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DZIAŁANIA W RUMI PO LIPCOWEJ ULEWIE

Rekordowe opady deszczu, jakie nawiedziły Rumię z 14 na 15 lipca
spotykane są raz 150-500 lat. W ciągu 12 godzin spadło wtedy 170
mm/m2. Ulewa, której nie pamiętają najstarsi rumianie doprowadziła do zalania rowów melioracyjnych i zatkania kanalizacji
burzowej. Mimo trudnej sytuacji służby zadziałały prawidłowo.
Olbrzymia ilość wody znalazła ujście, zalewając drogi i chodniki.
Ucierpieli mieszkańcy miasta, których garaże i domy zostały podtopione.
Kondygnacja 0 rumskiego Urzędu Miasta została zalana podobnie, jak
okolice magistratu. Działania, które należało podjąć w celu usunięcia
skutków nawalnego deszczu, są zakrojone na szeroką skalę.
SZTAB KRYZYSOWY
W Urzędzie Miasta zebrał się sztab kryzysowy, który dokonał
objazdu miasta i ocenił rozmiar szkód. Podjął decyzję o udzieleniu
natychmiastowej pomocy mieszkańcom, których zabudowania zostały
odcięte od miasta, szczególnie te wzdłuż ul. I Dywizji Wojska Polskiego.
Wawrzyniec Lenart z Wydziału Inżynierii Miejskiej informuje,
że dokonano naprawy ulicy Abrahama, Irysowej i Makowej. Firma
budowlana MTM wykonała prace na zniszczonym fragmencie
ul. Św. Józefa, na tej ulicy naprawiony został także most nad Zagórską
Strugą. Umocniono rozmyte pobocza drogi na Łężyce.
Urząd Miasta podjął również działania związane z uprzątnięciem
terenów publicznych ze skutków powodzi, czyli naniesionych przez rzekę
mułów, sprzętów AGD, które zostały przemieszczone. PUK i inne firmy
rozpoczęły działania już w piątek po ulewie.
– Kanalizacja deszczowa był drożna i sprawna, żaden system nie
przyjąłby takiej ilości wody, która spadła z 14 na 15 lipca – podkreśla
Małgorzata Pranga-Cyman, z Wydziału Polityki Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. – Czyszczenie kanalizacji
deszczowej kosztowało 70 tys. zł.
Do końca sierpnia trwało oczyszczanie rur, by w przypadku kolejnych
opadów nie były zapiaszczone. W sierpniu została też zbudowana
kanalizacja deszczowa w ulicy Jagodowej.
NA RATUNEK!
Niemały trud i wysiłek w ratowanie budynku Urzędu Miasta włożyli
jego pracownicy, którzy już czwartkowej nocy w trakcie ulewy, ratowali
zalany poziom 0. Uratowano archiwum znajdujące się w najniższej
kondygnacji budynku. Podjęto działania związane z wyniesieniem
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całego wyposażenia poziomu 0, odpompowaniem wody i osuszeniem
pomieszczeń. Po konsultacjach ze specjalistycznymi firmami,
zdecydowano o sposobie jak najszybszego przywrócenia pomieszczeń
do funkcjonowania. Rozpoczęto już procedury związane z wyłonieniem
w drodze przetargu wykonawcy usług remontowych. Do Urzędu Miasta
zostali zaproszeni rzeczoznawcy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, którzy ocenili zakres koniecznych do wykonania prac
i wyznaczyli warunki dopuszczenia do użytkowania. Należy wyłonić
wykonawcę, a także podpisać umowę na wykonanie prac remontowych.
Niestety, na dzień dzisiejszy ciężko określić, kiedy dół budynku będzie
oddany do użytkowania.
SPRZĄTANIE STAWU I RZEKI
Niemało problemów podczas ulewy sprawiła Zagórska Struga, która
w wielu miejscach wylała. Urząd podjął współpracę z firmą
hydrotechniczną Rewers, której zlecono naprawę umocnień
brzegowych.
– Odbyło się wielkie sprzątanie koryta rzeki na odcinku od Galerii
Handlowej do Placu Kaszubskiego. Oczyszczanie przeprowadziła firma
PUK. Kolejne prace będą wykonane jesienią przy odbudowie umocnień
koryta rzeki w dzielnicy Szmelta – informuje Rafał Kazior z Referatu
Gospodarki Nieruchomościami.
Trudna sytuacja miała też miejsce na rumskim stawie, gdzie przy
Miejskim Domu Kultury, będzie naprawiany łapacz. Zostaną też
uzupełnione ubytki faszyny.
– Podczas ulewy przeprowadzenie regulacji staje się
skomplikowane. System sterowania jest ręczny. Na łapaczu przed
stawem zatrzymało się dużo śmieci niesionych przez wodę i zrobił się
zator, podniósł się poziom wody i częściowo wylała ona do okolicznych
ogródków. Uszkodzony łapacz został zdjęty z koryta rzeki. Przy młynie
zostały podniesione przęsła jazu piętrzącego. Na początku ulewy
przęsła były podniesione i przygotowane na większą wodę. Po południu
przęsła podniesiono jeszcze bardziej, co zapewniło przepływ wody
na odpowiednim poziomie. W nocy przęsła były podniesione jeszcze
wyżej – dodaje Rafał Kazior.
WAŻNE MELIORACJE
Rafał Kazior podkreśla, że zanim doszło do ulewy, główne zbiorcze
rowy melioracyjne, które odprowadzają wodę z miasta zostały
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wykoszone, odmulone, pogłębione. Gdyby nie wykonanie tych prac,
podczas ulewy woda mogłaby wystąpić z rowów. Mowa o rowie
granicznym z Redą L3-14 i innych rowach zbiorczych: przy Auchan, przy
ul. Kosynierów, ul. Torfowej.
Urząd Miasta już w 2015 roku podjął działania związane
z wykonaniem dokumentacji technicznej przebudowy części rowu
granicznego z Redą. Ta inwestycja będzie realizowana na przełomie tego
i przyszłego roku wspólnie z miastem Reda. Odcinki rowu położonego
dalej od miasta będą dostosowane do zwiększonych przepływów.
Po drugiej stronie naszego miasta, na granicy z Gdynią także jest rów.
W tym wypadku również jest przygotowana dokumentacja techniczna.
W tym rejonie, wspólnie z Gdynią w niedalekiej przyszłości będzie
uporządkowana infrastruktura melioracyjna. Aby poprawić
bezpieczeństwo całego miasta, jest konieczność budowy zbiornika
retencyjnego z prawdziwego zdarzenia. W studium zagospodarowania,
jak i w planie miejscowym jest przewidziane miejsce na taką inwestycję.
Jednak jej wysoki koszt uniemożliwia sfinansowanie przez Urząd Miasta.
Potrzebne jest wsparcie ze środków zewnętrznych.
USUWANIE SZKÓD
Władze miasta robiły, co mogły, by zapewnić poszkodowanym
podczas ulewy mieszkańcom jak największą pomoc. Jednak,
w przypadku zgłaszania do gminy roszczeń o odszkodowanie
po nawalnym deszczu, musieli liczyć się z odmową wypłaty. Sytuację,
jaka miała miejsce z 14 na 15 lipca traktuje się jako klęskę żywiołową,

a nie zaniedbanie gminy.
Na sesji Rady Miasta Rumia podjęto decyzję o zmianach w budżecie
miasta, a konkretnie o zwiększeniu wydatków o kwotę 300 tys. zł,
z przeznaczeniem na usuwanie szkód melioracyjnych, powstałych
po intensywnych opadach deszczu na terenie miasta.
Miasto jest gotowe na kolejne tego typu zdarzenia pogodowe. Sztab
kryzysowy miasta wypracował sposób powiadamiania pracowników
i osób niezbędnych do podjęcia działań ratowniczych na wypadek
kolejnych zdarzeń. W piątek, 5 sierpnia, doraźnie szef zespołu
zarządzania kryzysowego zebrał zespół w sprawie przeanalizowania
otrzymanych informacji o ostrzeżeniach z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Gdyni, o spodziewanych opadach około 50
mm/m2. Zespół w zamiarze miał funkcjonować całą noc, jednak po
analizie wielu prognoz, okazało się, że zagrożenie ulewą, które jawiło się
w piątek, ma tendencję zanikową i sztab przerwał pracę. Natomiast
jednostki pierwszego rzutu interwencyjnego – pracownicy i sprzęt PUK,
byli w gotowości na telefon. Sztab, dysponuje numerami telefonicznymi
osób, które miałyby podjąć pierwsze działania. Na szczęście, piątkowe
i sobotnie opady nie przerodziły się w anomalię. Kierownik Rumskiej
Obrony Cywilnej Adam Pacek dyżurował do godziny 21 w piątek,
przejechał z góry na dół Zagórską Strugę. Wtedy, mimo opadów, rzeka
nie podniosła się nawet o milimetr. Te działania zainspirowały Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, aby oczyścić przepust pod krajową
drogą numer 6. Nadmiar wody nie zmieścił się bowiem pod tym tunelem.

