komisji Kultury; Komisji 

Sportu, Rekreacji i Promocji; Miejskiego Domu 

Kultury; Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 

Domu Kultury „Janowo”.

– W 2017 roku Biblioteka w Rumi odnotowała 

najwyższe wskaźniki czytelnictwa w całej swojej 

historii. Przedstawiamy się znakomicie na tle 

innych b ib l iotek .  Odnotowal i śmy 261 

czytelników na 1000 mieszkańców przy średniej 

dla województwa wynoszącej 162 i krajowej: 

około 150. Bibliotekę w zeszłym roku odwie-

dzono ponad 118 tysięcy razy – mówiła podczas 

swojej prezentacji Krystyna Laskowicz, dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi. 

- Jesteśmy dumni z naszych jednostek kultu-

ralno-sportowych. Zarówno z MBP z naszą 

perełką, Stacją Kultura – najpiękniejszą biblio-

teką na świecie, Mosir-u, który działa dla 

mieszkańców praktycznie od samego rana do 

późnych godzin wieczornych, MDK-u ze swoimi 

coraz większymi i ciekawszymi imprezami oraz 

DK Janowo, który nie jest jednostką miejską, ale 

gmina współfinansuje go i jest z tej współpracy 

bardzo zadowolona. Wykonują fantastyczną 

pracę dla miasta. Praktycznie wszystkie miejskie 

imprezy cieszą się ogromnym zaintereso-

waniem rumian. Za zaangażowanie i pasję

w tym co robią, chciałbym serdecznie 

podziękować wszystkim pracownikom tych 

jednostek. Wasz wkład w promocję miasta i jej 

rozwój jest ogromny – mówił Ariel Sinicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej. W dalszej części 

sesji podjęto uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla rejonów

ul. Dębogórskiej i Gdańskiej oraz ul. Husarskiej. 

Przyjęto plany prac poszczególnych Komisji 

Rady Miejskiej.

- Rada Miejska podjęła także uchwałę 

dotyczącą zasad funkcjonowania tegorocznego 

Budżetu Obywatelskiego w Rumi. Kwota na jego 

realizację pozostanie na tym samym, wysokim 

poziomie 1,5 mln złotych. Ze względu na 

rosnące ceny i koszty, podjęto decyzję

o podniesieniu wartości projektów inwesty-

cyjnych do kwoty 250.000 złotych. W projektach 

prospołecznych można wnioskować o dotych-

czasową kwotę 50 tys. zł. To oznacza, że w tym 

roku do realizacji wybranych zostanie przynaj-

mniej 10 nowych wniosków naszych miesz-

kańców. Należy również podkreślić, iż realizacja 

zwycięskich projektów wygląda w naszym 

mieście wręcz wzorcowo, w porównaniu

z wieloma innymi miastami, które mają 

kilkuletni „poślizg”. Z III edycji Budżetu 

Obywatelskiego i z wszystkich projektów, które 

zostały wybrane do realizacji, został nam jeden, 

który zostanie oddany do użytku jak tylko miną 

mrozy  – dodaje Ariel Sinicki.

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Wręczenie podziękowań dla dyrektora Jana Nowickiego
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Lutowa sesja Rady Miejskiej przebiegła pod znakiem 

szczegółowych sprawozdań, jakie instytucje miejskie 

działające w obszarze kultury i sportu złożyły przed 

radnymi. 

Sesję otworzyła część oficjalna. Za wieloletnią 

pracę na rzecz miasta podziękowano Janowi 

Nowickiemu – dotychczasowemu dyrektorowi 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który

w ubiegłym miesiącu przeszedł na emeryturę. 

– Jesteśmy Panu bardzo wdzięczni za zaanga-

żowanie oraz pracę wykonaną na rzecz rozwoju 

lokalnej kultury fizycznej. Mam nadzieję, że 

współpraca będzie kontynuowana – mówił 

podczas sesji Tomasz Urbaniak-Dzienisz, 

przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji

i Promocji Rady Miejskiej Rumi. Sprawozdania

z działalności w okresie międzysesyjnym 

tradycyjnie złożyli burmistrz Michał Pasieczny 

oraz przewodniczący Rady Miejskiej Ariel 

Sinicki. 

