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KREATYWNY RODZIC 

ZDROWIE

SPRAWY SPOŁECZNE

EDUKACJA 

RUMIANIE Z PASJĄ 

Spis treści2

23.02.2019 r. Koncert Weroniki
Korthals w Miejskim Domu Kultury 

13.02.2019 r. Walentynkowy wieczór
z tangiem w Stacji Kultura 

23.02.2019 r. Grzegorz Grinholc ze złotym medalem
Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters

Zachwycające argentyńskie tanga, w wykonaniu Doroty Lulki oraz kwartetu Milonga Baltica, 

wybrzmiały w murach Stacji Kultura z okazji Walentynek. Dopełnieniem koncertu, który wręcz 

oczarował publiczność, był pokaz tańca. „La Cumparsita”, „Volver” czy „Libertango” – między 

innymi te przeboje można było usłyszeć i zobaczyć w niezwykłej, polskiej aranżacji podczas 

występu zatytułowanego „Walentynkowe Tango: koncert i pokaz tańca”.

Widowisko przyciągnęło prawdziwe tłumy. Miejska biblioteka dosłownie pękała w szwach, 

a  publiczność wykorzystywała każdy możliwy zakamarek, siadając nawet na schodach. Wszyscy, 

bez względu na zajmowane miejsce, zostali zabrani w podróż po historii argentyńskiego tanga.

Muzyka oraz śpiew, wzbogacone o namiętny taniec na improwizowanym parkiecie, stworzyły 

kompozycję wyjątkowo entuzjastycznie przyjętą przez publiczność. Uznanie było uzasadnione, 

ponieważ artyści zadbali o każdego. Z myślą o młodych słuchaczach, zespół przełożył klasykę na 

współczesny język, jednak dzięki zachowaniu stylowego charakteru tang, artystów doceniła także 

nieco starsza widownia.

Wieczór wypełniony był poezją ks. Twardowskiego i Karola Wojtyły. 

Tłumnie zebrani widzowie zapełnili dwie dolne sale MDK, w jednej z nich 

koncert można było zobaczyć na specjalnie zamontowanym telebimie.

Weronika Korthals to artystka znana w regionie. Zadebiutowała 

w programie „Szansa na Sukces”. Piosenka „Nie ma miłości bez 

zazdrości” przyniosła jej wówczas zwycięstwo. Potem była kolejna 

wygrana w „Szansie”, po której przyszedł angaż do musicalu „Metro” 

w teatrze Buffo w Warszawie.  Współpracowała z zespołem Ha-Dwa-O! 

Wystąpiła na opolskich Premierach oraz preselekcjach do Eurowizji. 

Obecnie zasiada w jurorskich składach na przeróżnych konkursach 

wokalnych, uczy śpiewu, prowadzi grupy wokalne i chóry, komponuje 

piosenki dla siebie i innych wykonawców.

Grzegorz Grinholc będący na co dzień 

nauczycielem wychowania f izycznego 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza 

Korczaka w Rumi oraz radnym powiatowym, 

odniósł kolejny sportowy sukces. Rumianin 

przywiózł złoty medal z Halowych Mistrzostw 

Polski w Lekkiej Atletyce Master, które 

odbywały się w Toruniu. Zwieńczeniem tego 

sukcesu był rekord świata w chodzie 

sportowym na 3000 metrów, który w kategorii 

wiekowej M70 ustanowił Bogusław Seidel – 

zawodnik, którego rumianin trenuje od 2 lat.

Akademia Piłki Siatkowej Rumia 

awansowała do półfinału mistrzostw 

Polski w piłce siatkowej juniorek. Awans 

ten drużyna wywalczyła w turnieju 1/4 

MP, który odbył się w Nowej Soli. Rumia 

rozegrała swoje mecze z drużynami 

z Mielca, Nowej Soli i Nowej Rudy.

– Ulegliśmy tylko zespołowi z Mielca 

i zajęliśmy 2. premiowane awansem do 

najlepszej szesnastki drużyn w Polsce 

miejsce – mówi Katarzyna Świątek-

Trościanko.
22-24.02.2019 r. APS Rumia w półfinałach mistrzostw Polski

Bądź na bieżąco:
RumiaUM miasto_rumiarumia.eu @RumiaUM aplikacja BLISKOmiastorumia

w lutymWydarzyło się w skrócie
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Warsztatowo, filmowo i muzycznie 

Placówki kulturalne, jak co roku, postawiły na 

atrakcje dedykowane uczniom w różnym wieku. 

W Stacji Kultura mogli oni spróbować swoich sił 

w warsztatach muzycznych pod nazwą 

„Dźwiękołowy” czy komiksowych zajęciach 

prowadzonych przez Łukasza Kowalczuka. 

Miłośnicy prac manualnych mogli nauczyć się 

podstaw origami. Przez całe ferie organizowano 

też regularne spotkania z grami planszowymi 

i karcianymi. Uzupełnieniem oferty były poranki 

filmowe. 

Równie wiele działo się w Miejskim Domu 

K u l t u r y.  A n i m a t o r z y  z  t e j  i n s t y t u c j i 

zaproponowali chętnym różnorodne wycieczki. 

Dzieci mogły odwiedzić galerię sztuki czy salę 

zabaw, popływać w basenie MOSiR czy wyjść na 

kręgle. Nie zabrakło tradycyjnego ogniska, które 

każdego roku symbolicznie kończy czas zimowej 

przerwy. 

Na nudę nie mogli też narzekać młodzi 

mieszkańcy Janowa. Dom Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej Janowo zaprosił młodzież 

szkolną na warsztaty plastyczne, taneczne czy 

teatralne. Hitem były pokazy: zoologiczne, tańca 

z ogniem czy drapieżnych ptaków. Działo się! 

Rumia naturalnie pomysłowa

5Wydarzenie4 Wydarzenie

Luty 2019 roku był w Rumi czasem zimowych ferii. Dzieci i młodzież 

mogły wziąć udział w przygotowanych przez różne jednostki  

atrakcjach. Całość programu ujęto pod hasłem „Akcja zima”. 

Ferie z piłką... i nie tylko! 

Oprócz wydarzeń kulturalnych, mieszkańcy 

mogl i  także  skor zys tać  z  propozyc j i 

spor towych .  Mie j sk i  Ośrodek  Spor tu 

i Rekreacji zaprosił chętnych do udziału 

w turnieju tenisa stołowego, a także na 

turnieje gier zespołowych: piłki siatkowej, 

nożnej czy koszykówki. Zainteresowani 

mogli postawić pierwsze kroki w tenisie 

ziemnym, dzięki dedykowanym lekcjom na 

miejscowych kortach. 

Oblegane były również obiekty sportowe. 

W pływalni zorganizowano zimową naukę 

pływania,  a na miejscowych Orl ikach 

turnieje sportowe oraz gry i zabawy dla 

najmłodszych.

Tradycy jn ie  dużym za interesowaniem 

cieszyło się sztuczne lodowisko. I to mimo 

wiosennej aury. Fani łyżew w tym roku 

kilkakrotnie mogli skorzystać z obiektu 

w  n i e t y p o w y c h  w a r u n k a c h :  p r z y 

temperaturze przekraczającej kilkanaście 

stopni i w pełnym słońcu. 

Ferie zimowe organizowane są między 3. a 7. tygodniem roku i trwają 14 dni. Terminy ogłaszane 
są przez kuratora oświaty, za zgodą wojewody, dla każdego województwa. W 2019 roku dla 
województwa pomorskiego wyznaczony został termin od 11 do 24 lutego.

  Akcja Zima 2019  Ferie pełne atrakcji
– Uczestnicy mogli wziąć udział w różnego 

rodzaju zajęciach. Zorganizowaliśmy warsztaty 

plastyczne, zajęcia zumby, ABC gitary biwakowej, 

turnieje szachowe. Każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie – mówi Leszek Winczewski, dyrektor 

z Domu Kultury SM Janowo. – Każdego dnia 

organizowaliśmy też wydarzenia na naszej scenie. 

Świetnie spisały się gdańskie teatry: Teatr Qfer 

i Teatr Klapa. Zorganizowaliśmy też spotkanie ze 

zwierzętami, odwiedzili nas strażacy, dużym 

zainteresowaniem cieszył się pokaz fireshow oraz 

spotkanie z rodowitym Kolumbijczykiem 

w ramach akcji „Kolumbia, jakiej nie znacie” – 

dodaje. 

– Zainteresowanie zajęciami sportowymi 

podczas ferii jest bardzo duże. Dzieci chętnie 

nas odwiedzają, zarówno na krytej pływalni, 

jak i obiektach pod chmurką. Tradycyjnie 

dużo osób skorzystało ze sztucznego 

lodowiska, nie brakowało też chętnych do 

zabawy na naszych boiskach – mówi 

Jolanta Król, dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. 
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Wyróżniono najlepszych

W dwóch koronnych kategoriach – sportowiec 

i trener roku – nie było niespodzianek. Pierwszy 

tytuł zdobyła zawodniczka UKS Tri-team Rumia 

Roksana Słupek, która wielokrotnie stawała na 

podium zawodów triathlonowych na poziomie 

europejskim i ogólnopolskim. Wcześniej 

zdobyła podobny tytuł podczas Gali Akademii 

Triathlonu. 

Najlepszym trenerem minionego roku został 

Tadeusz Gaweł, na co dzień trenujący tenisistów 

stołowych z ATS Małe Trójmiasto, a także 

pierwszoligową drużynę KAMIX ATS MT Rumia, 

która na koniec sezonu 2017/18 zajęła czwarte 

miejsce w I lidze tenisa stołowego. 

– Poprzez organizację Gali Sportu chcieliśmy 

uhonorować trenerów, sportowców, działaczy 

i sponsorów, którzy łożą kwoty na lokalny sport 

– mówi dyrektor MOSiR, Jolanta Król. – 

W Rumi rozwijamy niemal wszystkie dyscypliny 

sportowe. Nasze miasto ma potencjał. 

Podkreśla to chociażby nasz stały gość Marcin 

Gortat, który w tym roku będzie wizytował 

Rumię już po raz piąty – dodaje. 

Jubileuszowe kategorie

Ponieważ była to jubileuszowa edycja 

wydarzenia, organizatorzy postawili na 

wyjątkowe kategorie. I tak wyróżniono 

sportowca, trenera i sponsora 25-lecia. 

Pierwszym został Paweł Poljański, pochodzący 

z Rumi kolarz szosowy, uczestnik mistrzostw 

świata w kolarstwie szosowym, a także Wielkich 

Tourów – Giro d'Italia (2014, 2016), Vuelta 

a España (2015, 2017) i Tour de France (2017, 

2018).

W kategorii trenerskiej nagrodę przyznano 

Tadeuszowi Peplińskiemu, pedagogowi 

i trenerowi lekkoatletycznemu, wychowawcy 

wielu mistrzów Polski, a także uczestników 

ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów. 

Drugim z wyróżnionych został Piotr Taube, 

wychowawca ,  t rener  o raz  nauczyc ie l 

wychowania fizycznego, którego uczniowie 

zdobyli ponad 200 medali Wojewódzkich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w różnych 

dyscyplinach sportowych. 

Za sponsora ćwierćwiecza uznano firmę FAKO, 

czy l i  wie lo letn iego sponsora zespołu 

X Gala Sportu 
Nagrodzono najlepszych

Jubileuszowa, dziesiąta Gala Sportu była okazją, aby po raz kolejny uhonorować najlepszych 
sportowców i trenerów, a także najbardziej zaangażowanych działaczy czy sponsorów. 

piłkarskiego Orkan Rumia oraz fundatora wielu 

imprez i zajęć sportowych organizowanych 

w naszym mieście. 

Osobno wyróżniono także wieloletniego 

dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

J ana  Now i ck i ego ,  k tó r y  j e s t  j ednym 

z pomysłodawców plebiscytu na najlepszego 

sportowca i trenera roku.

Wielu nagrodzonych 

W pozostałych kategoriach nagrodzono wiele 

osób, które mają wpływ na rozwój lokalnego 

sportu. W kategorii „Za całokształt działalności 

na rzecz środowiska sportowego roku 2018” 

statuetki otrzymali: Salezjańska Organizacja 

Sportowa SALOS Rumia, Osiedlowy Klub 

Sportowy Janowo Rumia, który w 2018 roku 

obchodził 20-lecie działalności oraz trenerzy: 

Jacek Stawiasz i Jarosław Mamrot. 

Z kolei za promocję miasta na arenie 

międzynarodowej uhonorowano zespoły UKS 

Masta Dance, Stowarzyszenie Tańca SPIN 

Rumia oraz TKS Creative Dance Rumia. Każda 

z tych grup wielokrotnie reprezentowała nas 

w międzynarodowych zawodach tanecznych. 

Osoba związana z tańcem otrzymała także 

statuetkę w kategorii „Sportowa osobowość 

roku 2018”. Mowa o Pawle Muchewiczu, 

t rene r ze  t ańca  spor towego ,  k tó rego 

wychowankowie od wielu lat zajmują czołowe 

lokaty w zawodach tanecznych. Prowadzony 

przez Pawła Muchewicza klub – TKS Creative 

Dance Rumia otrzymał też wyróżnienie za 

organizację tanecznych Mistrzostw Polski 

Północnej. Pozostałe „Sportowe wydarzenia 

roku 2018” to Armwrestling World Cup 2018 

oraz Turniej Mistrzostw Polski Kadetek w piłce 

siatkowej. 

Za najlepsze zespoły minionego roku uznano 

Kamix ATS MT Rumia (drużyna na koniec 

sezonu 2017/18 zajęła 4. miejsce w I lidze tenisa 

stołowego), Zespół Kadetek Akademii Piłki 

Siatkowej Rumia (mistrzostwo Pomorza) oraz 

Rugby Club Arka Rumia, mistrzów I ligi rugby. 

Nie zapomniano także o sponsorach. 

Tym razem statuetki  powędrowały do 

przedstawicieli firm BOB ROLLO oraz OT 

Logistics. 

Siła tkwi w młodych

Wiele honorowych tytułów przyznano 

najmłodszym zawodnikom. Za najlepiej 

zapowiadających się sportowców młodego 

pokolenia uznano Kamila Niewiadomskiego 

z ATS Rumia; Kamilę Stawicką z RC Arka Rumia; 

Kamilę Bryłę z APS Rumia; Olgę Robaszkiewicz 

i Darię Domżalską, lekkoatletki z RKS Rumia; 

karatekę KS Karate Sakura Bartka Żywickiego 

oraz triathlonistów Tri-Team Rumia: Aleksa 

Tomaszewskiego i Karolinę Szalast. 

Nie zapomniano także o uczniach. „Najlepszą 

szkołą w Rumi we współzawodnictwie dzieci 

województwa pomorskiego w roku szkolnym 

2017/2018” została Szkoła Podstawowa nr 9. 

W tej samej kategorii na szczeblu mło-

dzieżowym wyróżniono Szkołę Podstawową 

nr 1. Tytuł „Najlepszej szkoły w Rumi we współ-

zawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych 

województwa pomorsk iego”  pr zypadł 

Powiatowemu Zespołowi Szkół numer 1.

Nowe szaty 

Tegoroczną Galę Sportu ubrano w zupełnie nowe 

szaty. Formuła imprezy przypominała nieco 

popularne „Bale spor towca”,  zadbano 

o kameralną i ciepłą atmosferę. Nie zabrakło też 

akcentów artystycznych: wydarzenie uświetnił 

zespół „Riverboat Ramblers Swing Orchestra”. 

Na scenie pojawił się też połykacz ognia. 

O przyznaniu statuetek decydowała kapituła 

w składzie: Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza 

Rumi, przewodniczący kapituły; Jolanta Król, 

dyrektor MOSiR, wiceprzewodnicząca kapituły; 

Tomasz Urbaniak-Dzienisz i Marcin Kaczmarek 

z Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Rady 

Miejskiej Rumi; Brygida Lezner, kierownik 

Referatu Kultury i Sportu; Andrzej Byczkowski, 

dyrektor PZPOW w Wejherowie; Jarosław 

Mamrot, organizator imprez szkolnych zespołów 

sportowych, a także eksperci sportowi: Jarosław 

Przyborowski, Tadeusz Pepliński, Piotr Taube, Ewa 

Nas ta ł y,  K r zysz tof  Woźn iak ,  Ba rbara 

Niewiedziała, Piotr Netter. Sekretarzem kapituły 

był menedżer sportu i trener Marcin Sawicki. 

– Członkom kapituły konkursowej zależało, aby 

wyróżniać młodych zawodników. Otrzymanie 

statuetki podczas Gali Sportu jest dla nich 

często wielkim przeżyciem, które może 

pozytywnie odcisnąć się na przyszłej karierze. 

W a r t o  t e ż  p a m i ę t a ć ,  ż e  m a m y 

w Rumi wielu zawodników, którzy mimo 

młodego wieku osiągają duże sukcesy. Należy 

to doceniać, a Gala Sportu jest ku temu świetną 

okazją – mówi radny Marcin Kaczmarek, 

członek kapituły konkursowej. 

7WydarzenieWydarzenie
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Jeśli myśleliście o tym choć raz w życiu, to 

bliska będzie wam historia chłopca, który 

zamienił się w ptaka.

Główny bohater książki Ingrid Chabbert 

p r a g n i e  s i ę  w y r ó ż n i a ć .  W  ś w i e c i e 

zamieszkanym przez wielu podobnych do 

siebie młodzieńców chce być wyjątkowy, 

jedyny i zauważalny. W przeciwieństwie jednak 

do innych marzycieli, on na marzeniach nie 

poprzestaje. Szuka sposobów i drogi, która 

poprowadzi go do celu.

Nie zdradzę Wam, dlaczego spośród tylu 

możliwości wybiera właśnie formę ptaka. 

