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Bibliotekarze z rumskiej biblioteki przenieśli się na łono 

natury, do parku w Janowie, gdzie zorganizowali plenerową 

bibliotekę dla najmłodszych czytelników.

Na maluchy czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci wspólnie 

z bibliotekarzami odkrywały magiczny świat książek, brały 

udział w różnorodnych zajęciach kreatywnych, puszczały 

bańki,  rysowały, malowały i realizowały swoje zaskakujące, 

artystyczne pomysły. Ponadto współtworzyły rysunkowy 

pociąg do Stacji Kultura, który stanie się materiałem do 
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Wyciem syren alarmowych o godzinie „W” rozpoczęły się 

obchody 74. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. 

Patriotyczna uroczystość odbywała się pod pomnikiem Armii 

Krajowej w Rumi.

Pamięć bohaterów wojennych uczciło kilkadziesiąt osób, wśród 

nich kombatanci, żołnierze marynarki wojennej i samorządowcy, 

których reprezentowali: zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt, 

przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki oraz radni Krzysztof 

Woźniak, Hanna Cegielska, Tomasz Urbaniak-Dzienisz, Florian 

Mosa, Michał Kryża oraz Leszek Grzeszczyk. 01.08 Uczcili pamięć powstańców warszawskich

01.08 Biblioteka w walizce 

Stacja Kultura wypełniona została jazzowym brzmieniem. W świat 

dźwięków publiczność przenieśli światowej klasy muzycy tworzący Janusz 

Mackiewicz – Kent Sangster: Janusz Mackiewicz – kontrabas, Kent 

Sangster – saksofon (Kanada),Dominik Bukowski – wibrafon, Arek Skolik – 

perkusja. Kwartet tworzą wirtuozi, którzy przyjaźnią się od wielu lat 

i współpracują ze sobą w różnych formacjach. Łączy ich pasja do 

kreowania własnych wizji otwartych form muzycznych, jazzowych 

współbrzmień harmonicznych oraz zamiłowanie do akustycznego brzmienia 

instrumentów. W czasie koncertu wykonali oryginalne kompozycje własne oraz 

wybrane utwory wielkich kompozytorów światowego jazzu. 08.08 Międzynarodowy Koncert Jazzowy 

W drugiej połowie sierpnia Miejski Dom Kultury dwukrotnie zaprosił mieszkańców do czwartkowej 

strefy relaksu zorganizowanej na dziedzińcu Dworku Starowiejskiego. – Było to pierwsze wydarzenie 

z muzyką elektroniczną, frytkami belgijskimi, a także lodami włoskimi i naturalnymi w rolach 

głównych. W ruch poszły też gry planszowe, które przygotowaliśmy głównie z myślą o dzieciach, 

a bawiły się całe rodziny – mówi Agnieszka Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury. O właściwą 

muzyczną atmosferę zadbał DJ, a relaks umożliwiły właściwe rekwizyty: leżaki oraz rodzinne gry 

planszowe. – Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Wstępnie ustaliliśmy, że wydarzenie potrwa 

około dwóch godzin, ale liczba osób korzystających ze strefy nie malała, więc impreza się znacznie 

przedłużyła, co bardzo nas cieszy – podkreśla Agnieszka Skawińska. Organizatorzy zapowiadają, 

że wydarzenie będzie miało charakter cykliczny. Do Rumi powróci przyszłego lata. 

Przez cały okres 

w a k a c j i  o d 

m i e s z k a ń c ó w 

naszego miasta 

otrzymywaliśmy 

zdjęcia z rumskim 

akcentem z niemal 

całego świata. 

Letni house i zimne lody

Rumia na wakacjach

Grecja Dominikana USA
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radni, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz 

działacze społeczni. 

Turniejowo i charytatywnie 

W myśl zasady „w zdrowym ciele, zdrowy duch” 

organizatorzy Dnia Patrona postawili przede 

wszystkim na atrakcje sportowe. Niemal przez cały 

dzień kompleks sportowy Salos oblegany był przez 

młodych (i nie tylko) miłośników aktywności 

fizycznej. Mogli on wziąć udział w jednym z kilku 

turniejów piłki nożnej lub rugby, a także w grach 

sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez 

instruktorów. 

Dzień Patrona był też okazją do świętowania dla 

graczy i trenerów OKS Janowo. Klub obchodzi 

w tym roku dwudziestolecie istnienia. Po południu 

w pokazowym meczu piłkarskim jubileuszowa 

drużyna zmierzyła się z zespołem Samorządowcy 

Rumia. Po zaciętej walce spotkanie zakończyło się 

wynikiem 6:1 dla drużyny Samorządowców, 

a jedną z najładniejszych bramek strzelił główką 

nasz burmistrz Michał Pasieczny, który przed 

meczem również sędziował turniej najmłodszych 

uczestników festynu, biorących udział w turnieju 

odmiany bezkontaktowej Rugby TAG. 

Wydarzenie

Potrójne święto

W całej Polsce w dniu 15 sierpnia obchodzone są 

Św ię to  Wo j ska  Po l sk iego  o raz  Św ię to 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 

Dla mieszkańców Rumi jest to również Dzień 

Patrona Miasta.  W 2016 roku – dzięki 

zaangażowaniu lokalnych parafii, a także 

stowarzyszeń, organizacji i wspólnot katolickich – 

został nim św. Jan Bosko, założyciel zgromadzenia 

salezjańskiego obecnego w Rumi od 1937 roku, 

wychowawca dzieci i młodzieży, który w bardzo 

ciężkich czasach otaczał ich regularną opieką, 

zbierając środki finansowe i organizując 

regularne zajęcia.

Oficjalne uroczystości rozpoczęto od złożenia 

kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej 

oraz na mogiłach żołnierzy znajdujących się na 

cmentarzu przy ulicy Świętopełka. W Kościele 

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zorganizowana 

została uroczysta msza w intencji Ojczyzny. 

Ozdobiły ją poczty sztandarowe lokalnych szkół 

i organizacji. 

W oficjalnej części obchodów wzięli udział 

kombatanci, przedstawiciele władz miasta, miejscy 

– Wynik zaskakuje, lecz trzeba przyznać, 

ż e  d r u ż y n a  O K S  J a n o w o  g r a ł a  b e z  6 

podstawowych graczy (wyjazdy wakacyjne), a my 

mieliśmy dodatkowo bardzo dużo szczęścia 

w obronie wyprowadzając przy tym skuteczne 

kontry, stąd taka niespodzianka – mówi burmistrz 

Michał Pasieczny

W czasie festynu przeprowadzono także aukcję 

charytatywną na leczenie pana Kazimierza, 

mieszkańca Rumi. W jej trakcie udało się zebrać 

aż 6 tysięcy złotych, za co wszystkim serdecznie 

dziękujemy. Mieszkańcy mogli wylicytować m.in. 

koszulki Arki Gdynia z autografami Rafała 

Siemaszki oraz Marcusa Da Silvy, koszulkę, piłkę 

z autografem Marcina Gortata, czy płytę 

z autografem Beaty Kozidrak. 

Sound'n'Grace, gwiazda wieczoru

Od godzin popołudniowych dużo działo się także 

na scenie. Przed widzami wystąpiła wokalistka 

Katerina Ktisti, a tuż po niej zespół Kaanan. Dzień 

Patrona Miasta zakończył koncert polskiego chóru 

Sound'n'Grace wykonującego muzykę gospel, soul, 

R&B i funk. Wśród wykonywanych utworów znalazł 

się także przebój „Kolejność”, który w lipcu zajął 

1. Miejsce w Liście Przebojów Radia ZET. 

bo działa Jan BoskoObchody Dnia
Patrona Miasta –
św. Jana Bosko
Już po raz drugi z okazji Dnia Patrona 
M i a s t a  n a  b o i s k a c h  S A L O S 
zorganizowano festyn sportowo-
rekreacyjny. Zgromadził on tłumy 
uczestników. W tym roku gwiazdą 
wieczoru był zespół Sound'n'Grace. 

– Święto Wojska Polskiego 

upamiętnia Bitwę Warszawską z 1920 

roku. Była to jedna z najważniejszych 

batalii w historii naszej cywilizacji. 

Odrodzonemu Państwu Polskiemu 

udało się wówczas zatrzymać pochód 

Bolszewików na przedpolach 

Warszawy. Gdyby nie nasze 

zwycięstwo nikt nie wie jak 

wyglądałby teraz świat – mówi Ariel 

Sinicki, przewodniczący Rady 

Miejskiej. – Cieszę się, że po raz 

kolejny oddaliśmy hołd i pamięć 

wszystkim żołnierzom, którzy oddali 

życie w walce o naszą wolność 

i niepodległość – dodaje. 

„

„

– Zespół Kaanan śpiewał, że w Rumi jest 

bosko, bo działa Jan Bosko. Zgadzam się 

z tym w pełni. Nie tylko podczas Dnia Patrona, 

ale przez cały sezon letni boiska SALOS były 

oblegane przez miłośników sportu – mówi 

Jolanta Król, dyrektor MOSiR. – Podczas 

tegorocznej edycji Dnia Patrona, oprócz wielu 

atrakcji sportowych  i rekreacyjnych, wystąpił 

chór Sound'n'Grace. Jest to formacja znana 

w skali światowej. Na ten występ przybyły 

osoby nie tylko z Rumi,  ale i Gdyni 

czy Gdańska – dodaje.  

w Rumi jest Bosko

„

„

Zespół Sound'n'Grace

Strefa gastronomiczna i dziecięca

Reprezentacje OKS Janowo i Samorządowców. Boisko SALOS Jana Bosko wybudowane w 2016 roku ze wsparciem środków 

pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwala na znaczne odciążenie Orlików, dzięki czemu setki osób dodatkowo 

korzysta z rumskich boisk.  

Pokaz taneczny zespołu SPIN

Pokazowy mecz Rugby
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1. Miejsce w Liście Przebojów Radia ZET. 

bo działa Jan BoskoObchody Dnia
Patrona Miasta –
św. Jana Bosko
Już po raz drugi z okazji Dnia Patrona 
M i a s t a  n a  b o i s k a c h  S A L O S 
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„

„
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w Rumi jest Bosko

„

„

Zespół Sound'n'Grace

Strefa gastronomiczna i dziecięca

Reprezentacje OKS Janowo i Samorządowców. Boisko SALOS Jana Bosko wybudowane w 2016 roku ze wsparciem środków 

pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozwala na znaczne odciążenie Orlików, dzięki czemu setki osób dodatkowo 

korzysta z rumskich boisk.  

Pokaz taneczny zespołu SPIN

Pokazowy mecz Rugby
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6 Kultura

Rumia, czyli Rëmiô
XXV Jarmark Kaszubski 

Wyzwania dla odważnych

Równo o godzinie 15 w Parku Starowiejskim 

rozległ się wyśpiewany uroczyście Marsz 

Kaszubski. Następnie nastąpiło otwarcia XXV 

edycji Jarmarku Kaszubskiego przez prezesa 

rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko- 

Pomorskiego  Ludwika Bacha oraz burmistrza 

Michała Pasiecznego. Podobnie jak w latach 

ubiegłych teren imprezy wypełniło kilkanaście 

stoisk, na których można było zaopatrzyć się 

w kaszubskie rękodzieło, tradycyjne tabakiery, 

książki, drobne upominki i wiele innych. Nie 

zabrakło także kuchni regionalnej i food-

trucków. 

– W tym roku dało się zauważyć większą liczbę 

mieszkańców, nie tylko na wydarzeniu 

głównym, czyli koncercie Zakopower, lecz także 

podczas występów zespołów regionalnych. 

To pokazuje, że zainteresowanie kulturą 

kaszubską jest w naszym mieście duże – mówi 

radny Krzysztof Woźniak. 

Organizatorzy zaprosili także do udziału 

w tradycyjnych konkursach: wbijania gwoździa 

i wspinaczki na słup. Odważnych nie brakowało. 

W czasie Jarmarku rozgrywano turniej gry 

Rumia 

To była XXV edycja wydarzenia, którego celem 

jest promocja kultury kaszubskiej. Każdego roku 

przyciąga ono artystów, rzemieślników, 

działaczy społecznych oraz innych Kaszubów 

chcących podkreślić przywiązanie do swojego 

regionu. 

– Dzięki Jarmarkowi Kaszubi mogą się pokazać. 

Dawniej w Rumi wszyscy mówili po kaszubsku, 

było to naturalne. Dzisiaj trochę się to zmieniło. 

Dlatego chcemy zaprezentować kaszubską 

kulturę: mowę, stroje, zwyczaje. Zależy nam też 

na pokazaniu tradycyjnego rzemiosła, dlatego 

każdorazowo zapraszamy pisarzy, malarzy, 

rzeźbiarzy i innych – mówi Ludwik Bach, prezes 

rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego.

