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"Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej"
- cykl zajęć edukacyjnych w rumskich szkołach

Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego
chodnika z płyt chodnikowych i zastąpienie ich kostką brukową

Budowa placu zabaw oraz dwutorowej bieżni lekkoatletycznej
do biegu na 60 m. zakończonej skocznią w dal

Sterylizacje i Kastracje Zwierząt Właścicielskich

Plac dla dzieci "Przyjaciele"

Plac zabaw - "Strefa Radości"

"Pasja i życie po 60-siątce"

"Usiądź i odpocznij w Rumi" - przebudowa parku
przy ul. Derdowskiego/Wybickiego w Rumi

 "Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora"

Miasteczko Ruchu Rowerowego dla Dzieci

Kurs samoobrony dla kobiet

"Rowerowa Rumia" "Widoczny Na Drodze”

Stacja Jazz - cykl koncertów dla dzieci.

K.L.A.S.A - Kształcenie Ludzi Asertywnych,
Samoświadomych i Ambitnych
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Kilka tysięcy dzieci uczestniczyło w koncertach muzyki klasycznej pt. 
"Muzycznie wchodzimy w nowy rok szkolny" w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Inicjatorem wydarzenia był pochodzący 
z Rumi tenor – Marek Gerwatowski. 

Muzyczne rozpoczęcie
roku szkolnego

Nowością były propozycje taneczne. Artyści 

zaprezentowali czeską polkę czy popularną 

rosyjską kalinkę. Szczególny entuzjazm wśród 

publiczności wzbudziło stepowanie.

Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym 

wydarzenia jest Marek Gerwatowski, artysta na 

co dzień występujący w  Operze Krakowskiej. 

Ukończył dawną Szkołę Podstawową nr 7 

w Rumi, a także Akademię Muzyczną im. 

St. Moniuszki w Gdańsku. Jest laureatem 

licznych konkursów – m.in. Festiwalu Piosenki 

Francuskiej w Starogardzie Gdańskim czy 

Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 

Francuskiej w Chorwacji (Split), podczas 

którego zdobył III miejsce. Współpracował 

z Teatrem Muzycznym w Gdyni przy projekcie 

Pieśni Gospel, Operą Bałtycką w Gdańsku, 

Filharmonią Podkarpacką czy Gdańskim 

Zespo łem Muzyk i  Dawne j  –  Cape l l a 

Gedanensis. Koncertuje w Polsce oraz poza 

granicami kraju.

– Gorąco popieram działania Marka 

Gerwatowskiego jako organizatora Rumskich 

Spotkań Muzycznych pod patronatem 

burmistrza Rumi Michała Pasiecznego. 

Wydarzenie promuje muzykę klasyczną wśród 

publiczności regionu. Szczególnie ważne są 

koncerty kierowane do dzieci i młodzieży, które 

cieszą się ich ogromnym zainteresowaniem. 

Ma to szczególne znacznie w budowaniu 

muzycznej wrażliwości młodego pokolenia 

i kształtowaniu ich osobowości – mówi prof. 

Andrzej Nanowski, dziekan Wydziału Wokalno-

Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

– Dla mnie to wielka radość, że drugi rok 

z rzędu udaje się nam zrealizować koncert dla 

dzieci i młodzieży. Przybliżenie muzyki klasycznej 

to projekt, o którym jako rodowity rumianin 

i artysta operowy od dawna marzyłem. Bardzo się 

cieszę, że patronat nad wydarzeniem objął 

burmistrz Rumi, Michał Pasieczny, który bardzo 

mocno wspiera ten projekt – mówi Marek 

Gerwatowski.

Podczas wrześniowych koncertów wystąpili 

artyści scen operowych i filharmonicznych: Klaudia 

Trzasko (sopran), Paweł Michalczuk (bas), Kamila 

Maik i Michał Kępka (taniec), Maciej Glaza (step), 

Paulina Leda (fortepian), Tomasz Mrowiński 

(altówka), Alicja Różycka (wiolonczela), Szymon 

Laskiewicz (klarnet) oraz Tomasz Myszk 

(instrumenty perkusyjne).

Tym razem organizatorzy zaprosili młodą 

publiczność w muzyczną podróż po świecie. 

Podczas koncertów zabrzmiała muzyka m.in. 

G. Rossiniego, kompozytora, który w tym roku 

obchodzi 185 rocznicę urodzin, a także 

S. Moniuszki czy J. Offenbacha.

– Rumskie Spotkania Muzyczne to 

z pewnością inicjatywa warta zainteresowania, 

zasługująca na wielki szacunek organizatorów, 

niezwykle cenna i wartościowa. Kontakt z żywą 

muzyką, wykonywaną na oczach dziecka przez 

profesjonalnych artystów jest zawsze źródłem 

niezapomnianych przeżyć, ma nieoceniony 

wpływ na rozwój pasji – Magdalena Cynk, 

kompozytor oraz prezes Pomorskiego 

Towarzystwa Muzycznego.

Rumia uczciła rocznicę
wybuchu II wojny światowej

78 lat temu w Polsce rozpoczął się największy konflikt zbrojny 
w dziejach świata – II wojna światowa. Rocznicę tego 
wydarzenia wspólnie obchodzili kombatanci, przedstawiciele 
władz miejskich, a także grupa mieszkańców. 

W asyście żołnierzy Marynarki Wojennej tradycyjnie złożono 

wieńce pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej, pod Pomnikiem 

Bohaterów Walk z Faszyzmem, na mogile poległych znajdującej się 

na cmentarzu przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego oraz 

grobach Hipolita Roszczynialskiego oraz wieloletniego prezesa 

rumskiego oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych – Tadeusza Zleśnego.

– Wybuch II wojny światowej był dla Polski wielką tragedią. 

Napad Niemiec oraz Związku Radzieckiego, a potem lata okupacji 

zakończyły się dla naszego kraju niezliczoną ilością ofiar oraz 

zniszczeniami na ogromną skalę – mówi burmistrz Michał 

Pasieczny. – W Rumi wciąż żyją osoby, które walczyły z okupantem 

czy przetrwały obozy jenieckie. To właśnie z nimi obchodziliśmy tę 

rocznicę. Zabrakło jedynie pana Tadeusza Zleśnego, który przez 

wiele lat pielęgnował historię, uczył nas patriotyzmu pięknymi 

opowieściami i przemówieniami. Zawsze będzie dla nas wzorem 

do naśladowania, dlatego składamy wieńce również na jego grobie 

– dodaje.   

Również 1 września odbyło się spotkanie kombatantów 

z władzami miasta. W jego trakcie honorowe członkostwo Związku 

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przyznano 

przewodniczącemu Rady Miejskiej – Arielowi Sinickiemu. 

– Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Staramy się pomagać 

środowiskom kombatanckim w organizacji spotkań czy obchodów 

świąt państwowych. Ludzie, którzy walczyli za naszą ojczyznę i byli 

gotowi za nią zginąć są dla nas wzorem. Niech pamięć o tamtych 

wydarzeniach będzie dla nas przestrogą – mówi Ariel Sinicki. 

II wojna światowa wybuchła 1 września 1939 po ataku III Rzeszy 

w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim na Polskę. Za tradycyjny 

początek konfliktu uważa się ostrzał Wojskowej Składnicy 

Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein, 

jednak historycy zastrzegają, że kilka minut wcześniej nastąpiło 

wysadzenie przez polskich żołnierzy mostów w Tczewie oraz nalot 

na Wieluń. Obrona kraju potrwała do 6 października. 
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WSTĘP WOLNY

Więcej środków
na edukację 
W ubiegłym roku Rumia pozyskała blisko 
5 milionów złotych dofinansowania na realizację 
dwóch projektów: „Super przedszkolaki w Rumi” 
i „Pociąg do edukacji”. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na wzmocnienie i rozwój zaplecza 
edukacyjnego w mieście.

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 dla 3-4 latków. 

Prace nad adaptacją pomieszczeń na potrzeby nowej placówki trwały 

przez całe wakacje. Za niecałe 400 tysięcy złotych stworzono m.in. salę 

zajęć i salę zabaw czy zmodernizowano gabinet pedagoga. W przyszłości 

planowana jest przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego.

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. Koszt 

wyposażenia oddziału wyniósł niecałe 77 tysięcy złotych. Dzieciom 

zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe: 

logopedyczne, komputerowe czy językowe. Z programu skorzysta blisko 

800 najmłodszych mieszkańców miasta. 

– Systematyczna praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym 

pokazuje, jak wiele deficytów rozwojowych udaje się tym okresie 

wyrównać. Wiek przedszkolny i szkolny jest to również czas szeroko 

rozumianej ciekowości świata, poszerzania wiedzy oraz rozwijania 

zainteresowań, dlatego uważam, że taka inicjatywa jest bardzo trafną 

inwestycją w młode pokolenie - mówi mgr Adrianna Tulska- logopeda, 

specjalistka z zakresu neurologopedii. 

Pociąg do edukacji

Od września ruszył także nabór uczniów szkół podstawowych na 

zajęcia w ramach projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości 

edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród 

uczniów i kwalifikacji nauczycieli”. 

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać m.in. z lekcji 

wyrównawczych (z matematyki,  angielskiego, przedmiotów 

przyrodniczych), wyjazdów edukacyjnych, warsztatów rozwijających 

kreatywność i  innowacyjność czy doradztwa edukacy jno-

pedagogicznego. Całość potrwa do czerwca 2018 r. 

Projekty współfinasowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szkoły przyjęły uczniów
Rumia poradziła sobie z reformą oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów. Na początku września 
uczniowie i nauczyciele wrócili do zmodernizowanych szkół. Skutki zmian na szczeblu centralnym udało 
ograniczyć się do minimum.   

Ogrom pracy 

W Rumi przygotowania do reformy rozpoczęto na długo przed ich 

ostatecznym wdrożeniem. Od wielu miesięcy prowadzono konsultacje 

z dyrektorami, przedstawicielami związków zawodowych, a przede wszystkim 

– nauczycielami i rodzicami uczniów. 

– Rumię do reformy oświaty udało się przygotować bardzo dobrze. 

I to mimo bardzo krótkiego czasu, jaki nam dano. Możliwe było to dzięki 

zaangażowaniu zespołu zajmującego się oświatą. W jego skład wchodzili 

burmistrz, Rada Miejska, Komisja Oświaty, związki zawodowe, dyrektorzy 

i nauczyciele. W konsultacjach uczestniczyło też kuratorium oświaty – mówi 

Bogdan Tokłowicz, doradca burmistrza ds. oświaty.   

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dawne gimnazja zostały włączone 

do szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się zarówno w budynkach szkół 

podstawowych, jak i budynkach gimnazjalnych. Funkcję dyrektora pełni 

dotychczasowy dyrektor danej szkoły podstawowej, natomiast dyrektor 

włączanego gimnazjum pełni funkcję wicedyrektora. 

Po zakończeniu okresu przejściowego w Rumi działać będzie siedem 

niezależnych szkół podstawowych – numery nadane zostaną zgodnie 

z chronologią ich powstawania. 

Nauczyciele pozostają w szkołach

Powodów do zmartwień nie powinni mieć również nauczyciele. Prognozy 

nie przewidują zwolnień. 

– Zapewne nie wszyscy są całkowicie zadowoleni. Część nauczycieli musi 

uzupełniać etaty w dwóch budynkach szkolnych. Jednak generalne założenie 

było takie, że nikt z nauczycieli nie powinien stracić pracy z powodu braku 

godzin dydaktycznych – mówi Bogdan Tokłowicz.  

W związku z przyjętym modelem zakładającym włączanie szkół 

gimnazjalnych do szkół podstawowych braki i nadwyżki nauczycieli będą się 

kompensowały. Nieznacznie mniejsza ilość etatów dotyczyć może wyłącznie 

nauczania klas I-III – obecna liczba klas trzecich wynosi 29, zaś w przyszłym 

roku pojawią się tylko 23 nowe klasy. 

Remonty w każdej szkole

Remonty i inwestycje przeprowadzone zostały w praktycznie każdej 

szkole. W Szkole Podstawowej nr 1 wykonano badania geotermiczne, 

wzmocniono fundamenty, przymurowano kominy. Wyremontowano także 

sale lekcyjne. W Szkole Podstawowej nr 6 wybudowano nowe miejsca 

parkingowe, wymalowano sale, naprawiono posadzki. W Zespole Szkół 

Ogólnokształcących również malowano sale, wymieniono także rury 

i hydranty. W Szkole Podstawowej nr 10 także odbyło się malowanie holi 

i stołówki. 

– Reforma oświaty 2017 to dodatkowe środki finansowe w wysokości 890 

tysięcy złotych, jakie poniósł samorząd np. na przygotowanie pomieszczeń 

dydaktycznych, sanitariatów, szatni, zakup mebli itp.  – dodaje Bogdan 

Tokłowicz.  

Ze względu na reformę szkolnictwa lokalne gimnazja przystosowano 

do przyjęcia młodszych uczniów. W Gimnazjum nr 1 zakupiono meble, 

zmodernizowano toalety, szatnie, wymieniono drzwi w ciągach 

komunikacyjnych. W Gimnazjum nr 2 również zakupiono meble, wymieniono 

okna, drzwi, wyremontowano sale i sanitariaty. Trwa także przebudowa 

Gimnazjum nr 4. 

Drobne remonty przeprowadzono w rumskich przedszkolach. 

Do najważniejszych inwestycji w tym zakresie należy przystosowanie 

Przedszkola pod Topolą do przepisów przeciwpożarowych. 

Łącznie na wszystkie powyższe inwestycje przeznaczono ponad 

1,6 miliona złotych.  

Nowe sale komputerowe

Nie do poznania zmieniły się także sale informatyczne. Nie tylko zostały 

całkowicie wyremontowane, lecz także wyposażone w profesjonalną instalację. 

W salach utworzono gniazda komputerowo-elektryczne przeznaczone 

dla stanowisk uczniowskich, tablicy multimedialnej oraz stacji ładowania 

laptopów lub drukarki sieciowej. 

Ponadto do szkół trafią komputery przenośne wraz z niezbędnym 

do nauki oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne 

oraz projektory. 

Inwestycje przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Wybickiego, 

Szkole Podstawowej nr 6 im. A. Majkowskiego, II LO im. J. K. Korzeniowskiego, 

Szkole Podstawowej nr 9 im. Kpt. ŻW K.O. Borchardta, Szkole Podstawowej 

nr 10 im. J. Brzechwy, Gimnazjum nr 1 im. Ks. S. Ormińskiego, Gimnazjum nr 2 

im. J. Korczaka oraz Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły.

RUMSKIE SZKOŁY PO WPROWADZENIU REFORMY

ź Gimnazjum nr 1 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 1. 

Dyrektor – Irena Kopaczewska. Wicedyrektor – Ewa Grzymkowska. 

ź Gimnazjum nr 2 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 9. 

Dyrektor – Lucyna Oglęcka. Wicedyrektor – Teresa Cebula.

ź Gimnazjum nr 4 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 10. 

Dyrektor – Mirosława Grzymkowska. Wicedyrektor – Joanna 

Kwiecińska-Szulc.

ź Szkoła Podstawowa nr 6 jako szkoła integracyjna pozostała 

samodzielną placówką.

– Podnoszenie poziomu jakości edukacji 

dzieci i młodzieży jest dla nas bardzo 

w a ż n e .  R e a l i z a c j a  t y c h  d w ó c h 

przedsięwzięć umożliwi kompleksowe 

wsparcie oraz kształtowanie kluczowych 

kompetencji. Wsparcie skierowane jest 

zarówno do przedszkolaków, uczniów szkół 

podstawowych, jak i nauczycieli – mówi 

Zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt
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Wielkie sprzątanie miasta
Kilka ton odpadów zebrali uczniowie rumskich 
szkół w ramach tradycyjnego sprzątania świata. 
W akcji uczestniczyło prawie 4000 wychowanków 
z kilkunastu szkół i przedszkoli. 

Już po raz 24. w Polsce odbyła się Akcja Sprzątanie Świata – w tym roku 

pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie 

uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, 

są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na 

składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny 

z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób 

w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” 

służyć innym.

Rumię sprzątało prawie 4000 uczniów z kilkunastu lokalnych placówek 

oświatowych. Uczniowie szkół i przedszkoli stanęli na wysokości zadania 

i zebrali bardzo dużo odpadów. Łącznie prawie sześć ton, co stanowi 

naprawdę dobry wynik. I to mimo niesprzyjających warunków pogodowych!

W podziękowaniu za pracę uczniów i przedszkolaków Urząd Miasta 

zorganizował tradycyjne ognisko w janowskim Parku Żelewskiego. W jego 

trakcie można było zjeść kiełbaskę i napić się soku.  W tym roku w finale 

wydarzenia wzięło udział ponad 500 uczniów, czyli o 300 więcej niż 

w poprzedniej edycji. Rozdano także kilkaset pakietów z gadżetami. 

Uczestnicy otrzymali m.in. metalowe spinnery, latarki, słuchawki, etui na 

telefon, kompasy czy portfele. 

„Sprzątanie Świata” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz 

ochrony środowiska „Clean up the World” wywodzącego się z Australii, 

a zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego 

biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 milionów 

wolontariuszy z czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 

roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji 

Nasza Ziemia. 
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Więcej środków
na edukację 
W ubiegłym roku Rumia pozyskała blisko 
5 milionów złotych dofinansowania na realizację 
dwóch projektów: „Super przedszkolaki w Rumi” 
i „Pociąg do edukacji”. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na wzmocnienie i rozwój zaplecza 
edukacyjnego w mieście.

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 dla 3-4 latków. 

Prace nad adaptacją pomieszczeń na potrzeby nowej placówki trwały 

przez całe wakacje. Za niecałe 400 tysięcy złotych stworzono m.in. salę 

zajęć i salę zabaw czy zmodernizowano gabinet pedagoga. W przyszłości 

planowana jest przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego.

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. Koszt 

wyposażenia oddziału wyniósł niecałe 77 tysięcy złotych. Dzieciom 

zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dodatkowe: 

logopedyczne, komputerowe czy językowe. Z programu skorzysta blisko 

800 najmłodszych mieszkańców miasta. 

– Systematyczna praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym 

pokazuje, jak wiele deficytów rozwojowych udaje się tym okresie 

wyrównać. Wiek przedszkolny i szkolny jest to również czas szeroko 

rozumianej ciekowości świata, poszerzania wiedzy oraz rozwijania 

zainteresowań, dlatego uważam, że taka inicjatywa jest bardzo trafną 

inwestycją w młode pokolenie - mówi mgr Adrianna Tulska- logopeda, 

specjalistka z zakresu neurologopedii. 

Pociąg do edukacji

Od września ruszył także nabór uczniów szkół podstawowych na 

zajęcia w ramach projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości 

edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród 

uczniów i kwalifikacji nauczycieli”. 

