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Wydarzyło sięwe wrześniu
w skrócie
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Obchody rozpoczęły się 1 września o godzinie 17:00 składaniem
kwiatów oraz zniczy. W ten sposób udekorowano mogiłę żołnierzy
września 39' oraz groby Hipolita Roszczynialskiego i Tadeusza
Zleśnego, obelisk przy ul. Chełmińskiej oraz pomnik Armii Krajowej,
upamiętniając zmarłych. Natomiast o godzinie 18:00 w Kościele pw.
św. Józefa i św. Judy odprawiona została msza w intencji Ojczyzny.
Uroczystości były okazją do wspomnień minionych wydarzeń
i uczczenia pamięci o tych, którzy narażali życie i zdrowie za wolność
Ojczyzny. W ceremoniach uczestniczyli mieszkańcy, kombatanci,
zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt, a także przedstawiciele rady
miejskiej: Ariel Sinicki, Krzysztof Woźniak, Teresa Jałocha, Maria
Bochniak oraz Beata Ławrukajtis.
Uczcili 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej

W okresie 102 4 . 0 9 . 2 0 1 8 r.
mieszkańcy mogli
głosować na
projekty zgłoszone
w tegorocznej
edycji Budżetu
Obywatelskiego
w Rumi.

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim
W sobotę (8 września) w hali
M i e j s k i e g o O ś ro d k a S p o r t u
i Rekreacji w Rumi odbyły się
I Ogólnopolskie Zawody Rolkarstwa
Figurowego o puchar Rumi.
W zmaganiach uczestniczyło 22
zawodników i zawodniczek z całej
Polski, w różnych kategoriach
w i e k o w y c h . R e p re z e n t a n t k i
rumskiego klubu zajęły wysokie
lokaty. Było to pierwsze polskie
wydarzenie tego typu.

Rolkarstwo ﬁgurowe zagościło w Rumi

W sobotę (22 września) w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rumi odbyła się druga edycja
„Rumskiej Szafy Otwartej”, czyli
wyprzedaży rzeczy z szaf, szafek
i szuﬂad rumian. Wydarzenie odbyło
się pod patronatem burmistrza
Michała Pasiecznego, a jego głównym
organizatorem było Stowarzyszenie
Ludzi Aktywnych z Rumi.

Rumska Szafa Otwarta
Rumskie Nowiny nr
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Wydarzenie

Uroczyste
pasowanie
na uczniów

Dzieci rozpoczynające
edukację szkolną wzięły
udział w uroczystym
pasowaniu na ucznia.
Wydarzenie zorganizowano
w nowej atrakcyjnej formule
w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

„
– Pasowanie na ucznia to ważny
moment w życiu szkolnym każdego
dziecka. Zależało nam na
przygotowaniu wyjątkowej
oprawy, która podkreśliłaby
charakter tego wydarzenia.
Organizacja pasowania w hali
umożliwiła również zwiększenie
liczby osób towarzyszących
poszczególnym dzieciom. Pojawiły
się całe rodziny, w warunkach
szkolnych nie byłoby to możliwe –
mówi zastępca burmistrza
Piotr Wittbrodt.

„

Dotychczas pasowanie przeprowadzane było
w szkołach, tym razem postawiono na
organizację jednego dużego wydarzenia dla
wszystkich świeżo upieczonych uczniów.
Pomysłodawcą był zastępca burmistrza Piotr
Wittbrodt. Najmłodsi, a wraz z nimi całe rodziny,
po brzegi wypełnili obiekt przy ulicy Mickiewicza.
Swoją przygodę ze szkołą rozpoczęło w tym roku
kilkaset dzieci z terenu Rumi.
– Moim zdaniem uroczystość pasowania
przeprowadzona w nowej formule była
fascynującym i niesamowitym przeżyciem dla
dzieci. Z perspektywy nauczyciela przez wiele dni
widziałam z jakim zaangażowaniem uczniowie
przygotowywali się do tego przedsięwzięcia –
mówi Liliana Król, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 7 w Rumi. – Uważam, że taką uroczystość
powinno się wprowadzić do miejskiego

kalendarza na stałe – dodaje.
Uroczystego pasowania dokonywali
przedstawiciele władz miasta: burmistrz Michał
Pasieczny, burmistr z Piotr Wittbrodt,
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki, a także
dyrektorowie poszczególnych szkół. Do pasowania
posłużył tradycyjny olbrzymi kolorowy ołówek.
– To było prawdziwe święto ucznia. Przeżywali je
zarówno najmłodsi, jak i nauczyciele oraz całe
rodziny. Sądząc po reakcjach uczestników,
wszyscy czuli się naprawdę wyjątkowo – mówi
radna Małgorzata Łoboz. – Bardzo dobrze,
że udało się wykorzystać do tego celu halę MOSiR.
Taka uroczystość na długo pozostanie w pamięci
dzieci – dodaje.
Wszyscy uczniowie otrzymali także pamiątkowe
dyplomy. Podczas wydarzenia wykonano również
okolicznościowe fotografie.

Kultura

Podróż po świecie muzyki
Różne epoki i style muzyczne, pokazy tańca i beatbox’u, a przede wszystkim śpiew i brzmienie klasycznych
instrumentów – uczniowie lokalnych szkół wzięli udział w kolejnej edycji „Rumskich spotkań muzycznych”.
Jeszcze więcej atrakcji, jeszcze więcej artystów,
jeszcze więcej pięknej muzyki. Inicjatorzy
wydarzenia po raz kolejny zachwycili rozmachem
organizacyjnym. Tym razem zaprosili do udziału
w aż sześciu bezpłatnych koncertach. W ich trakcie
uczniowie przedszkoli oraz szkół mogli wysłuchać
najpiękniejszych utworów muzyki operowej,
a także swingu, jazzu i innych gatunków. Równie
ważna była możliwość spotkania i rozmowy
z artystami.
– Dzieci i młodzież licznie przybywają na koncerty
i co najważniejsze włączają się w występy, żywo
reagując na prezentowane utwory. To pokazuje
nam, że połączenie muzyki klasycznej
i rozrywkowej naprawdę przypadło do gustu
naszej młodej publiczności – podkreśla Marek
Gerwatowski, artysta Opery Krakowskiej
i pomysłodawca cyklu. – Od niektórych dzieci
słyszałem nawet, że czekały na te koncerty, co
bardzo mnie cieszy – dodaje.
Nie zabrakło też fuzji brzmień. Obok utworów
klasycznych - słynnej arii Torreadora z opery
„Carmen” G. Bizeta czy fragmentów kantaty
scenicznej „Carmina Burana” C. Orffa – młodzież
mogła posłuchać także beatbox’u. Jest to
powszechnie kojarzona z hip-hopem forma

Rumskie Nowiny nr
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rytmicznego tworzenia dźwięków za pomocą
narządów mowy. Tym samym udało się połączyć
dwa światy – muzyki klasycznej i rozrywkowej.
– "Rumskie spotkania muzyczne" to przepiękna
muzyczna inicjatywa skierowana do każdego
widza. To wspaniała okazja, by usłyszeć na żywo
utwory muzyki klasycznej, filmowej, jazzowej
i rozrywkowej. Dodatkowym atutem jest poznanie
różnych instrumentów. Ich charakterystyki,
brzmienia. To nauka przez zabawę – mówi Marek
Kaczanowski, pedagog zajmujący się nauką
śpiewu, a także dyrektor Studium WokalnoAktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. –
Inicjatywa idealnie trafia do dzieci i młodzieży.
Tego typu spotkania z muzyką uwrażliwiają
i przygotowują młodego widza do odbioru
koncertów i spektakli w operach i teatrach.
Program, jak i realizacja, zasługują na słowa
najwyższego uznania – dodaje.
Na scenie gościli m.in. Weronika Korthals-Tartas,
Krzysztof Majda, Jan-Elf Czerwiński, a także artyści
scen operowych i filharmonicznych. Gośćmi
specjalnymi wydarzenia byli tancerze z Zespołu
Tańca SPIN pod kierunkiem Aleksandry Borowczak.
Tegoroczna edycja była także okazją do spotkania
się z seniorami. To właśnie tej grupie
zadedykowano dodatkowy koncert, podczas
którego zaprezentowano szlagiery muzyki
klasycznej i rozrywkowej. Jak podkreślali uczestnicy
– wiele z prezentowanych utworów przypominały
czasy młodości.
Drugim wydarzeniem organizowanym w ramach
„Rumskich spotkań muzycznych” jest koncert
z okazji nadania praw miejskich Rumi. Odbywa się
on od 2012 roku w Parafii Św. Józefa i Judy
Tadeusza, każdorazowo w październiku.
Wydarzenie powstało z chęci muzycznego
świętowania urodzin miasta. Z racji na wysoki
poziom artystyczny z roku na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem widzów.
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Kultura

Biblioteka
świętuje
okrągłe urodziny

Krystyna Laskowicz: „Nasza instytucja łączy i integruje różne środowiska”
Miejska Biblioteka Publiczna już od kilkudziesięciu lat umożliwia mieszkańcom
zapoznawanie się z literaturą. Na tym oferta instytucji się nie kończy.

Zespół „Tre Voci”

Spotkania autorskie z czołowymi polskimi
pisarzami, warsztaty językowe, ambitne gry
i zabawy dla dzieci oraz młodzieży: to tylko
część oferty, jaką tworzy współcześnie rumska
sieć bibliotek. Ponadto wśród wypożyczanych
zbiorów – poza książkami – znajdują się gry
planszowe, audiobooki czy książki w formie
elektronicznej.
– W m o m e n c i e o t w a rc i a b i b l i o t e k a
dysponowała księgozbiorem wynoszącym
około 500 woluminów, czytelników było
kilkudziesięciu. Dzisiaj mamy 83 tysiące
woluminów i ponad 12 tysięcy czytelników.
Co czwarty mieszkaniec miasta korzysta
z naszej oferty. Te liczby wyraźnie pokazują, że
na przestrzeni dziesiątek lat nasza instytucja
stale towarzyszyła rozwijającemu się miastu –
mówi Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rumi.
Po 70 latach działalności biblioteka posiada
łącznie cztery ﬁlie – w tym Stację Kultura
zlokalizowaną w zrewitalizowanym budynku

dworca kolejowego. W 2016 roku placówka ta
zwyciężyła w swojej kategorii
w międzynarodowym konkursie
architektonicznym Library Interior Design
Awards organizowanym w USA. Od tej pory
nazywana jest „najpiękniejszą biblioteką
świata”.
– Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nasza
biblioteka jest… starsza od miasta! Założona
została w 1948 roku i początkowo miała
charakter gminny. Rumia jako organizm miejski
zaczęła zaś funkcjonować dopiero w 1954 roku
– mówi Darek Rybacki, administrator
Cyfrowego Archiwum Społecznego Rumi.
Z okazji urodzin pracownicy biblioteki
zorganizowali przez cały rok kilkadziesiąt
wydarzeń kulturalnych – zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych. Były to m.in. spotkania
z podróżnikami, wystawy, warsztaty języka
hiszpańskiego, pokazy bajek czy koncerty
jazzowe. Ponadto w czasie wakacji bibliotekarzy
można było spotkać w Parku Żelewskiego.
Wypożyczali oni książki w ramach mobilnego

punktu bibliotecznego.
Swoistym prezentem urodzinowym dla
biblioteki jest komiks „Molly na Planecie Sów”
autorstwa Łukasza Kowalczuka. Premiera
publikacji miała miejsce w czasie majowego
festiwalu komiksowego „Rumia Comic-Con”.
Fabuła nawiązuje do działalności Stacji Kultura
– Biblioteka od zawsze proponowała
czytelnikom spotkania autorskie, konkursy czy
wystawy. Dzisiaj odbywa się to jednak na
niespotykaną wcześniej skalę. Do promocji
biblioteki wykorzystujemy każdą dziedzinę,
działamy interdyscyplinarnie na styku
literatury, muzyki , plastyki i multimediów. Już
nie tylko gromadzimy i udostępniamy książki,
ale oferujemy przestrzeń do spotkań i dialogu.
Dzięki temu biblioteka stała się miejscem, które
łączy, integruje różne środowiska – dodaje.
Jak zapowiadają pracownicy biblioteki –
pozostałe do końca roku miesiące mają zamiar
wypełnić kolejnymi interesującymi
wydarzeniami. Więcej o nich na stronie
bibliotekarumia.pl