W tym roku otwarcie Jarmarku poprzedziła 

uroczysta msza święta w Kościele Podwyższenia 

Krzyża przy ulicy Kościelnej. Po zakończeniu 

nabożeństwa złożono kwiaty pod pomnikami 

Mestwina II oraz biskupa Konstantyna 

Dominika. Jak podkreślają organizatorzy – obie 

postacie są silnie związane zarówno z kulturą 

kaszubską, jak i historią Rumi. 

karcianej – popularnej wśród Kaszubów „baśki”. 

Folklor opanował scenę

Kolorowo było także na scenie. Opanowały ją 

zespoły od lat prezentujące tradycyjną muzykę, 

taniec oraz stroje kaszubskie.  Uczestnicy 

wydarzenia mogli posłuchać m.in. pieśni 

w wykonaniu chórów „Rumianie”, „Bytów” czy 

„Bazuny” z Żukowa. Nowatorskie aranżacje 

muzyki regionalnej zaprezentował zespół Fucus 

z Wejherowa.  

Wisienką na muzycznym torcie był występ 

zespołu Zakopower z Sebastianem Karpielem-

Bułecką na czele. Kapela znana z utworów 

„Boso”, „Kiebyś ty” czy „Bo jo cie kochom” 

zaprezentowała przed mieszkańcami Rumi 

zarówno swoje największe przeboje, jak i nieco 

mniej znane piosenki z nowych wydawnictw.

– Jarmark można zaliczyć do udanych, 

zarówno pod kątem za interesowania 

mieszkańców, jak i spraw organizacyjnych, 

takich jak bezpieczeństwo uczestników. 

Dawniej Jarmark odbywał się na płycie MOSiR, 

t e r a z  p r z e n i e s i o n y  z o s t a ł  d o  Pa r k u 

Starowiejsk iego.  To dobr y k ierunek  – 

podsumowuje radny Krzysztof Woźniak. 

Stoiska z rękodziełem, kuchnia regionalna, konkursy dla odważnych i gwiazdy na scenie. Jarmark 

Kaszubski po raz kolejny zaprezentował kaszubszczyznę taką, jaka jest na co dzień: radosną, pełną 

energii i szalenie kolorową.    

Na zdjęciu od lewej: K. Woźniak, M. Pasieczny, T. Fopke, A. Skawińska, L. Bach Składanie kwiatów pod obeliskiem

Zespół Fucus

Gwiazda wieczoru

Zakopower

Występy zespołów

Finaliści

projektu

Rumski

Wokal

Występ chóru
Kaszubskiego
Rumianie
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Babcia rabuś

Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto 

siegnąć po książkę Davida Walliamsa "Babcia 

Rabuś". Brytyjski aktor, reżyser i pisarz po raz 

kolejny wydał książkę młodzieżową, która łączy 

w sobie elementy humoru oraz poważny temat, 

jakim jest przemijanie.

Głównymi bohaterami książki są Ben oraz jego 

babcia, z którą chłopak musi spędzać piątkowe 

wieczory. Początek weekendu jedenastolatka 

wygląda zawsze tak samo – siedzenie 

z uwielbiającą kapuśniak i scrabble seniorką 

rodu oraz NUDA! 

Wszystko dzięki rodzicom Bena, którzy w każdy 

piątek kultywują tradycję randek. Wychodzą do 

k ina  lub  res taurac j i  a lbo  ( co  czyn ią 

n a j c z ę ś c i e j ) o g l ą d a j ą  w  t v  " Ta n i e c 

najsławniejszych sław" i planują taneczno-

celebryckią karierę swojego syna. Chłopiec chce 

zostać hydraulikiem, co nie jest akceptowane 

przez rodzinę zapatrzoną w kolorowe show. 

Pewnego razu, podczas kolejnego nudnego 

wieczoru piątkowego, chlopak znajduje coś, 

co sprawi, że spojrzy na swoją babcię 

zupełnie inaczej! 

Jaki sekret skrywa starsza pani? Hmm... ma dość 

nietypową pasję, w którą wtajemnicza swojego 

wnuczka. Dzięki temu przeżywają przygodę 

życia! Dodatkowo oboje odkrywają jak wielka 

może być przyjaźń międzypokoleniowa i jak 

bardzo szalone rzeczy można robić z miłości.

Ben przestaje wyliczać starcze cechy babci, 

które go denerwują i zaczyna się z nią 

przyjaźnić. Dojrzewa. 

Książka Walliamsa jest świetnie skonstruowaną 

historią, w której humor i przygoda, przeplatają 

się ze wzruszeniem. Bardzo dobrze pokazuje 

relacje rodzinne oraz zwraca uwagę na problem 

starości, który dla dzieci jest bardzo często 

pojęciem bardzo abstrakcyjnym. 

Warto sięgnąć po tę lekturę!

Polecam, Anna Jackowska, Stacja Kultura

Czym może zaskoczyć własna babcia?

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

David Walliams

Wydarzenie

Kin� po� chmurką

Kino plenerowe powróciło do Parku Starowiejskiego. Wśród wyświetlanych filmów znalazły się 

propozycje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.    

Letnie kino po raz pierwszy zorganizowane 

zostało w Rumi w 2017 roku. Spotkało się 

wówczas  z  dużym za in teresowan iem 

m i e s z k a ń c ó w  –  d l a t e g o  p r o j e k t 

postanowiono kontynuować także tego lata. 

Tym razem miłośnikom dobrego kina 

zapewniono aż osiem seansów. Fi lmy 

wybrane zostały przez widzów – w ramach 

internetowego głosowania na miejskim 

profilu Facebook. 

– Wiele osób dawniej jeździło na podobne 

wydarzenia do Gdyni czy Sopotu, ponieważ 

w Rumi tego typu propozycji jeszcze nie było. 

Od  k i edy  zaczę to  o rgan i zować  k ino 

plenerowe także u nas, cieszy się ono 

ogromnym zainteresowaniem – na każdym 

seansie frekwencja sięgała kilkuset osób. 

Widać, że mieszkańcom ta inicjatywa się 

podoba – mówi radna Lucyna Szypuła. 

Tegoroczną edycję k ina pod chmurką 

zainaugurowały filmy „Był sobie pies” oraz 

„Baby driver”. Obie ekranizacje przyciągnęły 

łącznie ponad tysiąc osób. Szczególnym 

zainteresowaniem cieszyła się pierwsza 

produkcja kierowana głównie do rodzin. 

Wśród tegorocznych tytułów znalazły się 

także: reboot przygodowego hitu sprzed lat, 

czyli „Jumanji: Przygoda w dżungli”; „Boska 

Florence”, komedia biograficzna z Meryl 

Streep w roli głównej; francuska komedia 

„Czym chata bogata”; „Siedem minut po 

północy”, propozycja z pogranicza baśni 

i dramatu; a także musical „Król rozrywki” 

oraz animacja „Fernando”. 

�lmow� sierpień w Park� Starowiejski�

– Uczestników nie brakowało nawet podczas 

n ie  naj lepszej   pogody.  Ktoś  mógłby 

powiedzieć, że film można obejrzeć w domu, 

ale projekcja pod gołym niebem to także 

forma integracji. W wydarzeniu biorą udział 

grupy znajomych, całe rodziny. I dobrze się 

bawią. Tym bardziej, że uczestnicy mogli 

w ramach głosowania internetowego sami 

zdecydować jakie filmy będą wyświetlane 

podczas całej akcji  – dodaje Lucyna Szypuła. 

Widzom zapewniono dostęp do darmowych 

l e ż a k ó w  i  k o c y k ó w .  C h ę t n i  m o g l i 

poczęstować się popcornem. Poradzono 

sobie także z brzydką pogodą – w razie 

niesprzyjającej aury seanse przenoszone były 

do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Kino letnie powróci do Rumi w 2019 roku. 

Energia elektryczna
ze światła słonecznego
Już wkrótce na dachach budynków użyteczności 
publicznej pojawią się instalacje fotowoltaiczne 
pozwalające na przetwarzanie światła słonecznego na 
energię elektryczną. Wszystko dzięki dotacji 
w wysokości 5,5 miliona złotych, którą Rumia 
pozyskała wspólnie z Gminą Szemud.  

Panele fotowoltaiczne pojawią się na 9 budynkach użyteczności 

publicznej, są to: przedszkole „Pod Topolą”, Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji, Szkoła Podstawowej nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła 

Podstawowej nr 6,  Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, 

Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących przy 

ul. Stoczniowców.

Z pozyskanych przez miasto pieniędzy skorzystają także mieszkańcy, 

którzy składali wnioski w okresie październik – grudzień 2016 r. na montaż 

odnawialnych źródeł energii w swoich domach. Na wsparcie finansowe 

mogą liczyć właściciele aż 50 prywatnych budynków mieszkalnych. 

Jak podkreślają eksperci, technologia fotowoltaiczna przynosi duże 

oszczędności oraz wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

Jest to dynamicznie rozwijająca się gałąź energetyki – od 2006 roku ilość 

energi i  pozysk iwanej  dz ięk i  świat łu s łonecznego wzrosła 

dwunastokrotnie w skali całej Europy. 

Dotacje przyznano w ramach dwóch projektów pn. „Zwiększenie 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia 

i Gminie Szemud” oraz „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej 

Rumia i Gminie Szemud”. 

To już 30. projekt, na który Rumia w tej kadencji pozyskuje kolejne 

środki zewnętrzne. Przekroczyliśmy już 60 milionów złotych zdobytych 

dodatkowych środków finansowych przez powołany w 2015 roku 

przez burmistrza 5-osobowy wydział rozwoju – to spektakularny 

wynik – przyznaje z dumą przewodniczący rady Ariel Sinicki

O unijne pieniądze starały się łącznie 262 podmioty. Wsparcie 

finansowe otrzymają jedynie 24 przedsięwzięcia – w tym dwa 

przygotowane przez Rumię oraz Szemud. Dotacja pokryje 85 procent 

kosztów całej inwestycji – dodaje przewodniczący Rady Ariel Sinicki
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siegnąć po książkę Davida Walliamsa "Babcia 

Rabuś". Brytyjski aktor, reżyser i pisarz po raz 

kolejny wydał książkę młodzieżową, która łączy 

w sobie elementy humoru oraz poważny temat, 

jakim jest przemijanie.

Głównymi bohaterami książki są Ben oraz jego 

babcia, z którą chłopak musi spędzać piątkowe 

wieczory. Początek weekendu jedenastolatka 

wygląda zawsze tak samo – siedzenie 

z uwielbiającą kapuśniak i scrabble seniorką 

rodu oraz NUDA! 

Wszystko dzięki rodzicom Bena, którzy w każdy 

piątek kultywują tradycję randek. Wychodzą do 

k ina  lub  res taurac j i  a lbo  ( co  czyn ią 

n a j c z ę ś c i e j ) o g l ą d a j ą  w  t v  " Ta n i e c 

najsławniejszych sław" i planują taneczno-

celebryckią karierę swojego syna. Chłopiec chce 

zostać hydraulikiem, co nie jest akceptowane 

przez rodzinę zapatrzoną w kolorowe show. 

Pewnego razu, podczas kolejnego nudnego 

wieczoru piątkowego, chlopak znajduje coś, 

co sprawi, że spojrzy na swoją babcię 

zupełnie inaczej! 

Jaki sekret skrywa starsza pani? Hmm... ma dość 

nietypową pasję, w którą wtajemnicza swojego 

wnuczka. Dzięki temu przeżywają przygodę 

życia! Dodatkowo oboje odkrywają jak wielka 

może być przyjaźń międzypokoleniowa i jak 

bardzo szalone rzeczy można robić z miłości.

Ben przestaje wyliczać starcze cechy babci, 

które go denerwują i zaczyna się z nią 

przyjaźnić. Dojrzewa. 

Książka Walliamsa jest świetnie skonstruowaną 

historią, w której humor i przygoda, przeplatają 

się ze wzruszeniem. Bardzo dobrze pokazuje 

relacje rodzinne oraz zwraca uwagę na problem 

starości, który dla dzieci jest bardzo często 

pojęciem bardzo abstrakcyjnym. 

Warto sięgnąć po tę lekturę!

Polecam, Anna Jackowska, Stacja Kultura

Czym może zaskoczyć własna babcia?

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

David Walliams

Wydarzenie

Kin� po� chmurką

Kino plenerowe powróciło do Parku Starowiejskiego. Wśród wyświetlanych filmów znalazły się 

propozycje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.    

Letnie kino po raz pierwszy zorganizowane 

zostało w Rumi w 2017 roku. Spotkało się 

wówczas  z  dużym za in teresowan iem 

m i e s z k a ń c ó w  –  d l a t e g o  p r o j e k t 

postanowiono kontynuować także tego lata. 

Tym razem miłośnikom dobrego kina 

zapewniono aż osiem seansów. Fi lmy 

wybrane zostały przez widzów – w ramach 

internetowego głosowania na miejskim 

profilu Facebook. 

– Wiele osób dawniej jeździło na podobne 

wydarzenia do Gdyni czy Sopotu, ponieważ 

w Rumi tego typu propozycji jeszcze nie było. 

