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BUDŻET OBY WATELSKI

Zagłosuj na projekty zgłoszone do
Już 18 września startuje głosowanie na
tegoroczne projekty zgłoszone pr zez
mieszkańców. Potrwa ono do 2 października.
Jak zagłosować?
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta Rumi.
Możliwe jest oddanie jednego głosu na projekt inwestycyjny i jednego na
projekt prospołeczny.
Głosowanie przeprowadza się poprzez wypełnienie interaktywnego
formularza do głosowania dostępnego na stronie internetowej
rumia.budzet-obywatelski.org
– Serdecznie zachęcam do udziału w głosowaniu na projekty
finansowane z Budżetu Obywatelskiego. Dzięki aktywności mieszkańców
udało się już zrealizować wiele inwestycji: budowę chodników, terenów
rekreacyjnych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz akcji
społecznych, jak chociażby nauka pływania dla dzieci, zakup
defibrylatorów dla Straży Miejskiej czy letnią filharmonię dla
najmłodszych w Parku Starowiejskim – mówi burmistrz Michał Pasieczny.
Interaktywny formularz do głosowania zawiera numery projektów,
nazwy projektów oraz informację jak prawidłowo oddać głos. Integralną
częścią formularza do głosowania jest oświadczenie głosującego

o zamieszkiwaniu na terenie miasta Rumi. Brak oświadczenia uniemożliwi
wzięcie udziału w głosowaniu.
Informacja o wynikach głosowania zostanie opublikowana na stronie
internetowej Urzędu Miasta Rumi.
Budżet Obywatelski w liczbach
Rumia była pierwszym miastem Małego Trójmiasta Kaszubskiego,
które wyodrębniło Budżet Obywatelski. W tym roku mieszkańcy mogą
głosować po raz czwarty. W pierwszej edycji oddano łącznie 5371 głosów
na piętnaście zakwalifikowanych projektów. Zwycięski okazał się pomysł
budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1. Rok później
największą liczbą głosów mógł pochwalić się projekt budowy boiska przy
Zespole Szkół Ekologicznych w Janowie.
W zeszłorocznej edycji oddano łącznie 13 390 głosów. Największą
ilość zdobył projekt zakupu mobilnego defibrylatora dla strażników
miejskich (1259 głosów), dużą popularnością cieszyła się też darmowa
sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (1029 głosów) oraz nauka
pływania dla dzieci (833 głosy).
Większość projektów zeszłorocznego budżetu zostało już
wdrożonych, na realizację pozostałych miasto ma czas do końca
bieżącego roku. Dotychczas na projekty przeznaczono blisko 5 milionów
złotych. W tym roku na budżet przeznaczono 1,5 miliona złotych.

PROJEKTY PROSPOŁECZNE
Projekt numer 8
"Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej" – cykl
zajęć edukacyjnych w rumskich szkołach. Projekt zakłada
przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej dla uczniów rumskich szkół, które
deklarują potrzeby w tym zakresie. Celem projektu jest
przekazanie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy
i umiejętności w przedmiotowym zakresie.
Projekt numer 11
"Przez rozmowę do zdrowia" wykłady lekarzy,
dietetyków, rehabilitantów i trenerów. Projekt zakłada
organizację wykładów, prelekcji i pokazów dotyczących
szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców
Rumi. Przeznaczony dla grupy osób dorosłych w dwóch
kategoriach 18-50 lat oraz 50 + senior. Realizacja tego
projektu zakłada wzrost świadomości zdrowotnej,
rozpoznawania zagrożeń oraz zdobycia praktycznych
umiejętności radzenia sobie w przypadkach walki z chorobą.
Projekt numer 12
"Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora". Projekt
zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć
ruchowych dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych zajęcia
rytmiczno-ruchowe. Dla młodzieży i osób dorosłych zajęcia
zumby, a dla seniorów zajęć gimnastycznych lub nordic
walking. Wychodząc z założenia, że wszelkie przejawy ruchu
sprzyjają podnoszeniu kondycji zdrowotnej mają one na
celu podniesienie kondycji fizycznej uczestników.
Projekt numer 18
K.L.A.S.A - Kształcenie Ludzi Asertywnych,
Samoświadomych i Ambitnych. "PROJEKT K.L.A.S.A"
zakłada wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne
w ważnych obszarach funkcjonowania młodych
mieszkańców Rumi. Założenia projektu skoncentrowane są
na profilaktyce zachowań ryzykownych: używki, przemoc
w tym cyberprzemoc, konflikty rówieśnicze, agresywne
wyrażanie trudnych emocji, destrukcyjne formy spędzania
wolnego czasu.
Projekt numer 21
"Pasja i życie po 60-siątce". Celem głównym projektu jest
poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Rumi
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powyżej 60 rok życia. Projekt jest skierowany do grupy od
80 do 100 seniorów. Obejmuje m.in. zajęcia edukacyjne
związane z udzielaniem pierwszej pomocy, zajęcia ruchowe
usprawniające kondycję ruchową, zajęcia rekreacyjne na
basenie, jacuzzi, saunę oraz trzy koncerty kameralne pod
hasłem "Muzyka niejedno ma imię".
Projekt numer 22
Teatr w Rumi - spektakl "Wytresowany Mężczyzna".
W ramach projektu zostanie wyprodukowany i wystawiony
interaktywny spektakl komediowy z udziałem zawodowych
aktorów związanych z Rumią. Przedstawienie kierowane jest
dla szerokiego spektrum publiczności, bawić się będą
zarówno młodzi jak i dojrzali widzowie. Wystawienie
w Miejskim Domu Kultury pozwoli nadać wydarzeniu
ogólnodostępny charakter.
Projekt numer 23
Fantastyczni pisarze z Rumi. Arkady Saulski, Rafał Dębski
i Artur Nowaczewski to pisarze, którzy mieszkają lub
mieszkali w Rumi i w ostatnich latach wydali ponad 30
książek historycznych i z gatunku fantastyka, fantasy,
science fiction. Niestety obecnie na półkach rumskich
bibliotek nie znajdziemy tych tytułów. Projekt zakłada zakup
książek, spotkania autorskie i kampanię promocyjną.
Projekt numer 25
Defibrylator (AED) dla pływalni MOSiR Rumia i hali
sportowo-widowiskowej MOSiR Rumia. Zakup
2 defibrylatorów (AED) + szkolenie pracowników MOSiR
pływalni i MOSiR hali widowiskowo-sportowej. W Polsce
planuje się upowszechnienie użycia defibrylatorów typu
AED w miejscach dużych skupisk ludzkich. To bardzo ważne
urządzenie w przypadku wystąpienia zaburzenia rytmu
serca zagrażającego życiu poszkodowanego.
Projekt numer 29
"Rowerowa Rumia" "Widoczny Na Drodze". Projekt
zakłada zakup kamizelek, koszulek, bluz odblaskowych
i innych atrybutów rowerowych z logo "Rowerowej Rumi".
Główni beneficjenci projektu to - mieszkańcy poruszający
się na rowerach (dzieci i młodzież). W odblaskowe akcesoria
ze specjalnym logo, zwiększające bezpieczeństwo

poruszania się rowerzystów będzie można zaopatrzyć się
podczas organizowanych w Rumi imprez kulturalnych
i sportowych.
Projekt numer 31
Kurs samoobrony dla kobiet. Kurs samoobrony powinien
nauczyć Panie sposobów walki, które pomogą im obronić się
przed napastnikiem. Projekt pozwoli kobietom poczuć się
bezpieczniej i podniesie ich samoocenę. Nabyte podczas
kursu umiejętności pomogą kobietom skutecznie się bronić
i wyrównać ich szanse na wypadek niebezpiecznego
spotkania z agresywną osobą.
Projekt numer 32
Kurs haftu kaszubskiego. Kurs haftu kaszubskiego ma na
celu kultywowanie, podtrzymywanie tradycji hafciarskich
związanych z naszym regionem. Pielęgnowanie tych
umiejętności jest bardzo ważne kulturowo dla naszej
społeczności i dla naszego miasta. W hafcie kaszubskim jest
zaklęta prawda o życiu i historii Kaszubów. Każdy element
haftu kaszubskiego, każdy kolor, kształt ma głębokie
znaczenie i symbolikę.
Projekt numer 34
Sterylizacja i Kastracja Zwierząt Właścicielskich.
Sterylizacja i kastracja zwierząt niesie za sobą wiele
pozytywnych rezultatów dla zwierząt, ich właścicieli, a także
miasta. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost
zadowolenia mieszkańców, redukcję nakładów finansowych
miasta na opiekę nad zwierzętami, zminimalizowanie liczby
zwierząt trafiających do schronisk i ograniczenie liczby
interwencji służb porządkowych.
Projekt numer 36
Stacja Jazz – cykl koncertów dla dzieci. Przewiduje się
prezentację dziesięciu wykonawców reprezentujących różne
gatunki i style muzyczne. Powinni to być artyści wykonujący
muzykę jazzową, etniczną, reggae lub inne gatunki. Cykl
będzie miał również wymiar edukacyjny. Projekt ma duże
znaczenie społeczne – zintegruje odbiorców kultury
i przyczyni się do zwiększenia liczby świadomych
uczestników dóbr kultury.

Rumia naturalnie pomysłowa

rumia.budzet-obywatelski.org
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Budżetu Obywatelskiego 2018
PROJEKTY INWESTYCYJNE
Projekt numer 1
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Juliusza
Słowackiego. Budowa utwardzonej drogi ziemnej
ul. Juliusza Słowackiego na odcinku od ul. I Dywizji Wojska
Polskiego do ul. Różanej wraz z projektem i kanalizacją
deszczową.
Projekt numer 3
Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole
Podstawowej Nr 10 w Rumi. Budowa parkingu do
10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na
terenie przyległym do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi od strony
ul. Stalowej, wraz z odgrodzeniem parkingu od terenu szkoły.
Projekt numer 4
Miasteczko Ruchu Rowerowego dla Dzieci. Miasteczko
Ruchu Rowerowego przy ul. Topolowej obok istniejącego
placu zabaw, z oznakowanymi trasami przejazdu
i urządzeniami przeznaczonymi do nauki przepisów ruchu
drogowego (w tym m. in. znaki drogowe poziome
i pionowe). Pozwoli w bezpiecznych warunkach na jazdę na
rowerze, hulajnodze, a równocześnie na wdrażanie dzieci
do właściwego zachowania na drodze oraz bycia
świadomym uczestnikiem ruchu.
Projekt numer 5
Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego
oświetlających teren gminny znajdujących się na granicy
z terenami Spółdzielni Mieszkaniowej "Janowo".
Wymiana wskazanych przez wnioskodawcę słupów i opraw
oświetlenia ulic znajdujących się na granicy gminy
z terenami należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej
"Janowo". Stare słupy są w złym stanie technicznym, a ich
wymiana wpłynie znacząco na poprawę estetyki otoczenia.
Projekt numer 6
Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową
istniejącego chodnika z płyt chodnikowych i zastąpienie
ich kostką brukową. Rozbudowa chodnika przy
ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Pomorskiej
po stronie wschodniej. Ułożenie nowej nawierzchni
o szerokości 4,5 m z kostki brukowej z wydzielonymi pasami
dla ruchu pieszego i ruchu rowerowego. Ścieżka połączy już
istniejące odcinki, kończące się przy ul. Katowickiej
(od południa) i przy ul. Pomorskiej (od północy).
Projekt numer 13
PLAC ZABAW – "Strefa Radości". Projekt dotyczy
ogólnodostępnego funkcjonalnego, nowoczesnego
i bezpiecznego placu zabaw "Strefa Radości". Plac zabaw ma
przyjąć formę edukacyjną dzięki czemu dzieci będą mogły
aktywnie i ciekawie spędzać czas na świeżym powietrzu.
Nowe urządzenia oprócz możliwości aktywnego
wypoczynku wpłyną na zapewnienie dzieciom większego
komfortu zabawy jak również zwiększenia ich poziomu
bezpieczeństwa.