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać m.in. z lekcji 

wyrównawczych (z matematyki,  angielskiego, przedmiotów 

przyrodniczych), wyjazdów edukacyjnych, warsztatów rozwijających 

kreatywność i  innowacyjność czy doradztwa edukacy jno-

pedagogicznego. Całość potrwa do czerwca 2018 r. 

Projekty współfinasowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szkoły przyjęły uczniów
Rumia poradziła sobie z reformą oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów. Na początku września 
uczniowie i nauczyciele wrócili do zmodernizowanych szkół. Skutki zmian na szczeblu centralnym udało 
ograniczyć się do minimum.   

Ogrom pracy 

W Rumi przygotowania do reformy rozpoczęto na długo przed ich 

ostatecznym wdrożeniem. Od wielu miesięcy prowadzono konsultacje 

z dyrektorami, przedstawicielami związków zawodowych, a przede wszystkim 

– nauczycielami i rodzicami uczniów. 

– Rumię do reformy oświaty udało się przygotować bardzo dobrze. 

I to mimo bardzo krótkiego czasu, jaki nam dano. Możliwe było to dzięki 

zaangażowaniu zespołu zajmującego się oświatą. W jego skład wchodzili 

burmistrz, Rada Miejska, Komisja Oświaty, związki zawodowe, dyrektorzy 

i nauczyciele. W konsultacjach uczestniczyło też kuratorium oświaty – mówi 

Bogdan Tokłowicz, doradca burmistrza ds. oświaty.   

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dawne gimnazja zostały włączone 

do szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się zarówno w budynkach szkół 

podstawowych, jak i budynkach gimnazjalnych. Funkcję dyrektora pełni 

dotychczasowy dyrektor danej szkoły podstawowej, natomiast dyrektor 

włączanego gimnazjum pełni funkcję wicedyrektora. 

Po zakończeniu okresu przejściowego w Rumi działać będzie siedem 

niezależnych szkół podstawowych – numery nadane zostaną zgodnie 

z chronologią ich powstawania. 

Nauczyciele pozostają w szkołach

Powodów do zmartwień nie powinni mieć również nauczyciele. Prognozy 

nie przewidują zwolnień. 

– Zapewne nie wszyscy są całkowicie zadowoleni. Część nauczycieli musi 

uzupełniać etaty w dwóch budynkach szkolnych. Jednak generalne założenie 

było takie, że nikt z nauczycieli nie powinien stracić pracy z powodu braku 

godzin dydaktycznych – mówi Bogdan Tokłowicz.  

W związku z przyjętym modelem zakładającym włączanie szkół 

gimnazjalnych do szkół podstawowych braki i nadwyżki nauczycieli będą się 

kompensowały. Nieznacznie mniejsza ilość etatów dotyczyć może wyłącznie 

nauczania klas I-III – obecna liczba klas trzecich wynosi 29, zaś w przyszłym 

roku pojawią się tylko 23 nowe klasy. 

Remonty w każdej szkole

Remonty i inwestycje przeprowadzone zostały w praktycznie każdej 

szkole. W Szkole Podstawowej nr 1 wykonano badania geotermiczne, 

wzmocniono fundamenty, przymurowano kominy. Wyremontowano także 

sale lekcyjne. W Szkole Podstawowej nr 6 wybudowano nowe miejsca 

parkingowe, wymalowano sale, naprawiono posadzki. W Zespole Szkół 

Ogólnokształcących również malowano sale, wymieniono także rury 

i hydranty. W Szkole Podstawowej nr 10 także odbyło się malowanie holi 

i stołówki. 

– Reforma oświaty 2017 to dodatkowe środki finansowe w wysokości 890 

tysięcy złotych, jakie poniósł samorząd np. na przygotowanie pomieszczeń 

dydaktycznych, sanitariatów, szatni, zakup mebli itp.  – dodaje Bogdan 

Tokłowicz.  

Ze względu na reformę szkolnictwa lokalne gimnazja przystosowano 

do przyjęcia młodszych uczniów. W Gimnazjum nr 1 zakupiono meble, 

zmodernizowano toalety, szatnie, wymieniono drzwi w ciągach 

komunikacyjnych. W Gimnazjum nr 2 również zakupiono meble, wymieniono 

okna, drzwi, wyremontowano sale i sanitariaty. Trwa także przebudowa 

Gimnazjum nr 4. 

Drobne remonty przeprowadzono w rumskich przedszkolach. 

Do najważniejszych inwestycji w tym zakresie należy przystosowanie 

Przedszkola pod Topolą do przepisów przeciwpożarowych. 

Łącznie na wszystkie powyższe inwestycje przeznaczono ponad 

1,6 miliona złotych.  

Nowe sale komputerowe

Nie do poznania zmieniły się także sale informatyczne. Nie tylko zostały 

całkowicie wyremontowane, lecz także wyposażone w profesjonalną instalację. 

W salach utworzono gniazda komputerowo-elektryczne przeznaczone 

dla stanowisk uczniowskich, tablicy multimedialnej oraz stacji ładowania 

laptopów lub drukarki sieciowej. 

Ponadto do szkół trafią komputery przenośne wraz z niezbędnym 

do nauki oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne 

oraz projektory. 

Inwestycje przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Wybickiego, 

Szkole Podstawowej nr 6 im. A. Majkowskiego, II LO im. J. K. Korzeniowskiego, 

Szkole Podstawowej nr 9 im. Kpt. ŻW K.O. Borchardta, Szkole Podstawowej 

nr 10 im. J. Brzechwy, Gimnazjum nr 1 im. Ks. S. Ormińskiego, Gimnazjum nr 2 

im. J. Korczaka oraz Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły.

RUMSKIE SZKOŁY PO WPROWADZENIU REFORMY

ź Gimnazjum nr 1 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 1. 

Dyrektor – Irena Kopaczewska. Wicedyrektor – Ewa Grzymkowska. 

ź Gimnazjum nr 2 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 9. 

Dyrektor – Lucyna Oglęcka. Wicedyrektor – Teresa Cebula.

ź Gimnazjum nr 4 zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 10. 

Dyrektor – Mirosława Grzymkowska. Wicedyrektor – Joanna 

Kwiecińska-Szulc.

ź Szkoła Podstawowa nr 6 jako szkoła integracyjna pozostała 

samodzielną placówką.

– Podnoszenie poziomu jakości edukacji 

dzieci i młodzieży jest dla nas bardzo 

w a ż n e .  R e a l i z a c j a  t y c h  d w ó c h 

przedsięwzięć umożliwi kompleksowe 

wsparcie oraz kształtowanie kluczowych 

kompetencji. Wsparcie skierowane jest 

zarówno do przedszkolaków, uczniów szkół 

podstawowych, jak i nauczycieli – mówi 

Zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt
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Samorząd

Wielkie sprzątanie miasta
Kilka ton odpadów zebrali uczniowie rumskich 
szkół w ramach tradycyjnego sprzątania świata. 
W akcji uczestniczyło prawie 4000 wychowanków 
z kilkunastu szkół i przedszkoli. 

Już po raz 24. w Polsce odbyła się Akcja Sprzątanie Świata – w tym roku 

pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie 

uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, 

są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na 

składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny 

z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób 

w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” 

służyć innym.

Rumię sprzątało prawie 4000 uczniów z kilkunastu lokalnych placówek 

oświatowych. Uczniowie szkół i przedszkoli stanęli na wysokości zadania 

i zebrali bardzo dużo odpadów. Łącznie prawie sześć ton, co stanowi 

naprawdę dobry wynik. I to mimo niesprzyjających warunków pogodowych!

W podziękowaniu za pracę uczniów i przedszkolaków Urząd Miasta 

zorganizował tradycyjne ognisko w janowskim Parku Żelewskiego. W jego 

trakcie można było zjeść kiełbaskę i napić się soku.  W tym roku w finale 

wydarzenia wzięło udział ponad 500 uczniów, czyli o 300 więcej niż 

w poprzedniej edycji. Rozdano także kilkaset pakietów z gadżetami. 

Uczestnicy otrzymali m.in. metalowe spinnery, latarki, słuchawki, etui na 

telefon, kompasy czy portfele. 

„Sprzątanie Świata” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz 

ochrony środowiska „Clean up the World” wywodzącego się z Australii, 

a zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego 

biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 milionów 
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stwierdzić, że co czwarty mieszkaniec Rumi korzystał z usług 

biblioteki, a w każdym miesiącu Stację Kultura i filie odwiedziło 

ok. 10 tys. użytkowników. Każdy czytelnik wypożyczył w ciągu roku 

ponad 13 książek – mówi Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej 

Biblioteki 

Najpiękniejsza biblioteka świata

W 2016 Stacja Kultura została uznana za najpiękniejszą 

bibliotekę świata w konkursie Library Interior Design Awards 

w kategorii Single Space Design. Do finału konkursu dostała się 

jako jedyna biblioteka z Europy. W jury znaleźli się przedstawiciele 

Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotek oraz Światowego 

Stowarzyszenia Architektów Wnętrz.

Projekt architektoniczny adaptacji dworca był już wcześniej 

nagradzany. Rok wcześniej Stacja Kultura znalazła się w gronie 

finalistów Nagrody Architektonicznej „Polityki”. Zajęła pierwsze 

miejsce w VII edycji plebiscytu „Polska Architektura XXL”, 

w głosowaniu internautów placówka wygrała w kategorii 

„Wnętrzne publiczne 2014”. Biblioteka zdobyła też drugie miejsce 

w konkursie „Bryła roku 2014”. 

Kulturalna perełka miasta, Stacja Kultura, 
obchodziła we wrześniu trzecie urodziny. 
Od chwili otwarcia instytucja zdobyła szereg 
prestiżowych nagród oraz przyciągnęła tysiące 
nowych czytelników.  

III urodziny Stacji Kultura

Z okazji tak ważnego święta pracownicy Stacji Kultura zaprosili 

mieszkańców na pokaz tańca flamenco. Połączony był z koncertem 

muzyki na żywo. Wykonawcami byli artyści z grupy Flamenco 

Andalu

– Tancerze szkolili się u mistrzów z Andaluzji, więc wiedzieli jak 

ugryźć temat. Było gorąco mimo jesiennej aury. Czytelnicy mogli 

zobaczyć piękny taniec i usłyszeć ognistą muzykę – mówi Anna 

Chlewicka ze Stacji Kultura. 

Jedną z atrakcji był także wernisaż wystawy fotografii 

Aleksandry Barankiewicz pt. „Czytelnicy Stacji Kultura”. – Pomysł, 

by zrobić sesje zdjęciowe czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rumi rósł we mnie od wielu lat. Wreszcie plany udało się 

zrealizować. Zależało mi na tym, by uchwycić naturalne piękno, 

jakie ma w sobie każdy człowiek. Mam nadzieje, że choć trochę się 

udało. Swoją fotografię określiłabym jako realistyczną, nie ingeruje 

zbyt dużo w obraz. Zależy mi na autentyźmie, prawdzie, zgodzie 

z rzeczywistością – mówi autorka prac. 

Rumia czyta – tak trzymać! 

Działalność Stacji Kultura przekłada się także na wzrost 

statystyk czytelnictwa. Rumianie czytają coraz chętniej i coraz 

więcej. W samym 2016 roku zarejestrowano ponad 12 tysięcy 

czytelników i aż 163 tysiące wypożyczeń.

– Dzięki tym wynikom plasujemy się w pierwszej dziesiątce 

bibliotek w województwie pomorskim. Analiza danych pozwala 

Angelika Kuźniak, Stryjeńska. Diabli nadali
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, 2015

Stryjeńska. Diabli nadali to kolejna ciekawa biografia spod pióra 

Angeliki Kuźniak (poprzednie Papusza oraz Marlene). Rzecz 

o księżniczce polskiego malarstwa, słowiańskiej bogince - jak zwykło się 

o Zofii Stryjeńskiej mówić, utalentowanej artystce lat międzywojennych, 

obdarzonej poczuciem humoru i wdziękiem osobistym. Biografię czyta 

się niczym stronnice dobrego reportażu. Kuźniak buduje bogaty portret 

psychologiczny malarki. Idealnie komponuje kolejne rozdziały. 

Nie komentując, przedstawia ciekawą narrację. Nie domyka nic na siłę 

i nie spaja dla idei. Nie tworzy 600 stronnicowej księgi, proponuje raczej 

historię skondensowaną, ale nie masz wrażenia, że czegoś jest za mało.

Jest tego tyle, że zdążysz przejść się ze Stryjeńską po Warszawie 

dwudziestolecia międzywojennego, zobaczysz jak radzi sobie 

w  codzienności i jak niecodzienna bywa, poznasz jej artystyczny i ludzki  

trud istnienia i nim się obejrzysz okaże się, że na tę krótką chwilę mocno 

Cię to JEJ egzystowanie zacznie obchodzić. Szczegół okazał się kluczem 

Angeliki Kuźniak do odnalezienia prześwitu do prywatnego świata Zofii 

Stryjeńskiej. Artefakty i przedmioty codzienności, pisarska 

drobiazgowość i pieczołowitość dopełniły całości i przyczyniły się do 

poczucia, że czytając Stryjeńską… dostajemy portret jakby żywy.

Poleca Anna Chlewicka / fabrykarecenzji.pl

Rumianie czytali „Wesele” Wyspiańskiego
Rumia dołączyła do kilku tysięcy miejsc w całej Polsce, w których czytano fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. 
Słynny dramat można było usłyszeć nie tylko w Stacji Kultura, ale również janowskim Parku Żelewskiego i Parku Starowiejskim.

W Rumi na samym czytaniu jednak nie poprzestano. Stacja Kultura 

wzbogaciła wydarzenie o performance z tradycyjnymi przyśpiewkami 

weselnymi z Mazowsza, Małopolski i Lubelszczyzny. Muzykę na żywo 

zaprezentowała także Kapela Ztrój. Zorganizowano warsztaty tańca 

ludowego oraz warsztaty robienia wianków.

– Chcieliśmy uniknąć biernego podejścia, dlatego zaprosiliśmy do 

udziału lokalną społeczność. „Wesele” czytali bibliotekarze i wolontariusze. 

A skoro Wyspiański, to musiał pojawić się akcent krakowski. W Stacji Kultura 

wystąpiła Akademia Głosów Tradycji. Muzycy wykonali pieśni rzeczyckie 

oraz małopolskie.  Zrobili to w taki sam sposób, w jaki robiono to przed laty 

podczas obrzędów weselnych  – mówi Anna Chlewicka ze Stacji Kultura. 

Ponadto fragmenty „Wesela” odczytali m.in. przewodniczący Rady 

Miejskiej Ariel Sinicki oraz zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt. Spółdzielnia 

Mieszkaniowa Janowo udostępniła specjalnie przygotowany samochód – 

z jego pokładu „Wesele” rozbrzmiało także w Parkach Starowiejskim 

i Żelewskiego. 

Akcję Narodowego Czytania Dzieł Literatury Polskiej zapoczątkowano 

w 2012 roku czytaniem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku 

czytano „Dzieła” Aleksandra Fredry, w 2014 roku – „Trylogię” Henryka 

Sienkiewicza, w 2015 roku – „Lalkę” Bolesława Prusa, a w 2016 roku 

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 

O wyborze Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego 

zdecydowało głosowanie zorganizowane przez Instytut Badań Literackich 

Polskiej Akademii Nauk, w którym wzięło udział 37 tys. obywateli, spośród 

których prawie 18 tys. osób zagłosowało na to dzieło.

Organizatorami wydarzenia w Rumi były: Stacja Kultura oraz Dom 

Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
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Zastąpi ona obecnie używany żwirowy tor, który nie spełnia wymagań 

sportowców. 

Pieniądze pozyskano z dwóch źródeł. Około 900 tysięcy złotych 

z Ministerstwa Sportu oraz dodatkowo ok. 470 tysięcy złotych z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

– W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu prace ruszą 

w przyszłym roku. Planujemy wymianę nawierzchni na tartanową – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny. – To bardzo ważne wydarzenie dla lokalnego 

sportu. Miłośnicy aktywności fizycznej od lat narzekali na jakość bieżni 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po opadach deszczu 

przeprowadzenie treningu na tym obiekcie było bardzo trudne. Teraz 

zmieni się to na lepsze – dodaje.  

Stadion oddano do użytku w 1964 roku. Żwirowa bieżnia ulokowana 

była w jego obrębie od początku istnienia. Dodatkowo w momencie 

otwarcia mieszkańcy mogli korzystać z bieżni do skoku w dal i pola 

do rzutu kulą, a także trybuny dla 800 kibiców. 

Już wkrótce płyta stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji zmieni się nie do poznania. Urząd Miasta 
pozyskał blisko półtora miliona złotych dotacji na budowę 
profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej. 

Pozyskano dofinansowanie
na nową bieżnię 

– Bieżnia, szczególnie po opadach 

deszczu, po prostu tonie. Warunki na 

dzień dzisiejszy są fatalne, a odczuwają to 

szczególnie dzieci. Po zakończeniu 

zawodów lekkoatletycznych są całe 

ubłocone. Tego typu realizacja jest 

konieczna – mówi Grzegorz Grinholc, 

który od lat trenuje młodych zawodników. – Nowa bieżnia 

z pewnością przyczyni się do popularyzacji sportu, gdyż z obiektu 

korzystają także uczniowie szkół czy osoby trenujące rekreacyjnie 

– dodaje.  

– W październiku minie 30 lat odkąd 

rozpoczęłam pracę w Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji. I wreszcie wybudowana 

zostanie nowa bieżnia! Użytkownicy 

naszego obiektu, członkowie rumskich 

k lubów czy  uczes tn i cy  wydar zeń 

sportowych bardzo skorzystają na tej 

realizacji. Od kilku lat dostrzegamy, że przez słabą jakość bieżni 

trudniej jest zachęcić mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzież, 

do udziału w zawodach lekkoatletycznych – mówi Jolanta Król 

z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Zdrowsze powietrze dzięki środkom zewnętrznym
Kolejne miliony złotych trafią do Rumi. Pieniądze przeznaczone zostaną na poprawę jakości powietrza poprzez 
termomodernizację (czyli ocieplenie) i przyłączenie kilkunastu budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Pomorza – ograniczenie niskiej emisji”. Jego 

organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspólnie 

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

Wysokość dofinansowania przyznana Rumi 

w formie pożyczki to 938 640 zł oraz dotacji – 

988 640 zł. Natomiast łączna wysokość dofi-nansowania 

przyznana dla wspólnot mieszkaniowych, w których 

miasto ma swoje udziały, w formie pożyczki – 2 470 320 zł 

oraz dotacji – 2 470 320 zł.

– Dbałość o zdrowie mieszkańców jest jednym 

z priorytetów naszego działania, a jednocześnie zdajemy 

sobie sprawę z często wysokich kosztów związanych 

z wymianą źródeł ciepła czy innymi podobnymi 

działaniami. Dlatego tym bardziej cieszy pozyskanie 

dofinansowania zewnętrznego, które docelowo sprawi, 

że wszyscy będziemy oddychali czystszym powietrzem – 

dodaje Paweł Klawiter-Piwowarski. 

