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wydanego w 2016 roku. Z kolei Kamil 

Bednarek, muzyk reggae oraz bohater 

trzeciej edycji „Mam talent”, popisał się 

przed publicznością nie tylko świetną 

muzyką, lecz także swoją słynną sceniczną 

charyzmą.

– Koncer t  w wykonaniu Kamila 

Bednarka to prawdziwy ładunek dobrych 

emocji i wibracji. Oprócz świetnej muzyki, 

Kamil zaproponował nam pozytywne 

przesłanie. Za to wszyscy go kochamy – 

mówi Asia, uczennica rumskiego LO 1. 

W rytmie pop i reggae

Lipcowe wydarzenia otworzył koncert 

muzyczny. Gwiazdami wieczoru byli 

Monika Lewczuk oraz Kamil Bednarek. 

Uczestniczka piątej edycji programu „The 

Voice of Poland” zaprezentowała utwory ze 

swojego debiutanckiego krążka „#1” 

Trening z Ewą Chodakowską

W lipcu mieszkańcy Rumi oraz goście 

z pobliskich miast mogli wziąć udział 

w treningu z najsłynniejszą instruktorką 

fitness w Polsce, autorką wielu programów 

treningowych, książek oraz płyt DVD – Ewą 

Chodakowską. Pochodząca z Sanoka 

trenerka zaproponowała uczestnikom 

ca łodz ienny  p rogram t ren ingowy 

połączony z prelekcją dietetyka. 

– Nigdy nie miałam okazji przyjechać 

na taki  trening.  Przyznam, że nie 

korzystałam z jej programów treningowych 

w domu, chociaż słyszałam, że dają wycisk. 

Rumia jest FIT!

To był naprawdę gorący lipiec w Rumi. Do naszego miasta 
przyjechały gwiazdy światowego formatu – znana trenerka fitness 
Ewa Chodakowska oraz polska gwiazda NBA Marcin Gortat. Setki 
widzów zgromadziły także seanse letniego kina pod chmurką 
w Parku Starowiejskim. 

Przyjazd Pociągu Transcassubia

Kulturalnie
i sportowo

Dlatego stwierdziłam, czemu nie? Tym 

bardziej, że pogoda dopisała. Na trening 

wybraliśmy się większą ekipą – mówi 

pani Basia z Wejherowa. 

Gwiazda zaprezentowała się w Rumi 

w ramach cyklu treningów „Be Active Tour”. 

W ramach akcj i  Ewa Chodakowska 

odwiedziła m.in. Poznań, Toruń, Łódź, 

Lublin, Kraków czy Katowice. W każdym 

z miast prowadziła darmowe treningi wraz 

ze swoim teamem, w skład którego 

wchodzą czołowi polscy trenerzy fitness. Do 

Rumi, wraz z Ewą, przyjechali m.in. trener 

personalny Piotr Karwat, trener Lefteris 

Kavoukis, prywatnie partner gwiazdy oraz 

Tomek Choiński. Prelekcję o diecie 

poprowadziła Marta Kielak. 

– To było święto zdrowego trybu życia 

na najwyższym poziomie. Cieszymy się, że 

w treningu wzięło udział aż kilkuset 

uczestników. Ewa Chodakowska uznawana 

jest za bardzo ważną postać wśród osób, 

które prowadzą zdrowy styl życia, tym 

bardziej jesteśmy dumni, że na miejsce 

kolejnego treningu wybrała właśnie Rumię 

– mówi Marcin Kurkowski, zastępca 

burmistrza miasta. 

Trener Lefteris Kavoukis Trener Piotr Karwat

W treningu wzięło udział kilkaset uczestników, dla których przygotowano torby z miejskimi gadżetami
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Gortat po raz trzeci w Rumi 

Kolejnym lipcowym wydarzeniem była 

dziesiąta, jubileuszowa edycja Marcin 

Gortat Camp. Gwiazda NBA, reprezentant 

Washington Wizards, po raz trzeci 

odwiedził Rumię. Tym razem oprócz 

t r adycy jnego  t ren ingu  d l a  dz i e c i 

i młodzieży, Marcin zaprosił do wspólnych 

ćwiczeń dzieci niepełnosprawne ruchowo. 

Po m a g a l i  m u  w  n i m  c z ł o n k o w i e 

Reprezentacji Polski w koszykówce na 

wózkach. 

– Na każdym campie mieliśmy po 

dwóch czy trzech niepełnosprawnych 

dzieciaków, którzy też chcieli poodbijać 

z nami piłkę. Rodzice pytali nas czy jest 

szansa, aby stworzyć podobne wydarzenie 

na wózkach. Dlatego wyszliśmy z taką 

inicjatywą – mówi Marcin Gortat.  

Podczas właściwego sobotniego 

treningu z gwiazdą NBA na parkiecie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Rumi zobaczyć można było nie tylko 

samego Marcina, lecz także gwiazdy 

amerykańskiej koszykówki. Wśród nich 

znaleźli się Otto Porter, Bo Outlaw, Daniel 

Ochefu i David Adkins. 

– O Marcinie Gortacie opowiadał nam 

nasz trener. Na meczach mówił, że Gortat 

jest naszym najlepszym zawodnikiem – 

mówi 10-letnia Łucja, uczestniczka campu. 

– Na tym campie pobiliśmy rekord. 

Prawie 160 dzieciaków na treningu i pełne 

trybuny, nie było gdzie usiąść. To dla nas 

niesamowite. To trzeci rok w Rumi i jesteśmy 

zaszczyceni taką frekwencją – dodaje 

Marcin Gortat. 

Podobne treningi odbyły się także 

w Powidzu, Dąbrowie Górniczej i Łodzi. 

W tym ostatnim mieście zorganizowano 

także mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie. 

W charytatywnym spotkaniu zmierzyły się 

dwie drużyny – reprezentanci Wojska 

Polskiego oraz drużyna z Marcinem 

Gor ta tem na  cze le .  Podobn ie  j ak 

w poprzednich latach, tak i w tym roku, 

w przerwie meczu, dzieci mogły wygrać 

wyjazd do USA na mecz ligi NBA. 

– Przeszliśmy długą drogę od roku 

2008,  k iedy to odbył s ię pierwszy, 

jednodniowy, Camp w Łodzi, a nagrodami 

dla uczestników były… banany. Od tego 

czasu odwiedziliśmy dziesiątki miast 

w Polsce, trenowało u nas tysiące dzieci, 

a nagrodami były: tablety, konsole, wyjazdy  

Finalistów Campów na mecze NBA – 

podsumowują organizatorzy. 

Treningi z Marcinem Gortatem i Ewą 

Chodakowską relacjonowała stacja TVN. 

Gościem programu „Dzień dobry TVN” 

emitowanego z Rumi była znana aktorka 

Agnieszka Włodarczyk. 

Kino na świeżym powietrzu 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się 

też letnie kino zorganizowane w Parku 

Starowiejskim. Każdorazowo zgromadziło 

kilkaset widzów. 

Pierwszym prezentowanym filmem był  

francuski komediodramat z 2011 r. – 

„Nietykalni”. Film został okrzyknięty wyda-

rzeniem kulturalnym roku 2011 we Francji, 

nominowany został do prestiżowej nagrody 

César 2012 w ośmiu kategoriach, w tym dla 

najlepszego filmu, reżysera i aktora. 

– Widziałam już „Nietykalnych”, ale film 

spodobał mi się na tyle, że postanowiłam 

zobaczyć go po raz drugi. Kino pod 

chmurką w Rumi to fajna inicjatywa i liczę, 

że będzie kontynuowana – mówi pani 

Basia. 

Francuskie kino pozostało z mie-

szkańcami Rumi także podczas seansów 28 

i 29 lipca. W Parku Starowiejskim można 

było obejrzeć komedie „Faceci od kuchni” 

oraz „Za jakie grzechy, dobry Boże”. 

Wszystkim widzom organizatorzy każdo-

razowo zapewnili wygodne leżaki, dar-

mowy popcorn, koce i… dobrą pogodę.

– Lipiec w Rumi okazał się dużym 

sukcesem. Mieszkańcy tłumnie brali udział 

w przygotowanych przez Urząd Miasta 

wydarzeniach. O Rumi głośno było także 

w ogólnopolskich mediach. Dziękuję 

wszystkim za tak duże zainteresowanie – 

mówi burmistrz Michał Pasieczny. 

4 5Rumia naturalnie pomysłowa

Marcin Gortat

zobacz filmik
z imprezy na

youtube miasta Rumia

Na trybunach piosenkarka Kasia Kowalska

Wydarzenie Wydarzenie
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Volkswagenem do Tajlandii
Nie ma rzeczy niemożliwych – oto dewiza Pawła Frączyka i Jarosława Wasiewicza. Rumsko-gdyński 
duet pod koniec września wyrusza w podróż niemal na koniec świata. Klasycznym Volkswagenem T3 
planują dotrzeć do odległej o kilkanaście tysięcy kilometrów Tajlandii. 

W pogoni za miłością

Pozornie szalony pomysł nie wziął się znikąd. Jeden 

z bohaterów artykułu, Paweł, będąc rok temu w Tajlandii poznał 

miłość swojego życia. Dla niego jest to podróż w jedną stronę, gdyż 

nie planuje wracać do Polski. 

– Miałem możliwość sprzedać mojego ukochanego 

Volkswagena T3 w Polsce, dotrzeć do Tajlandii w nieco bardziej 

tradycyjny sposób, np. samolotem i tam kupić nowego. Inną opcją 

było wysłanie go na miejsce w kontenerze. Mi najbardziej 

spodobało się trzecie wyjście. Wsiąść za kółko i przejechać nim 

kilkanaście tysięcy kilometrów – mówi Paweł. 

Na koniec świata

Trasa przejazdu dwójki przyjaciół będzie wiodła m.in. przez 

Rosję, Kazachstan, Mongolię czy Chiny. Ten ostatni kraj pochłonie 

większą część budżetu przeznaczonego na podróż, ponieważ na 

miejscu trzeba wyrobić odpowiednie dokumenty, a także wynająć 

przewodnika. Pewną trudnością mogą być też rosyjskie 

temperatury. We wrześniu i październiku w tych stronach 

termometr potrafi pokazać zero stopni. Paweł i Jarek są jednak 

gotowi. Zarówno na to, jak i inne niedogodności…

– Drogi bywają różne. Dziury na pewno będą się pojawiać. 

Trzeba po prostu uważać i być czujnym. Nietrudno jest zniszczyć 

zawieszenie czy oponę. Jednak nie ma rzeczy niemożliwych. Przy 

odrobinie ostrożności i pozytywnego nastawienia całość można 

bezpiecznie zrealizować. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, 

że można budzić się każdego kolejnego poranka z widokiem na 

nowe miejsce. Podczas takich przedsięwzięć poznaje się wielu 

dobrych ludzi. Odbyłem kilka krótszych podróży i nie zdarzyło mi 

się nigdy trafić na negatywne osoby – dodaje Paweł. 

Po drodze Paweł i Jarek odwiedzą Polonię mieszkającą 

w rosyjskiej miejscowości Górnoałtajsk. Jak nakazuje tradycja – nie 

przyjadą z pustymi rękoma. Zawiozą miejscowej ludności polską 

literaturę czy akcesoria szkolne dla dzieciaków.

70 dni za kółkiem

Cała podróż potrwa około 70 dni. Być może trochę więcej, jeżeli 

po drodze zdarzą się nieoczekiwane sytuacje. Na Pawle i Jarku nie 

robi to jednak dużego wrażenia. 

– Uwielbiam zwiedzać obce kraje „zza kółka”. Jest wiele 

łatwiejszych sposobów na dotarcie do Tajlandii, ale nie o to chodzi! 