Jak głosować:
2.

1.

Termin głosowania
nad projektami
18.09 do 02.10
4.

Projekt numer 14
Budowa placu zabaw oraz dwutorowej bieżni
lekkoatletycznej do biegu na 60 m. zakończonej skocznią
w dal. Celem projektu jest powstawanie ogólnodostępnych
obiektów dających okazję czynnego wypoczynku
i promowania zdrowego trybu życia. Szkoła - miejsce
jednoczące lokalną społeczność, jest dobrą lokalizacją
inwestycji sportowych. Bezpieczne obiekty sportowe to
również zachęta do uprawiania sportu, który jest
narzędziem walki z otyłością, wadami narządów ruchu
i odciągania młodzieży od gier komputerowych.
Projekt numer 15
Plac dla dzieci "Przyjaciele". Nowy plac zabaw usytuowany
w centrum miasta (zlokalizowany pomiędzy ulicami Matejki
i Dąbrowskiego na wysokości budynków wielorodzinnych
przy ul. Dąbrowskiego 3 i 5). Plac zabaw będzie miejscem
spotkań, dostarczy dzieciom wiele satysfakcji, ale również
pobudzi aktywność ruchową na świeżym powietrzu co
spowoduje poprawę w kształtowaniu prawidłowego
rozwoju psychoruchowego.
Projekt numer 16
Budowa placu zabaw przy ul. Władysława Jagiełły
"Pinokio". Plac zabaw w obrębie ulic Dębogórskiej,
Władysława Jagiełły i Królowej Bony jest konieczny dla
mieszkańców. W tym terenie nie ma placów zabaw dla
dzieci. Wybudowano duży kompleks mieszkaniowy "Osiedle
Królewskie" gdzie mieszka bardzo dużo młodych rodzin
z dziećmi. Istnieje potrzeba aby w miejscu, które jest wg.
planu terenem zieleni wybudować piękny plac zabaw.
Projekt numer 17
Skatepark-Bowl przy ul. Sędzickiego. Projekt zakłada
budowę betonowego bowl'a (przeszkody kształtem
przypominającej miskę) do jazdy na deskorolce oraz
rowerach typu BMX. Budowa bowl będzie dodatkową
motywacją dla młodych ludzi do aktywnego spędzania
czasu na świeżym powietrzu. Ponadto bowl mógłby być
miejscem cyklicznych zawodów.
Projekt numer 19
Przebudowa ul. Księdza Lucjana Gierosa. Przebudowa
istniejącej ul. Ks. Lucjana Gierosa wykonanej z trelinki na
kostkę brukową na odcinku około 150 mb, wzdłuż budynku
nr 5 i nr 1 wraz z wykonaniem i wymianą obrzeży przy
drodze. Wysłużona ulica wymaga wymiany nawierzchni.
Koleiny, różnice w poziomach ulicy i zalegająca woda
opadowa to główne problemy. Wymiana nawierzchni
poprawi warunki trakcji samochodów jak i poruszania się
pieszych.
Projekt numer 20
Ko m p l e k s s p o r t o w o - re k re a c y j n y. P l a n u j e s i ę
wybudowanie mini boiska ze sztuczną nawierzchnią do gry
w piłkę nożną na działce u zbiegu ulic Kostki Napierskiego
i Kilińskiego. Celem budowy kompleksu ma być krzewienie
kultury fizycznej poprzez sport i zabawę wśród

Z listy projektów
prospołecznych
wybierz 1 projekt
i kliknij ZAGŁOSUJ
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Wejdź na stronę www:
rumia.budzet-obywatelski.org
zapoznaj się z zasadami głosowania
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mieszkańców osiedla oraz mieszkańców miasta, którzy chcą
skorzystać z naszego obiektu. Ten kompleks jest
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.
Projekt numer 27
Kwiatowa Rumia. Klomby kwiatowe na terenie miasta Rumi
na rogu Starowiejskiej i ul. Dąbrowskiego. Usytuowanie
klombów w innych miejscach miasta uzależnione od
możliwości finansowych w ramach posiadanych środków na
projekt.
Projekt numer 28
Oświetlenie boiska "Strefa Sportu Zagórze". Projekt
zakłada oświetlenie boiska znajdującego się na Zagórzu
ul. Płk. Dąbka - ul. Towarowa oraz uporządkowanie terenu
wokół placu zabaw (wygrabienie kamieni, posianie trawy,
chodnik do bramki do placu zabaw od ul. Towarowej, klomby
kwiatów). Oświetlenie boiska spowoduje że będzie ono
efektywniej wykorzystywane, a uporządkowanie terenu
wokół spowoduje, iż będzie bardziej estetyczne.
Projekt numer 30
III - etap placu zabaw "Jaś i Małgosia w Arkadii". Budowa
boiska wielofunkcyjnego. Kolejny etap budowy kompleksu
sportowo-rekreacyjnego powstałego przy ul. Topolowej
o b e j m u j e p o w s t a n i e b o i s k a w i e l of u n k c y j n e g o
pozwalającego mieszkańcom na uprawianie gier
zespołowych tj. koszykówki, siatkówki czy piłki nożnej.
Realizacja projektu pozwoli młodszym i starszym
mieszkańcom zadbać o zdrowie i kondycję a także przyczyni
się do integracji i wypracowania umiejętności współpracy
w grupie.
Projekt numer 33
Rewitalizacja terenu zabytkowego cmentarza wokół ruin
średniowiecznego kościoła w Rumi. Projekt ma na celu
poprawę wizerunku nieco zaniedbanego, a ważnego dla
wielu mieszkańców miejsca - jedynego w Rumi zabytku cmentarza, na którym znajduje się trwała ruina dawnego
kościoła. W 2017 r. zostanie wykonana konserwacja ruin
i nagrobków na cmentarzu, warto więc aby samo miejsce też
nabrało nowego uroku i charakteru parkowego dzięki
oświetleniu i nowym elementom zagospodarowania.
Projekt numer 35
"Usiądź i odpocznij w Rumi" - przebudowa parku przy
ul. Derdowskiego/Wybickiego w Rumi. Projekt zakłada
stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dedykowanej
wszystkim mieszkańcom Rumi. W ramach projektu,
na skwerze przy zbiegu ulic Derdowskiego i Wybickiego
w Rumi zostanie stworzona przestrzeń do codziennego
relaksu oraz rekreacji, poprawiny stan zieleni (nasadzenie
drzew, urządzenie rabatek) oraz wprowadzony ład
przestrzenny ulicy.

Wypełnij pola:
- ZSwój
PESEL
listy nr
projektów
- Imię ojca
prospołecznych
- Imię matki

zagłosuj na 1 projekt

Potwierdź,
że jesteś
i kliknij GŁOSUJ
mieszkańcem Rumi

Z listy projektów
inwestycyjnych
wybierz 1 projekt
6.
Zweryﬁkuj swój głos
przez system SMS
(usługa bezpłatna)

Nie masz dostępu
do internetu?

Zagłosuj w:
- Stacji Kultura
- Filiach Miejskiej Biblioteki
- Urzędzie Miasta
- Mobilnych punktach
do głosowania
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Dzień św. Jana Bosko – patrona Rumi
W ostatni dzień długiego
sierpniowego weekendu
mieszkańcy Rumi mogli
wziąć udział w festynie
sportowo-rekreacyjnym,
k t ó re g o g w i a z d ą b y ł a
piosenkarka Eleni. Wszystko
z okazji Dnia Patrona Rumi,
czyli świętego Jana Bosko.

Jeden dzień, trzy święta
W dniu 15 sierpnia w całej Polsce
tradycyjnie obchodzone są dwa święta –
Święto Wojska Polskiego –
upamiętniające zwycięstwo w Bitwie
Warszawskiej w 1920 roku oraz Święto
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Dla mieszkańców Rumi jest to także
Dzień Patrona Miasta – św. Jana Bosko.
Ten honorowy patronat ustanowiony
został w 2016 roku staraniem lokalnych
parafii, a także stowarzyszeń, organizacji
i wspólnot katolickich. Salezjanie –
zgromadzenie, które założył św. Jan Bosko
– obecne jest w naszym mieście od 1937

roku. Pr zez kilkadziesiąt lat jego
członkowie pracowali na rzecz
mieszkańców nie tylko w świątyniach, lecz
także szkołach, oratoriach czy świetlicach
terapeutycznych.
Chwała bohaterom
Dzień Patrona Miasta otworzyły
uroczystości złożenia kwiatów pod
Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz
na mogiłach żołnierzy znajdujących się na
cmentarzu przy ulicy Świętopełka.
W Kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Ś w i ę t e g o z o rg a n i z o w a n a z o s t a ł a
uroczysta msza w intencji Ojczyzny.
Ozdobiły ją poczty sztandarowe lokalnych

Warsztaty artystyczne dla dzieci
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szkół i organizacji.
– Bitwa Warszawska była jedną
z najważniejszych bitew w historii Polski.
Na trwale wpisała się w karty naszej
historii. Chciałbym podziękować
wszystkim za udział w uroczystościach –
mówił Ariel Sinicki, przewodniczący Rady
Miejskiej.
W wydarzeniach wzięli udział
przedstawiciele władz miasta, miejscy
radni, przedstawiciele lokalnych
stowarzyszeń, działacze społeczni,
a przede wszystkim kombatanci. W tym
roku złożono kwiaty także na grobie
rodziny Zleśnych. Tadeusz Zleśny przez

Turniej Rugby dla dzieci

Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzenie
Koncert Eleni

wiele lat „dowodził” lokalnymi
kombatantami. Zmarł w 2016 roku.
Kulturalnie i sportowo
Popołudniu odbył się festyn sportoworekreacyjny zorganizowany na boiskach
Salosu – Salezjańskiej Organizacji
Sportowej.
Wśród atrakcji znalazły się pokazy
iluzjonistów, tańców, nauka żonglowania
dla najmłodszych, warsztaty rysunkowe
czy zabawy ze szczudlarzami.
Nie zabrakło parku dmuchanego, grilla
i stoisk z pamiątkami.
Organizatorzy duży nacisk położyli na
atrakcje sportowe. Dzieci mogły wziąć
udział w Turnieju Rugby TAG i Turnieju