Kolejny krok

Zdobycie dofinansowania z programu „KAWKA” jest 

jednym z wielu działań Urzędu Miasta zmierzających do 

podniesienia poziomu ochrony środowiska. W czerwcu 

br. burmistrz Michał Pasieczny podpisał umowę 

na dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych na 

termomodernizację Szkół Podstawowych nr 10 i 9 oraz 

siedziby Zarządu Cmentarza Komunalnego. 

W ramach modernizacji energetycznej budynków 

przewidywane jest między innymi ich docieplenie, 

a także wymiana okien czy źródeł ciepła. Działania objęte 

projektem mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia 

energii w budynkach, a w efekcie również zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw do 

powietrza.

– Pozyskanie dofinansowania i przeprowadzenie 

termomodernizacji naszych obiektów, w tym szkół, 

wpisuje się w nasze nieustanne starania o utrzymanie 

i polepszenie jakości środowiska, w którym wszyscy 

przecież żyjemy. Z drugiej strony tam, gdzie to możliwe 

staramy się obniżać koszty naszego funkcjonowania 

i  wypracowywać oszczędności.  Dzięki termo-

modernizacji naszych budynków możemy osiągnąć oba 

te cele jednocześnie – podsumowuje Paweł Klawiter-

Piwowarski. 

Projekt pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej 

nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego 

w Rumi” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa 

nr: RPPM.10.01.01-22-0001/17-00).

Stop niskiej emisji

W ramach prac planowanych na lata 2017-2018 

przyłączone do sieci ciepłowniczej oraz poddane 

termomodernizacji zostaną budynki mieszkalne przy 

ulicach Młyńskiej 1, Kombatantów 4, 13 i 15, Zakole 2, 8 

i 11. Podobnym działaniem objętych zostanie także 

trzynaście wspólnot mieszkaniowych z Rumi. Część prac 

już ruszyła.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie tzw. niskiej 

emisji, czyli emisji pyłów i szkodliwych gazów 

pochodzących z nieefektywnych kotłowni węglowych 

i indywidualnych pieców grzewczych. Zanie-czyszczenia 

te przyczyniają się do zwiększenia zachorowalności oraz 

śmiertelności związanej z chorobami układu krążenia 

i oddychania.

– Zjawisko występowania wysokich stężeń 

zanieczyszczeń na gęsto zaludnionych obszarach 

mieszkalnych, związane m.in. z niewielką wysokością 

kominów (do ok. 30 m), przestarzałymi i niesprawnymi 

technicznie urządzeniami grzewczymi, niską jakością 

spalanego węgla, czy wręcz spalaniem w piecach 

odpadów wpływa na częstotliwość występowania wielu 

chorób – mówi Paweł Klawiter-Piwowarski, Pełnomocnik 

Burmistrza ds. Energetyki

P r a c o w n i c y  U r z ę d u  M i a s t a  p o z y s k a l i 

dofinansowanie w ramach konkursu pn. „KAWKA dla 

Rumskie Karty
Seniora rozdane 
Prawie 700 wniosków o wydanie Rumskiej Karty Seniora 
wpłynęło do Urzędu Miasta. Posiadacze karty, mieszkańcy 
powyżej 60 roku życia, mogą już korzystać z atrakcyjnych zniżek. 

W maju tego roku decyzją Rady Miejskiej wprowadzono na terenie 

Rumi program „Rumska Karta Seniora”. Jest on efektem współpracy 

i konsultacji z Rumską Radą Seniorów. Pierwsi seniorzy odebrali już karty 

umożliwiające dostęp do wielu ulg i zniżek.

Dzięki Rumskiej Karcie Seniora osoby starsze mogą skorzystać 

z oferty jednego z kilkunastu partnerów programu, a także usług z zakresu 

kultury, sportu i rekreacji. Miejsca oferujące zniżki oznaczone 

są specjalnym znakiem graficznym programu. 

– Cieszę się bardzo z wprowadzenia Rumskiej Karty Seniora. Jest to 

pozytywna inicjatywa, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi 

starszych. Już teraz wzbudza zainteresowanie seniorów. Pytają oni jak 

będzie dokładnie wyglądał projekt, czy dużo firm bierze w nim udział – 

mówi Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rady Seniora. 

Jak uzyskać Kartę?

Każdy senior chcący otrzymać Kartę powinien pobrać i czytelnie 

wypełnić wniosek o jej wydanie. Można go uzyskać w Biurze Obsługi 

Mieszkańców i Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rumi oraz za 

pośrednictwem strony internetowej rumia.eu , zakładki „Dla 

mieszkańców” – „Sprawy społeczne” – „Seniorzy”. 

Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia Wniosku. Urząd 

w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego 

Wniosku, ma obowiązek wydać kartę. 

Rumska Karta Seniora ważna jest jedynie z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być 

użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom. Prawo 

do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.  

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie 

lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest zobowiązany 

do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta Rumi 

lub złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.

Z A P R A S Z A M Y N A KO N C E R T
H A L I N Y F R Ą C KO W I A K

Z okazji Dnia Seniora, 22 października, godz. 16.30
Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

Sport

Maraton zumby
po raz trzeci 
Nie zabrakło dobrej muzyki i uśmiechniętych instruktorów. 
Trzecia edycja maratonu zumby spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców. 

Frekwencja dopisała mimo brzydkiej pogody. Gościnne progi hali 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekroczyło setki osób chcących 

spędzić czas na wspólnym treningu w rytmie gorących przebojów. Maraton 

zumby trwał aż trzy godziny i jak na porządny trening przystało – dał 

uczestnikom solidny zastrzyk energii na nadchodzącą jesień. 

Gwiazdą tej edycji wydarzenia była Izabela Kin-Janda. Energetyczna, 

charyzmatyczna i ceniona instruktorka, prezenterka oraz szkoleniowiec 

programu Zumba Fitness. Na co dzień prowadzi własne zajęcia, a także szkoli 

instruktorów. Jako jedna z cenionych europejskich prezenterek programu 

Zumba Fitness zapraszana jest na liczne konwencje, master classy oraz 

maratony odbywające się na całym świecie. Tym razem odwiedziła Rumię. 

Partnerem wydarzenia był klub City Gym.

Zumba to taniec łączący elementy latynoamerykańskie oraz fitness. Został 

opracowany przez tancerza i choreografa Alberto "Beto" Pereza w Kolumbii 

w latach 90. Choreografia zumby łączy m.in. hip-hop, sambę, salsę oraz 

motywy z Bollywood i tańca brzucha. Instruktorzy wykorzystują także 

doświadczenie z treningu siłowego czy cardio.

Jest to kolejne wydarzenie, jakie organizowane jest w mieście z myślą 

o miłośnikach szeroko pojętego fitnessu. W lipcu Rumię odwiedziła Ewa 

Chodakowska, która przeprowadziła trening dla kilkuset uczestniczek z całego 

Pomorza. 

– Rumia stawia na sport. Staramy się 

organizować wydarzenia różnego rodzaju 

tak, aby coś dla siebie znaleźli miłośnicy 

różnych dyscyplin. Zumba to propozycja 

p r z e d e  w s z y s t k i m  d l a  p a ń ,  a l e 

intensywność i charakter treningu może 

zaskoczyć  n i e j ednego  mężczyznę 

radny Marcin Kaczmarek,
członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji

przyzwyczajonego do zupełnie innego rodzaju aktywności 

fizycznej.
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Zastąpi ona obecnie używany żwirowy tor, który nie spełnia wymagań 

sportowców. 

Pieniądze pozyskano z dwóch źródeł. Około 900 tysięcy złotych 

z Ministerstwa Sportu oraz dodatkowo ok. 470 tysięcy złotych z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

– W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu prace ruszą 

w przyszłym roku. Planujemy wymianę nawierzchni na tartanową – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny. – To bardzo ważne wydarzenie dla lokalnego 

sportu. Miłośnicy aktywności fizycznej od lat narzekali na jakość bieżni 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po opadach deszczu 

przeprowadzenie treningu na tym obiekcie było bardzo trudne. Teraz 

zmieni się to na lepsze – dodaje.  

Stadion oddano do użytku w 1964 roku. Żwirowa bieżnia ulokowana 

była w jego obrębie od początku istnienia. Dodatkowo w momencie 

otwarcia mieszkańcy mogli korzystać z bieżni do skoku w dal i pola 

do rzutu kulą, a także trybuny dla 800 kibiców. 

Już wkrótce płyta stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji zmieni się nie do poznania. Urząd Miasta 
pozyskał blisko półtora miliona złotych dotacji na budowę 
profesjonalnej bieżni lekkoatletycznej. 

Pozyskano dofinansowanie
na nową bieżnię 

– Bieżnia, szczególnie po opadach 

deszczu, po prostu tonie. Warunki na 

dzień dzisiejszy są fatalne, a odczuwają to 

szczególnie dzieci. Po zakończeniu 

zawodów lekkoatletycznych są całe 

ubłocone. Tego typu realizacja jest 

konieczna – mówi Grzegorz Grinholc, 

który od lat trenuje młodych zawodników. – Nowa bieżnia 

z pewnością przyczyni się do popularyzacji sportu, gdyż z obiektu 

korzystają także uczniowie szkół czy osoby trenujące rekreacyjnie 

– dodaje.  

– W październiku minie 30 lat odkąd 

rozpoczęłam pracę w Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji. I wreszcie wybudowana 

zostanie nowa bieżnia! Użytkownicy 

naszego obiektu, członkowie rumskich 

k lubów czy  uczes tn i cy  wydar zeń 

sportowych bardzo skorzystają na tej 

realizacji. Od kilku lat dostrzegamy, że przez słabą jakość bieżni 

trudniej jest zachęcić mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzież, 

do udziału w zawodach lekkoatletycznych – mówi Jolanta Król 

z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Zdrowsze powietrze dzięki środkom zewnętrznym
Kolejne miliony złotych trafią do Rumi. Pieniądze przeznaczone zostaną na poprawę jakości powietrza poprzez 
termomodernizację (czyli ocieplenie) i przyłączenie kilkunastu budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Pomorza – ograniczenie niskiej emisji”. Jego 

organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspólnie 

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

Wysokość dofinansowania przyznana Rumi 

w formie pożyczki to 938 640 zł oraz dotacji – 

988 640 zł. Natomiast łączna wysokość dofi-nansowania 

przyznana dla wspólnot mieszkaniowych, w których 

miasto ma swoje udziały, w formie pożyczki – 2 470 320 zł 

oraz dotacji – 2 470 320 zł.

– Dbałość o zdrowie mieszkańców jest jednym 

z priorytetów naszego działania, a jednocześnie zdajemy 

sobie sprawę z często wysokich kosztów związanych 

z wymianą źródeł ciepła czy innymi podobnymi 

działaniami. Dlatego tym bardziej cieszy pozyskanie 

dofinansowania zewnętrznego, które docelowo sprawi, 

że wszyscy będziemy oddychali czystszym powietrzem – 

dodaje Paweł Klawiter-Piwowarski. 

Kolejny krok

Zdobycie dofinansowania z programu „KAWKA” jest 

jednym z wielu działań Urzędu Miasta zmierzających do 

podniesienia poziomu ochrony środowiska. W czerwcu 

br. burmistrz Michał Pasieczny podpisał umowę 

na dofinansowanie w wysokości 5 milionów złotych na 

termomodernizację Szkół Podstawowych nr 10 i 9 oraz 

siedziby Zarządu Cmentarza Komunalnego. 

W ramach modernizacji energetycznej budynków 

przewidywane jest między innymi ich docieplenie, 

a także wymiana okien czy źródeł ciepła. Działania objęte 

projektem mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia 

energii w budynkach, a w efekcie również zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw do 

powietrza.

– Pozyskanie dofinansowania i przeprowadzenie 

termomodernizacji naszych obiektów, w tym szkół, 

wpisuje się w nasze nieustanne starania o utrzymanie 

i polepszenie jakości środowiska, w którym wszyscy 

przecież żyjemy. Z drugiej strony tam, gdzie to możliwe 

staramy się obniżać koszty naszego funkcjonowania 

i  wypracowywać oszczędności.  Dzięki termo-

modernizacji naszych budynków możemy osiągnąć oba 

te cele jednocześnie – podsumowuje Paweł Klawiter-

Piwowarski. 

Projekt pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej 

nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego 

w Rumi” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa 

nr: RPPM.10.01.01-22-0001/17-00).

Stop niskiej emisji

W ramach prac planowanych na lata 2017-2018 

przyłączone do sieci ciepłowniczej oraz poddane 

termomodernizacji zostaną budynki mieszkalne przy 

ulicach Młyńskiej 1, Kombatantów 4, 13 i 15, Zakole 2, 8 

i 11. Podobnym działaniem objętych zostanie także 

trzynaście wspólnot mieszkaniowych z Rumi. Część prac 

już ruszyła.

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie tzw. niskiej 

emisji, czyli emisji pyłów i szkodliwych gazów 

pochodzących z nieefektywnych kotłowni węglowych 

i indywidualnych pieców grzewczych. Zanie-czyszczenia 

te przyczyniają się do zwiększenia zachorowalności oraz 

śmiertelności związanej z chorobami układu krążenia 

i oddychania.

– Zjawisko występowania wysokich stężeń 

zanieczyszczeń na gęsto zaludnionych obszarach 

mieszkalnych, związane m.in. z niewielką wysokością 

kominów (do ok. 30 m), przestarzałymi i niesprawnymi 

technicznie urządzeniami grzewczymi, niską jakością 

spalanego węgla, czy wręcz spalaniem w piecach 

odpadów wpływa na częstotliwość występowania wielu 

chorób – mówi Paweł Klawiter-Piwowarski, Pełnomocnik 

Burmistrza ds. Energetyki

P r a c o w n i c y  U r z ę d u  M i a s t a  p o z y s k a l i 

dofinansowanie w ramach konkursu pn. „KAWKA dla 

Rumskie Karty
Seniora rozdane 
Prawie 700 wniosków o wydanie Rumskiej Karty Seniora 
wpłynęło do Urzędu Miasta. Posiadacze karty, mieszkańcy 
powyżej 60 roku życia, mogą już korzystać z atrakcyjnych zniżek. 

W maju tego roku decyzją Rady Miejskiej wprowadzono na terenie 

Rumi program „Rumska Karta Seniora”. Jest on efektem współpracy 

i konsultacji z Rumską Radą Seniorów. Pierwsi seniorzy odebrali już karty 

umożliwiające dostęp do wielu ulg i zniżek.

Dzięki Rumskiej Karcie Seniora osoby starsze mogą skorzystać 

z oferty jednego z kilkunastu partnerów programu, a także usług z zakresu 

kultury, sportu i rekreacji. Miejsca oferujące zniżki oznaczone 

są specjalnym znakiem graficznym programu. 

– Cieszę się bardzo z wprowadzenia Rumskiej Karty Seniora. Jest to 

pozytywna inicjatywa, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi 

starszych. Już teraz wzbudza zainteresowanie seniorów. Pytają oni jak 

będzie dokładnie wyglądał projekt, czy dużo firm bierze w nim udział – 

mówi Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rady Seniora. 

Jak uzyskać Kartę?

Każdy senior chcący otrzymać Kartę powinien pobrać i czytelnie 

wypełnić wniosek o jej wydanie. Można go uzyskać w Biurze Obsługi 

Mieszkańców i Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rumi oraz za 

pośrednictwem strony internetowej rumia.eu , zakładki „Dla 

mieszkańców” – „Sprawy społeczne” – „Seniorzy”. 

Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia Wniosku. Urząd 

w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego 

Wniosku, ma obowiązek wydać kartę. 

Rumska Karta Seniora ważna jest jedynie z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być 

użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom. Prawo 

do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.  

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie 

lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest zobowiązany 

do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta Rumi 

lub złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.

Z A P R A S Z A M Y N A KO N C E R T
H A L I N Y F R Ą C KO W I A K

Z okazji Dnia Seniora, 22 października, godz. 16.30
Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

Sport

Maraton zumby
po raz trzeci 
Nie zabrakło dobrej muzyki i uśmiechniętych instruktorów. 
Trzecia edycja maratonu zumby spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców. 

Frekwencja dopisała mimo brzydkiej pogody. Gościnne progi hali 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekroczyło setki osób chcących 

spędzić czas na wspólnym treningu w rytmie gorących przebojów. Maraton 

zumby trwał aż trzy godziny i jak na porządny trening przystało – dał 

uczestnikom solidny zastrzyk energii na nadchodzącą jesień. 

Gwiazdą tej edycji wydarzenia była Izabela Kin-Janda. Energetyczna, 

charyzmatyczna i ceniona instruktorka, prezenterka oraz szkoleniowiec 

programu Zumba Fitness. Na co dzień prowadzi własne zajęcia, a także szkoli 

instruktorów. Jako jedna z cenionych europejskich prezenterek programu 

Zumba Fitness zapraszana jest na liczne konwencje, master classy oraz 

maratony odbywające się na całym świecie. Tym razem odwiedziła Rumię. 

Partnerem wydarzenia był klub City Gym.

Zumba to taniec łączący elementy latynoamerykańskie oraz fitness. Został 

opracowany przez tancerza i choreografa Alberto "Beto" Pereza w Kolumbii 

w latach 90. Choreografia zumby łączy m.in. hip-hop, sambę, salsę oraz 

motywy z Bollywood i tańca brzucha. Instruktorzy wykorzystują także 

doświadczenie z treningu siłowego czy cardio.

Jest to kolejne wydarzenie, jakie organizowane jest w mieście z myślą 

o miłośnikach szeroko pojętego fitnessu. W lipcu Rumię odwiedziła Ewa 

Chodakowska, która przeprowadziła trening dla kilkuset uczestniczek z całego 

Pomorza. 

– Rumia stawia na sport. Staramy się 

organizować wydarzenia różnego rodzaju 

tak, aby coś dla siebie znaleźli miłośnicy 

różnych dyscyplin. Zumba to propozycja 

p r z e d e  w s z y s t k i m  d l a  p a ń ,  a l e 

intensywność i charakter treningu może 

zaskoczyć  n i e j ednego  mężczyznę 

radny Marcin Kaczmarek,
członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji

przyzwyczajonego do zupełnie innego rodzaju aktywności 

fizycznej.
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o konkretnych działaniach. Udało się między 

innymi pozyskać środki zewnętrzne na rozwój 

kanalizacji deszczowej w wysokości ponad 5 

milionów złotych – mówi Ariel Sinicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej.

Zakres projektu można podzielić na dwie 

części: pierwsza to refundacja kosztów, które 

zostały poniesione przy realizacji wcześniejszych 

inwestycji. Mowa tu o budowie następujących ulic: 

Tysiąclecia, Abrahama (odcinek), Kazimierskiej, Płk. 