Prezent wręczają: radna Małgorzata Łoboz, Przewodniczący Rady
Miejskiej Rumi Ariel Sinicki, Burmistrz Rumi Michał Pasieczny

Rumia naturalnie pomysłowa

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

„Wspomnienie o przeszłości Ziemi” Cixin Liu
Temat kontaktu z obcą cywilizacją wydaje się być w pełni
wyeksploatowany w literaturze science-ﬁction. Jednak przykład znanej
i docenianej na świecie trylogii „Wspomnienie o przeszłości Ziemi”
chińskiego pisarza Cixin Liu pokazuje, że można jeszcze w tym temacie
opowiedzieć coś nowego, co czyni tę pozycję wyjątkową i nowatorską.
Całość składa się z tajemniczo brzmiących
tytułów: „Problem trzech ciał”, „Ciemny las”
i „Koniec śmierci”. Trylogia odniosła spory
sukces w Chinach i Stanach Zjednoczonych,
a teraz podobija kolejne kraje, w najbliższym
czasie ma powstać także ﬁlmowa adaptacja.
Historia obejmuje bardzo rozległe ramy
czasowe. Losy niektórych bohaterów zaczynają
się na początku rewolucji kulturalnej w Chinach,
a sięgają w przyszłość, aż do następnych
tysiącleci. Rzetelność i bardzo naukowe podejście
sprawia, że nie czyta się tej książki, jak wiele tego
typu sag, przez pryzmat niekiedy wybujałych
wymysłów autora, tym bardziej, że są dobrze
podparte naukowymi teoriami.
Całość wyróżnia się ciekawymi spostrzeżeniami,
między innymi natury ﬁlozoﬁcznej. Bohaterom
towarzyszą zwyczajne ludzkie problemy,
a poglądy naukowe mieszają się ze spiskowymi

Radośni

teoriami, co urozmaica fabułę. Nie brakuje
również dramatyzmu bolesnych rozliczeń
z przeszłością, co wzmacnia narrację
i psychologizm powieści. Niesamowita
pomysłowość autora kieruje nas po kolejnych
znaczących zmianach ludzkości, która mierzy się
z nieznanym i niezmierzonym wszechświatem.
Zakończenie, choć nie każdemu może przypaść
do gustu, ciekawie wieńczy całą trylogię.
Po lekturze chciałoby się więcej czasu spędzić
w świecie wykreowanym przez Liu, tym bardziej,
że to naprawdę duże uniwersum i jeszcze wiele
w nim można poruszyć wątków, niekoniecznie
rozgrywających się w dalekiej przyszłości,
a mieszczących się w ramach czasowych
wyznaczonych przez trylogię. Być może autor
jeszcze powróci do swoich wyrazistych postaci,
o czym może się wkrótce przekonamy.
Polecam, Mariusz Hybiak, Stacja Kultura.

kolorow

Wydarzenie

Wyjątkowe powitanie roku szkolnego

Takiego powitania nowego roku szkolnego
jeszcze w Rumi nie było. Miejski Dom Kultury
zaprosił dzieci i młodzież do udziału w festiwalu
kolorów. W jego trakcie uczestnicy obsypywali się
specjalnym wielobarwnym proszkiem.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach ogólnopolskiej akcji o nazwie
„Holi Festival – Święto Kolorów”. Jest to inicjatywa zdobywająca coraz większą
popularność w całej Europie.
Kolejne edycje święta kolorów organizowane są w sezonie letnim w różnych
miastach w całej Polsce. Termin rumskiej edycji pokrył się z zakończeniem
wakacji i rozpoczęciem roku szkolnego – tym samym głównymi jego
uczestnikami byli dzieci i młodzież. Zabawa kolorowym proszkiem spotkała się
z ogromnym zainteresowaniem.
– Chcieliśmy w wesoły sposób pożegnać wakacje i wejść w nowy rok szkolny
z uśmiechem. Okazało się, że był to bardzo dobry pomysł – mówi Agnieszka
Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi. – Pojawiło się bardzo
dużo młodych osób, głównie w wieku szkolnym. Cieszymy się, że udało się
zachęcić do wspólnej zabawy tę grupę wiekową – podkreśla.
Rumskie Nowiny nr
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Po kolorowych szaleństwach organizatorzy tradycyjnie zaprosili do strefy food
trucków. Za właściwą atmosferę muzyczną odpowiadał profesjonalny DJ.
– Planujemy powtórzyć tę akcję w przyszłym roku, na przykład w czerwcu, gdy
tylko pozwoli na to pogoda – podsumowuje Agnieszka Skawińska.
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Sprawy społeczne

Dar
życia
trał do potrzebujących
Ponad 100 osób wzięło udział we wrześniowej zbiórce krwi. Tym razem udało się zebrać aż 45
litrów najważniejszego ludzkiego płynu ustrojowego.
W tym roku była to już trzecia okazja do udziału
w honorowym krwiodawstwie. Poprzednie
edycje zorganizowano z okazji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Dnia Matki.
Natomiast wrześniowa inicjatywa nawiązywała
do obchodów setnej rocznicy odzyskania
niepodległości. Jej przewodnie hasło brzmiało
„Bądź patriotą w czasie pokoju. Oddaj krew!”.
– Podczas tegorocznych zbiórek mieszkańcy
oﬁarowali prawie 150 litrów krwi. To dwa razy
więcej niż w 2017 roku. Wówczas zebrano 70

litrów życiodajnego płynu – mówi
przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki. –
„Dar życia” traﬁa do gdańskiego banku krwi przy
Regionalnym Centrum Kr wiodawstwa
i Krwiolecznictwa. Na co dzień służy m.in. osobom
poszkodowanym w wypadkach – dodaje.
Krew należy do najważniejszych płynów
ustrojowych w naszym organizmie. Dzięki
niej możliwa jest praca wszystkich organów
naszego ciała.
– Dzięki temu cennemu darowi czyjeś życie

zostanie uratowane. Osoba, która otrzyma krew
pozostanie nieznana, ale ona też jest czyimś
przyjacielem, rodzicem lub krewnym –
podsumowują przedstawiciele RCKiK
w Gdańsku.
W ramach podziękowań uczestnicy otrzymali
paczki z upominkami. Nie zabrakło
tradycyjnego zestawu czekolad ozdobionych
symbolicznym hasłem „Słodko jest się dzielić”.
Chętni mogli też posilić się grochówką, którą
ufundował Henryk Grinholc.

Inwestycje
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Muzyka z duszą

Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego

Zdjęcie z 1992 roku
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.
– Motto festiwalu zaczyna się od słów arcybiskupa
Tadeusza Gocłowskiego: wszyscy jesteśmy
powołani, by być hymnem na cześć Boga – mówi
Elżbieta Waśkowska, przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego. – Festiwal rozpocznie się 25
października. W tym roku oprócz przesłuchań
konkursowych oraz występów chórów i orkiestr na

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego.
Wydarzenie odbędzie się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych w dniach 25-27 października.
widzów czekają m.in. koncert zespołu Gospel Joy
i Kasi Moś czy koncert poświęcony Jubileuszowi
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę – dodaje.
Ponadto w tegorocznym programie znalazły się
m.in. dwa prawykonania światowe na dwa ﬂety
i organy utworów Macieja Żółtowskiego „3x9”
i Jarosława Siwińskiego „Trzy postacie w kolorze”
czy seminarium dla dyrygentów prowadzone
przez prof. Alinę Kowalską-Pińczak.
W murach Sanktuarium wybrzmią także
tradycyjne utwory „Gaude Mater Polonia”,
Symfonia Nr 38 D-dur (Praska) Mozarta czy

Stabat Mater op. 53 Karola Szymanowskiego.
Najważniejszym punktem festiwalu będą
konkursy: muzyki organowej, zespołów
chóralnych i na najlepsze wykonanie pieśni
religijnej w języku kaszubskim. Wezmą w nich
udział najlepsi artyści z Polski i zagranicy.
– Festiwal Ormińskiego to wydarzenie
z tradycjami. Warto pamiętać, że wydarzenie ma
c h a r a k t e r m i ę d z y n a ro d o w y, d o R u m i
przyjeżdżają wykonawcy światowej sławy. Jest to
pr zedsięwzięcie jak najbardziej godne
zainteresowania, serdecznie zapraszam – mówi
radna Teresa Jałocha.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Sprawy społeczne

Wyniki Budżetu Obywatelskiego

1
MIEJSCE

2
MIEJSCE

3
MIEJSCE

4
MIEJSCE

5
MIEJSCE

6
MIEJSCE

STERYLIZACJE I KASTRACJE ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH

1139

PROJEKT PROSPOŁECZNY

LICZBA GŁOSÓW

MODERNIZACJA PLACU ZABAW W PARKU JANOWSKIM
PROJEKT INWESTYCYJNY

„ŚLADAMI DAWNEJ RUMI”- SERIAL
DOKUMENTALNY O HISTORII MIASTA
PROJEKT PROSPOŁECZNY

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RUMI
PROJEKT INWESTYCYJNY

PRZEZ RUCH DO ZDROWIA OD JUNIORA DO SENIORA
PROJEKT PROSPOŁECZNY

ROWEREM PRZEZ RUMIĘ
PROJEKT PROSPOŁECZNY

994

7

LICZBA GŁOSÓW

MIEJSCE

890

8

LICZBA GŁOSÓW

MIEJSCE

836

9

LICZBA GŁOSÓW

MIEJSCE

PROJEKT INWESTYCYJNY

727

10

KOMPLEKS SPORTOWO - REKREACYJNY NA SKRZYŻOWANIU UL. KOSTKI
NAPIERSKIEGO I KILIŃSKIEGO - WYBUDOWANIE BOISKA DO MINI PIŁKI
NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ I OGRODZENIEM W ROKU 2019