Piłki Nożnej. Przez cały czas grupa
trenerów prowadziła mini-treningi dla
chętnych. Gościem festynu był piłkarz Arki
Gdynia, Rafał Siemaszko. Powitał gości
i podpisał piłki przeznaczone na licytacje
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sportowym podsumowaniem dnia był
mecz SL Salos Rumia – Samorządowcy
Miasta Rumi. Po emocjonującej końcówce,
w której padły dwa gole po obu stronach
boiska, zakończył się on remisem 3:3.
Dużo działo się także na scenie.
Pojawiła się na niej Monika Kitel znana
z występów w programie The Voice of
Poland. Pochodząca z Wejherowa artystka
zaprezentowała materiał z autorskiej płyty

pt. „Dzięki niej”. Prawdziwy tłum
zgromadził występ Eleni. Gwiazda znana
z przebojów "Miłość jak wino", "Chcę
kochać", "Ballado hej" czy "Na miłość nie
ma rady" zaprosiła mieszkańców do
sentymentalnej podróży w przeszłość.
Część artystyczną podsumowała znana
i lubiana Gdańska Orkiestra Ogrodowa.
– Eleni to muzyka naszej młodości.
W zeszłym roku świetnie bawiliśmy się
przy Arce Noego, ale tym razem wybór
gwiazdy wieczoru trafił idealnie w nasz
gust – mówią p. Zofia i p. Grzegorz.
Organizatorzy zapewniają, że impreza
będzie miała charakter cykliczny.

Mecz: Samorządowcy Miasta Rumia – SL Salos Rumia. Przy piłce burmistrz Michał Pasieczny

Rumskie Nowiny nr /wrzesień/
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Rumia upamiętniła wybuch
Powstania Warszawskiego
„Pamiętamy”, „Cześć i chwała bohaterom” – takie hasła rozbrzmiały w Rumi 1 sierpnia 2017 roku
podczas tradycyjnej uroczystości upamiętniającej wybuch Powstania Warszawskiego.
Oficjalne obchody odbyły się pod Pomnikiem Żołnierzy Armii
Krajowej. W obchodach rocznicowych wzięli udział przedstawiciele
władz miasta, Rady Miejskiej, środowisk kombatanckich, środowisk
patriotycznych, a także działacze społeczni oraz mieszkańcy Rumi.
Zastępca burmistrza Marcin Kurkowski wraz z radnymi w asyście
żołnierzy Marynarki Wojennej złożył pamiątkowe wieńce.
W dalszej części obchodów w Kościele pw. Błogosławionego
Edmunda Bojanowskiego odbyła się msza święta w intencji
Ojczyzny. Nie zabrakło również syren, które tradycyjnie
rozbrzmiały w całym mieście równo o „godzinie W”, czyli 17:00.
– Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń
najnowszej historii Polski. Ta warszawska bitwa była bitwą
o niepodległą Polskę. Obchody tego typu to szczególna lekcja
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patriotyzmu, jaką każdy Polak musi poznać i o niej pamiętać.
A przede wszystkim być z niej dumny – mówił burmistrz Marcin
Kurkowski. – Jest to uroczystość bardzo ważna, którą kultywujemy
i będziemy kultywować w latach przyszłych – dodaje.
Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku.
Wymierzone było przeciwko okupującym stolicę wojskom
niemieckim. Zakończyło się WSTĘP
kapitulacją
3 października. W trakcie
WOLNY
dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys.
zabitych i zaginionych, zginęło także od 150 tys. do 200 tys.
cywilnych mieszkańców stolicy. Zniszczona została większość
zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. W tym setki bezcennych
zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Rumia naturalnie pomysłowa

Rumianie
Janowska
pomagająBiesiada
oﬁarom
nawałnicy
W p o m o c o f i a ro m s i e r p n i o w e j
nawałnicy włączyły się setki instytucji,
a także celebryci, przedstawiciele
mediów czy politycy. W usunięciu
skutków wichury, jaka przeszła nad
Pomorzem, pomagali także mieszkańcy
naszego miasta.
Rumianie dostarczyli potrzebującym m.in. koce, karimaty,
wodę, środki czystości, worki na śmieci, folię do krycia dachów,
plandeki, rękawice, kamizelki odblaskowe, łopaty, miotły, grabie,
ręczniki papierowe, folię spożywczą, świece, baterie, naczynia
jednorazowe, papier toaletowy, batony i napoje energetyczne.
Punkt zbiórki zorganizowany został w Miejskim Domu Kultury przy

ulicy Mickiewicza. Pracownicy instytucji koordynowali całą akcję.
– Cała akcja była dość spontaniczna. Wrzuciłam post na profil
Miejskiego Domu Kultury, w którym zachęciłam do zbiórki. Jego
skutek był oszałamiający. Z minuty na minutę przybywało
darczyńców, którzy przynosili przedmioty dla poszkodowanych –
mówi Agnieszka Skawińska Dyrektor Miejskiego Domu Kultury,
inicjatorka akcji. – Po drodze podjechałyśmy do Gdyni, gdzie
dopełniłyśmy nasz samochód. Przestrzeń bagażowa wypełniona
była całkowicie. Przedsięwzięcie udało się znakomicie – dodaje
Agnieszka Skawińska.
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Pomoc trafiła do mieszkańców miejscowości Trzebuń,
Dziemiany, Brusy. W transporcie darów pomogła firma Euro Car
z Gdyni. Użyczyła ona dostawczego Forda Transit z pełnym bakiem
paliwa.
– Las przez który jechałyśmy z pomocą to było cmentarzysko
drzew. Po drodze mijałyśmy wiele ekip strażackich, którym
wydawałyśmy napoje i batony energetyzujące. Poszkodowane
gminy są bardzo dobrze zorganizowane, na miejscu pracuje wielu
wolontariuszy, którzy pomogli nam rozpakować auto i dostarczyć

produkty do punktów zbiórek – dodaje Agnieszka Skawińska.
Dodatkowo dzięki działaniom Urzędu Miasta oraz współpracy
z firmami Auchan i Leroy Merlin dla Straży Pożarnej w Kościerzynie
przekazano agregat, 10 pił spalinowych z pełnym osprzętowaniem,
koce, karimaty oraz wodę mineralną.
Jednocześnie na ostatniej Sesji Rady Miejskiej jednomyślnie
przegłosowano dodatkową pomoc dla gmin poszkodowanych
podczas ostatnich nawałnic. Dzięki tej uchwale Gmina Lipusz
i Gmina Sulęczyno otrzymały wsparcie finansowe w łącznej
wysokości 40 000 złotych na usuwanie skutków silnych wiatrów,
intensywnych opadów atmosferycznych.
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Wydarzenie

Lato pełne atrakcji
Tegoroczne letnie miesiące pełne były atrakcji –
zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych.
W lipcu i sierpniu w ramach akcji „Lato w Rumi”
instytucje miejskie zorganizowały kilkadziesiąt
wydarzeń dla mieszkańców miasta.
Wycieczki, zabawy, filharmonia
Miejski Dom Kultury w Rumi zaprosił do udziału w serii
koncer tów z cyklu „Mała filharmonia”. Wydar zenie
zaproponowane zostało przez samych mieszkańców – odbyło się
dzięki projektowi złożonemu w ramach zeszłorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego.
Publiczność mogła wziąć udział m.in. w koncercie „Witamy
w muzycznym ZOO” w wykonaniu zespołu pod kierunkiem Agaty

Oriany Kwahs, poznać „Motywy bajkowe w tańcu” dzięki zespołowi
instrumentalnemu pod kierunkiem Krzysztofa Brzozowskiego czy
wyruszyć w „Hawajską podróż” z Amelią Ratkiewicz i Anną Ratkę.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie
z instrumentami dętymi podczas „Nadętej niedzieli” (wystąpił
zespół pod kierunkiem Dariusza Wojciechowskiego) oraz koncert
„Z Myszką Micky jeździmy po Europie” w wykonaniu Gdańskiej
Orkiestry Ogrodowej.
– Organizowane przez nas wydarzenia cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Świetnie spędzaliśmy czas w aktywny sposób.
Czymś zupełnie nowym była „Mała filharmonia”. Rodzice wraz
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z dziećmi chętnie przychodzili na koncerty. Odbyły się one
w prawdziwie rodzinnej atmosferze – mówi Agnieszka Skawińska,
dyrektor Miejskiego Domu Kultury.
Tradycyjnie Miejski Dom Kultury organizował także wycieczki
rowerowe po okolicznych miejscowościach. Miłośnicy dwóch kółek
odwiedzili m.in. Rezerwat Beka, Rewę czy Bieszkowice.
Nie zabrakło także wyjazdów autokarowych. W tym roku chętni
mogli wybrać się do Potęgowa oraz poznać z bliska gdyński Teatr
na Plaży.
Równie bogatą ofertę zorganizował Dom Kultury SM Janowo.
We wszystkie wakacyjne poniedziałki i środy zainteresowani mogli
skorzystać z darmowych warsztatów, a także pograć w tenis
stołowy czy mini piłkę nożną. Podobnie jak w Miejskim Domu
Kultury postawiono też na wycieczki. Zwiedzono m.in. zamek
krzyżacki w Gniewie, skansen we Wdzydzach Kiszewskich czy
Muzeum Telewizora w Lęborku. Na dwóch kółkach, z niezawodnym
klubem „Sama Rama”, można było poznać jedną z kilku
interesujących tras rowerowych.
Wakacje z książką
W Stacji Kultura oraz Filii nr 4 przy ulicy Górniczej 19
księgozbiór biblioteczny wzbogacony został o pakiety „Inspiracje
na wakacje”. W jego skład wchodziły książki, gry planszowe,
specjalnie przygotowany scenariusz zabaw dla dzieci. Ten ostatni
przygotował Klub Mamy Rumianki.
– Była to kolejna edycja akcji „Inspiracje na wakacje”.
Powtarzamy ją od trzech lat, gdyż cieszy się dużym

Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzenie
zainteresowaniem. Spotykamy się z pozytywnym odbiorem wśród
czytelników. O możliwość wypożyczenia zestawu pytają jeszcze przed
rozpoczęciem wakacji – mówi Anna Chlewicka ze Stacji Kultura.
Tradycyjnie można było skorzystać z oferty wypożyczalni
dziecięcych. We wszystkich filiach bibliotecznych odbywały się
poranne zajęcia czytelnicze „Zacznijmy dzień od czytania”.
– W każdy wtorek o godzinie 11 we wszystkich naszych
obiektach zaczynaliśmy dzień od czytania. Bibliotekarze
przygotowywali wybraną przez siebie literaturę. Wybierali
te książki, które sami uznają za interesujące i godne polecenia
młodszym odbiorcom. Następnie czytali wybrane fragmenty
i łączyli je z działaniami artystycznymi – dodaje Anna Chlewicka.
Lato aktywnie
Rumia stawia na sport – szczególnie latem. Miłośnicy
aktywności fizycznej nie mogli narzekać na nudę. Na niemal

wszystkich boiskach odbywały się cykliczne turnieje, gry i zabawy.
Na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji można było
spróbować swoich sił w tenisie stołowym, a na kortach TKKF Orzeł
– w tenisie ziemnym.
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji już od dwudziestu dwóch
lat organizuje „Akcję Lato” uatrakcyjniając czas wolny od szkoły.
Wakacje to spędzanie czasu wolnego w sposób czynny. W tym roku
przygotowaliśmy bardzo różnorodną ofertę, skierowaną do
szerokiego grona dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywały
się nie tylko na hali, ale również na pływalni, kortach tenisowych
i boiskach orlik. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się
wprowadzona w tym roku nauka jazdy na rolkach. Trzeba jednak
przyznać, że frekwencja dopisywała wszędzie i w całej Akcji Lato
uczestniczyło około 2000 osób – mówi Jolanta Król menadżer
sportu.