Może myśl i ,  że będzie mu do twarzy 

w piórach? Możliwe też, że jak niejeden z nas 

miewał wcześniej sny, w których unosił się 

lekko w przestrzeni i oglądał świat z innej 

perspektywy. Powiem Wam za to, że jego wybór 

doprowadzi do zupełnie nieoczekiwanego 

odkrycia!

Przygodę chłopca opowiedziała autorka 

w zaledwie kilkunastu zdaniach. Prostota słów 

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

Ingrid Guridi

Jak często zdarza się Wam marzyć o tym, by być kimś innym niż 
jesteście? Wypić cudowny eliksir, wypowiedzieć tajemnicze zaklęcie, 
odnaleźć magiczny przedmiot lub przejść przez nieznane drzwi, 
by po chwili zobaczyć w lustrze swoją przemianę?

„Dzień, w którym
zamieniłem się

w ptaka”

została tu przeciwstawiona bogactwu treści. 

Wielowymiarowość tekstu sprawia, że jest on 

przeznaczony dla czytelników z każdej grupy 

wiekowej.

Dopełnieniem pomysłu pisarki są niezwykłe 

i inspirujące ilustracje Raύla Nieto. Czerń 

i szarości, dominujące w kolorystyce rysunków, 

skłaniają czytającego do poszukiwania barw 

ukrytych w naszym świecie wyobraźni. 

Pozwólmy więc sobie przekraczać granice 

razem z naszym bohaterem!

wyd. Łajka

Polecam, Agnieszka Rączkowska 

Dzieci poznają Rumię na nowo

Kolejne zadania

Druga odsłona przedsięwzięcia rozpoczęła się 1 

lutego i będzie realizowana do 15 czerwca. Tym 

razem na uczestników czeka sześć zadań 

tematycznych oraz trzy konkursy. Najmłodsi, 

standardowo już, będą musieli poznać miejskie 

symbole, zorganizować spotkanie z ciekawą 

osobą, wziąć udział w spacerze historycznym 

oraz uczestniczyć w dziecięcej sesji. 

Nowością będą zadania polegające na 

przygotowaniu i  wykonaniu wierszyka 

związanego z Rumią oraz współpraca ze 

szkołami działającymi na terenie miast 

partnerskich. Ponadto, wzorem poprzedniej 

edycji, przeprowadzone zostaną konkursy: 

plastyczny, literacki oraz fotograficzny.

– Ten projekt jest po prostu rewelacyjny. Dzieci, 

chcąc się wykazać, zapoznają się z historią Rumi, 

nierzadko szukając dodatkowych informacji na 

własną rękę. Do tego dochodzi integracja 

i zdrowa rywalizacja. Co więcej, dzięki udziale 

najmłodszych w tym projekcie, także dorośli 

dowiadują się więcej o Rumi, angażując się 

w realizację zadań – mówi Lucyna Miotk, radna 

Trwa druga edycja projektu „Rumia oczami dzieci”. Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich 
placówek oświatowych w mieście. Dzięki inicjatywie najmłodsi mają nie tylko poznać lokalną historię, 
ale i zaangażować się w życie miasta. 

i przewodnicząca Komisji Kultury. – Projekt 

stanowi też pole do popisu dla tych, którzy 

przejawiają zdolności fotograficzne, manualne 

czy też talent pisarski – dodaje.

Nagrody czekają…

Zarówno uczniowie, jak i placówki edukacyjne, 

zostaną poddani ocenie. Osoby oraz jednostki, 

które wypadną najlepiej, będą mogły liczyć na 

nagrody. Ogłoszenie laureatów i podsumowanie 

projektu nastąpi podczas festynu, który odbędzie 

się 15 czerwca przy Miejskim Domu Kultury 

w Rumi.

Pan Paweł: Po zimie zapewne zwiększy się 

liczba sygnałów, jeśli chodzi o śmieci na 

terenie Rumi. Co robić w przypadku 

znalezienia takich nielegalnych wysypisk 

śmieci? 

Odpowiedź: W Rumi tak naprawdę nie ma 

nielegalnych wysypisk śmieci, natomiast 

sporadycznie można natrafić na miejsca, 

w których porzucane są odpady. W takich 

sytuacjach należy się skontaktować ze 

Strażą Miejską w Rumi (tel. 58 671 94 73 

lub 58 679 35 55) oraz z Wydziałem Polityki 

Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska (tel. 58  679 65 60). Komórki te 

w s p ó ł p r a c u j ą  z e  s o b ą  w  t a k i c h 

przypadkach. 

Przy okazji zachęcamy do korzystania 

z bezpłatnej aplikacji „Kiedy wywóz”, 

dzięki której, przy użyciu smartfona, 

można nie tylko dokonać podobnych 

zgłoszeń, ale i sprawdzić najbliższe punkty 

selektywnej zbiórki odpadów oraz 

harmonogram wywozu śmieci.

Pani Anna: Jeśli uważam, że na danej ulicy 

przydałyby się śmietniki bądź niezbędne jest 

opróżnienie konkretnego kosza, to gdzie 

powinnam to zgłosić?

Odpowiedź: Ustawieniem koszy miejskich 

na terenie miasta zajmuje się Wydział 

Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska (tel. 58  679 65 60). 

Proponowane lokalizacje są uwzględniane 

przy kolejnym dostawianiu koszy na 

terenie miasta. Jeśli konkretny kosz pilnie 

wymaga opróżnienia, to zgłoszenie 

również należy skierować do wspo-

mnianego wydziału. 

Najczęściej zadawane pytania nowa rubryka

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej mailowo lub 
poprzez Facebooka. W tym numerze skupimy się m.in. na porzuconych odpadach.  

Jeśli macie pytanie, na które powinni 
odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu Miasta 
Rumi, to prześlijcie je na adres mailowy: 
p r o m o c j a @ u m . r u m i a . p l  b ą d ź  z a 
pośrednictwem facebookowego profilu: 
Miasto Rumia. Najciekawsze kwestie zostaną 
poruszone w kolejnym wydaniu. 
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Jeśli myśleliście o tym choć raz w życiu, to 
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Pozwólmy więc sobie przekraczać granice 

razem z naszym bohaterem!
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Hala sportowa Podatek PIT
Do końca kwietnia należy rozliczyć uzyskane w 2018 roku dochody za pośrednictwem formularza PIT. 

Wszystkich mieszkańców Rumi zachęcamy do wskazywania gminy jako aktualnego adresu. W ten sposób 

można realnie wpłynąć na budżet samorządu, zapewniając środki finansowe na kolejne działania.

Państwa. Zgodnie z przepisami aż 38% podatku 

dochodowego, który płacony jest przez 

czynnych zawodowo mieszkańców Rumi, trafia 

do gminnego budżetu. Fundusze te pozwalają 

na realizację kolejnych inwestycji oraz działań 

społecznych, takich jak: nowe drogi, chodniki, 

place zabaw, obiekty sportowe, a także 

wydarzenia kulturalne.

Wystarczy kilka minut

Aby zapewnić miastu dodatkowe wpływy do 

budżetu, należy złożyć PIT do Urzędu 

Skarbowego w Wejherowie. Na pierwszej 

stronie formularza, w części B, należy zgodnie 

z prawdą wskazać Rumię jako aktualne miejsce 

zamieszkania. Adres zameldowania w tym 

przypadku nie ma znaczenia.

Jeśli rozliczenie PIT zostało już wysłane, 

możliwa jest jego modyfikacja za pomocą 

jednostronicowego dokumentu ZAP-3. 

Wystarczy go wypełnić, a następnie przesłać do 

Urzędu Skarbowego w Wejherowie.

Z pomocą urzędników

Z myślą o tych, którymwypełnienie formularza 

PIT sprawia trudności, w Urzędzie Miasta Rumi 

2 kwietnia w godzinach od 9:00 do 14:00 

w sali 100 zostaną przeprowadzone otwarte 

Tu mieszkam, tu się rozliczam

Mieszkańcy Rumi, którzy zameldowani są 

w innych gminach, zaznaczając realne miejsce 

zamieszkania w odpowiedniej rubryce na druku 

PIT, pomagają miastu zdobyć fundusze na 

kolejne inwestycje. Roczny podatek dochodowy 

osób fizycznych nie trafia w całości do Skarbu 

k o n s u l t a c j e  z  p r a c o w n i k a m i  U r z ę d u 

Skarbowego w Wejherowie. Specjaliści pomogą 

zainteresowanym złożyć zeznanie podatkowe 

za rok 2018 drogą elektroniczną oraz 

odpowiedzą na wszelkie dodatkowe pytania.

Ponadto podczas wypełniania PIT-u mieszkańcy 

będą mogli skorzystać z listy rumskich 

organizacji pozarządowych, które posiadają 

status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) 

i przekazać na ich rzecz swój 1%.

Z korzyścią dla wszystkich

Dzięki wzrastającej świadomości mieszkańców, 

Rumia od kilku lat uzyskuje coraz większe środki 

z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

W 2016 roku było to niespełna 45,7 miliona 

złotych, rok później kwota urosła do ponad 50,8 

miliona, natomiast w roku 2018 było to już 

prawie 56,8 miliona. Pieniądze te umożliwiły 

miastu przeprowadzenie licznych inwestycji 

drogowych, budowę placów zabaw, realizację 

rewitalizacji, a także organizację wielu wydarzeń 

kulturalnych.

– Jeżeli chcemy aby Rumia nadążała za 

naszymi  oczek iwaniami  i  potr zebami 

mieszkańców, możemy pomóc właśnie w ten 

sposób, że części podatku pobieranego nam 

przez państwo będziemy „kierować” do naszej 

gminy, wskazując w rozliczeniu rocznym 

rzeczywisty adres zamieszkania. Korzystajmy 

z tego uprawnienia i wspierajmy 

nasze miasto – podsumowuje 

Liliana Bareła Palczewska. 

Więcej pieniędzy dzięki mieszkańcom

– Jednym z podstawowych dochodów własnym 

gmin jest udział w podatku dochodowym od 

osób fizycznych,  czyl i  PIT.  To właśnie 

o zwiększanie dochodów warto jest zabiegać, 

aby uniknąć konieczności ograniczania 

wydatków związanych z utrzymaniem miasta 

lub podwyższania obciążeń nakładanych na 

mieszkańców – podkreśla radna Liliana Bareła-

Palczewska, członek Komisji Finansowo-

Budżetowej. 

– dla uczniów i nie tylko

Budowa hali namiotowej przy Szkole Podstawowej numer 7 w Rumi ma się przysłużyć wszystkim 

mieszkańcom. Zgodnie z zamysłem, w godzinach szkolnych mają z niej korzystać uczniowie, natomiast poza 

lekcjami obiekt będzie przeznaczony na wynajem. Pierwsze działania w tej sprawie zostały już podjęte. 

– Nasza placówka jest miejscem, w którym 

osoby niepełnosprawne mogą się rozwijać 

zarówno poprzez  udz ia ł  w za jęc iach 

dostosowanych do ich możliwości, jak i biorąc 

udział w zajęciach ruchowych. Nowe miejsce do 

ć w i c z e ń  z  p e w n o ś c i ą  p o p r a w i  i c h 

funkcjonowanie – podkreśla Liliana Król, 

dyrektor Szkoły Podstawowej numer 7 w Rumi. 

– Przy szkole działa też UKS Siódemka, 

zawodnicy tego klubu również mogliby 

korzystać z wybudowanej hali – dodaje.

Budowa nowoczesnego obiektu ma także 

stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju 

dzieciom i młodzieży uczęszczającej do klas 

sportowych, których otwarcie jest obecnie 

planowane. Natomiast potencjalnymi klientami 

hali mają być mieszkańcy Rumi i okolic, którzy 

rekreacyjnie trenują na przykład piłkę nożną. 

Istnieje również możliwość wykorzystania hali 

przez szkółki piłkarskie.

Przetarg na wyłonienie partnera, który ma 

wybudować halę namiotową przy Szkole 

Podstawowej numer 7 w Rumi, został 

ogłoszony. Przy odpowiedniej eksploatacji 

obiekt powinien posłużyć mieszkańcom przez 

około 20 lat. 

Z korzyścią dla wszystkich

Rada  M ie j s ka  Rumi  pod ję ł a  decyz j ę 

o udostępnieniu na 20 lat terenu należącego do 

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły 

( u l .  B a t o re g o  2 9 )  p o d  b u d o w ę  h a l i 

pneumatycznej. Zgodnie z założeniami, 

dzierżawca ma wybudować obiekt na własny 

koszt i nieodpłatnie udostępnić go szkole do 

użytku uczniów – głównie na zajęcia 

wychowania fizycznego. Gmina będzie ponosić 

jedynie koszty eksploatacji hali. 

Dzięki realizacji przedsięwzięcia skorzystają 

jednak nie tylko uczniowie, ale również inwestor 

oraz pozostali mieszkańcy. Po godzinach 

lekcyjnych, obiekt ma być przeznaczony na cele 

komercyjne, głównie na wynajem.  

Szansa na rozwój

Obecnie Szkoła Podstawowa numer 7 w Rumi 

dysponuje jedynie niewielką salą gimnastyczną. 

Powstanie pneumatycznej hali ma więc nie tylko 

poprawić komfor t uczniów, ale i  bez-

pieczeństwo. Z obiektu będzie można korzystać 

w  każdych  wa runkach  pogodowych , 

a dodatkowym atutem będzie przystosowanie 

hali do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Jako rada miejska wspieramy 

i będziemy wspierać, w miarę naszych 

możliwości, działania oraz inwestycje 

związane z rozwojem sportu i rekreacji 

w Rumi. Tym bardziej, że budowa hali 

przy Szkole Podstawowej numer 7 

miałaby się odbyć bezkosztowo dla 

g m i n y  i  p r z y s ł u ż y ć  w s z y s t k i m 

mieszkańcom – podkreśla radny Tomasz 

U r b a n i a k - D z i e n i s z ,  b ę d ą c y 

przewodniczącym Komisji Sportu, 

Rekreacj i  i  Promocj i .  – Obecnie 

priorytetową inwestycją dla miasta jest 

jednak budowa hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej numer 6 w Rumi. 

Musimy zabezpieczyć odpowiednie 

środki, około 8 milionów złotych, 

ponieważ budowa zakłada m.in. 

dodatkową świetlice i sale lekcyjne – 

uzupełnia.
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Rekreacj i  i  Promocj i .  – Obecnie 
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jednak budowa hali sportowej przy 
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Musimy zabezpieczyć odpowiednie 

środki, około 8 milionów złotych, 

ponieważ budowa zakłada m.in. 

dodatkową świetlice i sale lekcyjne – 

uzupełnia.
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12

INWESTYCJE 
Mieszkania komunalne 

Budowa zespołu boisk
do siatkówki plażowej
oraz trybun Przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących
w Rumi 

Budowa placu zabaw
przy Szkole
Podstawowej nr 8

Zakończono prace murarskie I piętra oraz wykonano schody 
żelbetowe i szyb windy. Obecnie trwają prace związane 
z wykonaniem stropów.

Został ogłoszony przetarg. 

Został oddany do użytku.

12 Inwestycje

Modernizacja placu
zabaw w Parku Janowskim

Miasteczko ruchu
rowerowego

Projekt Rewitalizacji
Zagórza i Góry Markowca 

Został ogłoszony przetarg. 

Teren został zabezpieczony i ogrodzony.  Rozpoczęto 
darniowanie. Inwestycja powinna zostać zrealizowana 
do końca maja. 

Prowadzone są prace związane z wycinką i wykarczowaniem 
drzew na terenie osiedla. Zakończono wycinkę drzew na Górze 
Markowca.  

Ogłoszono przetarg na remont budynków mieszkalnych przy 
ul. Zakole 6, Sabata 7 i Kombatantów 17.

13

aktualizacja
13Inwestycje

BUDŻET OBYWATELSKI 

BUDŻET OBYWATELSKI 

BUDŻET OBYWATELSKI 
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Inwestycje14 15

Budowa ulicy Kazimierskiej

ul. Kazimierska

Ruszył przetarg na budowę ulicy Kazimierskiej. Przedsięwzięcie 

ma przyciągnąć potencjalnych inwestorów i przyspieszyć rozwój 

Rumi. Inwestycję realizuje spółka Rumia Invest Park. 

Ruszył przetarg

Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego to dwie 

główne drogi dojazdowe do rumskich terenów 

inwestycyjnych. Ten obszar to ponad 130 

hektarów niezagospodarowanych działek 

rozciągających się w północnej części miasta. 

W regionie znajduje się jedynie kilka równie 

atrakcyjnych lokalizacji. Główną słabością tej 

rumskiej przez wiele lat był jednak brak 

infrastruktury. 

Jedno z wielu działań   

W ostatnich latach podjęto szereg działań 

mających na celu aktywizację nieużytkowanego 

dotychczas obszaru. Od kilku lat prowadzone są 

przede wszystkim prace melioracyjne. 

Równolegle do nich poprawione zostały plany 

zagospodarowania przestrzennego – w taki 

sposób, aby spełniały potrzeby przedsiębiorców. 

Działania te przynoszą efekty. Na terenie 

inwestycyjnym powstały przedsiębiorstwa 

zajmujące się m.in produkcją klimatyzacji oraz 

usługami związanymi z wynajmem i sprzedażą 

żurawi wieżowych. 

Wciąż prowadzone są rozmowy z kolejnymi 

inwestorami. Część z nich jest w zaawansowanym 

stadium, jednak odstraszającym czynnikiem 

pozostaje brak dróg dojazdowych. Budowa ulicy 

Kazimierskiej ma to zmienić. 

Rumia Invest Park 

Za zarządzanie terenami inwestycyjnymi – w tym 

budowę ulicy Kazimierskiej – od 2017 roku 

Szczególnie ważna inwestycja

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę 

gruntowego odcinka ulicy Kazimierskiej 

i  włączenie go na wysokości ogrodów 

działkowych w ulicę Żołnierzy I Dywizji Wojska 

Polskiego. Parametry nowej drogi będą 

dostosowane do potrzeb transportu, planowane 

są także ułatwienia dla mieszkańców – droga 

rowerowa czy przystanek autobusowy. 