Od  k i edy  zaczę to  o rgan i zować  k ino 

plenerowe także u nas, cieszy się ono 

ogromnym zainteresowaniem – na każdym 

seansie frekwencja sięgała kilkuset osób. 

Widać, że mieszkańcom ta inicjatywa się 

podoba – mówi radna Lucyna Szypuła. 

Tegoroczną edycję k ina pod chmurką 

zainaugurowały filmy „Był sobie pies” oraz 

„Baby driver”. Obie ekranizacje przyciągnęły 

łącznie ponad tysiąc osób. Szczególnym 

zainteresowaniem cieszyła się pierwsza 

produkcja kierowana głównie do rodzin. 

Wśród tegorocznych tytułów znalazły się 

także: reboot przygodowego hitu sprzed lat, 

czyli „Jumanji: Przygoda w dżungli”; „Boska 

Florence”, komedia biograficzna z Meryl 

Streep w roli głównej; francuska komedia 

„Czym chata bogata”; „Siedem minut po 

północy”, propozycja z pogranicza baśni 

i dramatu; a także musical „Król rozrywki” 

oraz animacja „Fernando”. 

�lmow� sierpień w Park� Starowiejski�

– Uczestników nie brakowało nawet podczas 

n ie  naj lepszej   pogody.  Ktoś  mógłby 

powiedzieć, że film można obejrzeć w domu, 

ale projekcja pod gołym niebem to także 

forma integracji. W wydarzeniu biorą udział 

grupy znajomych, całe rodziny. I dobrze się 

bawią. Tym bardziej, że uczestnicy mogli 

w ramach głosowania internetowego sami 

zdecydować jakie filmy będą wyświetlane 

podczas całej akcji  – dodaje Lucyna Szypuła. 

Widzom zapewniono dostęp do darmowych 

l e ż a k ó w  i  k o c y k ó w .  C h ę t n i  m o g l i 

poczęstować się popcornem. Poradzono 

sobie także z brzydką pogodą – w razie 

niesprzyjającej aury seanse przenoszone były 

do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Kino letnie powróci do Rumi w 2019 roku. 

Energia elektryczna
ze światła słonecznego
Już wkrótce na dachach budynków użyteczności 
publicznej pojawią się instalacje fotowoltaiczne 
pozwalające na przetwarzanie światła słonecznego na 
energię elektryczną. Wszystko dzięki dotacji 
w wysokości 5,5 miliona złotych, którą Rumia 
pozyskała wspólnie z Gminą Szemud.  

Panele fotowoltaiczne pojawią się na 9 budynkach użyteczności 

publicznej, są to: przedszkole „Pod Topolą”, Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji, Szkoła Podstawowej nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła 

Podstawowej nr 6,  Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, 

Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących przy 

ul. Stoczniowców.

Z pozyskanych przez miasto pieniędzy skorzystają także mieszkańcy, 

którzy składali wnioski w okresie październik – grudzień 2016 r. na montaż 

odnawialnych źródeł energii w swoich domach. Na wsparcie finansowe 

mogą liczyć właściciele aż 50 prywatnych budynków mieszkalnych. 

Jak podkreślają eksperci, technologia fotowoltaiczna przynosi duże 

oszczędności oraz wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

Jest to dynamicznie rozwijająca się gałąź energetyki – od 2006 roku ilość 

energi i  pozysk iwanej  dz ięk i  świat łu s łonecznego wzrosła 

dwunastokrotnie w skali całej Europy. 

Dotacje przyznano w ramach dwóch projektów pn. „Zwiększenie 

wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia 

i Gminie Szemud” oraz „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej 

Rumia i Gminie Szemud”. 

To już 30. projekt, na który Rumia w tej kadencji pozyskuje kolejne 

środki zewnętrzne. Przekroczyliśmy już 60 milionów złotych zdobytych 

dodatkowych środków finansowych przez powołany w 2015 roku 

przez burmistrza 5-osobowy wydział rozwoju – to spektakularny 

wynik – przyznaje z dumą przewodniczący rady Ariel Sinicki

O unijne pieniądze starały się łącznie 262 podmioty. Wsparcie 

finansowe otrzymają jedynie 24 przedsięwzięcia – w tym dwa 

przygotowane przez Rumię oraz Szemud. Dotacja pokryje 85 procent 

kosztów całej inwestycji – dodaje przewodniczący Rady Ariel Sinicki
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Zagłosuj na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019
BUDŻET OBYWATELSKI ����

W sierpniu opublikowane zostały projekty 

Budżetu Obywatelskiego 2019. Między 10 a 24 

września mieszkańcy będą mogli zagłosować na 

dwa z trzydziestu zakwalifikowanych projektów 

prospołecznych i inwestycyjnych.  

Jak zagłosować? 
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Rumi. Możliwe jest 

oddanie jednego głosu na projekt inwestycyjny i jednego na projekt 

prospołeczny. Głosowanie przeprowadza się poprzez wypełnienie 

interaktywnego formularza do głosowania dostępnego na stronie 

internetowej rumia.budzet-obywatelski.org

Formularz zawiera nazwy i numery projektów oraz informację, jak 

prawidłowo oddać głos. Integralną jego częścią jest oświadczenie 

głosującego o zamieszkiwaniu na terenie Rumi. Brak oświadczenia 

uniemożliwi wzięcie udziału w głosowaniu.

Informacja o wynikach głosowania zostanie ogłoszona podczas uroczystej 

gali, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi oraz 

w formie komunikatu prasowego do mediów.

Z listy projektów

prospołecznych

zagłosuj na 1 projekt 

i kliknij GŁOSUJ

Termin głosowania
nad projektami
10.09 do 24.09

Wejdź na stronę www: 

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

Z listy projektów
inwestycyjnych

wybierz 1 projekt 

1. 2. 3.

4. 5.

Zweryfikuj swój głos
przez system SMS
(usługa bezpłatna)

- Stacji Kultura

- Urzędzie Miasta

- Mobilnych punktach

   do głosowania

Nie masz dostępu

do internetu?

Z listy projektów
prospołecznych

wybierz 1 projekt 
i kliknij DALEJ

6.

rumia.budzet-obywatelski.org
zapoznaj się z zasadami głosowania

Potwierdź, że jesteś
mieszkańcem Rumi

Zagłosuj w:
kliknij GŁOSUJ

PROJEKTY INWESTYCYJNE

PROJEKTY PROSPOŁECZNE

    Projekt numer 1    
Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich 
Dzięki projektowi mieszkańcy Rumi – właściciele psów 
i kotów – będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów 
sterylizacji i kastracji swoich zwierząt. Program ma na celu 
zmniejszenie liczby niechcianych, porzucanych i bezdomnych 
zwierząt w naszym mieście. 
    Projekt numer 5    
Rowerem przez Rumię
Projekt ma na celu propagowanie turystyki rowerowej w Rumi 
oraz roweru jako środka transportu. W ramach projektu 
odbędą się imprezy rowerowe w plenerze, konkursy dla 
dzieci, zwiększone zostanie bezpieczeństwo na drodze 
poprzez odblaski umieszczone na rowerze.
    Projekt numer 14    
K.L.A.S.A – Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samo-
świadomych i Ambitnych – II edycja
"Projekt K.L.A.S.A" to działania psychoedukacyjne skierowane 

do rumskiej młodzieży szkół podstawowych. Organizatorzy 
oferują 2 godzinne warsztaty dla 25. klas z zakresu: 
profilaktyki przemocy rówieśniczej oraz wzmacniania wśród 
młodzieży umiejętności empatycznej komunikacji.
    Projekt numer 18    
Kampania informacyjna na temat zanieczyszczenia powietrza 
i palenia w piecach domowych trującymi substancjami
Niestety wielu mieszkańców naszego miasta wciąż pali 
w domach trującymi substancjami. W efekcie zimą powietrze 
w niektórych rejonach Rumi jest trujące. Kampania zakłada 
akcję billboardową, ulotkową, umieszczenie materiałów 
w lokalnej prasie, przeprowadzenie zajęć w szkołach średnich 
i podstawowych.
    Projekt numer 19    
SAS Sportowa Akademia Seniora
SAS Sportowa Akademia Seniora to projekt skierowany 
do seniorów po 60 roku życia, zainteresowanych nabyciem 
umiejętności świadomego dbania o zdrowie, wyrobieniem 

nawyków praktycznych służących profilaktyce zdrowotnej 
właściwej dla tej grupy wiekowej.
    Projekt numer 21    
Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora 
Projekt zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć 
ruchowych dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych zajęcia 
rytmiczne, taneczne, baletowe. Dla młodzieży i dorosłych 
zajęcia zumby, tańca, jogi, stretching, zdrowy kręgosłup. 
Dla seniorów gimnastyka 60+, taniec czy nordic walking.
    Projekt numer 25    
„Śladami dawnej Rumi” – serial dokumentalny o historii miasta
Czy wiesz, że MOSiR zbudowano na cmentarzysku z czasów 
rzymskich? Na szczycie Góry Markowca odnaleziono 
pozostałości średniowiecznej osady? Z rumskiego lotniska 
można było dolecieć do Wiednia? „Śladami historii Rumi” 
to projekt mini-serialu o historii miasta. Każdy z 24 odcinków 
będzie ogólnodostępny, publikowany na portalu YouTube, 
jego kopie trafią do miejskich instytucji kultury oraz szkół.

    Projekt numer 4    
Bezpieczna droga do szkoły – doświetlenie przejść dla 
pieszych dedykowane dzieciom szkół podstawowych: SP 6 
i SP 8 (ul. Żwirki i Wigury, ul. Derdowskiego)
Projekt zakłada montaż oszczędnych lamp ledowych przy ul. 
Żwirki i Wigury (przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. 
Sienkiewicza) oraz przy ul. Derdowskiego (przejście dla 
pieszych przy wejściu na teren SP 8 na wysokości apteki). 
    Projekt numer 7    
Doświetlenie przejść dla pieszych w wyznaczonych 
miejscach na terenie miasta Rumi
Projekt zakłada montaż słupów oświet leniowych 
zwiększających bezpieczeństwo na 15 przejściach dla pieszych 
znajdujących się w różnych punktach Rumi. Lista 
proponowanych przejść dostępna jest na stronie rumia.budzet-
obywatelski.org. Kryterium wyboru była duża ilość wypadków 
z udziałem pieszych. 
    Projekt numer 8    
Przebudowa istniejącego boiska do koszykówki przy ulicy 
Gdańskiej/Pomorskiej w boisko wielofunkcyjne
Projekt zakłada przekształcenie istniejącego asfaltowego 
boiska w obiekt wielofunkcyjny dostępny dla dzieci, młodzieży, 
a także osób w średnim wieku czy starszych. Nowe boisko ma 
umożliwić grę w piłkę nożną, siatkówkę czy badmington. 
W jego obrębie ma się znaleźć także bulodrom oraz stoły do gry 
w szachy lub warcaby.
    Projekt numer 11    
Remont nawierzchni asfaltowej na osiedlu Janowo, 
ul. Gdańska 33-41
Projekt zakłada remont nawierzchni asfaltowej na wskazanym 
odcinku.
    Projekt numer 13    
Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Dębogórskiej wraz 
z wymianą chodnika od Ronda Kaczyńskiego do 
ul. Łąkowej
Projekt zakłada wykonanie ścieżki rowerowej oraz wymianę 
istniejącego chodnika wzdłuż ul. Dębogórskiej od Ronda 
Kaczyńskiego w kierunku Dębogórza do ulicy Łąkowej. Projekt 
ma uzupełnić brakujący ciąg rowerowy między istniejącymi już 
drogami rowerowymi oraz zwiększyć bezpieczeństwo 
okolicznych mieszkańców oraz pieszych. 
     Projekt numer 16    
Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej oraz trybun 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi
W ramach projektu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
mają zostać wykonane dwa zespolone boiska do plażowej piłki 
siatkowej oraz trybuna o konstrukcji stalowej z siedziskami 
plastikowymi na ok. 100 miejsc. 