Co roku miasto przeznacza środki dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku
dla dzieci i młodzieży i aktywne spędzenie czasu wolnego.

ź
ź
ź

ź
ź

Organizacje, które otrzymały dotacje w Otwartych Konkursach Ofert - LATO 2018:
Fundacja Rodzinny Gdańsk, która prowadzi Dom dla Dzieci w Rumi - zadanie "Ahoj przygodo - dzieci z Domu dla Dzieci
w Rumi wypoczywają;
Parafia Rzym.Kat. pw. Św. Józefa i św. Judy Tadeusza - "Akcja lato dla dzieci"
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży Piła, Oratorium św. Dominika Savio w Rumi - zadanie "Od giermka
do rycerza".
Z tzw. "małych grantów" na ten cel skorzystały:
Parafia Rzym.Kat. pw. Podwyższenia Krzyża Św. - zadanie Półkolonie letnie "Salezjańskie Lato 2018'
Okręg Pomorski ZHR - "Harcerska Akcja Letnia".

Uroczysta odprawa Straży Miejskiej
W piątek 25 sierpnia w Urzędzie Miasta
odbyła się uroczysta odprawa Straży Miejskiej
w Rumi. Komendant Roman Świrski wraz
z Burmistrzem Michałem Pasiecznym oraz
Przewodniczącym Rady Miejskiej Arielem
Sinickim wręczyli awanse oraz pochwały
i drobne upominki wszystkim pracownikom
Straży Miejskiej z okazji przypadającego
29 sierpnia Dnia Strażnika Miejskiego.
W uroczystości udział wzięli też Komendant
Policji w Rumi Ireneusz Szmurło, Zastępca
Burmistrza Piotr Wittbrodt, Przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa Krzysztof Woźniak oraz
Radni Karolina Rydzewska i Leszek Grzeszczyk.
Przyłączamy się do życzeń i gratulacji,
jakie złożył Burmistr z. Dziękujemy
Strażnikom za ich trud, wytrwałą służbę oraz
wkład w bezpieczeństwo Rumi.

Rumskie Nowiny nr /wrzesień/
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Sprawy społeczne

Centrum Integracji Społecznej
– integruje i pomaga
Działalność rozpoczęło Centrum Integracji Społecznej. Powołana w lutym tego roku jednostka ma na
celu pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.
Centrum Integracji Społecznej to długo
wyczekiwana przez mieszkańców instytucja,
której celem będzie przeciwdziałanie szeroko
pojętemu wykluczeniu społecznemu. Głównym
zadaniem nowej placówki jest reintegracja
zawodowa i społeczna bezrobotnych
mieszkańców.
Pracownicy Centrum pomagają także
bezdomnym, uzależnionym od alkoholu,
narkotyków i innych środków odurzających,
a także chorym psychicznie. W CIS pomoc
znajdą też niepełnosprawni i inni, którzy
narażeni są na brak akceptacji
w społeczeństwie. Idea działania Centrum
zakłada indywidualne podejście do każdego
uczestnika.
– Od wielu lat marzyłam o tym, żeby
w naszym mieście tworzyć jednostki do
aktywizacji zawodowej i społecznej
m i e s z k a ń c ó w. A n a l i z u j ą c p o t r z e b y
mieszkańców, gminy oraz rynku pracy
powstała koncepcja, która jest odpowiedzią na
ich problemy – mówi inicjatorka projektu, radna

Wywiad z Karoliną Rydzewską
W jakich branżach CIS będzie szkolił
uczestników? Czy będą mieli później
zapewnione miejsca pracy?
CIS do każdego uczestnika będzie
podchodził indywidualnie po rozmowach
kwalifikacyjnych. Pracownik socjalny,
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Karolina Rydzewska. – Zaprezentowana przeze
mnie podczas sesji Rady Miejskiej Rumi
koncepcja działalności Centrum łączy potrzeby
m i e s z k a ń c ó w, g m i n y o r a z l o k a l n y c h
przedsiębiorców. Gmina będzie realizować
swoje zadania za pośrednictwem Centrum,
zlecając prace do wykonania m.in. remonty w
jednostkach organizacyjnych, pielęgnację
zieleni miejskiej czy usługi opiekuńcze – dodaje.
W nowej jednostce możliwe będzie
nabywanie umiejętności zawodowych. Chętni
będą mogli skorzystać ze wskazówek
dotyczących planowania życia, samodzielnego
zaspokajania potrzeb czy racjonalnego
gospodarowania posiadanymi pieniędzmi.
Oferta skierowana do uczestnika Centrum
Integracji Społecznej obejmuje świadczenie
integracyjne w wysokości 831,10 zł brutto
miesięcznie, nieodpłatnie jeden posiłek
dziennie, a także szkolenia oraz kursy
zawodowe, warsztaty i zajęcia praktyczne, pracę
socjalną, doradztwo zawodowe, poradnictwo
psychologiczne, szkolenia w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeprowadzenie odpowiednich badań
lekarskich. Instytucja zapewnia też odzież
i obuwie robocze.
– Oferta Centrum kierowana jest do
mieszkańców, osób poszukujących stałego
zatrudnienia, pragnących nabyć lub
podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe,
a także potrzebujących pomocy w określeniu
preferencji zawodowych czy poszukujących
wsparcia w zakresie poradnictwa
psychologicznego. W ofercie znajdują się
również propozycje dla osób chcących włączyć
się w życie społeczności lokalnej – dodaje
Karolina Rydzewska.
Podobne instytucje z powodzeniem działają
m.in. w Pucku czy Wejherowie. Teraz do tego
grona dołączyła także Rumia.
Siedziba Centrum Integracji Społecznej
mieści się przy ulicy Starowiejskiej 17 w Rumi.

psycholog oraz doradca zawodowy będą
kierowali uczestnika pod kątem jego
p re d y s p o z y c j i c z y k o m p e t e n c j i d o
konkretnego warsztatu zawodowego. Tylko
wówczas ma to sens. Nie każdy z nas może
i chce być stolarzem czy murarzem.
Jakie korzyści mają mieć lokalni
przedsiębiorcy z działalności CIS?
Każdy pracodawca, któr y będzie
zainteresowany współpracą z Centrum,
będzie mógł nabyć wykwalifikowanego
pracownika. Przedsiębiorcy zatrudniający
uczestników CIS będą mogli otrzymać
dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy
na tzw. zatrudnienie wspierane na okres
1 roku.
Powiatowy Urząd Pracy będzie mógł
zrefundować koszty wynikające
z zatrudnienia bezrobotnego. Jest to duże
wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców,
ponieważ koszty zatrudnienia pracownika są

bardzo wysokie. Dodatkowo patrząc na oferty
pracy, jest duże zapotrzebowanie na
specjalistów w różnych zawodach.
Z kim będzie współpracować nowa
instytucja?
Nowa instytucja nawiązała współpracę
z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie
w z a k re s i e re f u n d a c j i ś w i a d c z e n i a
integracyjnego wypłacanego uczestnikom
CIS. Jej pracownicy współdziałają także
z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej
w Rumi oraz Redzie w zakresie kierowania
osób wymagających przejścia ścieżki
reintegracji zawodowo-społecznej w celu
powrotu na rynek pracy.
Centrum Integracji Społecznej w Rumi
należy do Pomorskiego Konwentu CIS-KIS,
co oznacza także stałą współpracę z innymi
centrami oraz klubami integracji społecznej.
Naturalnymi partnerami są także Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie oraz inne jednostki
Rumia naturalnie pomysłowa

Sprawy społeczne
społeczne wspierające rodzinę, a także
ośrodki terapeutyczne ds. uzależnień, które
pomogą postawić diagnozę oraz leczyć
uczestnika CIS – w przypadku potrzeby
podjęcia przeciwdziałania uzależnieniu.
W jaki sposób miasto i jego mieszkańcy
zyskają na utworzeniu Centrum Integracji
Społecznej?
Realizacja założeń statutowych CIS
powinna spowodować obniżenie wypłat
zasiłków celowych wypłacanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek
Po m o c y S p o ł e c z n e j j e s t j e d n o s t k ą
finansowaną z budżetu gminy. Gmina będzie

zlecać dla CIS realizacje zadań na nią
nałożonych m.in. w zakresie remontów
lokalnych placówek organizacyjnych (będzie
to realizował warsztat budowlany, co oznacza
praktyczną naukę zawodu pod okiem
instruktora), usług opiekuńczych (warsztat
opiekuńczy) czy usług porządkowych oraz
pielęgnacji zieleni (warsztat porządkowy
i pielęgnacja zieleni).
Działania te mają na celu obniżenie
wydatków Rumi. Miasto będzie zlecało
konkretne zadania własnej jednostce
organizacyjnej.