Uważam, że w życiu powinniśmy stawiać sobie kolejne wyzwania 

i czerpać satysfakcję z ich realizowania. Mam takie powiedzenie, 

że czasem coś, co warto niekoniecznie się opłaca, natomiast coś co 

się opłaca, niekoniecznie warto. Z ekonomicznego punktu 

widzenia jazda autem do Tajlandii nie ma sensu, jednak nasze 

przeżycia z pewnością będą niezapomniane… i to jest 

najważniejsze – podsumowuje. 

Rozmawiał: Darek Rybacki   

Projekt obywatelski

„Mała Filharmonia” to projekt złożony w ramach zeszłorocznej edycji 

budżetu obywatelskiego. Zdobył on ponad 600 głosów i zajął wysokie, 

szóste miejsce. Jest to cykl niedzielnych koncertów w wykonaniu solistów 

i zespołów połączony z zajęciami edukacyjnymi, a także grami 

i zabawami. Wydarzenia organizowane są przez muzyków, tancerzy, 

animatorów kultury czy edukatorów muzycznych.  

– Przez pięć niedziel w lipcu i dwie niedziele w sierpniu zapraszamy 

nie tylko na koncerty, ale i warsztaty czy zabawy na scenie. Projekt 

kierowany jest głównie do młodszych, ale często przychodzą oni 

z rodzicami i dziadkami, więc pod sceną można spotkać publiczność 

w każdym wieku. Warto dodać, że projekt realizowany jest w ramach 

budżetu obywatelskiego. Zachęcam wszystkich do podobnych inicjatyw 

w przyszłych jego edycjach. Cieszą się one dużym zainteresowaniem 

wśród widzów – mówi Agnieszka Skawińska z Miejskiego Domu Kultury. 

Lipiec za nami

W lipcu publiczność mogła wziąć udział m.in. w koncercie „Witamy 

w muzycznym ZOO” w wykonaniu zespołu pod kierunkiem Agaty Oriany 

Kwahs, poznać „Motywy bajkowe w tańcu” dzięki zespołowi 

instrumentalnemu pod kierunkiem Krzysztofa Brzozowskiego czy 

wyruszyć w „Hawajską podróż” z Amelią Ratkiewicz i Anną Ratkę. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z instrumentami 

dętymi podczas „Nadętej niedzieli” (wystąpił zespół pod kierunkiem 

Dariusza Wojciechowskiego) oraz koncert „Z Myszką Micky jeździmy 

po Europie” w wykonaniu Gdańskiej Orkiestry Ogrodowej. Ostatnie 

wydarzenie poprowadził Leszek Winczewski.  

– Działam społecznie, więc dotychczas w projektach Budżetu 

Obywatelskiego zgłaszałam projekty tego typu. W poprzedniej edycji była 

to Strefa Aktywnej Rodziny przeznaczona dla dzieci i rodzin, a teraz 

zaproponowałam koncerty „Małej Filharmonii”. Scena w Parku 

Starowiejskim wydawała mi się mało wykorzystywana w okresie 

wakacyjnym, stąd pomysł, aby aktywnie i rodzinnie spędzać czas na 

świeżym powietrzu przy dźwiękach muzyki – mówi pani Karolina Lange, 

inicjatorka projektu oraz prezes fundacji Mamy Rumianki. 

To nie koniec!

W sierpniu Miejski Dom Kultury zaprasza na dwa kolejne spotkania. 

13 sierpnia zespół Harmonia Dźwięku zaprezentuje „Bajki Samograjki”, 

z kolei 27 sierpnia po raz kolejny wystąpi przed publicznością Gdańska 

Orkiestra Ogrodowa, tym razem z programem „Muzyka poważna 

na wesoło”. Wydarzenia rozpoczynają się o godzinie 12 na scenie w Parku 

Starowiejskim. W przypadku złej pogody przeniesione zostaną 

do budynku Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Mickiewicza 19. 

– W lipcu dopisywała nam pogoda. Bardzo miło jest spędzić 

niedzielne popołudnie w Parku Starowiejskim. Dlatego serdecznie 

zapraszam na tę letnią muzyczną podróż z Miejskim Domem Kultury – 

zaprasza Agnieszka Skawińska.  

W każdą niedzielę lipca scena letnia przy Miejskim Domu Kultury rozbrzmiewała dźwiękami muzyki 
klasycznej. Wszystko dzięki projektowi „Mała Filharmonia” realizowanemu z inicjatywy mieszkańców. 

Duże zainteresowanie
Małą Filharmonią 

Postępy w przygotowaniach do 

podróży można śledzić na profilu 

FB „Na Koniec Świata”, a także 

na blogu 

http://www.nakoniecswiata.eu/. 

Tam też bohaterowie 

powyższego artykułu 

umieszczają wiele interesujących 

informacji dotyczących krajów, 

które odwiedzą – jedną z nich 

jest cena paliwa za wschodnią 

granicą, która wynosi… 

Sprawdźcie sami. 
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Volkswagenem do Tajlandii
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„Trzy po 33” Prof. Jerzy Bralczyk, Prof. Jan Miodek, Prof. 

Andrzej Markowski  -  to nie tylko opowieść o słowach i zwrotach. 

To kapitalna rzecz o naszej współczesności i życiu w ogóle: 

o chciwych, którzy jednocześnie wcale nie są chytrzy i o chemii, 

w którą zmieniamy nasze uczucia, o tym, że gdy dzióbek jest, 

słitfocia udana i, że modowa szafiarka to nie szafarka, szafującą 

dobrami wszelakimi, o tym, że „trochę szkoda, że nagroda, premia, 

dodatek ustępują miejsca bonusowi”, ale cóż zrobić skoro bonus – 

to brzmi dumnie! 

Czytając powyższe rozważania na temat języka nieodparcie 

nasuwa się tu słynna myśl austriackiego filozofa Ludwiga 

Wittgensteina, że „granice mojego języka są granicami mojego 

świata”.

I najnowsza powieść Jakuba Żulczyka  „Wzgórze psów” 

– mocny, ponury thriller, osadzony w realiach polskiej prowincji, 

która – najdelikatniej mówiąc – nie skonsumowała owoców 

transformacji ustrojowej.  Jest to powieść o narastającej frustracji,  

o rozpętującej się przemocy i narastającej zemście.  Brutalny język, 

brutalna rzeczywistość – czy do końca prawdziwa – oceńcie sami.

A na koniec „Miłość w czasach zarazy”, napisana 

przez Gabriela Garcię Marqueza z ogromną czułością, humorem 

i wyrozumiałością, niezwykła powieść o miłości, która okazuje się 

silniejsza od samotności, od fatum i od śmierci. [kl]

„Sekretne życie drzew” Petera Wohllebena – 

absolutny bestseller. Warto przeczytać i warto spojrzeć na las 

inaczej, szczególnie że temat stał się gorący. A w lesie dzieją się 

rzeczy  zdumiewające . Są tam drzewa, które porozumiewają się ze 

sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz 

pielęgnują starych i chorych sąsiadów, drzewa, które doświadczają 

wrażeń, mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne? Ale prawdziwe! 

Leśniczy Peter Wohlleben snuje fascynujące historie 

o zdumiewających zdolnościach drzew. Przytacza wyniki 

najnowszych badań naukowych i dzieli się swoimi obserwacjami 

z codziennej pracy w lesie. Otwiera przed nami sekretny świat, 

jakiego nie znamy. „Ten, kto wie, że drzewa odczuwają ból i mają 

pamięć, i że drzewni rodzice żyją razem ze swoimi dziećmi, nie 

będzie już mógł tak po prostu ich ścinać i siać wśród nich 

spustoszenia ciężkimi maszynami.” Oby.

 „Pypcie na języku” Michała Rusinka to zbiór pełnych 

wdzięku opowieści, anegdot wziętych z życia autora, a impulsem 

do ich napisania stały się niefortunnie użyte słowa („Awaria 

toalety. Prosimy załatwiać się na własną rękę”). Po mistrzowsku,  

bez pouczania, wręcz z czułością prowadzi nas przez meandry 

żywego języka, uzmysławia jak bywa przewrotny i zabawny 

zarazem.

Lektury na wakacje Wydarzyło się 

Choć czytanie podobno wyszło z mody, a i coraz łatwiej się przyznać do nieczytania, 

to jednak Rumia czyta. Po otwarciu Stacji Kultura i spektakularnym wzroście wyników 

czytelnictwa wydawało się, że utrzymanie trendu wzrostowego jest już niemożliwe. 

A jednak. Nie dość, że Rumia uplasowała się w 2016 r. w pierwszej dziesiątce spośród 

124 pomorskich miast i gmin pod względem liczby czytelników i wypożyczonych 

książek w przeliczeniu na mieszkańca, to jeszcze pierwsze półrocze wskazuje, 

że czytelnictwo w Rumi pobije kolejne rekordy. [kl]

„Minione, nie zapomniane czyli dawno temu we Wdzydzach” autorstwa Radosława Brzozowskiego, to projekt zrealizowany wspólnie 

z Muzeum Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich, którego pracownicy wcielili się w role gospodarzy ponad stuletnich wnętrz, 

udostępnionych na potrzeby sesji zdjęciowej przez Muzeum. Fotografie wykonane zostały w XIX-wiecznej technice, z zastosowaniem 

szklanych negatywów. Wystawie towarzyszy krótkometrażowy film, będący zapisem procesu twórczego. Wystawę można oglądać w Stacji 

Kultura – finisaż wystawy 30 sierpnia 2017 r. [kl]

Niezwykły koncert zespołu JERZ IGOR na zakończenie projektu z „Z książką na start”. Wysyp talentów muzycznych wśród najmłodszych 

czytelników, świetna zabawa i tańce – to wszystko  między książkami w Stacji Kultura. 

Rumia lubi czytać!

20 000
tytułów do wzięcia!

Od sierpnia nasi czytelnicy mają do dyspozycji 20 000 ebooków, w tym najgorętsze 

nowości i największe bestsellery, ale też znane już czytelnikom wydawnictwa. 

Wybierać można z literatury pięknej i literatury faktu – powieści, reportaże, biografie, 

poradniki. Wszystko to w największym serwisie z wirtualnymi książkami LEGIMI. 

Na wakacje , w podróż nie trzeba już zabierać kilogramów książek – wystarczy tablet, 

czytnik lub smartfon. Darmowy kod dostępu – do pobrania w Stacji Kultura. [kl]

Young adult
Stworzyliśmy nowy dział w księgozbiorze pod nazwą „ Young 

Adult” dla starszej młodzieży i dorosłych. To projekt naszej 

wolontariuszki z Francji. Juliette - bo o niej mowa - przeniosła ten 

pomysł z bibliotek francuskich. Nasz nowy dział YA jest w trakcie 

budowy, ale już dziś starsza młodzież może tam znaleźć ciekawe 

propozycje. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.[kl]

Zmieniamy się
dla was!

Nasza oferta poszerzyła się również o gry planszowe, które już 

można wypożyczyć do domu. Mamy w swojej ofercie gry dla dzieci 

w różnym wieku, dla dorosłych, a także gry rodzinne. Dostępne 

w Stacji Kultura i w filiach. Można też zagrać na miejscu. Coraz 

bogatsza oferta audiobooków, gier elektronicznych, komiksów 

i mang ucieszy wielu czytelników, ale nie zapominajcie o starej, 

dobrej, tradycyjnej książce, która pachnie papierem i farbą 

drukarską. Przyjdźcie i sprawdźcie. Zapraszamy.[kl]

Chcemy mieć z wami kontakt
Żyjemy w sieci, jesteśmy coraz bardziej aktywni. Można nas 

znaleźć na stronie www.bibliotekarumia.pl, można nas polubić na 

Facebooku, spotkać na Twitterze ,Instagramie i You Tube.[kl]
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będzie już mógł tak po prostu ich ścinać i siać wśród nich 

spustoszenia ciężkimi maszynami.” Oby.

 „Pypcie na języku” Michała Rusinka to zbiór pełnych 

wdzięku opowieści, anegdot wziętych z życia autora, a impulsem 

do ich napisania stały się niefortunnie użyte słowa („Awaria 

toalety. Prosimy załatwiać się na własną rękę”). Po mistrzowsku,  

bez pouczania, wręcz z czułością prowadzi nas przez meandry 

żywego języka, uzmysławia jak bywa przewrotny i zabawny 

zarazem.