     Projekt numer 23    
Rumski Miejski Stół Grillowy Błonia Janowskie
Projekt zakłada budowę stołu grillowego przeznaczonego do 
użytku przez mieszkańców. Ideą projektu jest umożliwienie 
wszystkim uczestnikom czynnego udziału w samodzielnym 
przygotowaniu oraz usmażeniu posiłku bez wskazywania 
gospodarza imprezy. Miejscem wskazanym przez 
wnioskodawców jest Park Miejski „Błonia Janowskie” pomiędzy 
ulicami Pomorską, Gdańską i Dębogórską.
    Projekt numer 24    
Siłownia Street Workout na Błoniach Janowskich
Projekt zakłada budowę siłowni typu street workout. Jest to 
rodzaj ćwiczeń na świeżym powietrzu wykonywanych 
z użyciem elementów takich jak drążki, drabinki, poręcze. 
Miejscem wskazanym przez wnioskodawców jest Park Miejski 
„Błonia Janowskie” pomiędzy ulicami Pomorską, Gdańską 
i Dębogórską.
    Projekt numer 26    
Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki 
Napierskiego i Kilińskiego – Wybudowanie boiska do mini 
piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzeniem w roku 
2019
Projekt zakłada budowę mini-boiska ze sztuczną nawierzchnią 
do gry w piłkę nożną. Drugim etapem inwestycji ma być 
budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych 
(koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, unihokej oraz tenis 
ziemny) wraz z monitoringiem. Ostatni etap to budowa placu 
zabaw dla najmłodszych oraz montaż oświetlenia i  ogrodzenia 
terenu.
    Projekt numer 27    
Parking przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi przy 
ul. Górniczej 19
Projekt zakłada budowę około 10 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych na terenie przylegającym do Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Rumi (od ulicy Stalowej) wraz 
z ogrodzeniem. Według wnioskodawców miejsce postoju 
ułatwi rodzicom parkowanie aut podczas odwożenia dzieci 
do szkoły oraz sprawi, że ruch uliczny będzie swobodniejszy.
    Projekt numer 31    
Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Dębogórskiej 
w Rumi
Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wzdłuż 
ul. Dębogórskiej (do wjazdu na teren Biedronki) poprzez 
wzbogacenie go o nasadzenie roślinności (byliny, krzewy, 
drzewa itp.), położenie ścieżek, szlaków spacerowych, alejek 
(np. sucha rzeka) oraz usytuowanie ławek ozdobnych (np. ławki 
z pergolami) czy siedzisk oraz koszy na śmieci. Według 
wnioskodawców wpłynie to na atrakcyjność, estetykę 
i funkcjonalność okolicy. 

    Projekt numer 32    
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 
w Rumi
Celem projektu jest modernizacja dotychczasowego placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi. Nowe urządzenia 
według wnioskodawców wpłyną na zapewnienie dzieciom 
większego komfortu zabawy oraz zwiększą poziom 
bezpieczeństwa. 
    Projekt numer 33    
Remont opaski w ciągu ul. Kosynierów na odcinku od 
budynku nr 78 do ul. Wiejskiej oraz budowa nowej opaski na 
odcinku od budynku nr 78 do przecięcia ulic Kosynierów, 
G. Zapolskiej, A. Formeli
Projekt zakłada remont chodnika. Według wnioskodawcy 
korzystanie z chodnika jest utrudnione w szczególności dla 
matek z wózkiem, osób niepełnosprawnych i trudno 
poruszających się. Żeby przejść chodnikiem do przejścia przy 
ul. Wiejskiej trzeba zejść na obecnie bardzo ruchliwą jezdnię, 
co stwarza niebezpieczeństwo.
    Projekt numer 35    
Zdrowe kaczki w Rumi – instalacja kaczkomatów w Rumi 
w pobliżu zbiorników wodnych oraz wzdłuż Zagórskiej Strugi
Projekt zakłada instalację w Rumi 10 kaczkomatów oraz tablic 
edukacyjnych w pobliżu zbiorników wodnych wzdłuż 
Zagórskiej Strugi. Inwestycja przyczyni się do ochrony populacji 
kaczek i ptactwa wodnego oraz wzrostu świadomości 
mieszkańców, a także turystów w zakresie ochrony zwierząt 
oraz środowiska naturalnego miasta.
    Projekt numer 41    
Zagospodarowanie Placu Kaszubskiego z zachowaniem 
charakteru zabytkowego miejsca w Rumi
Według wnioskodawców zagospodarowanie Placu 
Kaszubskiego w Rumi ma na celu przywrócenie świetności 
temu historycznemu miejscu. Obecnie w obrębie Placu 
Kaszubskiego brakuje oświetlenia, bruku czy kostki 
na piaszczystym placu służącym obecnie do parkowania.
    Projekt numer 42    
Modernizacja placu zabaw w Parku Janowskim
Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw w Janowie w parku 
przy ul. Filtrowej – wymianę przyrządów na nowoczesne, 
bezpieczne i dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. 
Według wnioskodawcy nowe urządzenia zwiększą komfort 
zabawy, rozwój sprawności fizycznej i umysłowej oraz 
integrację społeczną.
    Projekt numer 44    
Park przy ruinach zabytkowego kościoła przy ul. Kościelnej
Celem projektu jest przekształcenie zaniedbanego obszaru 
starego cmentarza w miejsce o charakterze parkowym, 
przyjazne dla mieszkańców i atrakcyjne dla turystów.

Lista projektów

    Projekt numer 34    
Stacja gier karcianych i planszówek
Stacja gier karcianych i planszówek to projekt zakładający 
zakup gier karcianych i planszówek z możliwością 
wypożyczenia ich na miejscu, a także wypożyczenia ich do 
domu przez każdego z mieszkańców Rumi. Raz w tygodniu 
w Stacji Kultura odbywać się będą turnieje gier w obecności 
koordynatora.
    Projekt numer 36    
Teatr w Rumi – „Wytresowany mężczyzna”
W ramach projektu zostanie wyprodukowany i wystawiony 
interaktywny spektakl komediowy z udziałem zawodowych 
aktorów związanych z Rumią. Przedstawienie kierowane jest 
dla szerokiego spektrum publiczności, bawić się będą 
zarówno młodzi, jak i dorośli widzowie. Wystawienie 
w Miejskim Domu Kultury pozwoli nadać wydarzeniu 
ogólnodostępny charakter.

    Projekt numer 39    
Stacja Jazzik – cykl koncertów dla dzieci w Stacji Kultura
Koncerty dla młodych słuchaczy to okazja poznania 
znakomitej muzyki, stylistyki i możliwości artystów, którzy 
ukazują swoją wszechstronność, prezentując zarówno 
muzykę klasyczną jak i jazzową. Program dobrany jest 
specjalnie dla młodych odbiorców, którzy będą mieli okazję 
przez cały rok uczestniczyć w koncertach dedykowanych 
właśnie im samym.
    Projekt numer 40    
"Latino - Single - Dance" – kurs tańca
Kurs tańca jest przeznaczony dla wszystkich osób samotnych, 
niesamotnych, pań, panów. Poznają wiązankę kroków tańców 
południowych co poprawi ich możliwości taneczne i wpłynie 
na rozszerzenie kontaktów towarzyskich, pomoże też 
poprawić ich kondycję fizyczną i psychiczną, odstresować się, 
doda sił i zapału do wykonywania obowiązków w domu i w pracy.

    Projekt numer 43    
"Do It Yourself" – warsztaty majsterkowania dla dzieci
Warsztaty majsterkowania dla dzieci to projekt mający na celu 
kształtowanie umiejętności posługiwania się tradycyjnymi 
narzędziami wykorzystywanymi w rzemiośle (praca 
z drewnem, ceramika) jak z wykorzystywaniem nowych 
technologii, np. drukarki 3D.
    Projekt numer 45    
Rumski Rajd „w Drodze po Szpik”
Każdego roku 28 maja obchodzimy Światowy Dzień Walki 
z Nowotworami Krwi, natomiast 13 października Dzień Dawcy 
Szpiku. Głównym celem Rumskiego Rajdu "w Drodze po 
Szpik" będzie szerzenie świadomości dotyczącej procesu 
rejestracji, badań i zabiegu przeszczepu, dlatego też rajd 
będzie połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku.

rumia.budzet-obywatelski.orgPREZENTACJA PROJEKTÓW
ORAZ GŁOSOWANIE NA:
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Zagłosuj na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019
BUDŻET OBYWATELSKI ����

W sierpniu opublikowane zostały projekty 

Budżetu Obywatelskiego 2019. Między 10 a 24 

września mieszkańcy będą mogli zagłosować na 

dwa z trzydziestu zakwalifikowanych projektów 

prospołecznych i inwestycyjnych.  

Jak zagłosować? 
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Rumi. Możliwe jest 

oddanie jednego głosu na projekt inwestycyjny i jednego na projekt 

prospołeczny. Głosowanie przeprowadza się poprzez wypełnienie 

interaktywnego formularza do głosowania dostępnego na stronie 

internetowej rumia.budzet-obywatelski.org

Formularz zawiera nazwy i numery projektów oraz informację, jak 

prawidłowo oddać głos. Integralną jego częścią jest oświadczenie 

głosującego o zamieszkiwaniu na terenie Rumi. Brak oświadczenia 

uniemożliwi wzięcie udziału w głosowaniu.

Informacja o wynikach głosowania zostanie ogłoszona podczas uroczystej 

gali, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi oraz 

w formie komunikatu prasowego do mediów.

Z listy projektów

prospołecznych

zagłosuj na 1 projekt 

i kliknij GŁOSUJ

Termin głosowania
nad projektami
10.09 do 24.09

Wejdź na stronę www: 

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

Z listy projektów
inwestycyjnych

wybierz 1 projekt 

1. 2. 3.

4. 5.

Zweryfikuj swój głos
przez system SMS
(usługa bezpłatna)

- Stacji Kultura

- Urzędzie Miasta

- Mobilnych punktach

   do głosowania

Nie masz dostępu

do internetu?

Z listy projektów
prospołecznych

wybierz 1 projekt 
i kliknij DALEJ

6.

rumia.budzet-obywatelski.org
zapoznaj się z zasadami głosowania

Potwierdź, że jesteś
mieszkańcem Rumi

Zagłosuj w:
kliknij GŁOSUJ

PROJEKTY INWESTYCYJNE

PROJEKTY PROSPOŁECZNE

    Projekt numer 1    
Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich 
Dzięki projektowi mieszkańcy Rumi – właściciele psów 
i kotów – będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów 
sterylizacji i kastracji swoich zwierząt. Program ma na celu 
zmniejszenie liczby niechcianych, porzucanych i bezdomnych 
zwierząt w naszym mieście. 
    Projekt numer 5    
Rowerem przez Rumię
Projekt ma na celu propagowanie turystyki rowerowej w Rumi 
oraz roweru jako środka transportu. W ramach projektu 
odbędą się imprezy rowerowe w plenerze, konkursy dla 
dzieci, zwiększone zostanie bezpieczeństwo na drodze 
poprzez odblaski umieszczone na rowerze.
    Projekt numer 14    
K.L.A.S.A – Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samo-
świadomych i Ambitnych – II edycja
"Projekt K.L.A.S.A" to działania psychoedukacyjne skierowane 

do rumskiej młodzieży szkół podstawowych. Organizatorzy 
oferują 2 godzinne warsztaty dla 25. klas z zakresu: 
profilaktyki przemocy rówieśniczej oraz wzmacniania wśród 
młodzieży umiejętności empatycznej komunikacji.
    Projekt numer 18    
Kampania informacyjna na temat zanieczyszczenia powietrza 
i palenia w piecach domowych trującymi substancjami
Niestety wielu mieszkańców naszego miasta wciąż pali 
w domach trującymi substancjami. W efekcie zimą powietrze 
w niektórych rejonach Rumi jest trujące. Kampania zakłada 
akcję billboardową, ulotkową, umieszczenie materiałów 
w lokalnej prasie, przeprowadzenie zajęć w szkołach średnich 
i podstawowych.
    Projekt numer 19    
SAS Sportowa Akademia Seniora
SAS Sportowa Akademia Seniora to projekt skierowany 
do seniorów po 60 roku życia, zainteresowanych nabyciem 
umiejętności świadomego dbania o zdrowie, wyrobieniem 

nawyków praktycznych służących profilaktyce zdrowotnej 
właściwej dla tej grupy wiekowej.
    Projekt numer 21    
Przez ruch do zdrowia od juniora do seniora 
Projekt zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć 
ruchowych dla dzieci i dorosłych. Dla najmłodszych zajęcia 
rytmiczne, taneczne, baletowe. Dla młodzieży i dorosłych 
zajęcia zumby, tańca, jogi, stretching, zdrowy kręgosłup. 
Dla seniorów gimnastyka 60+, taniec czy nordic walking.
    Projekt numer 25    
„Śladami dawnej Rumi” – serial dokumentalny o historii miasta
Czy wiesz, że MOSiR zbudowano na cmentarzysku z czasów 
rzymskich? Na szczycie Góry Markowca odnaleziono 
pozostałości średniowiecznej osady? Z rumskiego lotniska 
można było dolecieć do Wiednia? „Śladami historii Rumi” 
to projekt mini-serialu o historii miasta. Każdy z 24 odcinków 
będzie ogólnodostępny, publikowany na portalu YouTube, 
jego kopie trafią do miejskich instytucji kultury oraz szkół.