Ulica Kazimierska oraz równoległa do niej ulica 

– Rozwijanie rumskich terenów inwestycyjnych 

to jedno z naszych najważniejszych zadań – 

m ó w i  b u r m i s t r z  M i c h a ł  Pa s i e c z n y . 

– Przedsiębiorstwa, które wybiorą nasze miasto, 

z a p e w n i ą  d o d a t k o w e  m i e j s c a  p r a c y 

i  większe dochody do budżetu gminy. 

D o d a t k o w e  p i e n i ą d z e  b ę d z i e  m o ż n a 

przeznaczyć na działania społeczne i kolejne 

inwestycje – dodaje. 

– Nie powinniśmy dłużej zwlekać. Brak drogi 

dojazdowej to jedna z największych blokad dla 

potencjalnych inwestorów – mówi Agnieszka 

Rodak, prezes spółki Rumia Invest Park. – 

Przebudowa ulicy Kazimierskiej przyniesie 

rezultaty w stosunkowo krótkiej perspektywie 

c z a s o w e j .  Z  c z ę ś c i ą  i n w e s t o r ó w 

przygotowujemy umowy przedwstępne, 

w  k t ó r y c h  w s k a z u j ą ,  ż e  w  s y t u a c j i 

przeprowadzenia tej inwestycji już w przyszłym 

roku będą oni  w s tanie  kupić  dz iałk i 

i inwestować – dodaje. 

odpowiada spółka Rumia Invest Park. Powołana 

została przez Radę Miejską, aby przygotować 

w północnej części miasta park przemysłowo-

logistyczny oraz przyciągnąć do niego 

inwestorów. 

Pracownicy spółki odpowiadają m.in. za 

prowadzenie inwestycji w obrębie terenów 

inwestycyjnych, tworzenie ofert dla potencjalnych 

inwestorów, prowadzenie negocjacji czy 

pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój 

lokalnej infrastruktury.

– Zadaniem spółki Rumia Invest Park jest 

podniesienie atrakcyjności lokalnych terenów 

inwestycyjnych – mówi Agnieszka Rodak. – Rumia 

jest w tej chwili jedną z niewielu optymalnych 

lokalizacji w pobliżu gdyńskiego portu, stanowi 

jego naturalne zaplecze logistyczne, więc szanse 

na skuteczne pozyskiwanie partnerów są duże – 

podsumowuje. 

INWESTYCJE – aktualizacja

Ścieżka rowerowa
wzdłuż ul. Gdańskiej
W lutym podpisana została umowa na wykonanie prac 
budowlanych. Planowany termin ukończenia inwestycji 
czerwiec br.  

BUDŻET OBYWATELSKI 

ul. Chodkiewicza 
Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni. 

Kompleks sportowo-rekreacyjny
na skrzyżowaniu ul. Kostki
Napierskiego i Kilińskiego 

– wybudowanie boiska do mini piłki 
nożnej ze sztuczną nawierzchnią

i ogrodzeniem 
Trwają prace związane z wyłonieniem 

wykonawcy projektu budowlanego.

Ścieżka rowerowa wzdłuż
ulicy Dębogórskiej wraz
z wymianą chodnika
od Ronda Kaczyńskiego
do ul. Łąkowej   
Trwają prace związane z wyłonieniem 
wykonawcy projektu budowlanego. 

BUDŻET OBYWATELSKI 

Inwestycje Inwestycje

BUDŻET OBYWATELSKI 
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Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego zbliża się wielkimi krokami. W tym roku zmieniono nieco 
formułę całej akcji – wprowadzone zmiany mają uczynić ją jeszcze bardziej dostępną i przejrzystą. 

Samorząd16

Rumia naturalnie pomysłowa

1616

Budżet – pomysłowy i obywatelski 

Każdego roku do Budżetu Obywatelskiego 

zgłaszane są projekty inwestycyjne i prospołeczne, 

których autorami są sami mieszkańcy. 

W poprzednich edycjach rumianie wyróżniali się 

kreatywnością: proponowali budowę placów 

zabaw, skwerów, miejsc rekreacji i odpoczynku. 

Dostrzegali problemy drogowe, wiele wniosków 

dotyczyło budowy ulic, chodników, a także 

tworzenia nowych przejść dla pieszych czy 

modernizacji oświetlenia. 

Równie wiele ciekawych pomysłów rodziło się 

w kategorii prospołecznej. Dzięki głosom 

mieszkańców organizowano koncerty, spotkania, 

warsztaty dla młodszych i starszych czy 

zrealizowano serial dokumentalny o historii miasta. 

Zmiany, zmiany 

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego 

odbędzie się w odświeżonej formule. Największa 

zmiana to usprawnienie systemu głosowania. 

Odtąd oddanie głosu możliwe będzie także 

w  fo rmie  „pap ie rowe j ”,  w  spec ja ln ie 

przygotowanych punktach, a nie jak dotychczas – 

tylko przez internet. 

Czas realizacji wniosków inwestycyjnych 

wydłużono wzorem innych miast z 12 do 24 

miesięcy. Zwiększono też maksymalną kwotę 

pojedynczego projektu: z 250 do 300 tysięcy złotych. 

– Czasem zdarzało się, że z przyczyn niezależnych 

od miasta, nie było możliwe zrealizowanie 

poszczególnych inwestycji w ciągu jednego roku. 

Mieliśmy już kilka takich przypadków, stąd wynika 

konieczność zamieszczenia tego zapisu – wyjaśnia 

Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.

W celu wyrównania szans ograniczona zostanie 

także liczba inwestycji realizowanych na terenie 

placówek oświatowych. Odtąd w obrębie szkół 

przeprowadzana będzie jedna inwestycja – ta, 

która zdobędzie najwięcej głosów. Placówka 

edukacyjna, na terenie której zostanie zrealizowany 

zwycięski projekt, będzie mogła zaproponować 

kolejny dopiero po upływie dwóch lat.

Nowe wnioski – już od kwietnia

Już od 1 kwietnia będzie można zaproponować 

ko l e j ne  p ro j e k t y  w  r amach  Budże t u 

Obywatelskiego 2020. Etap składania wniosków 

potrwa do 30 kwietnia. Głosowanie odbędzie się 

tradycyjnie jesienią – tym razem potrwa od 9 do 23 

września. 

– Tym mieszkańcom, którzy chcą zgłosić projekt, 

proponuję zrobić zdjęcie miejsca, którego dotyczy 

pomysł, na przykład podczas spaceru i dołączyć do 

Od listopada 2018 roku Rada Miejska Rumi obraduje w nowym składzie. Radni nowej kadencji 
odpowiedzieli na pytania redakcji Rumskich Nowin i przedstawili swoje plany dotyczące pracy 
w samorządzie. 

dbać o nasze dziedzictwo. Sam urodziłem się 

w Rumi, mam tu wielu znajomych. Pamiętam, 

że w młodych latach, idąc na przystanek 

kolejowy, mijałem zaledwie dwa domy. Dzisiaj 

nasze miasto znacznie się rozrosło, a mimo to 

zachowało kameralny charakter. Ludzie wciąż są 

otwarci i życzliwi, pod tym względem nic się nie 

zmieniło. 

W wolnych chwilach:  moją pasją jest 

promowanie kaszubszczyzny. Jest to jedna z wielu 

dziedzin życia, w której się udzielam. Przez dwie 

kadencje byłem też prezesem Orkanu Rumia, 

pełniłem funkcję delegata na zjazd Polskiego 

Związku Piłki Nożnej. Jestem też myśliwym. 

Obecnie temat ten wiążę się z wieloma 

zakłamaniami, a nas obowiązują zasady i etyka, 

które wypracowywane były przez całe pokolenia. 

W Radzie Miejskiej: żywo interesuję się tematem 

zagospodarowania Zagórskiej Strugi. Uważam, 

że tę wstęgę łączącą nasze miasto powinno się 

stopniowo oddawać mieszkańcom. Miasto 

powinno mieć też ratusz z prawdziwego 

zdarzenia. Jego budowa zmieniłaby wizerunek 

okolic ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego oraz 

pozytywnie wpłynęła na poczucie tożsamości 

rumian. Wspieram też wszystkie inwestycje 

drogowe, w tym te największe: budowę węzła 

w Janowie czy ulicy Kazimierskiej w strefie 

przemysłowej. To przedsięwzięcia niezwykle 

ważne dla przyszłości miasta. 

czy nad morzem, a także jeździć na rowerze. Kilka 

lat temu chciałem spróbować swoich sił 

i sprawdzić, jak szybko mogę pokonać drogę z Helu 

do Rumi. Udało mi się to w 3 godziny i 20 minut. Nie 

jest to może świetny wynik, ale jak na turystę nie jest 

źle. Poza tym chętnie zwiedzam Polskę. Wraz 

z żoną jeździliśmy na rowerach m.in. w okolicy 

Karpacza czy Kołobrzegu. Wstępnie planujemy 

wyjazd do Szwecji, aby spróbować swoich sił na 

tamtejszych trasach. 

W Radzie Miejskiej: jest to moja piąta kadencja 

w Radzie Miejskiej, co oznacza, że radnym jestem 

od ponad 16 lat. Przez ten czas pełniłem głównie 

funkcję przewodniczącego lub członka Komisji 

Polityki Gospodarczej i Przestrzennej. Te dwie 

przestrzenie są szczególnie bliskie mojemu sercu. 

Ponadto interesuje się budownictwem, dlatego 

śledzę także prowadzone w mieście inwestycje. 

Wśród moich priorytetów znajduje się m.in. 

budowa ścieżki rowerowej do Kazimierza czy ulicy 

Konopnickiej. Tych zadań jest zresztą znacznie 

więcej, liczę, że uda się je w przyszłości zrealizować. 

Samorząd

mieszkańcom. Przykładowo w zeszłym roku udało 

się pozyskać żywność o równowartości 1 miliona 

300 tysięcy złotych. Trafiła ona do potrzebujących 

z terenu naszego miasta. Nie byłoby to możliwe bez 

wolontariuszy, którzy z pasją i uśmiechem na 

twarzy angażowali się w tę działalność. 

W wolnych chwilach: zawsze interesowałem się 

lasem, wędkarstwem i żeglarstwem. Las uczy 

współżycia z przyrodą i szacunku do niej. 

Wędkarstwo pozwala się odprężyć, wypocząć, 

czasem w samotności i bez komórki. Z kolei 

ż e g l a r s t w o  u c z y  h a r t u ,  w y t r w a ł o ś c i 

i współdziałania – zawsze trzeba dostosować się 

do żywiołu, a także ludzi. Często nie zna się bowiem 

załogi, z którą się płynie. Przebywanie blisko 

natury, taki „leśny” klimat zawsze był dla mnie 

ważny. 

W Radzie Miejskiej: priorytetowo traktuję 

r z e c z n i c t w o  i n t e re s ó w  m i e s z k a ń c ó w 

i rozwiązywanie ich problemów. Nie wszystkie 

sprawy możemy załatwić od razu, czasem 

wymaga to czasu, ale właśnie to działanie uznaję 

za jedno z najważniejszych. Chciałbym, aby 

mieszkańcom żyło się lepiej, bo tylko w tej sytuacji 

Rumia będzie się dynamicznie rozwijała. 

W obecnej kadencji zwracam szczególną uwagę 

na problemy ludzkie, te, które bezpośrednio 

dotykają konkretne osoby. Oczywiście równie 

ważne są inwestycje i jeżeli tylko dysponujemy 

odpowiednimi środkami, powinniśmy je 

realizować. Nie możemy jednak zapominać 

o mieszkańcach – czasem dręczące ich 

zagadnienia można załatwić jednym telefonem. 

Samorząd 17

SYLWETKI RadnYCH Rumi

O sobie: jako emeryt staram się dbać o zdrowie. 

Na co dzień udzielam się też w Zrzeszeniu 

Kaszubsko-Pomorskim. Jestem rodowitym 

rumianinem i Kaszubą. Uważam, że powinniśmy 

Krzysztof Woźniak

O sobie: na co dzień pracuję jako przedsiębiorca. 

Przez długi czas wraz z bratem zajmowałem się 

uprawą warzyw, kilka lat temu rozszerzyliśmy 

profil firmy poprzez budowę domu bankietowego. 

Nasze warzywa wciąż można kupić m.in. na 

rumskim rynku, ale to właśnie prowadzenie 

nowego obiektu pochłania obecnie najwięcej 

mojego czasu. Warto dodać, że swoją działalność 

prowadzimy na terenie gospodarstwa rolnego, 

które od pokoleń znajduje się w rękach mojej 

rodziny. Jestem bowiem rodowitym Kaszubą 

i rumianinem. Wciąż pamiętam czasy sprzed pół 

wieku, kiedy w moich okolicach nie było mowy 

o drogach czy oświetleniu. Niesłychanie się to 

zmieniło, szczególnie po transformacji w 1989 roku. 

W wolnych chwilach: lubię spędzać czas w górach 

Henryk Grinholc

Bogdan Formella
O sobie: mam wspaniałą żonę i trójkę dzieci, w tym 

syna, dla którego posadziłem tradycyjne drzewo. 

Od zawsze interesowałem się spędzaniem wolnego 

czasu w lesie – obcowanie z naturą lubiłem już 

w najmłodszych latach. Na co dzień współpracuję 

też z różnymi ludźmi czy organizacjami. Efektem 

tej współpracy jest pomoc świadczona 

Budżet Obywatelski 2020 
Jeszcze bardziej dostępny

– Projekty mogą dotyczyć nowych elementów 

architektury, zieleni miejskiej, infrastruktury 

rekreacyjnej czy sportowej, drogowej. Można też 

złożyć projekt dotyczący wydarzeń lub zajęć. 

Każdy z pomysłów może dotyczyć różnych grup 

wiekowych. W razie problemów z wypełnieniem 

wniosku wystarczy zgłosić się do któregoś 

z radnych lub poprosić o pomoc w Urzędzie 

Miasta. Budżet obywatelski jest dla wszystkich – 

zachęca radny Piotr Bartelke. 

wniosku – mówi radny Piotr Bartelke. – Warto też 

pamiętać, aby przed złożeniem projektu upewnić 

się w Urzędzie Miasta, czy wybrana działka spełnia 

kryteria, czy teren należy do miasta, czy nie koliduje 

z planem przestrzennym – dodaje. 

Więcej informacji na temat nowego regulaminu, 

zasad zgłaszania projektów czy sposobu 

głosowania można znaleźć na stronie: 

www.rumia.budzet-obywatelski.org

Rumia naturalnie pomocna
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Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego zbliża się wielkimi krokami. W tym roku zmieniono nieco 
formułę całej akcji – wprowadzone zmiany mają uczynić ją jeszcze bardziej dostępną i przejrzystą. 
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Budżet – pomysłowy i obywatelski 

Każdego roku do Budżetu Obywatelskiego 

zgłaszane są projekty inwestycyjne i prospołeczne, 

których autorami są sami mieszkańcy. 

W poprzednich edycjach rumianie wyróżniali się 

kreatywnością: proponowali budowę placów 

zabaw, skwerów, miejsc rekreacji i odpoczynku. 

Dostrzegali problemy drogowe, wiele wniosków 

dotyczyło budowy ulic, chodników, a także 

tworzenia nowych przejść dla pieszych czy 

modernizacji oświetlenia. 

Równie wiele ciekawych pomysłów rodziło się 

w kategorii prospołecznej. Dzięki głosom 

mieszkańców organizowano koncerty, spotkania, 

warsztaty dla młodszych i starszych czy 

zrealizowano serial dokumentalny o historii miasta. 

Zmiany, zmiany 

Tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego 

odbędzie się w odświeżonej formule. Największa 

zmiana to usprawnienie systemu głosowania. 

Odtąd oddanie głosu możliwe będzie także 

w  fo rmie  „pap ie rowe j ”,  w  spec ja ln ie 

przygotowanych punktach, a nie jak dotychczas – 

tylko przez internet. 

Czas realizacji wniosków inwestycyjnych 

wydłużono wzorem innych miast z 12 do 24 

miesięcy. Zwiększono też maksymalną kwotę 

pojedynczego projektu: z 250 do 300 tysięcy złotych. 

– Czasem zdarzało się, że z przyczyn niezależnych 

od miasta, nie było możliwe zrealizowanie 

poszczególnych inwestycji w ciągu jednego roku. 

Mieliśmy już kilka takich przypadków, stąd wynika 

konieczność zamieszczenia tego zapisu – wyjaśnia 

Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.

W celu wyrównania szans ograniczona zostanie 

także liczba inwestycji realizowanych na terenie 

placówek oświatowych. Odtąd w obrębie szkół 

przeprowadzana będzie jedna inwestycja – ta, 

która zdobędzie najwięcej głosów. Placówka 

edukacyjna, na terenie której zostanie zrealizowany 

zwycięski projekt, będzie mogła zaproponować 

kolejny dopiero po upływie dwóch lat.

Nowe wnioski – już od kwietnia

Już od 1 kwietnia będzie można zaproponować 

ko l e j ne  p ro j e k t y  w  r amach  Budże t u 

Obywatelskiego 2020. Etap składania wniosków 

potrwa do 30 kwietnia. Głosowanie odbędzie się 

tradycyjnie jesienią – tym razem potrwa od 9 do 23 

września. 