Dąbka, Skarpowej, Sopockiej, Borówkowej, Jana 

z Kolna (tylko kanalizacja deszczowa), Wiązowej 

i Sędzickiego (tylko kanalizacja deszczowa).

Druga dotyczy przyznania środków na 

rozpoczęcie prac związanych z budową sieci 

kanalizacji deszczowej wraz z dodatkowymi 

rozwiązaniami umożliwiającymi efektywne 

zagospodarowanie i wykorzystanie wód 

opadowych na ulicach: Chodkiewicza, Katowickiej, 

Źródlanej, Gryfa Pomorskiego, Konopnickiej, 

Makuszyńskiego, Brzechwy, Filtrowej, Batorego, 

w obszarze Góry Markowca.  W ramach projektu 

powstanie także tzw. zbiornik rozsączający przy 

stadionie MOSiR.

– Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu 

infrastruktury drogowej, ale przede wszystkim 

wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców – dodaje Ariel Sinicki. 

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 

niecałe 6 milionów złotych. 85% tej kwoty pokrywa 

dofinansowanie zdobyte w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020. Wysokość dofinansowania to ponad 

5 milionów złotych. Pozostają kwotę miasto pokryje 

ze środków własnych. 

Wszystkie inwestycje zostaną  zrealizowane do 

końca 2020 roku.

Rumia otrzymała dofinansowanie na rozwój kanalizacji deszczowej. Dzięki temu zagrożenie 
podtopieniami zostanie w znacznym stopniu ograniczone.   

5 milionów na nową kanalizację deszczową

Miasto pozyskało pieniądze dzięki projektowi 

„Rozwój systemu gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie Rumi” w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020. W tej edycji naboru wniosków 

konkursowych Rumia otrzymała fundusze jako 

jedyne miasto w województwie. 

Ce l em p ro j ek tu  j e s t  z apewn ien i e 

odpowiednich warunków do ochrony środowiska 

naturalnego oraz adaptacji do zmian klimatu 

w województwie pomorskim. Dzięki dofi-

nansowaniu możliwe będzie stworzenie 

efektywnego systemu gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie miasta poprzez budowę 

kanalizacji deszczowej wraz z dodatkową 

infrastrukturą.  

– Rumia wyciągnęła wnioski z sytuacji, jaka 

miała miejsce w lipcu zeszłego roku. Przez ulewne 

deszcze ucierpiało wówczas wiele posesji oraz sam 

budynek Urzędu Miasta. Dlatego podjęto decyzje 

Bezpieczniej dzięki wodowskazom 
W obrębie miejskiej części Zagórskiej Strugi funkcjonują 
wodowskazy, które na bieżąco monitorują poziom wody. 
Pozwalają one szybciej i dokładniej ocenić zagrożenie 
powodziowe. 

Wodowskazy to urządzenia służące do pomiarów stanów wody. 

Na bieżąco wykonują one pomiary Zagórskiej Strugi – standardowo co 10 

minut, a po przekroczeniu stanów ostrzegawczych co 2 minuty. Dzięki nim 

możliwe jest szybkie zdiagnozowanie przyrostu poziomu wody, pomiar jej 

temperatury, a wkrótce także pomiar przewodności elektrycznej. Dane są 

zapisywane oraz przesyłane do Urzędu Miasta za pośrednictwem sieci 

internetowej.

– Wodowskazy pozwalają monitorować w czasie rzeczywistym 

– Zagórska Struga jest rzeką o charakterze 

górskim.  Zbiera  wodę ze wzgórz 

morenowych otaczających Rumię. 

Powoduje to zwiększony napływ wody. 

O b e c n i e  w o d o w s k a z y  p o z w a l a j ą 

z wyprzedzeniem ocenić jakie jest 

zagrożenie oraz w którym momencie 

radny Krzysztof Woźniak, 

przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

poziom wody, jego trend oraz tempo przyrostu. Wysyłają także smsy przy 

przekroczeniu stanów ostrzegawczych i alarmowych – mówi Paweł 

Dąbrowski, naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami 

i Rolnictwa.

Wodowskazy zamontowane zostały w czterech miejscach – 

w okolicach ul. Zielarskiej, Galerii Rumia, stawu miejskiego oraz 

ul. Mostowej. Ich skuteczność potwierdzona została podczas intensywnych 

opadów deszczu w dniach 27-28 lipca 2017 roku. Stan poziomu rzeki był na 

bieżąco monitorowany przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 

co pozwoliło na skuteczną i adekwatną reakcję.

podnieść śluzę na stawie przy Parku Starowiejskim. Wodowskazy 

dają więcej czasu służbom na przygotowanie się w przypadku 

zwiększonego napływu wody.

Długo oczekiwany remont przystanku SKM Rumia Janowo trwa. Zakończenie prac planowane jest na 
drugą połowę grudnia.  

SKM Rumia Janowo –
coraz bliżej zakończenia prac 

Praca wre

Część prac już zrealizowano. Przebudowano jeden z torów, zmieniając 

jego ślad. Wykonano odwodnienie torowiska, a także sieć odwodnieniową 

dla peronu, kładki i wiaty. Zmodernizowano sieć trakcyjną. Zbudowano 

nową konstrukcję peronu. Ponadto usunięto kolizje kablowe oraz ułożono 

część nowych linii kablowych. 

Obecnie w obrębie inwestycji trwają prace związane z układaniem 

nawierzchni peronowej, montażem odwodnienia liniowego, budową 

fundamentów wiaty i fundamentów nowej konstrukcji schodów, 

przygotowaniem elementów zabezpieczających dla wykonania szybów 

windowych oraz montażem słupów oświetleniowych na peronie.

– Do zakończenia realizacji pozostały prace związane z montażem 

wiaty peronowej i nowych schodów. Wykonana zostanie także 

modernizacja nawierzchni kładki dla pieszych wraz z oświetleniem, 

zbudowane zostaną windy oraz zostanie zamontowany system informacji 

pasażerskiej – mówi Dorota Pełszyk z PKP Szybkiej Kolei Miejskiej 

w Trójmieście.

Przystanek zmieni się nie do poznania

Po zakończeniu realizacji na peronie pojawią się podświetlane gabloty, 

nowoczesne oznakowanie, kasowniki i kosze. Komfort korzystania 

z przystanku podniosą ławki z siedziskiem z egzotycznego drewna Jatoba. 

Przewidziano montaż aż szesnastu sztuk. Dodatkowo w obrębie obiektu 

powstaną cztery nowe wiaty. 

O informację zadba system informacji pasażerskiej pokazujący na 

ekranach LCD aktualną sytuację ruchu pociągów. Rozwiązany zostanie też 

problem z dostępem dla osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami czy 

rowerzystów – z poziomu kładki na peron będzie można dostać się windą. 

Umowę między SKM a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym 

„Rajbud” podpisano 5 grudnia 2016 roku. Jej wartość sięga ok. 8,2 mln zł. 

Zakończenie modernizacji przystanku nastąpi w drugiej połowie grudnia 

bieżącego roku. 

Pierwszy krok

Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo to pierwszy etap znacznie 

większej inwestycji – budowy węzła drogowego Janowo. Połączy on ulicę 

Sobieskiego z ulicą Gdańską. Ponadto powstaną dwa parkingi po obu 

stronach torów i zatoki autobusowe. Rowerzyści będą mogli skorzystać 

ze ścieżek oraz parkingu dla rowerów.  

– Stworzenie węzła komunikacyjnego 

w Janowie to historyczna inwestycja dla 

naszego miasta. Ułatwi ona komunikację, 

stworzy alternatywę drogową, a przede 

wszystkim – podniesie jakość usług 

transportowych. Mieszkańcy będą mogli 

także korzystać z nowoczesnego peronu 

Michał Pasieczny, burmistrz miasta Rumi 

i pojemnych parkingów. Nie zapomniano również o rowerzystach. 
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o konkretnych działaniach. Udało się między 

innymi pozyskać środki zewnętrzne na rozwój 

kanalizacji deszczowej w wysokości ponad 5 

milionów złotych – mówi Ariel Sinicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej.

Zakres projektu można podzielić na dwie 

części: pierwsza to refundacja kosztów, które 

zostały poniesione przy realizacji wcześniejszych 

inwestycji. Mowa tu o budowie następujących ulic: 

Tysiąclecia, Abrahama (odcinek), Kazimierskiej, Płk. 

Dąbka, Skarpowej, Sopockiej, Borówkowej, Jana 

z Kolna (tylko kanalizacja deszczowa), Wiązowej 

i Sędzickiego (tylko kanalizacja deszczowa).

Druga dotyczy przyznania środków na 

rozpoczęcie prac związanych z budową sieci 

kanalizacji deszczowej wraz z dodatkowymi 

rozwiązaniami umożliwiającymi efektywne 

zagospodarowanie i wykorzystanie wód 

opadowych na ulicach: Chodkiewicza, Katowickiej, 

Źródlanej, Gryfa Pomorskiego, Konopnickiej, 

Makuszyńskiego, Brzechwy, Filtrowej, Batorego, 

w obszarze Góry Markowca.  W ramach projektu 

powstanie także tzw. zbiornik rozsączający przy 

stadionie MOSiR.

– Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu 

infrastruktury drogowej, ale przede wszystkim 

wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców – dodaje Ariel Sinicki. 

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 

niecałe 6 milionów złotych. 85% tej kwoty pokrywa 

dofinansowanie zdobyte w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020. Wysokość dofinansowania to ponad 

5 milionów złotych. Pozostają kwotę miasto pokryje 

ze środków własnych. 

Wszystkie inwestycje zostaną  zrealizowane do 

końca 2020 roku.

Rumia otrzymała dofinansowanie na rozwój kanalizacji deszczowej. Dzięki temu zagrożenie 
podtopieniami zostanie w znacznym stopniu ograniczone.   

5 milionów na nową kanalizację deszczową

Miasto pozyskało pieniądze dzięki projektowi 

„Rozwój systemu gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie Rumi” w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020. W tej edycji naboru wniosków 

konkursowych Rumia otrzymała fundusze jako 

jedyne miasto w województwie. 

Ce l em p ro j ek tu  j e s t  z apewn ien i e 

odpowiednich warunków do ochrony środowiska 

naturalnego oraz adaptacji do zmian klimatu 

w województwie pomorskim. Dzięki dofi-

nansowaniu możliwe będzie stworzenie 

efektywnego systemu gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie miasta poprzez budowę 

kanalizacji deszczowej wraz z dodatkową 

infrastrukturą.  

– Rumia wyciągnęła wnioski z sytuacji, jaka 

miała miejsce w lipcu zeszłego roku. Przez ulewne 

deszcze ucierpiało wówczas wiele posesji oraz sam 

budynek Urzędu Miasta. Dlatego podjęto decyzje 

Bezpieczniej dzięki wodowskazom 
W obrębie miejskiej części Zagórskiej Strugi funkcjonują 
wodowskazy, które na bieżąco monitorują poziom wody. 
Pozwalają one szybciej i dokładniej ocenić zagrożenie 
powodziowe. 

Wodowskazy to urządzenia służące do pomiarów stanów wody. 

Na bieżąco wykonują one pomiary Zagórskiej Strugi – standardowo co 10 

minut, a po przekroczeniu stanów ostrzegawczych co 2 minuty. Dzięki nim 

możliwe jest szybkie zdiagnozowanie przyrostu poziomu wody, pomiar jej 

temperatury, a wkrótce także pomiar przewodności elektrycznej. Dane są 

zapisywane oraz przesyłane do Urzędu Miasta za pośrednictwem sieci 

internetowej.

– Wodowskazy pozwalają monitorować w czasie rzeczywistym 

– Zagórska Struga jest rzeką o charakterze 

górskim.  Zbiera  wodę ze wzgórz 

morenowych otaczających Rumię. 

Powoduje to zwiększony napływ wody. 

O b e c n i e  w o d o w s k a z y  p o z w a l a j ą 

z wyprzedzeniem ocenić jakie jest 

zagrożenie oraz w którym momencie 

radny Krzysztof Woźniak, 

przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

poziom wody, jego trend oraz tempo przyrostu. Wysyłają także smsy przy 

przekroczeniu stanów ostrzegawczych i alarmowych – mówi Paweł 

Dąbrowski, naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami 

i Rolnictwa.

Wodowskazy zamontowane zostały w czterech miejscach – 

w okolicach ul. Zielarskiej, Galerii Rumia, stawu miejskiego oraz 

ul. Mostowej. Ich skuteczność potwierdzona została podczas intensywnych 

opadów deszczu w dniach 27-28 lipca 2017 roku. Stan poziomu rzeki był na 

bieżąco monitorowany przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 

co pozwoliło na skuteczną i adekwatną reakcję.

podnieść śluzę na stawie przy Parku Starowiejskim. Wodowskazy 

dają więcej czasu służbom na przygotowanie się w przypadku 

zwiększonego napływu wody.

Długo oczekiwany remont przystanku SKM Rumia Janowo trwa. Zakończenie prac planowane jest na 
drugą połowę grudnia.  

SKM Rumia Janowo –
coraz bliżej zakończenia prac 

Praca wre

Część prac już zrealizowano. Przebudowano jeden z torów, zmieniając 

jego ślad. Wykonano odwodnienie torowiska, a także sieć odwodnieniową 

dla peronu, kładki i wiaty. Zmodernizowano sieć trakcyjną. Zbudowano 

nową konstrukcję peronu. Ponadto usunięto kolizje kablowe oraz ułożono 

część nowych linii kablowych. 

Obecnie w obrębie inwestycji trwają prace związane z układaniem 

nawierzchni peronowej, montażem odwodnienia liniowego, budową 

fundamentów wiaty i fundamentów nowej konstrukcji schodów, 

przygotowaniem elementów zabezpieczających dla wykonania szybów 

windowych oraz montażem słupów oświetleniowych na peronie.

– Do zakończenia realizacji pozostały prace związane z montażem 

wiaty peronowej i nowych schodów. Wykonana zostanie także 

modernizacja nawierzchni kładki dla pieszych wraz z oświetleniem, 

zbudowane zostaną windy oraz zostanie zamontowany system informacji 

pasażerskiej – mówi Dorota Pełszyk z PKP Szybkiej Kolei Miejskiej 

w Trójmieście.

Przystanek zmieni się nie do poznania

Po zakończeniu realizacji na peronie pojawią się podświetlane gabloty, 

nowoczesne oznakowanie, kasowniki i kosze. Komfort korzystania 

z przystanku podniosą ławki z siedziskiem z egzotycznego drewna Jatoba. 

Przewidziano montaż aż szesnastu sztuk. Dodatkowo w obrębie obiektu 

powstaną cztery nowe wiaty. 

O informację zadba system informacji pasażerskiej pokazujący na 

ekranach LCD aktualną sytuację ruchu pociągów. Rozwiązany zostanie też 

problem z dostępem dla osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami czy 

rowerzystów – z poziomu kładki na peron będzie można dostać się windą. 

Umowę między SKM a Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym 

„Rajbud” podpisano 5 grudnia 2016 roku. Jej wartość sięga ok. 8,2 mln zł. 

Zakończenie modernizacji przystanku nastąpi w drugiej połowie grudnia 

bieżącego roku. 

Pierwszy krok

Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo to pierwszy etap znacznie 

większej inwestycji – budowy węzła drogowego Janowo. Połączy on ulicę 

Sobieskiego z ulicą Gdańską. Ponadto powstaną dwa parkingi po obu 

stronach torów i zatoki autobusowe. Rowerzyści będą mogli skorzystać 

ze ścieżek oraz parkingu dla rowerów.  

– Stworzenie węzła komunikacyjnego 

w Janowie to historyczna inwestycja dla 

naszego miasta. Ułatwi ona komunikację, 

stworzy alternatywę drogową, a przede 

wszystkim – podniesie jakość usług 

transportowych. Mieszkańcy będą mogli 

także korzystać z nowoczesnego peronu 

Michał Pasieczny, burmistrz miasta Rumi 

i pojemnych parkingów. Nie zapomniano również o rowerzystach. 
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Krzysztof Kowalski:
utożsamiam się z Wiedźminem

Od kółka teatralnego po wielki ekran 

W ostatnich dniach całe kulturalne Trójmiasto żyło tylko jedną 

premierą teatralną. W Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej 

w Gdyni wystawiono długo oczekiwanego „Wiedźmina”. Spektakl 

uzyskał bardzo dobre recenzje, a bilety na najbliższe pół roku 

wyprzedały się w kilka dni. 

Główną rolę w spektaklu otrzymał rumianin Krzysztof Kowalski. 

Jego przygoda z aktorstwem rozpoczęła się kilka lat temu – 

w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Rumi.  

– W pierwszej klasie liceum za namową koleżanki udałem się 

na zajęcia kółka teatralnego. I tak to się zaczęło. Decyzję 

o kontynuowaniu nauki właśnie w tym kierunku podjąłem pół roku 

przed maturą. Wcześniej byłem przekonany, że będę próbował 

swoich sił w bankowości i finansach – uśmiecha się Krzysztof. – 

Ostatecznie udało mi się zdać egzaminy do Studium Wokalno-

Aktorskiego w Gdyni. I od razu poczułem, że jestem we właściwym 

miejscu – dodaje. 

Talent rumianina doceniono bardzo szybko. W 2011 roku 

wystąpił w filmie Antoniego Krauzego „Czarny czwartek” 

opowiadającym o tragicznych protestach robotników w 1970 roku. 

Wstrząsające sceny z jego udziałem docenili krytycy oraz 

publiczność. 

– Tę produkcję wspominam bardzo dobrze. Na planie 

spotkałem się z Piotrem Fronczewskim, było to dla mnie duże 

przeżycie. Temat filmu też był dla mnie wyjątkowy. Mój tata 

opowiadał mi o tych wydarzeniach, o tym jak kule świszczały mu 

wokół głowy w czasie, kiedy szedł do pracy – mówi aktor. 

W skórze Białego Wilka

Bywalcy Teatru Muzycznego w ostatnich latach mogli oglądać 

Krzysztofa Kowalskiego w niemal wszystkich najważniejszych 

sztukach: „Chłopach” (reż. W. Kościelniak), „Shreku” (reż. B. Szyc), 

„Grease” (reż. M. Korwin) czy „Złym” (reż. W. Kościelniak). W tym 

Literacka kreacja wiedźmina Geralta uwiodła miliony osób na 
całym świecie. Niektórzy twierdzą, że jakaś cząstka tej 
wielowarstwowej postaci tkwi w każdym z nas. Jest w tym sporo 
prawdy. Na świecie istnieją jednak osoby, które ze słynnym 
„Białym Wilkiem” mają wspólnego dużo więcej niż inni. W Rumi 
takim człowiekiem jest Krzysztof Kowalski – aktor, który wciela 
się w postać Geralta na deskach teatru.  

sezonie aktor dostał najważniejszą jak dotąd rolę – wiedźmina 

Geralta.