LICZBA GŁOSÓW

MIEJSCE

PROJEKT INWESTYCYJNY

711

11

K.L.A.S.A - KSZTAŁCENIE LUDZI ASERTYWNYCH,
SAMOŚWIADOMYCH I AMBITNYCH - II EDYCJA

LICZBA GŁOSÓW

MIEJSCE

PROJEKT PROSPOŁECZNY

ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ ULICY DĘBOGÓRSKIEJ WRAZ
Z WYMIANĄ CHODNIKA OD RONDA KACZYŃSKIEGO DO UL. ŁĄKOWEJ
PROJEKT INWESTYCYJNY

„DO IT YOURSELF”- WARSZTATY
MAJSTERKOWANIA DLA DZIECI
PROJEKT PROSPOŁECZNY

BUDOWA ZESPOŁU BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ
TRYBUN PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RUMI

698
LICZBA GŁOSÓW

690
LICZBA GŁOSÓW

635
LICZBA GŁOSÓW

609
LICZBA GŁOSÓW

133
LICZBA GŁOSÓW

BUDŻET OBY WATELSKI

Wesoło i rowerowo Finał „Rowerowej Rumi”
Pod koniec września zorganizowano oﬁcjalne zakończenie programu „Rowerowa Rumia”
realizowanego w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Miłośnicy dwóch kółek
przejechali ulicami miasta oraz wzięli udział w festynie przy Miejskim Domu Kultury.
Wydarzenie zorganizowano w ramach
Międzynarodowego Dnia bez Samochodu
i Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Tr a n s p o r t u . I n i c j a t y w y z a c h ę c a j ą d o
zastępowania samochodów rowerami
i zdrowego trybu życia.
Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia
i wnioskodawcą projektu była radna Beata
Ławrukajtis. – Bardzo się cieszę, że „Rowerowa
Rumia” spotkała się z tak pozytywnym
odbiorem mieszkańców. W przyszłym roku na
pewno powtórzymy przejazd rowerowy. Projekt
nie tylko promuje aktywne spędzanie czasu
wolnego, ale również bezpieczeństwo na
drodze. Dlatego przygotowaliśmy specjalne
gadżety, które pozwolą być widocznym dla
innych uczestników ruchu to m.in. kamizelki
odblaskowe dla dzieci, lampki rowerowe, worki
odblaskowe czy dzwonki – mówi.
Rumskie Nowiny nr

/październik/

W czasie festynu uczestnicy mogli odebrać
rowerowe gadżety, zagłosować w tegorocznej
edycji budżetu obywatelskiego, czy zwiedzić
plenerową wystawę dawnych motocykli.
Ta ostatnia dla wielu uczestników stała się
swoistym „powrotem do przeszłości” –
prezentowano bowiem popularne niegdyś
maszyny: Junak, WSK, WFM czy SHL.
Celem wydarzenia – oprócz promowania
ekologicznych środków komunikacji – była
także integracja środowisk rowerowych
działających w mieście. W wydarzeniu wzięli
udział zarówno indywidualni rowerzyści, jak
i zorganizowane grupy rowerowe m.in.
„Szprycha” prowadzona przez pana Ludwika
Bacha czy Klub Turystyki Rowerowej „Sama
Rama” prowadzony przez pana Romana
Łuczaka.
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Dodatkowe
miliony na
węzeł Janowo
Już ponad 17 milionów złotych –
taką kwotę udało się pozyskać
miastu na budowę węzła
integracyjnego Janowo.
W połowie września podpisano
aneks do umowy gwarantujący
Rumi dodatkowe środki
w wysokości 4 milionów złotych.

Pozyskanie dodatkowych środków to kolejny
etap przygotowań do rozpoczęcia długo
oczekiwanej inwestycji. Aktualnie trwają prace
wykończeniowe mające na celu rewitalizację
przystanku SKM Rumia Janowo. Władze miasta
pozyskały także działkę, na której znajduje się
Ognisko Wychowawcze. Ośrodek przeniesiony
zostanie do nowoczesnego, budowanego
obecnie kompleksu przy ul. Ślusarskiej.
– Nieczęsto się zdarza taka determinacja, jaką
pan burmistrz i władze Rumi wykazały, aby
mając doﬁnansowanie na poziomie 36%
kosztów całości inwestycji, rozpocząć działania
związane z inwestycją. Obecnie, między innymi
wskutek zmian kursu oraz oszczędności
poprzetargowych, mogliśmy doﬁnansować tę
inwestycję do poziomu 50% – mówi
wicemarszałek województwa pomorskiego
Wiesław Byczkowski, który podpisał w imieniu
władz wojewódzkich aneks gwarantujący

dodatkowe środki
Węzeł Janowo połączy ulicę Sobieskiego
z największą dzielnicą mieszkalną Rumi. Tym
samym ułatwi on poruszanie się kilkunastu
tysiącom mieszkańców przede wszystkim
Janowa, którzy do tej pory zmuszeni byli do
korzystania z jedynego bezkolizyjnego łącznika,
czyli wiaduktu w pobliżu siedziby urzędu
miasta.
– Rumia jest podzielona torami kolejowymi,
także jest to kluczowa inwestycja dla około 15
tysięcy osób, które korzystając z tunelu nie będą
musiały objeżdżać miasta – mówi burmistrz
Michał Pasieczny.
W ramach inwestycji przewiduje się budowę
zarówno tunelu łączącego dwie części miasta,
jak i dodatkowej infrastruktury: parkingu,
ścieżek rowerowych oraz wiaty i zatok
autobusowych. W połączeniu ze
zmodernizowanym przystankiem SKM oznacza

to udogodnienia nie tylko dla kierowców, ale
i osób korzystających z komunikacji publicznej
czy roweru.
– Oprócz cywilizacyjnych udogodnień,
w postaci połączenia dwóch części miasta,
będzie to istotne obniżenie emisji dwutlenku
węgla, ponieważ mieszkańcy nie będą musieli
jeździć tak jak do tej pory na około, aby
dojechać do swoich domów. Ponadto, dzięki
temu przedsięwzięciu, ponad 8 milionów
pasażerów rocznie będzie kor zystało
z nowoczesnych rozwiązań. Z mojego punktu
widzenia jest to znakomita inwestycja, dlatego
raz jeszcze gratuluję determinacji – dodaje
Wiesław Byczkowski.
O b e c n i e d o S t a ro s t w a Po w i a t o w e g o
w Wejherowie została złożona dokumentacja
w celu uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie
budowy, która według planów ma się zakończyć
jeszcze w 2020 roku.

Trwa budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego

Pod koniec sierpnia odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego
Po 25 latach oczekiwań, rozpoczęła się budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka”. Pod koniec sierpnia wmurowano w fundamenty symboliczny akt erekcyjny.
Nowoczesna placówka
Placówka wychowawcza, funkcjonująca
dotychczas przy ulicy Gdańskiej 2, na stałe
wpisała się w społeczny krajobraz Rumi. Jej
pracownicy niemal od początku lat
dziewięćdziesiątych nieśli pomoc dzieciom
pozbawionym opieki rodzicielskiej. Wychowawcy
starali się zaspokajać potrzeby najmłodszych
i pomagać im we właściwym rozwoju
emocjonalnym czy społecznym.

Ze względu na budowę węzła drogowego „Rumia
Janowo” podjęto decyzję o budowie nowej
siedziby Ogniska w Rumi przy ulicy Ślusarskiej.
Na ten cel Rumia darowała powiatowi
wejherowskiemu (będącemu zarządcą placówki)
nieruchomość o łącznej powierzchni ponad
5 tysięcy metrów kwadratowych.
Nowa siedziba składać będzie się z trzech
budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą
sportową: boiskami do piłki nożnej, siatkówki

i koszykówki, a także siłownią zewnętrzną i strefą
rekreacyjną.
– Jesteśmy świadkami tworzenia nowej historii
ogniska wychowawczego, którą zapoczątkowało
podpisanie listu intencyjnego pomiędzy
powiatem wejherowskim i gminą Rumia z dnia 11
stycznia 2017 roku – mówiła podczas uroczystości
Ewa Myć-Szopińska, dyrektor OGW w Rumi. –
Pani starosta Gabriela Lisius oraz pan burmistrz
Michał Pasieczny, kierowani najwyższym dobrem

Inwestycje

Po raz pierwszy od ponad
25 lat w Rumi powstaną
nowe mieszkania
komunalne. Budynek
składający się z 32 lokali
zlokalizowany będzie
przy skrzyżowaniu ulic
Żwirki i Wigury oraz Reja.
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Ruszyła budowa nowych mieszkań komunalnych
Budowa nowych mieszkań komunalnych była
jednym z priorytetów obecnych władz miasta.
Od 2014 roku prowadzono intensywne
działania mające na celu pozyskanie
odpowiednich środków na doprowadzenie
projektu do szczęśliwego końca.
Koszt budowy obiektu wyniesie ok. 5,5 miliona
złotych. Miasto sﬁnansuje inwestycję dzięki
realizowanemu od trzech lat programowi,
w ramach którego lokatorzy mieszkań
komunalnych mogli je odkupić za 25% rynkowej
wartości. W ten sposób udało się pozyskać aż 3
miliony złotych, natomiast niemal 2 miliony
złotych pochodzą z uzyskanego
doﬁnansowania (35 % umarzalna pożyczka
z Banku Gospodarstwa Krajowego).

– Tego typu inwestycje są potrzebne. W Rumi
znajdują się bowiem mieszkańcy, którym trzeba
pomóc. Warto podkreślić, że mieszkania
przyznawane będą wyłącznie tym osobom,
które dbały o dotychczas zajmowane lokale
komunalne – mówi radny Marek Chodnicki.
– W przyszłości na pewno konieczne będzie
poszukiwanie dalszych środków ﬁnansowych,
lokalizacji i rozwijanie budownictwa
komunalnego. Wynika to ze społecznej
potrzeby. Jest to wyzwanie na kolejne kadencje
radnych i burmistrza – dodaje.
W pierwszym przetargu najniższa oferta
wykonawcza przekraczała założenia ﬁnansowe
aż o 800 tysięcy złotych. Decyzja o rozpisaniu
kolejnego przetargu okazała się trafna – tym
razem udało się bowiem wyłonić
wykonawcę zdolnego spełnić
warunki przedstawione
w przetargu w bazowej kwocie ok.
5,5 miliona złotych.
– Jest to ogromny sukces, bowiem
w cztery lata udało się zdobyć
środki ﬁnansowe, by wybudować
nowe mieszkania komunalne.

Podpisanie umowy z wykonawcą

dzieci, właśnie wtedy postanowili wybudować
nową siedzibę ogniska wychowawczego –
podkreślała.
Łączny koszt inwestycji to 5,3 miliona złotych.
Zakończenie budowy planowane jest na wrzesień
2019 roku.
Węzeł Janowo – kolejny krok
Przeniesienie siedziby Ogniska Wychowawczego
jest kolejnym krokiem w procesie budowy węzła
integracyjnego Rumia Janowo. W miejscu
obecnej siedziby placówki w przyszłości
powstaną elementy nowej infrastruktury – m.in.
parking dla rowerów i samochodów obejmujący
kilkaset miejsc.
– Budowa węzła na wysokości przystanku SKM
Rumia Janowo to jedna z najważniejszych
inwestycji drogowych w historii naszego miasta.