Zaczął się rok szkolny!
Z tej okazji wszystkim pedagogom oraz pracownikom
rumskich szkół i przedszkoli życzymy owocnej,
satysfakcjonującej pracy oraz udanego, pełnego
sukcesów roku.
Natomiast wszystkim rumskim uczniom, po powrocie
w szkolne ławy, życzymy zapału w przyswajaniu
wiedzy i mnóstwa energii na kolejny rok nauki.
Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi
i Ariel Sinicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
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JARMARK KASZUBSKI – REKORD FREKWENCJI!
Przy scenie letniej Miejskiego Domu Kultury odbył się po raz dwudziesty trzeci Jarmark Kaszubski. Wydarzenie zorganizowane zostało przez
MDK i Zrzeszenie Kaszubsko–Pomorskie oddział Rumia.
Oprócz swojskiego jedzenia na specjalnie przygotowanych stoiskach,
mieszkańcy mogli zobaczyć rękodzieło kaszubskie, tabakiery, a także
wystawę gołębi ozdobnych. Ze sceny płynęła muzyka, a śmiałkowie wspinali
się na słup w ramach konkursu, który wpisał się już w program jarmarku.
– Z racji tego, w jakim regionie mieszkamy, kaszubskość jest wśród
nas cały czas – powiedziała Agnieszka Skawińska, dyrektor MDK.
– Nie ma w Rumi wakacji bez imprezy plenerowej dla wspierania
kaszubszczyzny.
Jarmark w Rumi to największa impreza plenerowa lata w mieście
i promocja wszystkiego, co lokalne. Imprezę urozmaiciły: turniej karciany
„Baśka”, zjeżdżalnie dla dzieci, konkursy.
Frekwencja dopisała. Już na samym początku imprezy niemalże
wszystkie ławki przy scenie zostały zajęte.
Imprezę rozpoczął występ chóru Rumianie. Następnie, dla licznie
zgromadzonej publiczności, zagrała Janowska Orkiestra Promenadowa.
Kolejnym punktem programu był występ gości z Białorusi – chóru polonijnego „Czerwone Maki”, który w tym roku obchodzi 20-lecie działalności.
Po „Czerwonych Makach” na scenie pojawił się zespół „Siebie Warci”.
Zespół zaśpiewał klimatyczne szanty oraz szlagiery piosenki

turystycznej. Następnie publiczność zobaczyła Regionalny Zespół Pieśni
i Tańca „Kaszuby” z Kartuz. Jego założycielem była Marta Bistroń. Zespół
istnieje od 1946 r. i do dnia dzisiejszego jest propagatorem bogatego
folkloru kaszubskiego.
Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszył się występ
gwiazdy jarmarku – Zbigniewa Wodeckiego. Szacuje się, że jego koncert
przyciągnął nawet do dwóch tysięcy osób. Gwiazda wieczoru, człowiek
orkiestra – piosenkarz i kompozytor, grający na skrzypcach i trąbce –
Zbigniew Wodecki z zespołem wykonał niezapomniane show!
Na koncercie nie zabrakło największych przebojów jak: „Zacznij od Bacha”,
„Z Tobą chcę oglądać świat”, „Chałupy welcome to” czy „Pszczółka Maja”.
– Bardzo cieszy wysoka frekwencja dzisiejszego wydarzenia – mówił
Marcin Kurkowski, zastępca burmistrza Rumi. – Jest wspaniała pogoda,
organizatorzy zadbali o atrakcje, konkursy, a także bardzo wysoki
poziom występów artystycznych. To wszystko sprawiło, że rumianie
postanowili spędzić niedzielne popołudnie w parku przy MDK Rumia.
Na zakończenie rumianie bawili się do późnego wieczora przy
muzyce biesiadnej, którą grał zespół „Półtora gościa” z Rumi.
– Było wspaniale. Na pewno wpadniemy również za rok! –
powiedziała wyraźnie zadowolona rumianka, pani Helena, który
podkreśliła również, że przychodzi na Jarmark Kaszubki co roku,
ale takiej frekwencji jeszcze nie widziała.

Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby”

Czerwone Maki

RUMIA.EU

Zbigniew Wodecki

Więcej na: rumia.eu w zakładce Aktualności
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STRAŻNICY MIEJSCY POJADĄ NOWYMI AUTAMI
Trzy nowe samochody osobowo-dostawcze na potrzeby Straży
Miejskiej Rumia zakupiło miasto. Dwa z nich zostały już odebrane,
a trzeci specjalistycznie wyposażony pojazd zostanie odebrany
w listopadzie.
Obydwa Fordy Tourneo Courier są w pełni profesjonalnie
przygotowane do służby porządkowej na terenie miasta.
– Nowe samochody znacznie poprawią szybkość reakcji na
zgłaszane zagrożenia i potrzeby mieszkańców, a także będą znacznie
tańsze w eksploatacji i niezawodne – mówi Michał Pasieczny, burmistrz
Rumi. – W poprzednich latach dziesiątki tysięcy złotych były wydawane
na naprawy samochodów, a przez częste awarie strażnicy nie mogli
szybko i skutecznie reagować w wielu przypadkach. Koszty odebranych
pojazdów wynoszą niespełna 124 tys. zł, a koszt trzeciego pojazdu, który
będzie do odbioru w listopadzie tego roku, wyniesie niecałe 100 tys. zł.

MIESZKAŃCY CHĘTNIE KORZYSTAJĄ Z APTEKI
Od kilku miesięcy w mieście funkcjonuje apteka całodobowa.
Inicjatywa była strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy duże
zainteresowanie klientów.
C a ł o d o b o w y d y ż u r p e ł n i a p t e k a E k o z d ro w i e , p r z y
ul. Dębogórskiej 132 (na terenie Centrum Janowo).
– Chętnie korzystam z usług apteki o różnych porach – mówi pani
Ania. – To naprawdę duże udogodnienie, którego wcześniej brakowało.
Z tą opinią zgadza się Ariel Sinicki, przewodniczący Rady
Miejskiej.
– Wielu naszych mieszkańców cieszy fakt powstania apteki
całodobowej – podkreśla przewodniczący. – Nie muszą już jeździć
do Gdyni czy Wejherowa, ale na wypadek pilnej potrzeby maja aptekę
w swoim mieście. Już w poprzedniej kadencji starałem się, aby doszło
do uruchomienia tych usług i cieszę się, że udało się to sfinalizować w tej
kadencji dzięki skutecznym działaniom pana burmistrza.
Oprócz sprzedaży leków, apteka udziela porad farmaceutycznych.
Ponadto umożliwia nieodpłatny pomiar ciśnienia, badanie procentu
tłuszczu w ciele i pomiary grubości i gęstości skóry.
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– Całodobowa apteka była jednym
z naszych priorytetowych działań –
mówi radny Leszek Grzeszczyk.
– Byliśmy pełni nadziei, że powstanie
szybko. Jednak długo szukaliśmy
odpowiedniego pr zedsiębiorcy.
W końcu, dzięki skutecznym
działaniom burmistrza, udało się taką
aptekę uruchomić. Moim zdaniem Ariel Sinicki, przewodniczący
bardziej opłaca się nawet wziąć R a d y M i e j s k i e j : U w a ż a m ,
taksówkę do Janowa, niż jechać do ż e 5 0 - t y s i ę c z n e m i a s t o
powinno mieć aptekę
Wejherowa czy Gdyni, co nierzadko jest
dyżurującą całą noc i w święta.
droższe niż koszt samych leków.
Odbieram wiele pozytywnych sygnałów, że mieszkańcy są zadowoleni.
Sam korzystałem wielokrotnie z apteki w porze nocnej i w dni świąteczne
i uważam, że ułatwia ona życie. Życzę, by mieszkańcy nie musieli
korzystać z apteki wcale. Ale jeśli już muszą, to niech mają taką
możliwość o każdej porze.
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DZIEŃ
PATRONA
NA BOISKU
SALOS ŚW. JANA BOSKO
15 sierpnia był bardzo uroczystym dniem dla Rumi.
Oprócz święta narodowego – Święta Wojska
Polskiego oraz Święta Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny – Rumia celebrowała Dzień Patrona
Miasta, świętego Jana Bosko.
Obchody rozpoczęły się mszą za Ojczyznę w kościele pod
wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Po mszy i złożeniu wieńców,
zaproszeni goście wraz z mieszkańcami Rumi przeszli na nowe boisko
wielofunkcyjne SALOS św. Jana Bosko, które zostało oficjalne otwarte
i poświęcone. Na obiekcie umieszczono tabliczkę z cytatem patrona
Rumi: „Wychowanie młodzieży jest sprawą serca”. Słowa św. Jana Bosko
podkreślają, że inwestycja powstała właśnie z myślą o najmłodszych
sportowcach z Rumi. Dodatkowo, do symbolicznego przecięcia wstęgi
zaproszono kilku młodych piłkarzy.
– Bardzo cieszę się, że udało się zdobyć dofinansowanie do tego
obiektu – mówił Michał Pasieczny, burmistrz miasta. – To pierwsze
pełnowymiarowe boisko o sztucznej nawierzchni. I jedno z lepszych
w regionie. Infrastruktura sportowa w Rumi jest coraz lepsza.
– Dzięki takim inwestycjom nasze dzieci odejdą od komputera i będą
aktywnie spędzać swój wolny czas – dodał Ariel Sinicki, przewodniczący
Rady Miasta.
Boisko jest znakomitą wizytówką miasta. Świadczy o tym fakt, że to
RUMIA.EU