Lektury na wakacje Wydarzyło się 

Choć czytanie podobno wyszło z mody, a i coraz łatwiej się przyznać do nieczytania, 

to jednak Rumia czyta. Po otwarciu Stacji Kultura i spektakularnym wzroście wyników 

czytelnictwa wydawało się, że utrzymanie trendu wzrostowego jest już niemożliwe. 

A jednak. Nie dość, że Rumia uplasowała się w 2016 r. w pierwszej dziesiątce spośród 

124 pomorskich miast i gmin pod względem liczby czytelników i wypożyczonych 

książek w przeliczeniu na mieszkańca, to jeszcze pierwsze półrocze wskazuje, 

że czytelnictwo w Rumi pobije kolejne rekordy. [kl]

„Minione, nie zapomniane czyli dawno temu we Wdzydzach” autorstwa Radosława Brzozowskiego, to projekt zrealizowany wspólnie 

z Muzeum Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich, którego pracownicy wcielili się w role gospodarzy ponad stuletnich wnętrz, 

udostępnionych na potrzeby sesji zdjęciowej przez Muzeum. Fotografie wykonane zostały w XIX-wiecznej technice, z zastosowaniem 

szklanych negatywów. Wystawie towarzyszy krótkometrażowy film, będący zapisem procesu twórczego. Wystawę można oglądać w Stacji 

Kultura – finisaż wystawy 30 sierpnia 2017 r. [kl]

Niezwykły koncert zespołu JERZ IGOR na zakończenie projektu z „Z książką na start”. Wysyp talentów muzycznych wśród najmłodszych 

czytelników, świetna zabawa i tańce – to wszystko  między książkami w Stacji Kultura. 

Rumia lubi czytać!

20 000
tytułów do wzięcia!

Od sierpnia nasi czytelnicy mają do dyspozycji 20 000 ebooków, w tym najgorętsze 

nowości i największe bestsellery, ale też znane już czytelnikom wydawnictwa. 

Wybierać można z literatury pięknej i literatury faktu – powieści, reportaże, biografie, 

poradniki. Wszystko to w największym serwisie z wirtualnymi książkami LEGIMI. 

Na wakacje , w podróż nie trzeba już zabierać kilogramów książek – wystarczy tablet, 

czytnik lub smartfon. Darmowy kod dostępu – do pobrania w Stacji Kultura. [kl]

Young adult
Stworzyliśmy nowy dział w księgozbiorze pod nazwą „ Young 

Adult” dla starszej młodzieży i dorosłych. To projekt naszej 

wolontariuszki z Francji. Juliette - bo o niej mowa - przeniosła ten 

pomysł z bibliotek francuskich. Nasz nowy dział YA jest w trakcie 

budowy, ale już dziś starsza młodzież może tam znaleźć ciekawe 

propozycje. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.[kl]

Zmieniamy się
dla was!

Nasza oferta poszerzyła się również o gry planszowe, które już 

można wypożyczyć do domu. Mamy w swojej ofercie gry dla dzieci 

w różnym wieku, dla dorosłych, a także gry rodzinne. Dostępne 

w Stacji Kultura i w filiach. Można też zagrać na miejscu. Coraz 

bogatsza oferta audiobooków, gier elektronicznych, komiksów 

i mang ucieszy wielu czytelników, ale nie zapominajcie o starej, 

dobrej, tradycyjnej książce, która pachnie papierem i farbą 

drukarską. Przyjdźcie i sprawdźcie. Zapraszamy.[kl]

Chcemy mieć z wami kontakt
Żyjemy w sieci, jesteśmy coraz bardziej aktywni. Można nas 

znaleźć na stronie www.bibliotekarumia.pl, można nas polubić na 

Facebooku, spotkać na Twitterze ,Instagramie i You Tube.[kl]

8 9Rumia naturalnie pomysłowa

Z cyklu „Nie Czytaj Dobrej Literatury, Czytaj Najlepszą” czyli Stacja Kultura poleca



Rumskie Nowiny nr �/sierpień/����

Monitoring miejski – nowe kamery
Jeszcze przed Światowym Zjazdem Kaszubów w Rumi 
zamontowano dwie nowe kamery. Uzupełniły one miejską 
sieć monitoringu. 

Kamery obejmują swoim zasięgiem fragment ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż Zagórskiej Strugi (w pobliżu Miejskiego Domu 

Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) oraz fragment ulicy 

Dąbrowskiego. Łącznie bezpieczeństwa w mieście strzeże 31 kamer. Ich 

pracę nadzoruje Straż Miejska oraz Komisariat Policji w Rumi. 

– System monitoringu jest jednym z elementów oddziaływania 

prewencyjnego i pod tym względem sprawdza się od samego 

początku istnienia  – mówi radny Krzysztof Woźniak, 

przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa. – Funkcjonowanie 

monitoringu w Rumi należy podzielić na trzy okresy. Pierwszy, 

w czasie którego powstała sama idea i stacja monitorowania na 

posterunku policji. Drugi, kiedy w wyniku zmian strukturalnych 

w policji dozór został ograniczony tylko funkcjonariusza 

dyżurnego, który siłą rzeczy miał ograniczone możliwości pełnego 

korzystania z kamer. Trzeci, trwający do teraz, podczas którego 

powstała druga stacja monitorowania na posterunku Straży 

Miejskiej. Oznacza to pełną obsługę w godzinach pracy strażników 

– dodaje. 

Monitoring miejski przynosi regularne efekty. Średnio 

w tygodniu Straż Miejska podejmuje kilkanaście interwencji 

w wyniku obserwacji prowadzonych za pomocą kamer. Warto 

dodać, że w lipcu jeden z patroli wysłanych przez operatora 

monitoringu miejskiego do osób spożywających alkohol w miejscu 

zabronionym ujął osobę poszukiwaną listem gończym w cel

u osadzenia w zakładzie karnym.

– Obecnie Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 

prowadzi rozmowy, aby kamery w parkach wyposażone były 

w głośniki. Pomoże to przestrzegać mieszkańców przed 

popełnianiem drobnych wykroczeń – dodaje Krzysztof Woźniak. 

Monitoring w Rumi zaczął funkcjonować wiosną 2004 roku. 

Wówczas to postawionych zostało pięć pierwszych kamer. Od tego 

czasu system jest stale rozwijany. Nowe kamery montowane są 

w miejscach, które uznawane są za potencjalnie zagrożone. 

RUMSKA
KARTA

SENIORA

i aktualizowanie wiedzy czy realizację pasji.

Organizowane są także wydarzenia dedykowane seniorom. 

Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszy się koncert z okazji 

Dnia Seniora. Zeszłoroczna edycja zgromadziła w hali Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji blisko 800 osób. Gwiazdą wieczoru była 

wówczas Krystyna Giżowska. W tym roku koncert odbędzie się pod 

koniec października.

Jak uzyskać Kartę?

Każdy senior chcący uzyskać Kartę powinien pobrać i czytelnie 

wypełnić wniosek o jej wydanie. Można go uzyskać w Biurze 

Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi oraz za pośrednictwem 

strony internetowej rumia.eu, zakładki „Dla mieszkańców” – 

„Sprawy społeczne” – „Seniorzy”. 

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

wypełnionego Wniosku, ma obowiązek wydać kartę. 

Rumska Karta Seniora ważna jest jedynie z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być 

użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom, 

a prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od 

dochodu.  

Senior, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, korzysta 

z karty osobiście. Prawo to nie podlega przeniesieniu na inną 

osobę, a Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez 

Seniora osobom trzecim.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na 

uprawnienie lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest 

zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd 

Miasta Rumi lub złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.

Burmistrz miasta we współpracy z Radnymi, Radą 
Seniora i Przedsiębiorcami wprowadził Rumską 
Kartę Seniora. Upoważnia ona do różnego rodzaju 
zniżek dla mieszkańców powyżej 60 roku życia. 

Atrakcyjne zniżki dzięki
Rumskiej Karcie Seniora

Taniej i bezpieczniej 

Dzięki Rumskiej Karcie Seniora osoby starsze mogą skorzystać 

z oferty jednego z kilkunastu partnerów programu, a także usług 

z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Kompletna lista podmiotów 

biorących udział w programie dostępna jest na stronie rumia.eu. 

Miejsca oferujące zniżki oznaczone są specjalnym znakiem 

graficznym programu. 

– W naszym mieście jest coraz więcej osób powyżej 60 roku 

życia. Stanowią oni ponad 20% wszystkich mieszkańców. Musimy 

dbać o tę grupę i starać się, aby ich życie było bezpieczne i wygodne 

– mówi Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej. – Już teraz 

zapraszamy seniorów po Karty. Wystarczy zgłosić się do Urzędu 

Miasta i złożyć odpowiedni wniosek – dodaje. 

– Cieszę się bardzo z wprowadzenia Rumskiej Karty Seniora. 

Jest to pozytywna inicjatywa, która wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom ludzi starszych. Już teraz wzbudza zainteresowanie 

seniorów. Pytają oni jak będzie dokładnie wyglądał projekt, czy 

dużo firm bierze w nim udział – mówi Mieczysław Grzenia, 

przewodniczący Rady Seniorów. 

– W Rumi myśli się o seniorach. Od jakiegoś czasu w mieście 

funkcjonuje Karta Dużej Rodziny, bardzo dobrze, że teraz dołączy 

do niej także Rumska Karta Seniora. Rozmawiam ze studentami 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na bieżąco pytają oni o szczegóły 

jej funkcjonowania. Póki co do współpracy zgłosiło się kilkunastu 

przedsiębiorców, gorąco liczę, że program będzie się rozwijał 

i z czasem będzie ich coraz więcej – mówi Renata Grzesiak, prezes 

Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Rumia przyjazna dla seniorów

Rumia od dawna stawia na politykę senioralną. Pod koniec 

2014 roku w Rumi powołano do życia Radę Seniora, 14-osobowe 

gremium, którego celem jest wspieranie władz miasta oraz Rady 

Miejskiej w kształtowaniu polityki senioralnej, a także dbanie 

o szeroko pojęte dobro miasta. W jej skład wchodzą osoby aktywne 

społecznie, chcące poświęcać swój czas na zmienianie przestrzeni, 

w której żyją. 

Od wielu lat w Rumi prężnie działa także Uniwersytet Trzeciego 

Wieku. Głównym zadaniem Uniwersytetu jest stwarzanie jego 

podopiecznym możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. 

W swoich działaniach organizacja skupia się na przeprowadzaniu 

zajęć uniwersyteckich pozwalających na pogłębianie 

Sprawy społeczne
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InwestycjeSprawy społeczne

dziecko. Jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, 

świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na 

jednego członka nie przekroczy 1200 zł na miesiąc.

W Polsce programem 500+ objętych jest ponad 50% wszystkich dzieci.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Rumi (pokój nr 010, nr tel. 58 679-65-39). 

Program 500+,
przypominamy
najważniejsze
zasady 
30 września 2017 roku kończy się 
pierwszy okres programu Rodzina 
500+. Osoby, które chcą nadal 
otrzymywać 500 zł na dziecko, muszą 
złożyć kolejny wniosek. Będzie to 
możliwe od 1 sierpnia.

Nowy okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października 2017 do 30 

września 2018 roku. 

W 2017 roku dofinansowanie w wysokości 500 złotych nadal 

przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko i przyznawane jest niezależnie 

od dochodów rodziny. 

W przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza 800 zł miesięcznie, pomoc przekazywana jest także na pierwsze 

Jesteś przedsiębiorcą? 

Przystąp do programu Rumska Karta Seniora!

Seniorzy w Rumi to około 10 tysięcy osób. Przedsiębiorców 

chcących dotrzeć do tej grupy zapraszamy do udziału w programie. 