– Tym mieszkańcom, którzy chcą zgłosić projekt, 

proponuję zrobić zdjęcie miejsca, którego dotyczy 

pomysł, na przykład podczas spaceru i dołączyć do 

Od listopada 2018 roku Rada Miejska Rumi obraduje w nowym składzie. Radni nowej kadencji 
odpowiedzieli na pytania redakcji Rumskich Nowin i przedstawili swoje plany dotyczące pracy 
w samorządzie. 

dbać o nasze dziedzictwo. Sam urodziłem się 

w Rumi, mam tu wielu znajomych. Pamiętam, 

że w młodych latach, idąc na przystanek 

kolejowy, mijałem zaledwie dwa domy. Dzisiaj 

nasze miasto znacznie się rozrosło, a mimo to 

zachowało kameralny charakter. Ludzie wciąż są 

otwarci i życzliwi, pod tym względem nic się nie 

zmieniło. 

W wolnych chwilach:  moją pasją jest 

promowanie kaszubszczyzny. Jest to jedna z wielu 

dziedzin życia, w której się udzielam. Przez dwie 

kadencje byłem też prezesem Orkanu Rumia, 

pełniłem funkcję delegata na zjazd Polskiego 

Związku Piłki Nożnej. Jestem też myśliwym. 

Obecnie temat ten wiążę się z wieloma 

zakłamaniami, a nas obowiązują zasady i etyka, 

które wypracowywane były przez całe pokolenia. 

W Radzie Miejskiej: żywo interesuję się tematem 

zagospodarowania Zagórskiej Strugi. Uważam, 

że tę wstęgę łączącą nasze miasto powinno się 

stopniowo oddawać mieszkańcom. Miasto 

powinno mieć też ratusz z prawdziwego 

zdarzenia. Jego budowa zmieniłaby wizerunek 

okolic ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego oraz 

pozytywnie wpłynęła na poczucie tożsamości 

rumian. Wspieram też wszystkie inwestycje 

drogowe, w tym te największe: budowę węzła 

w Janowie czy ulicy Kazimierskiej w strefie 

przemysłowej. To przedsięwzięcia niezwykle 

ważne dla przyszłości miasta. 

czy nad morzem, a także jeździć na rowerze. Kilka 

lat temu chciałem spróbować swoich sił 

i sprawdzić, jak szybko mogę pokonać drogę z Helu 

do Rumi. Udało mi się to w 3 godziny i 20 minut. Nie 

jest to może świetny wynik, ale jak na turystę nie jest 

źle. Poza tym chętnie zwiedzam Polskę. Wraz 

z żoną jeździliśmy na rowerach m.in. w okolicy 

Karpacza czy Kołobrzegu. Wstępnie planujemy 

wyjazd do Szwecji, aby spróbować swoich sił na 

tamtejszych trasach. 

W Radzie Miejskiej: jest to moja piąta kadencja 

w Radzie Miejskiej, co oznacza, że radnym jestem 

od ponad 16 lat. Przez ten czas pełniłem głównie 

funkcję przewodniczącego lub członka Komisji 

Polityki Gospodarczej i Przestrzennej. Te dwie 

przestrzenie są szczególnie bliskie mojemu sercu. 

Ponadto interesuje się budownictwem, dlatego 

śledzę także prowadzone w mieście inwestycje. 

Wśród moich priorytetów znajduje się m.in. 

budowa ścieżki rowerowej do Kazimierza czy ulicy 

Konopnickiej. Tych zadań jest zresztą znacznie 

więcej, liczę, że uda się je w przyszłości zrealizować. 

Samorząd

mieszkańcom. Przykładowo w zeszłym roku udało 

się pozyskać żywność o równowartości 1 miliona 

300 tysięcy złotych. Trafiła ona do potrzebujących 

z terenu naszego miasta. Nie byłoby to możliwe bez 

wolontariuszy, którzy z pasją i uśmiechem na 

twarzy angażowali się w tę działalność. 

W wolnych chwilach: zawsze interesowałem się 

lasem, wędkarstwem i żeglarstwem. Las uczy 

współżycia z przyrodą i szacunku do niej. 

Wędkarstwo pozwala się odprężyć, wypocząć, 

czasem w samotności i bez komórki. Z kolei 

ż e g l a r s t w o  u c z y  h a r t u ,  w y t r w a ł o ś c i 

i współdziałania – zawsze trzeba dostosować się 

do żywiołu, a także ludzi. Często nie zna się bowiem 

załogi, z którą się płynie. Przebywanie blisko 

natury, taki „leśny” klimat zawsze był dla mnie 

ważny. 

W Radzie Miejskiej: priorytetowo traktuję 

r z e c z n i c t w o  i n t e re s ó w  m i e s z k a ń c ó w 

i rozwiązywanie ich problemów. Nie wszystkie 

sprawy możemy załatwić od razu, czasem 

wymaga to czasu, ale właśnie to działanie uznaję 

za jedno z najważniejszych. Chciałbym, aby 

mieszkańcom żyło się lepiej, bo tylko w tej sytuacji 

Rumia będzie się dynamicznie rozwijała. 

W obecnej kadencji zwracam szczególną uwagę 

na problemy ludzkie, te, które bezpośrednio 

dotykają konkretne osoby. Oczywiście równie 

ważne są inwestycje i jeżeli tylko dysponujemy 

odpowiednimi środkami, powinniśmy je 

realizować. Nie możemy jednak zapominać 

o mieszkańcach – czasem dręczące ich 

zagadnienia można załatwić jednym telefonem. 

Samorząd 17

SYLWETKI RadnYCH Rumi

O sobie: jako emeryt staram się dbać o zdrowie. 

Na co dzień udzielam się też w Zrzeszeniu 

Kaszubsko-Pomorskim. Jestem rodowitym 

rumianinem i Kaszubą. Uważam, że powinniśmy 

Krzysztof Woźniak

O sobie: na co dzień pracuję jako przedsiębiorca. 

Przez długi czas wraz z bratem zajmowałem się 

uprawą warzyw, kilka lat temu rozszerzyliśmy 

profil firmy poprzez budowę domu bankietowego. 

Nasze warzywa wciąż można kupić m.in. na 

rumskim rynku, ale to właśnie prowadzenie 

nowego obiektu pochłania obecnie najwięcej 

mojego czasu. Warto dodać, że swoją działalność 

prowadzimy na terenie gospodarstwa rolnego, 

które od pokoleń znajduje się w rękach mojej 

rodziny. Jestem bowiem rodowitym Kaszubą 

i rumianinem. Wciąż pamiętam czasy sprzed pół 

wieku, kiedy w moich okolicach nie było mowy 

o drogach czy oświetleniu. Niesłychanie się to 

zmieniło, szczególnie po transformacji w 1989 roku. 

W wolnych chwilach: lubię spędzać czas w górach 

Henryk Grinholc

Bogdan Formella
O sobie: mam wspaniałą żonę i trójkę dzieci, w tym 

syna, dla którego posadziłem tradycyjne drzewo. 

Od zawsze interesowałem się spędzaniem wolnego 

czasu w lesie – obcowanie z naturą lubiłem już 

w najmłodszych latach. Na co dzień współpracuję 

też z różnymi ludźmi czy organizacjami. Efektem 

tej współpracy jest pomoc świadczona 

Budżet Obywatelski 2020 
Jeszcze bardziej dostępny

– Projekty mogą dotyczyć nowych elementów 
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Pomorze jak Antarktyda 
Cofnijmy się w czasie o kilkadziesiąt tysięcy 
lat. Tereny dzisiejszej północnej Polski 
pokrywa lądolód, czyli lodowa czapa licząca 
tysiące kilometrów kwadratowych. Krajobraz 
naszych ziem przypomina dzisiejszą 
Antarktydę. 
Z czasem klimat ulega zmianie – robi się 
cieplej. Lądolód topnieje. W praktyce wygląda 
to tak, jakby cofał się na północ, ponieważ im 
dalej w tę stronę, tym wolniej podnosi się 
temperatura. 
Jak łatwo się domyślić – pas ziemi, na którym 
topnieje lądolód, stopniowo zamienia się 
w wielką rzekę zasilaną topionym lodem. 
A ponieważ krawędź lądolodu rozciąga się 
w kierunku wschodnio-zachodnim, więc i ona 
przepływa w podobnej orientacji. 
Pozostałością tego typu rzek są właśnie 
pradoliny. 

Wyżłobiona przez lądolód 
Innymi słowy: ogromnych rozmiarów doliną, 
w której dzisiaj częściowo rozciąga się Rumia 
(a która nazywana jest obecnie pradoliną 
kaszubską), dawniej płynęła majestatyczna 
rzeka odprowadzająca wody polodowcowe. 
Nie był to akwen głęboki – erozję w głąb 
z i e m i  u t r u d n i a ł a  z m a r z l i n a  w c i ą ż 
utrzymująca się w podłożu. A ponieważ rzeka 
nie mogła rozwijać się „w dół”, więc 
rozciągała się „w boki”. To dlatego szerokość 
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większości polskich pradolin – także tej 
naszej – przekracza kilkadziesiąt kilometrów. 

Wyjątkowy krajobraz
W  o p r a c o w a n i a c h  h i s t o r y c z n y c h 
i geograficznych pomija się z reguły kwestie 
krajobrazowe będące dziełem polodo-
wcowych rzek. Położenie Rumi jest pod tym 
względem szczególnie szczęśliwe. 
Północna część naszego miasta rozciąga się 
bowiem bezpośrednio na terenie pradoliny 
kaszubskiej – to dlatego obszar ten jest 
stosunkowo rozległy i płaski. W końcu 
dziesiątki tysięcy lat temu było to dno rzeki! 

Południowy skrawek Rumi zamyka zaś 
krawędź Wysoczyzny Kaszubskiej. To dlatego 
patrząc w tę stronę np. z Janowa na 
horyzoncie niemal zawsze widać wysoko 
położony las... szczególnie malowniczy 
podczas zachodów słońca. Takie cechy 
lokalnej rzeźby terenu przekładają się na 
wyjątkowe walory widokowe. Niewiele miejsc 
w naszym kraju może pochwalić się tak 
dogodnym umiejscowieniem geograficznym. 
Patrząc na nasze miasto z Kępy Oksywskiej, 
Góry Markowca czy krawędzi Wysoczyzny 
Kaszubskiej, warto mieć to w pamięci.

Miasto
w pradolinie*

Rumia

* Taki tytuł nosi album ze zdjęciami Rumi wydany w 2004 r.,
do którego lektury serdecznie zachęcam! Przyp. DR.

Historia18

Każdy młody mieszkaniec Rumi 
dowiaduje się na lekcjach geografii, że 
jego miasto położone jest w tzw. 
pradolinie kaszubskiej. Do tej informacji 
warto dodać, że jest to jedna z największych 
krajobrazowych zalet naszej miejscowości. 

nr 173
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Temat ochrony powietrza ostatnio pojawia się regularnie w mediach, rozmowach 

polityków i zwykłych ludzi. Przez wiele lat problem medialnie raczej nie istniał, 

chociaż samorządy i różne instytucje odpowiedzialne za stan powietrza, wiele 

robiły i robią dla poprawy jego stanu. Na bieżąco prowadzony jest monitoring, 

badane są poziomy substancji zawieszonych. Na podstawie gminnych 

„Programów Ochrony Powietrza” stworzono kompleksowe programy naprawcze. 

Jednak w ostatnim czasie temat stał się bardzo medialny, żeby nie powiedzieć 

„modny”. To dobrze. Powinniśmy mieć jak najszerszą wiedzę na ten temat, 

oczywiście aby przeciwdziałać problemom związanym z zanieczyszczeniem 

powietrza.

Jakie są źródła zanieczyszczeń powietrza w naszym regionie?

Zanieczyszczenie powietrza to połączenie wilgotności oraz związków chemicznych 

i pyłów, które pozostają zawieszone w powietrzu. Pył składa się przeważnie 

z cząstek stałych o wymiarach mniejszych niż 10 µm (mikrometra). Niestety pył ten 

może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (np. benzo(a)piren), metale ciężkie, jak również dioksyny i furany. 

Ocenia się, że  źródłem emisji pyłu PM10 są: w 52% zanieczyszczenia pochodzące 

z gospodarstw domowych, w 17% przemysł, w 10% samochody oraz 21% inne 

emisje, w tym pochodzenia naturalnego. Widać więc, że największą emisję pyłów 

powoduje spalanie paliw stałych, w tym węgla (często złej jakości), w starych 

i niekiedy źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych. 

Powietrze i potrzeba jego ochrony

Dodatek
specjalny

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dlaczego musimy chronić powietrze?

Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Mogą 

powodować alergie, kaszel, choroby płuc, bóle głowy, niedokrwienie serca, a nawet 

zaburzenia pracy wątroby. Według różnych szacunków, z powodu chorób wywołanych 

przez zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera w Polsce ok. 40 tys. osób.

Jakość powietrza to także nasze codzienne wybory – czym palę w piecu lub 

w kominku, jak dojeżdżam do pracy, czy i jak oszczędzam ciepło/energię elektryczną.

W zakresie ochrony powietrza wiele mogą zdziałać duże instytucje czy zakłady, 

np. poprzez odpowiednie filtrowanie spalin z przemysłu czy niskoemisyjny transport 

publiczny. Z drugiej strony wiemy, że za złą jakość powietrza w Polsce odpowiadają 

przede wszystkim indywidualne gospodarstwa domowe. Dlatego też tutaj są konieczne 

pilne i efektywne zmiany. Kilka przykładów:

a) wymieniamy stare piece węglowe na bezpieczne źródło ciepła, gdzie warto 

rozważyć – tam, gdzie to technicznie możliwe – zmianę sposobu ogrzewania 

np. na gazowe (niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych zapewnia 

m. in. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.) lub przyłączenie do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, 

b) zapewniamy kompleksową termomodernizację budynku,

c) oszczędzamy ciepło i energię elektryczną, np. w chłodne dni wietrzymy krótko 

i intensywnie, nie zastawiamy grzejników, regulujemy temperaturę zależnie od 

pomieszczenia, w którym przebywamy, używamy urządzeń 

energooszczędnych, 

d) dbamy o tereny zielone, sadzimy więcej roślinności wokół naszych domów 

i osiedli.

Fabryka Urządzeń Okrętowych 
Rumia 
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Krawędź Wysoczyzny Kaszubskiej widziana z Kępy Oksywskiej

Ukształtowanie okolic Rumi, mapa za Komunalny
Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki

Fabryka Urządzeń Okrętowych to jedno z najstarszych przedsiębiorstw 
w naszym mieście. Powstało w budynkach pofabrycznych, które 
okupanci niemieccy wykorzystywali do produkcji części lotniczych. 

Administracja polska stworzyła w tym miejscu Warsztaty Mechaniczne 
METAL, które wkrótce wyspecjalizowały się w produkcji urządzeń dla 
przemysłu okrętowego. Po kilku latach od rozpoczęcia działalności 
zakład przemianowano na „Fabrykę Urządzeń Okrętowych”. W 2014 
roku FUO po raz kolejny zmieniła nazwę – tym razem na Remontowa LNG 
Systems. 

Rozmowa z Tadeuszem Wiśniewskim, rzewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.p
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Kreatywny rodzic

Kulinarna
Magda...

Rubrykę prowadzi:
Magda
Pasewicz-Rybacka

Przepis:

Brownie 

Brownie to klasyczne amerykańskie ciasto, które od dawna cieszy się 

niesłabnącą popularnością. Jest niskie, ciemne, z wierzchu kruche i popękane, 

a w środku wilgotne. W jego przypadku nie trzeba obawiać się zakalca, gdyż 

ciężka, grudkowata konsystencja jest wręcz pożądana. To właśnie dlatego 

brownie udaje się za każdym razem. Według anegdoty wymyśliła je niejaka pani 

Brown, która do swojego ciasta zapomniała dodać proszku do pieczenia. 

Niezrażona pozornie nieudanym wypiekiem podała je gościom, a ci zachwycili 

się jego intensywnie czekoladowym smakiem. To ciasto idealnie komponuje się 

z filiżanką czarnej kawy. Ponieważ jest bardzo sycące, już mały kawałek zadowoli 

największego wielbiciela czekolady. Brownie świetnie sprawdzi się jako słodka 

niespodzianka. 

Sposób przygotowania:

1) Masło pokroić na kawałki i przełożyć do rondelka razem z połamaną czekoladą, 

roztopić na malutkim ogniu, od czasu do czasu mieszając. 

2) W międzyczasie do miski wbić jajka, wsypać cukier i krótko zmiksować. Następnie 

dodać roztopione masło z czekoladą, ponownie zmiksować na jednolitą masę. Na końcu 

dodać oba rodzaje przesianej mąki, wymieszać, aby nie było grudek. 

3) Blaszkę o wymiarach 20 x 20 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Przełożyć do niej masę 

brownie, wyrównać wierzch. Piec w piekarniku nagrzanym do 175 °C przez 35-40 minut. 

4) Ciasto można podawać na ciepło, gdy środek jest jeszcze półpłynny, najlepiej z lodami 

waniliowymi, lub po przestudzeniu, gdy konsystencja stanie się bardziej zwarta. 

    Składniki (16 porcji):   

ź  200 g masła
ź  200 g gorzkiej czekolady 70%
ź  3 duże jajka
ź  240 g cukru
ź  80 g mąki tortowej
ź  60 g mąki krupczatki

Rubrykę prowadzi: Monika Keller
Dzisiejsza propozycja zabawy znakomicie 

uczy cierpliwości i pozwala na zrobienie 

z powszechnie dostępnych rzeczy czegoś 

naprawdę pięknego!

Kamień jest symbolem istnienia. Aby 

w naszych progach zaistniała dobra zabawa, 

warto rozpocząć sesję kamiennej twórczości!

Produkty, których będziemy potrzebować są 

n iezwykle  banalne i  ogólnodostępne. 

Najważniejsze są oczywiście kamienie – różnej 

wielkości, najlepiej by były płaskie, aby łatwiej 

się na nich malowało. Warto się po nie wybrać, 

przy okazji rodzinnego spaceru.

Ponadto, będziemy też potrzebować farb 

Kamienna
twórczość

akwarelowych lub lakierów do paznokci, ołówka 

oraz pędzelków. 