6

Rumia naturalnie pomysłowa

właśnie na tym obiekcie przygotowywała się do meczu
z Polską pierwsza reprezentacja futbolistów
amerykańskich z Danii. Warto podkreślić, że jest to
jedna z najsilniejszych ekip w Europie.
FOTO
Po p r z e c i ę c i u w s t ę g i b u r m i s t r z w r a z
z przewodniczącym zaprosili mieszkańców na tort oraz poczęstunek
w postaci harcerskiej grochówki. Chwilę później swój występ rozpoczęła
główna gwiazda imprezy Arka Noego. Młodzi artyści przyciągnęli tłumy.
Zaprezentowali zarówno swoje stare hity, jak i nowsze utwory. Ich występ
pełen był pozytywnej energii, co potwierdzili zadowoleni z występu
mieszkańcy.
– Jestem wielką fanką Arki Noego. Kiedyś byłam też na ich koncercie,
gdzie śpiewali kolędy. Cieszę się, że dzisiaj zabrałam również swoje
wnuczki. Dziewczynki świetnie się bawiły – chwaliła artystów pani Halina.
Następnie w programie zaplanowano występ magika. Za sprawą
iluzjonisty publiczność zgromadzona przy scenie przeniosła się na
chwilę do krainy czarów. Dla najmłodszych przygotowane były również
inne atrakcje. Dzieci świetnie bawiły się na dmuchańcach, zajadały się
watą cukrową, a także brały udział w konkursach plastycznych czy
malowaniu twarzy.
Nie mogło zabraknąć również emocji sportowych. Dla młodych
piłkarzy przygotowano turniej „SALOSIK” rozegrany w różnych
kategoriach wiekowych. Wśród zespołów ze szkół podstawowych wzięły
udział cztery ekipy. Rywalizację wygrał Champion Street, II miejsce zajęli
Apostołowie, III miejsce Zagórzaki, a na IV pozycji uplasowała się A.G.
Szkółka. W kategorii gimnazjum startowały trzy zespoły. I miejsce zajęła
FC Barcelona, II - Plejsy, a III pozycja przypadła drużynie Sprzęgło Rumia.
Wszystkie dzieci zostały nagrodzone medalami, książki i słodyczami,

Skrót meczu - Samorządowcy - Księża na Youtube
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które wręczył prezes SL SALOS ks. Marek Konkol. Turniej prowadził
działacz SL SALOS Rumia Janusz Bukowski.
Mniejszym fanom piłki nożnej zaproponowano zawody w innych
konkurencjach. I tak w rzutach do tarczy – największą celnością wykazał
się Oskar Maćkowiak, zdobywając 63 pkt., w konkurencji „Pączkojad”
najlepszy był z kolei Jakub Grzękowicz. W strzałach do małej bramki
najbardziej precyzyjny był Paweł Piskorz – zdobył 10 goli. Z kolei do
bramki unihokejowej najczęściej trafiał Artur Grzymek.
Boisko przy ul. Bukowej powstało dzięki doﬁnansowaniu
w wysokości 1 mln zł. Ta inwestycja to efekt starań pracowników
Wydziału Rozwoju Miasta, który został utworzony z inicjatywy
burmistrza. To oni napisali projekt i skutecznie ubiegali się o dotację.

Z okazji pierwszego w historii Święta Patrona Rumi przygotowano
również konkurs wiedzy na temat świętego Jana Bosko. Kupony
konkursowe rozlosował ks. Marek Konkol. Pięć osób otrzymało zestaw
poświęcony patronowi naszego miasta.
Ostatnim punktem festynu był mecz piłki nożnej pomiędzy księżmi
salezjanami i samorządowcami z Rumi. Po zaciętej pierwszej połowie,
w drugiej zdecydowanie lepsi okazali się salezjanie. Ich zwycięstwo nie
podlegało dyskusji. Po meczu zawodnicy obu zespołów w sportowym
duchu walki stanęli do wspólnego zdjęcia.
– To boisko to świetna sprawa, na pewno będziemy zachęcać
naszego syna do gry w piłkę nożną – podkreślało młode małżeństwo
z Rumi na zakończenie imprezy.
Nowe boisko, piękna pogoda i mnóstwo atrakcji przyciągnęły liczną
rzeszę rumian. Ten piękny dzień na pewno na długo pozostanie
w pamięci mieszkańców.

Nagranie z koncertu Arki Noego - na Youtube
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RUMIA MA PLAN (NIEJEDEN)!

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej,
Dobre plany zagospodarowania przestrzennego to bardzo pożądany
jednorodzinnej, usługowej – dodaje Karina Wiśniewska. – Generalną
stan, dlatego Rumia tak wiele planów przygotowuje i poprawia.
zasadą jest, aby bardziej zintensyfikowane formy użytkowania
Dokonywanych jest wiele poprawek. Przykładem jest likwidacja
i
zagospodarowania terenu zlokalizowane były wzdłuż głównych
zapisów zezwalających na budowę wielorodzinną w osiedlach domków
ciągów komunikacyjnych (ul. Partyzantów, ul. I Dywizji Wojska
jednorodzinnych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Rada Miejska
Polskiego), a im dalej od głównych ulic, tym zabudowa bardziej
Rumi uchwaliła 4 nowe plany zagospodarowania przestrzennego, które
ekstensywna. Wewnątrz obszaru planu wyznaczono enklawę
weszły już w życie i stanowią obowiązujące akty prawa miejscowego.
z zabudową jednorodzinną.
Nowe plany dotyczą terenów położonych pomiędzy ulicami
DROGA PRZEZ LAS I STARA RUMIA
Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską, obszaru
Natomiast uchwała nr XXIV/233/2016 z 19.05.2016 r.
położonego w rejonie ul. Partyzantów oraz fragmentu
stanowi o przebiegu części drogi ze wsi Zbychowo
miasta Rumi, przez który przebiega część drogi ze
do Redy. Obszar objęty planem obejmuje fragment lasu,
Zbychowa do Redy oraz Starej Rumi.
położony w zachodniej części Rumi, wzdłuż granicy
UZUPEŁNIENIE ZABUDOWY
administracyjnej z gminą Wejherowo. Plan sporządzono
Pierwszy z nich (na mocy uchwały nr XXIV/231/2016
w celu ustalenia przebiegu drogi publicznej – dojazdowej,
z 19.05.2016 r.) obejmuje ok. 28 ha i dotyczy
łączącej Zbychowo z ul. Gniewowską w Redzie.
zagospodarowania terenu na cele mieszkaniowe
Ostatni z uchwalonych planów miejscowych dotyczy
i usługowe.
Michał Pasieczny, burmistrz
– Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Rumi: Tylko w pier wszym tzw. Starej Rumi (uchwała nr XXV/247/2016
i wielorodzinnej, usług i urządzeń infrastruktury półroczu tego roku Rada Miejska z 30.06.2016 r.). To obszar ograniczony od północy
technicznej uzupełniają drogi kategorii lokalnej, Rumi uchwaliła 4 nowe plany granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy
dojazdowej i ciągi pieszo-jezdne – informuje Karina zagospodarowania przestrze- Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą
nnego, które weszły już
I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą
Wiśniewska, naczelnik Wydziału Urbanistyki
w życie i stanowią obowiązujące
Dębogórską. Obejmuje powierzchnię ok. 145,8 ha.
i Architektury Urzędu Miasta Rumi. – Zdecydowanie akty prawa miejscowego.
Znajdują się tu grunty prywatne i gminne.
największa cześć terenu pozostaje w dotychczasowym
BĘDZIE WIĘCEJ PLANÓW
użytkowaniu w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.
– Wkrótce czekają nas kolejne uchwały dotyczące nowych
Północno-wschodni narożnik zajmuje zabudowa wielorodzinna
i zmienianych planów miejscowych – mówi Karina Wiśniewska. – Należy
z usługami, północną krawędź wypełniają drobniejsze usługi.
zauważyć, że planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym. Wiąże się to
Przewidziano uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej.
z dynamiką rozwoju inwestycji, potrzebą dostosowania ustaleń planów
JEDNORODZINNA ENKLAWA
wcześniej uchwalonych do zmieniającego się zapotrzebowania
Z kolei uchwałą nr XXIV/232/2016 z 19.05.2016 r. Rada Miejska
inwestorów. Zmiany te wynikać mogą z uzasadnionych wniosków właścicieli
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
gruntów, z nowych potrzeb związanych z rozwojem miasta, potrzebami
obszaru położonego w rejonie ul. Partyzantów. Teren planu
gminy w zakresie realizacji celów publicznych oraz ze zmieniających się
obejmuje ok. 87 ha.
przepisów prawa stosowanych w planowaniu przestrzennym.
– Przyjęte rozwiązania polegają przede wszystkim na realizacji
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Rumia naturalnie pomysłowa

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Pamięć bohaterów tragicznych wydarzeń z 1 sierpnia 1944 roku
uczcili mieszkańcy Rumi. Oddali hołd wszystkim poległym podczas
63 dni Powstania Warszawskiego.

STACJA METEOROLOGICZNA
URZĘDU MIASTA

Marcin Kurkowski, zastępca burmistrza oraz Ariel Sinicki,
przewodniczący Rady Miasta Rumi wzięli w udział w obchodach 72.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Równo o godzinie 17.00
w mieście wybrzmiały syreny, a zgromadzeni pod pomnikiem Armii
Krajowej, u zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz Ceynowy, zatrzymali się, by
w chwili ciszy i zadumy połączyć swoje myśli z bohaterami tamtych dni.
– Powstańcy, bardzo często młodzi ludzie, przelali krew za naszą
wolność – mówił Ariel Sinicki. – Nie padali na kolana przed nazistami,
tylko z godnością walczyli i oddali życie za Ojczyznę. Cześć ich pamięci!
Po uroczystościach zebrani udali się do kościoła Bł. Edmunda
Bojanowskiego, gdzie koncelebrowano mszę za Ojczyznę.
– Bardzo cieszę się, że są z nami młodzi ludzie. Dzięki nim, pamięć o
tragicznie poległych w obronie okupowanej Warszawy nigdy nie zaginie
– podkreślił Marcin Kurkowski.
Rzeczywiście, w tegorocznych rumskich obchodach rocznicy
Powstania Warszawskiego wzięło udział wiele młodych osób. Bardzo
cieszy fakt, że młodzież w Rumi jest świadoma historycznie i potrafi
godnie kultywować polskie tradycje patriotyczne.