Aby przystąpić do Rumskiej Karty Seniora, należy wypełnić wniosek 

dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie rumia.eu. 

Oprócz podstawowych danych, należy podać w nim informacje 

o zakresie działalności firmy oraz proponowanych rabatach.  

Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. Urząd Miasta Rumi, Wydział 

Spraw Społecznych (poziom „0”, pokój nr 04) przystąpi do wydawania 

aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenie 

wychowawcze pn. „Rodzina 500 plus” na okres zasiłkowy 2017/2018. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta Rumi (pokój nr 010, nr tel. 58 679-65-39). 



Rumskie Nowiny nr �/sierpień/����

Monitoring miejski – nowe kamery
Jeszcze przed Światowym Zjazdem Kaszubów w Rumi 
zamontowano dwie nowe kamery. Uzupełniły one miejską 
sieć monitoringu. 

Kamery obejmują swoim zasięgiem fragment ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż Zagórskiej Strugi (w pobliżu Miejskiego Domu 

Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) oraz fragment ulicy 

Dąbrowskiego. Łącznie bezpieczeństwa w mieście strzeże 31 kamer. Ich 

pracę nadzoruje Straż Miejska oraz Komisariat Policji w Rumi. 

– System monitoringu jest jednym z elementów oddziaływania 

prewencyjnego i pod tym względem sprawdza się od samego 

początku istnienia  – mówi radny Krzysztof Woźniak, 

przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa. – Funkcjonowanie 

monitoringu w Rumi należy podzielić na trzy okresy. Pierwszy, 

w czasie którego powstała sama idea i stacja monitorowania na 

posterunku policji. Drugi, kiedy w wyniku zmian strukturalnych 

w policji dozór został ograniczony tylko funkcjonariusza 

dyżurnego, który siłą rzeczy miał ograniczone możliwości pełnego 

korzystania z kamer. Trzeci, trwający do teraz, podczas którego 

powstała druga stacja monitorowania na posterunku Straży 

Miejskiej. Oznacza to pełną obsługę w godzinach pracy strażników 

– dodaje. 

Monitoring miejski przynosi regularne efekty. Średnio 

w tygodniu Straż Miejska podejmuje kilkanaście interwencji 

w wyniku obserwacji prowadzonych za pomocą kamer. Warto 

dodać, że w lipcu jeden z patroli wysłanych przez operatora 

monitoringu miejskiego do osób spożywających alkohol w miejscu 

zabronionym ujął osobę poszukiwaną listem gończym w cel

u osadzenia w zakładzie karnym.

– Obecnie Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego 

prowadzi rozmowy, aby kamery w parkach wyposażone były 

w głośniki. Pomoże to przestrzegać mieszkańców przed 

popełnianiem drobnych wykroczeń – dodaje Krzysztof Woźniak. 

Monitoring w Rumi zaczął funkcjonować wiosną 2004 roku. 

Wówczas to postawionych zostało pięć pierwszych kamer. Od tego 

czasu system jest stale rozwijany. Nowe kamery montowane są 

w miejscach, które uznawane są za potencjalnie zagrożone. 

RUMSKA
KARTA

SENIORA

i aktualizowanie wiedzy czy realizację pasji.

Organizowane są także wydarzenia dedykowane seniorom. 

Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszy się koncert z okazji 

Dnia Seniora. Zeszłoroczna edycja zgromadziła w hali Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji blisko 800 osób. Gwiazdą wieczoru była 

wówczas Krystyna Giżowska. W tym roku koncert odbędzie się pod 

koniec października.

Jak uzyskać Kartę?

Każdy senior chcący uzyskać Kartę powinien pobrać i czytelnie 

wypełnić wniosek o jej wydanie. Można go uzyskać w Biurze 

Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi oraz za pośrednictwem 

strony internetowej rumia.eu, zakładki „Dla mieszkańców” – 

„Sprawy społeczne” – „Seniorzy”. 

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

wypełnionego Wniosku, ma obowiązek wydać kartę. 

Rumska Karta Seniora ważna jest jedynie z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. Ma charakter osobisty i nie może być 

użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom, 

a prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od 

dochodu.  

Senior, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, korzysta 

z karty osobiście. Prawo to nie podlega przeniesieniu na inną 

osobę, a Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez 

Seniora osobom trzecim.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na 

uprawnienie lub utratę, zgubienie, zniszczenie Karty, Senior jest 

zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urząd 

Miasta Rumi lub złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.

Burmistrz miasta we współpracy z Radnymi, Radą 
Seniora i Przedsiębiorcami wprowadził Rumską 
Kartę Seniora. Upoważnia ona do różnego rodzaju 
zniżek dla mieszkańców powyżej 60 roku życia. 

Atrakcyjne zniżki dzięki
Rumskiej Karcie Seniora

Taniej i bezpieczniej 

Dzięki Rumskiej Karcie Seniora osoby starsze mogą skorzystać 

z oferty jednego z kilkunastu partnerów programu, a także usług 

z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Kompletna lista podmiotów 

biorących udział w programie dostępna jest na stronie rumia.eu. 

Miejsca oferujące zniżki oznaczone są specjalnym znakiem 

graficznym programu. 

– W naszym mieście jest coraz więcej osób powyżej 60 roku 

życia. Stanowią oni ponad 20% wszystkich mieszkańców. Musimy 

dbać o tę grupę i starać się, aby ich życie było bezpieczne i wygodne 

– mówi Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej. – Już teraz 

zapraszamy seniorów po Karty. Wystarczy zgłosić się do Urzędu 

Miasta i złożyć odpowiedni wniosek – dodaje. 

– Cieszę się bardzo z wprowadzenia Rumskiej Karty Seniora. 

Jest to pozytywna inicjatywa, która wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom ludzi starszych. Już teraz wzbudza zainteresowanie 

seniorów. Pytają oni jak będzie dokładnie wyglądał projekt, czy 

dużo firm bierze w nim udział – mówi Mieczysław Grzenia, 

przewodniczący Rady Seniorów. 

– W Rumi myśli się o seniorach. Od jakiegoś czasu w mieście 

funkcjonuje Karta Dużej Rodziny, bardzo dobrze, że teraz dołączy 

do niej także Rumska Karta Seniora. Rozmawiam ze studentami 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na bieżąco pytają oni o szczegóły 

jej funkcjonowania. Póki co do współpracy zgłosiło się kilkunastu 

przedsiębiorców, gorąco liczę, że program będzie się rozwijał 

i z czasem będzie ich coraz więcej – mówi Renata Grzesiak, prezes 

Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Rumia przyjazna dla seniorów

Rumia od dawna stawia na politykę senioralną. Pod koniec 

2014 roku w Rumi powołano do życia Radę Seniora, 14-osobowe 

gremium, którego celem jest wspieranie władz miasta oraz Rady 
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Sprawy społeczne
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dziecko. Jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, 
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Pomysł na Zagórze i Górę Markowca 
Znane są wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej Góry Markowca i Zagórza. 

Najlepsza koncepcja

Komisja konkursowa za najciekawszą 

propozycję uznała tę przygotowaną 

przez Idees Architektura i Krajobraz 

z Krakowa. Firma otrzymała nagrodę 

pieniężną w wysokości 25 tysięcy złotych 

oraz zaproszona została do dalszych 

negocjacji. 

– Wygrana w konkursie to dla nas 

zaskoczenie, ale i ogromna satysfakcja. 

Wielką przyjemnością byłoby dla nas 

kontynuowanie pracy dla Rumi  – mówi 

Izabela Sykta, właścicielka zwycięskiego 

biura. – Bardzo spodobał nam się ten 

teren. Wcześniej Rumia była znana nam 

mało, chociaż wiedzieliśmy, że znajduje 

się tu ciekawa realizacja archi-

tektoniczna, czyli Stacja Kultura. Dlatego 

byliśmy pewni, że jest to miasto 

stawiające na nowoczesne rozwiązania 

– dodaje.

Na II miejscu znalazła się gdańska firma 3MA, natomiast III 

miejsce zajęła firma Aeon Form Dominika Sędzickiego także 

z Gdańska. Laureaci, zgodnie z regulaminem konkursowym, 

otrzymali kolejno 15 i 10 tysięcy złotych nagrody. 

W przyszłości…

Twórcy koncepcji przygotowali w obrębie Góry Markowca 

projekty m.in. amfiteatru plenerowego, ścianki wspinaczkowej 

Realizacja tego projektu idzie w bardzo 

dobrym kierunku. Zdobyliśmy blisko 

13 milionów złotych na rewitalizację 

obszaru Zagórza i Góry Markowca. 

Konkurs na opracowanie koncepcji 

pokazał, jak mogą zmienić się te ważne 

dla mieszkańców miejsca. Bardzo 

dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się popracować dla 

naszego miasta – burmistrz Michał Pasieczny. 

z wieżą widokową oraz toru pumptrack. Na szczyt Góry będzie 

można dostać się schodami. Z kolei przedsięwzięcia planowane 

w granicach Zagórza to m.in. strefy rekreacji, nowe ciągi 

komunikacyjne czy miejsca postojowe. We wstępnym projekcie 

znalazły się np. modułowe meble miejskie, altanki, pergole, plac 

zabaw czy… domki dla owadów. 

– Temat spodobał nam się ze względu na specyficzny charakter. 

Mamy dwa obiekty, zupełnie różne, a jednak powiązane ze sobą, 
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miejscem wypraw pieszych i rowerowych – w jej pobliżu przebiegają 

bowiem ogólnodostępne szlaki turystyczne (m.in. Szlak Zagórskiej 

Strugi).  

Wzniesienie jest również miejscem ważnym z punktu widzenia 

historii naszego miasta. Podczas badań archeologicznych 

przeprowadzanych kilkakrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 

na stokach Góry odnaleziono pozostałości osad kultury halsztackiej 

rozwijającej się w latach 800-450 p.n.e., a także osady 

średniowiecznej z XII-XIV wieku. Żelbetowe pozostałości na jej 

szczycie to resztki niemieckiej baterii obrony przeciwlotniczej z 1942 

roku (259. Marine Flak Abteilung).

Nie inaczej jest z osiedlem zlokalizowanym między ulicami 

Sabata i Kombatantów. Jego historia sięga II wojny światowej. Część 

budynków powstała jako zaplecze mieszkalne dla pracowników 

okolicznych zakładów wojskowych. 

niosące dodatkowo elementy trudnego 

p o n i e m i e c k i e g o  d z i e d z i c t w a 

historycznego. To jest wyzwanie. 

Osiedle przy ulicy Kombatantów 

posiada ogromne walory urba-

nistyczne i architektoniczne, dzięki 

czemu jest wartością samą w sobie, 

szczególnie w Rumi, w której krajobraz 

jest dość chaotyczny. Dlatego naszą 

główną determinantą było zachowanie 

tożsamości tych miejsc i odpowiedź na 

potrzeby użytkowników tej przestrzeni 

– dodaje Izabela Sykta. 

Symbole Rumi

Góra Markowca jest jednym 

z krajobrazowych symboli Rumi. 

Stanowi doskonały punkt widokowy na 

Pradolinę Kaszubską, Kępę Oksywską 

i Zatokę Gdańską. Jest też popularnym 

Schody - wejście od strony południowej

Podest wypoczynkowy z trampoliną siatkową
*Koncepcje w wyniku negocjacji z wykonawcą mogą ulec zmianie. 

Inwestycje Inwestycje
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 Koncerty organowe
w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych

Wizyta harcerzy z Rzymu

Nowa ulica
Bądkowskiego –
inwestycja
zakończona
Zakończono prace w obrębie ulicy Bądkowskiego. Odtąd 
mieszkańcy mogą korzystać z nowej nawierzchni jezdni 
wraz z chodnikiem. Miasto ze środków zewnętrznych 
pozyskało na ten cel ponad 700 tysięcy złotych.

W ramach inwestycji dobudowana została także kanalizacja 

deszczowa oraz przebudowany gazociąg. Łącznie koszt prac 

wyniósł 1 113 663 zł. Z Narodowego Programu Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pozyskano 

blisko 480 000 zł, a blisko 250 tys. dołożył powiat wejherowski. 