Rumskie Nowiny nr

/październik/

W związku z jej realizacją konieczne było
przeniesienie siedziby ośrodka wychowawczego.
Dzięki współpracy z władzami powiatowymi
udało się zapewnić wychowankom placówki cały
kompleks budynków. Zastąpi on dotychczasową
niewielką siedzibę przy ulicy Gdańskiej – mówi
burmistrz Michał Pasieczny.
Projekt węzła integracyjnego przewiduje
powstanie w pobliżu stacji SKM Rumia Janowo
m.in. tunelu łączącego dwie części miasta,
parkingów, ścieżek rowerowych, wiat i zatok
autobusowych, a także kładek dla pieszych oraz
udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycję poprzedza remont przystanku SKM
Rumia Janowo, który zgodnie z zapowiedziami
PKP ma zakończyć się w najbliższych miesiącach.

Będzie to pier wszy taki budynek, ale
w przyszłości zamierzamy starać się o partnera
w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego
i sukcesywnie budować kolejne bloki –
podkreśla burmistrz Michał Pasieczny.
W budowanym obiekcie zaplanowano łącznie
32 lokale komunalne. Wśród nich 15 mieszkań
dwupokojowych o powierzchni od 35 do 44 m²,
8 mieszkań trzypokojowych o powierzchni
ok. 52 m², 5 mieszkań jednopokojowych
o powierzchni ok. 25 m² oraz 4 mieszkania
czteropokojowe o powierzchni ok. 62 m².
Budynek wyposażony będzie w windę, co ułatwi
poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
Zagospodarowany zostanie także teren wokół
budynku: powstaną miejsca parkingowe,
oświetlenie czy wiaty śmietnikowe.
Nowe mieszkania komunalne przekazywane
będą osobom, które dotychczas zamieszkiwały
tego typu lokale i nie zalegały z opłatami, nie
zakłócały spokoju oraz dbały o stan
nieruchomości.
Inwestycja ma być gotowa do marca 2020 roku.
Jej wykonawcą jest przedsiębiorstwo Volfram.
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Winda

w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
Prace trwają...

Już wkrótce budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących wyposażony zostanie w windę. Jest to
kolejny etap zakrojonego na szeroką skalę remontu. Wcześniej przeprowadzono kompleksową
termomodernizację oraz odmalowano elewację.
Instalacja windy w budynku szkoły możliwa jest
dzięki doﬁnansowaniu z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Środki z PFRON-u
wynoszą 85 tysięcy złotych. Łączny koszt
inwestycji to ok. 285 tysięcy złotych. Brakującą
kwotę wyłoży miasto.
– Od lat przyjmujemy do szkoły osoby
z niepełnosprawnością ruchową. Nie każda
szkoła jest gotowa, aby takich uczniów przyjąć,
a zazwyczaj jest to bardzo zdolna młodzież.
Musimy czynić starania, aby ułatwiać im naukę
– mówi Lucyna Oglęcka, dyrektor ZSO. – Winda
nie tylko pomoże uczniom niepełnosprawnym,
ale i dzieciom, które zmagają się z czasowymi
unieruchomieniami np. w wyniku złamań –
dodaje.
Winda znacząco ułatwi poruszanie się między
poszczególnymi piętrami szkoły. Umożliwi też
dostęp do sal warsztatowych i pracowni, które

ze względów bezpieczeństwa zwyczajowo
organizowane są na wyższych kondygnacjach.
– Wa r t o d o d a ć , ż e j e d e n z n a s z y c h
niepełnosprawnych absolwentów dzisiaj
prowadzi dziennik telewizyjny. Niczym rzadkim
nie są w tej grupie uczniów także paski na
świadectwach. Kilka lat temu udało się
wybudować podjazd, teraz szkoła zyska także
windę. To bardzo potrzebna inwestycja –
dodaje Lucyna Oglęcka.
Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ulicy
Stoczniowców to jedna z największych rumskich
szkół. W jej ramach funkcjonuje Szkoła
Podstawowa nr 9 oraz Liceum Ogólnokształcące
nr 2. Do obu placówek uczęszcza ok. półtora
tysiąca uczniów.
Oprócz budowy windy w ZSO, miasto na bieżąco
stara się usuwać kolejne bariery
architektoniczne w podlegających mu
inwestycjach. W ostatnich latach przejścia dla

pieszych wyposażone zostały w nawierzchnie
dotykowe ułatwiające poruszanie się osobom
niewidomym, powstają kolejne miejsca
parkingowe, na bieżąco usuwane są bariery
architektoniczne w szkołach i innych
instytucjach miejskich.
Trwają też rozmowy z przedstawicielami spółek
kolejowych odpowiadających za infrastrukturę
dworcową. Sukcesem jak dotąd zakończyły się
negocjacje dotyczące przystanku Rumia
Janowo, który wyposażony zostanie w specjalne
windy i podjazdy oraz przystanku Rumia.
W przypadku tego ostatniego udało się wpisać
do planów spółki budowę 2 wind. Jedna będzie
od strony ul. Towarowej, a druga zostanie
zamontowana na peronie. Mają one powstać do
końca 2022 r. (do tego czasu ma powstać też
dodatkowa linia w stronę Wejherowa). Obecnie
trwa projektowanie.

Rozpoczyna się remont kolejnej drogi

Całkiem nowa ulica Chodkiewicza
Wymiana nawierzchni, uzupełnienie oświetlenia ulicznego,
modernizacja odwodnienia – to tylko część działań, jakie
zaplanowano podczas remontu ulicy Chodkiewicza.

– Na nową drogę czekało wielu mieszkańców
okolicy. Jest to jedna z najdłuższych lokalnych
ulic w tej części miasta. Cieszę się, że udało się
rozpocząć kolejną inwestycję. Budowa dróg
powinna przebiegać dwutorowo i obejmować
zarówno główne arterie komunikacyjne, jak
i ulice lokalne, które mają służyć przede
wszystkim okolicznym mieszkańcom – mówi
radna Maria Bochniak

Celem długo oczekiwanej inwestycji jest poprawa
warunków ruchu w tej części Rumi oraz
zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych.
Dotychczasowa gruntowa nawierzchnia przez lata
utrudniała funkcjonowanie mieszkańcom.
Projekt nowej drogi przewiduje budowę ciągu
pieszo-jezdnego. Na końcu ulicy Chodkiewicza
przewidziano budowę placu do zawracania.
Warstwa ścieralna wykonana zostanie z kostki
betonowej. Projektowany odcinek zaczyna się od
ulicy Ceynowy i biegnie przez skrzyżowanie z ulicą
Królowej Jadwigi oraz Długą.
Inwestycja wpłynie także pozytywnie na
zmniejszenie emisji spalin i hałasu – dzięki nowej

nawierzchni zmniejszy się bowiem czas przejazdu
przez ulicę.
– Jest to już kolejna remontowana w ostatnich
miesiącach ulica. Udało się rozpocząć prace
w obrębie ulic Makuszyńskiego i Brzechwy,
Źródlanej, Porazińskiej czy Gryfa Pomorskiego.
Teraz do tej grupy dołączy także ulica
Chodkiewicza – dodaje Maria Bochniak
Według wyliczeń dziennie z drogi korzysta około
250 pojazdów – należących przede wszystkim do
mieszkańców okolicznych domów
jednorodzinnych.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Rumi.
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Strażacy z Rumi
z dofinansowaniem
na nowy sprzęt

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumi wyposażona
zostanie w mobilną motopompę pożarniczą. Zakup możliwy
będzie dzięki doﬁnansowaniu władz wojewódzkich w wysokości 18
tysięcy złotych.
Sprzęt, który traﬁ do rumskich strażaków, posłuży
m.in. do podawania wody na stanowiska gaśnicze
oraz do wypompowywania wody z zalanych
pomieszczeń. Dodatkowa pompa przełoży się
tym samym na większe bezpieczeństwo
mieszkańców.
– Sprzęt tego typu jest przenośny, a więc
poręczny i wydajny. W naszej pracy przydaje się
w bardzo wielu sytuacjach. Stwarza możliwość
odpompowywania wody z zalanych piwnic czy
budowania linii gaśniczej w miejscu, do którego
nie ma możliwości dojazdu pojazdem gaśniczym,
a istnieje naturalny zbiornik wodny – mówi
strażak, sekcyjny Jakub Marer. – Jest to sprzęt
przydatny, tym bardziej, że nasz region bogaty
jest w tereny leśne, które często są obszarem
zagrożenia pożarowego, wiele miejsc jest też
podatnych na zalania, czego doświadczamy
podczas większych opadów – dodaje.
Strażacy OSP Rumia, oprócz realizacji zadań
pożarniczych, aktywnie angażują się

w organizację akcji społecznych. Każdego roku
mieszkańcy mogą zapoznać się z ich pracą
podczas strażackich festynów, zawodów
sportowych czy turniejów wiedzy pożarniczej. Jak
podkreślają strażacy – celem tych działań jest
podnoszenie świadomości o bezpieczeństwie
pożarowym i ratownictwie.
Strażacy otrzymują od samorządu regularne
wsparcie. Dzięki przekazywanym dotacjom
możliwe są zakupy m.in. motopomp, pomp
szlamowych, pił ratowniczych czy agregatów
prądotwórczych. W ciągu ostatnich dziewięciu lat
samorząd województwa przekazał ochotniczym
strażom pożarnym ponad 4 miliony złotych.
– Pilnie potrzebne były agregaty prądotwórcze
i pilarki, które na bieżąco kupowaliśmy. Teraz
chcemy pomóc strażakom z OSP doposażyć się
w kolejny ważny sprzęt, którego nie może
zabraknąć w żadnej jednostce – podkreśla
marszałek województwa pomorskiego
Mieczysław Struk.

„
– Ochotnicze straże pożarne bardzo
często jako pierwsze docierają na
miejsce niebezpiecznego zdarzenia.
Ubiegłoroczna nawałnica pokazała,
że szybkie dotarcie do miejsca
zdarzenia i dobry sprzęt są niezwykle
ważne – mówi Mieczysław Struk,
marszałek województwa
pomorskiego.

„

Podpisanie umów w sprawie przekazania dotacji
odbyło się 30 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. przedstawiciele jednostek OSP
oraz gmin, w tym zastępca burmistrza Rumi Piotr
Wittbrodt, a także marszałkowie Mieczysław Struk
i Krzysztof Trawicki.