STACJA METEOROLOGICZNA NA DACHU
W Rumi powstała profesjonalna stacja meteorologiczna, której
zadaniem jest monitorowanie oraz rejestrowanie zjawisk pogodowych.
Urządzenie pomiarowe zostało zainstalowane na dachu budynku
Urzędu Miasta.
Głównym założeniem przy budowie stacji był bardzo dokładny
i miarodajny pomiar ilości oraz intensywności opadów. Do tego celu
wykorzystano disdrometr laserowy. Jest to przyrząd meteorologiczny,
który mierzy wielkość kropel deszczu oraz prędkość ich spadania. Potrafi
ocenić kształt kropel, rozróżnia też rodzaje opadów – np. mgłę, mżawkę,
śnieg oraz grad.
Dodatkowo w stacji zamontowano czujnik do pomiarów
parametrów, takich jak: prędkość i kierunek wiatru, temperatura
i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne i nasłonecznienie.
Pozwala to na wyznaczenie wielu innych danych, np. prędkości siły
i kierunku wiatru, temperatury odczuwalnej czy ciśnienia atmosferycznego.
Wyniki pomiarów dostępne są za pomocą aplikacji, zamieszczonej
na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi www.rumia.eu w zakładce
Stacja Meteorologiczna Urzędu Miasta. Dostęp do szczegółowych
danych mają tylko autoryzowani użytkownicy.
Gromadzenie danych o opadach śniegu i gradu pozwoli określić
rzeczywiste koszty odśnieżania i oczyszczania miasta w okresie
zimowym oraz podpisanie umów z wykonawcami w oparciu o realne
koszty. Natomiast zbiorcze dane o nasłonecznieniu pomogą w rzetelnym
obliczeniu opłacalności budowy instalacji fotowoltaicznej i innych
urządzeń wykorzystujących energię słoneczną.
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 2016 W RUMI
Rumianie mają jeszcze w pamięci wizytę
pielgrzymów z okazji Światowych Dni Młodzieży.
Pątnicy, którzy wybrali nasz region, zostali przyjęci
w domach mieszkańców miasta.
A k c j ę k o o rd y n o w a l i k s i ę ż a s a l e z j a n i e
z Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
wraz z wolontariuszami.
Do Rumi przyjechały grupy z Egiptu (Aleksandria), Singapuru
(narodowości malezyjskiej, chińskiej i hinduskiej), RPA (Kapsztad) i dwie
grupy z USA (Cleveland i Los Angeles). Na rozpoczęcie została
odprawiona powitalna msza święta w sanktuarium. Pielgrzymi pojechali
na wycieczkę krajoznawczą na Kaszuby oraz zwiedzali Gdańsk
i Westerplatte.
Spotkanie pielgrzymów z mieszkańcami Rumi odbyło się przy scenie
letniej MDK. Uroczystość poprowadzili: Agnieszka Skawińska, dyrektor
Miejskiego Domu Kultury oraz Kuba Kornacki z zespołu Kanaan. Lider
zespołu Kanaan wyjaśnił zebranym, co oznacza słowo świadectwo,
że jest to osobiste doświadczenie, jak Bóg dotyka człowieka w jego życiu.
– Świadectwo nie jest wiedzą, dzięki której można zdobyć naukowe
tytuły – podkreślał Kuba Kornacki.
– Poczułem się naprawdę poruszony i wdzięczny, że mogę być
częścią społeczności, która zgromadziła się przed sceną. Nie znajduję
w otaczającym świecie rzeczy naprawdę pięknych, tak pięknych jak
radosna wspólnota – powiedział Timothy Harris z RPA. – Rodzina, która
mnie przyjęła, ma trójkę pięknych dzieci. Patrząc jak razem spędzają
RUMIA.EU
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czas, zacząłem myśleć o założeniu własnej rodziny.
Spotkaniu przy scenie letniej MDK towarzyszyła
wystawa fotograficzna „Najstarsze kapliczki” autorstwa
Tomasza Modzelewskiego, występy zespołu Muzaika
FOTO
i finalistów projektu Rumski Wokal 2016. Całość imprezy
była tłumaczona na bieżąco na język angielski przez Darię Małobłocką.
Wizyta pielgrzymów z różnych zakątków świata była wielkim
przeżyciem dla rodzin, które postanowiły ich przyjąć pod swój dach.
Państwo Łagus z Rumi gościli u siebie dwóch chłopaków z Cleveland,
USA. Jak podkreślali, było to ciekawe zderzenie kultur i możliwość
wymiany doświadczeń. Goście z Cleveland polecieli do Krakowa
samolotem. Parafia zorganizowała im bus na lotnisko. Goście sami
wybrali nasz region jako pierwszy przystanek.
Zagraniczni goście chwalili gościnność mieszkańców Rumi, byli pod
wrażeniem organizacji pobytu oraz piękna naszego regionu. Podkreślali,
że pomimo różnic językowych i kulturowych, przyjezdni z gospodarzami
i z innymi gośćmi, porozumiewali się językiem wiary i wspólnej modlitwy.
Życzliwość, przyjaźń i gościnność przełamały wszelkie bariery
w komunikacji.

Rumia naturalnie pomysłowa

BEZ OGRÓDKA ANI RUSZ

Uroczystości z okazji 30-lecia istnienia Rodzinnego Ogrodu
Działkowego „Janowo” w Rumi zgromadziły nie tylko działkowców,
ale i licznych przyjaciół i sympatyków popularnych „ogródków”.
Któż z nas nie ma przyjemnych wspomnień związanych z działką?
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi podkreśla, że od dzieciństwa ma
olbrzymi sentyment do wyjazdów z babcia na działkę. Zapewnia także,
że rumscy działkowcy mogą spać spokojnie.
– Nikt nie zamierza likwidować ani tego ogrodu, ani pozostałych –
podkreśla burmistrz. – Ogrody w naszym mieście pełnią wiele ważnych
funkcji. Są miejscem rekreacji oraz tworzą naturalne ekrany ochronne,
a także świetnie oddzielają osiedla mieszkaniowe od zabudowy
jednorodzinnej.
Na terenie janowskiego ogrodu zgromadzili się działkowcy oraz
zaproszeni goście, w tym Czesław Smoczyński, członek Prezydium Krajowej
Rady i Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku oraz Leonard
Niewiński, członek Krajowej Rady PZD i przewodniczący Kolegium
Prezesów ROD w Gdyni. Na specjalne zaproszenie w uroczystości wziął
udział burmistrz Michał Pasieczny oraz Małgorzata Łoboz,
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi, a także Lucyna Szypuła, Henryk
Grinholc i Tadeusz Piątkowski – rumscy radni.
Pięknym momentem była bez wątpienia chwila wymiany upominków.
Burmistrz wręczył działkowcom wyszukane rośliny w nagrodę
za najpiękniejsze działki w ogrodzie „Janowo”. Oprócz tego, na pamiątkę

30-lecia założenia rodzinnego ogrodu, zasadził dąb szypułkowy. Otrzymał
też od działkowców wspaniale udekorowany bochenek chleba. Państwo
Zielke zostali nagrodzeni ogrodową rzeźbą, gdyż to ich działka okazała
się najpiękniejsza w tym roku.
W ramach obchodów wręczono odznaczenia: „Za zasługi dla Polskiego
Związku Działkowców” – Krystynie Tylor i Zbigniewowi Rachwaldowi, złote
odznaki „Zasłużonego Działkowca” – Iwonie Alkiewicz i Ryszardowi
Staszakowi. Wręczono także odznaki w stopniu srebrnym i brązowym.
Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie jubileuszowych
pucharów wraz z dyplomami uznania ze strony Krajowej Rady PZD
i Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, które wręczył prezes Okręgu
Pomorskiego, Czesław Smoczyński.
Następnie goście zostali zaproszeni do zwiedzenia ogrodu. Działkowcy
chętnie pokazywali swoje włości i częstowali owocami.
– Bardzo się cieszę, że tylu znamienitych gości zechciało z nami
świętować 30-lecie założenia naszego ogrodu. Szczególnie jestem
wdzięczny za obecność pana burmistrza i przedstawicieli Rady Miasta
Rumi. Przybyła także duża grupa prezesów zaprzyjaźnionych ogrodów
działowych z okręgu pomorskiego, z którymi na co dzień współpracujemy
dla dobra działkowców i idei uprawiania rodzinnych ogrodów –
powiedział prezes ROD Janowo, Mieczysław Kamiński.
Na zakończenie nie obyło się bez tradycyjnego grilla i wspólnej
biesiady. Wspólnym tańcom nie było końca.

DUŃSCY SPORTOWCY TRENOWALI W RUMI!
Na nowo wybudowanym boisku wielofunkcyjnym przy ul. Bukowej trenowała jedna
z czołowych drużyn europejskich w futbolu
amerykańskim – reprezentacja Danii.
Duńczycy przygotowywali się u nas do meczów
The World Games 2017, które zagrają w przyszłym
ro k u p r z e c i w k o W ł o c h o m l u b W i e l k i e j B r y t a n i i . S w o j e
przygotowania zwieńczyli meczem z reprezentacją Polski.
– To mój pierwszy raz w Polsce, mam nadzieję, że nie ostatni.
Zostaliśmy tutaj bardzo serdecznie przyjęci, wszyscy są dla nas
bardzo mili i pomocni. Boisko przygotowane tutaj
w Rumi jest perfekcyjne. Rumia – dziękujemy! –
powiedział główny szkoleniowiec Duńczyków, Lars
Carlsen.
Trening był ogólnodostępny dla mieszkańców.
FOTO

Każdy mógł przyjść i przyjrzeć się graczom, a wstęp
był wolny. Mieszkańcy zatem przyjęli zaproszenie
i przyszli podziwiać sportowców na nowym,
imponującym rozmachem obiekcie.