– Zreal izowanie te j  inwestycj i  to wyższy komfor t 

i bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców. Warto podkreślić, 

że większość środków na ten cel pozyskano ze źródeł zewnętrznych. 

Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta oraz wykonawcom 

za sprawne i planowe prace przy tym projekcie, a mieszkańcom 

ul. Bądkowskiego za wyrozumiałość i cierpliwość – mówi radna 

Jolanta Dobrzeniecka.

Odnowiona ulica Bądkowskiego, łącząca ulice Partyzantów 

i Kosynierów to alternatywa drogowa dla mieszkańców 

poruszających się w tym rejonie Rumi. W przyszłości ma odciążyć 

korkującą się ulicę I Dywizji WP.  

– Budowa ulicy Bądkowskiego to bardzo ważna inwestycja, 

która pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i płynność ruchu 

w północnych dzielnicach Rumi. Mieszkańcy zabiegali o to od wielu 

lat i cieszę się, że udało się zrealizować to przedsięwzięcie – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny. 

Jest to kolejny duży remont drogowy w tej części miasta. 

W grudniu 2016 roku udało się zmodernizować ciąg ulic 

Jaworskiego, Targowej i Rodziewiczówny, który łączy ulicę 

Dąbrowskiego z drogą wojewódzką nr 100.  

Ulica Bądkowskiego przed remontem:

Ulica Bądkowskiego po remoncie

27 lipca w Urzędzie Miasta Rumi wizytę złożyły harcerki z Rzymu. 

Spotkanie z Zastępcą Burmistrza Miasta Rumi Marcinem Kurkowskim 

odbyło się w sali nr 100. Po przedstawieniu roli harcerzy we Włoszech 

oraz krótkim opisie charakterystyki hufca goście zadawali pytania 

Burmistrzowi. Poruszone zostały kwestie położenia geograficznego 

oraz historii miasta Rumi.

Na koniec spotkania włoskie harcerki otrzymały gadżety miejskie.
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Przed wojną krajobraz dzisiejszej Starej 
Rumi zdobiła nie tylko wieża Kościoła 
Podwyższenia Krzyża Świętego, lecz 
także znacznie starsza – kościoła 
ewangelickiego.

W wyniku porozbiorowego napływu ludności 

nawet co czwarty mieszkaniec dawnej wsi Rumia był 

ewangelikiem. Tak duża grupa wyznaniowa 

potrzebowała swojej świątyni. 

Wiadomo, że kościół ewangelicki funkcjonował 

w Rumi już w 1859 roku, jednak kształt znany ze 

starych pocztówek uzyskał dopiero dwadzieścia lat 

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

Dawny kościół ewangelicki 

Kościół ewangelicki przed wojną

Rumia dawniej i dziś 

Dworzec przed wojną Dworzec w latach siedemdziesiątych

Pierwszy dworzec w Rumi powstał w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Był to niewielki obiekt o konstrukcji z muru pruskiego. 
Tuż po wojnie rozbudowano go do kształtu widocznego na jednym z powyższych zdjęć. W swoim wnętrzu mieścił m.in. poczekalnię 
i restaurację dworcową. Budynek ten zniszczono podczas II wojny światowej, a jego miejsce na wiele lat zajęła prowizoryczna, 
drewniana szopa. Dopiero w 1960 roku do użytku oddano nowy dworzec, który istnieje do dzisiaj. W jego zrewitalizowanym 
wnętrzu znajduje się najpiękniejsza biblioteka świata – Stacja Kultura. 

później. Nieopodal, w kierunku wschodnim (w okolicy dzisiejszej 

ulicy Chełmińskiej), znajdował się niewielki przykościelny 

cmentarz, do którego prowadziła aleja lipowa.  

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku gmina 

ewangelicka w Rumi zaczęła się kurczyć. W latach trzydziestych 

parafia nie miała już własnego proboszcza, a niedzielne msze dla 

niewielkiej grupy odprawiał kapłan przyjeżdżający z odległego 

Sopotu. 

Kościół ewangelicki został uszkodzony podczas II wojny 

światowej, a tuż po jej zakończeniu częściowo rozebrany 

i zaadaptowany na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 1. 

W takim kształcie przetrwał do dzisiaj. 

Wyraźnie zachował się za to obrys dawnego cmentarza, który 

obecnie wykorzystywany jest przez mieszkańców jako niewielki 

park. Znajduje się on tuż przy Pomniku Bohaterów Walk 

z Faszyzmem, a jego dawne granice wyznaczają dorodne lipy. 
Rumskie kapliczki...
Kapliczka przy ulicy Derdowskiego 

Znajduje się przy ruchliwej ulicy, ale przez 

to, że stoi za płotem na prywatnej posesji 

nie zawsze jest zauważana. W środku 

ustawiona została figura Matki Boskiej 

Niepokalanej, a boczne ściany wieńczą 

małe filary. To trzecia kapliczka, która 

znajduje się w tym miejscu. Pierwszą, 

n iewie lką  postawi ła  w latach 50 

Bronisława Bieszk jako podziękowanie za 

powrót jej męża Wiktora z wojny 

(rumianin uciekł z łagru i dotarł do domu 

2 lutego, w święto Matki Boskiej 

Gromnicznej). W budowie drugiej, którą 

poświęcono w połowie lat 70, pomagał 

z d u n .  O b e c n a  k a p l i c z k a  z o s t a ł a 

wybudowana przez syna Bronisławy 

i  W i k t o r a  –  R y s z a r d a  B i e s z k e , 

a zaprojektowała ją żona Gabriela 

Bieszke. Matka Boska Niepokalana 

znajdująca się w środku to ta sama figura, 

który z pewnością była w kapliczce z lat 70, 

a być może i ta, która była w pierwszej, 

najstarszej kapliczce - obecnie nie sposób 

już to zweryfikować.

Setne urodziny Pana Franciszka!
W piątek 28 lipca mieszkaniec 

Rumi Pan Franciszek Wróblewski  

obchodził setne urodziny. Wizytę 

złożył mu Zastępca Burmistrza Miasta 

Rumi Marcin Kurkowski. Jubilat 

przyjął najserdeczniejsze życzenia, 

kwiaty, list oraz pamiątkowy dyplom 

w drewnie. Po oficjalnych gratulacjach 

i  ż y c z e n i a c h  Pa n  F r a n c i s z e k 

opowiedział historię swojego życia 

oraz zdradził sekret swojej dobrej 

kondycji.

J u b i l a t o w i  g r a t u l u j e m y 

wspaniałego wieku i  życzymy 

kolejnych stu lat w zdrowiu!
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Przed wojną krajobraz dzisiejszej Starej 
Rumi zdobiła nie tylko wieża Kościoła 
Podwyższenia Krzyża Świętego, lecz 
także znacznie starsza – kościoła 
ewangelickiego.
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nawet co czwarty mieszkaniec dawnej wsi Rumia był 

ewangelikiem. Tak duża grupa wyznaniowa 

potrzebowała swojej świątyni. 

Wiadomo, że kościół ewangelicki funkcjonował 

w Rumi już w 1859 roku, jednak kształt znany ze 

starych pocztówek uzyskał dopiero dwadzieścia lat 

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

Dawny kościół ewangelicki 

Kościół ewangelicki przed wojną

Rumia dawniej i dziś 

Dworzec przed wojną Dworzec w latach siedemdziesiątych

Pierwszy dworzec w Rumi powstał w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Był to niewielki obiekt o konstrukcji z muru pruskiego. 
Tuż po wojnie rozbudowano go do kształtu widocznego na jednym z powyższych zdjęć. W swoim wnętrzu mieścił m.in. poczekalnię 
i restaurację dworcową. Budynek ten zniszczono podczas II wojny światowej, a jego miejsce na wiele lat zajęła prowizoryczna, 
drewniana szopa. Dopiero w 1960 roku do użytku oddano nowy dworzec, który istnieje do dzisiaj. W jego zrewitalizowanym 
wnętrzu znajduje się najpiękniejsza biblioteka świata – Stacja Kultura. 
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Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio
u organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do zmian w programie. Udział w zajęciach osób nieletnich 
wymaga pisemnej zgody prawnych opiekunów.

AKCJA LATO
w Rumi

MIEJSKI DOM KULTURY W RUMI
ul. Mickiewicza 19, tel. 58 671 07 37

www.domkulturyrumia.pl
 

SIERPIEŃ

2 sierpnia 2017, 9 sierpnia 2017
Środa – godzina 19.00
LETNI KONCERT ORGANOWY
Miejsce: Sanktuarium NMPWW, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1

5 sierpnia 2017
Sobota – godzina 10.00
WYCIECZKA ROWEROWA
Trasa: Kazimierz, Rewa, Mechelinki, Mosty

6 sierpnia 2017
Niedziela – godzina 15.00-22.00
JARMARK KASZUBSKI – Festyn rodzinny
Miejsce: Scena Letnia MDK

13 sierpnia 2017, 27 sierpnia 2017
Niedziela – godzina 12.00
MAŁA FILHARMONIA – Koncert rodzinny
Miejsce: Scena Letnia MDK

19 sierpnia 2017
Sobota – godzina 10.00
WYCIECZKA ROWEROWA
Trasa: Szmelta, Piekiełko, Bieszkowice, Nowy Dwór Wejherowski, 
Zbychowo

21 sierpnia 2017
Poniedziałek – godzina 10.00
WYCIECZKA DO TEATRU NA PLAŻY W GDYNI

22 – 25 sierpnia 2017
Wtorek - Piątek – godzina 11.00-13.00
GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE

27 sierpnia 2017
Niedziela – godzina 11.00-14.00
RADOSNA NIEDZIELA – Gry i zabawy, warsztaty plastyczne, konkursy 
z nagrodami
Miejsce: Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RUMI
Stacja Kultura, ul. Starowiejska 2, tel. 58 721 47 50

Filia Nr 1, ul. Pomorska 11, tel. 58 671 83 04
Filia Nr 2, ul. Kościelna 17, tel. 58 679 46 68
Filia Nr 4, ul. Górnicza 19, tel. 58 671 04 37

www.bibliotekarumia.pl

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY na czas wakacji zostanie wzbogacony 
o edukacyjne pakiety „Inspiracje na wakacje” (gra planszowa + książki + 
pomysł na rodzinne zabawy). Pakiety dostępne w Stacji Kultura 
(ul. Starowiejska 2) oraz w Filii nr 4 (ul. Górnicza 19).
Jak to działa?
Wystarczy odwiedzić placówkę biblioteczną i wybrać zestaw, który 
najbardziej się spodoba. Dwie książki, gra od producenta Trefl oraz 
opracowany przez Klub Mamy Rumianki scenariusz zabaw dla dzieci, 
dopasowany wiekowo, to pakiet, który można wypożyczyć z Biblioteki na 
dwa tygodnie do domu. Jest jednak jeden warunek  grę może –
wypożyczyć osoba dorosła. Czytelnika obowiązuje również taki sam 
regulamin, jak na wypożyczone woluminy  pakiet należy oddać –
w terminie, skompletowany i nieuszkodzony.

SIERPIEŃ

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek – godzina 10.00-18.00
WYPOŻYCZALNIA DZIECIĘCA dla dzieci wraz z opiekunami gdzie można 
skorzystać z komputerów, gier, księgozbioru.