Przyjęto „Gminny program profilaktyki rozwią-

zywania problemów alkoholowych oraz prze-

ciwdziałaniu narkomanii na 2018 rok”. Z tej 

okazji odbyło się przedstawienie przygotowane 

przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10.

W artystyczny sposób przekonywali oni widzów, 

że palenie papierosów i picie alkoholu może być 

tragiczne w skutkach.

Następnie sprawozdania z działalności od-

czytali przedstawiciele Komisji Kultury; Komisji 

Sportu, Rekreacji i Promocji; Miejskiego Domu 

Kultury; Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 

Domu Kultury „Janowo”.
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dzono ponad 118 tysięcy razy – mówiła podczas 

swojej prezentacji Krystyna Laskowicz, dyrektor 
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- Jesteśmy dumni z naszych jednostek kultu-
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Rady Miejskiej.

- Rada Miejska podjęła także uchwałę 

dotyczącą zasad funkcjonowania tegorocznego 

Budżetu Obywatelskiego w Rumi. Kwota na jego 

realizację pozostanie na tym samym, wysokim 

poziomie 1,5 mln złotych. Ze względu na 

rosnące ceny i koszty, podjęto decyzję

o podniesieniu wartości projektów inwesty-

cyjnych do kwoty 250.000 złotych. W projektach 

prospołecznych można wnioskować o dotych-

czasową kwotę 50 tys. zł. To oznacza, że w tym 

roku do realizacji wybranych zostanie przynaj-

mniej 10 nowych wniosków naszych miesz-

kańców. Należy również podkreślić, iż realizacja 

zwycięskich projektów wygląda w naszym 

mieście wręcz wzorcowo, w porównaniu

z wieloma innymi miastami, które mają 
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SESJA RADY MIEJSKIEJ

Wręczenie podziękowań dla dyrektora Jana Nowickiego
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G o d z i n y  p r z y j ę ć  w  U r z ę d z i e  M i a s t a  R u m i a
Interesanci przyjmowiani są codziennie w godzinach pracy 
( p o n .  9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 ; w t . - p t .  7 : 3 0 - 1 5 : 3 0 ) .
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.

Rumska Rada Seniorów w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca 12:00-

14:00 Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukal i  sposobów real izac j i  naj lepszych wspólnych pomysłów.

Grupa DDA/DDD Rumia spotyka się w każdą środę o godz. 

18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

ul. Starowiejska 46 . Więcej informacja na http://dda-rumia.pl.

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują mieszkańców 

w poniedziałki, w godz . 13:00-17:00, po uprzednim umówieniu się przez 

Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek 

o godz. 18.30 odbywają się spotkania dla osób z zaburzeniami odżywiania. 

Miejsce spotkań: MOPS w Rumi, ul. Starowiejska 46, wejście od podwórza. 

Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady 

i Wiceprzewodniczących Rady w miesiącu marcu 2018 roku:

05.03 godz. 16:00-17:00 - Przewodniczący Rady Ariel Sinicki,

12.03 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodnicząca Małgorzata Łoboz,

19.03 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodnicząca Małgorzata Łoboz,

26.03 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa.

Telefony, ogłoszenia 21Dodatek
specjalny

Nieodpłatny odbiór dużych,
zużytych sprzętów RTV i AGD
z domów i mieszkań!

nr 161
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

CO SŁYCHAĆ W DOLINY REDY I CHYLONKI

Co odbieramy?

Duży sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) o wadze powyżej 20 kg.

Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy 

odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą 

usługi ich demontażu z zabudowy. Sprzętu nie można wystawiać poza teren posesji ani pod wiatę śmietnikową, 

ponieważ grozi to jego nielegalnym demontażem.

Przygotowanie sprzętu do odbioru

Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być rozmrożona. Należy także 

zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz wymontować sprzęt z zabudowy.

Terminy odbiorów

Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. 

Termin zostanie potwierdzony telefonicznie przez pracowników Związku dzień przed planowanym odbiorem.
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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 - Marzec 2018 rok

Termin sesji:

29 marca 2018 rok, godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Rumi

Tematy wiodące sesji w dniu 29 marca 2018 roku:

ź Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
ź Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2017,
ź Plany zagospodarowania przestrzennego miasta.