RUMIA.EU
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PEWIK GDYNIA - INFORMACJA O MODERNIZACJI
GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „DĘBOGÓRZE”
Szanowni Państwo!
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zakończeniu
przygotowania do realizacji kolejnego etapu modernizacji oczyszczalni
ścieków „Dębogórze", której celem jest dalsze zmniejszenie
oddziaływania oczyszczalni na środowisko oraz poprawa efektywności
jej działania. Planowana modernizacja będzie skoncentrowana na ciągu
technologicznym przeróbki osadów ściekowych oraz hermetyzacji
uciążliwych obiektów.
W roku przyszłym planujemy:
1. Budowę nowych, efektywniejszych zamkniętych komór
fermentacyjnych z budynkiem technologicznym, które zastąpią komory
istniejące od ponad 25 lat,
2. Rozbudowę istniejącego obiektu kogeneracji energetycznej
z wykorzystaniem gazu powstającego w procesie fermentacji, a także
budowę lub modernizację obiektów i urządzeń towarzyszących.
3. Hermetyzację kolejnych obiektów wpływających na okresowo
występującą uciążliwość zapachową. Przewidujemy także sukcesywnie
powiększanie pasa zieleni izolacyjnej w obszarze oczyszczalni.
W kolejnych latach zamierzamy:
1. Zmodernizować także instalacje suszenia i spalania osadu.
2. Zbudować obiekty poprawiające jakość i zmniejszające koszty
oczyszczania ścieków, a w tym urządzenia umożliwiające wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii odnawialnej np. ogniwa fotowoltaiczne.
Przyjęcie tak szerokiego planu inwestycji modernizacyjnych stało się
możliwe tylko przy założeniu uzyskania dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej. Uzyskanie tego wsparcia będzie możliwe, jeżeli przed
końcem października 2016 roku spełnione zostaną wszystkie
wymagania, a w szczególności wydane zostaną wszelkie niezbędne
decyzje i uzgodnienia dla planowanych inwestycji.
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Niestety, rozpowszechniane nieprawdziwych informacji
i podejmowanie czynności prawnych przez lokalne stowarzyszenia
blokują możliwość rozpoczęcia prac i wystąpienia o wsparcie finansowe.
Może się okazać, że konieczna będzie rezygnacja z planowanej
modernizacji.
Aby wskazać na brak jakichkolwiek podstaw dla wzbudzania wśród
Państwa zaniepokojenia przedstawiamy nasze rzeczywiste zamierzenia:
nie planujemy i nie planowaliśmy budowy biogazowni, do której zwożone
byłyby różne substraty - odpady, inne niż osady powstające na oczyszczalni
i pochodzące z systemu kanalizacyjnego, a jedynie wymianę istniejących
zamkniętych komór fermentacyjnych, w których od lat osiemdziesiątych
prowadzona jest fermentacja osadów ściekowych. Istniejące komory,
po wybudowaniu nowych, przewidziane są do likwidacji.
Nigdy nie planowano budowy „spalarni śmieci"! Natomiast
funkcjonująca od 1998 roku, pierwsza w Polsce, spalarnia osadów
ściekowych spełnia wszystkie ostre wymogi określone prawem
i pozwoleniem zintegrowanym, również wymaga wymiany w nieodległej
przyszłości. Urządzenia i rozwiązania techniczne stosowane w istniejącej
i planowanej spalarni wykluczają spalanie czegokolwiek innego
niż wysuszone osady ściekowe.
Systematycznie podejmujemy dostępne i właściwe działania dla
skutecznego ograniczenia uciążliwości oczyszczalni dla otoczenia.
Więcej informacji o oczyszczalni, efektach jej pracy, wynikach
kontroli i naszych zamierzeniach znajdziecie Państwo na naszej stronie
internetowej www.pewik.gdynia.pl.
Zachęcamy także do zadawania pytań na znajdującym się na tej
stronie forum informacyjno-dyskusyjnym: w zakładce ,,Oczyszczalnia
ścieków".
Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., sierpień 2016

Rumia naturalnie pomysłowa

NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO
Uczyć się można zawsze bez względu na wiek. Rozpoczynający się rok
szkolny może stać się bodźcem do nauki także dla seniorów.
Mieszkańcy Rumi często nie wiedzą nic lub wiedzą niewiele
o istnieniu i działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tymczasem
pierwsze wykłady odbyły się już 12 lat temu. W ostatnich latach na każdy
semestr zapisuje się ok. 250 seniorów. Osoby starsze czasem nie mają
pomysłu na wyjście z domu i aktywne spędzenie wolnego czasu.
Podstawowe formy działalności uniwersytetu to wykłady
o różnorodnej tematyce, dostosowanej do zainteresowań i sugestii
słuchaczy, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki edukacyjne,
spotkania integracyjne, wyjazdy do filharmonii, opery czy teatru.
– Szczególnie bogata jest oferta warsztatów i stale staramy się ją
poszerzać – mówi Renata Grzesiak, prezes Stowarzyszenia Rumskiego
UTW. – Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia
komputerowe, obsługa laptopa oraz lektoraty z języka angielskiego
i niemieckiego. Ciekawe są zajęcia psychologiczne, teatralne, techniki
pamięciowe. Od lat uczestnicy warsztatów malarskich pod kierunkiem
Emilii Sobieraj doskonalą swoje umiejętności i wielokrotnie prezentują
swoje prace na wernisażach.
Uniwersytet dba również o poprawę sprawności fizycznej słuchaczy.
– Jest w czym wybierać: gimnastyka parterowa prowadzona przez
rehabilitantkę specjalizującą się w gimnastyce osób starszych,

dostosowana do możliwości fizycznych uczestników, ponadto joga,
nordic walking, gimnastyka w wodzie i nauka pływania, warsztaty
taneczne oraz od niedawana chińska gimnastyka qigong – dodaje
Renata Grzesiak. – Przy okazji możemy pochwalić się sukcesem.
Istniejąca zaledwie od roku grupa wokalna pod kierunkiem Marzeny
Grzesiak zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Piosenki Seniora.
Zapisy na nowy semestr odbędą się od 19 do 23 września w godz.
11.00 – 14.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19.
Jedynym warunkiem jest ukończenie 55 lat i opłacenie wpisowego
w kwocie 30 zł za semestr. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
adresem e-mail: rutwrumia@wp.pl oraz numerami tel.: 512 471 791 lub
506 166 374.

ZDROWA WODA Z POIDEŁKA
12 nowych poidełek zostanie zainstalowanych w rumskich szkołach.
Inicjatywa ma zniechęcić uczniów do kupowania niezdrowych
napojów.
Po dwa poidełka zostaną zamontowane w SP 1, ZSO, SP 10,
Gimn. nr 1 i nr 2. Z kolei SP 6 i Gimn. nr 4 otrzymają po jednym poidełku.
Inicjatywa montażu poidełek w szkołach jest wspólną akcją rumskiej
gminy i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
– Dzieci spożywają duże ilości słodkich napojów gazowanych –
zauważa Michał Pasieczny, burmistrz miasta. – Potem konsekwencją
jest otyłość i zepsute zęby. Dlatego warto walczyć od najmłodszych lat
z niezdrowymi nawykami.
– Jest to reakcja na prośby zainteresowanych i podobne akcje
w innych miastach, które potwierdziły potrzebę dostarczenia uczniom
wody do picia z sieci wodociągowej – mówi Anna Szpajer z PEWIK
GDYNIA Sp. z o.o. – Trzeba dodać, że woda w rumskich kranach jest
najwyższej jakości, lepsza nawet od tzw. wody źródlanej w butelkach
PET, kupowanej w sklepach. Czy warto więc wydawać pieniądze na wody
butelkowane, skoro ta z sieci jest smaczna, zdrowa i bezpieczna?
Anna Szpajer dodaje:
– Jedno poidełko kosztowało nas około 2 tys. zł, natomiast koszty
montażu pokrywają szkoły.
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Budżet obywatelski

Głosowanie na projekty

Instrukcja jak głosować, krok po kroku:
1.

2.

Termin głosowania
nad projektami
12-25 września 2016 r.

Wejdź na stronę
budzetobywatelski.
rumia.eu

3.

4.
Wypełnij pola:
- Swój nr PESEL
- Imię ojca
- Imię matki

Potwierdź, że jesteś
mieszkańcem Rumi

5.

6.

Z listy projektów
inwestycyjnych
zagłosuj na 1 projekt
i przejdź do kolejnej
listy projektów