    Projekt numer 4    
Bezpieczna droga do szkoły – doświetlenie przejść dla 
pieszych dedykowane dzieciom szkół podstawowych: SP 6 
i SP 8 (ul. Żwirki i Wigury, ul. Derdowskiego)
Projekt zakłada montaż oszczędnych lamp ledowych przy ul. 
Żwirki i Wigury (przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. 
Sienkiewicza) oraz przy ul. Derdowskiego (przejście dla 
pieszych przy wejściu na teren SP 8 na wysokości apteki). 
    Projekt numer 7    
Doświetlenie przejść dla pieszych w wyznaczonych 
miejscach na terenie miasta Rumi
Projekt zakłada montaż słupów oświet leniowych 
zwiększających bezpieczeństwo na 15 przejściach dla pieszych 
znajdujących się w różnych punktach Rumi. Lista 
proponowanych przejść dostępna jest na stronie rumia.budzet-
obywatelski.org. Kryterium wyboru była duża ilość wypadków 
z udziałem pieszych. 
    Projekt numer 8    
Przebudowa istniejącego boiska do koszykówki przy ulicy 
Gdańskiej/Pomorskiej w boisko wielofunkcyjne
Projekt zakłada przekształcenie istniejącego asfaltowego 
boiska w obiekt wielofunkcyjny dostępny dla dzieci, młodzieży, 
a także osób w średnim wieku czy starszych. Nowe boisko ma 
umożliwić grę w piłkę nożną, siatkówkę czy badmington. 
W jego obrębie ma się znaleźć także bulodrom oraz stoły do gry 
w szachy lub warcaby.
    Projekt numer 11    
Remont nawierzchni asfaltowej na osiedlu Janowo, 
ul. Gdańska 33-41
Projekt zakłada remont nawierzchni asfaltowej na wskazanym 
odcinku.
    Projekt numer 13    
Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Dębogórskiej wraz 
z wymianą chodnika od Ronda Kaczyńskiego do 
ul. Łąkowej
Projekt zakłada wykonanie ścieżki rowerowej oraz wymianę 
istniejącego chodnika wzdłuż ul. Dębogórskiej od Ronda 
Kaczyńskiego w kierunku Dębogórza do ulicy Łąkowej. Projekt 
ma uzupełnić brakujący ciąg rowerowy między istniejącymi już 
drogami rowerowymi oraz zwiększyć bezpieczeństwo 
okolicznych mieszkańców oraz pieszych. 
     Projekt numer 16    
Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej oraz trybun 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi
W ramach projektu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
mają zostać wykonane dwa zespolone boiska do plażowej piłki 
siatkowej oraz trybuna o konstrukcji stalowej z siedziskami 
plastikowymi na ok. 100 miejsc. 

     Projekt numer 23    
Rumski Miejski Stół Grillowy Błonia Janowskie
Projekt zakłada budowę stołu grillowego przeznaczonego do 
użytku przez mieszkańców. Ideą projektu jest umożliwienie 
wszystkim uczestnikom czynnego udziału w samodzielnym 
przygotowaniu oraz usmażeniu posiłku bez wskazywania 
gospodarza imprezy. Miejscem wskazanym przez 
wnioskodawców jest Park Miejski „Błonia Janowskie” pomiędzy 
ulicami Pomorską, Gdańską i Dębogórską.
    Projekt numer 24    
Siłownia Street Workout na Błoniach Janowskich
Projekt zakłada budowę siłowni typu street workout. Jest to 
rodzaj ćwiczeń na świeżym powietrzu wykonywanych 
z użyciem elementów takich jak drążki, drabinki, poręcze. 
Miejscem wskazanym przez wnioskodawców jest Park Miejski 
„Błonia Janowskie” pomiędzy ulicami Pomorską, Gdańską 
i Dębogórską.
    Projekt numer 26    
Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu ul. Kostki 
Napierskiego i Kilińskiego – Wybudowanie boiska do mini 
piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i ogrodzeniem w roku 
2019
Projekt zakłada budowę mini-boiska ze sztuczną nawierzchnią 
do gry w piłkę nożną. Drugim etapem inwestycji ma być 
budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych 
(koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, unihokej oraz tenis 
ziemny) wraz z monitoringiem. Ostatni etap to budowa placu 
zabaw dla najmłodszych oraz montaż oświetlenia i  ogrodzenia 
terenu.
    Projekt numer 27    
Parking przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi przy 
ul. Górniczej 19
Projekt zakłada budowę około 10 miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych na terenie przylegającym do Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Rumi (od ulicy Stalowej) wraz 
z ogrodzeniem. Według wnioskodawców miejsce postoju 
ułatwi rodzicom parkowanie aut podczas odwożenia dzieci 
do szkoły oraz sprawi, że ruch uliczny będzie swobodniejszy.
    Projekt numer 31    
Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Dębogórskiej 
w Rumi
Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wzdłuż 
ul. Dębogórskiej (do wjazdu na teren Biedronki) poprzez 
wzbogacenie go o nasadzenie roślinności (byliny, krzewy, 
drzewa itp.), położenie ścieżek, szlaków spacerowych, alejek 
(np. sucha rzeka) oraz usytuowanie ławek ozdobnych (np. ławki 
z pergolami) czy siedzisk oraz koszy na śmieci. Według 
wnioskodawców wpłynie to na atrakcyjność, estetykę 
i funkcjonalność okolicy. 

    Projekt numer 32    
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 
w Rumi
Celem projektu jest modernizacja dotychczasowego placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rumi. Nowe urządzenia 
według wnioskodawców wpłyną na zapewnienie dzieciom 
większego komfortu zabawy oraz zwiększą poziom 
bezpieczeństwa. 
    Projekt numer 33    
Remont opaski w ciągu ul. Kosynierów na odcinku od 
budynku nr 78 do ul. Wiejskiej oraz budowa nowej opaski na 
odcinku od budynku nr 78 do przecięcia ulic Kosynierów, 
G. Zapolskiej, A. Formeli
Projekt zakłada remont chodnika. Według wnioskodawcy 
korzystanie z chodnika jest utrudnione w szczególności dla 
matek z wózkiem, osób niepełnosprawnych i trudno 
poruszających się. Żeby przejść chodnikiem do przejścia przy 
ul. Wiejskiej trzeba zejść na obecnie bardzo ruchliwą jezdnię, 
co stwarza niebezpieczeństwo.
    Projekt numer 35    
Zdrowe kaczki w Rumi – instalacja kaczkomatów w Rumi 
w pobliżu zbiorników wodnych oraz wzdłuż Zagórskiej Strugi
Projekt zakłada instalację w Rumi 10 kaczkomatów oraz tablic 
edukacyjnych w pobliżu zbiorników wodnych wzdłuż 
Zagórskiej Strugi. Inwestycja przyczyni się do ochrony populacji 
kaczek i ptactwa wodnego oraz wzrostu świadomości 
mieszkańców, a także turystów w zakresie ochrony zwierząt 
oraz środowiska naturalnego miasta.
    Projekt numer 41    
Zagospodarowanie Placu Kaszubskiego z zachowaniem 
charakteru zabytkowego miejsca w Rumi
Według wnioskodawców zagospodarowanie Placu 
Kaszubskiego w Rumi ma na celu przywrócenie świetności 
temu historycznemu miejscu. Obecnie w obrębie Placu 
Kaszubskiego brakuje oświetlenia, bruku czy kostki 
na piaszczystym placu służącym obecnie do parkowania.
    Projekt numer 42    
Modernizacja placu zabaw w Parku Janowskim
Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw w Janowie w parku 
przy ul. Filtrowej – wymianę przyrządów na nowoczesne, 
bezpieczne i dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. 
Według wnioskodawcy nowe urządzenia zwiększą komfort 
zabawy, rozwój sprawności fizycznej i umysłowej oraz 
integrację społeczną.
    Projekt numer 44    
Park przy ruinach zabytkowego kościoła przy ul. Kościelnej
Celem projektu jest przekształcenie zaniedbanego obszaru 
starego cmentarza w miejsce o charakterze parkowym, 
przyjazne dla mieszkańców i atrakcyjne dla turystów.

Lista projektów

    Projekt numer 34    
Stacja gier karcianych i planszówek
Stacja gier karcianych i planszówek to projekt zakładający 
zakup gier karcianych i planszówek z możliwością 
wypożyczenia ich na miejscu, a także wypożyczenia ich do 
domu przez każdego z mieszkańców Rumi. Raz w tygodniu 
w Stacji Kultura odbywać się będą turnieje gier w obecności 
koordynatora.
    Projekt numer 36    
Teatr w Rumi – „Wytresowany mężczyzna”
W ramach projektu zostanie wyprodukowany i wystawiony 
interaktywny spektakl komediowy z udziałem zawodowych 
aktorów związanych z Rumią. Przedstawienie kierowane jest 
dla szerokiego spektrum publiczności, bawić się będą 
zarówno młodzi, jak i dorośli widzowie. Wystawienie 
w Miejskim Domu Kultury pozwoli nadać wydarzeniu 
ogólnodostępny charakter.

    Projekt numer 39    
Stacja Jazzik – cykl koncertów dla dzieci w Stacji Kultura
Koncerty dla młodych słuchaczy to okazja poznania 
znakomitej muzyki, stylistyki i możliwości artystów, którzy 
ukazują swoją wszechstronność, prezentując zarówno 
muzykę klasyczną jak i jazzową. Program dobrany jest 
specjalnie dla młodych odbiorców, którzy będą mieli okazję 
przez cały rok uczestniczyć w koncertach dedykowanych 
właśnie im samym.
    Projekt numer 40    
"Latino - Single - Dance" – kurs tańca
Kurs tańca jest przeznaczony dla wszystkich osób samotnych, 
niesamotnych, pań, panów. Poznają wiązankę kroków tańców 
południowych co poprawi ich możliwości taneczne i wpłynie 
na rozszerzenie kontaktów towarzyskich, pomoże też 
poprawić ich kondycję fizyczną i psychiczną, odstresować się, 
doda sił i zapału do wykonywania obowiązków w domu i w pracy.

    Projekt numer 43    
"Do It Yourself" – warsztaty majsterkowania dla dzieci
Warsztaty majsterkowania dla dzieci to projekt mający na celu 
kształtowanie umiejętności posługiwania się tradycyjnymi 
narzędziami wykorzystywanymi w rzemiośle (praca 
z drewnem, ceramika) jak z wykorzystywaniem nowych 
technologii, np. drukarki 3D.
    Projekt numer 45    
Rumski Rajd „w Drodze po Szpik”
Każdego roku 28 maja obchodzimy Światowy Dzień Walki 
z Nowotworami Krwi, natomiast 13 października Dzień Dawcy 
Szpiku. Głównym celem Rumskiego Rajdu "w Drodze po 
Szpik" będzie szerzenie świadomości dotyczącej procesu 
rejestracji, badań i zabiegu przeszczepu, dlatego też rajd 
będzie połączony z rejestracją potencjalnych dawców szpiku.

rumia.budzet-obywatelski.orgPREZENTACJA PROJEKTÓW
ORAZ GŁOSOWANIE NA:
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Stan na dziś: Trwają prace termomodernizacyjne przy ostatnich budynkach 

biorących udział w projekcie KAWKA. Jednocześnie spółka OPEC, na potrzeby 

projektu, rozpoczęła szeroko zakrojone prace związane z wybudowaniem sieci 

ciepłowniczej na Zagórzu – prace ziemne, położenie rur oraz montaż węzłów 

ciepłowniczych. Montowane są także instalacje centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej w poszczególnych lokalach. Dzięki temu 

w mieszkaniach wkrótce pojawi się centralne ogrzewanie. W ten sposób do 

końca tego roku zniknie około 200 pieców węglowych.

Na realizację programu miasto oraz tutejsze wspólnoty mieszkaniowe uzyskały 

dofinansowanie w dwóch edycjach konkursu – w roku 2014 (Łączna wysokość 

dofinansowania to 4 940 640 zł) oraz 2015 (łączna wysokość dofinansowanie 

to 1 140 860 zł). Przedsięwzięcie jest częścią ogólnopolskiego programu 

KAWKA, w ramach którego z narodowych i wojewódzkich funduszy można 

pozyskać środki na likwidację uciążliwych pieców i kotłowni.

Stan na dziś: Prace są prowadzone na odcinku od mostu nad Zagórską Strugą 

do ul. Piłsudskiego i polegają m.in. na wymianie zdegradowanej nawierzchni 

jezdni, chodników oraz krawężników. Bezpieczeństwo zwiększy się również, 

dzięki zastosowaniu progów zwalniających oraz wyniesieniu tarczy 

skrzyżowania z ulicą Morską. W ramach inwestycji zostanie także wykonany 

remont mostu-poprawi się stan techniczny kap chodnikowych, barier oraz 

zabezpieczeń dylatacji. Zadanie, warte blisko 650 tysięcy złotych, realizuje 

firma Impact.

INWESTYCJE 
Program KAWKA

W RUMI

ul. Abrahama 

Bieżnia 

ul. Gryfa Pomorskiego 

ul. Brzechwy, Makuszyńskiego,
Porazińskiej 

ul. Źródlana 

aktualizacja

Stan na dziś: Trwają prace związane z przebudową bieżni. Demontowana jest 

dawna trybuna, ogrodzenie sektora dla gości oraz niskie ogrodzenie (tzw. 

płotki). Na bieżąco usuwane są także zagrażające bezpieczeństwu drzewa. 

Najważniejszym etapem prac będzie wymiana nawierzchni bieżni okólnej. 