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Komisja Samorządowa

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

21 marca, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 marca, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

26 marca, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

27 marca, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 marca, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 marca, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

26 marca, godz. 17.30 (poniedziałek)    

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

27 marca, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

2  7 marca, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

26 marca, godz. 18.30 (poniedziałek)

Ogłoszenie

UWAGA!

Wystarczy zadzwonić: 58 624 66 11 lub wypełnić formularz: www.kzg.pl/formularz-odbiory

Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie - Punkt Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych w Rumi znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy 

ul. Dębogórskiej 148 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, w soboty w godzinach 

10:00-15:00. 

Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także zbiórek objazdowych), ich przedmiotu i zasad, odnajdą 

Państwo na naszej stronie internetowej, www.kzg.pl oraz uzyskają pod numerem telefonu 58 624 66 11. 

Zachęcamy też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie naszej działalności.

Zapraszamy Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni 

Mieszkaniowych oraz indywidualnych mieszkańców po odbiór 

specjalnych naklejek na pojemniki, do których zbierane są odpady 

segregowane, które ułatwią skuteczną segregację osobom 

niewidomym oraz słabowidzącym. 

Każda Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz 

indywidualny mieszkaniec, którzy zauważają taką potrzebę na swoim 

osiedlu bądź nieruchomości, proszeni są o kontakt z Urzędem Miasta 

Rumi, Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska, p. 06, tel. 58-679-65-32, celem bezpłatnego odbioru 

naklejek. 

Naklejki dla osób niewidomych

ZAPRASZAMY! 



Rumskie Nowiny nr �/marzec/����

G o d z i n y  p r z y j ę ć  w  U r z ę d z i e  M i a s t a  R u m i a
Interesanci przyjmowiani są codziennie w godzinach pracy 
( p o n .  9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 ; w t . - p t .  7 : 3 0 - 1 5 : 3 0 ) .
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.

Rumska Rada Seniorów w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca 12:00-

14:00 Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukal i  sposobów real izac j i  naj lepszych wspólnych pomysłów.

Grupa DDA/DDD Rumia spotyka się w każdą środę o godz. 

18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

ul. Starowiejska 46 . Więcej informacja na http://dda-rumia.pl.

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują mieszkańców 

w poniedziałki, w godz . 13:00-17:00, po uprzednim umówieniu się przez 

Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek 

o godz. 18.30 odbywają się spotkania dla osób z zaburzeniami odżywiania. 

Miejsce spotkań: MOPS w Rumi, ul. Starowiejska 46, wejście od podwórza. 

Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady 

i Wiceprzewodniczących Rady w miesiącu marcu 2018 roku:

05.03 godz. 16:00-17:00 - Przewodniczący Rady Ariel Sinicki,

12.03 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodnicząca Małgorzata Łoboz,

19.03 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodnicząca Małgorzata Łoboz,

26.03 godz. 16:00-17:00 - Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa.

Telefony, ogłoszenia 21Dodatek
specjalny

Nieodpłatny odbiór dużych,
zużytych sprzętów RTV i AGD
z domów i mieszkań!

nr 161
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 671-94-73

112

999

58 671-01-98

997

58 679-67-22

998

993

992 | 58 679-96-00

994 | 58 621-90-19
991 | 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-98-25

58 771-25-07

58 671-11-23

58 727-24-40

58 727-21-72

58 771-47-40
58 679-56-86

58 727-29-50

58 670-48-48

58 301-73-44 | 601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 727-24-01 | 58 727-24-02

58 671-72-10

NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

CO SŁYCHAĆ W DOLINY REDY I CHYLONKI

Co odbieramy?

Duży sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) o wadze powyżej 20 kg.

Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy 

odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą 

usługi ich demontażu z zabudowy. Sprzętu nie można wystawiać poza teren posesji ani pod wiatę śmietnikową, 

ponieważ grozi to jego nielegalnym demontażem.

Przygotowanie sprzętu do odbioru

Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być rozmrożona. Należy także 

zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz wymontować sprzęt z zabudowy.

Terminy odbiorów

Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. 

Termin zostanie potwierdzony telefonicznie przez pracowników Związku dzień przed planowanym odbiorem.