Z listy projektów
prospołecznych
zagłosuj na 1 projekt
i kliknij GŁOSUJ

Projekty inwestycyjne, na które możesz oddać głos
Nr projektu

1 Budowa drogi z kostki brukowej wraz z chodnikiem na ulicy Jana
z Kolna. Ułożenie drogi i chodnika. Rumia, ul. Jana z Kolna.
2 Remont nawierzchni asfaltowej na osiedlu „Janowo” – Gdańska 37-39.
Wymiana dotychczasowej nawierzchni. Rumia, ul. Gdańska, obręb 12 część
działki nr 2/33.
3 Fontanna w janowskim parku. Budowa fontanny z nieograniczonym
dostępem dla mieszkańców w Parku Żelewskiego na placu o pow. ok. 20 m kw.
Oświetlenie strumieni wody i zagospodarowanie terenu. Rumia, działka
nr 90/29 obręb 16, wolna przestrzeń pomiędzy placem zabaw, a ogrodzeniem
kościoła.
6 Ścieżka rowerowa 2017. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
ul. Chełmińskiej. Teren przy parku, wzdłuż ulicy Chełmińskiej.
10 Rewitalizacja terenu parkowego. Rewitalizacja alejek, ustawienie ławek,
założenie klombów kwiatowych i krzewów, zamontowanie oświetlenia,
ustawienie śmietników, osadzenie stolika betonowego z siedziskami. Teren
zielony zlokalizowany pomiędzy ulicami Chełmińską a Subisława.
11 Utwardzenie ulicy Józefa Mackiewicza płytami YOMB oraz budowa
chodnika na odcinku od ul. Różanej do ul. 1 Maja. Ułożenie chodnika
z kostki brukowej oraz utwardzenie ulicy płytami YOMB. Ulica Józefa
Mackiewicza.
13 Modernizacja skateparku – etap II. Dokończenie wymiany nawierzchni
z kostki brukowej na betonową. Montaż 3 nowych przeszkód (drewnianych
i metalowych) oraz wymiana części kostki fazowanej na niefazowaną w celu
powiększenia obszaru jezdnego skateparku. Skatepark w Rumi przy ulicy
Gdańskiej.
14 Rekreacja na świeżym powietrzu przy Gimnazjum nr 1 im.
Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi – siłownia na otwartym powietrzu,
stoły do tenisa stołowego, szachów, chińczyka oraz piłkochwyty
zabezpieczające boisko. Uzupełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej
o nowe elementy. Nowa siatka (piłkochwyty) w celu zabezpieczenia boiska
od ulicy Derdowskiego i chodnika przed przypadkowym wyrzuceniem piłki
z boiska szkolnego. Teren przed budynkiem Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława
Ormińskiego w Rumi oraz teren od strony ulicy Derdowskiego.
16 Centrum sportu i rekreacji Zagórze. Budowa oświetlenia na boisku i placu
zabaw. Instalacja monitoringu. Rumia, ulica Towarowa i ulica Płk. Dąbka.
18 Sygnalizacja świetlna (na przycisk-na życzenie) na przejściu dla pieszych
oraz sygnalizacja ostrzegawcza. Montaż świateł drogowych na przejściu dla
pieszych na ul. Ceynowy oraz sygnalizacja ostrzegawcza przed przejściami dla
pieszych na ul. Kosynierów. 1. Skrzyżowanie ulic Kosynierów, Spadochroniarzy i
Bądkowskiego 2. Ulica Ceynowy na przejściu dla pieszych przy SP Sióstr Salezjanek.

Gorąco zachęcam do głosowania
w Budżecie Obywatelskim.
Wspólnie zdecydujemy, jakie
inicjatywy będziemy realizować
w 2017 roku.
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi
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19 Budowa 60 m bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal oraz
siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum nr 2 w Rumi. Budowa dwutorowej
bieżni i siłowni na powietrzu (8 elementów), wykonanie podłoża z kostki
brukowej oraz chodnika omijającego boisko wielofunkcyjne do siłowni na
powietrzu. Postawienie piłkochwytów za bramkami boiska wielofunkcyjnego.
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi, ulica Świętojańska 11.
20 „Zapomniany Zaułek” – budowa niedokończonej ulicy Kochanowskiego
(pomiędzy ulicą Objazdową a Świętojańską). Utwardzenie nawierzchni
łącznika ul. Kochanowskiego i Objazdowej – w zależności od możliwości
odwodnienia (płyty yomb lub kostka na całej szerokości, lub chodnik). Dzielnica
„Śródmieście” Rumi, niedokończona ulica Kochanowskiego, przejście pomiędzy
ulicą Objazdową, a Świętojańską, działka nr 331.
22 Likwidacja budynku niefunkcjonującej kotłowni Wyburzenie bez części
budynku, w którym mieści się węzeł CO, uporządkowanie terenu
z pozostawieniem ogrodzenia. Działka nr 539/4 obręb 11. Budynek/ruiny
dawnej kotłowni pomiędzy ulicami Jana Matejki, a Henryka Dąbrowskiego.
23 Budowa bieżni sportowej i skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi. Wykonanie bieżni
o powierzchni syntetycznej, skoczni i piaskownicy do skoku w dal. Teren kompleksu
boisk „Orlik 2012”, Zespół Szkół Ogólnokształcących, wokół istniejącego boiska.

Głosować może każdy mieszkaniec Rumi,
bez żadnych ograniczeń wiekowych
26 Abrahama – remont ulicy etap II. Wymiana chodnika i krawężników po
obu stronach drogi. Remontu ulicy od ulicy Morskiej do mostku na Zagórskiej
Strudze. Podniesienie studzienek kanalizacji deszczowej. Wykonanie spadków
dla dróg deszczowych. Ułożenie dywanika bitumiczno–asfaltowego. Remont
ulicy Abrahama etap II. Obszar realizacji pomiędzy ulicą Morską a mostkiem
na Zagórskiej Strudze. Nr działki 1046/2 obręb 18.
27 Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Pułaskiego w Rumi
wraz z kanalizacją deszczową. Budowa 30 miejsc postojowych, w tym cztery
miejsca dla osób niepełnosprawnych, z dojazdem od ul. Pułaskiego. Działki
nr 566 i nr 557 Obręb 18.
29 „Równa ulica” – modernizacja odcinka ulicy Torowej zlokalizowanego
pomiędzy wieżowcami przy ulicy Torowej 1 i Torowej 3. Remont jezdni oraz
miejsc postojowych. Wymiana nawierzchni drogi wraz z obrzeżami
oraz odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni do istniejących
wpustów ulicznych. Planowany do przebudowy odcinek ulicy Torowej
usytuowany jest w centrum miasta na działce nr 988/34, obręb 18.
30 Abrahama – remont ulicy etap I. Przebudowa ulicy Abrahama pomiędzy
ulicą Piłsudskiego a środkiem ulicy Morskiej. Wymiana chodnika po obu
stronach drogi. Podniesienie studzienek kanalizacji deszczowej.
Wypoziomowanie do spadków dróg deszczowych. Ułożenie dywanika
bitumiczno-asfaltowego. Wykonanie wyniesienia przykręconego do
nawierzchni drogi. Remont ulicy Abrahama (z włączeniem chodnika
i nawierzchni bitumicznej). Obszar realizacji pomiędzy ulicą Piłsudskiego
a środkiem ulicy Morskiej. nr działki: 398/1, 396/4, 172/51, 408/5, 172/51.
31 Oświetlenie ulicy Modrzewiowej w Rumi. Montaż oświetlenia ulicy
Modrzewiowej. Ulica Modrzewiowa w Rumi.
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32 Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci. Wykonanie utwardzonej
nawierzchni, wykonanie oznaczeń poziomych i pionowych, montaż stojaka
na rowery, ustawienie ławki i kosza na śmieci. Teren zlokalizowany
pomiędzy ulicami Subisława a Cmentarną.
33 Istniejąca siłownia zewnętrzna i plac zabaw – uzupełnienie urządzeń
i ogrodzenie terenu. Wymiana na placu zabaw istniejących urządzeń na
nowe. Siłownia zewnętrzna – wioślarz + urządzenia, które się zmieszczą.
Ogrodzenie siłowni i placu zabaw. Siłownia – działka nr 378/1. Plac zabaw
– działka nr 313/13. Narożnik ulic Włókienniczej i Na Stoku, granica lasu.
35 Wydzielenie chodników na całej długości ul. Podmokłej. Wykonanie
betonowych chodników po obu stronach. Rumia Szmelta, ulica Podmokła
od ulicy Świętego Józefa do ulicy Chmielnej.
36 Budowa skateparku w kształcie misy (bowl). Wykorytowanie gruntu,
ułożenie podbudowy i wylewki betonowej. Odprowadzenie wód opadowych
ze środka misy. Skatepark byłby zlokalizowany na działce nr 35/6, obręb 9,
pomiędzy ulicami Reja i Sędzickiego, nieopodal pumptrucka.
38 III etap placu zabaw „Jaś i Małgosia w Arkadii” – budowa boiska
wielofunkcyjnego. Budowa nawierzchni, wyposażenie boiska i ogrodzenie
terenu. Rumia, ulica Topolowa, działka nr 84, obszar 1000 m kw. działki, na
której w 2015 r. zrealizowano I etap.

Projekty prospołeczne, na które możesz oddać głos
Nr projektu
4 Automatyczny, mobilny defibrylator zewnętrzny AED dla Straży
Miejskiej w Rumi – 3 szt. Zakup i montaż sprzętu do radiowozów Straży
Miejskiej w Rumi.

7 Mała Filharmonia w Parku – cykl niedzielnych koncertów muzyki
klasycznej dla dzieci. Cykl koncertów wraz z częścią edukacyjną, w każdą
niedzielę lipca i sierpnia 2017 r. w Parku Miejskim w Rumi, przy
ul. Mickiewicza.
24 „Rodzinne Kaszuby – odNOWA”. Warsztaty na temat kultury regionu
i języka kaszubskiego z wykorzystaniem wybranych dziedzin sztuki użytkowej
i multimediów (w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców 6).
34 Programowanie – to proste! Warsztaty z podstaw programowania.
Uczestnicy nauczą się podstaw programowania w języku Python. Spotkania
kierowane są głównie do osób młodych bez lub z małym doświadczeniem
z programowaniem.
37 Integracja społeczności lokalnej poprzez wakacyjny festyn. Organizacja
na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. festynu, w czasie którego zagrają zespoły
z muzyką dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie gry, zabawy i konkursy.