Siedziba
Centrum Integracji Społecznej
ul. Starowiejska 17 w Rumi
tel. 58 679 65 70
e-mail: cis@cis.rumia.eu

„Warsztaty dziennikarskie” i „Kraina pomysłów”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi
w ys z e d ł z i n i cj a t y w ą re a l i z a c j i z a j ę ć
o charakterze terapeutycznym oraz opiekuńczowychowawczym dla dzieci i młodzieży.
„Warsztaty dziennikarskie” - Dzieci
podczas zajęć zapoznawały się z podstawowymi
pojęciami z zakresu dziennikarstwa, uczyły się
przeprowadzać wywiady i pisać notatki prasowe
oraz recenzje. Powstał zespół redakcyjny, który
na zakończenie warsztatów wydał własną
gazetkę Uczestnicy warsztatów mogli poznać
tajniki dziennikarstwa podczas wizyt studyjnych
w lokalnych mediach. W ramach tych działań
zorganizowano spotkanie z dziennikarzem
i grafikiem gazety a także wyjazd do Muzeum
Miasta Gdynia i Parku Trampolin. Powyższe
wyjścia były inspiracją do napisania artykułów
i relacji zawartych w gazetce.
Kolejną inicjatywą asystentów rodziny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
b y ł o u r u c h o m i e n i e o d k w i e t n i a b r.
i kontynuowanego przez okres wakacji punktu

świetlicowego „Kraina Pomysłów”. Dzieci
brały czynny udział w warsztatach manualnych,
zajęciach muzycznych, ruchowych,
poznawczych, kulinarnych, konkursach oraz

zajęciach integracyjnych. Podczas zajęć
uczestnicy zdobywali nowe umiejętności
i doświadczenia. Powstały wspaniałe prace nt.:
„Wakacje – czas przygód i podróży”.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są przyjmowane już od
1 sierpnia 2017 r. na nowy okres świadczeniowy. Dla zachowania ciągłości
pobierania świadczeń wnioski dot. funduszu alimentacyjnego należy
złożyć do 31 października 2017 r. natomiast wnioski dot. zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami do 30 listopada br.
Od nowego okresu świadczeniowego obowiązują nowe wzory
wniosków, które są dostępne również na stronie internetowej
Rumskie Nowiny nr /wrzesień/

www.mops.rumia.pl.
Wysokości kryterium dochodowego oraz świadczeń w nowym okresie
pozostają bez zmian.
Istotną zmianą natomiast jest wprowadzenie obowiązku dostarczenia
przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i alimentacyjne
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej na zasadach rozliczeń dochodu w formie
ryczałtu.
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Park Żelewskiego ozdobiła fontanna

W janowskim Parku Żelewskiego zakończono budowę
fontanny oraz zagospodarowano otaczający ją teren.
Inwestycja przeprowadzona została w ramach budżetu
obywatelskiego.
Fontanna wykonana została w technologii posadzkowej i wyposażona
w dwanaście podświetlanych dysz, dzięki czemu szczególnie estetycznie
prezentowała będzie się wieczorami. Plac, na którym została
wybudowana wyposażony został w dodatkowe podświetlane ławki,
a także donice z kwiatami i śmietniki. Łącznie w parku położono prawie
300 metrów kwadratowych nowej kostki. Całość dopasowana została do
istniejącej infrastruktury – zarówno pod względem spójności
kolorystycznej, jak i zastosowanych materiałów.
Fontanna w janowskim Parku zgłoszona została jako jeden z projektów
budżetu obywatelskiego. Inicjatywę poparło aż 759 głosujących.
Inicjatorem i pomysłodawcą jej budowy był Ariel Sinicki, przewodniczący
Rady Miejskiej.

– Cieszę się, że projekt udało się doprowadzić do szczęśliwego końca.
O fontannie w Parku Żelewskiego mówiło się od lat. Do tej pory brakowało
na to środków. Jestem pewien, że teraz odwiedzający to miejsce
mieszkańcy będą czuli się jeszcze lepiej – mówi Ariel Sinicki. – Park
Żelewskiego to zielone płuca Janowa i jedno z niewielu miejsc w tej części
miasta do spacerowania dla rodzin z dziećmi lub starszych osób.
W ostatnim czasie utwardzono alejki, zamontowano monitoring,
posadzono nowe nasadzenia. Inwestycję udało się zrealizować dzięki
środkom z Budżetu Obywatelskiego – 200 tys. zł oraz wsparciu sponsorów,
którzy przekazali pozostałą kwotę. Bardzo dziękuję za ich
zaangażowanie – dodaje Ariel Sinicki.

Park Żelewskiego może poszczycić się bogatą historią. W początkach
XIII wieku Subisław, syn księcia gdańskiego Sambora I, nadał obecne
tereny Janowa klasztorowi cysterskiemu z Oliwy. W 1245 roku założono w
ich obrębie folwark, który – mimo zmian właścicieli – przetrwał aż do XIX
wieku. Majątek rozparcelowano dopiero w latach 1891-1895. Tereny
obecnego Parku wykupił wówczas niejaki Miotk.
W wyniku kolejnych transakcji przeszły one w ręce rodziny Żelewskich.
W latach osiemdziesiątych Leonard Żelewski darował część Parku na rzecz
budowy kościoła, w latach dziewięćdziesiątych pozostały fragment
wykupiony został przez miasto, które zorganizowało w tym miejscu park
rekreacyjny dla mieszkańców.
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Partnerstwo
publiczno-prywatne
– szansa na nowy ratusz
Rada Miejska Rumi podczas czerwcowej sesji wyraziła
zgodę na podjęcie działań zmierzających do realizacji
przedsięwzięć w ramach partnerstwa publicznoprywatnego.
W praktyce oznacza to, że w przyszłości nowy budynek Urzędu
Miasta mógłby być wybudowany w porozumieniu z podmiotem
prywatnym.
Na konkretne deklaracje jest jednak jeszcze za wcześnie,
bowiem kolejnym krokiem po przyjęciu uchwały intencyjnej jest
ocena opłacalności budowy ratusza w takiej formule.
– Obecnie przystępujemy do wykonywania analiz
przedrealizacyjnych: technicznych, ekonomicznych i prawnych.
Odpowiedzą one na pytanie czy zasadne byłoby dla gminy
przystąpienie do budowy nowego Urzędu Miasta w ramach
formuły partnerstwa publiczno-prywatnego – mówi Agnieszka
Rodak, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. – Przyjęta uchwała
intencyjna jest dobrze widziana przez Ministerstwo Rozwoju, co
może pomóc nam w przyszłości uzyskać wsparcie szczebla
centralnego – dodaje.

Partnerstwo publiczno-prywatne (ang. public-private
partnership, PPP) to forma współpracy pomiędzy jednostkami
administracji publicznej i podmiotami prywatnymi w sferze usług
publicznych.
Partnerstwo obejmować może np. budownictwo mieszkań na
wynajem, ośrodków sportowo-rekreacyjnych, parkingów, szkół,
siedzib władz publicznych, dróg czy autostrad.
W Polsce ten rodzaj inwestycji cieszy się rosnącym
zainteresowaniem. Wśród obecnie planowanych przedsięwzięć
znajdują się m.in. budowa Aquaparku w Krynicy-Zdroju, budowa
Instytutu Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy
budowa Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Kompletna
baza pr zyszłych realizacji dostępna jest na stronie
http://www.ppp.gov.pl

Podpisanie listu intencyjnego
w sprawie carsharingu

W poniedziałek (28 sierpnia) w Gdyni podpisano List Intencyjny w sprawie Carsharingu,
czyli czasowego wynajmu aut (na minuty/ godziny).

Rumskie Nowiny nr /wrzesień/

W projekcie uczestniczą Gdynia, Gdańsk, Sopot, Pruszcz Gdański,
Wejherowo, Reda i Rumia. W imieniu władz naszego miasta list podpisał
zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt.
Idea car-sharingu jest bardzo prosta. Po rejestracji w systemie
kierowca otrzymuje specjalną kartę. Poprzez stronę internetową lub
aplikację w smartfonie, spośród puli dostępnych aut będzie mógł
zarezerwować samochód dla siebie. Dzięki indywidualnej karcie z kodem
PIN uzyska dostęp do samochodu. Płatność będzie odbywać się wirtualnie.
Na początku w ofercie wypożyczalni będą samochody hybrydowe.
Docelowo, za trzy lata, mają to być wyłącznie samochody elektryczne.
Wcześniej konieczna jest jednak budowa infrastruktury ładowania
i obsługi samochodów elektrycznych.
Carsharing ruszy na Pomorzu jeszcze w tym roku. W roku 2018 do
projektu dołączą już wszyscy trzej przedstawiciele firm udostępniających
samochody – Panek, Traficar i Keratronik. Aut docelowo ma być nawet
2 tysiące (do 2020 roku).
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Ruszyła oczekiwania od lat budowa
ronda Pomorska-Gdańska

Skrzyżowanie ulic Pomorskiej, Gdańskiej i Częstochowskiej należy do
najniebezpieczniejszych w całym mieście. Co roku notowana jest w tym
miejscu wysoka ilość wypadków. Nie pomagała dobra widoczność oraz
właściwe oznakowanie.
– Skrzyżowanie Pomorska-Gdańska wraz z pobliskim skrzyżowaniem
Piłsudskiego-Dąbrowskiego, należy do najbardziej niebezpiecznych
w Rumi. Mieszkam w rejonie ulicy Gdyńskiej, od kiedy powstały tu nowe
bloki ruch jest znacznie większy, a na skrzyżowaniu robi się coraz bardziej
niebezpiecznie, szczególnie w sytuacji wyjazdu z Częstochowskiej
w stronę Dębogórza – mówi pan Paweł, mieszkaniec Janowa.
– Budowa ronda w tym miejscu z pewnością poprawi płynność
poruszania się po okolicy, a także zwiększy bezpieczeństwo uczestników

ruchu. Realizacja tej inwestycji to część większego planu, który zakłada
m.in. budowę węzła na wysokości przystanku SKM Rumia Janowo oraz
przebudowę skrzyżowana Jana Pawła II w Starej Rumi – mówi burmistrz
Michał Pasieczny.
Środki niezbędne do zakończenia inwestycji pochodzą z Narodowego
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. W zakres prac wchodzi budowa skrzyżowania o ruchu
okrężnym oraz jezdni, przebudowa chodników i przebudowa ścieżki
rowerowej.
Całkowity koszt inwestycji to 1 600 000 złotych, dzięki dobrej
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie, Gmina Miejska
Rumia poniesie jedynie około 25% wartości inwestycji.

„Zielona Wyspa” przy ul. Różanej na ﬁniszu
Dobiegają końca prace przy budowie tzw.
„Zielonej Wyspy” przy ul. Różanej. W przyszłym
roku prace ruszą przy ul. Topolowej.
W ubiegłym roku na realizację tych dwóch inwestycji udało się
pozyskać blisko 1 500 000 zł, przy bardzo niskim wkładzie własnym na
poziomie niespełna 270 000,00 zł .
W ramach prowadzonych robót przy ul. Topolowej utworzona została
strefa rekreacyjna dla młodzieży i dorosłych (ogólnodostępna siłownia)
oraz strefa wypoczynkowo- parkowa (z układem ścieżek i elementami
małej architektury). Do końca listopada nastąpi nasadzenie roślinności.
W ramach inwestycji zlokalizowane zostaną również elementy
wyposażenia z przeznaczeniem dla ptaków i owadów, takie jak karmniki,
poidła, budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów.
„Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych na terenie Gminy
Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego”
projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 Priorytet II I Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich
obszarach funkcjonalnych.
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Samorząd

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej:
inwestycje i oświata
Sierpniowa sesja Rady Miejskiej
odbyła się 31 sierpnia 2017 roku.
Tematem wiodącym były sprawy
związane z oświatą, czyli
przygotowanie placówek
oświatowych do nadchodzącego
roku szkolnego. Przyjęto także
sprawozdanie Komisji
Samorządowej.