20

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 - Marzec 2018 rok

Termin sesji:

29 marca 2018 rok, godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Rumi

Tematy wiodące sesji w dniu 29 marca 2018 roku:

ź Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
ź Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2017,
ź Plany zagospodarowania przestrzennego miasta.

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Komisja Samorządowa

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

21 marca, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 marca, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

26 marca, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

27 marca, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 marca, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 marca, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

26 marca, godz. 17.30 (poniedziałek)    

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

27 marca, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

2  7 marca, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

26 marca, godz. 18.30 (poniedziałek)

Ogłoszenie

UWAGA!

Wystarczy zadzwonić: 58 624 66 11 lub wypełnić formularz: www.kzg.pl/formularz-odbiory

Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie - Punkt Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych w Rumi znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy 

ul. Dębogórskiej 148 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, w soboty w godzinach 

10:00-15:00. 

Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także zbiórek objazdowych), ich przedmiotu i zasad, odnajdą 

Państwo na naszej stronie internetowej, www.kzg.pl oraz uzyskają pod numerem telefonu 58 624 66 11. 

Zachęcamy też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami odnośnie naszej działalności.

Zapraszamy Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni 

Mieszkaniowych oraz indywidualnych mieszkańców po odbiór 

specjalnych naklejek na pojemniki, do których zbierane są odpady 

segregowane, które ułatwią skuteczną segregację osobom 

niewidomym oraz słabowidzącym. 

Każda Wspólnota Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz 

indywidualny mieszkaniec, którzy zauważają taką potrzebę na swoim 

osiedlu bądź nieruchomości, proszeni są o kontakt z Urzędem Miasta 

Rumi, Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska, p. 06, tel. 58-679-65-32, celem bezpłatnego odbioru 

naklejek. 

Naklejki dla osób niewidomych

ZAPRASZAMY! 



Rumskie Nowiny nr �/marzec/����

Rumia naturalnie pomysłowa

marzec�2018
01.03 – 29.03

01.03 – 30.03

Rekreacja dla każdego – bezpłatne zajęcia dla kobiet,

poniedziałki i czwartki 17.00 i 18.00,

Zespół Szkół Salezjańskich, ul. Świętojańska 

Wystawa malarstwa Jadwigi Podgórskiej-Dzięciołkiewicz,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

01.03 - 31.03
Wystawa malarstwa Mariana Tracza, 

Filia nr 1 MBP, ul Pomorska 11

Wystawa haftu krzyżykowego Agaty Kułakowskiej

„Obrazy igłą malowane”, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

IX POMERANIA CUP Międzynarodowy Puchar Pomorza

w Karate WKF,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00 Wernisaż wystawy malarstwa Mariana

Tracza, Filia nr 1 MBP, ul Pomorska 11

godz. 18.00 Spotkanie z Iwoną Guzowską w ramach

cyklu „Siła tkwi w kobiecie” (prowadzenie: Iwona Demska),

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

12.03 – 31.03 

24.03 - 25.03

06 wtorek godz. 12.30 „Dzień Kobiet dla Kobiet”, warsztaty, ćwiczenia,

pokazy kosmetyczne,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

07 środa

08 czwartek

godz. 18.00 Balladowy Dzień Kobiet, koncert piosenek

Włodzimierza Wysockiego oraz Bułata Okudżawy,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18.00 Dzień Kobiet – Krawiec Gwiazd Hollywood

i Prezydentów Spotkanie autorskie z Januszem

Wiśniewskim, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 Wykład dr hab. inż. Tadeusza Jastrzębskiego

„Ikonografia marynistyczna w sztuce sakralnej na Pomorzu”,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

09 piątek

10 sobota godz. 12.00-14.00  Zajęcia czytelniczo – plastyczne dla

dzieci w wieku 5-10 lat (prowadzenie: Małgorzata

Adamus), Stacja Kultura Biblioteka Główna,

ul. Starowiejska 2

11 niedziela

godz. 14.00-16.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS

ORKAN Rumia-GKS Kolbusy,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 09.00-14.00 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej MKS

Orkan – rocznik 2009, Hala Widowiskowo-Sportowa,

ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne, spektakl pt.