Żwirowa trasa zostanie zastąpiona sztucznym tworzywem, a dokładniej 

tartanem. W jej obrębie wytyczone zostaną cztery tory, a docelowo ma być ich 

sześć. Dystans nie ulegnie zmianie i wciąż będzie wynosił 400 metrów. Ponadto 

cały wewnętrzny obwód bieżni będzie okalać odwodnienie. W planach jest też 

przebudowa rozbiegu do skoku w dal i trójskoku, rzutni do rzutu kulą, a także 

budowa zakola lekkoatletycznego do skoku wzwyż. Przewidywana jest również 

wymiana bramek na boisku trawiastym, nowe oświetlenie oraz ogrodzenie.

W 2017 roku miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 

900 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz blisko 400 tysięcy 

złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan na dziś: Trwają obecnie prace, ich zakres obejmuje wykonanie kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną oraz 

budowę wodociągu i układu drogowego. 

Koszt całej inwestycji wyniesie około 465 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia 

jest możliwa dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu uzyskanemu w ramach 

konkursu. Na ten cel udało się pozyskać kwotę blisko 175 000,00 zł. Wszystkie 

działania powinny zakończyć się do 01 października 2018 r. 

Stan na dziś: Trwają obecnie prace, ich zakres obejmuje wykonanie kanalizacji 

deszczowej, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną oraz budowę układu 

drogowego.

Koszt całej inwestycji wyniesie około 1 097 543,24 zł. Realizacja 

przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu 

uzyskanemu w ramach konkursu. Na ten cel udało się pozyskać kwotę blisko 

280 000,00 zł. Wszystkie działania powinny zakończyć się do 01 października 

2018 r. 

Stan na dziś:  Trwają obecnie prace, ich zakres obejmuje wykonanie kanalizacji 

deszczowej, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną oraz budowę układu 

drogowego.

Koszt całej inwestycji wyniesie około 1 033 206,73 zł. Realizacja 

przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu 

uzyskanemu w ramach konkursu. Na ten cel udało się pozyskać kwotę blisko 

350 000,00 zł. Wszystkie działania powinny zakończyć się do 01 października 

2018 r. 
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Sport i rekreacja

Ostatnie lata upłynęły pod znakiem dużych zmian 

w zakresie infrastruktury szkolnej. Szkoły 

w różnych częściach miasta doczekały się 

nowoczesnych obiektów sportowych dla uczniów. 

Nowe boiska powstały przy Szkole Podstawowej 

nr 10 (ul. Górnicza), Szkole Podstawowej nr 8 

(dawne Gimnazjum nr 1, ul. Rodziewiczówny) 

i Szkole Podstawowej nr 4 (dawne Gimnazjum nr 2, 

ul. Świętojańska). 

Ponadto przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, 

(ul. Stoczniowców) wybudowano bieżnię wraz ze 

skocznią. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 

(dawne Gimnazjum nr 4, ul. Batorego) utworzono 

siłownię zewnętrzną. 

Dzięki dofinansowaniu zdobytemu z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki uczniowie z Rumi wzięli udział 

w bezpłatnych zajęciach pływania i gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej. 

Nowe sale i oddział przedszkolny

W 2016 roku Rumia  pozyska ła  ś rodk i 

z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Dzięki nim możliwa jest realizacja projektów 

„Super przedszkolaki w Rumi” (wysokość 

dofinansowania to 2,3 miliona złotych) oraz 

„Pociąg do edukacji” (wysokość dofinansowania to 

2,5 miliona złotych).   

W ramach „Pociągu do edukacji” środki finansowe 

zostały  przeznaczone m.in. na utworzenie 

nowoczesnych pracowni wraz z wyposażeniem, 

a także dodatkowe lekcje uczniów, wyjazdy 

edukacyjne, koła zainteresowań oraz zajęcia 

rozwijające i wyrównawcze. 

Dotychczas z tej oferty skorzystało przeszło 1200 

uczniów oraz ponad 220 nauczycieli, którzy brali 

udział w szkoleniach i uczyli się na studiach 

podyplomowych. 

Z kolei w ramach projektu „Super przedszkolaki” 

utworzono i sfinansowano roczne funkcjonowanie 

oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci, a wszystkie 

dzieci z oddziałów przedszkolnych miały i mają 

możliwość skorzystania ze wsparcia w zakresie 

specjalnych potrzeb edukacyjnych i zajęć 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji 

kluczowych. 

Projekt zakończy się 31 sierpnia 2019 r.

– Dzięki wymienionym projektom unijnym 

uczniowie mogli skorzystać z szerokiej oferty zajęć 

pozalekcyjnych rozwijających ich pasje i talenty. 

Od 2017 r. szkoły mają możliwość wzięcia udziału 

w rządowym programie o nazwie „Aktywna 

tablica” – mówi Beata Kędzierska, dyrektor Szkoły 

Podstawowej  nr  10 .  – Poprzez  udz iał 

w przedsięwzięciu nasza placówka zakupiła 

pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne 

z projektorami – dodaje. 

Cieplej, bezpieczniej, bardziej komfortowo

Każdego roku w szkołach realizowano także 

mniejsze inwestycje: wymieniano meble, 

malowano sale, naprawiano posadzki, kupowano 

pomoce dydaktyczne. We wszystkich szkołach na 

przestrzeni lat pojawiały się nowe drzwi, okna, 

sanitariaty, dbano także o właściwy stan instalacji 

elektrycznych czy ciepłowniczych. Każdorazowo 

miasto przeznaczało na ten cel nawet kilkaset 

tysięcy złotych.

Dużą wagę przykładano do termomodernizacji 

poszczególnych placówek. Miasto pozyskało 

z funduszy zewnętrznych łącznie aż 4,7 milionów 

złotych na modernizację energetyczną budynków 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły 

Podstawowej nr 10. Dzięki dofinansowaniu 

możliwa była m.in. wymiana okien, docieplenie 

dachów oraz ścian budynków, wymiana źródeł 

ciepła, a także wykonanie stosownych instalacji. 

Część szkół przystąpiło też do kampanii „Każdy 

WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci 

i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać 

energię w szkole”, której celem była nauka 

właściwych nawyków w zakresie korzystania 

z energii elektrycznej. 

Rumia liderem edukacji

Działania podejmowane przez miasto docenione 

zostały przez ekspertów. Rumia otrzymała 

certyfikat akredytacyjny przyznawany przez zespół 

naukowców reprezentujących wybrane polskie 

uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, 

Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II). 

Ich decyzją miasto uznane zostało w 2017 roku 

„Liderem edukacji”. Wyróżnienie otrzymywały 

te gminy, które swoje zadania oświatowe 

real izowały nowocześnie, innowacyjnie, 

z najwyższą troską o jakość kształcenia. 

W latach 2015-2018 miasto zrealizowało łącznie kilkaset inwestycji i działań w szkołach i przedszkolach. Duża cześć to 
efekt utworzonego przez burmistrza w tej kadencji Wydziału Rozwoju Miasta, który regularnie na wiele projektów 
pozyskuje bardzo znaczące dodatkowe środki finansowe, spoza budżetu Rumi. W projektach podnoszących jakość 
edukacji wzięły udział setki uczniów oraz nauczycieli. 

Edukacja na pierwszym miejscu

Rumia naturalnie pomysłowa

1515

ul. Kolejowa

Termomodernizacja

Stan na dziś: Rozpoczęła się modernizacja chodnika na odcinku od ul. Portowej 

do ul. Stoczniowców. Zakres prac obejmuje remont chodnika po obu stronach 

jezdni.

Stan na dziś: Trwają prace przy Szkole Podstawowej nr 9 i 10. Zakończyła się 

termomodernizacja budynku Cmentarza. 

Na projekt udało się pozyskać dofinansowanie unijne w kwocie prawie 5 

milionów złotych. Projekt zakłada: ocieplenie budynków, powstanie nowej 

elewacji, wymianę drzwi i okien oraz zamontowanie zdrowszego 

i energooszczędnego oświetlenia. 

INWESTYCJE W RUMI aktualizacja

Oświetlenie
Stan na dziś: Rozstrzygnięty został przetarg. Do końca tego roku na rumskich 

ulicach pojawi się 28 nowych energooszczędnych lamp LED. Prace będą 

polegać między innymi na zamontowaniu szafek oświetleniowych, budowie 

nowej linii kablowej oraz montażu słupów oświetleniowych i nowych opraw 

LED, a ich realizacja została podzielona na pięć części.

Pierwsza część dotyczy budowy oświetlenia na łączniku ulic: Ormińskiego, 3 

Maja i Świętojańskiej. W ramach drugiej części nowe lampy pojawią się na ulicy 

Modrzewiowej. Trzecia część dotyczy wykonania oświetlenia na łączniku ulic 

Piłsudskiego i Pułaskiego. Czwarta część obejmuje budowę lamp na ulicy 

Migały, a piąta tyczy się ulicy Kasprowicza.

Łączny koszt inwestycji to prawie 200 tysięcy złotych.

– Inwestycje oświatowe to jeden z naszych 
priorytetów. Zrealizowaliśmy wiele projektów, 

których celem było podniesienie poziomu oferty 
edukacyjnej miasta. Wciąż zdobywamy dodatkowe 

fundusze na  nowe inwestycje, remonty, projekty 
skierowane do uczniów i nauczycieli. Dzięki temu 

rumskie szkoły mogą zaoferować swoim 
podopiecznym kształcenie na wysokim poziomie 
i w komfortowych warunkach – podsumowuje 
Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza miasta. 

Duże zmiany w szkołach w latach 2015-2018

Inwestycje
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pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne 

z projektorami – dodaje. 

Cieplej, bezpieczniej, bardziej komfortowo

Każdego roku w szkołach realizowano także 

mniejsze inwestycje: wymieniano meble, 

malowano sale, naprawiano posadzki, kupowano 

pomoce dydaktyczne. We wszystkich szkołach na 

przestrzeni lat pojawiały się nowe drzwi, okna, 

sanitariaty, dbano także o właściwy stan instalacji 

elektrycznych czy ciepłowniczych. Każdorazowo 

miasto przeznaczało na ten cel nawet kilkaset 

tysięcy złotych.

Dużą wagę przykładano do termomodernizacji 

poszczególnych placówek. Miasto pozyskało 

z funduszy zewnętrznych łącznie aż 4,7 milionów 

złotych na modernizację energetyczną budynków 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły 

Podstawowej nr 10. Dzięki dofinansowaniu 

możliwa była m.in. wymiana okien, docieplenie 

dachów oraz ścian budynków, wymiana źródeł 

ciepła, a także wykonanie stosownych instalacji. 

Część szkół przystąpiło też do kampanii „Każdy 

WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci 

i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać 

energię w szkole”, której celem była nauka 

właściwych nawyków w zakresie korzystania 

z energii elektrycznej. 

Rumia liderem edukacji

Działania podejmowane przez miasto docenione 

zostały przez ekspertów. Rumia otrzymała 

certyfikat akredytacyjny przyznawany przez zespół 

naukowców reprezentujących wybrane polskie 

uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, 

Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II). 

Ich decyzją miasto uznane zostało w 2017 roku 

„Liderem edukacji”. Wyróżnienie otrzymywały 

te gminy, które swoje zadania oświatowe 

real izowały nowocześnie, innowacyjnie, 

z najwyższą troską o jakość kształcenia. 

W latach 2015-2018 miasto zrealizowało łącznie kilkaset inwestycji i działań w szkołach i przedszkolach. Duża cześć to 
efekt utworzonego przez burmistrza w tej kadencji Wydziału Rozwoju Miasta, który regularnie na wiele projektów 
pozyskuje bardzo znaczące dodatkowe środki finansowe, spoza budżetu Rumi. W projektach podnoszących jakość 
edukacji wzięły udział setki uczniów oraz nauczycieli. 

Edukacja na pierwszym miejscu

Rumia naturalnie pomysłowa

1515

ul. Kolejowa

Termomodernizacja

Stan na dziś: Rozpoczęła się modernizacja chodnika na odcinku od ul. Portowej 

do ul. Stoczniowców. Zakres prac obejmuje remont chodnika po obu stronach 

jezdni.

Stan na dziś: Trwają prace przy Szkole Podstawowej nr 9 i 10. Zakończyła się 

termomodernizacja budynku Cmentarza. 

Na projekt udało się pozyskać dofinansowanie unijne w kwocie prawie 5 

milionów złotych. Projekt zakłada: ocieplenie budynków, powstanie nowej 

elewacji, wymianę drzwi i okien oraz zamontowanie zdrowszego 

i energooszczędnego oświetlenia. 

INWESTYCJE W RUMI aktualizacja

Oświetlenie
Stan na dziś: Rozstrzygnięty został przetarg. Do końca tego roku na rumskich 

ulicach pojawi się 28 nowych energooszczędnych lamp LED. Prace będą 

polegać między innymi na zamontowaniu szafek oświetleniowych, budowie 

nowej linii kablowej oraz montażu słupów oświetleniowych i nowych opraw 

LED, a ich realizacja została podzielona na pięć części.