Wtorek – godzina 11.00-12.00
ZAJĘCIA CZYTELNICZE – „Zacznijmy dzień od czytania”
Miejsce: Stacja Kultura, Filia Nr 1, Filia Nr 2, Filia Nr 4

DOM KULTURY SM „JANOWO”
ul. Pomorska 11, tel. 58 671 82 93

www.smj-rumia.pl

SIERPIEŃ

Poniedziałki
Godzina 10.00 – WAKACYJNA SZKOŁA TAŃCA I ZABAWY
Godzina 11.00 – PREZENTACJE MULTIMEDIALNE – WIELCY ODKRYWCY
Godzina 11.30 – WARSZTATY PLASTYCZNE
Godzina 12.30 – GRY PLANSZOWE, TENIS STOŁOWY, MINI FOOTBALL
Godzina 13.00 – SZKÓŁKA GITARY BIWAKOWEJ

Wtorki
SKM-ką ZWIEDZAMY TRÓJMIASTO – Kino, bowling, muzea
Filmowe premiery: „Auta 3”, „Gru, Dru i Minionki”, „Kapitan Majtas”, „Rock 
Dog”

Środy
Godzina 10.00 – WAKACYJNA SZKOŁA TAŃCA I ZABAWY
Godzina 11.00 – PREZENTACJE MULTIMEDIALNE – WIELCY ODKRYWCY
Godzina 11.30 – WARSZTATY PLASTYCZNE
Godzina 12.30 – GRY PLANSZOWE, TENIS STOŁOWY, MINI FOOTBALL
Godzina 13.00 – SZKÓŁKA GITARY BIWAKOWEJ

Czwartki
CZWARTKOWE WYCIECZKI AUTOKAROWE DLA DZIECI 
Zapisy od 26 czerwca 2017, tel. 58 671 82 93
6 lipca 2017 – PRZYGODA W KASZUBSKIEJ ALASCE / WESTERPLATTE – 
psy husky  i inne zwierzęta, ognisko i pieczenie kiełbasek
13 lipca 2017 – SKANSEN WDZYDZE – wieża widokowa, rejs statkiem po 
jeziorach wdzydzkich
20 lipca 2017 – ZAMEK KRZYŻACKI W GNIEWIE – biesiada i zabawy 
rycerskie  w Bractwie Kerin
27 lipca 2017 – MIASTECZKO WESTERNOWE W GRUDZIĄDZU – zabawy 
i pokazy kowbojskie
3 sierpnia 2017 – ZABAWY W TAJNEJ PIRACKIEJ BAZIE GRĄBKOWO KOŁO 
SŁUPSKA ORAZ MUZEUM TELEWIZORA W LĘBORKU – ognisko 
i pieczenie kiełbasek

BOISKO „ORLIK 2012”
ul. Stoczniowców 6, Trenerzy środowiskowi 

tel. 519 102 398

SIERPIEŃ

Poniedziałki
Godzina 09.00–12.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla szkół gimnazjalnych
Godz ina  16 . 00–18 . 00  –  WAKACJE  Z  P I ŁKĄ  –  d l a  s z kó ł 
ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla dorosłych

Wtorki
Godzina 09.00–12.00 – GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH – 
dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH – 
dla szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH – 
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH – dla dorosłych

Środy
Godzina 09.00–12.00 – STREETBALL – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – STREETBALL – dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – STREETBALL – dla szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – STREETBALL – dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – STREETBALL – dla dorosłych

Czwartki
Godzina 09.00–12.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla szkół 
podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla szkół 
gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – 
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla dorosłych

Piątki
Godzina 09.00–12.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO – 
dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO – 
dla szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO – 
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO – dla dorosłych

Soboty
Godzina 09.00–12.00 – MINI-GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – MINI-GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ – 
dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – MINI-GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ – 
dla szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – MINI-GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ – 
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – MINI-GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ – dla dorosłych

Niedziela
Godzina 09.00–12.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla szkół 
podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla szkół 
gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – 
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla dorosłych

Osoby lub grupy sportowe zainteresowane wzięciem udziału w 
poszczególnych meczach i turniejach piłkarskich proszone są o kontakt z 
trenerami środowiskowymi, tel. 519 102 398 

BOISKO „ORLIK 2012”
ul. Świętopełka 24, Trenerzy środowiskowi 

tel. 604 776 516

1-3 sierpnia 2017
Wtorek - Czwartek - godzina 16.00-19.00
TURNIEJ „PIĄTEK PIŁKARSKICH”

4 sierpnia 2017
Piątek - godzina 17.00-20.00
TURNIEJ STREETBALL

7-10 sierpnia 2017
Poniedziałek - Czwartek - godzina 16.00-19.00
TURNIEJ „PIĄTEK PIŁKARSKICH”

Poniedziałek - Piątek - godzina 10.00-13.00
GODZINY OTWARTE ORLIKA 2012

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA MOSIR RUMIA
Antresola, ul. Mickiewicza 49, tel. 58 771 17 36

www.mosir.rumia.pl

SIERPIEŃ

Poniedziałki i środy – godzina 17.30-19.30
WAKACJE Z TENISEM STOŁOWYM

PŁYWALNIA KRYTA MOSIR RUMIA
ul. Rodziewiczówny 8, tel. 58 679 44 09

LETNIA SZKÓŁKA PŁYWANIA

III TURNUS
16 sierpnia 2017 – 31 sierpnia 2017
Godzina – 8.00-12.30

KORTY TKKF ORZEŁ
ul. Mickiewicza 43, MOSiR, tel. 58 771 17 36

WAKACJE Z TENISEM ZIEMNYM
Godzina – 9.00-14.00
Termin:
21 sierpnia 2017 – 25 sierpnia 2017

PARAFIA P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RUMI
ul. Kościelna 20, tel. 58 671 01 10

www.rumiakrzyz.pl

Poniedziałek
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE, GRY I ZABAWY W ORATORIUM
WYJAZD DO KNIEWA I ZAJĘCIA NA FERMIE STRUSI
WYJAZD DO GNIEWINA NA WIEŻĘ WIDOKOWĄ

Wtorek
I TURNUS – WYJAZD DO ADVENTURE PARK KOLIBKI W GDYNI
II TURNUS – WYJAZD DO CENTRUM KULTURY REGIONU SZYMBARK, 
WIEŻA WIDOKOWA W WIEŻYCY

Środa
WYJAZD DO JUMP CITY W GDYNI
ZAJĘCIA PLASTCZNE I ARTYSTYCZNE CZ. 1

Czwartek
WYJAZD DO PUCKA NAD ZATOKĘ – gry i zabawy w wodzie, nauka 
pływania na desce windsurfingowej
lub WYJŚCIE DO HOTELU FALTOM – basen i kręgle

Piątek
ZAJĘCIA PLASTYCZNE I ARTYSTYCZNE CZ 2
WYJŚCIE DO MULTIKINA
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE PÓŁKOLONII

KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ „SAMA RAMA”
PRZY SM „JANOWO”

ul. Dąbrowskiego 56, tel. 58 679 57 00

12 sierpnia 2017
Trasa: Rumia – Reda – Rekowo – Wejherowo – Rumia
26 sierpnia 2017
Trasa: Rumia- Piekiełko – Kamień – Rumia 

XXIV Jarmark Kaszubski

WSTĘP WOLNY

6 sierpnia godz. 15.00-22.00 

W Parku Starowiejskim przy Scenie Letniej MDK. 
Poza występami artystycznymi i kiermaszem będą konkursy,

turniej baśki, pokaz gołębi ozdobnych.

GWIAZDA WIECZORU:

FESTYN 

naturalnie pomysłowa
RUMIARUMIARUMIA

ŚWIĘTO PATRONA MIASTA RUMI – ŚW. JANA BOSKO

Rumia – 15  sierpnia 2017 – (Wtorek)

godz. 18.00   Koncert  ELENI

godz. 10.40  - Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej 

godz. 11.00 - Msza Święta w  intencji Ojczyzny w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

godz. 11.50 - Uroczyste złożenie kwiatów na mogiłach żołnierzy oraz mogile Hipolita Roszczynialskiego

na BOISKU WIELOFUNKCYJNYM ,,SALOS św. Jana Bosko” (ul. Bukowa)

godz. 15.00  -  Przywitanie mieszkańców miasta Rumi i obecnych gości 

godz. 15:10 - „W krainie Czarów”- pokaz iluzjonistów

godz. 15.35  -  Turniej dzieci Rugby Tag św. Jana Bosko, Turniej piłki nożnej SALOSIK

godz. 15.40  -   Rodzinny Pokaz Tańców Modlitewnych i Świeckich

godz. 15.45  -  Zaproszenie do udziału w grach i zabawach sportowo-rekreacyjnych „sport dla wszystkich” 

godz. 15.50  -  Rodzinny Konkurs rysunkowy „25 lecie SALOS RP”

godz. 16.00  - Monika Kitel z zespołem uczestniczka The Voice of Poland 

godz. 16.50  -  Mecz piłki nożnej: SL SLAOS Rumia rocznik 1995-1996 - Samorządowcy Miasta Rumi

                     (2 x 30 min) -  w przerwie meczu występ zespołów SPIN, SPINKI, SPINECZKI

godz. 17.50   - Posumowanie  turniejów i wręczenie pamiątkowych medali  

godz. 19.00  -  Występ Gdańskiej Orkiestry Ogrodowej

W TRAKCIE FESTYNU:

Nauka żonglowania, wspólna zabawa z postaciami bajkowymi, balonowe show,

szczudlarze, grillowanie, dmuchańce

Samorząd
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do zmian w programie. Udział w zajęciach osób nieletnich 
wymaga pisemnej zgody prawnych opiekunów.

AKCJA LATO
w Rumi

MIEJSKI DOM KULTURY W RUMI
ul. Mickiewicza 19, tel. 58 671 07 37

www.domkulturyrumia.pl
 

SIERPIEŃ

2 sierpnia 2017, 9 sierpnia 2017
Środa – godzina 19.00
LETNI KONCERT ORGANOWY
Miejsce: Sanktuarium NMPWW, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1

5 sierpnia 2017
Sobota – godzina 10.00
WYCIECZKA ROWEROWA
Trasa: Kazimierz, Rewa, Mechelinki, Mosty

6 sierpnia 2017
Niedziela – godzina 15.00-22.00
JARMARK KASZUBSKI – Festyn rodzinny
Miejsce: Scena Letnia MDK

13 sierpnia 2017, 27 sierpnia 2017
Niedziela – godzina 12.00
MAŁA FILHARMONIA – Koncert rodzinny
Miejsce: Scena Letnia MDK

19 sierpnia 2017
Sobota – godzina 10.00
WYCIECZKA ROWEROWA
Trasa: Szmelta, Piekiełko, Bieszkowice, Nowy Dwór Wejherowski, 
Zbychowo

21 sierpnia 2017
Poniedziałek – godzina 10.00
WYCIECZKA DO TEATRU NA PLAŻY W GDYNI

22 – 25 sierpnia 2017
Wtorek - Piątek – godzina 11.00-13.00
GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE

27 sierpnia 2017
Niedziela – godzina 11.00-14.00
RADOSNA NIEDZIELA – Gry i zabawy, warsztaty plastyczne, konkursy 
z nagrodami
Miejsce: Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RUMI
Stacja Kultura, ul. Starowiejska 2, tel. 58 721 47 50

Filia Nr 1, ul. Pomorska 11, tel. 58 671 83 04
Filia Nr 2, ul. Kościelna 17, tel. 58 679 46 68
Filia Nr 4, ul. Górnicza 19, tel. 58 671 04 37

www.bibliotekarumia.pl

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY na czas wakacji zostanie wzbogacony 
o edukacyjne pakiety „Inspiracje na wakacje” (gra planszowa + książki + 
pomysł na rodzinne zabawy). Pakiety dostępne w Stacji Kultura 
(ul. Starowiejska 2) oraz w Filii nr 4 (ul. Górnicza 19).
Jak to działa?
Wystarczy odwiedzić placówkę biblioteczną i wybrać zestaw, który 
najbardziej się spodoba. Dwie książki, gra od producenta Trefl oraz 
opracowany przez Klub Mamy Rumianki scenariusz zabaw dla dzieci, 
dopasowany wiekowo, to pakiet, który można wypożyczyć z Biblioteki na 
dwa tygodnie do domu. Jest jednak jeden warunek  grę może –
wypożyczyć osoba dorosła. Czytelnika obowiązuje również taki sam 
regulamin, jak na wypożyczone woluminy  pakiet należy oddać –
w terminie, skompletowany i nieuszkodzony.