„Dźwiękowa opowieść okraszona ogniem” – wystawia

Agnieszka Skawińska i Lucyna Bierut-Mazurek,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

12 poniedziałek godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Mini Koszykówce

Dziewcząt rocznik 2005 i młodsze, SP 10, ul. Górnicza 19

16 piątek godz. 17.00 Czytanie na podwieczorek, prowadzenie Anna

Rekowska i Dorota Wolter,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

18 niedziela
godz. 08.30-15.00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym – IV

turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 19.00 Koncert pt. Oblicza Miłości wystąpią artyści

Teatru Otwartego z Gdańska, Parafia Św. Józefa i Św.

Judy Tadeusza, ul. Podgórna 1

20 wtorek
godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Piłce Siatkowej

Chłopców rocznik 2002-2004, SP 9, ul. Stoczniowców 6

22 czwartek godz. 15.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Filia nr 1, ul. Pomorska 11

23 piątek godz. 10.00-14.00 XIV Halowe Mistrzostwa Rumi

w Drużynowej Lekkiej Atletyce Dzieci rocznik 2005 i młodsi

oraz młodzieży rocznik 2002-2004,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00 Spotkanie z prof. Ewą Łętowską oraz z  prof.

Krzysztofem Pawłowskim (prowadzenie: K. Nehrebecki), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 13.00 Stacja Jazzik – koncert dla dzieci (wystąpi:

Krzysztof Topolski – muzyka elektroniczna),

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15.00-17.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS

ORKAN Rumia – Powiśle Dzierzgoń,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 15.30-17.30  Mecz Piłki Nożnej Klasa B OKS

Janowo Rumia – Ajax Leśniewo, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 11.00-14.00 Radosna Niedziela – cykl warsztatów,

gier i zabaw dla dzieci, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14a
25 niedziela

godz. 18.30 Akustyczny koncert zespołu Tribute Acoustic

Trio, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Drużynowych

Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców rocznik 2005

i młodsi oraz 2002-2004,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

28 środa

godz. 15.30-22.00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej – VI

turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

13 wtorek
godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Mini Koszykówce

Chłopców rocznik 2005 i młodsze, SP 10 ul. Górnicza 19

godz. 18.00 WERNISAŻ MALARSTWA autorzy: Koło

Plastyków Gdynia, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
15 czwartek

godz. 17.30 „Rozmaitości” – koncert zespołu ETTA, Filia

nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

godz. 18.00 Wernisaż wystawy haftu

Agaty Kułakowskiej „Obrazy igłą malowane”,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

17 sobota godz. 08.00-15.00 Finał Halowych Mistrzostw Pomorza

Archidiecezji Gdańskiej w Piłce Nożnej,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00 Dzień Patryka w Janowie, na Irlandzką nutę

gra zespół PATRICK's HUT, pokaz tańca irlandzkiego,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 14.00 – 20.00 Ja Ty Gry, turniej gier planszowych,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

19 poniedziałek godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Piłce Siatkowej

Dziewcząt rocznik 2002-2004, SP 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

godz. 17.00 Koncert pt. „Ku Pamięci Żołnierzom” wystąpi

zespół: PRO BONO,

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

24 sobota

24 sobota 27 wtorek godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

3.05.2018 r.
godz. 19:00 na stadionie

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

RUMIA

Ogłoszenie:

Konsultacje
z pracownikami

Urzędu Skarbowego 

23 marca 2018 roku

W trakcie spotkania pracownicy Urzędu Skarbowego 
pomogą zainteresowanym osobom złożyć zeznanie 

podatkowe za 2017 rok drogą elektroniczną, 
poinformują o przysługujących ulgach, a także wskażą 

w jaki sposób można rozliczyć zeznanie, mieszkając 
w Rumi nie będąc w niej zameldowanym.

w sali nr 203
w godz. 9:00-14:00

w Urzędzie Miasta Rumi

Kalendarz imprez 2322 Kalendarz imprez



Rumskie Nowiny nr �/marzec/����

Rumia naturalnie pomysłowa

marzec�2018
01.03 – 29.03

01.03 – 30.03

Rekreacja dla każdego – bezpłatne zajęcia dla kobiet,

poniedziałki i czwartki 17.00 i 18.00,

Zespół Szkół Salezjańskich, ul. Świętojańska 

Wystawa malarstwa Jadwigi Podgórskiej-Dzięciołkiewicz,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