 – Z jednej strony Geralt to bestia, z drugiej ma wewnętrzną 

warstwę, jest w nim ogromna emocjonalność. Sprawia to, 

że podczas gry aktorskiej i budowania tej kreacji można wiele 

przeżyć. To jest wyjątkowe. Zmierzyć się z taką postacią, taką 

legendą – mówi Krzysztof. – Utożsamiam się z Wiedźminem. 

Też jestem trochę takim samotnym wilkiem. Samotnikiem, którego 

otaczają przyjaciele – dodaje. 

Na naszym aktorze spoczywa duża odpowiedzialność. Wiele 

osób wyobraża sobie Geralta takiego, jakiego zobaczyli w filmie, 

serialu (grał go wówczas Michał Żebrowski) bądź grze 

komputerowej. A teatr komunikuje się nieco innym językiem… 

– Słyszałem opinie znajomych, którzy nie wyobrażali sobie 

śpiewającego Geralta. W sztuce jest on jednak tak poprowadzony, 

że czuć w nim tę moc – mówi aktor. 

Największe marzenie

Przed Krzysztofem Kowalskim jeszcze wiele lat kolejnych 

wyzwań aktorskich. 

– Swoją przyszłość wiążę z Teatrem Muzycznym w Gdyni. 

Byłoby fantastycznie, gdyby udało się dostać do jakiejś większej 

produkcji filmowej, jednak to gra w teatrze sprawia mi ogromną 

radość – mówi Krzysztof. – Moim marzeniem byłoby zagranie 

nawet niewielkiego epizodu razem z wielkimi postaciami polskiego 

teatru: Januszem Gajosem czy Jerzym Stuhrem. Podglądam takich 

aktorów podczas gościnnych występów, jestem pod wrażeniem ich 

skromności i profesjonalizmu. Praca z kimś takim byłaby dla mnie 

prawdziwą przygodą – podsumowuje aktor. 

Bilety na spektakle z udziałem Krzysztofa Kowalskiego 

można nabyć za pośrednictwem strony internetowej Teatru 

Muzycznego w Gdyni - https://muzyczny.org/. 

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się kolejna edycja zawodów karate o Puchar 
Pomorza – Pomerania Cup. Wydarzenie zgromadziło setki zawodników – także spoza granic kraju. 

VIII Pomerania Cup – krew, pot, karate

z Rosji (Best Kaliningrad Russia) i Turcji 

(Dogukan Youth and Sports Club – 

Antakya). 

Karate przybyło do Europy z Okinawy 

w Japonii. Jest jedną z najpopularniejszych 

sztuk walki na świecie. Powstało około 100 

stylów karate. Charakterystyczny dla karate 

j e s t  s y s t em  s t o pn i  u c zn i o ws k i ch 

i mistrzowskich stworzony na bazie judo, 

odrębny w wielu organizacjach i stylach 

karate.

Zawody wspierane były przez Miasto 

R u m i a ,  U r z ą d  M a r s z a ł k o w s k i 

Rumię reprezentowali zawodnicy 

z klubu KSK Sakura Rumia. Powstał on 

z inicjatywy osób ćwiczących karate 

shotokan (wersja sportowa World Karate 

Federation). Głównymi założycielami byli 

Andrzej Kostun, Rafał Brodecki, Adam 

Dominik i Sławomir Piłat oraz sympatycy 

karate, a w szczególności rodzice dzieci 

i młodzieży ćwiczących pod opieką 

instruktorów: Sławomira Piłata, Andrzeja 

Kostuna i Rafała Brodeckiego.

Swo i ch  zawodn ików wys taw i ł y 

dziesiątki klubów z Polski, a także goście 

Województwa Pomorskiego oraz Starostwo 

Powiatowe w Wejherowie. 

Kompletne wyniki znajdują się na 

stronie https://pomerania.karatecup.pl 

fot. Przemysław Burda

W biegu głównym w kategorii seniorów 

pr zyznano nagrody  f inansowe d la 

p i e r w s z y c h  t r z e c h  z a w o d n i k ó w 

i zawodniczek. Najwyższa wynosiła 600 zł. 

Na wynagrodzenie pieniężne mogli liczyć 

też biegacze biorący udział w kategorii 

powyżej 40 lat i starszych. 

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki 

w pozostałych kategoriach wiekowych 

otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy oraz 

puchary. Po zakończeniu dekoracji nastąpiło 

losowanie nagród pocieszenia.

W tym roku w wydarzeniu wzięło udział 

kilkuset biegaczy w kilku kategoriach 

wiekowych i dystansach. W Biegu Pokoju 

mogli wziąć udział zarówno dorośli, jak 

i dzieci oraz młodzież. Trasa przebiegała 

ulicami Mickiewicza, Kusocińskiego, 

Jaworskiego oraz Rodziewiczówny ze 

startem i metą na bieżni Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji.

– Bieg Pokoju to impreza z długą 

historią. Wpisuje się w charakter naszego 

miasta. Rumia słynie bowiem z tego typu 

wydarzeń sportowych. Organizujemy 

dziesiątki biegów ulicznych czy zawodów 

lekkoatletycznych na stadionie MOSiR. 

W tym roku dopisała frekwencja, pogoda też 

była całkiem wyrozumiała, więc należy się 

tylko cieszyć i dziękować uczestnikom za 

przybycie – mówi burmistrz Michał 

Pasieczny. 

Najszybszy wśród seniorów był Maciej 

Kubiak z Redy. Wśród kobiet pierwsza na 

mecie zameldowała się Katarzyna Pobłocka 

z UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork.

6 kilometrów dla pokoju 
XXXIII Bieg Pokoju to najstarsza impreza biegowa w mieście. Organizowana jest corocznie we wrześniu w ramach akcji 
"Biegaj Razem z Nami". W biegu głównym uczestnicy muszą pokonać niecałe 6 kilometrów. 
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Krzysztof Kowalski:
utożsamiam się z Wiedźminem

Od kółka teatralnego po wielki ekran 

W ostatnich dniach całe kulturalne Trójmiasto żyło tylko jedną 

premierą teatralną. W Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej 

w Gdyni wystawiono długo oczekiwanego „Wiedźmina”. Spektakl 

uzyskał bardzo dobre recenzje, a bilety na najbliższe pół roku 

wyprzedały się w kilka dni. 

Główną rolę w spektaklu otrzymał rumianin Krzysztof Kowalski. 

Jego przygoda z aktorstwem rozpoczęła się kilka lat temu – 

w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Rumi.  

– W pierwszej klasie liceum za namową koleżanki udałem się 

na zajęcia kółka teatralnego. I tak to się zaczęło. Decyzję 

o kontynuowaniu nauki właśnie w tym kierunku podjąłem pół roku 

przed maturą. Wcześniej byłem przekonany, że będę próbował 

swoich sił w bankowości i finansach – uśmiecha się Krzysztof. – 

Ostatecznie udało mi się zdać egzaminy do Studium Wokalno-

Aktorskiego w Gdyni. I od razu poczułem, że jestem we właściwym 

miejscu – dodaje. 

Talent rumianina doceniono bardzo szybko. W 2011 roku 

wystąpił w filmie Antoniego Krauzego „Czarny czwartek” 

opowiadającym o tragicznych protestach robotników w 1970 roku. 

Wstrząsające sceny z jego udziałem docenili krytycy oraz 

publiczność. 

– Tę produkcję wspominam bardzo dobrze. Na planie 

spotkałem się z Piotrem Fronczewskim, było to dla mnie duże 

przeżycie. Temat filmu też był dla mnie wyjątkowy. Mój tata 

opowiadał mi o tych wydarzeniach, o tym jak kule świszczały mu 

wokół głowy w czasie, kiedy szedł do pracy – mówi aktor. 

W skórze Białego Wilka

Bywalcy Teatru Muzycznego w ostatnich latach mogli oglądać 

Krzysztofa Kowalskiego w niemal wszystkich najważniejszych 

sztukach: „Chłopach” (reż. W. Kościelniak), „Shreku” (reż. B. Szyc), 

„Grease” (reż. M. Korwin) czy „Złym” (reż. W. Kościelniak). W tym 

Literacka kreacja wiedźmina Geralta uwiodła miliony osób na 
całym świecie. Niektórzy twierdzą, że jakaś cząstka tej 
wielowarstwowej postaci tkwi w każdym z nas. Jest w tym sporo 
prawdy. Na świecie istnieją jednak osoby, które ze słynnym 
„Białym Wilkiem” mają wspólnego dużo więcej niż inni. W Rumi 
takim człowiekiem jest Krzysztof Kowalski – aktor, który wciela 
się w postać Geralta na deskach teatru.  

sezonie aktor dostał najważniejszą jak dotąd rolę – wiedźmina 

Geralta.

 – Z jednej strony Geralt to bestia, z drugiej ma wewnętrzną 

warstwę, jest w nim ogromna emocjonalność. Sprawia to, 

że podczas gry aktorskiej i budowania tej kreacji można wiele 

przeżyć. To jest wyjątkowe. Zmierzyć się z taką postacią, taką 

legendą – mówi Krzysztof. – Utożsamiam się z Wiedźminem. 

Też jestem trochę takim samotnym wilkiem. Samotnikiem, którego 

otaczają przyjaciele – dodaje. 

Na naszym aktorze spoczywa duża odpowiedzialność. Wiele 

osób wyobraża sobie Geralta takiego, jakiego zobaczyli w filmie, 

serialu (grał go wówczas Michał Żebrowski) bądź grze 

komputerowej. A teatr komunikuje się nieco innym językiem… 

– Słyszałem opinie znajomych, którzy nie wyobrażali sobie 

śpiewającego Geralta. W sztuce jest on jednak tak poprowadzony, 

że czuć w nim tę moc – mówi aktor. 

Największe marzenie

Przed Krzysztofem Kowalskim jeszcze wiele lat kolejnych 

wyzwań aktorskich. 

– Swoją przyszłość wiążę z Teatrem Muzycznym w Gdyni. 

Byłoby fantastycznie, gdyby udało się dostać do jakiejś większej 

produkcji filmowej, jednak to gra w teatrze sprawia mi ogromną 

radość – mówi Krzysztof. – Moim marzeniem byłoby zagranie 

nawet niewielkiego epizodu razem z wielkimi postaciami polskiego 

teatru: Januszem Gajosem czy Jerzym Stuhrem. Podglądam takich 

aktorów podczas gościnnych występów, jestem pod wrażeniem ich 

skromności i profesjonalizmu. Praca z kimś takim byłaby dla mnie 

prawdziwą przygodą – podsumowuje aktor. 

Bilety na spektakle z udziałem Krzysztofa Kowalskiego 

można nabyć za pośrednictwem strony internetowej Teatru 

Muzycznego w Gdyni - https://muzyczny.org/. 

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się kolejna edycja zawodów karate o Puchar 
Pomorza – Pomerania Cup. Wydarzenie zgromadziło setki zawodników – także spoza granic kraju. 

VIII Pomerania Cup – krew, pot, karate

z Rosji (Best Kaliningrad Russia) i Turcji 

(Dogukan Youth and Sports Club – 

Antakya). 

Karate przybyło do Europy z Okinawy 

w Japonii. Jest jedną z najpopularniejszych 

sztuk walki na świecie. Powstało około 100 

stylów karate. Charakterystyczny dla karate 

j e s t  s y s t em  s t o pn i  u c zn i o ws k i ch 

i mistrzowskich stworzony na bazie judo, 

odrębny w wielu organizacjach i stylach 

karate.

Zawody wspierane były przez Miasto 

R u m i a ,  U r z ą d  M a r s z a ł k o w s k i 

Rumię reprezentowali zawodnicy 

z klubu KSK Sakura Rumia. Powstał on 

z inicjatywy osób ćwiczących karate 

shotokan (wersja sportowa World Karate 

Federation). Głównymi założycielami byli 

Andrzej Kostun, Rafał Brodecki, Adam 

Dominik i Sławomir Piłat oraz sympatycy 

karate, a w szczególności rodzice dzieci 

i młodzieży ćwiczących pod opieką 

instruktorów: Sławomira Piłata, Andrzeja 

Kostuna i Rafała Brodeckiego.

Swo i ch  zawodn ików wys taw i ł y 

dziesiątki klubów z Polski, a także goście 

Województwa Pomorskiego oraz Starostwo 

Powiatowe w Wejherowie. 

Kompletne wyniki znajdują się na 

stronie https://pomerania.karatecup.pl 

fot. Przemysław Burda

W biegu głównym w kategorii seniorów 

pr zyznano nagrody  f inansowe d la 

p i e r w s z y c h  t r z e c h  z a w o d n i k ó w 

i zawodniczek. Najwyższa wynosiła 600 zł. 

Na wynagrodzenie pieniężne mogli liczyć 

też biegacze biorący udział w kategorii 

powyżej 40 lat i starszych. 

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki 

w pozostałych kategoriach wiekowych 

otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy oraz 

puchary. Po zakończeniu dekoracji nastąpiło 

losowanie nagród pocieszenia.

W tym roku w wydarzeniu wzięło udział 

kilkuset biegaczy w kilku kategoriach 

wiekowych i dystansach. W Biegu Pokoju 

mogli wziąć udział zarówno dorośli, jak 

i dzieci oraz młodzież. Trasa przebiegała 

ulicami Mickiewicza, Kusocińskiego, 

Jaworskiego oraz Rodziewiczówny ze 

startem i metą na bieżni Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji.

– Bieg Pokoju to impreza z długą 

historią. Wpisuje się w charakter naszego 

miasta. Rumia słynie bowiem z tego typu 

wydarzeń sportowych. Organizujemy 

dziesiątki biegów ulicznych czy zawodów 

lekkoatletycznych na stadionie MOSiR. 

W tym roku dopisała frekwencja, pogoda też 

była całkiem wyrozumiała, więc należy się 

tylko cieszyć i dziękować uczestnikom za 

przybycie – mówi burmistrz Michał 

Pasieczny. 

Najszybszy wśród seniorów był Maciej 

Kubiak z Redy. Wśród kobiet pierwsza na 

mecie zameldowała się Katarzyna Pobłocka 

z UKS Ekonomik-Maratończyk Lębork.

6 kilometrów dla pokoju 
XXXIII Bieg Pokoju to najstarsza impreza biegowa w mieście. Organizowana jest corocznie we wrześniu w ramach akcji 
"Biegaj Razem z Nami". W biegu głównym uczestnicy muszą pokonać niecałe 6 kilometrów. 
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We wrześniu 1937 roku do Rumi przybył pierwszy salezjanin. Był nim ksiądz Jan 
Kasprzyk. Rozpoczął tym samym trwającą do dzisiaj działalność Towarzystwa 
Salezjańskiego na terenie naszego miasta.

Obiecujące początki

W 1936 roku Julianna i Feliks Żelewscy 

przekazali salezjanom ziemię. Zrobili to, aby 

uczcić pamięć tragicznie zmarłego syna – 

Józefa. Kilkanaście lat wcześniej zginął on 

w wyniku uderzenia pioruna. Ksiądz Jan 

Kasprzyk, pierwszy salezjanin, pierwsze lata 

w Rumi spędził przede wszystkim głosząc 

kazania, odprawiając rekolekcje, nowenny, 

organizując lekcje śpiewu i spotkania 

formacyjne z „Katolickim Stowarzyszeniem 

Młodzieży”. 

Od razu rozpoczął także działania mające 

na celu budowę kaplicy i domu dla salezjanów 

na ofiarowanej działce. Kaplica została 

ukończona i poświęcona w grudniu 1938. 

Znajdowała się przy ulicy ul. Świętojańskiej 1 

(dzisiaj – Dąbrowskiego 26).

Autor artykułu: Darek Rybacki – prowadzi blog Szum Rumi (www.szumrumi.pl)

Salezjanie – w Rumi od 80 lat 

Rumia dawniej i dziś 

Zajazd przy ul. Sobieskiego w trakcie rozbiórki

W okolicach dzisiejszego Urzędu Miasta stała niegdyś pokaźnych rozmiarów karczma, znana mieszkańcom pod nazwą „Zajazd 
Sobieskiego”. Historia obiektu sięgała XVIII wieku. Ze względu na fatalny stan techniczny rozebrany został w 1972 roku. Jego 
rekonstrukcję można obecnie oglądać na terenie Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich.

pięćdziesiątych członkowie Towarzystwa Salezjańskiego rozpoczęli 

starania o budowę nowej świątyni. 

Ostatecznie pozwolenie udało się zdobyć w 1976 roku. Rozpoczęła się 

zbiórka materiałów i pieniędzy. Świątynia, dzisiejsze Sanktuarium 

Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, powstało w obecnym 

kształcie w 1988 roku. Kilka lat wcześniej udało się wykończyć dolny kościół.  

Przez cały ten czas salezjanie kontynuowali szeroką działalność 

duszpastersko-wychowawczą. Organizowali pielgrzymki, oazy, grupy 

dyskusyjne i modlitewne. 

W wolnej Polsce

W latach dziewięćdziesiątych salezjanie otworzyli Liceum Salezjańskie 

Ogólnokształcące. Do dzisiaj prowadzą poradnie dla dzieci i rodzin, 

a także oratorium czy świetlicę terapeutyczną. W 2013 roku kościół 

Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi został 

ustanowiony Sanktuarium. Staraniem m.in. salezjanów w 2016 roku 

patronem Rumi został ksiądz Jan Bosko. 

Stara kapliczka przy ul. Świętojańskiej

Procesja podczas Bożego Ciała. Lata 50.

Zajazd

Sobieskiego 

Kolarze. Młodzi z ks. Ignacym Błażewskim w 1939 r. ul. Piłsudskiego.

Wkrótce do księdza Kasprzyka dołączył drugi salezjanin - ks. Ignacy 

Błażewski.

Te obiecujące początki przerwał wybuch wojny. Ksiądz Kasprzyk 

zmuszony został do ukrywania się, a ksiądz Błażewski został aresztowany 

i zamordowany – jako pierwszy salezjanin podczas II wojny światowej. 

Nowy etap

Salezjanie wrócili do Rumi krótko po zakończeniu działań wojennych. 

Wówczas objęli parafię pw. Podwyższenia Krzyża. Wybudowana przed 

wojną kaplica funkcjonowała jako filia parafii. Jako pierwszy powrócił 

ksiądz Feliks Żołnowski. Odnowił on kaplicę, zorganizował oratorium, 

bibliotekę i lekcje dla dzieci; wznowiona została działalność chóru, 

harcerstwa, koła teatralnego. 

Powstał też dom dziecka. Ksiądz Żołnowski gromadził dzieci-sieroty 

powojenne i z rodzin patologicznych. Salezjanie stopniowo rozszerzali 

działalność duszpastersko-wychowawczą. Do Rumi przyjeżdżali kolejni 

księża. Działo się tak mimo niechęci lokalnych władz. Już w latach 

Centrum Integracji Społecznej powstało, aby pomagać osobom, 
które straciły nadzieję na „lepsze życie”. Bezradność, zagubienie, 
nieumiejętność poruszania się w życiu społecznym oraz na 
otwartym rynku pracy, bez fachowego wsparcia specjalistów i ludzi 
dobrej woli może jedynie się pogłębić.