SIERPIEŃ

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek – godzina 10.00-18.00
WYPOŻYCZALNIA DZIECIĘCA dla dzieci wraz z opiekunami gdzie można 
skorzystać z komputerów, gier, księgozbioru.

Wtorek – godzina 11.00-12.00
ZAJĘCIA CZYTELNICZE – „Zacznijmy dzień od czytania”
Miejsce: Stacja Kultura, Filia Nr 1, Filia Nr 2, Filia Nr 4

DOM KULTURY SM „JANOWO”
ul. Pomorska 11, tel. 58 671 82 93

www.smj-rumia.pl

SIERPIEŃ

Poniedziałki
Godzina 10.00 – WAKACYJNA SZKOŁA TAŃCA I ZABAWY
Godzina 11.00 – PREZENTACJE MULTIMEDIALNE – WIELCY ODKRYWCY
Godzina 11.30 – WARSZTATY PLASTYCZNE
Godzina 12.30 – GRY PLANSZOWE, TENIS STOŁOWY, MINI FOOTBALL
Godzina 13.00 – SZKÓŁKA GITARY BIWAKOWEJ

Wtorki
SKM-ką ZWIEDZAMY TRÓJMIASTO – Kino, bowling, muzea
Filmowe premiery: „Auta 3”, „Gru, Dru i Minionki”, „Kapitan Majtas”, „Rock 
Dog”

Środy
Godzina 10.00 – WAKACYJNA SZKOŁA TAŃCA I ZABAWY
Godzina 11.00 – PREZENTACJE MULTIMEDIALNE – WIELCY ODKRYWCY
Godzina 11.30 – WARSZTATY PLASTYCZNE
Godzina 12.30 – GRY PLANSZOWE, TENIS STOŁOWY, MINI FOOTBALL
Godzina 13.00 – SZKÓŁKA GITARY BIWAKOWEJ

Czwartki
CZWARTKOWE WYCIECZKI AUTOKAROWE DLA DZIECI 
Zapisy od 26 czerwca 2017, tel. 58 671 82 93
6 lipca 2017 – PRZYGODA W KASZUBSKIEJ ALASCE / WESTERPLATTE – 
psy husky  i inne zwierzęta, ognisko i pieczenie kiełbasek
13 lipca 2017 – SKANSEN WDZYDZE – wieża widokowa, rejs statkiem po 
jeziorach wdzydzkich
20 lipca 2017 – ZAMEK KRZYŻACKI W GNIEWIE – biesiada i zabawy 
rycerskie  w Bractwie Kerin
27 lipca 2017 – MIASTECZKO WESTERNOWE W GRUDZIĄDZU – zabawy 
i pokazy kowbojskie
3 sierpnia 2017 – ZABAWY W TAJNEJ PIRACKIEJ BAZIE GRĄBKOWO KOŁO 
SŁUPSKA ORAZ MUZEUM TELEWIZORA W LĘBORKU – ognisko 
i pieczenie kiełbasek

BOISKO „ORLIK 2012”
ul. Stoczniowców 6, Trenerzy środowiskowi 

tel. 519 102 398

SIERPIEŃ

Poniedziałki
Godzina 09.00–12.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla szkół gimnazjalnych
Godz ina  16 . 00–18 . 00  –  WAKACJE  Z  P I ŁKĄ  –  d l a  s z kó ł 
ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla dorosłych

Wtorki
Godzina 09.00–12.00 – GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH – 
dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH – 
dla szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH – 
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH – dla dorosłych

Środy
Godzina 09.00–12.00 – STREETBALL – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – STREETBALL – dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – STREETBALL – dla szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – STREETBALL – dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – STREETBALL – dla dorosłych

Czwartki
Godzina 09.00–12.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla szkół 
podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla szkół 
gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – 
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla dorosłych

Piątki
Godzina 09.00–12.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO – 
dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO – 
dla szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO – 
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO – dla dorosłych

Soboty
Godzina 09.00–12.00 – MINI-GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – MINI-GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ – 
dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – MINI-GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ – 
dla szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – MINI-GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ – 
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – MINI-GRY W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ – dla dorosłych

Niedziela
Godzina 09.00–12.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla szkół 
podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla szkół 
gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – 
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla dorosłych

Osoby lub grupy sportowe zainteresowane wzięciem udziału w 
poszczególnych meczach i turniejach piłkarskich proszone są o kontakt z 
trenerami środowiskowymi, tel. 519 102 398 

BOISKO „ORLIK 2012”
ul. Świętopełka 24, Trenerzy środowiskowi 

tel. 604 776 516

1-3 sierpnia 2017
Wtorek - Czwartek - godzina 16.00-19.00
TURNIEJ „PIĄTEK PIŁKARSKICH”

4 sierpnia 2017
Piątek - godzina 17.00-20.00
TURNIEJ STREETBALL

7-10 sierpnia 2017
Poniedziałek - Czwartek - godzina 16.00-19.00
TURNIEJ „PIĄTEK PIŁKARSKICH”

Poniedziałek - Piątek - godzina 10.00-13.00
GODZINY OTWARTE ORLIKA 2012

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA MOSIR RUMIA
Antresola, ul. Mickiewicza 49, tel. 58 771 17 36

www.mosir.rumia.pl

SIERPIEŃ

Poniedziałki i środy – godzina 17.30-19.30
WAKACJE Z TENISEM STOŁOWYM

PŁYWALNIA KRYTA MOSIR RUMIA
ul. Rodziewiczówny 8, tel. 58 679 44 09

LETNIA SZKÓŁKA PŁYWANIA

III TURNUS
16 sierpnia 2017 – 31 sierpnia 2017
Godzina – 8.00-12.30

KORTY TKKF ORZEŁ
ul. Mickiewicza 43, MOSiR, tel. 58 771 17 36

WAKACJE Z TENISEM ZIEMNYM
Godzina – 9.00-14.00
Termin:
21 sierpnia 2017 – 25 sierpnia 2017

PARAFIA P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RUMI
ul. Kościelna 20, tel. 58 671 01 10

www.rumiakrzyz.pl

Poniedziałek
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE, GRY I ZABAWY W ORATORIUM
WYJAZD DO KNIEWA I ZAJĘCIA NA FERMIE STRUSI
WYJAZD DO GNIEWINA NA WIEŻĘ WIDOKOWĄ

Wtorek
I TURNUS – WYJAZD DO ADVENTURE PARK KOLIBKI W GDYNI
II TURNUS – WYJAZD DO CENTRUM KULTURY REGIONU SZYMBARK, 
WIEŻA WIDOKOWA W WIEŻYCY

Środa
WYJAZD DO JUMP CITY W GDYNI
ZAJĘCIA PLASTCZNE I ARTYSTYCZNE CZ. 1

Czwartek
WYJAZD DO PUCKA NAD ZATOKĘ – gry i zabawy w wodzie, nauka 
pływania na desce windsurfingowej
lub WYJŚCIE DO HOTELU FALTOM – basen i kręgle

Piątek
ZAJĘCIA PLASTYCZNE I ARTYSTYCZNE CZ 2
WYJŚCIE DO MULTIKINA
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE PÓŁKOLONII

KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ „SAMA RAMA”
PRZY SM „JANOWO”

ul. Dąbrowskiego 56, tel. 58 679 57 00

12 sierpnia 2017
Trasa: Rumia – Reda – Rekowo – Wejherowo – Rumia
26 sierpnia 2017
Trasa: Rumia- Piekiełko – Kamień – Rumia 

XXIV Jarmark Kaszubski

WSTĘP WOLNY

6 sierpnia godz. 15.00-22.00 

W Parku Starowiejskim przy Scenie Letniej MDK. 
Poza występami artystycznymi i kiermaszem będą konkursy,

turniej baśki, pokaz gołębi ozdobnych.

GWIAZDA WIECZORU:

FESTYN 

naturalnie pomysłowa
RUMIARUMIARUMIA

ŚWIĘTO PATRONA MIASTA RUMI – ŚW. JANA BOSKO

Rumia – 15  sierpnia 2017 – (Wtorek)

godz. 18.00   Koncert  ELENI

godz. 10.40  - Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej 

godz. 11.00 - Msza Święta w  intencji Ojczyzny w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

godz. 11.50 - Uroczyste złożenie kwiatów na mogiłach żołnierzy oraz mogile Hipolita Roszczynialskiego

na BOISKU WIELOFUNKCYJNYM ,,SALOS św. Jana Bosko” (ul. Bukowa)

godz. 15.00  -  Przywitanie mieszkańców miasta Rumi i obecnych gości 

godz. 15:10 - „W krainie Czarów”- pokaz iluzjonistów

godz. 15.35  -  Turniej dzieci Rugby Tag św. Jana Bosko, Turniej piłki nożnej SALOSIK

godz. 15.40  -   Rodzinny Pokaz Tańców Modlitewnych i Świeckich

godz. 15.45  -  Zaproszenie do udziału w grach i zabawach sportowo-rekreacyjnych „sport dla wszystkich” 

godz. 15.50  -  Rodzinny Konkurs rysunkowy „25 lecie SALOS RP”

godz. 16.00  - Monika Kitel z zespołem uczestniczka The Voice of Poland 

godz. 16.50  -  Mecz piłki nożnej: SL SLAOS Rumia rocznik 1995-1996 - Samorządowcy Miasta Rumi

                     (2 x 30 min) -  w przerwie meczu występ zespołów SPIN, SPINKI, SPINECZKI

godz. 17.50   - Posumowanie  turniejów i wręczenie pamiątkowych medali  

godz. 19.00  -  Występ Gdańskiej Orkiestry Ogrodowej

W TRAKCIE FESTYNU:

Nauka żonglowania, wspólna zabawa z postaciami bajkowymi, balonowe show,

szczudlarze, grillowanie, dmuchańce

Samorząd
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HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2017r.

Przy czym:

l Odbiór odpadów zielonych – odbywa się z częstotliwością 1 x tydzień, w dniu tygodnia przypadającym odbiorowi odpadów komunalnych 

zbieranych selektywnie.

l Odbiór odpadów wielkogabarytowych – odbywa się z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów 

zbieranych selektywnie; można je również przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 4 szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; 

można je również przekazać bezpłatnie to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Poza wskazanymi wyżej terminami odbiór ww. odpadów dobywa się na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą.

W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada  w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy. 

HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ W RUMI W 2017r.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca 

nieruchomości indywidulanie ustala z firmą odbierającą odpady komunalne szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:

l Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: makulatury i opakowań wielomateriałowych, plastiku (tworzyw sztucznych) i metalu, szkła 

oraz popiołu z palenisk domowych - z częstotliwością minimum 1 x 2 tygodnie; odpadów zielonych - z częstotliwością minimum 1 x tydzień; można je 

również przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Odbiór odpadów wielkogabarytowych – z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych 

selektywnie; można przekazać je bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 4szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; 

można przekazać je bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, 

które winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) 

przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. 

l W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada  w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy. 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ W RUMI W 2017r.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), 

Właściciel/Zarządca nieruchomości indywidulanie ustala z firmą odbierającą odpady komunalne szczegółowy harmonogram odbioru 

odpadów komunalnych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:

l Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych – z częstotliwością minimum 1 x tydzień.

l W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada  w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy. 

l Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, 

które winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) 

przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2017 r.

Ogłoszenie Ogłoszenie

PUK
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HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2017r.

Przy czym:

l Odbiór odpadów zielonych – odbywa się z częstotliwością 1 x tydzień, w dniu tygodnia przypadającym odbiorowi odpadów komunalnych 

zbieranych selektywnie.

l Odbiór odpadów wielkogabarytowych – odbywa się z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów 

zbieranych selektywnie; można je również przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 4 szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; 

można je również przekazać bezpłatnie to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Poza wskazanymi wyżej terminami odbiór ww. odpadów dobywa się na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą.