01.03 - 31.03
Wystawa malarstwa Mariana Tracza, 

Filia nr 1 MBP, ul Pomorska 11

Wystawa haftu krzyżykowego Agaty Kułakowskiej

„Obrazy igłą malowane”, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

IX POMERANIA CUP Międzynarodowy Puchar Pomorza

w Karate WKF,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00 Wernisaż wystawy malarstwa Mariana

Tracza, Filia nr 1 MBP, ul Pomorska 11

godz. 18.00 Spotkanie z Iwoną Guzowską w ramach

cyklu „Siła tkwi w kobiecie” (prowadzenie: Iwona Demska),

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

12.03 – 31.03 

24.03 - 25.03

06 wtorek godz. 12.30 „Dzień Kobiet dla Kobiet”, warsztaty, ćwiczenia,

pokazy kosmetyczne,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

07 środa

08 czwartek

godz. 18.00 Balladowy Dzień Kobiet, koncert piosenek

Włodzimierza Wysockiego oraz Bułata Okudżawy,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18.00 Dzień Kobiet – Krawiec Gwiazd Hollywood

i Prezydentów Spotkanie autorskie z Januszem

Wiśniewskim, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 Wykład dr hab. inż. Tadeusza Jastrzębskiego

„Ikonografia marynistyczna w sztuce sakralnej na Pomorzu”,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

09 piątek

10 sobota godz. 12.00-14.00  Zajęcia czytelniczo – plastyczne dla

dzieci w wieku 5-10 lat (prowadzenie: Małgorzata

Adamus), Stacja Kultura Biblioteka Główna,

ul. Starowiejska 2

11 niedziela

godz. 14.00-16.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS

ORKAN Rumia-GKS Kolbusy,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 09.00-14.00 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej MKS

Orkan – rocznik 2009, Hala Widowiskowo-Sportowa,

ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne, spektakl pt.

„Dźwiękowa opowieść okraszona ogniem” – wystawia

Agnieszka Skawińska i Lucyna Bierut-Mazurek,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

12 poniedziałek godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Mini Koszykówce

Dziewcząt rocznik 2005 i młodsze, SP 10, ul. Górnicza 19

16 piątek godz. 17.00 Czytanie na podwieczorek, prowadzenie Anna

Rekowska i Dorota Wolter,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

18 niedziela
godz. 08.30-15.00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym – IV

turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 19.00 Koncert pt. Oblicza Miłości wystąpią artyści

Teatru Otwartego z Gdańska, Parafia Św. Józefa i Św.

Judy Tadeusza, ul. Podgórna 1

20 wtorek
godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Piłce Siatkowej

Chłopców rocznik 2002-2004, SP 9, ul. Stoczniowców 6

22 czwartek godz. 15.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Filia nr 1, ul. Pomorska 11

23 piątek godz. 10.00-14.00 XIV Halowe Mistrzostwa Rumi

w Drużynowej Lekkiej Atletyce Dzieci rocznik 2005 i młodsi

oraz młodzieży rocznik 2002-2004,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00 Spotkanie z prof. Ewą Łętowską oraz z  prof.

Krzysztofem Pawłowskim (prowadzenie: K. Nehrebecki), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 13.00 Stacja Jazzik – koncert dla dzieci (wystąpi:

Krzysztof Topolski – muzyka elektroniczna),

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15.00-17.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS

ORKAN Rumia – Powiśle Dzierzgoń,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 15.30-17.30  Mecz Piłki Nożnej Klasa B OKS

Janowo Rumia – Ajax Leśniewo, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 11.00-14.00 Radosna Niedziela – cykl warsztatów,

gier i zabaw dla dzieci, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14a
25 niedziela

godz. 18.30 Akustyczny koncert zespołu Tribute Acoustic

Trio, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Drużynowych

Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców rocznik 2005

i młodsi oraz 2002-2004,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

28 środa

godz. 15.30-22.00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej – VI

turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

13 wtorek
godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Mini Koszykówce

Chłopców rocznik 2005 i młodsze, SP 10 ul. Górnicza 19

godz. 18.00 WERNISAŻ MALARSTWA autorzy: Koło

Plastyków Gdynia, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
15 czwartek

godz. 17.30 „Rozmaitości” – koncert zespołu ETTA, Filia

nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

godz. 18.00 Wernisaż wystawy haftu

Agaty Kułakowskiej „Obrazy igłą malowane”,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