Kwota przeznaczona na realizację projektów wynosi 1,5 mln zł
(1,3 mln zł na projekty inwestycyjne i 200 tys. zł na projekty prospołeczne)
43 Kompleks sportowo-rekreacyjny z oświetleniem i monitoringiem
budowany etapami. W pierwszym etapie budowa boiska uniwersalnego lub
boiska do piłki nożnej lub przebudowa placu zabaw. W kolejnych etapach
wykonanie ogrodzenia i oświetlenia. Kompleks sportowo-rekreacyjny
usytuowany będzie na działce nr 1/233 przy ulicy Kilińskiego i Baczyńskiego.
Boisko wielofunkcyjne na terenie istniejącego boiska betonowego do gry
w koszykówkę.
44 Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 6
w Rumi. Powstanie miejsc postojowych przy ul. Sienkiewicza zgodnie
z dokumentacją rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6. Teren ulicy przy Szkole
Podstawowej Nr 6 w Rumi.
45 Remont istniejącego chodnika przy ulicy Świętego Józefa oraz budowa
nowego na odcinku od ulicy Batorego do ulicy Makuszyńskiego. Położenie
nowego chodnika oraz wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich
i dziecięcych. Remont chodnika od skrzyżowania ulicy Kamiennej z ulicą
Świętego Józefa na odcinku do ulicy Batorego oraz chodnik od ulicy Kamiennej
do ulicy Makuszyńskiego i budowa nowego na odcinku ulicy Makuszyńskiego do
ulicy Batorego.
48 Utwardzenie niedokończonego fragmentu ulicy Królowej Bony.
Utwardzenie niedokończonego odcinka ulicy. Pozostały do utwardzenia
fragment ulicy Królowej Bony od skrzyżowania z przedłużeniem ulicy Bolesława
Krzywoustego do ulicy Kazimierza Jagiellończyka - działki, których dotyczy
inwestycja: 259/26; 417/9 - właściciel Gmina Miejska Rumia.
51 Przystanek Energia. Instalacja panelu fotowoltaicznego przy dworcu PKP
- przy zespole przystanków autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli
darmowo zasilić telefon/smartfon. Dworzec autobusowy w Rumi.
54 Budowa ulicy L. Bądkowskiego w Rumi – odcinek od ulicy Tysiąclecia do
ulicy Partyzantów. Przebudowa istniejącej nawierzchni gruntowej na
nawierzchnię asfaltową lub wyłożoną kostką betonową wraz z chodnikiem.
Projekt zlokalizowany jest na osiedlu Rumia Lotnisko na odcinku ulicy
Bądkowskiego (obejmujący numery 28-43 i 44-59) od ulicy Tysiąclecia do ulicy
Partyzantów.
59 Ogólnodostępna wiata ogniskowa. Budowa zadaszonej wiaty z miejscem
ogniskowym oraz drobna infrastruktura wokoło obiektu. Park Miejski pomiędzy
ulicami Starowiejską a Mickiewicza, działka Nr 872/1 – dokładna lokalizacja
zostanie ustalona po wybudowaniu ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż Zagórskiej
Strugi oraz regulacji przebiegu samej rzeki planowanej w 2017 r.
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39 Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich. Właściciele psów i kotów
będą mogli skorzystać z bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji oraz
czipowania zwierzęcia w jednym z wybranych gabinetów weterynaryjnych
(z którymi miasto podpisze umowę).
46 Nauka pływania dla dzieci. Projekt dotyczy zajęć nauki pływania dla dzieci
z roczników 2008 i 2009 r.
47 NIE, DZIĘKUJĘ! Przeprowadzenie na terenie rumskich szkół warsztatów
o tematyce profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym
i uświadamianiu młodzieży, jakie skutki może mieć stosowanie przemocy.
49 „Rumia - historie nieznane”. Cyfrowe archiwum społeczne. Zgromadzenie
i udostępnianie zbiorów dotyczących historii Rumi – nieznanych fotografii
i innych materiałów archiwalnych, będących w posiadaniu mieszkańców miasta,
wraz z ich uporządkowaniem i opisem.
50 Wakacyjne plenerowe warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Warsztaty, integrujące różne grupy wiekowe, prowadzone przez
doświadczonych trenerów.
55 „Trener na podwórku”. Zaangażowanie dzieci i młodzieży, które nie są
objęte szkoleniem sportowym, aby mogły zapoznać się z różnymi dyscyplinami
sportu. Projekt zostanie przeprowadzony na boiskach podwórkowych lub dzikich
boiskach, na których dzieci i młodzież lubi przebywać.

Głosowanie tylko przez internet, na stronie:

budzetobywatelski.rumia.eu
bądź na bieżąco na:

Nie masz dostępu
do internetu?
- Stacji Kultura
Zagłosuj w:
- ﬁliach Miejskiej Biblioteki,
- Urzędzie Miasta,
- mobilnych punktach
do głosowania.
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CZWORONOGI TO RÓWNIEŻ OBOWIĄZKI
Utrzymanie czworonożnego pupila to wiele radości. Należy
jednak pamiętać, że na właścicielach spoczywają także
obowiązki.
Obowiązki te określa regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Rumia. Zgodnie z nim psy, podobnie jak inne
zwierzęta domowe, powinny być trzymane w pomieszczeniach
zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości.
Właściciele psów zobowiązani są do wyprowadzania ich
na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się wypuszczanie psów luzem
w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób –
pod warunkiem, że zwierzaki są w kagańcu i pod nadzorem
właściciela. Obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy
niewielkich piesków – do 30 cm w kłębie.
W razie konieczności każdy posiadacz psa musi umożliwić
pracownikom samorządu gminy oraz funkcjonariuszom Straży
Miejskiej kontrolę numeru wszczepionego identyfikatora, czyli
popularnego „czipa”. Warto dodać, że „czipy” wszczepiają
weterynarze prowadzący działalność na terenie Rumi na koszt
gminy.
I wreszcie jeden z najważniejszych obowiązków, czyli sprzątanie
psich odchodów z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego
użytku oraz z chodników, ulic, trawników i innych terenów
publicznych.
Warto wiedzieć, że hodowla niektórych ras podlega pewnym
ograniczeniom. W przypadku psów rasy uznawanej za agresywną
wymagane jest uzyskanie zezwolenia burmistrza. Zezwolenie takie

wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej. Na liście ras
psów uznanych za agresywne znajdują się: amerykański pitbulterier,
pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog
argentyński, pies kanadyjski (Perro de Presa Canario), tosa inu,
rottweiler, akbash dog, anatolian karabach, moskiewski stróżujący
oraz owczarek kaukaski.

Оwczarek kaukaski

CZYSTE MIASTO WSPÓLNYM OBOWIĄZKIEM
Czystość naszego otoczenia to ważna sprawa. Na właścicielach
sklepów, punktów usługowych, gastronomicznych spoczywają
pewne obowiązki z tego tytułu.
Określa je regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Rumia.
– Zgodnie z nim, właściciele sklepów, punktów gastronomicznych
lub usługowych zobowiązani są do ustawienia koszy ulicznych na śmieci
przed użytkowanymi lokalami – mówi Katarzyna Bielińska, naczelnik
Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
rumskiego magistratu. – Powinni także zapewnić ich opróżnianie
z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, nie rzadziej jednak,
niż jeden raz w tygodniu.
Przy czym dodać należy, że dopuszczalne jest wspólne ustawienie
jednego kosza przez nie więcej niż trzech bezpośrednio sąsiadujących
ze sobą przedsiębiorców.
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KALENDARZ IMPREZ – WRZESIEŃ 2016
w Tenisie Stołowym, Hala Widowiskowo-Sportowa MOSiR Rumia,
godz. 12.00, Festyn charytatywny rugby,
godz. 15.00 Mecz rugby I LIGA, RUGBY CLUB ARKA RUMIA - CZARNI
PRUSZCZ GDAŃSKI, Stadion Miejski MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 43,
5.09. (poniedziałek)

godz. 14.00 Popołudnie Jacka i Agatki, ich rodziców, dziadka i babki II edycja, Park Miejski w Rumi Janowie.
12.09. (poniedziałek)

godz. 10.00 i 12.00 - Rumskie Spotkania Muzyczne - koncert dla dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych „Muzycznie
wchodzimy w nowy rok szkolny”. Wykonawcy: artyści scen operowych
i filharmonicznych. Dyrektor artystyczny: Marek Gerwatowski, miejsce:
Hala MOSiR Rumia.

godz. 13.00, zwiedzanie Stacji Kultura z przewodnikiem (grupy
zorganizowane powyżej 10 osób zgłoszenia mailowo:
jerzy.kakol@onet.pl), Stacja Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.

godz. 16.00, zwiedzanie Stacji Kultura z przewodnikiem (grupy
zorganizowane powyżej 10 osób zgłoszenia mailowo:
jerzy.kakol@onet.pl), Stacja Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.

godz. 11.00, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sporcie
Pożarnicznym, Stadion Miejski MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 43.

6.09. (wtorek)
godz. 10.00 i 12.00 - Rumskie Spotkania Muzyczne - koncert dla dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych „Muzycznie
wchodzimy w nowy rok szkolny”. Wykonawcy: artyści scen operowych
i filharmonicznych. Dyrektor artystyczny: Marek Gerwatowski, miejsce:
Hala MOSiR Rumia.
godz. 18:00, Warsztaty tańca Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Stacja Kultura, Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.
7.09. (środa)
godz. 17.30-20.00 Zakochaj się w regionie!

13.09 (wtorek)

godz. 18.00, Warsztaty tańca Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Stacja Kultura, Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.
14.09 (Środa)
godz. 18.00 - koncert smyczkowy zespołu VOŁOSI (Górale z Beskidu
Śląskiego) z okazji II urodzin Stacji Kultura, Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2.
15.09. (czwartek)
godz. 15.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11, Rumia.
16.09. (piątek)

17.30, prelekcja „Wmieszkiwanie się w region”, Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska,
Stacja Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2, org. MBP.

godz. 16.15, Warsztaty gry Hobbit, Stacja Kultura, Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2.

Prelekcja „Domy w cieniu - o Żuławskich podcieniach” dr inż. arch.
Marta Koperska-Kośmicka, Stacja Kultura, Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2, org. MBP.

godz. 10.00 - Wycieczka rowerowa, Stara Piła, Piekiełko, Bieszkowice,
Nowy Dwór Wejherowski, Zbychowo. Start MDK.

18.45, otwarcie wystaw:

godz. 14.00, mecz rugby I LIGA , RUGBY CLUB ARKA RUMIA-KS BUDOWLANI ŁÓDŹ, Stadion Miejski MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 43.