Poradnictwo psychologiczne 

Mis ją  Cent rum jes t  odbudowan ie 

i podtrzymanie u mieszkańców zdolności do 

pełnego udziału zarówno w życiu społecznym, 

jak i  zawodowym. Poradnictwo w CIS polega 

na konsultacjach indywidualnych dla osób 

kierowanych, jak również na warsztatach 

prowadzonych przez psychologa. Zajęcia będą 

się odbywały cyklicznie z zakresu m.in. 

treningu interpersonalnego, planowania 

budże tu  domowego ,  r adzen i a  sob i e 

w trudnych sytuacjach. Zależy nam na 

wsparciu innych jednostek organizacyjnych 

gminy m.in. szkół, które często borykają się 

z problemami dzieci i młodzieży. 

Centrum Integracji Społecznej w Rumi 

powstało w trosce i z myślą o mieszkańcach. 

Każda osoba, która pojawi się w jednostce 

i będzie potrzebowała wsparcia psychologa, 

otrzyma je. Najprawdopodobniej od listopada 

2017 roku w Centrum Integracji Społecznej 

z o s t a n i e  z a t r u d n i o n y  t e r a p e u t a  d s . 

uzależnień, który będzie f inansowany 

z pieniędzy przeznaczonych na przeciw-

działanie alkoholizmowi w gminie. Jak dotąd 

w naszej gminie brakowało specjalistów do 

których placówki oświatowe, jak i inne, które 

borykają się z problemem uzależnień, 

mogłyby kierować mieszkańców i młodzież. 

Zachęcamy jednostki, jak i mieszkańców do 

korzystania z usług jakie proponuje CIS.

Współpraca z innymi podmiotami

W związku z rozpoczęciem działalności, 

CIS wymagało zabezpieczenia wielu potrzeb, 

a nawiązanie współpracy z SGB Bankiem 

R u m i a  S p ó ł d z i e l c z y m  z a o w o c o w a ł o 

wyposażen iem gab ine tu  psycho loga . 

Zetknięc ie  s ię  instytuc j i  prowadzącej 

działa lność biznesową oraz instytucj i 

prowadzącej działalność pożytku publicznego 

było okazją do wymiany doświadczeń 

podmiotów,  k tóre  zabiega ją  o  dobro 

społeczności lokalnej Rumi. Joanna Wandtke, 

W i c e p r e z e s  Z a r z ą d u  B a n k u  R u m i a 

Spółdzielczego wskazuje, iż: Prowadzenie 

działalności biznesowej odpowiedzialnej 

społecznie jest wpisane w DNA naszego Banku. 

Ideą spółdzielczości bankowej jest Bank, który 

cieszy się pełnym zaufaniem mieszkańców Rumi 

oraz wspiera lokalne inicjatywy społeczne.  

Dopiero niedawno rozpoczęliśmy naszą 

współpracę z CIS-em, ale sądzę, że jest to dobry 

początek”. „Zasponsorowanie przez Państwa 

części naszych potrzeb przyczyniło się do 

współdziałania CIS w Rumi z SGB Bankiem 

Rumia Spółdzielczym, dzięki któremu możliwa 

będzie realizacja niestandardowych działań, 

tak ważnych dla mieszkańców naszego miasta, 

a przede wszystkim przyszłych uczestników CIS. 

– dodaje Marietta Grabowska Dyrektor Centrum 

Integracji Społecznej w Rumi.

Misją CIS jest wprowadzenie kompleksowego 

wsparc ia  na  r zecz  osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, polepszenia ich 

funkcjonowania w środowisku lokalnym 

w oparciu o wykorzystanie trójsektorowej 

współpracy samorządu, biznesu i organizacji 

pozarządowych. Działania CIS przyniosą 

długofalowe korzyści uczestnikom, ich rodzinom, 

środowisku lokalnemu, a także lokalnym 

instytucjom oraz instytucjom rynku pracy. 
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We wrześniu 1937 roku do Rumi przybył pierwszy salezjanin. Był nim ksiądz Jan 
Kasprzyk. Rozpoczął tym samym trwającą do dzisiaj działalność Towarzystwa 
Salezjańskiego na terenie naszego miasta.

Obiecujące początki

W 1936 roku Julianna i Feliks Żelewscy 

przekazali salezjanom ziemię. Zrobili to, aby 

uczcić pamięć tragicznie zmarłego syna – 

Józefa. Kilkanaście lat wcześniej zginął on 

w wyniku uderzenia pioruna. Ksiądz Jan 

Kasprzyk, pierwszy salezjanin, pierwsze lata 

w Rumi spędził przede wszystkim głosząc 

kazania, odprawiając rekolekcje, nowenny, 

organizując lekcje śpiewu i spotkania 

formacyjne z „Katolickim Stowarzyszeniem 

Młodzieży”. 

Od razu rozpoczął także działania mające 

na celu budowę kaplicy i domu dla salezjanów 

na ofiarowanej działce. Kaplica została 

ukończona i poświęcona w grudniu 1938. 

Znajdowała się przy ulicy ul. Świętojańskiej 1 

(dzisiaj – Dąbrowskiego 26).

Autor artykułu: Darek Rybacki – prowadzi blog Szum Rumi (www.szumrumi.pl)

Salezjanie – w Rumi od 80 lat 

Rumia dawniej i dziś 

Zajazd przy ul. Sobieskiego w trakcie rozbiórki

W okolicach dzisiejszego Urzędu Miasta stała niegdyś pokaźnych rozmiarów karczma, znana mieszkańcom pod nazwą „Zajazd 
Sobieskiego”. Historia obiektu sięgała XVIII wieku. Ze względu na fatalny stan techniczny rozebrany został w 1972 roku. Jego 
rekonstrukcję można obecnie oglądać na terenie Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich.

pięćdziesiątych członkowie Towarzystwa Salezjańskiego rozpoczęli 

starania o budowę nowej świątyni. 

Ostatecznie pozwolenie udało się zdobyć w 1976 roku. Rozpoczęła się 

zbiórka materiałów i pieniędzy. Świątynia, dzisiejsze Sanktuarium 

Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, powstało w obecnym 

kształcie w 1988 roku. Kilka lat wcześniej udało się wykończyć dolny kościół.  

Przez cały ten czas salezjanie kontynuowali szeroką działalność 

duszpastersko-wychowawczą. Organizowali pielgrzymki, oazy, grupy 

dyskusyjne i modlitewne. 

W wolnej Polsce

W latach dziewięćdziesiątych salezjanie otworzyli Liceum Salezjańskie 

Ogólnokształcące. Do dzisiaj prowadzą poradnie dla dzieci i rodzin, 

a także oratorium czy świetlicę terapeutyczną. W 2013 roku kościół 

Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi został 

ustanowiony Sanktuarium. Staraniem m.in. salezjanów w 2016 roku 

patronem Rumi został ksiądz Jan Bosko. 

Stara kapliczka przy ul. Świętojańskiej

Procesja podczas Bożego Ciała. Lata 50.

Zajazd

Sobieskiego 

Kolarze. Młodzi z ks. Ignacym Błażewskim w 1939 r. ul. Piłsudskiego.

Wkrótce do księdza Kasprzyka dołączył drugi salezjanin - ks. Ignacy 

Błażewski.

Te obiecujące początki przerwał wybuch wojny. Ksiądz Kasprzyk 

zmuszony został do ukrywania się, a ksiądz Błażewski został aresztowany 

i zamordowany – jako pierwszy salezjanin podczas II wojny światowej. 

Nowy etap

Salezjanie wrócili do Rumi krótko po zakończeniu działań wojennych. 

Wówczas objęli parafię pw. Podwyższenia Krzyża. Wybudowana przed 

wojną kaplica funkcjonowała jako filia parafii. Jako pierwszy powrócił 

ksiądz Feliks Żołnowski. Odnowił on kaplicę, zorganizował oratorium, 

bibliotekę i lekcje dla dzieci; wznowiona została działalność chóru, 

harcerstwa, koła teatralnego. 

Powstał też dom dziecka. Ksiądz Żołnowski gromadził dzieci-sieroty 

powojenne i z rodzin patologicznych. Salezjanie stopniowo rozszerzali 

działalność duszpastersko-wychowawczą. Do Rumi przyjeżdżali kolejni 

księża. Działo się tak mimo niechęci lokalnych władz. Już w latach 

Centrum Integracji Społecznej powstało, aby pomagać osobom, 
które straciły nadzieję na „lepsze życie”. Bezradność, zagubienie, 
nieumiejętność poruszania się w życiu społecznym oraz na 
otwartym rynku pracy, bez fachowego wsparcia specjalistów i ludzi 
dobrej woli może jedynie się pogłębić.

Poradnictwo psychologiczne 

Mis ją  Cent rum jes t  odbudowan ie 

i podtrzymanie u mieszkańców zdolności do 

pełnego udziału zarówno w życiu społecznym, 

jak i  zawodowym. Poradnictwo w CIS polega 

na konsultacjach indywidualnych dla osób 

kierowanych, jak również na warsztatach 

prowadzonych przez psychologa. Zajęcia będą 

się odbywały cyklicznie z zakresu m.in. 

treningu interpersonalnego, planowania 

budże tu  domowego ,  r adzen i a  sob i e 

w trudnych sytuacjach. Zależy nam na 

wsparciu innych jednostek organizacyjnych 

gminy m.in. szkół, które często borykają się 

z problemami dzieci i młodzieży. 

Centrum Integracji Społecznej w Rumi 

powstało w trosce i z myślą o mieszkańcach. 

Każda osoba, która pojawi się w jednostce 

i będzie potrzebowała wsparcia psychologa, 

otrzyma je. Najprawdopodobniej od listopada 

2017 roku w Centrum Integracji Społecznej 

z o s t a n i e  z a t r u d n i o n y  t e r a p e u t a  d s . 

uzależnień, który będzie f inansowany 

z pieniędzy przeznaczonych na przeciw-

działanie alkoholizmowi w gminie. Jak dotąd 

w naszej gminie brakowało specjalistów do 

których placówki oświatowe, jak i inne, które 

borykają się z problemem uzależnień, 

mogłyby kierować mieszkańców i młodzież. 

Zachęcamy jednostki, jak i mieszkańców do 

korzystania z usług jakie proponuje CIS.

Współpraca z innymi podmiotami

W związku z rozpoczęciem działalności, 

CIS wymagało zabezpieczenia wielu potrzeb, 

a nawiązanie współpracy z SGB Bankiem 

R u m i a  S p ó ł d z i e l c z y m  z a o w o c o w a ł o 

wyposażen iem gab ine tu  psycho loga . 

Zetknięc ie  s ię  instytuc j i  prowadzącej 

działa lność biznesową oraz instytucj i 

prowadzącej działalność pożytku publicznego 

było okazją do wymiany doświadczeń 

podmiotów,  k tóre  zabiega ją  o  dobro 

społeczności lokalnej Rumi. Joanna Wandtke, 

W i c e p r e z e s  Z a r z ą d u  B a n k u  R u m i a 

Spółdzielczego wskazuje, iż: Prowadzenie 

działalności biznesowej odpowiedzialnej 

społecznie jest wpisane w DNA naszego Banku. 

Ideą spółdzielczości bankowej jest Bank, który 

cieszy się pełnym zaufaniem mieszkańców Rumi 

oraz wspiera lokalne inicjatywy społeczne.  

Dopiero niedawno rozpoczęliśmy naszą 

współpracę z CIS-em, ale sądzę, że jest to dobry 

początek”. „Zasponsorowanie przez Państwa 

części naszych potrzeb przyczyniło się do 

współdziałania CIS w Rumi z SGB Bankiem 

Rumia Spółdzielczym, dzięki któremu możliwa 

będzie realizacja niestandardowych działań, 

tak ważnych dla mieszkańców naszego miasta, 

a przede wszystkim przyszłych uczestników CIS. 

– dodaje Marietta Grabowska Dyrektor Centrum 

Integracji Społecznej w Rumi.

Misją CIS jest wprowadzenie kompleksowego 

wsparc ia  na  r zecz  osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, polepszenia ich 

funkcjonowania w środowisku lokalnym 

w oparciu o wykorzystanie trójsektorowej 

współpracy samorządu, biznesu i organizacji 

pozarządowych. Działania CIS przyniosą 

długofalowe korzyści uczestnikom, ich rodzinom, 

środowisku lokalnemu, a także lokalnym 

instytucjom oraz instytucjom rynku pracy. 
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XXXIX sesja Rady Miejskiej
39. sesja Rady Miejskiej odbyła się 28 września 2017 roku. Jej wiodącym punktem było sprawozdanie  burmistrza miasta 
ze zrealizowanych w ostatnim roku  inwestycji i przedstawienie planów gminy na przyszłość.

– Gratuluję Panu burmistrzowi i jego zespołowi pracy jaką 

udało się wykonać. Warto dodać, że te wszystkie osiągnięcia 

to również efekt współpracy między Radą Miejską a burmistrzem – 

podsumował prezentację Ariel Sinicki.

Duże zainteresowanie wzbudził temat budowy węzła 

integracyjnego w Janowie. Na pytania radnych, dotyczące przede 

wszystkim finansowania, odpowiadał burmistrz.

–  Ostro walczymy o wszystkie dostępne środki zewnętrzne na 

różnego rodzaju zadania, w tym także na węzły integracyjne 

w Rumi i Rumi Janowie. W perspektywie czasu wierzę, że możemy 

zdobyć jeszcze większe kwoty dofinansowania na tę inwestycję, niż 

tylko te które są już zagwarantowane (ok. 13 mln. złotych) 

dla naszego miasta – mówił burmistrz Michał Pasieczny. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zakup przez miasto obecnej 

siedziby banku przy ulicy Sobieskiego 16 – tuż obok Białego 

Dworku. W przyszłym roku planowane jest przeniesienie do tego 

budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie 

instytucja ta jest rozbita na kilka słabej jakości lokali w całym 

mieście, co bardzo utrudnia skuteczne udzielanie pomocy 

potrzebującym oraz zarządzanie całym ośrodkiem.

Radni zgodzili się także na nabycie dwóch działek znajdujących 

się w sąsiedztwie Zagórskiej Strugi – przy ulicy Kościelnej 

i Starowiejskiej. Pozyskanie działki w pierwszej lokalizacji ma na 

celu przygotowanie kolejnych terenów do planowanej dalszej 

rozbudowy trasy pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki. Natomiast kupno 

małej działki przy ulicy Starowiejskiej pozwoli w niedalekiej 

przyszłości połączyć tę ulicę z  istniejącym już deptakiem.

Poza tym radni głosowali nad sporządzeniem kolejnych planów 

zagospodarowania przestrzennego, podjęto uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lokalnych pomników 

przyrody a także zadecydowano o zmianach w budżecie miasta 

( m.in. wpisano do niego środki pozyskane z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego na konserwację ruin kościółka na Starej 

Rumi, czy też zapadła decyzja o dofinansowaniu rumskiej jednostki 

Straży Pożarnej, na zakup sprzętu i materiałów używanych przez 

strażaków, co zwiększyć ma bezpieczeństwo mieszkańców Rumi).

Należy zaznaczyć iż tradycyjnie już w tej kadencji, wszystkie 

uchwały Rady Miejskiej  zostały podjęte praktycznie jednogłośnie.

Po śpiewie – czas na wiersze
W maju mieszkańcy i goście kochający śpiewać mogli 
wziąć udział w konkursie „Rumski wokal”. Tym razem 
Miejski Dom Kultury zaprosił w swoje progi miłośników 
poezji.

Wszystko w ramach premierowego „Wierszogadania”. Projekt 

zakładał casting dla osób od 15 do 100 roku życia chcących 

podzielić się swoją interpretacją wybranego utworu poetyckiego. 

Zainteresowanie było bardzo duże i podobnie jak w przypadku 

„Rumskiego Wokalu” daleko wykroczyło poza Rumię. 

– W castingu wzięło udział dużo osób w średnim wieku, ale nie 

zabrakło też nieco młodszych. Zaskoczył nas także zasięg 

wydarzenia. Przyjeżdżali do nas ludzie z całego województwa. 

Bardzo nas to cieszy – mówi Agnieszka Skawińska, dyrektorka 

Miejskiego Domu Kultury w Rumi. – Uczestnicy prezentowali 

podczas przesłuchań poezję własną, ale też twórczość 

Mickiewicza, Miłosza, Herberta czy Tuwima – dodaje. 

Jury wybrało dziesięć osób, które dostały się do kolejnego 

etapu wydarzenia.  Wśród nich znaleźli się: Klaudia Pietrzak, Ewa 

Begier, Bartosz Marciniak, Marcelina Winczewska, Maryla Wolska, 

Sebastian Wolski, Grzegorz Gorski, Agata Nierzwicka, Anna Gorna, 

Justyna Baranowska.

W październiku cała grupa weźmie udział w warsztatach 

teatralnych z Aleksandrą Lis (aktorką Teatru Muzycznego 

w Toruniu), warsztatach dykcji z Amelią Chilewską (aktorką, 

logopedą, pedagogiem w PPSWA im. D. Baduszkowej w Gdyni) 

oraz warsztatach interpretacji wiersza z Agnieszką Skawińską. 

Ci, którzy najlepiej poradzą sobie z zadaniami stawianymi przez 

instruktorów, zostaną zwycięzcami całego konkursu. 

Przygotowano dla nich nagrody pieniężne: kolejno 600, 400 i 200 

złotych. Efektem wspólnych prac będzie także uroczysty występ, 

który odbędzie się 3 listopada. Uczestnicy zaprezentują wówczas 

specjalny performance oparty o poezję najlepszych polskich 

twórców. 

– 3 listopada wszyscy zobaczą efekt naszej miesięcznej pracy. 

Tytuł listopadowego wydarzenia to „Słowa Tuwima, czyli premiera 

Wierszogadania 2017”. Będzie miało ono formę inscenizacyjną. 

Serdecznie zapraszamy – podsumowuje Agnieszka Skawińska. 

Klaudia Pietrzak

Ewa Begier

Bartosz Marciniak

S e s j e  o t w o r z y ł y  t r a d y c y j n e 

sprawozdania z działalności  prze-

wodniczącego Rady Miejskiej  oraz 

burmistrza miasta.

Następnie Radni otrzymali komple-

ksową informację dotyczącą realizacji 

budżetu za I półrocze. Sekretarz miasta 

Ryszard Grychtoł, na blisko stu slajdach 

zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia 

w zakresie inwestycji miejskich od końca 

września 2016 do dnia dzisiejszego.

Samorząd Kultura
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XXXIX sesja Rady Miejskiej
39. sesja Rady Miejskiej odbyła się 28 września 2017 roku. Jej wiodącym punktem było sprawozdanie  burmistrza miasta 
ze zrealizowanych w ostatnim roku  inwestycji i przedstawienie planów gminy na przyszłość.