W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada  w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy. 

HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ W RUMI W 2017r.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca 

nieruchomości indywidulanie ustala z firmą odbierającą odpady komunalne szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:

l Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: makulatury i opakowań wielomateriałowych, plastiku (tworzyw sztucznych) i metalu, szkła 

oraz popiołu z palenisk domowych - z częstotliwością minimum 1 x 2 tygodnie; odpadów zielonych - z częstotliwością minimum 1 x tydzień; można je 

również przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Odbiór odpadów wielkogabarytowych – z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych 

selektywnie; można przekazać je bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w ilości 4szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; 

można przekazać je bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, 

które winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) 

przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. 

l W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada  w dzień świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy. 
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Rumskie Nowiny nr �/sierpień/����

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy 

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

Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Gospodarki  oraz 

Nieruchomościami przyjmuje zgodnie z godzinami otwarcia UM 

z wyjątkiem  czwartków.

Referat Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz 

Wydział Spraw Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami otwarcia 

UM z wyjątkiem . wtorków i czwartków

TELEFONY ALARMOWE
Wojewódzkie Centrum Powiadamiana

Ratunkowego  

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska 

Nocna i świąteczna opieka medyczna

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

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

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

   Pogotowie Energetyczne 

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania

Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Usług Kominiarskich

112

999

998

58 671-01-98

58 679-47-12

997

58 679-67-22

58 679-35-55 

58 671-94-73 

58 679-65-73

58 679-69-50

58 572-72-00

993

992, 58 671-18-82

994, 58 621-90-19

991, 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-08-30

58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia

Centrum Medyczne IMED

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie

Dębogórska 132, Rumia

58 671-15-11

58 671-72-10

58 672-11-02

58 301-73-44

601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 670-48-48

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują 

mieszkańców w poniedziałki, w godz. 13.00-17.00, po uprzednim 

umówieniu się przez Sekretariat tel. 58 679 65 00.

W dniach 2, 8 i 9 września będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych z Państwa mieszkań. 

Sprzęty należy dostarczyć osobiście i przekazać naszym kierowcom.

Oddać można następujące artykuły:

l zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l baterie i akumulatory,

l termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne (zwykła żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), 

l środki ochrony roślin i owadobójcze,

l farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki, środki ochrony drewna (pustych opakowań nie przyjmujemy),

l przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki - bez opakowań i ulotek.

Dodatek specjalny

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 

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

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

Objazdowa Zbiórka
Odpadów Niebezpiecznych

nr 153

UWAGA MIESZKAŃCY!

SOBOTA, 2.09.2017 r.

Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych w Punkcie Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (PZON) w Rumi, w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ul. Dębogórska 148, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00.

Komisja Samorządowa

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

23 sierpnia, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

28 sierpnia, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

29 sierpnia, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

28 sierpnia, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

29 sierpnia, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Terminy sesji:

4 sierpnia 2017, godz.18.00.  w Urzędzie Miasta Rumi

31 sierpnia 2017, godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi 

Tematy wiodące sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r.:

ź Sprawozdanie Komisji Samorządowej

ź Informacja nt. przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 

2017/2018

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprze-

wodniczących Rady w miesiącu maju 2017 roku:

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

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

21.08  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa

28.08  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa.

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

i Wiceprzewodniczących

Sesja Rady Miejskiej Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

29 sierpnia, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

28 sierpnia, godz. 18.30 (poniedziałek)

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni 

wtorek miesiąca 12.00-14.00.

Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów”.

  9:30   ul. Ceynowy/Chełmońskiego

  9:50   ul. Żwirki i Wigury/Reja

10:10   ul. Kościuszki/Napierskiego

10:30   ul. Kosynierów 15 (przy sklepie)

10:50   ul. Chełmińska/Akacjowa

11:10   ul. Dębogórska/Piłsudskiego

11:30   ul. Ceynowy/Saperów

11:50   ul. Towarowa/Strzelecka

12:10   ul. Kamienna/Batorego

12:30 – 12:50 ul. Włókiennicza/Górnicza

PIĄTEK, 8.09.2017 r. – postoje przy szkołach SOBOTA, 9.09.2017 r.

  9:00   Zespół Szkół Ogólnokształcących, 

            ul. Stoczniowców 6

  9:40   Gimnazjum nr 2, ul. Świętojańska 11

10:20   Salezjańskie LO, ul. Świętojańska 1

11:00   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 

           ul. Starowiejska 4

11:40   Gimnazjum nr 1, ul. Rodziewiczówny 10

12:25   Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 6

13:10   Gimnazjum nr 4, ul. Batorego 29

13:50 – 14:10 Szkoła Podstawowa nr 10,

           ul. Górnicza 19

  9:30   ul. Abrahama/Starowiejska

  9:50   ul. Dąbrowskiego/Piłsudskiego

10:10   ul. 3 Maja/Kielecka

10:30   ul. Gdańska 6

10:50   ul. Stoczniowców 5

11:10   ul. Chylońska (przy Domu Kultury)

11:30   ul. Gdańska 41

11:50   ul. Krakowska (przy wieżowcach)

12:10   ul. Poznańska 25

12:30   ul. Wybickiego/Paderewskiego

12:50 – 13:10 ul. Mickiewicza (przy Domu Kultury)

Zużyte baterie zbierane są w systemie pojemnikowym w placówkach oświatowych, sklepach oraz w Urzędzie Miasta Rumi, natomiast 

przeterminowane leki w aptekach na terenie miasta.

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

18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

ul. Starowiejska 46. Więcej informacji na http://dda-rumia.pl.
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Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy 

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

Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Gospodarki  oraz 

Nieruchomościami przyjmuje zgodnie z godzinami otwarcia UM 

z wyjątkiem  czwartków.

Referat Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz 

Wydział Spraw Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami otwarcia 

UM z wyjątkiem . wtorków i czwartków

TELEFONY ALARMOWE
Wojewódzkie Centrum Powiadamiana

Ratunkowego  

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska 

Nocna i świąteczna opieka medyczna

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

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

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

   Pogotowie Energetyczne 

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania

Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Usług Kominiarskich

112

999

998

58 671-01-98

58 679-47-12

997

58 679-67-22

58 679-35-55 

58 671-94-73 

58 679-65-73

58 679-69-50

58 572-72-00

993

992, 58 671-18-82

994, 58 621-90-19

991, 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-08-30

58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia

Centrum Medyczne IMED

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie

Dębogórska 132, Rumia

58 671-15-11

58 671-72-10

58 672-11-02

58 301-73-44

601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 670-48-48

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują 

mieszkańców w poniedziałki, w godz. 13.00-17.00, po uprzednim 

umówieniu się przez Sekretariat tel. 58 679 65 00.

W dniach 2, 8 i 9 września będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych z Państwa mieszkań. 

Sprzęty należy dostarczyć osobiście i przekazać naszym kierowcom.

Oddać można następujące artykuły:

l zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l baterie i akumulatory,

l termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne (zwykła żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), 

l środki ochrony roślin i owadobójcze,

l farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki, środki ochrony drewna (pustych opakowań nie przyjmujemy),

l przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki - bez opakowań i ulotek.

Dodatek specjalny

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 

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

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

Objazdowa Zbiórka
Odpadów Niebezpiecznych

nr 153

UWAGA MIESZKAŃCY!

SOBOTA, 2.09.2017 r.

Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych w Punkcie Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych (PZON) w Rumi, w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ul. Dębogórska 148, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00.

Komisja Samorządowa

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

23 sierpnia, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

28 sierpnia, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

29 sierpnia, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

28 sierpnia, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

29 sierpnia, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Terminy sesji:

4 sierpnia 2017, godz.18.00.  w Urzędzie Miasta Rumi

31 sierpnia 2017, godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi 

Tematy wiodące sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r.:

ź Sprawozdanie Komisji Samorządowej

ź Informacja nt. przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 

2017/2018

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprze-

wodniczących Rady w miesiącu maju 2017 roku:

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

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

21.08  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa

28.08  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa.

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

i Wiceprzewodniczących

Sesja Rady Miejskiej Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

29 sierpnia, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

28 sierpnia, godz. 18.30 (poniedziałek)

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni 

wtorek miesiąca 12.00-14.00.

Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów”.

  9:30   ul. Ceynowy/Chełmońskiego

  9:50   ul. Żwirki i Wigury/Reja

10:10   ul. Kościuszki/Napierskiego

10:30   ul. Kosynierów 15 (przy sklepie)

10:50   ul. Chełmińska/Akacjowa

11:10   ul. Dębogórska/Piłsudskiego

11:30   ul. Ceynowy/Saperów

11:50   ul. Towarowa/Strzelecka

12:10   ul. Kamienna/Batorego

12:30 – 12:50 ul. Włókiennicza/Górnicza

PIĄTEK, 8.09.2017 r. – postoje przy szkołach SOBOTA, 9.09.2017 r.

  9:00   Zespół Szkół Ogólnokształcących, 

            ul. Stoczniowców 6

  9:40   Gimnazjum nr 2, ul. Świętojańska 11

10:20   Salezjańskie LO, ul. Świętojańska 1

11:00   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 

           ul. Starowiejska 4

11:40   Gimnazjum nr 1, ul. Rodziewiczówny 10

12:25   Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 6

13:10   Gimnazjum nr 4, ul. Batorego 29

13:50 – 14:10 Szkoła Podstawowa nr 10,

           ul. Górnicza 19

  9:30   ul. Abrahama/Starowiejska

  9:50   ul. Dąbrowskiego/Piłsudskiego

10:10   ul. 3 Maja/Kielecka

10:30   ul. Gdańska 6

10:50   ul. Stoczniowców 5

11:10   ul. Chylońska (przy Domu Kultury)

11:30   ul. Gdańska 41

11:50   ul. Krakowska (przy wieżowcach)

12:10   ul. Poznańska 25

12:30   ul. Wybickiego/Paderewskiego

12:50 – 13:10 ul. Mickiewicza (przy Domu Kultury)

Zużyte baterie zbierane są w systemie pojemnikowym w placówkach oświatowych, sklepach oraz w Urzędzie Miasta Rumi, natomiast 

przeterminowane leki w aptekach na terenie miasta.

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

18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

ul. Starowiejska 46. Więcej informacji na http://dda-rumia.pl.
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BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA RUMI  REDAKCJA I SKŁAD: REFERAT PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ–
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BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

Burmistrz Miasta Rumi, Michał Pasieczny

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, Ariel Sinicki

składają

PODZIĘKOWANIA
dla partnerów akcji 

CZYSTA RUMIA

 Bank Rumia Spółdzielczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Informatyk"

Wieczór Trzech Króli to jedna z najpopularniejszych komedii 

Szekspira, zasadzająca się na typowym qui pro quo, a jednak znacznie 

głębsza niż większość opierających się na tym samym zabiegu dużo 

późniejszych europejskich fars.

Statek rozbija się na skałach. Viola wraz z bratem bliźniakiem, 

Sebastianem, zostaje wyrzucona na brzeg Ilirii: ona w pobliżu miasta, on 

gdzieś w niedostępnej części wyspy. Viola, aby przetrwać i odnaleźć brata, 

postanawia przebrać się za mężczyznę i wkroczyć na nieznany teren. Pod 

imieniem Cesaria przystaje na służbę do księcia Orsino, w którym się 

zakochuje. Książę tymczasem posyła ją do swej ukochanej Olivii. Dziewczyna 

zakochuje się w posłańcu, nie przeczuwając, że to przebrana kobieta...

Multikino Rumia  zaprasza na pokaz Nationale Theatre Live
z retransmisją sztuki „Wieczór Trzech Króli”

Multikino Rumia

Tel: 58/ 765 95 24 lub 797 025 415 e-mail: grupy.rumia@multikino.pl

Termin pokazu: 29.08.2017, godz. 17:00
Cena biletu: 25 zł/os.*     *Regularna cena biletu: 38 zł / os.