Sprawy społeczne

Straż Miejska – w służbie mieszkańcom
Pod koniec sierpnia rumscy strażnicy obchodzili Dzień Strażnika Miejskiego. Była to okazja do
podsumowania dotychczasowej działalności.
Strażnicy miejscy pomagają mieszkańcom Rumi
od listopada 1990 roku, a więc od prawie 28 lat.
Przez cały ten czas niezmiennie wykonują swoje
zadania ustawowe: pilnują por ządku
w przestrzeni publicznej, czuwają nad
bezpieczeństwem w ruchu drogowym,
a niejednokrotnie ratują zdrowie i życie ludzkie.
– W 2018 roku, tylko do sierpnia strażnicy
przeprowadzili w Rumi ponad 1200 patroli:
zmotoryzowanych, pieszych czy rowerowych. Udało
się nam ujawnić ponad 4000 wykroczeń, z których
tylko 800 zakończyło się mandatami, zaś pozostałe
pouczeniem lub innymi środkami wychowawczymi
– mówi komendant Roman Świrski.
W ostatnich latach rumska straż miejska
wyposażona została nie tylko w nowoczesne
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radiowozy, lecz także deﬁbrylatory AED. Ten
ostatni zakup okazał się szczególnie szczęśliwy.
Pozwolił bowiem w lipcu 2018 roku uratować
życie kobiety mającej zawał serca. W chwili
przyjazdu strażników poszkodowana nie
oddychała, nie miała wyczuwalnego tętna –
dzięki AED przywrócono jej czynności życiowe.
– Zakres działań straży miejskiej jest bardzo
szeroki. Kontrolujemy piece domowe pod kątem
spalania śmieci, sprawdzamy stan oświetlenia
i oznakowania ulic, usuwamy wraki pojazdów,
ratujemy z opresji zwierzęta: w sierpniu
przeprowadziliśmy akcję ratowania kotka, który
zawisł zaklinowany łapką na poręczy balkonu
czwartego piętra – dodaje Roman Świrski.
– Straż miejska jest w Rumi potrzebna. Niektórzy

uważają, że za te pieniądze można by było
doﬁnansować etaty w policji, ale warto pamiętać,
że takie rozwiązanie jest prawnie niemożliwe –
mówi radny Piotr Bartelke. – Strażnicy dbają o ład
i porządek w miejscach publicznych, zapobiegają
dewastacji mienia, drobnym wykroczeniom
i przestępstwom. Warto też pamiętać, że nasi
strażnicy są bardzo wysoko oceniani w całej
Polsce za swoja pracę na rzecz miasta
i społeczeństwa – dodaje.
W uznaniu swojej działalności w 2016 roku
rumscy strażnicy otr zymali Cer tyﬁkat
Standaryzacji i Certyﬁkacji Straży Gminnych
i Miejskich Województwa Pomorskiego
„Z mieszkańcami i dla mieszkańców”
przyznawany przez wojewodę pomorskiego.
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Inwestycje

Szlak wzdłuż Zagórskiej Strugi
Uznany najlepszą przestrzenią publiczną w województwie
Szlak pieszo-rowerowy wzdłuż Zagórskiej Strugi otrzymał wyróżnienie w konkursie na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Pomorskiego 2018.
W dniu 20 września 2018 r. podczas Gali
Kongresu Smar t Metropolia 2018
wicemarszałek Paweł Orłowski wręczył
wyróżnienia laureatom XIII edycji konkursu
organizowanego przez Zarząd Województwa
Pomorskiego na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Pomorskiego 2018.
Rumia otrzymała wyróżnienie II stopnia.
Organizatorzy konkursu docenili miasto za
budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
Zagórskiej Strugi. Nagrodę w imieniu władz
miasta odebrał zastępca burmistrza Piotr
Wittbrodt.

– Ta inwestycja była bardzo potrzebna.
Nie tylko ułatwiła komunikację, ale przede
wszystkim spełniła wieloletnie marzenia
mieszkańców. Powstało miejsce do spacerów
i aktywnego spędzania czasu – mówi Piotr
Wittbrodt
– Ideą konkursu jest promocja takiego
kształtowania otoczenia, które sprzyja
integracji lokalnej wspólnoty, odpowiada na jej
potr zeby, budzi poczucie tożsamości
i odpowiedzialności za przestrzeń, aktywizuje
działalność społeczną i gospodarczą, a także
stanowi jeden z ważnych elementów wizerunku

wspólnoty terytorialnej – deklarują
organizatorzy.
Budowę szlaku rozciągającego się między
siedzibą Miejskiego Domu Kultury a Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rumi
zakończono w połowie 2017 roku.
Ciąg pieszy wybudowany został z kostki
betonowej, natomiast ciąg rowerowy z mieszanki
mastyksowo-grysowej w kolorze czerwonym.
Cały odcinek został oświetlony. W jego obrębie
zamontowano także ławki oraz śmietniki.
Wybudowano również kładki z barierkami.
Te ostatnie ozdobiono kaszubskimi wzorami.

Rumia naturalnie pomysłowa
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To trzeba lubić. Koszt kupna takiego
samochodu jest równowar ty
z kosztem, jaki co kilka miesięcy
trzeba włożyć w serwisowanie…

Łukasz
Makurat:
„Żuk to nie współczesny plastik-fantastik”
FSC Żuk był jednym z najpopularniejszych samochodów dostawczych epoki PRL. Jeszcze kilkanaście lat temu
ich widok na ulicach nie dziwił nikogo. Dzisiaj przykuwają wzrok i zwracają na siebie uwagę – jak przystało na
auta z przeszłości.
Miłośnik dawnej motoryzacji odnajdzie w Rumi
co najmniej kilka sprawnych żuków. Jeden z nich
jest jednak wyjątkowy – ze względu na
charakterystyczne malowanie, historię oraz rok
produkcji. Mowa o pojeździe będącym
własnością p. Łukasza Makurata.
– Poprzednim właścicielem żuka był mój
kolega, który wybrał się nim na rajd do Lloret de
Mar w Hiszpanii. Auto bez większych
problemów pokonało długą trasę, a po
powrocie wystawione zostało na aukcji
internetowej – mówi pan Łukasz. – Ja sam od
dłuższego czasu szukałem zabytkowego
samochodu. Dużym sentymentem darzyłem
Fiata 125p, jednak to żuk mojego ojca był
pierwszym autem, które prowadziłem jako
dziecko – dodaje pan Łukasz.
Pomarańczowy pojazd na co dzień jest
wizytówką ﬁrmy prowadzonej przez swojego
właściciela. Jednak bez obaw! Nie jest to
zapuszczony wrak oklejony tanimi naklejkami.
Jak podkreśla pan Łukasz – samochód z jednej
strony pomaga w reklamie, a z drugiej – jest
całkowicie sprawny i na bieżąco serwisowany.
– Nie chciałem z mojego żuka robić tzw.
doniczki, czyli auta, którego jedynym zadaniem
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jest postój na parkingu. Żuk sprawdza się jako
nośnik reklamowy, ale dbam mocno o to, aby
był też na bieżąco naprawiany. Poza tym po
prostu lubię nim jeździć, to dla mnie wielka
atrakcja – przyznaje p. Łukasz. – Jego
odbudowa została przeprowadzona przez
doświadczonych mechaników. Ponieważ
w momencie kupna lakier nie był oryginalny,
zdecydowałem się na przemalowanie go na
kolor pomarańczowy, zbliżony do koloru
znanego ze starych Audi serii 80 czy 100 –
dodaje właściciel.
Funkcja reklamowa nie jest zresztą jedynym
zadaniem pojazdu. Okazuje się, że żuk może też
pełnić rolę… placu zabaw!
– Mam czteroletniego syna, który w żuku jest po
prostu zakochany! Dla niego ten samochód to
najlepszy plac zabaw, jaki mógłby sobie
wymarzyć. Razem z kolegą uwielbiają w nim
przebywać. Na szczęście nie zrobili jeszcze
w środku piaskownicy, ale muszę przyznać,
że wychodzą z niego równie brudni, co po
zabawie w piasku – mówi pan Łukasz.
Współcześnie żuki kojarzą się przede wszystkim
z epoką PRL. Jednak pojazd pana Łukasza jest
pod tym względem wyjątkowy…

– Dużym zaskoczeniem była dla mnie data
produkcji mojego samochodu. Z fabryki
wyjechał w 1997 roku, jest to więc jeden
z ostatnich polskich Żuków. Mało kto zdaje sobie
sprawę z tego, że produkowano je tak długo –
ocenia pan Łukasz.
Opisywany pojazd, jak każdy zabytek
motoryzacji, wymaga wielu godzin pracy,
pokaźnych wkładów pieniężnych oraz
przyzwyczajenia się do jego nietypowego
charakteru. Mimo to pan Łukasz przyznaje, że
kocha dawną motoryzację, a posiadanie żuka to
dla niego ogromna frajda.
– To trzeba lubić. Koszt kupna takiego
samochodu jest równowarty z kosztem, jaki co
kilka miesięcy trzeba włożyć w serwisowanie…
o ile oczywiście nie jest się mechanikiem –
komentuje pan Łukasz. – Mimo to żuka po
prostu się czuje. W tym samochodzie nie ma
wspomagania, czujników, nie odbijają
kierunkowskazy. Samochód nie myśli za
właściciela, nie jest to współczesny plastikfantastik. Prowadzenie go to świetne uczucie,
którego nie da się porównać do niczego innego
– podsumowuje bohater artykułu.
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Samorząd

Te m a t a m i w i o d ą c y m i
podczas wrześniowej sesji
rady miejskiej były
inwestycje, przedstawiono
także sprawozdanie
z wykonania budżetu za
I połowę 2018 roku oraz
sprawozdania Komisji
Po l i t y k i G o s p o d a r c z e j
i Komisji Polityki
Przestrzennej.
Sesję Rady Miejskiej Rumi otwor zyły
sprawozdania burmistrza Michała Pasiecznego
oraz przewodniczącego rady Ariela Sinickiego.
Pr zedstawione zostały najważniejsze
wydarzenia mijającego miesiąca, w których brali
udział przedstawiciele władz miasta.
Z a s t ę p c a b u r m i s t r z a P i o t r W i t t b ro d t
zrelacjonował przyznanie Rumi nagrody
w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną
Województwa Pomorskiego 2018.
– Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Zagórskiej
Strugi został zauważony i doceniony jako jeden
z dwóch projektów inwestycyjnych tego typu
w naszym województwie. To zasługa nie tylko
władz miasta, ale całej rady. Możemy być dumni
z tej inwestycji – mówił Piotr Wittbrodt.
Radni dyskutowali także o możliwościach
i problemach związanych z doprowadzeniem
sieci kanalizacyjnej w obrębie ulicy Żołnierzy
I Dywizji Wojska Polskiego.