Zabawa polega na pomalowaniu kamieni 

w różnorodne wzory. Każdy może być 

ozdobiony w inny sposób bądź jednolicie, 

np. wszystkie pomalowane w owoce, w kropki, 

w cukierki itd. Interpretacja zadania jest 

całkowicie dowolna! Uwolni jmy naszą 

wyobraźnię! Wcześniej możemy wzory rysować 

ołówkiem, by później pokryć je farbkami. 

P i ę k n i e  b ę d ą  w y g l ą d a ł y  k a m i e n i e 

pomalowane jako biedronki, można stworzyć 

całą kolekcję wiosennych biedronek! Kamienie 

można pomalować również we wzory kaktusów 

(na zielono + białe kreski, kropki) i poukładać 

w małej doniczce – powstanie prawdziwa 

hodowla kamiennych kaktusów. Pomaluj 

z dzieckiem kamienie we wszystkie kolory tęczy 

i dorysujcie im oczka oraz minki emocji – 

wspaniała zabawa rozwojowa!

Jest to doskonały środek na rozwój dziecięcej 

kreatywności, zdolności plastycznych, ale 

i przede wszystkim idealny przepis na terapię 

relaksacyjno-uspokajającą. Niejeden dorosły 

mógłby skorzystać z tego sposobu na 

wyciszenie by zwalczyć codzienny stres.

Miłej Zabawy!

20 21

Wielkimi krokami zmierza do nas... wiosna! Dni są już coraz 
dłuższe, a pogoda coraz częściej zachęca do wyjścia na rodzinne 
spacery. Do nadchodzącej wiosny warto się przygotować :-)

Dookoła
Długiej Góry

W powietrzu czuć wiosnę. Warto to wykorzystać i wybrać się na spacer! 

W okolicach naszego miasta nie brakuje malowniczych szlaków, które 

pieszo lub na rowerze pokonać może każdy – bez względu na wiek czy 

sprawność fizyczną. Jeden z nich wiedzie wokół Długiej Góry. 

Długa Góra

Długa Góra to wzniesienie na granicy Rumi i Gdyni 

rozciągające się wzdłuż ciągu ulic Sobieskiego – 

Morska. Jej najwyższy punkt wynosi ponad 130 

metrów. My jednak nie będziemy wspinać się na tę 

wysokość, bowiem nieco niżej Długą Górę okala 

szeroka gruntowa ścieżka – idealna do spaceru.  

Przed rozpoczęciem wycieczki warto przyswoić 

garść wiadomości historycznych. Szlak spacerowy 

wokół Długiej Góry istniał już na początku XX wieku. 

Rejestruje go chociażby pruska „Wander Karte” 

(mapa turystyczna) z 1915 roku. Pruska nazwa 

„Długiej Góry” to „Langer Berg”, zaś Kaszubi woleli 

nazywać ją „Długô Góra”. 

Po II wojnie światowej wschodni stok wzniesienia 

zabudowany został osiedlami mieszkaniowymi 

zlokalizowanymi w Gdyni Cisowej i Pustkach 

Cisowskich. Fragment od strony Rumi zachował 

naturalny charakter. 

Krok po kroku

Wycieczkę najlepiej zacząć i zakończyć przy Karczmie 

Zochlina, nieopodal przystanku SKM Rumia Janowo. 

Z tego miejsca najpierw brukowaną, potem 

gruntową drogą należy zacząć wspinać się 

w kierunku wschodnim. Po drodze należy minąć 

szlaban, następnie wybierać te odnogi, które są 

najszersze, najlepiej ubite i wydają się najbardziej 

naturalne – po kilkunastu minutach podejścia przed 

spacerowiczami powinien ukazać się piękny widok 

na zachodnią część Gdyni. 

Marsz należy kontynuować do momentu, kiedy na 

swojej drodze spostrzeże się dużych rozmiarów głaz 

narzutowy wciśnięty w skarpę, a przy nim niewielką 

ławeczkę – to właściwy początek pętli wokół Długiej 

Góry. Dawniej na kamieniu znajdował się znak 

informujący o położeniu najbliższych miejscowości, 

dzisiaj tego udogodnienia już nie ma. 

W tym miejscu warto odbić w prawo, w stronę Pustek 

Cisowskich. Należy wybrać pierwszą odnogę szlaku, 

druga prowadzi do Łężyc. Najbliższy fragment to 

czas na złapanie oddechu – idziemy z górki! 

Już po ok. 2 kilometrach na horyzoncie powinny 

pojawić się zabudowania Pustek Cisowskich – domy 

jednorodzinne, pętla autobusowa oraz bloki 

mieszkalne. W tym miejscu warto iść tak, aby widzieć 

te miejsca po swojej prawej stronie. Ułatwieniem 

może być tzw. „Osiedle Zamek”, które stanowi dobry 

punkt orientacyjny. Nie sposób go nie dostrzec, 

bowiem jego architektura przypomina nieco tę 

średniowieczną: budynki wyposażone są w łuki, 

wieżyczki czy murki. Nasz szlak wiedzie między 

Długą Górą a właśnie zamkowym osiedlem. 

Po minięciu mieszkalnej części Pustek Cisowskich na 

naszej drodze „wyrośnie” Centrum Handlowe Tesco. 

Na tyłach tego obiektu znajduje się trasa pieszo-

rowerowa, którą powinniśmy podążać aż do 

skrzyżowania ulic Kcyńskiej i Morskiej. W tym punkcie 

zawracamy w stronę Rumi - albo wzdłuż drogi 

krajowej, albo między wieżowcami. Tak czy siak 

miejski odcinek ciągnie się aż do cmentarza przy ulicy 

Owsianej. Na tyłach nekropolii znajduje się wejście do 

lasu. 

Z tego punktu powrót jest już łatwy - po drodze nie 

ma żadnych wyraźnych odnóg, trasa wiedzie cały 

czas wzdłuż ulicy Morskiej. 

A na koniec...

Po kolejnych dwóch kilometrach wracamy do 

znanego nam już kamienia. Tu zamykamy naszą 

pętlę. Wycieczkę warto zakończyć tak, jak się ją 

rozpoczęło – przy Karczmie Zochlina. W końcu nic tak 

nie regeneruje sił jak pyszny placek po zbójnicku czy 

talerz kaszubskiej czerniny! 

Cały szlak liczy ok. 9 kilometrów i przebiega 

stosunkowo dobrze utwardzonymi drogami. Jego 

przejście może zająć trochę ponad 2 godziny. Niemal 

na całej długości ścieżki można odpocząć na 

ławkach, zaś w części miejskiej uzupełnić zapasy 

w licznych sklepach czy restauracjach. 

Miłego wędrowania! 

Pomysł na wiosenny spacer

– słodka niespodzianka
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Kreatywny rodzic

Kulinarna
Magda...

Rubrykę prowadzi:
Magda
Pasewicz-Rybacka

Przepis:

Brownie 

Brownie to klasyczne amerykańskie ciasto, które od dawna cieszy się 

niesłabnącą popularnością. Jest niskie, ciemne, z wierzchu kruche i popękane, 

a w środku wilgotne. W jego przypadku nie trzeba obawiać się zakalca, gdyż 

ciężka, grudkowata konsystencja jest wręcz pożądana. To właśnie dlatego 

brownie udaje się za każdym razem. Według anegdoty wymyśliła je niejaka pani 

Brown, która do swojego ciasta zapomniała dodać proszku do pieczenia. 

Niezrażona pozornie nieudanym wypiekiem podała je gościom, a ci zachwycili 

się jego intensywnie czekoladowym smakiem. To ciasto idealnie komponuje się 

z filiżanką czarnej kawy. Ponieważ jest bardzo sycące, już mały kawałek zadowoli 

największego wielbiciela czekolady. Brownie świetnie sprawdzi się jako słodka 

niespodzianka. 

Sposób przygotowania:

1) Masło pokroić na kawałki i przełożyć do rondelka razem z połamaną czekoladą, 

roztopić na malutkim ogniu, od czasu do czasu mieszając. 

2) W międzyczasie do miski wbić jajka, wsypać cukier i krótko zmiksować. Następnie 

dodać roztopione masło z czekoladą, ponownie zmiksować na jednolitą masę. Na końcu 

dodać oba rodzaje przesianej mąki, wymieszać, aby nie było grudek. 

3) Blaszkę o wymiarach 20 x 20 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Przełożyć do niej masę 

brownie, wyrównać wierzch. Piec w piekarniku nagrzanym do 175 °C przez 35-40 minut. 

4) Ciasto można podawać na ciepło, gdy środek jest jeszcze półpłynny, najlepiej z lodami 

waniliowymi, lub po przestudzeniu, gdy konsystencja stanie się bardziej zwarta. 

    Składniki (16 porcji):   

ź  200 g masła
ź  200 g gorzkiej czekolady 70%
ź  3 duże jajka
ź  240 g cukru
ź  80 g mąki tortowej
ź  60 g mąki krupczatki

Rubrykę prowadzi: Monika Keller
Dzisiejsza propozycja zabawy znakomicie 

uczy cierpliwości i pozwala na zrobienie 

z powszechnie dostępnych rzeczy czegoś 

naprawdę pięknego!

Kamień jest symbolem istnienia. Aby 

w naszych progach zaistniała dobra zabawa, 

warto rozpocząć sesję kamiennej twórczości!

Produkty, których będziemy potrzebować są 

n iezwykle  banalne i  ogólnodostępne. 

Najważniejsze są oczywiście kamienie – różnej 

wielkości, najlepiej by były płaskie, aby łatwiej 

się na nich malowało. Warto się po nie wybrać, 

przy okazji rodzinnego spaceru.

Ponadto, będziemy też potrzebować farb 

Kamienna
twórczość

akwarelowych lub lakierów do paznokci, ołówka 

oraz pędzelków. 

Zabawa polega na pomalowaniu kamieni 

w różnorodne wzory. Każdy może być 

ozdobiony w inny sposób bądź jednolicie, 

np. wszystkie pomalowane w owoce, w kropki, 

w cukierki itd. Interpretacja zadania jest 

całkowicie dowolna! Uwolni jmy naszą 

wyobraźnię! Wcześniej możemy wzory rysować 

ołówkiem, by później pokryć je farbkami. 

P i ę k n i e  b ę d ą  w y g l ą d a ł y  k a m i e n i e 

pomalowane jako biedronki, można stworzyć 

całą kolekcję wiosennych biedronek! Kamienie 

można pomalować również we wzory kaktusów 

(na zielono + białe kreski, kropki) i poukładać 

w małej doniczce – powstanie prawdziwa 

hodowla kamiennych kaktusów. Pomaluj 

z dzieckiem kamienie we wszystkie kolory tęczy 

i dorysujcie im oczka oraz minki emocji – 

wspaniała zabawa rozwojowa!

Jest to doskonały środek na rozwój dziecięcej 

kreatywności, zdolności plastycznych, ale 

i przede wszystkim idealny przepis na terapię 

relaksacyjno-uspokajającą. Niejeden dorosły 

mógłby skorzystać z tego sposobu na 

wyciszenie by zwalczyć codzienny stres.

Miłej Zabawy!
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Wielkimi krokami zmierza do nas... wiosna! Dni są już coraz 
dłuższe, a pogoda coraz częściej zachęca do wyjścia na rodzinne 
spacery. Do nadchodzącej wiosny warto się przygotować :-)

Dookoła
Długiej Góry

W powietrzu czuć wiosnę. Warto to wykorzystać i wybrać się na spacer! 

W okolicach naszego miasta nie brakuje malowniczych szlaków, które 

pieszo lub na rowerze pokonać może każdy – bez względu na wiek czy 

sprawność fizyczną. Jeden z nich wiedzie wokół Długiej Góry. 

Długa Góra

Długa Góra to wzniesienie na granicy Rumi i Gdyni 

rozciągające się wzdłuż ciągu ulic Sobieskiego – 

Morska. Jej najwyższy punkt wynosi ponad 130 

metrów. My jednak nie będziemy wspinać się na tę 

wysokość, bowiem nieco niżej Długą Górę okala 

szeroka gruntowa ścieżka – idealna do spaceru.  

Przed rozpoczęciem wycieczki warto przyswoić 

garść wiadomości historycznych. Szlak spacerowy 

wokół Długiej Góry istniał już na początku XX wieku. 

Rejestruje go chociażby pruska „Wander Karte” 

(mapa turystyczna) z 1915 roku. Pruska nazwa 

„Długiej Góry” to „Langer Berg”, zaś Kaszubi woleli 

nazywać ją „Długô Góra”. 

Po II wojnie światowej wschodni stok wzniesienia 

zabudowany został osiedlami mieszkaniowymi 

zlokalizowanymi w Gdyni Cisowej i Pustkach 

Cisowskich. Fragment od strony Rumi zachował 

naturalny charakter. 

Krok po kroku

Wycieczkę najlepiej zacząć i zakończyć przy Karczmie 

Zochlina, nieopodal przystanku SKM Rumia Janowo. 

Z tego miejsca najpierw brukowaną, potem 

gruntową drogą należy zacząć wspinać się 

w kierunku wschodnim. Po drodze należy minąć 

szlaban, następnie wybierać te odnogi, które są 

najszersze, najlepiej ubite i wydają się najbardziej 

naturalne – po kilkunastu minutach podejścia przed 

spacerowiczami powinien ukazać się piękny widok 

na zachodnią część Gdyni. 

Marsz należy kontynuować do momentu, kiedy na 

swojej drodze spostrzeże się dużych rozmiarów głaz 

narzutowy wciśnięty w skarpę, a przy nim niewielką 

ławeczkę – to właściwy początek pętli wokół Długiej 

Góry. Dawniej na kamieniu znajdował się znak 

informujący o położeniu najbliższych miejscowości, 

dzisiaj tego udogodnienia już nie ma. 

W tym miejscu warto odbić w prawo, w stronę Pustek 

Cisowskich. Należy wybrać pierwszą odnogę szlaku, 

druga prowadzi do Łężyc. Najbliższy fragment to 

czas na złapanie oddechu – idziemy z górki! 

Już po ok. 2 kilometrach na horyzoncie powinny 

pojawić się zabudowania Pustek Cisowskich – domy 

jednorodzinne, pętla autobusowa oraz bloki 

mieszkalne. W tym miejscu warto iść tak, aby widzieć 

te miejsca po swojej prawej stronie. Ułatwieniem 

może być tzw. „Osiedle Zamek”, które stanowi dobry 

punkt orientacyjny. Nie sposób go nie dostrzec, 

bowiem jego architektura przypomina nieco tę 

średniowieczną: budynki wyposażone są w łuki, 

wieżyczki czy murki. Nasz szlak wiedzie między 

Długą Górą a właśnie zamkowym osiedlem. 

Po minięciu mieszkalnej części Pustek Cisowskich na 

naszej drodze „wyrośnie” Centrum Handlowe Tesco. 

Na tyłach tego obiektu znajduje się trasa pieszo-

rowerowa, którą powinniśmy podążać aż do 

skrzyżowania ulic Kcyńskiej i Morskiej. W tym punkcie 

zawracamy w stronę Rumi - albo wzdłuż drogi 

krajowej, albo między wieżowcami. Tak czy siak 

miejski odcinek ciągnie się aż do cmentarza przy ulicy 

Owsianej. Na tyłach nekropolii znajduje się wejście do 

lasu. 

Z tego punktu powrót jest już łatwy - po drodze nie 

ma żadnych wyraźnych odnóg, trasa wiedzie cały 

czas wzdłuż ulicy Morskiej. 

A na koniec...

Po kolejnych dwóch kilometrach wracamy do 

znanego nam już kamienia. Tu zamykamy naszą 

pętlę. Wycieczkę warto zakończyć tak, jak się ją 

rozpoczęło – przy Karczmie Zochlina. W końcu nic tak 

nie regeneruje sił jak pyszny placek po zbójnicku czy 

talerz kaszubskiej czerniny! 

Cały szlak liczy ok. 9 kilometrów i przebiega 

stosunkowo dobrze utwardzonymi drogami. Jego 

przejście może zająć trochę ponad 2 godziny. Niemal 

na całej długości ścieżki można odpocząć na 

ławkach, zaś w części miejskiej uzupełnić zapasy 

w licznych sklepach czy restauracjach. 

Miłego wędrowania! 

Pomysł na wiosenny spacer

– słodka niespodzianka
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Dworek pod lipami już po raz 11. 
gośc i ł  mieszkańców Rumi 
obchodzących okrągłe jubileusze 
pożycia małżeńskiego. Wśród 
zaproszonych par większość 
spędziła razem 50 lat, a jedna aż 
6 0 .  W s z y s c y  o t r z y m a l i 
prezydenckie odznaczenia oraz 
upominki. 

Razem od dziesięcioleci

Maria i Wiesław Szymańscy, Helena i Zbigniew 

Ocieszak, Zofia i Zbyszek Markiewicz, Bożenna 

i Janusz Wiktorek, Aleksandra i Andrzej Stoppa, 

Zofia i Marian Malarscy oraz Krystyna i Marian 

Góral – te siedem par 21 lutego oficjalnie 

obchodziło złote gody, czyli 50. rocznicę ślubu. 

Wyjątkiem wśród małżeństw goszczących 

w MDK-u byli Anna i Wacław Dobrzyńscy, 

świętujący 60-lecie wspólnego pożycia, zwane 

diamentowymi godami.

Kolejne małżeństwa docenione za wytrwałość

Na wagę życia

„Pudełko Życia” to program, którego realizacja 

rozpoczęła się w Rumi 11 kwietnia 2018 roku. Jest 

on dedykowany osobom powyżej 65. roku życia 

oraz niepełnosprawnym. Głównym celem 

projektu jest ułatwienie niesienia pomocy 

wspomnianym mieszkańcom w sytuacji 

zagrożenia ich zdrowia lub życia.