Sesję otworzyła minuta ciszy dla zmarłego pod koniec sierpnia
dr Grzegorza Szalewskiego, Pierwszego Starosty Wejherowskiego
i właściciela Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rumi.
– Uczcijmy minutą ciszy pamięć wielkiego Człowieka, Kaszuby,
mieszkańca naszego miasta, który dla Rumi zrobiłby wszystko – mówił
Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.
Właściwą część obrad rozpoczęły sprawozdania z działalności
w okresie między sesjami przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza
miasta. Największe zainteresowanie wzbudziła informacja udzielona przez
burmistrza Michała Pasiecznego dotycząca porozumienia z PKP PLK.
Doprowadzi ono m.in. do budowy tuneli dla samochodów i pieszych
na wysokości ulic Hodowlanej i CH Port Rumia. W tej drugiej lokalizacji ma
powstać nowy przystanek SKM – Biała Rzeka. Dodatkowo podczas
realizacji tych inwestycji wyremontowany ma zostać dworzec PKP Rumia
Główna oraz przejście przy Urzędzie Miasta.
– Myślę, że to może być historyczne porozumienie dla naszego
miasta. Mamy nadzieję, że do 2023 roku nasze miasto będzie miało nie
jeden wiadukt nad torami, a wiadukt i aż trzy tunele, bowiem niezależnie
pracujemy nad węzłem integracyjnym w Janowie – mówił burmistrz
Michał Pasieczny.
Do porządku obrad wprowadzono również 2 uchwały związane
z pomocą dla dwóch Gmin dotkniętych skutkami ostatnich nawałnic.
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Decyzją Rady Miejskiej Gmina Lipusz i Gmina Sulęczyno otrzymają
wsparcie finansowe w łącznej wysokości 40 000,00 zł.
Tematem wiodącym sesji była oświata. Radni wysłuchali
kompleksowego sprawozdania dotyczącego stanu placówek
oświatowych, inwestycji w ich obrębie, wydatków edukacyjnych czy
prognoz na przyszłość. Oficjalnie zmieniono także status szkół –
z sześcioletnich na ośmioletnie.
– Wprowadzona reforma oświaty była dla nas dużym wyzwaniem.
Dzięki podjętym działaniom udało się ją przeprowadzić w jak najmniej
dotkliwy sposób. Żaden z nauczycieli w Rumi nie stracił pracy, a na
adaptację pomieszczeń i prace remontowe w placówkach oświatowych
wydaliśmy blisko milion złotych. To niestety nie koniec wydatków
związanych z wprowadzoną reformą. Wierzę, że dzieci w nowych
budynkach będą czuły się dobrze i bezpiecznie- podsumował zastępca
burmistrza Piotr Wittbrodt.
Podczas sesji podjęto także decyzje o sprzedaży nieruchomości
położonych przy ulicach m.in. Władysława IV, Helskiej czy Borówkowej.
Tereny, które obecnie nie przynoszą miastu żadnych korzyści po
sprzedaży staną się źródłem dochodów dla miasta.
Radni podjęli również decyzję o nabyciu działek od Samorządu
Powiatu Wejherowskiego. Sytuacja ta związana jest z rozpoczęciem
kolejnego etapu budowy węzła integracyjnego Janowo.
– To uchwały związane z nabyciem terenów pod ogniskiem
Dziadka Lisieckiego, na których w przyszłości zlokalizowanych
zostanie około 150 miejsc parkingowych. Placówka zostanie
przeniesione na ul. Ślusarską. Oczywiście wszystko odbywa się
w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym- to regulowanie
wcześniej podjętych ustaleń- mówił burmistrz Michał Pasieczny.
Podjęto również uchwały w sprawie nadania nazw rondom.
Dwa ronda otrzymają nazwy: dh. harcmistrza Lucjana Skierki
(rondo przy ul. Bukowej) oraz dh. harcmistrza Alojzego Voighta
(rondo przy dworcu PKP).
Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie Komisji Samorządowej.
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Rumia dawniej i dziś
Ulica Dąbrowskiego współcześnie

Ulica Dąbrowskiego w latach 80

Ulica Dąbrowskiego w latach osiemdziesiątych
Fragment ulicy Dąbrowskiego (przy skrzyżowaniu z ulicą Starowiejską) w latach osiemdziesiątych. Na zdjęciu – poza ówczesną
zabudową tej części Rumi – widać także klasyki dawnej motoryzacji, czyli Skodę 102, Fiata 125p, Fiata 126p, Syrenę oraz Żuka. Jako
ciekawostkę warto dodać, że w tamtym okresie pojazdy jeżdżące ulicą Starowiejską miały pierwszeństwo.

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

Rumia i Zagórze w przewodniku
z lat dwudziestych
Słoneczne letnie przedpołudnia zachęcają
do spacerów po Rumi i okolicach. Nie
inaczej było sto lat temu. W latach
dwudziestych nakładem Polskiego
Towarzystwa Księgarni Kolejowych "Ruch"
S.A. wydano „Przewodnik po polskiem
Wybrzeżu” autorstwa Józefa Staśki. Autor
malowniczo opisał w nim Rumię oraz
Zagórze.
Ta cudna przyroda [...] oddziałać potrafi na każdy świeży umysł

Józef Staśko (1900-1978) był nauczycielem, krajoznawcą i działaczem
harcerskim. W czasie swojego życia stworzył ponad dwadzieścia
przewodników, a także wiele artykułów i prac naukowych z zakresu
geografii. „Przewodnik po polskiem wybrzeżu” był jego pierwszą
publikacją. Wydając go, miał zaledwie 24 lata. Józef Staśko był także
strażnikiem ochrony przyrody, społecznym opiekunem zabytków,
honorowym przewodnikiem turystyki górskiej i pieszej oraz instruktorem
krajoznawczym.
Rumia sprzed wieku
Do Rumi połowy lat dwudziestych nietrudno było trafić, a droga
prowadząca ze stacji kolejowej do wioski (dzisiejsza ulica Starowiejska)
była naprawdę malownicza. Autor „Przewodnika” opisywał miejscowość
jako „wieś gminną o 1000 mieszkańcach […]. Od stacji kolejowej 1,4 km
wzdłuż strugi Zagórskiej przez pola i łąki równą szosą. Dochodząc do wsi,
warto przystanąć i obejrzeć się na wszystkie strony. Cała dolina
przedstawia wówczas nadzwyczaj okazale”.
Ówczesna Rumia opisywana była jako „schludna i bardzo porządna”.
Autor zwrócił uwagę na „dwa kościoły, katolicki i ewangelicki” oraz
„ochronkę dla dzieci, którą się prowadziło jakiś czas dzięki staraniom
p. Bendygowej”.
W rysie historycznym Józef Staśko zwraca uwagę na mało znane
epizody Rumi. „Kościół w Rumji słynął na całą okolicę z powodu cudów,

Wśród wyniosłych wzgórz [...] wije się urocza dolina.
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Wieś schludna i bardzo porządna

jakie się w nim działy dla cząstek św. Krzyża, które posiadał”. Autor zwraca
także uwagę, że „ w r. 1663 zamieszkiwała w Rumji banda rozbójników,
plądrująca całą okolicę”.
Zagórze – okolica prześliczna
Równie interesujący jest opis Zagórza. „Ludność dochodzi do 1000
głów, przeważnie zajmuje się uprawą roli i hodowlą bydła na rozległych
błoniach”. Staśko jest pod wrażeniem Doliny Zagórskiej Strugi, którą
opisuje tak: „Okolica prześliczna. Wśród wyniosłych wzgórz,
dochodzących do 70 metrów wysokości względnej, wije się urocza dolina
wgłąb płyty Pomorskiej, a na jej dnie szemrze struga Zagórska”.
Podróżnik zachwyca się także okolicznymi szlakami – np. tym
prowadzącym do Starej Piły i miejscowości Reszki. „Tu już 195 metrów
wysokości nad poziom morza. Jesteśmy na równinie pofałdowanej,
w której zagłębieniach tworzą się jeziora i przytulają do nich ciche,
czerwone wioski. Tu i ówdzie krajobraz zakryty wstęgą zielonego lasu,
gdzieniegdzie wzgórzem odosobnionem”.
Józef Staśko dodaje także: „Obcy przybysz, który zabawił w okolicach
Zagórza jakiś czas, nie pożałuje tego. Ta cudna przyroda, pełna krasy
szczególniej wśród wąwozów leśnych, oddziałać potrafi na każdy świeży
umysł. Drażni ciszę tylko pociąg przebiegający w dole od czasu do czasu,
a jeśli w głąb dolin się zapuścimy, to już nic ciszy nie zakłóci”.
Wszystkie cytaty pochodzą z „Przewodnika po polskiem
wybrzeżu” (s. 142-145) autorstwa Józefa Staśki wydanym w 1926
roku. Pisownia i interpunkcja oryginalna.
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Rumianie z pasją