ź „Kaszuby – wzór/ forma / układ” dr inż. arch. Agnieszki Kurkowskiej
ź „Żuławy – zarys / kształt” dr inż. arch. Marta Koperska- Kośmicka
ź „Mistyka codzienności” Marii Sułkowskiej
ź Wystawa malarstwa studentów Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

19.00, Kaszubski stand up Adama Hebla (Procsb), Stacja Kultura,
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2, org. MBP.
8.09. (czwartek)
godz. 18.00 - Wernisaż malarstwa Barbary Zawilińskiej-Biernacik
pt.„W poszukiwaniu drogi”, w części artystycznej wystąpią: Agnieszka
Brenzak – wokal, Zbigniew Kosmalski- pianino, MDK.
9.09. (piątek)
godz. 16.15 Warsztaty gry Hobbit, Stacja Kultura, Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2.
10.09. (sobota)
godz. 16.00, Mecz Piłki Nożnej, Seniorzy IV Liga, MKS Orkan Rumia Stolem Gniewino, Stadion Miejski MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 43.
11.09. (niedziela)
godz. 9.15–15.15, Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego

17.09. (sobota)

godz. 15.00, Mecz Piłki Nożnej Seniorzy B Klasa, OKS Janowo Rumia Stolem II Gniewino, boisko MOSiR Rumia, ul. Gdyńska.
18.09. (niedziela)
godz. 10.30, XXXII Bieg Pokoju, Stadion Miejski MOSiR Rumia,
ul. Mickiewicza 43.
19.09. (poniedziałek)
godz. 16.00, zwiedzanie Stacji Kultura z przewodnikiem (grupy
zorganizowane powyżej 10 osób zgłoszenia mailowo:
jerzy.kakol@onet.pl), Stacja Kultura, Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.
godz. 17.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 4 MBP,
ul. Górnicza 19, Rumia.
20.09. (wtorek)
godz. 18.00, Warsztaty tańca Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.
21-22.09. (środa-czwartek)
godz. 10.00, XX Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce, Stadion Miejski
MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 43.
21.09. (środa)
godz. 18.00, Spotkanie autorskie z Filipem Springerem (prowadzenie:
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architekt wnętrz Jan Sikora oraz architekt Andrzej Marek), Stacja
Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.
23.09. (piątek)
godz. 16.15 Warsztaty gry Hobbit, Stacja Kultura, Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2.
godz. 20.00, Kabaretowy Dobry Wieczór, Kabaret Skeczów Męczących,
Formacja Chatelet, Krystyna Pakosińska, Hala Widowiskowo-Sportowa
MOSiR Rumia ul. Mickiewicza 49.
24.09. (sobota)
godz. 10.00, Puchar Pomorza w Biegu na orientację, Gniewowo-Młynki.
godz. 12.30 Kaszubski Rajd na Orientację z Kompasem, Stadion Miejski
MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 43.
godz. 16.00, Mecz Piłki Nożnej Seniorzy IV Liga, MKS ORKAN RUMIA CARTUSIA KARTUZY, Stadion Miejski MOSiR Rumia ul. Mickiewicza 43.
godz. 18.00, Koncert w wykonaniu artystów Teatru Otwartego
z Gdańska pt. „Znasz-li ten kraj”, Jacek Szymański - wokal, Dariusz Wójcik
- wokal, Rafał Lewandowski – pianino.
25.09. (niedziela)
godz. 10.00, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Klasycznym
Biegu na Orientację, Gniewowo-Młynki.
godz. 17.00, Spotkanie z reżyserem filmowym Januszem Zaorskim,
Dom Kultury SM "Janowo", Rumia, ul. Pomorska 11
26.09. (poniedziałek)
godz. 13.00, zwiedzanie Stacji Kultura z przewodnikiem (grupy
zorganizowane powyżej 10 osób zgłoszenia mailowo:
jerzy.kakol@onet.pl), Stacja Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2,
Rumia.
27.09. (wtorek)
godz. 17.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja Kultura,
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.
godz. 18.00, Warsztaty tańca Hula (prowadzenie Justyna Miąc),
Stacja Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.
28.09. (środa)
godz. 18.00, 5 lat z Biblioteką na Zagórzu, Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19,
Rumia.
29.09. (czwartek)
godz. 10.30, XVI Otwarte Mistrzostwa Rumi W Wielobojach
Lekkoatletycznych, Stadion Miejski MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 43.
godz. 19.00, koncert „Kąpiel w dźwiękach mis i gongów” w wykonaniu
Lucyny Bierut-Mazurek, Bilet: 30 zł/os.
30.09. (piątek)
godz. 16.15 Warsztaty gry Hobbit, Stacja Kultura, Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2.
godz. 18.00 Spotkanie podróżnicze z Emilem Wittem, Stacja Kultura,
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2.
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio
u organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian
w programie.
MBP Stacja Kultura ul. Starowiejska 2 (Dworzec PKP Rumia), tel. 58 72147-52, 54 www.bibliotekarumia.pl, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11, Filia Nr 4
ul. Górnicza 19.
MDK ul. Mickiewicza 19, tel. 58 671-07-37 www.domkulturyrumia.pl
MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel. 58 771-17-37 www.mosir.rumia.pl
DK SM „Janowo” ul. Pomorska 11, tel. 58 671-82-93 www.smj-rumia.pl
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Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi
oraz dyżurów Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczących
Komisja Samorządowa

22 września 2016 r. godz. 16.00 (czwartek)
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Kultury
22 września 2016 r. godz. 16.45
(czwartek) sala posiedzeń Urzędu Miasta
Komisja Oświaty i
22 września 2016 r. godz. 17.30 (czwartek)
Wychowania
sala posiedzeń Urzędu Miasta
Komisja Bezpieczeństwa 26 września 2016 r. godz. 16.30
(poniedziałek) sala posiedzeń Urzędu
Miasta Rumi
Komisja Sportu, Rekreacji 26 września 2016 r. godz. 17.30
i Promocji
(poniedziałek) sala posiedzeń Urzędu
Miasta Rumi
Komisja Rewizyjna
26 września 2016 r. godz. 20.00
(poniedziałek) sala posiedzeń Urzędu
Miasta Rumi
27 września 2016 r. godz. 16.30 (wtorek)
Komisja Finansowosala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Budżetowa
27 września 2016 r. godz. 17.00 (wtorek)
Komisja ds. Rodziny,
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Zdrowia i Opieki
Społecznej
27 września 2016 r. godz. 17.30 (wtorek)
Komisja Polityki
Gospodarczej i Rozwoju sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Przestrzennego

Sesja Rady Miejskiej Rumi
29 września 2016 r. godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Rumi
ź Tematy wiodące sesji w dniu 29 września 2016 r.:
ź Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku,
ź Inwestycje miejskie,
ź Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady
i Wiceprzewodniczących Rady w miesiącu wrześniu
05.09
12.09
19.09
26.09

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

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi i Marcin Kurkowski, Zastępca
Burmistrza Rumi przyjmują mieszkańców w poniedziałki, w godz.
13.00-17.00, po uprzednim umówieniu się przez Sekretariat
tel. 58 679 65 00

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia
Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy (pon. 9:0017:00; 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.
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PSIAKI DO ADOPCJI
PUSZEK – wiernie towarzyszył
swojemu panu aż do śmierci. Gdy
umiera człowiek, pies zdany jest
na łaskę ludzi, nie zawsze udaje
się zostać w rodzinie. Czasem
trzeba zawalczyć o nowego
opiekuna. I tak właśnie z nadzieją
walczymy o dom dla wspaniałego
radosnego Puszka.

Ł ACIAK – psiak pr zebywa
w schronisku od stycznia tego
roku. Bardzo tęskni za ludzkim
dobrym sercem. Nie jest już
wesołym szczeniaczkiem, ale
wciąż bardzo potr zebuje
człowieka. Jest typowym
pieszczoszkiem, który uwielbia
się przytulać. Bardzo szybko
przywiązuje się do nowych ludzi.
Dogaduje się z innymi psiakami.

BJORN – niewielki i bardzo
radosny pies, pragnie z Tobą
spędzić resztę życia. Ma do
zaoferowania tak wiele.
A wszystko to mieści się między
nosem a ogonem. Bjorn przybył
do schroniska 21 lipca 2016 roku.
Nikt o niego nie pytał nikt go nie
szukał... a on radośnie wypatruje
swojego człowieka.

MARKS – Dla psiaka w schronisku
nie liczy się zawartość portfela
czy metraż domu, dla nas liczy się
tylko Twoje serce otwarte na nasze
potrzeby. Marks do schroniska
trafił 17 września 2015 roku.
To wyjątkowy, towarzyski ok.
3-letni psiak, który pragnie
pokochać całym sercem. Marks
nie przejawia agresji w stosunku
do innych psów. Pokochaj psiaka ze
schroniska, podaruj mu lepsze jutro.

Kontakt w sprawie adopcji: OTOZ „Animals" Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce k/ Wejherowa tel. biuro adopcyjne: 607-540-557 adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

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
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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

SŁUŻBA ZDROWIA
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, 58 620-45-50
58 679-65-89
58 671-05-56
58 671-08-30
58 677-12-40

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

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

Objaśnienia do kodów QR występujących w tekstach
(w poniższych kodach znajdują się linki do materiału z imprezy - Janowska Biesiada 2016)

Link do artykułu
na stronie rumia.eu

RUMIA.EU

Link do filmu
na YouTube

Link do
galerii zdjęć

Link do strony
na Facebook

FOTO

(video z Biesiady)

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA RUMI
REDAGUJE: ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĄD MIASTA RUMI,
REFERAT PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
84-230 RUMIA, UL. SOBIESKIEGO 7, E-MAIL: PROMOCJA@RUMIA.EU

Subskrybuj kanał YouTube Miasta Rumia
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