Zestaw, który jest bezpłatnie przekazywany 

zainteresowanym, składa się z plastikowego 

3000 pudełek życia. Wśród tych, którzy je 

odebrali, są osoby zawdzięczające pudełku życie. 

– Niejednokrotnie ułatwiło to ratownikom 

medycznym, w czasie udzielania pacjentowi 

pomocy, zapoznanie się z przewlekłymi 

chorobami oraz przyjmowanymi na stałe lekami. 

Posiadanie przez pacjenta Pudełka Życia 

umożliwia więc szybsze wdrożenie postępowania 

ratunkowego – wyjaśnia Marcin Wójcik, 

koordynator zespołów ratownictwa medycznego 

z wejherowskiego szpitala. – Istotne jest rzetelne 

wypełnienie formularza, dlatego warto go 

uzupełnić z pomocą lekarza rodzinnego lub 

bliskich – dodaje koordynator.

Na wyciągnięcie ręki

Pudełko życia można bezpłatnie pobrać 

w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

Rumi przy ulicy Sobieskiego 7 (pokój 010, poziom -1).

– Wraz ze wszystkimi ratownikami medycznymi 

gorąco zachęcamy do udziału w projekcie. 

Zapewnijmy sobie i bliskim bezpieczeństwo 

w przypadku udzielania pomocy – apeluje Marcin 

Wójcik.

wciąż czekają na chętnych
Pudełka życia 

Niewielkie czerwone opakowanie, 
rzucające się w oczy naklejki oraz 
prosty formularz. Z tych trzech 
elementów składa się zestaw 
nazywany Pudełkiem Życia, który 
ułatwia służbom medycznym 
niesienie pomocy. Mimo że 
w Rumi pudełka są bezpłatnie 
rozdawane, to wciąż korzysta 
z nich stosunkowo niewielu 
m i e s z k a ń c ó w.  R a t o w n i c y 
medyczni przekonują, że warto się 
w nie wyposażyć.
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Pary na medal

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie 

zostały nadane przez prezydenta RP, a wręczał 

je jubilatom zastępca burmistrza Piotr 

Wittbrodt. Natomiast przewodniczący rady 

miejskiej Ariel Sinicki podarował parom kwiaty 

o raz  upomink i .  O  oprawę  muzyczną 

uroczystości zadbali wspólnie Anna Osior 

i Krzysztof Brzozowski, którzy wykonali utwory 

z lat młodości jubilatów. Zwieńczeniem 

pojemnika, karty informacyjnej oraz dwóch 

naklejek przeznaczonych do umieszczenia na 

lodówce i drzwiach wejściowych. Pozwala to 

służbom zlokalizować pudełko, w którym znajdą 

informacje, takie jak: kontakt do rodziny, 

zdiagnozowane choroby i uczulenia, a także listę 

przyjmowanych leków. 

– Ważne jest, by wypełnioną kartę informacyjną 

włożyć do pudełka, a pudełko do lodówki. 

Ten prosty sposób przechowywania informacji 

medycznej pozwoli na szybsze i łatwiejsze 

udzielenie pomocy. Jest to drobna czynność, która 

naprawdę może uratować życie – podkreśla Piotr 

Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi.

To nic nie kosztuje

Przejrzysty system przechowywania informacji 

medycznej pozwala na szybsze i łatwiejsze 

udzielanie pomocy, a co za tym idzie – rośnie 

szansa na efektywne działania ratujące życie 

i zdrowie poszkodowanych. Mimo że z początku 

inicjatywa wzbudzała spore zainteresowanie, 

to do tej pory Wydział Spraw Społecznych Urzędu 

Miasta Rumi wydał około 1000 z przygotowanych 

Co słychać w naszych szkołach

Z Rumi do Bangkoku
Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 1 w Rumi, a dokładniej klasy 5F, przy pomocy wychowawcy 
nawiązali współpracę z międzynarodową szkołą Minder Pathana Suksa School z Bangkoku w Tajlandii. 
Obie placówki wymieniły się starannie przygotowanymi kartkami bożonarodzeniowymi, które zostały 
zaprezentowane w specjalnym wydaniu szkolnej gazetki. 

Poza kartkami, zdjęciami i krótkimi filmami, obie 

szkoły przesłały sobie także słodycze. Tajskim 

rówieśnikom bardzo smakowały polskie krówki. 

N a t o m i a s t  d l a  r u m s k i c h  u c z n i ó w 

niezapomnianym doświadczeniem było 

spróbowanie cukierków zawierających typowy 

azjatycki składnik – owoc durian. 

W południowo-wschodniej Azji, w wielu 

miejscach publicznych, można spotkać tabliczki 

z napisem "No durians". Zakaz ten wynika 

z faktu, że wyrazisty zapach tego owocu jest 

wyczuwalny z odległości kilkuset metrów, a dla 

wielu osób jest on trudny do zniesienia. 

Obie szkoły chcą kontynuować współpracę 

polegającą między innymi na wymianie 

bożonarodzeniowych i wielkanocnych życzeń, 

co stwarza uczniom świetną możliwość 

sprawdzenia swoich umiejętności językowych 

i podzielenia się doświadczeniem kulturowym. 

Uszyli lalki,
by ratować życie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi  wzięła  udział w ogólnopolskiej 
akcji „Wszystkie Kolory Świata”, organizowanej przez UNICEF 
Polska. Uczniowie wspólnie z rodzicami, dziadkami oraz 
nauczycielami zaprojektowali i uszyli łącznie 57 szmacianych lalek, 
które reprezentowały różne narodowości.

Wszystkie lalki, będące symbolem ratowania 

życia ,  zostały przedstawione szkolnej 

społeczności. Każda z nich otrzymała tzw. 

„akt urodzenia”, a następnie trafiła do rąk 

nowego lub dawnego właściciela, co pozwoliło 

na uzbieranie 1146 złotych. Środki te zostaną 

przekazane na wsparcie programów szczepień, 

ratujących życie dzieci w najuboższych krajach 

świata. 

Ponadto cała społeczność szkolna uczestniczyła 

w głosowaniu na najbardziej oryginalny projekt 

wykonania lalki UNICEF, w którym zwycięzcą 

okazał się „Sherlock Holmes”. Lalka  zostanie 

zgłoszona przez szkołę do ogólnopolskiego 

konkursu UNICEF na najbardziej oryginalny 

projekt, gdzie nagrodą główną jest 

koncert Majki Jeżowskiej na terenie 

szkoły. Facebookowe głosowanie, 

podczas którego będzie można oddać 

głos na lalkę reprezentującą Szkołę 

Podstawową numer 1 w Rumi, potrwa od 

11 do 17 marca. 

„Wszystkie kolory świata” to piąta edycja 

akcji UNICEF Polska. Poprzednie cztery 

ods łony  c i e szy ł y  s i ę  ogromnym 

zainteresowaniem ze strony szkół 

i przedszkoli. Dotychczas w przed-

sięwzięciu uczestniczyło około 2,5 tysiąca 

p lacówek z  całe j  kra ju ,  a  dz ięk i 

zaangażowaniu lokalnych społeczności, 

udało się zebrać prawie 2,7 miliona 

złotych na zakup szczepionek dla dzieci 

w Sierra Leone, Czadzie, Sudanie 

Południowym i Angoli. 

spotkania był słodki poczęstunek.

– Bardzo nam zależy, aby te uroczystości miały 

wyjątkową oprawę, a wszystkie pary czuły się 

wyjątkowo. Tym razem to mnie przypadł 

o g ro m n y  z a s z c z y t  w r ę c z e n i a  m e d a l i 

nadawanych przez prezydenta RP – mówi 

Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi. – 

Jestem pełen podziwu dla wszystkich jubilatów 

i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć 

kolejnych wspólnych lat – dodaje.



Rumskie Nowiny nr �/marzec/����

Dworek pod lipami już po raz 11. 
gośc i ł  mieszkańców Rumi 
obchodzących okrągłe jubileusze 
pożycia małżeńskiego. Wśród 
zaproszonych par większość 
spędziła razem 50 lat, a jedna aż 
6 0 .  W s z y s c y  o t r z y m a l i 
prezydenckie odznaczenia oraz 
upominki. 

Razem od dziesięcioleci

Maria i Wiesław Szymańscy, Helena i Zbigniew 

Ocieszak, Zofia i Zbyszek Markiewicz, Bożenna 

i Janusz Wiktorek, Aleksandra i Andrzej Stoppa, 

Zofia i Marian Malarscy oraz Krystyna i Marian 

Góral – te siedem par 21 lutego oficjalnie 

obchodziło złote gody, czyli 50. rocznicę ślubu. 

Wyjątkiem wśród małżeństw goszczących 

w MDK-u byli Anna i Wacław Dobrzyńscy, 

świętujący 60-lecie wspólnego pożycia, zwane 

diamentowymi godami.

Kolejne małżeństwa docenione za wytrwałość

Na wagę życia

„Pudełko Życia” to program, którego realizacja 

rozpoczęła się w Rumi 11 kwietnia 2018 roku. Jest 

on dedykowany osobom powyżej 65. roku życia 

oraz niepełnosprawnym. Głównym celem 

projektu jest ułatwienie niesienia pomocy 

wspomnianym mieszkańcom w sytuacji 

zagrożenia ich zdrowia lub życia.

Zestaw, który jest bezpłatnie przekazywany 

zainteresowanym, składa się z plastikowego 

3000 pudełek życia. Wśród tych, którzy je 

odebrali, są osoby zawdzięczające pudełku życie. 

– Niejednokrotnie ułatwiło to ratownikom 

medycznym, w czasie udzielania pacjentowi 

pomocy, zapoznanie się z przewlekłymi 

chorobami oraz przyjmowanymi na stałe lekami. 

Posiadanie przez pacjenta Pudełka Życia 

umożliwia więc szybsze wdrożenie postępowania 

ratunkowego – wyjaśnia Marcin Wójcik, 

koordynator zespołów ratownictwa medycznego 

z wejherowskiego szpitala. – Istotne jest rzetelne 

wypełnienie formularza, dlatego warto go 

uzupełnić z pomocą lekarza rodzinnego lub 

bliskich – dodaje koordynator.

Na wyciągnięcie ręki

Pudełko życia można bezpłatnie pobrać 

w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

Rumi przy ulicy Sobieskiego 7 (pokój 010, poziom -1).

– Wraz ze wszystkimi ratownikami medycznymi 

gorąco zachęcamy do udziału w projekcie. 

Zapewnijmy sobie i bliskim bezpieczeństwo 

w przypadku udzielania pomocy – apeluje Marcin 

Wójcik.

wciąż czekają na chętnych
Pudełka życia 

Niewielkie czerwone opakowanie, 
rzucające się w oczy naklejki oraz 
prosty formularz. Z tych trzech 
elementów składa się zestaw 
nazywany Pudełkiem Życia, który 
ułatwia służbom medycznym 
niesienie pomocy. Mimo że 
w Rumi pudełka są bezpłatnie 
rozdawane, to wciąż korzysta 
z nich stosunkowo niewielu 
m i e s z k a ń c ó w.  R a t o w n i c y 
medyczni przekonują, że warto się 
w nie wyposażyć.
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24 Rumianie z Pasją

się to atutem. W mojej karierze było raz dobrze, 

raz źle, ale nauczyłem się dzięki temu 

przegrywać i podnosić po porażce. A to 

przekładało się na umiejętności – wyjaśnia 

Paweł Muchewicz. 

Nasz rozmówca jest trenerem, sędzią, 

właścicielem klubu i organizatorem wydarzeń 

tanecznych. W której z tych ról czuje się 

najlepiej? 

– Najwięcej frajdy sprawia mi uczenie innych, 

chociaż z przyjemnością zajmuję się też 

organizacją wydarzeń. W Creative Dance 

łączymy klub sportowy i studio tańca. W tym 

pierwszym na ten moment zajmujemy się 

przede wszystkim tańcem towarzyskim, ale 

planujemy rozwijać się także w innych formach 

– mówi nasz rozmówca.

Poza sportowcami, czyli osobami niejako 

zawodowo zajmującymi się tańcem, istnieje 

duża grupa entuzjastów, którzy tę formę 

aktywności traktują czysto hobbystycznie. Jak 

się okazuje – jej wybór nie jest podyktowany 

chęcią zrzucania kilogramów. 

– Mam wrażenie, że coraz więcej ludzi po 

prostu chce tańczyć. Istnieją kursy, na których 

uczymy tzw. pierwszego tańca. Potem 

prezentowany jest on przez parę młodą 

podczas wesela. Jak się okazuje, część osób 

uznaje, że nie jest to takie trudne i kontynuuje 

naukę – mówi Paweł Muchewicz. – Taniec 

w parach małżeńskich czy partnerskich to także 

możliwość spędzenia wspólnie czasu, pobycia 

razem, porobienia czegoś. To szczególnie ważne 

we współczesnym rozpędzonym świecie

– dodaje. 

Pan Paweł jest także organizatorem jednego 

z najważniejszych wydarzeń tanecznych. Mowa 

o Mistrzostwach Polski FTS w 10 Tańcach. 

Każdego  roku  te  p res t i żowe  zawody 

organizowane są właśnie w naszym mieście. 

Tegoroczna, siódma już edycja, odbędzie się 23 

i 24 marca. 

– Środowisko Federacji Tańca Sportowego 

udało się przekonać, że Rumia to naprawdę 

dobre miejsce do organizowania takich 

wydarzeń. Mamy dobry kontakt z sędziami, 

d z i a ł a c z a m i ,  k t ó r z y  d o c e n i l i  n a s z e 

zaangażowanie i poziom, jaki udało się 

osiągnąć naszemu klubowi jako organizatorom 

– wyjaśnia Paweł Muchewicz. – W tym roku 

mistrzostwa po raz kolejny odbędą się 

w kombinac j i  tańców s tandardowych 

i latynoamerykańskich. Do tego zorganizowany 

zostanie towarzyszący Ogólnopolski Turniej 

Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta 

Rumi. Galę po raz kolejny poprowadzi Iwona 

Pa v l o v i ć .  S e rd e c z n i e  z a p r a s z a m y  – 

podsumowuje. 

Paweł Muchewicz  przez wiele lat był 

zawodowym tancerzem. Jego pasja do tańca 

narodziła się stosunkowo wcześnie, bo 

w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 

– Na zajęcia zapisałem się samodzielnie, nikt 

mnie do tego nie namawiał. Początkowo było to 

kółko taneczne, forma zabawy. Dopiero później 

przerodziło się to w sport. W pewnym 

momencie jeździłem na treningi do Gdańska 

nawet cztery razy tygodniowo. Do tego 

dochodziły turnieje. Czasem jednego dnia 

występowałem w Trójmieście, a dzień później w 

Augustowie. Nie udałoby się bez wielkiej 

pomocy rodziców - mówi Paweł Muchewicz. – 

Przez wiele lat taniec był dla mnie formą 

dodatkowego zajęcia. Po maturze zrobiłem 

kurs instruktorski i zacząłem uczyć. Wówczas 

przekonałem się, że taniec może być też ciężką 

pracą – dodaje. 

W każdej dyscyplinie sportowej generalnie 

mówi s ię o dwóch rodzajach talentu: 

wrodzonym i wypracowanym. Pan Paweł 

jednoznacznie umieszcza się w tej drugiej 

grupie. 

– Z pewnością nie byłem najgorszy, ale znałem 

wiele osób, które dysponowały większym 

talentem. Musiałem ciężko pracować, ale stało 

Paweł Muchewicz jest tancerzem, sędzią, trenerem, a przede 

wszystkim człowiekiem od wielu lat promującym taniec wśród 

mieszkańców naszego miasta. O swojej pasji zgodził się 

opowiedzieć redakcji Rumskich Nowin. 

Paweł
Muchewicz: 

„coraz więcej ludzi po prostu chce tańczyć” 

25Kultura 

To zestawienie przedstawia działalność Miejskiego Domu Kultury w 2018 roku. 

Bazując na statystykach z ubiegłych lat, można śmiało zaryzykować 

stwierdzenie, że nasza instytucja wciąż się rozwija i proponuje nowe sposoby na 

spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. 

Jednym z nowych wydarzeń, jakie pojawiły się w ubiegłorocznym kalendarzu, 

to Holi Festival, czyli Święto Kolorów. Cieszyło się ono sporym 

zainteresowaniem – głównie młodzieży. Kolorowe proszki, wyrzucane 

w powietrze w rytm muzyki, przysporzyły młodym wiele radości, a ekspresyjny 

charakter wydarzenia był alternatywą dla typowych imprez plenerowych. 

Inną nową inicjatywą było stworzenie strefy relaksu, dzięki muzyce 

elektronicznej, której można było posłuchać przed fasadą MDK-u. „Letni house 

i zimne lody” przyciągnął do Parku Starowiejskiego całe rodziny. W czym tkwił 

sukces? Najzwyczajniej w świecie można było odpocząć, wylegując 

Czy wiesz, że…

ź 11 tysięcy widzów,

ź 150 imprez,

ź 11 organizacji pozarządowych,

ź 9 sekcji edukacyjno-artystycznych,

ź 9 pracowników.

MDK to także liczby?

na leżakach, próbując potraw serwowanych przez foodtrucki i słuchając 

muzycznych propozycji, które przygotował usadowiony na ganku DJ. Była 

to również doskonała okazja, by spędzić mile czas, grając w gry planszowe 

i wielkoformatowe, co cieszyło zwłaszcza najmłodszych. 

Zadowolenie mieszkańców Rumi jest dla nas najlepszym wyznacznikiem, 

dlatego też zdecydowaliśmy, że Holi Festival oraz „Letni house i zimne lody” 

odbędą się także w tym roku. Mamy nadzieję, że kolejne odsłony tych 

wydarzeń przyciągną jeszcze więcej miłośników tych form relaksu!