Fura Romana,
czyli polski Lincoln
„Jamnik”, „polski Lincoln” lub po prostu „fura Romana” –
samochód Romana Rogatki z Rumi ma wiele imion.
Z przodu wygląda jak klasyczny Fiat 125p, jednak
wystarczy jeden rzut oka na jego bok, aby zobaczyć, że jest
to wyjątkowe auto. Liczy bowiem… prawie 5,5 metra
długości.
Długie auto z długą historią
Takich przedłużonych Fiatów 125p wyprodukowano zaledwie
dwieście. Duża ich część trafiła na eksport. W Polsce zostało
zaledwie kilkadziesiąt. Z tej liczby dotrwały do naszych czasów
najprawdopodobniej tylko trzy sztuki. Jedna z nich „mieszka”
w Rumi.
Pomysł stworzenia Fiata 125p w wersji Jamnik narodził się
w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych. Miała to być polska
limuzyna na potrzeby dyplomatów czy biur podróży. Miała
6-drzwiowe nadwozie i 7-osobowe wnętrze.
Ostatecznie konstrukcję szybko wstrzymano. Fiaty tego typu
nie okazały się zbyt trwałe. Samochodu o niestandardowej
konstrukcji nie wzmacniano w żaden dodatkowy sposób. Z tego
powodu szybko ulegały zniszczeniu. Całe szczęście – oprócz kilku
oryginałów, po polskich drogach porusza się coraz więcej
współcześnie tworzonych replik. Pan Roman chętnie pomaga
pasjonatom w wykonywaniu podobnych – o ile uczciwie przyznają,
że ich auto nie jest oryginałem.
Z potrzeby chwili
Do kupna takiego auta przymusiła właściciela sytuacja
osobista. Mając siódemkę dzieci, szukał samochodu, który
pomieściłby całą rodzinę. Znalazł w Gdyni Pogórzu. Jamnika nabył
za okrągłe 1200 niemieckich marek. O jego wartości pan Roman
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dowiedział się później. Jest ona trudna do określenia,
ale z pewnością Fiata można by zamienić na współczesne auto
z wyższej półki. Tyle tylko, że pan Roman nigdy tego nie zrobi.
W czasie wielu lat jazdy Jamnikiem, pana Romana spotkały
liczne przygody. Pewnego razu samochód oglądało kilkuletnie
dziecko. Po długotrwałych oględzinach, które obejmowały
obejrzenie podwozia, wszystkich elementów karoserii i wnętrza
stwierdziło, że próg nie jest oryginalny ze względu na niewłaściwy
wymiar. I miało rację! Tata wyjątkowego czterolatka wzruszył
ramionami i stwierdził tylko „on tak ma”.
Kiedyś do Fiata 125p udało się panu Romanowi „zapakować”
aż dwunastu pasażerów. A właściwie pasażerek, bo cała grupa
stanowiła przedstawicielki płci pięknej. Skończyło się to nieco
groźnie, bowiem dużą grupę dziewczyn wysiadających z Jamnika
zauważyli policjanci. Na szczęście obyło się na pouczeniu. Pomógł
w tym pewien dowcip, który pan Roman opowiada tylko osobiście.
Grunt, że bez pasów
Pan Roman próbuje zarazić pasją do Fiata swoje dzieci.
Najmłodszy powoli łapie bakcyla. Co innego wnuczki, które
Jamnikiem jeżdżą chętnie. Kiedy słyszą o wycieczce do lasu są
zachwycone. Podoba im się przede wszystkim to, że w aucie
dziadka można jeździć bez pasów. Nie montowano ich fabrycznie,
więc zgodnie z prawem nie ma takiej konieczności.
Fiata 125p Jamnika można obejrzeć podczas jednego z kilku
zlotów organizowanych w okolicy. O swoich planach pan Roman
informuje na profilu Facebook „Jamnik Fiat 125p, czyli Fura
Romana”. Auto można też wynająć razem z kierowcą.
Niezapomniane wrażenia z jazdy nietypowym pojazdem –
gwarantowane!
Rozmawiał: Darek Rybacki
Rumia naturalnie pomysłowa

XXIV
Jarmark
Kaszubski
Wspaniała pogoda oraz wyjątkowa atmosfera
towarzyszyły XXIV Jarmarkowi Kaszubskiemu, który
odbył się w niedzielę 6 sierpnia przy Scenie Letniej MDK
Rumia. Na zgromadzonych gości czekały liczne atrakcje
z gwiazdą wieczoru – zespołem Bubliczki na czele.
Podczas części oficjalnej obchodów Przewodniczący
Rady Miejskiej Ariel Sinicki wraz z Zastępcą Burmistrza
Piotrem Wittbrodtem oraz Józefem Lanc odsłonili
pamiątkową tablicę zamieszczoną z okazji XIX
Światowego Zjazdu Kaszubów, który 1 lipca odbył się
w naszym mieście.

Biesiada Janowska
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26 sierpnia w parku Żelewskiego odbyła się
kolejna Biesiada Janowska. Festyn bogaty był
w atrakcje muzyczne, gry i zabawy dla dzieci
oraz strefę gastronomiczną. Wydarzenie
przyciągnęło tłumy mieszkańców.
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Sport

Grzegorz Grinholc: chód sportowy
to przełamywanie barier
Grzegorz Grinholc to jeden z najlepszych
lokalnych sportowców. Od lat reprezentuje barwy
naszego kraju i miasta w chodzie sportowym.
Na przełomie lipca i sierpnia zajął w swojej
dyscyplinie wysokie, piąte miejsce podczas
lekkoatletycznych Mistrzostw Europy Masters.
Mistrzostwa rozgrywano w dniach od 27 lipca do 6 sierpnia w Aarhus,
w Danii. Grzegorz Grinholc dwukrotnie zajął piąte miejsce – na dystansie
5000 metrów oraz 20 kilometrów. Na pokonanie dłuższej trasy
potrzebował zaledwie 1 godziny 37 minut i 31 sekund.
Jak wrażenia po występie w Aarhus?
Zawody stały w tym roku na wyjątkowo wysokim poziomie. Po raz
pierwszy startowałem w kategorii 40-latków. Okazało się, że jest ona
zdecydowanie mocniejsza od tej młodszej, w której występowałem
dotychczas. Zawodnicy są jak wino, im starsi, tym lepsi. Gdybym startował
w młodszej kategorii i osiągnął taki sam wynik to wygrałbym, bowiem
najlepszy zawodnik miał w niej czas gorszy od mojego o 2,5 minuty.
Wśród czterdziestolatków czas ten dał mi piąte miejsce. Warto dodać,
że na dystansie 20 kilometrów jest to mój najlepszy wynik od czterech lat.
Udało się go osiągnąć mimo startu z bólem gardła i gorączką – w czasie
podróży do Danii złapało mnie przeziębienie.
Podobno po raz pierwszy udało się wygrać z kolegą z Niemiec,
z którym rywalizuje Pan od dawna…
Przez pięć lat regularnie przegrywałem z kolegą z Niemiec –
Stefanem Borschem. Dla mnie dodatkowym smaczkiem z Aarhus była
właśnie ta mała wygrana.
Występ w Aarhus to jeden z wielu sukcesów, jakie osiągnął Pan
w swojej dyscyplinie. Które z nich uważa Pan za najważniejsze?
Niewątpliwie największym osiągnięciem było zdobycie
wicemistrzostwa świata w Budapeszcie w 2014 roku w kategorii
35-latków. Teraz rozpocząłem starty w nowej kategorii wiekowej i jestem
zaskoczony tak wysokim poziomem.
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Chód sportowy nie jest najpopularniejszą dyscypliną wśród
młodych ludzi, chociaż chyba każdy pamięta legendarnego Roberta
Korzeniowskiego. Jak zachęciłby Pan młodzież do jej uprawiania?
W ostatnich latach cała lekkoatletyka przestała być dyscypliną
komercyjną, dlatego mniej osób ją trenuje. Chód sportowy jest
konkurencją ciężką, wymagającą, mocno nastawioną na technikę.
Podczas pierwszych treningów musi być obecny trener, który zapozna z jej
podstawami. To ogranicza liczbę zainteresowanych.
W tej konkurencji bardzo ważna jest walka z samym sobą. Chód
sportowy to przełamywanie barier. Wychodząc na trening, zawsze
zastanawiam się czy uda się osiągnąć założony cel. Ich realizacja bardzo
motywuje i pozwala wygrywać z własnymi słabościami.
Reprezentuje Pan barwy RKS Rumia, jest Pan opiekunem obiektu
sportowego Salos, uczy wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2.
Ma Pan ogromną wiedzę o lokalnym sporcie. Jak Pan ocenia jego
rozwój na przestrzeni ostatnich lat?
W latach dziewięćdziesiątych w Rumi można było trenować
lekkoatletykę lub piłkę nożną. Obecnie w mieście funkcjonują szkoły
tańca, można też uprawiać siatkówkę, koszykówkę, karate czy inne sporty
walki, a także wiele innych dyscyplin. Jeżeli ktoś ma uzdolnienia w jakimś
kierunku, ma szeroki wachlarz możliwości. Wiele dobrego można
powiedzieć także o naszych trenerach. To procentuje. Rumianie regularnie
zdobywają medale. Jedyne czego brakuje to bieżni lekkoatletycznej.
Staramy się o jej budowę od kilku lat, ale póki co bez efektów.
Podczas jakich zawodów będzie Pan reprezentował Rumię
w najbliższym czasie?
W 2017 roku startuję jeszcze w Druskiennikach na Litwie. W przyszłym
roku wezmę udział w Halowych Mistrzostwach Europy w Madrycie
w drugiej połowie marca. Później planuję start podczas Mistrzostw Europy
w Alicante, a we wrześniu podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata
w Maladze. To będą główne i najważniejsze zawody w przyszłym roku.
Dziękuję za rozmowę.
Rumia naturalnie pomysłowa

Ogłoszenie

Nie kupuj – Adoptuj!
Decyzja o posiadaniu czworonoga musi być przemyślana i rozważna, podjęta po dokładnej ocenie, czy
będziemy w stanie zaopiekować się zwierzęciem przez kolejnych kilkanaście lat – bo tyle właśnie żyją
psy i koty. Posiadanie zwierzęcia niesie za sobą wiele obowiązków, ale przynosi też sporo satysfakcji
i wnosi do naszego życia dużo szczęśliwych chwil. Jeśli zdecydowaliśmy się mieć psa czy kota, dlaczego
nie udać się do schroniska czy skontaktować z fundacją prowadzącą domy tymczasowe i nie adoptować
czworonoga?
Niestety bezdomność zwierząt w Polsce rośnie z roku na rok
w zatrważającym tempie a schroniska i fundacje pękają w szwach.
W schroniskowych klatkach umiera co czwarty pies i co drugi kot.
Adoptując zwierzaka tak naprawdę ratujesz mu życie!
W dzisiejszych czasach ludzie zbyt często przy wyborze
podopiecznego kierują się rasą, kolorem sierści, modą i wiekiem –
im piesek czy kotek młodszy, tym lepiej. A czym różni się kupiony od
schroniskowego? Niczym! Po prostu, schroniskowy zwierzak został
potraktowany jak zabawka znudził się swojemu „panu” i został
porzucony. Jeden i drugi potrzebuje czasu, by odnaleźć się
w nowych okolicznościach. Hodowlany szczeniak wymaga dużo
więcej cierpliwości i zabiegów profilaktycznych niż starsza istota.
Tym bardziej taka, która bardzo źle znosi schroniskową
rzeczywistość. Poprawa warunków życia, poczucie bezpieczeństwa
i miłości sprawia, że oddaje się bez reszty nowemu opiekunowi.
"Dopóki w schronisku znajduje się choć jeden pies albo kot,
nie mamy prawa kupować zwierząt ani ich rozmnażać." Dorota
Sumińska – najbardziej znany lekarz weterynarii w Polsce.
Sterylizacje i kastracje to jedyna metoda zapobiegająca

bezdomności, zabiegi te ratują zdrowie i życie naszych pupili,
zwierzęta po sterylizacji/kastracji są szczęśliwsze, spokojniejsze,
bardziej przywiązane do opiekuna, rzadziej dochodzi do ucieczek,
do aktów niekontrolowanej agresji spowodowanej hormonami.
Nie kupujmy zwierząt, nie sprzedawajmy ich – bierzmy je ze
schroniska, z domów tymczasowych. Psów i kotów, które zostały
pozbawione domu, jest milion, może dwa. Polaków jest 40
milionów. Wystarczyłby jeden dzień, by ludzie dobrej woli po
prostu je stamtąd zabrali. Czym kierować się przy wyborze?
Sercem. Gdy jest mało doświadczone w międzygatunkowych
relacjach, powinno skorzystać z wiedzy pracowników schroniska
czy wolontariuszy fundacji. Oni umieją powiedzieć, czy pies lub kot
lubi dzieci, inne psy i koty. Czy ma spokojne usposobienie, czy jest
wulkanem energii. Zwierzę dobiera się w stosunku do charakteru
człowieka i sposobu spędzania wolnego czasu i trybu dnia.
Przygarnięte psy i koty odwdzięczają się nam dozgonną miłością,
oddaniem, przywiązaniem i ogromną wdzięcznością za uratowanie
życia. Zapraszamy do odwiedzenia okolicznych schronisk
i fundacji.
Marlena Pindras
Pomorski Koci Dom Tymczasowy, www.pkdt.pl