– Gratuluję Panu burmistrzowi i jego zespołowi pracy jaką 

udało się wykonać. Warto dodać, że te wszystkie osiągnięcia 

to również efekt współpracy między Radą Miejską a burmistrzem – 

podsumował prezentację Ariel Sinicki.

Duże zainteresowanie wzbudził temat budowy węzła 

integracyjnego w Janowie. Na pytania radnych, dotyczące przede 

wszystkim finansowania, odpowiadał burmistrz.

–  Ostro walczymy o wszystkie dostępne środki zewnętrzne na 

różnego rodzaju zadania, w tym także na węzły integracyjne 

w Rumi i Rumi Janowie. W perspektywie czasu wierzę, że możemy 

zdobyć jeszcze większe kwoty dofinansowania na tę inwestycję, niż 

tylko te które są już zagwarantowane (ok. 13 mln. złotych) 

dla naszego miasta – mówił burmistrz Michał Pasieczny. 

Rada Miejska wyraziła zgodę na zakup przez miasto obecnej 

siedziby banku przy ulicy Sobieskiego 16 – tuż obok Białego 

Dworku. W przyszłym roku planowane jest przeniesienie do tego 

budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie 

instytucja ta jest rozbita na kilka słabej jakości lokali w całym 

mieście, co bardzo utrudnia skuteczne udzielanie pomocy 

potrzebującym oraz zarządzanie całym ośrodkiem.

Radni zgodzili się także na nabycie dwóch działek znajdujących 

się w sąsiedztwie Zagórskiej Strugi – przy ulicy Kościelnej 

i Starowiejskiej. Pozyskanie działki w pierwszej lokalizacji ma na 

celu przygotowanie kolejnych terenów do planowanej dalszej 

rozbudowy trasy pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki. Natomiast kupno 

małej działki przy ulicy Starowiejskiej pozwoli w niedalekiej 

przyszłości połączyć tę ulicę z  istniejącym już deptakiem.

Poza tym radni głosowali nad sporządzeniem kolejnych planów 

zagospodarowania przestrzennego, podjęto uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lokalnych pomników 

przyrody a także zadecydowano o zmianach w budżecie miasta 

( m.in. wpisano do niego środki pozyskane z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego na konserwację ruin kościółka na Starej 

Rumi, czy też zapadła decyzja o dofinansowaniu rumskiej jednostki 

Straży Pożarnej, na zakup sprzętu i materiałów używanych przez 

strażaków, co zwiększyć ma bezpieczeństwo mieszkańców Rumi).

Należy zaznaczyć iż tradycyjnie już w tej kadencji, wszystkie 

uchwały Rady Miejskiej  zostały podjęte praktycznie jednogłośnie.

Po śpiewie – czas na wiersze
W maju mieszkańcy i goście kochający śpiewać mogli 
wziąć udział w konkursie „Rumski wokal”. Tym razem 
Miejski Dom Kultury zaprosił w swoje progi miłośników 
poezji.

Wszystko w ramach premierowego „Wierszogadania”. Projekt 

zakładał casting dla osób od 15 do 100 roku życia chcących 

podzielić się swoją interpretacją wybranego utworu poetyckiego. 

Zainteresowanie było bardzo duże i podobnie jak w przypadku 

„Rumskiego Wokalu” daleko wykroczyło poza Rumię. 

– W castingu wzięło udział dużo osób w średnim wieku, ale nie 

zabrakło też nieco młodszych. Zaskoczył nas także zasięg 

wydarzenia. Przyjeżdżali do nas ludzie z całego województwa. 

Bardzo nas to cieszy – mówi Agnieszka Skawińska, dyrektorka 

Miejskiego Domu Kultury w Rumi. – Uczestnicy prezentowali 

podczas przesłuchań poezję własną, ale też twórczość 

Mickiewicza, Miłosza, Herberta czy Tuwima – dodaje. 

Jury wybrało dziesięć osób, które dostały się do kolejnego 

etapu wydarzenia.  Wśród nich znaleźli się: Klaudia Pietrzak, Ewa 

Begier, Bartosz Marciniak, Marcelina Winczewska, Maryla Wolska, 

Sebastian Wolski, Grzegorz Gorski, Agata Nierzwicka, Anna Gorna, 

Justyna Baranowska.

W październiku cała grupa weźmie udział w warsztatach 

teatralnych z Aleksandrą Lis (aktorką Teatru Muzycznego 

w Toruniu), warsztatach dykcji z Amelią Chilewską (aktorką, 

logopedą, pedagogiem w PPSWA im. D. Baduszkowej w Gdyni) 

oraz warsztatach interpretacji wiersza z Agnieszką Skawińską. 

Ci, którzy najlepiej poradzą sobie z zadaniami stawianymi przez 

instruktorów, zostaną zwycięzcami całego konkursu. 

Przygotowano dla nich nagrody pieniężne: kolejno 600, 400 i 200 

złotych. Efektem wspólnych prac będzie także uroczysty występ, 

który odbędzie się 3 listopada. Uczestnicy zaprezentują wówczas 

specjalny performance oparty o poezję najlepszych polskich 

twórców. 

– 3 listopada wszyscy zobaczą efekt naszej miesięcznej pracy. 

Tytuł listopadowego wydarzenia to „Słowa Tuwima, czyli premiera 

Wierszogadania 2017”. Będzie miało ono formę inscenizacyjną. 

Serdecznie zapraszamy – podsumowuje Agnieszka Skawińska. 

Klaudia Pietrzak

Ewa Begier

Bartosz Marciniak

S e s j e  o t w o r z y ł y  t r a d y c y j n e 

sprawozdania z działalności  prze-

wodniczącego Rady Miejskiej  oraz 

burmistrza miasta.

Następnie Radni otrzymali komple-

ksową informację dotyczącą realizacji 

budżetu za I półrocze. Sekretarz miasta 

Ryszard Grychtoł, na blisko stu slajdach 

zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia 

w zakresie inwestycji miejskich od końca 

września 2016 do dnia dzisiejszego.

Samorząd Kultura
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Nie zabraknie także twórczości Johanna Sebastiana Bacha czy 

ks. Zbigniewa Malinowskiego SDB. Wybrane przez siebie utwory 

o tematyce religijnej z różnych epok stylistycznych zaprezentują także 

chóry. 

– Festiwal daje możliwość porównania dorobku artystycznego 

chórów i organistów, jest płaszczyzną wymiany doświadczeń między 

uczestnikami w zakresie prezentowanych utworów, szczególnie ich 

interpretacji, jak również poprzez założenia regulaminowe, jest 

skutecznym promotorem muzyki kompozytorów polskich, co ma 

szczególne znaczenie w przypadku wykonawców zagranicznych – 

deklarują organizatorzy w zapowiedzi wydarzenia. 

Inspiracją do zorganizowania Festiwalu jest postać salezjanina 

księdza Stanisława Ormińskiego, który przez 26 lat pracował w Rumi. 

Ksiądz Ormiński zapamiętany został jako wybitny muzyk i kompozytor, 

wielki patriota, humanista i wychowawca młodzieży. 

– Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną choć na chwilę 

odejść od trudów codzienności i znaleźć się w przepięknym świecie 

muzyki, dającym ukojenie, poczucie piękna i radosne uniesienia, 

w wykonaniu uczestników konkursów - młodych organistów, zespołów 

chóralnych i  wybitnych wykonawców. Wstęp na wszystkie 

przesłuchania konkursowe, jak i koncerty jest bezpłatny – mówi Daniel 

Ptach, dyrektor Festiwalu. 

PAŹDZIERNIK 7 201KALENDARZ IMPREZ
   29.09 – 7.10      

Wystawa audiowizualna „Beksiński Nieznany” wzbogacona 
wykładami multimedialnymi, Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   01.10 – 31.10      

Wystawa fotografii z podróży Wiesławy i Krzysztofa Rudź „Pod 
niebem Patagonii” (czynna w godz. otwarcia placówki), Filia nr 1 
MBP ul. Pomorska 11

    06  (Piątek)   

godz. 18.00 Warsztaty teatralne dla dzieci (obowiązują zapisy: 
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   07 (Sobota)   

godz. 10.00-11.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 10.00-18.00 63 sety na 63-lecie Miasta Rumi, Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 12.00-13.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 14.00  Zakończenie wystawy „Beksiński Nieznany” 
(biograficzny wykład multimedialny),  Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 15.00-17.00 Mecz Rugby II Liga RC Arka Rumia-AZS AWF 
Warszawa, Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43

   08 (Niedziela)   

godz. 14.00-20.00 „Janowo się zgrywa” – turniej gier 
planszowych, Dom Kultury SM Janowo ul. Dąbrowskiego 56

godz. 18.00 63 urodziny Miasta Rumi pt: „Gala Operowo-
Operetkowa” Rumskie Spotkanie Muzyczne, Kościół Św. Józefa 
i Judy Tadeusza ul. Podgórna 1 

godz. 19.00-21.00 Musical Klimakterium 2 czyli szał 
menopauzy, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

   09 (Poniedziałek)   

godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Unihokeju Dziewcząt 
(rocznik 2005 i młodsi), SP 10 ul. Górnicza 19

godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Unihokeju Chłopców 
(rocznik 2005 i młodsi), SP 10 ul. Górnicza 19

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych 
skarpetek, Filia nr 1 MBP ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Spotkanie Rumskiego Klubu Scrabble „MIKRUS”, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy 
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   10 (Wtorek)   

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

   12  (Czwartek)   

godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na: 
www.kmar55.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Wernisaż Malarstwa Stowarzyszenie Artystów 
Pasjonat z Rumi, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

   13  (Piątek)   

godz. 18.00 Warsztaty teatralne dla dzieci (obowiązują zapisy: 
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   14 (Sobota)   

godz. 10.00-11.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 12.00-13.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 14.00-19.00 85-lecie Harcerstwa w Rumi, Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 15.00-17.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS ORKAN 
Rumia-Gedania Gdańsk, Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43

godz. 15.00-17.00 Mecz Piłki Nożnej B Klasa OKS Janowo 
Rumia-Relaks Mechowo, Boisko MOSiR ul. Gdyńska

godz. 16.30-20.00 Warsztaty Głosowe z Bożeną Belcerz, Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

   15 (Niedziela)   

godz. 09.00-11.30 III Bieg Kaszubski, Parking Hali MOSiR 
ul. Mickiewicza 49

godz. 10.00-16.00 Warsztaty Głosowe z Bożeną Belcerz, Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

godz. 11.00-16.15 Mistrzostwa Polski w Duathlonie, Parking 
Hali MOSiR ul. Mickiewicza 49

godz. 15.00 Kaszubska niedziela w Janowie – występ zespołu 
Ciężko było, będzie lżej, suita tańców kaszubskich – 
przedszkole Puchatek, wystawa grafik Mariki Kołonowicz, 
kaszubski poczęstunek, Dom Kultury Janowo ul. Dąbrowskiego 56

godz. 17.00-19.00 Mecz Piłki Siatkowej II Liga Kobiet APS 
Rumia-Spójnia Stargard Szczeciński, Hala Widowiskowo-
Sportowa ul Mickiewicza 49

   16 (Poniedziałek)   

godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Unihokeju Dziewcząt 
(roczniki  2002-2004),  Hala Widowiskowo-Spor towa 
ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych 
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Spotkanie Rumskiego Klubu Scrabble „MIKRUS” 
(instruktor: Lucyna Śniadach), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 4 
MBP ul. Górnicza 19

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy 
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   17 (Wtorek)   

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

   18 (Środa)   

godz. 18.00 Spotkanie podróżnicze z Wiesławą i Krzysztofem 
Rudź, Filia nr 1 MBP ul. Pomorska 11

   19 (Czwartek)   

godz. 09.00-13.30 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
w Unihokeju Dziewcząt (roczniki 2005 i młodsi), Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49 

godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

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

godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na: 
www.kmar55.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 19.00 Kąpiel w Dźwiękach Mis i Gongów w wykonaniu 
Lucyny Bierut-Mazurek, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

   20  (Piątek)   

godz. 09.00-13.30 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
w Unihokeju Chłopców (roczniki 2005 i młodsi), Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49 

godz. 17.00 Afera Kryminalna 2017 (spotkanie z profilerem 
Janem Gołębiewskim oraz spotkanie autorskie z Jakubem 
Żulczykiem), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Spotkanie autorskie z Jackiem Jędrzejakiem, 
basistą i wokalistą zespołu Big Cyc i Czarno-Czarni, Dom Kultury 
Janowo ul. Dąbrowskiego 56

godz. 18.00 Warsztaty teatralne dla dzieci (obowiązują zapisy: 
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   21 (Sobota)   

godz. 10.00-11.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 12.00-13.30, Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

   22 (Niedziela)   

godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne – „Alibaba i 4 
rozbójników”, Dom Kultury SM Janowo ul. Dąbrowskiego 56

godz. 16.30-19.00 Rumski Dzień Seniora, Hala Widowiskowo-
Sportowa ul. Mickiewicza 49

   23 (Poniedziałek)   

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych 

skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Spotkanie Rumskiego Klubu Scrabble „MIKRUS” 
(instruktor: Lucyna Śniadach), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy 
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   24 (Wtorek)   

godz. 17.00 Spotkanie z Krzysztofem Jaryczewskim w ramach 
cyklu spotkań „Człowiek sukcesu” (prowadzenie: Andrzej 
Starzycki), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja 
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

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

   26 (Czwartek)   

godz. 09.00-11.00 Mistrzostwa Rumi w Drużynowym Tenisie 
Stołowym Dziewcząt i Chłopców (roczniki 2005 i młodsi), Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Unihokeju Chłopców 
(roczniki  2002-2004),  Hala Widowiskowo-Spor towa 
ul. Mickiewicza 49

godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na: 
www.kmar55.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Wieczór Poetycki autorka Alicja Stankiewicz, Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

   27 (Piątek)   

godz. 09.00-11.00 Mistrzostwa Rumi w Drużynowym Tenisie 
Stołowym Dziewcząt i Chłopców (roczniki 2002-2004), Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 17.00 Czytanie na podwieczorek: zajęcia czytelniczo – 
plastyczne dla dzieci (prowadzenie: Anna Rekowska oraz Dorota 
Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Warsztaty teatralne dla dzieci (obowiązują zapisy: 
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   28 (Sobota)   

godz. 10.00-11.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I (zapisy 
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 12.00-13.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 15.30-22.00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej – I Turniej, 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

   29 (Niedziela)   

godz. 08.30-15.00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym – 
I Turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 11.00-14.00 Radosna Niedziela, Gry, zabawy, konkursy 
z nagrodami dla dzieci, Galeria Rumia ul. Sobieskiego 14A

godz. 17.00-19.00 Mecz Piłki Siatkowej II Liga Kobiet APS 
Rumia-WTS Włocławek, Hala Widowiskowo-Sportowa 
ul. Mickiewicza 49

   30 (Poniedziałek)   

godz.  09 .00-13.30 Otwar te Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego w Unihokeju Chłopców (roczniki 2002-2004), 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych 
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Spotkanie Rumskiego Klubu Scrabble „MIKRUS” 
(instruktor: Lucyna Śniadach), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy 
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   31 (Wtorek)   

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

Prezydent Miasta Gdyni
Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

zapraszają na wodowanie książki

Józefa Franciszka Wójcika
"Kaszubskie losy" cz. II

Powstanie miasta z marzeń i z morza

które odbędzie się na Darze Pomorza

Uroczystości uświetnią:

Zespół Pieśni i Tańca Gdynia,
Zespół Wokalny MW "Riwiera".

10 października 2017
Godz. 17.00

Najpiękniejsza muzyka
zabrzmi w Sanktuarium NMP

Mietek Szcześniak i wielu innych

Festiwal odbywa się w rumskim Sanktuarium corocznie 

w październiku. W dotychczasowych edycjach salezjanie gościli kilkaset 

zespołów chóralnych i organistów nie tylko z Polski, ale i Białorusi, 

Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji czy Szwecji. 

Tegorocznymi gośćmi Festiwalu będzie m.in. prof. Pierre 

Pincemaille z Paryża, który zaprezentuje improwizacje organowe na 

temat pieśni religijnych. Do Rumi przyjedzie także Mietek Szcześniak. 

Wykona on przed publicznością program pt. „Nierówni” – do tekstów 

ks. Jana Twardowskiego.

Podczas koncertu finałowego, poświęconego w tym roku pamięci 

Patrona Festiwalu, ks. Stanisława Ormińskiego w 30. rocznicę  Jego 

śmierci, zabrzmi Requiem d-moll Wolfganga Amadeusa Mozarta 

w interpretacji wykonawców: Victoria Vatutina  (sopran), Ewa Marciniec 

(alt), Pavlo Tolstoy (tenor), Leszek Skrla  (bas/ baryton), Chóru 

Kameralnego 441Hz  (przygotowanie chóru Anna Wilczewska), 

Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz dyrygenta 

George Tchitchinadze.

Zmagania konkursowe

W ramach Festiwalu przeprowadzane są także trzy konkursy: 

muzyki organowej – dla młodych organistów do 27 roku życia; 

zespołów chóralnych oraz na najlepsze wykonanie pieśni religijnej 

w języku kaszubskim. 

W tym roku twórcy zmierzą się z kompozycjami m.in. Dietricha 

Buxtehude, Friedricha Christiana Mohrheima czy Louisa Vierne. 

W dniach 19-21 października 
2017 roku w Sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny 
W s p o m o ż e n i a  W i e r n y c h 
zo rgan i zowana  zos tan ie 
kolejna edycja Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki 
Religijnej im. Ks. Stanisława 
Ormińskiego. 
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Nie zabraknie także twórczości Johanna Sebastiana Bacha czy 

ks. Zbigniewa Malinowskiego SDB. Wybrane przez siebie utwory 

o tematyce religijnej z różnych epok stylistycznych zaprezentują także 

chóry. 

– Festiwal daje możliwość porównania dorobku artystycznego 

chórów i organistów, jest płaszczyzną wymiany doświadczeń między 

uczestnikami w zakresie prezentowanych utworów, szczególnie ich 

interpretacji, jak również poprzez założenia regulaminowe, jest 

skutecznym promotorem muzyki kompozytorów polskich, co ma 

szczególne znaczenie w przypadku wykonawców zagranicznych – 

deklarują organizatorzy w zapowiedzi wydarzenia. 

Inspiracją do zorganizowania Festiwalu jest postać salezjanina 

księdza Stanisława Ormińskiego, który przez 26 lat pracował w Rumi. 

Ksiądz Ormiński zapamiętany został jako wybitny muzyk i kompozytor, 

wielki patriota, humanista i wychowawca młodzieży. 

– Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną choć na chwilę 

odejść od trudów codzienności i znaleźć się w przepięknym świecie 

muzyki, dającym ukojenie, poczucie piękna i radosne uniesienia, 

w wykonaniu uczestników konkursów - młodych organistów, zespołów 

chóralnych i  wybitnych wykonawców. Wstęp na wszystkie 

przesłuchania konkursowe, jak i koncerty jest bezpłatny – mówi Daniel 

Ptach, dyrektor Festiwalu. 