Nie oznacza to jednak, że skończyły się nam pomysły. Co to to nie! Rok 2019 

rozpoczęliśmy pewną nowinką, a dokładniej cyklem wydarzeń w Dworku pod 

lipami – mowa o „Kameralnym Kinie”. Pierwszą propozycją filmową był 

oscarowy musical o miłości i marzeniach – i właśnie tego gatunku chcielibyśmy 

się trzymać. Dlaczego?

Musicale przepełnione są tańcem, śpiewem, dialogami i nie zawsze banalną 

historią, a gatunek ten wciąż budzi zainteresowanie i zdobywa nowych fanów. 

Do najsłynniejszych produkcji należą m.in. Les Miserables (Nędznicy), 

Mamma Mia, Chicago czy Grease. W zaciszu Miejskiego Domu Kultury będzie 

można zapoznać się z całą muzyczną gamą hollywoodzkich produkcji. Tego 

rodzaju kino świetnie nadaje się na wieczory spędzone w najbliższym gronie, 

dzięki czemu obejrzany film zyskuje dodatkowe walory. 

Ogromną zaletą „Kameralnego Kina” jest brak reklam przed seansem 

i oczywiście bezpłatne wejściówki, które można zdobyć tylko w naszym 

sekretariacie. Najbliższa projekcja odbędzie się 28 marca o godzinie 17:00. 

Tym razem warto zabrać ze sobą dzieci!

Janowo gościło „Zimnego Drania”

bawiła. Siła piosenek z lat 20. i 30. też robi swoje, 

te melodie mają w sobie jakiegoś ducha, nie są 

takie banalne jak w przypadku dzisiejszych 

produkcji muzycznych. Dawne przeboje mają tę 

swoją energię i się nie starzeją – mówi Leszek 

Winczewsk i ,  dy rek tor  Domu Ku l tu r y 

Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. – Był to 

naprawdę bardzo udany wieczór – dodaje.

Reakcja widzów najlepszą recenzją

Muzyczne widowisko zwieńczyły bisy oraz 

oklaski na stojąco, co może świadczyć o tym, że 

„Zimny Drań” na długo pozostanie w pamięci 

mieszkańców Rumi i okolic. Warto wspomnieć, 

że premiera tego koncertu odbyła się w Sopocie 

podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu 

„Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii 

Fołtyn” w 2018 roku.

– To widowisko pokazało mi również, że pani 

Agnieszka Skawińska jest artystką kompletną. 

Śpiewa, tańczy, recytuje, ma odpowiednią 

aparycję i potrafi wczuć się w tekst. Podczas 

tego występu naprawdę pokazała artystyczną 

klasę. Myślę, że warto prezentować to także 

p o z a  R u m i ą  –  podsumowu je  Le szek 

Winczewski.

Podróż w czasie

W sobotni wieczór sceną zawładnęli (2 lutego) 

wspólnie: dyrektor Domu Kultury w Rumi oraz 

aktorka w jednej osobie – Agnieszka Skawińska, 

dyrektor naczelny i ar tystyczny Teatru 

Otwartego w Gdańsku oraz solista – Dariusz 

Wójcik, pianista – Michał Kaleta, a także 

prowadząca koncert – Stanisława Grażyńska. 

To oni, przy wsparciu realizatorów dźwięku 

i światła, przenieśli tłumnie zgromadzoną 

publiczność w magiczny świat piosenki okresu 

międzywojennego.

– Widowisko dobrze przygotowane, świetnie 

skrojone, przez co publiczność doskonale się 

Talent aktorski, temperament, wrażliwość oraz dbałość o melodię – 

właśnie to cechuje artystów, którzy zaprosili mieszkańców Rumi do 

bezpłatnego udziału w niezwykłym widowisku, jakim jest „Zimny Drań”. 

Przeboje z lat 20. i 30. przeplatane były zabawnymi dialogami z kultowych 

filmów, wywołując u gości Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej 

Janowo na zmianę śmiech i wzruszenie. Brawom nie było końca.

W DWORKU
POD LIPAMI

z wizytą w Miejskim Domu Kultury 
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24 Rumianie z Pasją

się to atutem. W mojej karierze było raz dobrze, 

raz źle, ale nauczyłem się dzięki temu 

przegrywać i podnosić po porażce. A to 

przekładało się na umiejętności – wyjaśnia 

Paweł Muchewicz. 

Nasz rozmówca jest trenerem, sędzią, 

właścicielem klubu i organizatorem wydarzeń 

tanecznych. W której z tych ról czuje się 

najlepiej? 

– Najwięcej frajdy sprawia mi uczenie innych, 

chociaż z przyjemnością zajmuję się też 

organizacją wydarzeń. W Creative Dance 

łączymy klub sportowy i studio tańca. W tym 

pierwszym na ten moment zajmujemy się 

przede wszystkim tańcem towarzyskim, ale 

planujemy rozwijać się także w innych formach 

– mówi nasz rozmówca.

Poza sportowcami, czyli osobami niejako 

zawodowo zajmującymi się tańcem, istnieje 

duża grupa entuzjastów, którzy tę formę 

aktywności traktują czysto hobbystycznie. Jak 

się okazuje – jej wybór nie jest podyktowany 

chęcią zrzucania kilogramów. 

– Mam wrażenie, że coraz więcej ludzi po 

prostu chce tańczyć. Istnieją kursy, na których 

uczymy tzw. pierwszego tańca. Potem 

prezentowany jest on przez parę młodą 

podczas wesela. Jak się okazuje, część osób 

uznaje, że nie jest to takie trudne i kontynuuje 

naukę – mówi Paweł Muchewicz. – Taniec 

w parach małżeńskich czy partnerskich to także 

możliwość spędzenia wspólnie czasu, pobycia 

razem, porobienia czegoś. To szczególnie ważne 

we współczesnym rozpędzonym świecie

– dodaje. 

Pan Paweł jest także organizatorem jednego 

z najważniejszych wydarzeń tanecznych. Mowa 

o Mistrzostwach Polski FTS w 10 Tańcach. 

Każdego  roku  te  p res t i żowe  zawody 

organizowane są właśnie w naszym mieście. 

Tegoroczna, siódma już edycja, odbędzie się 23 

i 24 marca. 

– Środowisko Federacji Tańca Sportowego 

udało się przekonać, że Rumia to naprawdę 

dobre miejsce do organizowania takich 

wydarzeń. Mamy dobry kontakt z sędziami, 

d z i a ł a c z a m i ,  k t ó r z y  d o c e n i l i  n a s z e 

zaangażowanie i poziom, jaki udało się 

osiągnąć naszemu klubowi jako organizatorom 

– wyjaśnia Paweł Muchewicz. – W tym roku 

mistrzostwa po raz kolejny odbędą się 

w kombinac j i  tańców s tandardowych 

i latynoamerykańskich. Do tego zorganizowany 

zostanie towarzyszący Ogólnopolski Turniej 

Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta 

Rumi. Galę po raz kolejny poprowadzi Iwona 

Pa v l o v i ć .  S e rd e c z n i e  z a p r a s z a m y  – 

podsumowuje. 

Paweł Muchewicz  przez wiele lat był 

zawodowym tancerzem. Jego pasja do tańca 

narodziła się stosunkowo wcześnie, bo 

w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 

– Na zajęcia zapisałem się samodzielnie, nikt 

mnie do tego nie namawiał. Początkowo było to 

kółko taneczne, forma zabawy. Dopiero później 

przerodziło się to w sport. W pewnym 

momencie jeździłem na treningi do Gdańska 

nawet cztery razy tygodniowo. Do tego 

dochodziły turnieje. Czasem jednego dnia 

występowałem w Trójmieście, a dzień później w 

Augustowie. Nie udałoby się bez wielkiej 

pomocy rodziców - mówi Paweł Muchewicz. – 

Przez wiele lat taniec był dla mnie formą 

dodatkowego zajęcia. Po maturze zrobiłem 

kurs instruktorski i zacząłem uczyć. Wówczas 

przekonałem się, że taniec może być też ciężką 

pracą – dodaje. 

W każdej dyscyplinie sportowej generalnie 

mówi s ię o dwóch rodzajach talentu: 

wrodzonym i wypracowanym. Pan Paweł 

jednoznacznie umieszcza się w tej drugiej 

grupie. 

– Z pewnością nie byłem najgorszy, ale znałem 

wiele osób, które dysponowały większym 

talentem. Musiałem ciężko pracować, ale stało 

Paweł Muchewicz jest tancerzem, sędzią, trenerem, a przede 

wszystkim człowiekiem od wielu lat promującym taniec wśród 

mieszkańców naszego miasta. O swojej pasji zgodził się 

opowiedzieć redakcji Rumskich Nowin. 

Paweł
Muchewicz: 

„coraz więcej ludzi po prostu chce tańczyć” 

25Kultura 

To zestawienie przedstawia działalność Miejskiego Domu Kultury w 2018 roku. 

Bazując na statystykach z ubiegłych lat, można śmiało zaryzykować 

stwierdzenie, że nasza instytucja wciąż się rozwija i proponuje nowe sposoby na 

spędzanie czasu wolnego przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. 

Jednym z nowych wydarzeń, jakie pojawiły się w ubiegłorocznym kalendarzu, 

to Holi Festival, czyli Święto Kolorów. Cieszyło się ono sporym 

zainteresowaniem – głównie młodzieży. Kolorowe proszki, wyrzucane 

w powietrze w rytm muzyki, przysporzyły młodym wiele radości, a ekspresyjny 

charakter wydarzenia był alternatywą dla typowych imprez plenerowych. 

Inną nową inicjatywą było stworzenie strefy relaksu, dzięki muzyce 

elektronicznej, której można było posłuchać przed fasadą MDK-u. „Letni house 

i zimne lody” przyciągnął do Parku Starowiejskiego całe rodziny. W czym tkwił 

sukces? Najzwyczajniej w świecie można było odpocząć, wylegując 

Czy wiesz, że…

ź 11 tysięcy widzów,

ź 150 imprez,

ź 11 organizacji pozarządowych,

ź 9 sekcji edukacyjno-artystycznych,

ź 9 pracowników.

MDK to także liczby?

na leżakach, próbując potraw serwowanych przez foodtrucki i słuchając 

muzycznych propozycji, które przygotował usadowiony na ganku DJ. Była 

to również doskonała okazja, by spędzić mile czas, grając w gry planszowe 

i wielkoformatowe, co cieszyło zwłaszcza najmłodszych. 

Zadowolenie mieszkańców Rumi jest dla nas najlepszym wyznacznikiem, 

dlatego też zdecydowaliśmy, że Holi Festival oraz „Letni house i zimne lody” 

odbędą się także w tym roku. Mamy nadzieję, że kolejne odsłony tych 

wydarzeń przyciągną jeszcze więcej miłośników tych form relaksu!

Nie oznacza to jednak, że skończyły się nam pomysły. Co to to nie! Rok 2019 

rozpoczęliśmy pewną nowinką, a dokładniej cyklem wydarzeń w Dworku pod 

lipami – mowa o „Kameralnym Kinie”. Pierwszą propozycją filmową był 

oscarowy musical o miłości i marzeniach – i właśnie tego gatunku chcielibyśmy 

się trzymać. Dlaczego?

Musicale przepełnione są tańcem, śpiewem, dialogami i nie zawsze banalną 

historią, a gatunek ten wciąż budzi zainteresowanie i zdobywa nowych fanów. 

Do najsłynniejszych produkcji należą m.in. Les Miserables (Nędznicy), 

Mamma Mia, Chicago czy Grease. W zaciszu Miejskiego Domu Kultury będzie 

można zapoznać się z całą muzyczną gamą hollywoodzkich produkcji. Tego 

rodzaju kino świetnie nadaje się na wieczory spędzone w najbliższym gronie, 

dzięki czemu obejrzany film zyskuje dodatkowe walory. 

Ogromną zaletą „Kameralnego Kina” jest brak reklam przed seansem 

i oczywiście bezpłatne wejściówki, które można zdobyć tylko w naszym 

sekretariacie. Najbliższa projekcja odbędzie się 28 marca o godzinie 17:00. 

Tym razem warto zabrać ze sobą dzieci!

Janowo gościło „Zimnego Drania”

bawiła. Siła piosenek z lat 20. i 30. też robi swoje, 

te melodie mają w sobie jakiegoś ducha, nie są 

takie banalne jak w przypadku dzisiejszych 

produkcji muzycznych. Dawne przeboje mają tę 

swoją energię i się nie starzeją – mówi Leszek 

Winczewsk i ,  dy rek tor  Domu Ku l tu r y 

Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. – Był to 

naprawdę bardzo udany wieczór – dodaje.

Reakcja widzów najlepszą recenzją

Muzyczne widowisko zwieńczyły bisy oraz 

oklaski na stojąco, co może świadczyć o tym, że 

„Zimny Drań” na długo pozostanie w pamięci 

mieszkańców Rumi i okolic. Warto wspomnieć, 

że premiera tego koncertu odbyła się w Sopocie 

podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu 

„Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii 

Fołtyn” w 2018 roku.

– To widowisko pokazało mi również, że pani 

Agnieszka Skawińska jest artystką kompletną. 

Śpiewa, tańczy, recytuje, ma odpowiednią 

aparycję i potrafi wczuć się w tekst. Podczas 

tego występu naprawdę pokazała artystyczną 

klasę. Myślę, że warto prezentować to także 

p o z a  R u m i ą  –  podsumowu je  Le szek 

Winczewski.

Podróż w czasie

W sobotni wieczór sceną zawładnęli (2 lutego) 

wspólnie: dyrektor Domu Kultury w Rumi oraz 

aktorka w jednej osobie – Agnieszka Skawińska, 

dyrektor naczelny i ar tystyczny Teatru 

Otwartego w Gdańsku oraz solista – Dariusz 

Wójcik, pianista – Michał Kaleta, a także 

prowadząca koncert – Stanisława Grażyńska. 

To oni, przy wsparciu realizatorów dźwięku 

i światła, przenieśli tłumnie zgromadzoną 

publiczność w magiczny świat piosenki okresu 

międzywojennego.

– Widowisko dobrze przygotowane, świetnie 

skrojone, przez co publiczność doskonale się 

Talent aktorski, temperament, wrażliwość oraz dbałość o melodię – 

właśnie to cechuje artystów, którzy zaprosili mieszkańców Rumi do 

bezpłatnego udziału w niezwykłym widowisku, jakim jest „Zimny Drań”. 

Przeboje z lat 20. i 30. przeplatane były zabawnymi dialogami z kultowych 

filmów, wywołując u gości Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej 

Janowo na zmianę śmiech i wzruszenie. Brawom nie było końca.

W DWORKU
POD LIPAMI

z wizytą w Miejskim Domu Kultury 
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godz. 10:00 , Wykład otwarty: „Wiem, że zdrowo jem”
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2, org. 
Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku
godz. 11:00 Konkurs „Wiedzy o Kaszubach” dla szkół 
podstawowych z Rumi Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19
godz. 17:00 , Stacja Kultura Czytanie na podwieczorek
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 8:00-14:00 Finał Turnieju im. Kazimierza 
Bielickiego w Halowej Piłce Nożnej Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 16:00-19:00 I Liga Mężczyzn - Mecz Tenisa 
Stołowego OT Logistics Kamix ATS Małe Trójmiasto 
Rumia-GKTS Wiązowna  Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
 
godz. 8:30 - 15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym 
VII edycja Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 9:00 - 14:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle – 
Kaszubskie wzory, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
u l .  S t a r o w i e j s k a  2 .  O b o w i ą z u j ą  z a p i s y : 
zapisy@bibliotekarumia.pl

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Siatkówce Chłopców SP 9 w Rumi, ul. Stoczniowców 6
godz. 18:00 , Filia nr 1 MBP Koncert zespołu Muzaika
ul. Pomorska 11

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle – 
Kaszubskie wzory, Filia nr 1 MBP ul. Pomorska 11 
Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18:00 Teatr MDK – premiera „Edyp” na podstawie” 
Króla Edypa” Sofoklesa Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 Teatr MDK„Edyp” na podstawie” Króla 
Edypa” Sofoklesa Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19
godz. 18:30  Stacja Kultura Wieczór Flamenco,
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 9:30-21:00 Mistrzostwa Polski FTS w 10-ciu 
Tańcach VII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego 
o Puchar Burmistrza Miasta Rumi Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 19:00 Koncert tańca i muzyki irlandzkiej 
w wykonaniu zespołu Patrick's Hat, oraz koncert 
dudziarza, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 10:00-21:00 Mistrzostwa Polski FTS w 10-ciu 
Tańcach VII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego 
o Puchar Burmistrza Miasta Rumi Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 14:00   Koncert Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo,
wystawa plastyczna Nataszy Sobczak, wystawa Cassubia 
Visuales,  kabaret Purtce z Werblini, kaszubski poczęstunek, 
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11
godz. 15:00  – msza Kaszubska Niedziela w Janowie
kaszubska w kościele Jana z Kęt

godz. 9:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Siatkowej Chłopców Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Pokaz filmu "Paszporty Paragwaju" 
wyprodukowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2. 
Wstęp wolny!

godz. 17:00 Warsztat literacko - kulinarny z Rodziną 
Wafelków oraz ich twórczynią Joanną Krzyżanek, Stacja 
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2. Obowiązują 
zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 17:00 Kameralne kino w MDK Rumia„ Animacja 
o poszukiwaniu najpiękniejszego głosu wśród zwierząt”  
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 18:00 Spotkanie podróżnicze „Niebezpiecznie aż 
miło, czyli kobieca podróż po Gwalemali i Hondurasie – 
Tamara Kanecka - Brzóska, Dom Kultury SM Janowo, 
ul. Pomorska 11
godz. 19:00 Kąpiel w dźwiękach mis i gongów 
w wykonaniu Lucyny Bierut-Mazurek, wstęp: 30 zł, 
rezerwacja tel. 722303520 Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00 Konkurs „Wiedzy o Kaszubach” dla szkól 
podstawowych klasy VII-VIII i Szkół Gimnazjalnych 
z Rumi Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
 
godz. 9:00-16:00 Finał Halowych Mistrzostw Pomorza 
Archidiecezji  Gdańskiej  w Piłce Nożnej  Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-14:00 , Rodzinne Radosna Niedziela
warsztaty z instruktorami MDK RUMIA Galeria Rumia, 
ul. Sobieskiego 14A
godz. 15:00-18:30 Halowy Puchar Polski Strongman 
Rumia 2019 Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 19:00  Koncert pt. „Motywy Żydowskie w muzyce 
świata” Parafia pw. Św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi, 
ul. Podgórna 1