17 sobota godz. 08.00-15.00 Finał Halowych Mistrzostw Pomorza

Archidiecezji Gdańskiej w Piłce Nożnej,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00 Dzień Patryka w Janowie, na Irlandzką nutę

gra zespół PATRICK's HUT, pokaz tańca irlandzkiego,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 14.00 – 20.00 Ja Ty Gry, turniej gier planszowych,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

19 poniedziałek godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Piłce Siatkowej

Dziewcząt rocznik 2002-2004, SP 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

godz. 17.00 Koncert pt. „Ku Pamięci Żołnierzom” wystąpi

zespół: PRO BONO,

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

24 sobota

24 sobota 27 wtorek godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

3.05.2018 r.
godz. 19:00 na stadionie

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

RUMIA

Ogłoszenie:

Konsultacje
z pracownikami

Urzędu Skarbowego 

23 marca 2018 roku

W trakcie spotkania pracownicy Urzędu Skarbowego 
pomogą zainteresowanym osobom złożyć zeznanie 

podatkowe za 2017 rok drogą elektroniczną, 
poinformują o przysługujących ulgach, a także wskażą 

w jaki sposób można rozliczyć zeznanie, mieszkając 
w Rumi nie będąc w niej zameldowanym.

w sali nr 203
w godz. 9:00-14:00

w Urzędzie Miasta Rumi
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Rumia wyróżniona
za zbiórki krwi

W spotkaniu udział wzięło około 50 

różnych organizatorów mobilnych akcji 

zbiórek krwi. W jego trakcie wyróżniono 

podmioty szczególnie zaangażowane 

w akcje poboru krwi na terenie woje-

wództwa pomorskiego w 2017 roku. 

Nasze miasto uplasowało się na 6 lokacie 

z wynikiem ponad 70 litrów. Zwycięzca 

zebrał ponad 261 litrów w trakcie 29 

zbiórek. 

– Serdecznie dziękujemy, dzięki ofia-

rowanej krwi uratowano niejedno ludzkie 

życie. Wasze zaangażowanie sprawia, 

że  n ie  brakuje  je j  w pomorsk ich 

szpitalach. Życzmy sobie wszyscy tego, 

aby nigdy to się nie zmieniło – deklarowali 

przedstawiciele RCKiK w Gdańsku 

w oficjalnym komunikacie. 

– Mamy ambitne plany, aby w tym roku, 

dz ięk i  pomocy  i  zaangażowaniu 

mieszkańców poprawić ubiegłoroczny 

wynik. Pierwszy krok wykonaliśmy 

podczas rumskiego finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udało się 

wówczas zebrać ponad 61 litrów krwi. 

Kolejna taka akcja odbędzie się w Dniu 

Matki, 26 maja. 

Przypomnijmy – podczas ostatniej akcji 

zbiórki krwi do NZOZ Panaceum w Rumi 

Janowie zgłos i ło  s ię  prawie 200 

mieszkańców. Łącznie oddali oni aż 61 

litrów krwi. To ponad 10 litrów więcej niż 

w zeszłym roku i aż 40 litrów więcej niż 

w trakcie akcji letniej. Oprócz daru krwi, 

56 osób zostało potencjalnymi dawcami 

szpiku kostnego – tego typu „zbiórkę” 

przeprowadzono w mieście po raz 

pierwszy.

Oddana przez mieszkańców Rumi krew 

trafia do gdańskiego banku krwi przy 

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa.

W połowie lutego przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wręczyli 

wyróżnienia  gminom, służbom oraz właścicielom firm zaangażowanym w akcje zbiórki krwi. 

Wyróżnienie odebrał Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej Ostatnia zbiórka krwi w Rumi – 14 stycznia 2018 r.  

Krew to lek, którego nie da się 

wyprodukować w laboratorium, 

dlatego tak ważne są akcje zbiórki 

krwi – mówi Ariel Sinicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej, 

honorowy dawca krwi. 

„

„

Dziękujemy wszystkim

krwiodawcom!

Kolejna akcja

krwiodawstwa

w Rumi

26.05.2018 r.

godz. 9:00-14:00

w przychodni

Panaceum