Do adopcji polecamy kociaki porzucone na leśnej drodze w lipcu. Kontakt: 509 180 009
Rumskie Nowiny nr /wrzesień/
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Dodatek specjalny

EDUKACJA EKOLOGICZNA
Oferta edukacyjna
w roku szkolnym 2017/2018
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.
I.Warsztaty terenowe:
„Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA;
ź „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia;
ź „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” we współpracy ze spółką PEWIK Gdynia.
ź

II.Konkursy ekologiczne:
„Małe dzieci nie chcą śmieci” (XX edycja) – wykonanie pracy plastycznej pt. „Mój wymarzony ogród”,
ź „Mała nakrętka, duży problem” (XV edycja) – zbiórka plastikowych nakrętek,
ź „Konkurs fotograﬁczny” (X edycja) – wykonanie fotograﬁi pt. „Czyste powietrze w roli głównej”,
ź „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (VIII edycja) - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
ź „Konkurs wiedzy ekologicznej” (XII edycja) - temat tegorocznej edycji: „Ochrona powietrza”,
ź „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych”.
ź

III.Projekty edukacyjne:
„Lider Lokalnej Ekologii” (IX edycja) pt. „Ciepło i nowocześnie”,
ź „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja), pt. „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?”
ź

Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej Związku www.kzg.pl – zakładka „Edukacja

Nieodpłatny odbiór dużych, zużytych sprzętów RTV i AGD z domów i mieszkań!
Odbieramy duży, kompletny, zużyty sprzęt RTV i AGD pochodzący z gospodarstw domowych, o wadze powyżej 20
kg. Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający
sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu z zabudowy. Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka
powinna być rozmrożona. Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy.
Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywają się od wtorku do soboty włącznie. Termin
zostanie potwierdzony telefonicznie przez pracowników Związku dzień przed planowanym odbiorem. Sprzęty
należy zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej:

( 58 624 66 11

www.kzg.pl/formularz-odbiory

Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie - Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Rumi znajduje się przy
ul. Dębogórskiej 148 (siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, a w soboty
w godzinach 10:00-15:00.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino, kzg.pl,
dgo@kzg.pl, tel. 58 624 66 11
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Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Rumi oraz dyżurów Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczących
Komisja Polityki
Przestrzennej
Komisja Samorządowa
Komisja Kultury
Komisja Oświaty
i Wychowania
Komisja Bezpieczeństwa
Komisja Sportu, Rekreacji
i Promocji
Komisja Rewizyjna
Komisja FinansowoBudżetowa
Komisja ds. Rodziny,
Zdrowia i Opieki
Społecznej
Komisja Polityki
Gospodarczej

20 września, godz. 17.30 (środa)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
21 września, godz. 16.00 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
21 września, godz. 16.45 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
21 września, godz. 17.30 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
25 września, godz. 16.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
25 września, godz. 17.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
25 września, godz. 18.30 (poniedziałek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
26 września, godz. 16.30 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
26 września, godz. 17.00 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
26 września, godz. 17.30 (wtorek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Terminy sesji:
28 wrzesień 2017 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi
Tematy wiodące sesji w dniu 28 września 2017 r.:
ź

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku,

ź

Inwestycje miejskie,

ź

Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady w miesiącu maju 2017 roku:
04.09
11.09
18.09
25.09

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

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.
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
Rumskie Nowiny nr /wrzesień/

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

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia
Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy
(pon. 9:00-17:00; wt.-pt. 7:30-15:30).
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Referat Gospodarki
Nieruchomościami przyjmuje zgodnie z godzinami otwarcia UM
z wyjątkiem czwartków.
Referat Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz
Wydział Spraw Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami otwarcia
UM z wyjątkiem wtorków i czwartków.
Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują
mieszkańców w poniedziałki, w godz. 13.00-17.00, po uprzednim
umówieniu się przez Sekretariat tel. 58 679 65 00.
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KALENDARZ IMPREZ
01 – 30.09
Wystawa fotografii z podróży Wiesławy i Krzysztofa Rudź
„Pod niebem Patagonii” (czynna w godz. otwarcia placówki),
Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
11 – 30.09
Wystawa fotografii Aleksandry Barankiewicz „Czytelnicy
Stacji Kultura” (czynna w godz. otwarcia placówki), Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
29.09 – 07.10
Wystawa audiowizualna „Beksiński Nieznany” wzbogacona
wykładami multimedialnymi, Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
04.09 (Poniedziałek)
godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
05.09 (Wtorek)
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
06.09 (Środa)
godz. 18.00 Wernisaż wystawy fotografii z podróży Wiesławy
i Krzysztofa Rudź „Pod niebem Patagonii”, Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
godz. 18.00-19.30 Mecz Piłki Nożnej Junior C1 MKS ORKAN
Rumia - Bałtyk II Gdynia, Boisko Wielofunkcyjne MOSiR,
ul. Bukowa
07.09 (Czwartek)
godz. 10.30 Spotkanie Klubu Mamy Rumianki, Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
godz. 16.00-17.15 Mecz Piłki Nożnej Junior D2/1 MKS ORKAN
Rumia - Gedania II Gdańsk, Boisko MOSiR ul. Gdyńska
godz. 16.30 Spotkanie koła brydżowego (wyniki dostępne na:
www.kmar55.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
godz. 17.30-18.45 Mecz Piłki Nożnej Junior D2/2 MKS ORKAN
Rumia - Gedania III Gdańsk, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
08.09 (Piątek)
godz. 16.30 Warsztaty gry Hobbit, Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
09.09 (Sobota)
godz. 10.00-12.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 11.00-14.00 Mecz Tenisa Stołowego I liga mężczyzn gr.
Północna OTLogistics Kamix ATS Małe Trójmiasto RumiaPoltarex Pogoń Lębork, Hala Widowiskowo-Sportowa
ul. Mickiewicza 49
godz. 12.00-14.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2
10.09 (Niedziela)
godz. 16.00-20.00 Rumia Zumba Fest 3 - maraton fitness, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
11.09 (Poniedziałek)
godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
godz. 18.30 III urodziny Stacji Kultura- pokaz tańca flamenco
połączony z koncertem muzyki na żywo (wykonanie:
Flamenco Andalu), Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

12–13.09
godz. 09.00-13.00 Rumskie Spotkanie Muzyczne, koncerty
muzyki klasycznej dla dzieci w ramach zajęć szkolnych, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 49
12.09 (Wtorek)
godz. 9.00-14.30 Muzycznie Wchodzimy w Nowy Rok Szkolny,
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
13.09 (Środa)
godz. 09.00-12.30 Muzycznie Wchodzimy w Nowy Rok
Szkolny, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
14.09 (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, Autorka Danuta
Dzwonkowska w części artystycznej wystąpią Anna Bienias oraz
Sebastian Ślusarczyk, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
15.09 (Piątek)
godz. 16.30 Warsztaty gry Hobbit, Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
16.09 (Sobota)
godz. 10.00-12.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 12.00-14.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka
Główna ,ul. Starowiejska 2
godz.16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej B Klasa OKS Janowo
Rumia - Klif Chłapowo, Boisko MOSiR ul. Gdyńska
17.09 (Niedziela)
godz. 10.00-15.00 XXXIII Bieg Pokoju, Stadion Miejski
ul. Mickiewicza 43
godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne – spektakl dla dzieci
pt. „Bajka o Smoku Fąfelku”, Dom Kultury SM Janowo
18.09 (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 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
19.09 (Wtorek)
godz. 18.00 Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
21-22.09
godz. 10.00-15.00 XXI Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce,
Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43
21.09 (Czwartek)
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 Misy i Gongi, masaż dźwiękiem w wykonaniu
Lucyny Bierut-Mazurek, zapisy pod nr tel. 722 303 520, Miejski
Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
22.09 (Piątek)
godz. 16.30 Warsztaty gry Hobbit, Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2

23.09 (Sobota)
godz. 08.00-14.30 Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
OSP, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43
godz. 09.30-19.00 VIII POMERANIA CUP Międzynarodowy
Puchar Pomorza w Karate WKF, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49
godz. 10.00-12.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 12.00-14.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
24.09 (Niedziela)
godz. 09.15-15.15 Otwar te Mistr zostwa Powiatu
Wejherowskiego w Tenisie Stołowym, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 11.00 – 14.00 Radosna Niedziela, Warsztaty, gry i zabawy
dla dzieci w Galerii Rumia
godz. 14.00-16.00 Mecz Rugby II Liga (baraże) RC Arka Rumia,
Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43
godz. 17.00 Janowski Wieczór Teatralny – spektakl pt. „Być jak
Charlie Chaplin – wystawia Fundacja Pomysłodalnia, Dom
Kultury SM Janowo
25.09 (Poniedziałek)
godz. 16.00-18.00 Klub miłośników literatury i wełnianych
skarpetek (prowadzenie: Elżbieta Hoppe), Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
godz. 18.00 Warsztaty z ceramiki dla dorosłych (zapisy
u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2
26.09 (Wtorek)
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
28.09 (Czwartek)
godz. 09.00-15.00 XVII Otwarte Mistrzostwa Rumi
w Wielobojach Lekkoatletycznych, Stadion Miejski,
ul. Mickiewicza 43
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. 17.00 – 20.00 Casting – Wierszogadanie 2017, MDK
Rumia, ul. Mickiewicza 19
29.09 (Piątek)
godz. 16.30 Warsztaty gry Hobbit, Stacja Kultura Biblioteka
Główna ul. Starowiejska 2
30.09 (Sobota)
godz. 09.00-19.00 VI Memoriał Lidii Lipińskiej w Unihokejudzień I, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49
godz. 10.00-12.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa I
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 12.00-14.00 Warsztaty z ceramiki dla dzieci grupa II
(zapisy u instruktora: studiob@vp.pl), Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej B Klasa OKS Janowo
Rumia - Huragan Smolno, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
godz.16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej IV liga MKS ORKAN Rumia
- Stolem Gniewino, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43
godz. 18.00 Koncert Pieśni Polskiej, w wykonaniu artystów
Teatru Rozmaitości z Gdańska, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

rumia.eu

@RumiaUM

www.facebook.com/RumiaUM

www.instagram.com/miasto_rumia www.youtube.com/miastorumia
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