– Do rozpoczęcia inwestycji niezbędne jest
pozwolenie na budowę. Jego otrzymanie
uzależnione jest od uzyskania zgody
(służebności przesyłu na rzecz PEWiK-u)
od wszystkich właścicieli terenu, po których
zostały zaprojektowane sieci. Tych właścicieli
jest około stu. Od początku naszej kadencji
odbyło się wiele spotkań z właścicielami ww.
gruntów w celu przekonania ich do zawarcia
stosownych aktów prawnych. Brak zgody choć
jednego właściciela uniemożliwia realizację
całego projektu. Ze zdecydowaną większością
właścicieli udało się porozumieć, niestety
zostało jeszcze kilku, z którymi prowadzone są
i n t e n s y w n e ro z m o w y. D o k u m e n t a c j a
techniczna została już opracowana, jak tylko
skompletowane zostaną służebności, PEWiK
będzie mógł przystąpić do realizacji – mówi
Ariel Sinicki, przewodniczący rady miejskiej.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej
przedstawiono sprawozdanie z realizacji
inwestycji miejskich od października 2017 roku.
Zreferowała je Katarzyna Głodkowska,
naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej.
– W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
powstało wiele ważnych i wyczekiwanych od lat
inwestycji. Nie zwalniamy tempa i staramy się
rozwijać równomiernie każdą dzielnicę Rumi.
Przed nami jeszcze wiele pracy, gdyż w ciągu 4
lat nie da się nadrobić wszystkich zaległości.
Budowa samej infrastruktury drogowej dla
całego miasta to koszt około 250-300 mln
złotych. Dlatego walczymy o każde
doﬁnansowanie, które wzmacnia budżet
miasta.
Radnym pr zedstawione zostało także
sprawozdanie z wykonania budżetu za
I półrocze 2018 roku.
Następnie swoje sprawozdania przedstawili:
B e a t a Ł a w r u k a j t i s z Ko m i s j i Po l i t y k i
Gospodarczej i Marek Chodnicki z Komisji
Polityki Przestrzennej.
– Komisja często musiała godzić zwaśnione
strony, pomagać mieszkańcom, w czasie
naszych spotkań gościliśmy deweloperów i inne
osoby zainteresowane tematem planowania
przestrzennego – mówił Marek Chodnicki,
przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej.
Podczas sesji zatwierdzono też kolejne
m i e j s c o w e p l a n y z a g o s p o d a ro w a n i a
przestrzennego, radni wysłuchali sprawozdania
z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin
„Doliny Redy i Chylonki”.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Przykładowe inwestycje zrealizowane w okresie 2017-2018
(dotyczy sprawozdania przedłożonego radnym)

RONDO IM. ROTMISTRZA PILECKIEGO

UL. ABRAHAMA

UL. TOPOLOWA - „ZIELONA WYSPA”

UL. BRZECHWY, MAKUSZYŃSKIEGO

UL. GRYFA POMORSKIEGO

BIEŻNIA SPORTOWA - PRZY ZSO

UL. CEYNOWY - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

UL. DERDOWSKIEGO - NOWY PRZYSTANEK

PROGRAM KAWKA

OŚWIETLENIE LED

TERMOMODERNIZACJA

UL. BĄDKOWSKIEGO
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Historia

„Aurora” – czyli
historia kina
w Rumi

Autor artykułu:
Darek Rybacki

Współcześnie obecność kina jest w naszym
mieście czymś naturalnym. Podobnie było
w czasach przedwojennych oraz PRL. Sale
kinowe nie cieszyły się za to powodzeniem
w latach dziewięćdziesiątych i na początku
XXI wieku. Wówczas miłośnicy filmu musieli
korzystać z oferty kin trójmiejskich.

Już przed wojną do Rumi i Zagórza regularnie
przyjeżdżały tzw. kina objazdowe. Odwiedzały
one mniejsze miejscowości, organizując
projekcje w świetlicach wiejskich lub domach
kultur y. Ówcześni mieszkańcy, dzięki
regularnym seansom kina objazdowego mogli
zapoznać się z szeregiem filmów komediowych,
przygodowych, oświatowych i propagandowych. Wśród tych ostatnich szczególną
popularnością cieszył się dokument
„Uroczystości pogr zebowe Marszałka
J. Piłsudskiego”.
Mniej więcej na rok przed wybuchem wojny
Rumia doczekała się także kina stałego, którego
założycielem był Antoni Radtke. Mieściło się
ono w istniejącym do dzisiaj budynku niedaleko
skrzyżowania ulic Wybickiego i Piłsudskiego
(obecnie sklep meblowy). Połączone było
z restauracją. Placówka nie zdążyła na dobre

Repertuar, lata 70

Kino Aurora w latach 60.

rozpocząć działalności ze względu na brak
odpowiednich zezwoleń i rozpoczęcie II wojny
światowej.
W czasach okupacji administracja niemiecka
zajęła kino Radtkego i początkowo
zorganizowała tam obóz jeniecki. Wszystkie
urządzenia kinematograficzne skonfiskowano
i przeniesiono na teren rumskiego lotniska,
gdzie zorganizowano prowizoryczne kino dla
stacjonujących w Rumi żołnierzy. Część
projekcji była ogólnodostępna.
Niemcy wrócili do koncepcji organizacji kina
w pierwotnym miejscu dopiero pod koniec 1943
roku. Otwarcie kina w dawnym miejscu
zainaugurował pokaz filmu „Nieskończona
droga” w reżyserii Hansa Schweikarda. Kino
dysponowało znaczącą w tamtych czasach
liczbą 300 miejsc.
Po zakończeniu wojny, sali kinowej – po
przerwie w funkcjonowaniu – nadano nazwę
„Aurora”, zapewne na cześć słynnego
radzieckiego okrętu. Placówka funkcjonowała
przez cały okres PRL. Dzięki zachowanym
rocznikom statystycznym wiadomo, że liczba
seansów w ciągu roku wahała się w okolicy
tysiąca – z oferty Aurory łącznie korzystało
kilkadziesiąt tysięcy widzów.
Placówka organizowała również wydarzenia
specjalne, w tym m.in. „Dni Filmu Radzieckiego”
czy „Festiwal Filmów Polskich”. Wśród
wyświetlanych w Auror ze ekranizacji

znajdowały się zarówno produkcje zachodnie
(„Przygody Hucka Finna” z 1960 roku), polskie
(„Monolog” z 1974 roku), jak i radzieckie
(„Lautarzy” z 1972 roku). Na tym jednak nie
koniec, bo w kinie wyświetlano również tak
or yginalne filmy jak japoński „Powrót
Mechagodzilli” z 1975 roku.
Kino Aurora zamknięto na początku lat
dziewięćdziesiątych. Na nową instytucję
kinomani musieli czekać aż do 2011 roku. Wtedy
też w Galerii Rumia powstało nowoczesne
Multikino. Była to czwarta inwestycja tej sieci
w obrębie Trójmiasta i okolic. Do dzisiaj oferuje
mieszkańcom pięć sal kinowych wyposażonych
w nowoczesny system wizualny dźwiękowy,
a także zaplecze gastronomiczne.

Kino Aurora w latach 60. – widok z ulicy Wybickiego

Rumia dawniej i dziś
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Zajazd przy
ul. Sobieskiego
w trakcie rozbiórki

Zajazd przy
ul. Sobieskiego
Dawniej w pobliżu dzisiejszej siedziby
urzędu miasta znajdował się zajazd
pocztowy, którego historia sięgała czasów
nowożytnych. Przez wieki był on miejscem
odpoczynku podróżnych i wymiany koni
pocztowych, służących do transportu
przesyłek na linii Gdańsk-Berlin. Zajazd ze
względu na fatalny stan techniczny
ro z e b r a n o w 1 9 7 2 ro k u p o d c z a s
poszerzania krajowej szóstki. Pod koniec
2010 roku rumski obiekt odtworzono
w oryginalnym kształcie z XVIII wieku.
Podziwiać można go w Skansenie we
Wdzydzach Kiszewskich.

Historia

Rekonstrukcja zajazdu
z Rumi we Wdzydzach
Kiszewskich.
Fot. UG Kościerzyna

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Dodatek
specjalny

nr 168
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Wakacje dobiegły końca i oﬁcjalnie już rozpoczął się rok szkolny 2018/2019.
Tradycyjnie, także i tym razem, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
przygotował program warsztatów, konkursów i akcji dla podopiecznych placówek
edukacyjnych gmin-członków Związku.
Przyświecające nam w tym roku motto to „ochrona powierzchni ziemi”.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:
I. Warsztaty terenowe:
ź „Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA; w ramach warsztatów uczeń
poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów
zmierzając drogą odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego
unieszkodliwienia;
ź „Ciepło dla Trójmiasta” - realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia;
podczas warsztatów młodzież poznaje zasady funkcjonowania wytwórców
i dystrybutorów ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak: kogeneracja,
źródła oraz rodzaje energii, ochrona powietrza;
ź „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” realizowane we współpracy ze spółką PEWIK Gdynia; w ramach warsztatów
uczeń poznaje technologię oczyszczania ścieków bądź sposoby ujmowania
i uzdatniania wody, zaznajamia się z zagrożeniami, jakie wywiera urbanizacja
oraz rozwój przemysłu na wody podziemne.
II. Konkursy ekologiczne:
ź „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXI edycja) – zadaniem jest wykonanie pracy
plastycznej pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”;
ź „Mała nakrętka, duży problem” (XVI edycja) – zadaniem jest zbiórka
plastikowych nakrętek;
ź „Konkurs fotograﬁczny” (XI edycja) – zadaniem jest wykonanie fotograﬁi
pt. #obserwujęprzyrodę;

Serdecznie zapraszamy
do udziału!
/październik/
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„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (IX edycja) – zadaniem jest
przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie placówki oświatowej oraz akcji
happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;
ź „Konkurs wiedzy ekologicznej” (XIII edycja) – konkurs skierowany do
specjalnych szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych,
jak również do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego; temat tegorocznej edycji: „Zmieniamy zachowania na dobre”;
ź „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” – zadaniem jest zbiórka
baterii.
III. Projekty edukacyjne:
ź „Lider Lokalnej Ekologii” (X edycja) – wielozadaniowy, kompleksowy projekt
edukacji ekologicznej dla dzieci/młodzieży ze wszystkich poziomów
nauczania, grona pedagogicznego oraz społeczności lokalnej, w którym
głównym „motorem napędowym” projektu jest szkolny/przedszkolny
koordynator. W tegorocznej edycji projektu zapraszamy do realizacji tematu:
„Robię porządek z odpadami”;
ź „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja cz.2) - program skierowany
do koordynatorów edukacji ekologicznej realizowany poprzez spotkania
seminaryjno-warsztatowe z wykładowcami akademickimi i specjalistami
z zakresu kształcenia nauczycieli. Temat trzeciej edycji: „Jak tworzywa sztuczne
zmieniły nasze życie?”.
Szczegółowe informacje dot. oferty edukacyjnej Związku, harmonogramy spotkań
oraz formularze można uzyskać osobiście w biurze Związku lub na stronie
internetowej – www.kzg.pl w zakładce „Edukacja”.
ź
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2018
01 – 31.10

Wystawa malarstwa Macieja Tamkuna pt. „Irredenta
w malarstwie Macieja Tamkuna”, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11

19. 10. – 31.10

Wystawa fotograﬁi pt. „Beka, czyli ptasi raj w ujściu Redy”,
Filia nr 1, ul. Pomorska 11

01.10 – 15.10

Wystawa malarstwa Magdaleny Limbach pt. „Jestem z Ciszy”,
Stacja Kultura – Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