PAŹDZIERNIK 7 201KALENDARZ IMPREZ
   29.09 – 7.10      

Wystawa audiowizualna „Beksiński Nieznany” wzbogacona 
wykładami multimedialnymi, Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   01.10 – 31.10      

Wystawa fotografii z podróży Wiesławy i Krzysztofa Rudź „Pod 
niebem Patagonii” (czynna w godz. otwarcia placówki), Filia nr 1 
MBP ul. Pomorska 11

    06  (Piątek)   

godz. 18.00 Warsztaty teatralne dla dzieci (obowiązują zapisy: 
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   07 (Sobota)   

godz. 10.00-11.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 10.00-18.00 63 sety na 63-lecie Miasta Rumi, Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 12.00-13.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 14.00  Zakończenie wystawy „Beksiński Nieznany” 
(biograficzny wykład multimedialny),  Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 15.00-17.00 Mecz Rugby II Liga RC Arka Rumia-AZS AWF 
Warszawa, Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43

   08 (Niedziela)   

godz. 14.00-20.00 „Janowo się zgrywa” – turniej gier 
planszowych, Dom Kultury SM Janowo ul. Dąbrowskiego 56

godz. 18.00 63 urodziny Miasta Rumi pt: „Gala Operowo-
Operetkowa” Rumskie Spotkanie Muzyczne, Kościół Św. Józefa 
i Judy Tadeusza ul. Podgórna 1 

godz. 19.00-21.00 Musical Klimakterium 2 czyli szał 
menopauzy, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

   09 (Poniedziałek)   

godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Unihokeju Dziewcząt 
(rocznik 2005 i młodsi), SP 10 ul. Górnicza 19

godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Unihokeju Chłopców 
(rocznik 2005 i młodsi), SP 10 ul. Górnicza 19

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych 
skarpetek, Filia nr 1 MBP ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Spotkanie Rumskiego Klubu Scrabble „MIKRUS”, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy 
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   10 (Wtorek)   

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

   12  (Czwartek)   

godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na: 
www.kmar55.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Wernisaż Malarstwa Stowarzyszenie Artystów 
Pasjonat z Rumi, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

   13  (Piątek)   

godz. 18.00 Warsztaty teatralne dla dzieci (obowiązują zapisy: 
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   14 (Sobota)   

godz. 10.00-11.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 12.00-13.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 14.00-19.00 85-lecie Harcerstwa w Rumi, Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 15.00-17.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS ORKAN 
Rumia-Gedania Gdańsk, Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43

godz. 15.00-17.00 Mecz Piłki Nożnej B Klasa OKS Janowo 
Rumia-Relaks Mechowo, Boisko MOSiR ul. Gdyńska

godz. 16.30-20.00 Warsztaty Głosowe z Bożeną Belcerz, Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

   15 (Niedziela)   

godz. 09.00-11.30 III Bieg Kaszubski, Parking Hali MOSiR 
ul. Mickiewicza 49

godz. 10.00-16.00 Warsztaty Głosowe z Bożeną Belcerz, Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

godz. 11.00-16.15 Mistrzostwa Polski w Duathlonie, Parking 
Hali MOSiR ul. Mickiewicza 49

godz. 15.00 Kaszubska niedziela w Janowie – występ zespołu 
Ciężko było, będzie lżej, suita tańców kaszubskich – 
przedszkole Puchatek, wystawa grafik Mariki Kołonowicz, 
kaszubski poczęstunek, Dom Kultury Janowo ul. Dąbrowskiego 56

godz. 17.00-19.00 Mecz Piłki Siatkowej II Liga Kobiet APS 
Rumia-Spójnia Stargard Szczeciński, Hala Widowiskowo-
Sportowa ul Mickiewicza 49

   16 (Poniedziałek)   

godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Unihokeju Dziewcząt 
(roczniki  2002-2004),  Hala Widowiskowo-Spor towa 
ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych 
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Spotkanie Rumskiego Klubu Scrabble „MIKRUS” 
(instruktor: Lucyna Śniadach), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 4 
MBP ul. Górnicza 19

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy 
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   17 (Wtorek)   

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

   18 (Środa)   

godz. 18.00 Spotkanie podróżnicze z Wiesławą i Krzysztofem 
Rudź, Filia nr 1 MBP ul. Pomorska 11

   19 (Czwartek)   

godz. 09.00-13.30 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
w Unihokeju Dziewcząt (roczniki 2005 i młodsi), Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49 

godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

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

godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na: 
www.kmar55.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 19.00 Kąpiel w Dźwiękach Mis i Gongów w wykonaniu 
Lucyny Bierut-Mazurek, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

   20  (Piątek)   

godz. 09.00-13.30 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
w Unihokeju Chłopców (roczniki 2005 i młodsi), Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49 

godz. 17.00 Afera Kryminalna 2017 (spotkanie z profilerem 
Janem Gołębiewskim oraz spotkanie autorskie z Jakubem 
Żulczykiem), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Spotkanie autorskie z Jackiem Jędrzejakiem, 
basistą i wokalistą zespołu Big Cyc i Czarno-Czarni, Dom Kultury 
Janowo ul. Dąbrowskiego 56

godz. 18.00 Warsztaty teatralne dla dzieci (obowiązują zapisy: 
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   21 (Sobota)   

godz. 10.00-11.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 12.00-13.30, Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

   22 (Niedziela)   

godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne – „Alibaba i 4 
rozbójników”, Dom Kultury SM Janowo ul. Dąbrowskiego 56

godz. 16.30-19.00 Rumski Dzień Seniora, Hala Widowiskowo-
Sportowa ul. Mickiewicza 49

   23 (Poniedziałek)   

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych 

skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Spotkanie Rumskiego Klubu Scrabble „MIKRUS” 
(instruktor: Lucyna Śniadach), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy 
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   24 (Wtorek)   

godz. 17.00 Spotkanie z Krzysztofem Jaryczewskim w ramach 
cyklu spotkań „Człowiek sukcesu” (prowadzenie: Andrzej 
Starzycki), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja 
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

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

   26 (Czwartek)   

godz. 09.00-11.00 Mistrzostwa Rumi w Drużynowym Tenisie 
Stołowym Dziewcząt i Chłopców (roczniki 2005 i młodsi), Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Unihokeju Chłopców 
(roczniki  2002-2004),  Hala Widowiskowo-Spor towa 
ul. Mickiewicza 49

godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na: 
www.kmar55.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Wieczór Poetycki autorka Alicja Stankiewicz, Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

   27 (Piątek)   

godz. 09.00-11.00 Mistrzostwa Rumi w Drużynowym Tenisie 
Stołowym Dziewcząt i Chłopców (roczniki 2002-2004), Hala 
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 17.00 Czytanie na podwieczorek: zajęcia czytelniczo – 
plastyczne dla dzieci (prowadzenie: Anna Rekowska oraz Dorota 
Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Warsztaty teatralne dla dzieci (obowiązują zapisy: 
promocja@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   28 (Sobota)   

godz. 10.00-11.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I (zapisy 
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 12.00-13.30 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II 
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2

godz. 15.30-22.00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej – I Turniej, 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

   29 (Niedziela)   

godz. 08.30-15.00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym – 
I Turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 11.00-14.00 Radosna Niedziela, Gry, zabawy, konkursy 
z nagrodami dla dzieci, Galeria Rumia ul. Sobieskiego 14A

godz. 17.00-19.00 Mecz Piłki Siatkowej II Liga Kobiet APS 
Rumia-WTS Włocławek, Hala Widowiskowo-Sportowa 
ul. Mickiewicza 49

   30 (Poniedziałek)   

godz.  09 .00-13.30 Otwar te Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego w Unihokeju Chłopców (roczniki 2002-2004), 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych 
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP 
ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Spotkanie Rumskiego Klubu Scrabble „MIKRUS” 
(instruktor: Lucyna Śniadach), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy 
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2

   31 (Wtorek)   

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

Prezydent Miasta Gdyni
Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

zapraszają na wodowanie książki

Józefa Franciszka Wójcika
"Kaszubskie losy" cz. II

Powstanie miasta z marzeń i z morza

które odbędzie się na Darze Pomorza

Uroczystości uświetnią:

Zespół Pieśni i Tańca Gdynia,
Zespół Wokalny MW "Riwiera".

10 października 2017
Godz. 17.00

Najpiękniejsza muzyka
zabrzmi w Sanktuarium NMP

Mietek Szcześniak i wielu innych

Festiwal odbywa się w rumskim Sanktuarium corocznie 

w październiku. W dotychczasowych edycjach salezjanie gościli kilkaset 

zespołów chóralnych i organistów nie tylko z Polski, ale i Białorusi, 

Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji czy Szwecji. 

Tegorocznymi gośćmi Festiwalu będzie m.in. prof. Pierre 

Pincemaille z Paryża, który zaprezentuje improwizacje organowe na 

temat pieśni religijnych. Do Rumi przyjedzie także Mietek Szcześniak. 

Wykona on przed publicznością program pt. „Nierówni” – do tekstów 

ks. Jana Twardowskiego.

Podczas koncertu finałowego, poświęconego w tym roku pamięci 

Patrona Festiwalu, ks. Stanisława Ormińskiego w 30. rocznicę  Jego 

śmierci, zabrzmi Requiem d-moll Wolfganga Amadeusa Mozarta 

w interpretacji wykonawców: Victoria Vatutina  (sopran), Ewa Marciniec 

(alt), Pavlo Tolstoy (tenor), Leszek Skrla  (bas/ baryton), Chóru 

Kameralnego 441Hz  (przygotowanie chóru Anna Wilczewska), 

Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz dyrygenta 

George Tchitchinadze.

Zmagania konkursowe

W ramach Festiwalu przeprowadzane są także trzy konkursy: 

muzyki organowej – dla młodych organistów do 27 roku życia; 

zespołów chóralnych oraz na najlepsze wykonanie pieśni religijnej 

w języku kaszubskim. 

W tym roku twórcy zmierzą się z kompozycjami m.in. Dietricha 

Buxtehude, Friedricha Christiana Mohrheima czy Louisa Vierne. 

W dniach 19-21 października 
2017 roku w Sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny 
W s p o m o ż e n i a  W i e r n y c h 
zo rgan i zowana  zos tan ie 
kolejna edycja Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki 
Religijnej im. Ks. Stanisława 
Ormińskiego. 
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Rumskie Nowiny nr ��/październik/����

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy 

(pon. 9:00-17:00; wt.-pt. 7:30-15:30). 

Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Gospodarki  oraz 

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

TELEFONY ALARMOWE
Wojewódzkie Centrum Powiadamiana

Ratunkowego  

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska 

Nocna i świąteczna opieka medyczna

Rumia (pon. – pt.: 18.00 – 8.00, NZOZ Nr1

ul. Derdowskiego 24 sob. – niedz.: 24h)

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

   Pogotowie Energetyczne 

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania

Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Usług Kominiarskich

112

999

998

58 671-01-98

58 679-47-12

997

58 679-67-22

58 679-35-55 

58 671-94-73 

58 679-65-73

58 679-69-50

58 572-72-00

993

992, 58 671-18-82

994, 58 621-90-19

991, 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-08-30

58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia

Centrum Medyczne IMED

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie

Dębogórska 132, Rumia

58 671-15-11

58 671-72-10

58 672-11-02

58 301-73-44

601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 670-48-48

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.

Wzorem lat ubiegłych również na rok szkolny 2017/2018 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przygotował 

propozycje działań z zakresu edukacji ekologicznej, skierowane 

do wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin Związku, tj. 

Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa oraz gmin Szemud, 

Wejherowo i Kosakowo. Propozycje współpracy w zakresie edukacji 

ekologicznej w  roku szkolnym 2017/2018 kierujemy do placówek 

oświatowych już po raz dwudziesty. W bieżącym roku szkolnym 

szczególną uwagę pragniemy skierować na zagadnienia związane 

z powietrzem i jego ochroną.

Wzorem lat ubiegłych również na rok szkolny 2017/2018 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przygotował 

propozycje działań z zakresu edukacji ekologicznej, skierowane 

Dodatek specjalny

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino, kzg.pl, 

dgo@kzg.pl, tel. 58 624 66 11

O segregacji
słów kilka

nr 156

SEGREGACJA ODPADÓW
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 

18 października, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 października, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 października, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 października, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 października, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 października, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 października, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 października, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Termin Sesji Rady Miejskiej Rumi:

26 październik 2017 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi

Tematy wiodące sesji w dniu 26 października 2017 r.:

ź Oświata i wychowanie w mieście:

ź Informacja o działalności szkół samorządowych,

ź Informacja o działalności przedszkoli samorządowych;

ź Sprawozdanie Komisji Oświaty i Wychowania;

ź Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wyniku analizy 

oświadczeń majątkowych radnych za rok 2016;

ź Informacja Burmistrza Miasta o wyniku analizy oświadczeń 

majątkowych pracowników samorządowych za rok 2016.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprze-

wodniczących Rady w miesiącu maju 2017 roku:

02.10  godz. 16.00-17.00 – Przewodniczący Rady Ariel Sinicki,

09.10  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,

16.10  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz,

23.10  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,

30.10  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz.

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 
Rumi oraz dyżurów Przewodniczącego Rady 

i Wiceprzewodniczących

Sesja Rady Miejskiej Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

24 października, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 października, godz. 18.30 (poniedziałek)

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni 

wtorek miesiąca 12.00-14.00.

Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów”.

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

18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

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

do wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin Związku, tj. 

Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa oraz gmin Szemud, 

Wejherowo i Kosakowo. Propozycje współpracy w zakresie edukacji 

ekologicznej w  roku szkolnym 2017/2018 kierujemy do placówek 

oświatowych już po raz dwudziesty. W bieżącym roku szkolnym 

szczególną uwagę pragniemy skierować na zagadnienia związane 

z powietrzem i jego ochroną.

W takim razie co jeszcze możemy zrobić, by segregacja była bardziej skuteczna?

Wystarczy zapamiętać
kilka wskazówek:

22 23
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Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy 

(pon. 9:00-17:00; wt.-pt. 7:30-15:30). 

Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Gospodarki  oraz 

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

TELEFONY ALARMOWE
Wojewódzkie Centrum Powiadamiana

Ratunkowego  

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska 

Nocna i świąteczna opieka medyczna

Rumia (pon. – pt.: 18.00 – 8.00, NZOZ Nr1

ul. Derdowskiego 24 sob. – niedz.: 24h)

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

   Pogotowie Energetyczne 

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania

Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Usług Kominiarskich

112

999

998

58 671-01-98

58 679-47-12

997

58 679-67-22

58 679-35-55 

58 671-94-73 

58 679-65-73

58 679-69-50

58 572-72-00

993

992, 58 671-18-82

994, 58 621-90-19

991, 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-08-30

58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia

Centrum Medyczne IMED

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie

Dębogórska 132, Rumia

58 671-15-11

58 671-72-10

58 672-11-02

58 301-73-44

601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 670-48-48

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.

Wzorem lat ubiegłych również na rok szkolny 2017/2018 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przygotował 

propozycje działań z zakresu edukacji ekologicznej, skierowane 

do wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin Związku, tj. 

Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa oraz gmin Szemud, 

Wejherowo i Kosakowo. Propozycje współpracy w zakresie edukacji 

ekologicznej w  roku szkolnym 2017/2018 kierujemy do placówek 

oświatowych już po raz dwudziesty. W bieżącym roku szkolnym 

szczególną uwagę pragniemy skierować na zagadnienia związane 

z powietrzem i jego ochroną.

Wzorem lat ubiegłych również na rok szkolny 2017/2018 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przygotował 

propozycje działań z zakresu edukacji ekologicznej, skierowane 

Dodatek specjalny

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 

ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino, kzg.pl, 

dgo@kzg.pl, tel. 58 624 66 11

O segregacji
słów kilka

nr 156

SEGREGACJA ODPADÓW
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 

18 października, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 października, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 października, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 października, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 października, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 października, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 października, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 października, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Termin Sesji Rady Miejskiej Rumi:

26 październik 2017 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi

Tematy wiodące sesji w dniu 26 października 2017 r.:

ź Oświata i wychowanie w mieście:

ź Informacja o działalności szkół samorządowych,

ź Informacja o działalności przedszkoli samorządowych;

ź Sprawozdanie Komisji Oświaty i Wychowania;

ź Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wyniku analizy 

oświadczeń majątkowych radnych za rok 2016;

ź Informacja Burmistrza Miasta o wyniku analizy oświadczeń 

majątkowych pracowników samorządowych za rok 2016.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprze-

wodniczących Rady w miesiącu maju 2017 roku:

02.10  godz. 16.00-17.00 – Przewodniczący Rady Ariel Sinicki,

09.10  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,

16.10  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz,

23.10  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,

30.10  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz.

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 
Rumi oraz dyżurów Przewodniczącego Rady 

i Wiceprzewodniczących

Sesja Rady Miejskiej Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

24 października, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 października, godz. 18.30 (poniedziałek)

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni 

wtorek miesiąca 12.00-14.00.

Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów”.

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

18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

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

do wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin Związku, tj. 

Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa oraz gmin Szemud, 

Wejherowo i Kosakowo. Propozycje współpracy w zakresie edukacji 

ekologicznej w  roku szkolnym 2017/2018 kierujemy do placówek 

oświatowych już po raz dwudziesty. W bieżącym roku szkolnym 

szczególną uwagę pragniemy skierować na zagadnienia związane 

z powietrzem i jego ochroną.

W takim razie co jeszcze możemy zrobić, by segregacja była bardziej skuteczna?

Wystarczy zapamiętać
kilka wskazówek:

22 23
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BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA RUMI  REDAKCJA I SKŁAD: REFERAT PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ–
NAKŁAD 5000           84-230 RUMIA, UL. SOBIESKIEGO 7, E-MAIL: PROMOCJA@RUMIA.EUEGZ.

www.facebook.com/RumiaUM www.instagram.com/miasto_rumia www.youtube.com/miastorumiarumia.eu @RumiaUM

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

SENIORA

PARTNERZY
RUMSKIEJ
KARTY

"Medi-Lab" S.C. 
NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych 

Iwona Kunke 

Agata-Haft
Agata Kułakowska

KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

TOMASZ MARKIEWICZ

O R G A N I Z A T O R Z Y

Jesteś przedsiębiorcą? Przystąp do programu Rumska Karta Seniora!

Seniorzy w Rumi to około 10 tysięcy osób. Przedsiębiorców chcących dotrzeć do tej grupy zapraszamy do udziału w programie. Aby przystąpić 
do Rumskiej Karty Seniora, należy wypełnić wniosek dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie rumia.eu. Oprócz podstawowych 
danych, należy podać w nim informacje o zakresie działalności firmy oraz proponowanych rabatach. 

RESTAURACJA

NZOZ nr 1
Rumia