Pierwsza część dotyczy budowy oświetlenia na łączniku ulic: Ormińskiego, 3 

Maja i Świętojańskiej. W ramach drugiej części nowe lampy pojawią się na ulicy 

Modrzewiowej. Trzecia część dotyczy wykonania oświetlenia na łączniku ulic 

Piłsudskiego i Pułaskiego. Czwarta część obejmuje budowę lamp na ulicy 

Migały, a piąta tyczy się ulicy Kasprowicza.

Łączny koszt inwestycji to prawie 200 tysięcy złotych.

– Inwestycje oświatowe to jeden z naszych 
priorytetów. Zrealizowaliśmy wiele projektów, 

których celem było podniesienie poziomu oferty 
edukacyjnej miasta. Wciąż zdobywamy dodatkowe 

fundusze na  nowe inwestycje, remonty, projekty 
skierowane do uczniów i nauczycieli. Dzięki temu 

rumskie szkoły mogą zaoferować swoim 
podopiecznym kształcenie na wysokim poziomie 
i w komfortowych warunkach – podsumowuje 
Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza miasta. 

Duże zmiany w szkołach w latach 2015-2018

Inwestycje
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Remonty wewnątrz i na zewnątrz

Największe inwestycje – termomodernizacje obiektów – zakończono 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz Szkole Podstawowej nr 10. 

W pierwszej placówce docieplono ściany obiektu, częściowo wymieniono 

stolarkę okienną, docieplono dach segmentu spor towego, 

przeprowadzono także modernizację w obrębie instalacji grzewczych 

oraz wentylacji. W szkole przy ulicy Górniczej docieplono dach oraz 

zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. 

Działania te mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii 

w budynkach oraz poprawić ich efektywność energetyczną. Środki na 

remonty pozyskane zostały z funduszy Unii Europejskiej.  

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 7 (dawne Gimnazjum nr 4, ul. Batorego) 

wyremontowano pomieszczenia kuchenne oraz piwnice. Przebudowano 

także częściowo toalety i pomieszczenia socjalne. Natomiast w Szkole 

Podstawowej nr 10 zmodernizowano dwie sale lekcyjne, przystosowując 

je do potrzeb dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego. W obrębie 

tej placówki przeprowadzono również remont placu zabaw.  

W czasie wakacji w szkołach wymieniono także sprzęt komputerowy oraz 

zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznych, fizycznych, 

chemicznych i geograficznych. Każda szkoła otrzymała 10 laptopów, 

Szkoły Podstawowe od 1 września 2018 roku

Koszt wdrażania reformy oświaty w Rumi, tylko 

w 2017 roku, wyniósł ponad pół miliona złotych. 

Tegoroczne wydatki na ten cel, według 

szacunków, sięgną około 400 tysięcy złotych. 

Warto jednak zauważyć, że to wyłącznie skutki 

wprowadzenia reformy.

Biorąc pod uwagę całkowitą subwencję (dotacje 

z budżetu państwa) oraz łączne wydatki na 

oświatę w ostatnich latach, sytuacja finansowa 

gminy wygląda znacznie ciężej. Od 2014 do 2017 

roku wydatki na oświatę wzrosły z 53,2 mln do 

61,7 mln zł, z czego miasto co roku zobowiązane 

jest pokryć 40% wspominanych kosztów. 

W praktyce oznacza to, że jeszcze w 2014 roku 

Rumia musiała przeznaczyć na ten cel przeszło 

21 mln zł, natomiast w roku minionym kwota ta 

wzrosła już do niespełna 25 mln zł. 

Dlaczego wydatki na edukację wciąż rosną i jakie 

są tego skutki? Między innymi na te pytania 

odpowie Małgorzata Łoboz, wiceprze-

wodnicząca Rady Miejskiej Rumi oraz członek 

Komisji Oświaty i Wychowania. 

Z czym właściwie związany jest ciągły wzrost 

kosztów ponoszonych przez Rumię na rzecz 

edukacji?

M. Ł. – Koszt ponoszony przez gminę Rumia 

zw iązany  j e s t  z  wprowadzoną ,  p r zez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą 

oświaty. W bieżącym roku, została również 

wprowadzona decyzją rządu podwyżka 

najniższego wynagrodzenia: 1 stycznia dla 

pracowników administracji i obsługi, a 1 kwietnia 

dla nauczycieli. Nastąpił także wzrost kosztów 

związanych z podniesieniem opłaty za media, 

zwiększoną liczbą zatrudnienia pracowników 

obsługi, między innymi pomoce kuchenne do 

stołówek szkolnych, gdzie więcej dzieci korzysta 

z obiadów szkolnych. Zmniejszona została 

również wartość dotacji na język kaszubski. 

Gmina ponosi też koszty, które wydatkowane są 

na realizację wniosków składanych corocznie 

przez dyrektorów placówek.

Wracając do samej reformy oświaty. Choć 

inicjatywa pochodziła od rządu, to w praktyce 

przeprowadzić ją musiały samorządy 

ter ytorialne.  Wiązało s ię  to również 

z niemałymi wydatkami i przesunięciami 

budżetowymi. Kosztem czego? Na co nie 

zostaną już przeznaczone te środki?

M. Ł. – Wydatki związane z pokryciem 

wprowadzonej przez rząd reformy oświaty 

spowodowały znaczący wzrost kosztów. 

W mieście na pewno nie będziemy mogli 

p r z e p r o w a d z i ć  w i e l u  i n w e s t y c j i . 

Prawdopodobnie stracą również na tym 

działania prospołeczne, które zapewne 

poprawiłby komfort życia mieszkańców. Chociaż 

działania władz naszego miasta będą zmierzały 

ku temu, aby zaplanowane wcześniej inwestycje 

zostały zrealizowane.

Jakie są planowane wydatki na edukację 

w Rumi na ten rok?

M. Ł. – Koszty utrzymania oświaty w mieście 

stale rosną. Rok 2018 jeszcze się nie zakończył, 

ale już wiadomo że wydatki ze środków własnych 

gminy będą zdecydowanie większe, mogą 

przekroczyć 30 milionów złotych.

Czy patrząc na efekty reformy można mówić 

obecnie o przepełnieniu szkół podstawowych 

w Rumi? Czy warunki nauczania uległy 

pogorszeniu?  W n iektór ych  po lsk i ch 

placówkach zdarza się, że zajęcia odbywają 

się także w późnych godzinach popo-

łudniowych, a ograniczenia lokalowe 

powodują, iż lekcje prowadzone są np. na 

korytarzach czy stołówkach. Czy ten problem 

dotyczy też Rumi?

M. Ł. – Nie słyszałam, by zajęcia lekcyjne 

w rumskich placówkach oświatowych odbywały 

się na korytarzach. Dyrektorzy naszych placówek 

podejmują wszelkie działania, aby zachowany 

zosta ł  na jwyższy  s tandard nauczania . 

Najważniejsze dla dyrektorów i nauczycieli jest 

dobro dziecka, w tym prawidłowe warunki pracy.

Czy jest konieczność budowy nowych szkół, 

tworzenia kolejnych placówek?

M. Ł. – Rumia jest miastem prężnie rozwijającym 

się, co powoduje napływ młodych ludzi, którzy 

posiadają potomstwo lub są przyszłymi 

rodzicami. Wieloletnie prognozy wskazują na 

konieczność tworzenia kolejnych placówek 

oświatowych. Wielokrotnie podejmowane były 

dyskusje o budowie przedszkola między ulicami 

Mickiewicza i  Rodziewiczówny, a także 

powstaniu kolejnej szkoły podstawowej. Gmina 

ma to na względzie.

Czy przez ewentualne zwolnienia czy zmiany 

kadrowe uczniowie narażeni są na ciągłą 

rotację nauczycieli i wychowawców?

M. Ł. – Do tej pory nie odnotowano ciągłych 

rotacji nauczycieli i wychowawców klas. Jeżeli 

dochodziło do zmian, to wynikały one zapewne 

z przejściem nauczyciela na emeryturę lub 

ur lopem zdrowotnym.  N ie  zak ładamy 

scenariusza, który przewidywałby tak drastyczne 

zmiany kadr nauczycielskich, które naraziłby 

ucznia na stres i brak poczucia bezpieczeństwa. 

Prawidłowa polityka kadrowa, która jest 

prowadzona przez naszych dyrektorów, stara się 

zapobiegać takim sytuacjom. 

Podsumowując, jak Pani zdaniem Rumia radzi 

sobie z takimi wydatkami i skutkami reformy 

oświaty na tle innych samorządów z regionu?

M. Ł. – Chciałabym podkreślić, że do tej pory nie 

otrzymaliśmy obiecanych funduszy z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej na przeprowadzenie reformy 

oświaty, mimo że było to zadanie narzucone przez 

rząd. Mimo to jesteśmy jedną z niewielu z gmin 

w Polsce, która – jak wskazuje certyfikat 

„Samorządowy Lider Edukacji 2017”, przyznany 

w ogólnopolskim programie – pomimo wielu 

trudności, głownie finansowych, poradziła sobie 

z narzuconą przez rząd reformą oświaty.

Realizacja reformy OŚWIATY
NA pytania odpowiADA RADNA – Małgorzata Łoboz
Realizacja reformy edukacji, polegającej przede wszystkim na wygaszeniu gimnazjów 
i wprowadzeniu 8-letnich szkół podstawowych oraz 4-letnich liceów, odbywa się ze 
sporym udziałem samorządów. Choć dyrektywy są centralne, to wydatki lokalne – 
z naszych podatków. Jak edukacyjna rewolucja wpłynęła na Rumię?

Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława 
Ormińskiego 
ul. Rodziewiczówny 10
Numer telefonu: 58 671 07 90
Dyrektor Marzena Korzeniewska

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kpt. ż. w. K. O. 
Borchardta (wchodząca w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących)
ul. Stoczniowców 6
Numer telefonu: 58 671 29 17
Dyrektor Lucyna Oglęcka

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy
ul. Górnicza 19
Numer telefonu: 58 671 31 62
Dyrektor Beata Kędzierska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego
ul. Kościelna 6
Numer telefonu: 58 671 08 48
Dyrektor Arkadiusz Skrzyński

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka 
ul. Świętojańska 11
Numer telefonu: 58 671 06 45
Dyrektor Monika Polak-Bojan

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra 
Majkowskiego 
ul. Sienkiewicza 30
Numer telefonu: 58 671 01 50
Dyrektor Aleksandra Brunat

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Karola Wojtyły
ul. Stefana Batorego 29
Numer telefonu: 58 671 01 40
Dyrektor Liliana Król

Szkoły gotowe na przyjęcie uczniów

Rumia naturalnie pomysłowa
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Ponad 7,5 miliona złotych zaplanowano w tegorocznym budżecie na inwestycje w placówkach 

oświatowych przygotowujące do nowego roku szkolnego. W tym roku w budżecie 

przeznaczono też prawie 2 miliony złotych na podwyżki dla nauczycieli i pracowników szkół. 

interaktywny monitor i głośniki. 

Rumia pozyskała także prawie 24 tysiące złotych dofinansowania na 

zakup pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6.

– Do końca września 2018 roku prowadzone będą drobne prace 

wykończeniowe i odbiory. W ramach budżetu obywatelskiego planuje się 

jeszcze budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 (dawne 

Gimnazjum nr 1, ul. Rodziewiczówny) i windy dla niepełnosprawnych przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących - dodaje zastępca burmistrza Piotr 

Wittbrodt. 

Podwyżki i awanse nauczycieli

W 2018 roku wdrożono podwyżki dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkół. W skali całego roku na podwyżki przeznaczono aż 1,8 

miliona złotych. 

Dziesięciu rumskich nauczycieli otrzymało stopień awansu zawodowego 

nauczyciel mianowany. Ślubowanie oraz wręczenie aktów odbyło się 

w Miejskim Domu Kultury w Rumi w obecności burmistrza miasta Michała 

Pasiecznego oraz dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych. 

Po uroczystym ślubowaniu oraz wręczeniu kwiatów, zebrani wysłuchali koncertu 

w wykonaniu Sandry Mazurek – laureatki tegorocznej edycji „Rumskiego wokalu”.

Od dnia 1 września 2018 r. ze względu na utworzenie trzech szkół podstawowych zmianie ulegnie plan 

sieci placówek oświatowych. Poniżej prezentujemy wykaz wraz z danymi kontaktowymi:

 rok  ogólne wydatki na oświatę w tym wydatki na oświatę z budżetu Rumi

2014

2015

2016

2017

53 218 809,65 zł

56 265 219,47 zł

58 601 246,16 zł 

61 758 092,47 zł

21 390 844,65 zł 

22 959 440,47 zł

23 498 301,16 zł

24 883 965,47 zł
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Remonty wewnątrz i na zewnątrz

Największe inwestycje – termomodernizacje obiektów – zakończono 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz Szkole Podstawowej nr 10. 