17.10. – 31.10

Wystawa malarstwa Zbigniewa Śmiechowskiego, Stacja
Kultura – Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

03.10 (środa)

godz. 09:00 - 14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Badmintonie
Dziewcząt i Chłopców
Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Górnicza 19
godz. 09:00 - 14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Badmintonie Dziewcząt i Chłopców, Szkoła Podstawowa
nr10 ul. Górnicza 19
godz. 17:00 Jak nie dać się przestępcy? – spotkanie
z policjantem, Filia nr 4, ul. Górnicza 19

4.10 (czwartek)

godz. 17:00 Posłuchaj Piesku! Dzieci czytają. Pieski słuchają.
Filia nr 1, ul. Pomorska 11
godz. 18:00 Kurs Podstaw Fotograﬁi z elementami
zaawansowanych technik, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18:00
Wernisaż Fotograﬁi Anny Kopras, tytuł wernisażu "Przebłysk"
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

06 (sobota)

07.10 (niedziela)

godz. 10:00 - 18:00 64 Sety na 64 Rocznicę Uchwalenia Praw
Miejskich Rumi, MOSIR Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49
godz. 13:00 Stacja Jazzik – koncert Agaty Świętoń
pt. „Kolory”, Stacja Kultura – Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2
godz. 11:00-13:00 Afera Kr yminalna, Pociąg do
Niepodległości – gra detektywistyczna na aplikację Action
Track, Stacja Kultura – Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 17:00 Afera Kryminalna, Spotkanie autorskie
z Katarzyną Bondą, Stacja Kultura – Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2.
godz. 11:00 - 12:30 Mecz Piłki Nożnej Junior D2MKS ORKAN
Rumia - Gryf Wejherowo Boisko Wielofunkcyjne
ul. Bukowa
godz. 13:00 - 15:00 Mecz Rugby I Liga RC Arka Rumia-Sparta
Jarocin Boisko MOSiR ul. Gdyńska
godz:16:00 - 18:00 Mecz Piłki Nożnej Klasa B OKS Janowo
Rumia – Sztorm II Mosty Boisko Wielofunkcyjne
ul. Bukowa
godz. 11:00 - 13:00 Mecz Piłki Nożnej Liga Wojewódzka
Junior A MKS ORKAN Rumia - Meteor Pinczyn Boisko MOSiR
ul. Gdyńska

godz. 17:00 Biesiada Literacka, gość na 64 Urodziny Miasta –
reżyser Krzysztof Zanussi, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11
godz. 19:00 Rumskie Spotkania Muzyczne Koncert
"Najpiękniejsze melodie operowe, musicalowe i rozrywkowe"
64 rocznica nadania praw miejskich Rumi, koncert Paraﬁa
Św. Józefa i Judy Tadeusza, ul. Podgórna 1

9.10 (wtorek)

godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle – Poczta dla
Tygr yska, Stacja Kultura – Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2.

11.10 (czwartek)

godz. 19:00 Koncert Mis i Gongów w wykonaniu Lucyny
Bierut- Mazurek Miejski Dom Kultur y w Rumi,
ul. Mickiewicza 19, wstęp 30 zł
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle – Poczta dla
Tygryska, Filia nr 1, ul. Pomorska 11
godz. 18:00 Kurs Podstaw Fotograﬁi z elementami
zaawansowanych technik, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2

12.10 (piątek)

godz. 17:00-20:00 Casting - Projekt Wierszogadanie 2018
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 19:00 - 21:00 Andropauza 3 - Czyli jak żyć i nie
zwariować - spektakl komediowy Hala Widowiskowo –
Sportowa ul. Mickiewicza 49

13.10 (sobota)

godz. 08:30 - 10:30 Turniej Piłki Nożnej SL Salos Junior F2
Boisko Wielofunkcyjne ul. Bukowa
godz. 11:00 - 12:30 Mecz Piłki Nożnej Junior D1MKS ORKAN
Rumia - MKS Władysławowo Boisko Wielofunkcyjne
ul. Bukowa
godz. 17:00 - 18:30 Rumski Dzień Seniora Koncert
Krzysztofa Krawczyka MOSIR Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Mickiewicza 49
Warsztaty wokalne z harfą kryształową Miejski Dom Kultury
w Rumi, ul. Mickiewicza 19, wstęp 50 zł

14.10 (niedziela)

godz. 17:00 - 18:30 Rumski Dzień Seniora Koncert
Krzysztofa Krawczyka MOSIR Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Mickiewicza 49
Warsztaty wokalne z harfą kryształową Miejski Dom Kultury
w Rumi, ul. Mickiewicza 19, wstęp 50 zł

16.10 (wtorek)

godz. 18:00 Wieczór ﬁlmowy z niespodzianką, Stacja Kultura
– Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

17.10 (środa)

godz. 18:00 Wernisaż wystawy malarstwa Zbigniewa
Śmiechowskiego, Stacja Kultura – Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2
godz. 19:00 - 21:30 Mecz Piłki Siatkowej II Liga Kobiet APS
Rumia - UKS Orzeł Malbork MOSIR Hala WidowiskowoSportowa ul. Mickiewicza 49

18.10 (czwartek)

19.10 (piątek)

20.10 (sobota)

godz. 18.00 Wernisaż malarstwa Stowarzyszenie Artystów
Pasjonat z Rumi, Miejski Dom Kultury w Rumi,
ul. Mickiewicza 19
godz. 09:00 - 14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Unihokeju Dziewcząt
MOSIR Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Kurs Podstaw Fotograﬁi z elementami
zaawansowanych technik, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2
godz. 10:00-15:00 Warsztaty motywacyjne dla dzieci
i młodzieży z Michałem Zawadką, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2.
godz. 18:00, „Jak być gościem w rezerwacie Beka” –
spotkanie ze Stanisławem Łubieńskim, autorem książki
pt. „Dwanaście srok za ogon”, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2
godz. 19:00 Muzyka z przesłaniem, koncert Tomka
Kamińskiego pt. „Ty tylko mnie poprowadź”, Dom Kultury SM
Janowo, ul. Pomorska 11
godz. 08:00 - 18:00 XXVII Międzynarodowa Wystawa Kotów
Rasowych Rumia 2018 MOSIR Hala WidowiskowoSportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00 - 12:30 Mecz Piłki Nożnej Junior C2 MKS ORKAN
Rumia - Arka II Gdynia SI Boisko Wielofunkcyjne ul. Bukowa
godz. 13:00 - 15:00 Mecz Rugby I Liga RC Arka RumiaWataha Zielona Góra Boisko MOSiR ul. Gdyńska
godz. 13:00 - 14:30 Mecz Piłki Nożnej Junior D2 MKS ORKAN
Rumia - Bałtyk Gdynia Boisko Wielofunkcyjne ul. Bukowa
godz. 15:00 - 17:00 Mecz Piłki Nożnej Klasa B OKS Janowo
Rumia - Amigo Przyjaźń Boisko Wielofunkcyjne ul. Bukowa

21.10 (niedziela)

godz. 09:00 - 17:00 XXVIII Międzynarodowa Wystawa Kotów
Rasowych Rumia 2018 MOSIR Hala WidowiskowoSportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00 - 13:00 Mecz Piłki Nożnej Liga Wojewódzka
Junior AMKS ORKAN Rumia - KP Starogard Gd. Boisko
MOSiR ul. Gdyńska
godz. 12:00 - 15:00 Turniej Piłki Nożnej MKS Orkan Junior F2
Boisko Wielofunkcyjne ul. Bukowa
godz. 15.00 Rodzinne Spotkania Teatralne, spektakl
stomatologiczny pt. „Próchniak i Bakteriusz”, wystawia Teatr
Valldal z Gdyni, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 1

22.10 (poniedziałek)

godz. 09:00 - 14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Unihokeju Chłopców MOSIR Hala WidowiskowoSportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 09:00 - 14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Unihokeju
Chłopców Szkoła Podstawowa nr10 ul. Górnicza 19

23.10 (wtorek)

godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle – Biegnij
dynio biegnij, Stacja Kultura – Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2
godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Stacja
Kultura – Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

24.10 (środa)

godz. 09:00 - 14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Unihokeju
Dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Górnicza 19
godz. 09:00 - 14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Drużynowym
Tenisie Stołowym Chłopców MOSIR Hala Widowiskowo Sportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 09:00 - 14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Drużynowym
Tenisie Stołowym Dziewcząt MOSIR Hala Widowiskowo –
Sportowa ul. Mickiewicza 49

25.10 (czwartek)

godz. 18:00 Premiera teatralna „Pierwsza lepsza - czyli
komedia w jednym akcie” Miejski Dom Kultury w Rumi,
ul. Mickiewicza 19
godz. 09:00 - 14:00Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w D r u ż y n o w y m Te n i s i e S t o ł o w y m D z i e w c z ą t
MOSIR Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 09:00 - 14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców MOSIR Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle – Biegnij
dynio biegnij, Filia nr 1, ul. Pomorska 11
godz. 18:00 Kurs Podstaw Fotograﬁi z elementami
zaawansowanych technik, Stacja Kultura – Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2

27.10 (sobota)

godz. 18:30 Spotkanie autorskie z Elką Noland, Stacja
Kultura – Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 09:00 - 14:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Chłopców w Unihokeju r.2003-2005 MOSIR Hala
Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 12:00 - 15:00 Mecz Tenisa Stołowego I Liga Mężczyzn
OT Logistics Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia-Poltrex
Lębork MOSIR Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 - 21:00 Mecz Piłki Siatkowej II Liga Kobiet APS
Rumia - WTS Włocławek MOSIR Hala WidowiskowoSportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00 - 12:30 Mecz Piłki Nożnej Junior D1 MKS ORKAN
Rumia - Latarnik Choczewo Boisko Wielofunkcyjne
ul. Bukowa
godz. 15:00 - 17:00 Mecz Piłki Nożnej Klasa B OKS Janowo
Rumia - Jaguar II Gdańsk Boisko MOSiR ul. Gdyńska

28.10 (niedziela)

godz. 08:30 - 15:00 Grand Prix Rumi w tenisie stołowym II edycja MOSIR Hala Widowiskowo-Spor towa
ul. Mickiewicza 49
godz. 11.00 - 14.00 Radosna niedziela , Rodzinne warsztaty
z i ns t rukt o rami MDK RUMIA Gale ria Rumia,
ul. Sobieskiego 14A
godz. 17.00 Najpiękniejsze polskie piosenki o miłości gra
zespół Farba (m.in. Krajewski, Wodecki, Kiepura, Maanam ),
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

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

24.10 (środa)
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Sprawy społeczne

Natalia Gołąbek

cykl - „Jesteś tym, co jesz”

w nowy rok szkolny
Rozpoczęcie roku szkolnego za nami. Przed uczniami intensywny okres zdobywania nowej wiedzy
i doświadczeń. Jest to również czas, w którym rodzice, szkoły i samorządy powinny odpowiednio zadbać
o zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży.
Dlaczego jest to takie ważne?
Instytut żywności i żywienia alarmuje, że polskie
dzieci tyją najszybciej w Europie. Obecnie
znajdujemy się na 5 miejscu w Europie pod
względem otyłości. Jeżeli ta tendencja się nie
odwróci za kilka lat będziemy krajem
z najwyższym odsetkiem ludzi z nadwagą
i otyłością na Star ym Kontynencie.
W województwie pomorskim odsetek uczniów
z nadwagą sięga już 19 procent.
Prawidłowe żywienie jest jednym
z najważniejszych czynników zapewniających
właściwy rozwój dziecka, obniżenie ryzyka
chorób, w tym infekcji, a także ryzyka
wystąpienia chorób dietozależnych
w dorosłości. Ponadto zdrowe odżywianie
pomaga osiągać dobre wyniki w nauce,
dostarcza niezbędnej energii, sprawia
przyjemność, przez co także poprawia
samopoczucie.
W związku z tym, że dzieci spędzają
w placówkach szkolnych od 6 do 9 godzin
dziennie, należy zwracać szczególną uwagę na
organizację posiłków w ciągu dnia, ich wartość
energetyczną, a także udział poszczególnych
składników odżywczych.