15.03 (piątek) 24.03 (niedziela)

21.03 (czwartek)

28.03 (czwartek)

22.03 (piątek)

23.03 (sobota)

26.03 (wtorek)

29.03 (piątek)

27
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Wystawa malarstwa – Barbara Wojtanowska – Filia nr 1 
MBP, ul. Pomorska 11

Wystawy: Shaun Tan: Po drugiej stronie globu (dzięki 
uprzejmości wydawnictwa Kultura Gniewu) oraz Komiks w 
tatuażu, tatuaż w komiksie (we współpracy ze studiem 
Tat'n'Roll) Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2 

Wystawa malarstwa – Ewa Świderska-Mądry i Barbara 
Terlecka, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

Wystawa plastyczna – Natasza Sobczak, Dom Kultury SM 
Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Mini 
Koszykówce Chłopców SP 10 w Rumi ul. Górnicza 19
godz. 18:30 Spotkanie autorskie z Wojciechem 
Tochmanem, Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2 

godz. 10:00 , Stacja Kultura Biblioteka Rumia Comic Con 2
Główna ul. Starowiejska 2
godz. 17:00-22:00  17.00 - I występ, Kabaret Neo-Nówka
20.00 - II występ Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 12:00-13:00 Tropem Wilczym - Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych Start Pomnik AK Meta Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Janowski Salon Muzyczny – koncert 
sentymentalny pt. „Ostatki jak za dawnych lat” – 
Magdalena Chmielecka – śpiew, Zofia Kotlicka – Wiesztordt 
– śpiew, Aleksandra Bieg – Piaseczna – fortepian, Radosław 
Kruszyna – akordeon, Piotr Sutt – wibrafon, prowadzenie 
koncertu Barbara Żurowska - Sutt, Dom Kultury SM Janowo, 
ul. Pomorska 11

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Koszykówce Dziewcząt  Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Koszykówce Chłopców Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle - 
Pachnące mydełka, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
u l .  S t a r o w i e j s k a  2 .  O b o w i ą z u j ą  z a p i s y : 
zapisy@bibliotekarumia.pl

g o d z .  1 6 : 0 0  W y s t a w a  p l a s t y c z n a  s z k ó ł 
podstawowych pt. „Hej Kaszuby jak wy cudne” 
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle – 
Pachnące mydełka, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11. 
Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18:30  Wykład otwarty: „Psychologia 
odchudzania”, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
ul. Starowiejska 2
godz. 18:30 Koncert zespołu wokalnego „MUZAika” 

pt. „Moc miłości” Pod dyrekcją Marzeny Graczyk Miejski 
Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 Krzystof  Skiba – Autobiografia Łobuza  
spotkanie autorskie z liderem zespołu BIG CYC Miejski 
Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 18:00 , spektakl pt. „Dzień Kobiet w Janowie”
„Pierwsza lepsza” wg A. Fredry – wystawia Teatr MDK 
R u m i a ,  k o n c e r t  p i o s e n e k  I r e n y  J a ro c k i e j 
w wykonaniu Urszuli Lidwin artystki Estrady Poznańskiej, 
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 8:00-13:30 Turniej MKS Orkan Rumia w Halowej 
Piłce Nożnej Chłopców rocznik 2011 Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-12:30 Warsztaty Wytańcz swoją kobiecość – 
Izolacje i Body Movement, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej 
V edycja Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 9:00-18:00 Hala Turniej Tańca Szkoły Szczepan 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 16:00 Rodzinne Spotkania Teatralne – „Nowe 
przygody Wawelskiego Smoka” – wystawia  Teatr  
Gargulec  z Gdyni oraz pokaz iluzji,  Dom Kultury SM 
Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Sztafetach Sprawnościowych Hala 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 9:30 64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – 
Eliminacje Miejskie Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Siatkówce Dziewcząt SP 9 w Rumi, ul. Stoczniowców 6
godz. 18:00 , Stacja Kultura Familijny wieczór filmowy
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2 Rumia

godz. 18:30 Stacja Jazz - Mikołaj Trzaska i Marcin Bożek 
Improwizacje Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
ul. Starowiejska 2

godz. 15:00 Kreatywny czwartek, Filia nr 2 MBP 
ul. Kościelna 17
godz. 18:00 , koncert komediowy Wieczór z Gwiazdą
„Domówka” – wystawia Sonia Bohosiewicz, Dom Kultury 
SM Janowo, ul. Pomorska 11
godz. 18:30 Wernisaż malarstwa – „Kenia powroty”  
autorka: Jolanta Kitowska Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

01.03–31.03

02.03–31.03 08.03 (piątek) 

10.03 (niedziela)

24–31.03

05.03 (wtorek)

01.03 (piątek)

04.03 (poniedziałek)
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01–20.03

02.03 (sobota)

03.03 (niedziela)

07.03 (czwartek)

09.03 (sobota)

11.03 (poniedziałek)

12.03 (wtorek)

13.03 (środa)

14.03 (czwartek)

16.03 (sobota)

17.03 (niedziela)

18.03 (poniedziałek)

19.03 (wtorek)

20.03 (środa)

30.03 (sobota)

31.03 (niedziela)

Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe 
spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się w sobotę 
o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy 
j e d n o r a z o w a  d a r m o w a  r e j e s t r a c j a 
(www.parkrun.pl/rejestracja/) ,  wydrukowanie 
otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść, 
przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA RUMI W 2019 r.

(za jedną osobę miesięcznie)

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień-grudzień

11 zł

11 zł

11 zł

15 zł

19 zł

19 zł

19 zł 

40 zł 

Segregacja Brak segregacji

Płatności dokonujemy do 15-go dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni
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godz. 10:00 , Wykład otwarty: „Wiem, że zdrowo jem”
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2, org. 
Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku
godz. 11:00 Konkurs „Wiedzy o Kaszubach” dla szkół 
podstawowych z Rumi Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19
godz. 17:00 , Stacja Kultura Czytanie na podwieczorek
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 8:00-14:00 Finał Turnieju im. Kazimierza 
Bielickiego w Halowej Piłce Nożnej Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 16:00-19:00 I Liga Mężczyzn - Mecz Tenisa 
Stołowego OT Logistics Kamix ATS Małe Trójmiasto 
Rumia-GKTS Wiązowna  Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
 
godz. 8:30 - 15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym 
VII edycja Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 9:00 - 14:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle – 
Kaszubskie wzory, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
u l .  S t a r o w i e j s k a  2 .  O b o w i ą z u j ą  z a p i s y : 
zapisy@bibliotekarumia.pl

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Siatkówce Chłopców SP 9 w Rumi, ul. Stoczniowców 6
godz. 18:00 , Filia nr 1 MBP Koncert zespołu Muzaika
ul. Pomorska 11

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle – 
Kaszubskie wzory, Filia nr 1 MBP ul. Pomorska 11 
Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18:00 Teatr MDK – premiera „Edyp” na podstawie” 
Króla Edypa” Sofoklesa Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 Teatr MDK„Edyp” na podstawie” Króla 
Edypa” Sofoklesa Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19
godz. 18:30  Stacja Kultura Wieczór Flamenco,
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 9:30-21:00 Mistrzostwa Polski FTS w 10-ciu 
Tańcach VII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego 
o Puchar Burmistrza Miasta Rumi Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 19:00 Koncert tańca i muzyki irlandzkiej 
w wykonaniu zespołu Patrick's Hat, oraz koncert 
dudziarza, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 10:00-21:00 Mistrzostwa Polski FTS w 10-ciu 
Tańcach VII Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego 
o Puchar Burmistrza Miasta Rumi Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 14:00   Koncert Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo,
wystawa plastyczna Nataszy Sobczak, wystawa Cassubia 
Visuales,  kabaret Purtce z Werblini, kaszubski poczęstunek, 
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11
godz. 15:00  – msza Kaszubska Niedziela w Janowie
kaszubska w kościele Jana z Kęt

godz. 9:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Siatkowej Chłopców Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Pokaz filmu "Paszporty Paragwaju" 
wyprodukowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2. 
Wstęp wolny!

godz. 17:00 Warsztat literacko - kulinarny z Rodziną 
Wafelków oraz ich twórczynią Joanną Krzyżanek, Stacja 
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2. Obowiązują 
zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 17:00 Kameralne kino w MDK Rumia„ Animacja 
o poszukiwaniu najpiękniejszego głosu wśród zwierząt”  
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 18:00 Spotkanie podróżnicze „Niebezpiecznie aż 
miło, czyli kobieca podróż po Gwalemali i Hondurasie – 
Tamara Kanecka - Brzóska, Dom Kultury SM Janowo, 
ul. Pomorska 11
godz. 19:00 Kąpiel w dźwiękach mis i gongów 
w wykonaniu Lucyny Bierut-Mazurek, wstęp: 30 zł, 
rezerwacja tel. 722303520 Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00 Konkurs „Wiedzy o Kaszubach” dla szkól 
podstawowych klasy VII-VIII i Szkół Gimnazjalnych 
z Rumi Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
 
godz. 9:00-16:00 Finał Halowych Mistrzostw Pomorza 
Archidiecezji  Gdańskiej  w Piłce Nożnej  Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-14:00 , Rodzinne Radosna Niedziela
warsztaty z instruktorami MDK RUMIA Galeria Rumia, 
ul. Sobieskiego 14A
godz. 15:00-18:30 Halowy Puchar Polski Strongman 
Rumia 2019 Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 19:00  Koncert pt. „Motywy Żydowskie w muzyce 
świata” Parafia pw. Św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi, 
ul. Podgórna 1

15.03 (piątek) 24.03 (niedziela)

21.03 (czwartek)

28.03 (czwartek)

22.03 (piątek)

23.03 (sobota)

26.03 (wtorek)

29.03 (piątek)

27
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Wystawa malarstwa – Barbara Wojtanowska – Filia nr 1 
MBP, ul. Pomorska 11

Wystawy: Shaun Tan: Po drugiej stronie globu (dzięki 
uprzejmości wydawnictwa Kultura Gniewu) oraz Komiks w 
tatuażu, tatuaż w komiksie (we współpracy ze studiem 
Tat'n'Roll) Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2 

Wystawa malarstwa – Ewa Świderska-Mądry i Barbara 
Terlecka, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

Wystawa plastyczna – Natasza Sobczak, Dom Kultury SM 
Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Mini 
Koszykówce Chłopców SP 10 w Rumi ul. Górnicza 19
godz. 18:30 Spotkanie autorskie z Wojciechem 
Tochmanem, Stacja Kultura Biblioteka Główna 
ul. Starowiejska 2 

godz. 10:00 , Stacja Kultura Biblioteka Rumia Comic Con 2
Główna ul. Starowiejska 2
godz. 17:00-22:00  17.00 - I występ, Kabaret Neo-Nówka
20.00 - II występ Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 12:00-13:00 Tropem Wilczym - Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych Start Pomnik AK Meta Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Janowski Salon Muzyczny – koncert 
sentymentalny pt. „Ostatki jak za dawnych lat” – 
Magdalena Chmielecka – śpiew, Zofia Kotlicka – Wiesztordt 
– śpiew, Aleksandra Bieg – Piaseczna – fortepian, Radosław 
Kruszyna – akordeon, Piotr Sutt – wibrafon, prowadzenie 
koncertu Barbara Żurowska - Sutt, Dom Kultury SM Janowo, 
ul. Pomorska 11

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Koszykówce Dziewcząt  Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Koszykówce Chłopców Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle - 
Pachnące mydełka, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
u l .  S t a r o w i e j s k a  2 .  O b o w i ą z u j ą  z a p i s y : 
zapisy@bibliotekarumia.pl

g o d z .  1 6 : 0 0  W y s t a w a  p l a s t y c z n a  s z k ó ł 
podstawowych pt. „Hej Kaszuby jak wy cudne” 
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle – 
Pachnące mydełka, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11. 
Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18:30  Wykład otwarty: „Psychologia 
odchudzania”, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
ul. Starowiejska 2
godz. 18:30 Koncert zespołu wokalnego „MUZAika” 

pt. „Moc miłości” Pod dyrekcją Marzeny Graczyk Miejski 
Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 Krzystof  Skiba – Autobiografia Łobuza  
spotkanie autorskie z liderem zespołu BIG CYC Miejski 
Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 18:00 , spektakl pt. „Dzień Kobiet w Janowie”
„Pierwsza lepsza” wg A. Fredry – wystawia Teatr MDK 
R u m i a ,  k o n c e r t  p i o s e n e k  I r e n y  J a ro c k i e j 
w wykonaniu Urszuli Lidwin artystki Estrady Poznańskiej, 
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 8:00-13:30 Turniej MKS Orkan Rumia w Halowej 
Piłce Nożnej Chłopców rocznik 2011 Hala MOSiR, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-12:30 Warsztaty Wytańcz swoją kobiecość – 
Izolacje i Body Movement, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej 
V edycja Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 9:00-18:00 Hala Turniej Tańca Szkoły Szczepan 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 16:00 Rodzinne Spotkania Teatralne – „Nowe 
przygody Wawelskiego Smoka” – wystawia  Teatr  
Gargulec  z Gdyni oraz pokaz iluzji,  Dom Kultury SM 
Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Sztafetach Sprawnościowych Hala 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 9:30 64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – 
Eliminacje Miejskie Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

godz. 9:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Siatkówce Dziewcząt SP 9 w Rumi, ul. Stoczniowców 6
godz. 18:00 , Stacja Kultura Familijny wieczór filmowy
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2 Rumia

godz. 18:30 Stacja Jazz - Mikołaj Trzaska i Marcin Bożek 
Improwizacje Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
ul. Starowiejska 2

godz. 15:00 Kreatywny czwartek, Filia nr 2 MBP 
ul. Kościelna 17
godz. 18:00 , koncert komediowy Wieczór z Gwiazdą
„Domówka” – wystawia Sonia Bohosiewicz, Dom Kultury 
SM Janowo, ul. Pomorska 11
godz. 18:30 Wernisaż malarstwa – „Kenia powroty”  
autorka: Jolanta Kitowska Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

01.03–31.03

02.03–31.03 08.03 (piątek) 

10.03 (niedziela)

24–31.03

05.03 (wtorek)

01.03 (piątek)

04.03 (poniedziałek)
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01–20.03

02.03 (sobota)

03.03 (niedziela)

07.03 (czwartek)

09.03 (sobota)

11.03 (poniedziałek)

12.03 (wtorek)

13.03 (środa)

14.03 (czwartek)

16.03 (sobota)

17.03 (niedziela)

18.03 (poniedziałek)

19.03 (wtorek)

20.03 (środa)

30.03 (sobota)

31.03 (niedziela)

Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe 
spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się w sobotę 
o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy 
j e d n o r a z o w a  d a r m o w a  r e j e s t r a c j a 
(www.parkrun.pl/rejestracja/) ,  wydrukowanie 
otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść, 
przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA RUMI W 2019 r.

(za jedną osobę miesięcznie)

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień-grudzień

11 zł

11 zł

11 zł

15 zł

19 zł

19 zł

19 zł 

40 zł 

Segregacja Brak segregacji

Płatności dokonujemy do 15-go dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni
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Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta 
Rumia Interesanci przyjmowiani są 
codziennie w godzinach pracy (pon. 
9:00-17:00;wt.-pt. 7:30-15:30).
Wydział Urbanistyki i Architektury 
o r a z  R e f e r a t  G o s p o d a r k i 
Nieruchomościami przyjmuje zgodnie
z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem 
czwartków. Referat Podatków i Opłat 
Wydziału Finansowo-Budżetowego 
oraz Wydział Spraw Społecznych 
przyjmują zgodnie z godzinami 
otwarcia UM z wyjątkiem wtorków 
i czwartków.

Rumska Rada Seniorów spotyka się w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca 

w godz. 12:00-14:00. Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali 

władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.

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.

Koncert
godz. 19:00 

Parafia Św. Józefa
i Judy Tadeusza,

ul. Podgórna 1, Rumia 
WSTĘP WOLNY

Pod patronatem Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego

dla
MAKSA

10 marca 
(niedziela)

2019

z Rumi 

Podczas wydarzenia licytacja oraz kwesta na rzecz Maksa

"ZOSTAŃ MOIM BOHATEREM" 

CHARYTATYWNY 

Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady w marcu 2019 roku:

04.03 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodniczący rady Florian Mosa,

11.03 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Maria Bochniak,

18.03 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki,

25.03 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodniczący rady Florian Mosa.

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 671-94-73

112

999

58 671-01-98

997

58 679-67-22

998

993

992 | 58 679-96-00

994 | 58 668-73-11
991 | 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-98-25

58 771-25-07

58 671-11-23

58 727-24-40

58 727-21-72

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

58 727-29-50

58 670-48-48

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

58 672-74-23

58 572-72-00

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

58 671-72-10

NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

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

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

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

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00

Terminy sesji i dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w marcu 2019 roku

Termin sesji: 28 marca 2019 rok godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Rumi.
Tematy wiodące sesji:
ź Kultura, sport i rekreacja w mieście,
ź Sprawozdanie Komisji Kultury,
ź Sprawozdanie Komisji Sportu, Rekreacji  i Promocji,
ź Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi,
ź Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi,
ź Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi,
ź Sprawozdanie z działalności Administracji Budynków Komunalnych w Rumi,
ź Sprawozdanie z działalności Zarządu Cmentarza  Komunalnego w Rumi,
ź Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
ź Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.