W przypadku przedszkoli 75% kalorii w ciągu
dnia dzieci spożywają w placówce (w szkołach
podstawowych obiad dostarcza 30-35% energii
w ciągu dnia). Podczas wspólnych posiłków
dzieci budują nawyki żywieniowe, kształtują
swoje preferencje smakowe oraz zwiększa się
ich tolerancja na nowe produkty spożywcze.
Udowodniono, że większość „domowych
niejadków” nie ma problemów z posiłkami
w swoich przedszkolach. Dlatego już
prawidłowo komponowane żywienie
przedszkolne ma istotne znaczenie
w zwalczaniu rosnącej nadwagi i otyłości wśród
dzieci i młodzieży. Otyłe przedszkolaki
narażone są na czterokrotnie wyższe ryzyko
bycia otyłym w przyszłości niż ich rówieśnicy
o prawidłowej masie ciała. Należy pamiętać
o tym, że zapewnienie odpowiedniego żywienia
dzieciom powinno być wspólnym zadaniem
rodziców i placówek oświatowych.
Nie zapominajmy o tym, że
nieodłączną częścią zdrowego
odżywania zawsze jest aktywność
ﬁzyczna – dlatego niech zajęcia
z wychowania ﬁzycznego będą
warte uwagi każdego ucznia!

Życzę wszystkim zdrowego nowego roku szkolnego!
Dietetyk Natalia Gołąbek

Przedstawiam podstawowe zasady
zdrowego żywienia dla dzieci
i młodzieży, do któr ych
przestrzegania gorąco zachęcam:
1. 5 posiłków dziennie o stałych porach.
2. 3-4 godzinne przerwy pomiędzy posiłkami.
3. Śniadanie należy spożyć przed wyjściem
do szkoły.
4. W plecaku zawsze powinno się znaleźć
miejsce na zdrowo skomponowane II śniadanie,
np. kanapka z pełnoziarnistego pieczywa,
z masłem, wędliną drobiową, chudym serem
i ulubionymi warzywami + sezonowy owoc na
deser. Ciekawszą alternatywą kanapek są
domowe ciastka owsiane czy koktajle na bazie
jogurtów naturalnych i świeżych owoców.
5. W ciągu dnia należy pamiętać o dostarczaniu
w diecie mleka i jego przetworów, tak by
zapobiec niedoborom wapnia.
6. Głównym źródłem płynów powinna być woda
dobrej jakości.
7. Odpowiednio zbilansowany obiad składa się
z pełnoziarnistych produktów zbożowych
(np. ryżu, kaszy), chudego mięsa bądź ryb,
a także warzyw, które powinny zajmować
połowę obiadowego talerza.
8. Ostatni posiłek w ciągu dnia powinien być
lekkostrawny i spożywany na 2-3h przed snem.
9. W każdym posiłku powinno znaleźć się
warzywo lub owoc.
Rumia naturalnie pomysłowa

Telefony, ogłoszenia
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi 58 671-01-98
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Komisariat Policji w Rumi 58 679-67-22
Straż Miejska w Rumi 58 671-94-73
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992 | 58 679-96-00
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 | 58 668-73-11
Pogotowie Energetyczne 991 | 801-404-404
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi 58 679-65-89
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58 671-05-56
Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00

23

58 727-24-01 | 58 727-24-02 NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
58 671-72-10 NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia
58 671-98-25 NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia
58 771-25-07 NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia
58 671-11-23 Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.
58 727-24-40 NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia
58 727-21-72 Centrum Medyczne IMED
58 771-47-40 NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia
58 679-56-86 NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A
58 727-29-50 Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

TELEFONY
KONTAKTOWE

(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h
NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)
58 672-74-23 Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.
58 572-72-00 Szpital Specjalistyczny Wejherowo

58 301-73-44 | 601-408-183 Koordynator Ratowniczych Działań Med.
58 670-48-48 Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia
Interesanci przyjmowiani są codziennie w godzinach pracy
(pon. 9:00-17:00;wt.-pt. 7:30-15:30).
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Referat
Gospodarki Nieruchomościami przyjmuje zgodnie
z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem czwartków.
Referat Podatków i Opłat Wydziału FinansowoBudżetowego oraz Wydział Spraw Społecznych przyjmują
zgodnie z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem wtorków
i czwartków.

Rumska Rada Seniorów spotyka się w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca
w godz. 12:00-14:00. Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali
władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.

Grupa DDA/DDD Rumia spotyka się w każdą środę o godz.
18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi,
ul. Starowiejska 46 . Więcej informacja na http://dda-rumia.pl.

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują mieszkańców
w poniedziałki, w godz . 13:00-17:00, po uprzednim umówieniu się przez
Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

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

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi
oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w październiku 2018 roku

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Komisja Samorządowa

Komisja Oświaty
i Wychowania

4 października, godz. 16.00 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

18 października, godz. 17.30 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Termin sesji:
8 października 2018 roku, godz. 18.00
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi
Tematy wiodące sesji
64-rocznica nadania praw miejskich miastu Rumia,
Pośmiertne przyznanie medalu „Za Zasługi dla Miasta Rumi”
– Śp. Andrzejowi Sadłowskiemu.

ź
ź

Planowane dyżury przewodniczącego rady
i wiceprzewodniczących rady w październiku 2018 roku:
1.10 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki,
8.10 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki,
15.10 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,
22.10 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki,
29.10 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa.
Rumskie Nowiny nr

/październik/

MAPA INWESTYCJI DROGOWYCH
realizowanych w latach 2015-2018
Drogi lub ich odcinki ukończone w latach 2015-2017
Drogi lub ich odcinki z płyt YOMB ukończone w latach 2015-2017
Chodniki lub ich odcinki wybudowane w latach 2015-2017
Drogi lub ich odcinki, w wersji docelowej lub z płyt YOMB, chodniki lub ich odcinki - planowane do realizacji w 2018 roku

ul. Krokusowa/
Nagietkowa

ul. Torfowa

ul. Irysowa

ul. Bławatkowa
ul. Szymborskiej
ul. Gałczyńskiego

ul. Gerberowa

ul. Świętopełka

ul. Narcyzowa

ul. Baczyńskiego

ul. Broniewskiego

ul. Norwida

ul. Kilińskiego

ul. Słowackiego

ul. Tysiąclecia

ul. Mazurska

wysięgnik
ul. Kazimierskiej

wzdłuż ul. Żołnierzy I Dywizji WP

ul. Mackiewicza
ul. Zapolskiej

ul. Poziomkowa

ul. Warzywna

Ścieżka rowerowa

ul. Okrzei

ul. Wyspiańskiego

Kazimierska
– układ drogowy

ul. Makowa

ul. Wróblewskiego

ul. Wiązowa-Borówkowa

ul. Jana z Kolna

ul. Modrzewiowa

ul. KazimierskaBukowa-Chełmińska

ul. Świętopełka

ul. Waryńskiego

ul. Herberta

ul. Kościelna

ul. Dunikowskiego

ul. Migały

ul. Chopina

ul. Bądkowskiego

ul. Kasprowicza

ul. Chodkiewicza

ul. Cyprysowa

ul. Hepki
ul. Bieszke

ul. Wita Stwosza

ul. Krzywe Koło

ul.Długa

ul. Grabowa
ul. Rajska

ul. Dębogórska

ul. Rodziewiczówny
Targowa-Jaworskiego

ul. Topolowa
ul. Leszka Białego

ul. Leszka Białego
ul. Okrężna

ul. Wysoka

Parking przy
ulicy Sienkiewicza
ul. Piaskowa

(wysięgnik)

ul. Świerkowa

Ciąg pieszo
rowerowy przy
Zagórskiej Strudze

ul. Sienkiewicza

Parking przy
ul. Pułaskiego
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ul. Skarpowa

ul. Dębogórska

ul. Krzywoustego

ul. Derdowskiego

ul. Poznańska

Rondo im. Pileckiego

ul. Kasztelańska

ul. Wybickiego
ul. Wybickiego

ul. Skarpowa

ul. Maczka

ul. Nizinna

ul. Jarzębinowa

ul. Piłsudskiego

ul. Piłsudskiego

ul. płk. Dąbka

ul. Gruszkowa

ul. Kazimierza Wielkiego

ul. Kazimierza
Jagiellończyka

Sygnalizacja świetlna

ul. Kapitańska

ul. Kasztanowa

ul. Dębogórska

ul. Jana Kazimierza

ul. Czechowa

ul. Przemysłowa

ul. Leszczynowa

ul. Mściwoja

ul. Subisława

ul. Heykego

ul. Staszica

ul. Klonowa

ul. Cmentarna

ul. Reja

ul. Hetmańska

ul. Wiązowa

ul. Majkowskiego

ul. Gdańska

Zatoki autobusowe
przy Gdańskiej

ul. Pomorska

ul. Wejhera

ul. Wyżynna

ul. Wrocławska
ul. Śląska

ul. Dąbrowskiego

ul. Abrahama
(ciąg pieszy)

Układ drogowy przy
Pomorskiej i ZSO

ul. Kujawska

Ścieżka rowerowa
wzdłuż ul. Gdańskiej

ul. Morska

ul. Kujawska

ul. Abrahama
ul. Bydgoska

ul. Dąbrowskiego

ul. Stoczniowców

ul. Ormińskiego

ul. Źródlana

ul. Batorego przy szkole

fragment
ul. Porazińskiej

ul. Janowska

ul. Działkowców

Przejście ul. 3go-Maja
- Ormińskiego

ul. Kombatantów

ul. Św. Józefa

ul. Batorego

ul. Kielecka

ul. Wyszeckiego

ul. Włókiennicza

ul. Brzechwy

ul. Granitowa
ul. Dokerów

ul. Gryfa Pomorskiego

ul. Oliwska

ul. Robotnicza

ul. Podmokła

ul. Żeglarzy

ul. Portowa

ul. Kolejowa

ul. Ludowa

ul. Makuszyńskiego
ul. Okrętowa
ul. Robotnicza

Dzieje się w Rumi

ul. Metalowców

ul. Kolejowa

ul. Kolejowa