W pierwszej placówce docieplono ściany obiektu, częściowo wymieniono 

stolarkę okienną, docieplono dach segmentu spor towego, 

przeprowadzono także modernizację w obrębie instalacji grzewczych 

oraz wentylacji. W szkole przy ulicy Górniczej docieplono dach oraz 

zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. 

Działania te mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii 

w budynkach oraz poprawić ich efektywność energetyczną. Środki na 

remonty pozyskane zostały z funduszy Unii Europejskiej.  

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 7 (dawne Gimnazjum nr 4, ul. Batorego) 

wyremontowano pomieszczenia kuchenne oraz piwnice. Przebudowano 

także częściowo toalety i pomieszczenia socjalne. Natomiast w Szkole 

Podstawowej nr 10 zmodernizowano dwie sale lekcyjne, przystosowując 

je do potrzeb dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego. W obrębie 

tej placówki przeprowadzono również remont placu zabaw.  

W czasie wakacji w szkołach wymieniono także sprzęt komputerowy oraz 

zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznych, fizycznych, 

chemicznych i geograficznych. Każda szkoła otrzymała 10 laptopów, 

Szkoły Podstawowe od 1 września 2018 roku

Koszt wdrażania reformy oświaty w Rumi, tylko 

w 2017 roku, wyniósł ponad pół miliona złotych. 

Tegoroczne wydatki na ten cel, według 

szacunków, sięgną około 400 tysięcy złotych. 

Warto jednak zauważyć, że to wyłącznie skutki 

wprowadzenia reformy.

Biorąc pod uwagę całkowitą subwencję (dotacje 

z budżetu państwa) oraz łączne wydatki na 

oświatę w ostatnich latach, sytuacja finansowa 

gminy wygląda znacznie ciężej. Od 2014 do 2017 

roku wydatki na oświatę wzrosły z 53,2 mln do 

61,7 mln zł, z czego miasto co roku zobowiązane 

jest pokryć 40% wspominanych kosztów. 

W praktyce oznacza to, że jeszcze w 2014 roku 

Rumia musiała przeznaczyć na ten cel przeszło 

21 mln zł, natomiast w roku minionym kwota ta 

wzrosła już do niespełna 25 mln zł. 

Dlaczego wydatki na edukację wciąż rosną i jakie 

są tego skutki? Między innymi na te pytania 

odpowie Małgorzata Łoboz, wiceprze-

wodnicząca Rady Miejskiej Rumi oraz członek 

Komisji Oświaty i Wychowania. 

Z czym właściwie związany jest ciągły wzrost 

kosztów ponoszonych przez Rumię na rzecz 

edukacji?

M. Ł. – Koszt ponoszony przez gminę Rumia 

zw iązany  j e s t  z  wprowadzoną ,  p r zez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą 

oświaty. W bieżącym roku, została również 

wprowadzona decyzją rządu podwyżka 

najniższego wynagrodzenia: 1 stycznia dla 

pracowników administracji i obsługi, a 1 kwietnia 

dla nauczycieli. Nastąpił także wzrost kosztów 

związanych z podniesieniem opłaty za media, 

zwiększoną liczbą zatrudnienia pracowników 

obsługi, między innymi pomoce kuchenne do 

stołówek szkolnych, gdzie więcej dzieci korzysta 

z obiadów szkolnych. Zmniejszona została 

również wartość dotacji na język kaszubski. 

Gmina ponosi też koszty, które wydatkowane są 

na realizację wniosków składanych corocznie 

przez dyrektorów placówek.

Wracając do samej reformy oświaty. Choć 

inicjatywa pochodziła od rządu, to w praktyce 

przeprowadzić ją musiały samorządy 

ter ytorialne.  Wiązało s ię  to również 

z niemałymi wydatkami i przesunięciami 

budżetowymi. Kosztem czego? Na co nie 

zostaną już przeznaczone te środki?

M. Ł. – Wydatki związane z pokryciem 

wprowadzonej przez rząd reformy oświaty 

spowodowały znaczący wzrost kosztów. 

W mieście na pewno nie będziemy mogli 

p r z e p r o w a d z i ć  w i e l u  i n w e s t y c j i . 

Prawdopodobnie stracą również na tym 

działania prospołeczne, które zapewne 

poprawiłby komfort życia mieszkańców. Chociaż 

działania władz naszego miasta będą zmierzały 

ku temu, aby zaplanowane wcześniej inwestycje 

zostały zrealizowane.

Jakie są planowane wydatki na edukację 

w Rumi na ten rok?

M. Ł. – Koszty utrzymania oświaty w mieście 

stale rosną. Rok 2018 jeszcze się nie zakończył, 

ale już wiadomo że wydatki ze środków własnych 

gminy będą zdecydowanie większe, mogą 

przekroczyć 30 milionów złotych.

Czy patrząc na efekty reformy można mówić 

obecnie o przepełnieniu szkół podstawowych 

w Rumi? Czy warunki nauczania uległy 

pogorszeniu?  W n iektór ych  po lsk i ch 

placówkach zdarza się, że zajęcia odbywają 

się także w późnych godzinach popo-

łudniowych, a ograniczenia lokalowe 

powodują, iż lekcje prowadzone są np. na 

korytarzach czy stołówkach. Czy ten problem 

dotyczy też Rumi?

M. Ł. – Nie słyszałam, by zajęcia lekcyjne 

w rumskich placówkach oświatowych odbywały 

się na korytarzach. Dyrektorzy naszych placówek 

podejmują wszelkie działania, aby zachowany 

zosta ł  na jwyższy  s tandard nauczania . 

Najważniejsze dla dyrektorów i nauczycieli jest 

dobro dziecka, w tym prawidłowe warunki pracy.

Czy jest konieczność budowy nowych szkół, 

tworzenia kolejnych placówek?

M. Ł. – Rumia jest miastem prężnie rozwijającym 

się, co powoduje napływ młodych ludzi, którzy 

posiadają potomstwo lub są przyszłymi 

rodzicami. Wieloletnie prognozy wskazują na 

konieczność tworzenia kolejnych placówek 

oświatowych. Wielokrotnie podejmowane były 

dyskusje o budowie przedszkola między ulicami 

Mickiewicza i  Rodziewiczówny, a także 

powstaniu kolejnej szkoły podstawowej. Gmina 

ma to na względzie.

Czy przez ewentualne zwolnienia czy zmiany 

kadrowe uczniowie narażeni są na ciągłą 

rotację nauczycieli i wychowawców?

M. Ł. – Do tej pory nie odnotowano ciągłych 

rotacji nauczycieli i wychowawców klas. Jeżeli 

dochodziło do zmian, to wynikały one zapewne 

z przejściem nauczyciela na emeryturę lub 

ur lopem zdrowotnym.  N ie  zak ładamy 

scenariusza, który przewidywałby tak drastyczne 

zmiany kadr nauczycielskich, które naraziłby 

ucznia na stres i brak poczucia bezpieczeństwa. 

Prawidłowa polityka kadrowa, która jest 

prowadzona przez naszych dyrektorów, stara się 

zapobiegać takim sytuacjom. 

Podsumowując, jak Pani zdaniem Rumia radzi 

sobie z takimi wydatkami i skutkami reformy 

oświaty na tle innych samorządów z regionu?

M. Ł. – Chciałabym podkreślić, że do tej pory nie 

otrzymaliśmy obiecanych funduszy z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej na przeprowadzenie reformy 

oświaty, mimo że było to zadanie narzucone przez 

rząd. Mimo to jesteśmy jedną z niewielu z gmin 

w Polsce, która – jak wskazuje certyfikat 

„Samorządowy Lider Edukacji 2017”, przyznany 

w ogólnopolskim programie – pomimo wielu 

trudności, głownie finansowych, poradziła sobie 

z narzuconą przez rząd reformą oświaty.

Realizacja reformy OŚWIATY
NA pytania odpowiADA RADNA – Małgorzata Łoboz
Realizacja reformy edukacji, polegającej przede wszystkim na wygaszeniu gimnazjów 
i wprowadzeniu 8-letnich szkół podstawowych oraz 4-letnich liceów, odbywa się ze 
sporym udziałem samorządów. Choć dyrektywy są centralne, to wydatki lokalne – 
z naszych podatków. Jak edukacyjna rewolucja wpłynęła na Rumię?

Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława 
Ormińskiego 
ul. Rodziewiczówny 10
Numer telefonu: 58 671 07 90
Dyrektor Marzena Korzeniewska

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kpt. ż. w. K. O. 
Borchardta (wchodząca w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących)
ul. Stoczniowców 6
Numer telefonu: 58 671 29 17
Dyrektor Lucyna Oglęcka

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy
ul. Górnicza 19
Numer telefonu: 58 671 31 62
Dyrektor Beata Kędzierska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego
ul. Kościelna 6
Numer telefonu: 58 671 08 48
Dyrektor Arkadiusz Skrzyński

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka 
ul. Świętojańska 11
Numer telefonu: 58 671 06 45
Dyrektor Monika Polak-Bojan

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra 
Majkowskiego 
ul. Sienkiewicza 30
Numer telefonu: 58 671 01 50
Dyrektor Aleksandra Brunat

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Karola Wojtyły
ul. Stefana Batorego 29
Numer telefonu: 58 671 01 40
Dyrektor Liliana Król

Szkoły gotowe na przyjęcie uczniów

Rumia naturalnie pomysłowa
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Ponad 7,5 miliona złotych zaplanowano w tegorocznym budżecie na inwestycje w placówkach 

oświatowych przygotowujące do nowego roku szkolnego. W tym roku w budżecie 

przeznaczono też prawie 2 miliony złotych na podwyżki dla nauczycieli i pracowników szkół. 

interaktywny monitor i głośniki. 

Rumia pozyskała także prawie 24 tysiące złotych dofinansowania na 

zakup pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6.

– Do końca września 2018 roku prowadzone będą drobne prace 

wykończeniowe i odbiory. W ramach budżetu obywatelskiego planuje się 

jeszcze budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 (dawne 

Gimnazjum nr 1, ul. Rodziewiczówny) i windy dla niepełnosprawnych przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących - dodaje zastępca burmistrza Piotr 

Wittbrodt. 

Podwyżki i awanse nauczycieli

W 2018 roku wdrożono podwyżki dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkół. W skali całego roku na podwyżki przeznaczono aż 1,8 

miliona złotych. 

Dziesięciu rumskich nauczycieli otrzymało stopień awansu zawodowego 

nauczyciel mianowany. Ślubowanie oraz wręczenie aktów odbyło się 

w Miejskim Domu Kultury w Rumi w obecności burmistrza miasta Michała 

Pasiecznego oraz dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych. 

Po uroczystym ślubowaniu oraz wręczeniu kwiatów, zebrani wysłuchali koncertu 

w wykonaniu Sandry Mazurek – laureatki tegorocznej edycji „Rumskiego wokalu”.

Od dnia 1 września 2018 r. ze względu na utworzenie trzech szkół podstawowych zmianie ulegnie plan 

sieci placówek oświatowych. Poniżej prezentujemy wykaz wraz z danymi kontaktowymi:

 rok  ogólne wydatki na oświatę w tym wydatki na oświatę z budżetu Rumi

2014

2015

2016

2017

53 218 809,65 zł

56 265 219,47 zł

58 601 246,16 zł 

61 758 092,47 zł

21 390 844,65 zł 

22 959 440,47 zł

23 498 301,16 zł

24 883 965,47 zł
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Tajemnicze znalezisko

Szybko okazało się, że za pierścieniem kryje się 

historia sięgająca średniowiecza. Klejnot 

wykonany był ze złota wysokiej próby i przetrwał 

wieki w bardzo dobrym stanie. Składał się 

z obrączki oraz płytki w kształcie rombu. Na tej 

ostatniej wyryto napis „ANULUS SVANT” oraz 

symbol przypominający odwróconą kotwicę. 

Dokładnie taki sam, jaki dzisiaj zdobi rumski herb.  

Już sam napis sprawił badaczom wiele 

problemów. O ile rozszyfrowanie pierwszego 

słowa nie było trudne – wszak „annulus” to po 

łacinie „pierścień” – większym wyzwaniem była 

interpretacja drugiego wyrazu. Początkowo 

hera ldycy  wiąza l i  okreś len ie  „SVANT” 

ze Świętosławem – doradcą Kazimierza 

Sprawiedliwego i Leszka Białego. 

Wkrótce – m.in. dzięki badaniom prof. Władysława 

Semkowicza – jasne stało się, że złoty sygnet był 

własnością kogoś dalece znaczniejszego – 

samego Świętopełka II Wielkiego, księcia Pomorza 

Gdańskiego zmarłego w 1266 roku. 

Jego imię w czasach średniowiecznych 

zapisywano „Svantopelci”.

Kotwica? Lilia? 

Równie interesująca historia kryje się za symbolem 

znajdującym się na pierścieniu: odwróconym 

krzyżu, którego dłuższe ramię rozszczepia się 

i łukowato zagina w obie strony. Powszechnie 

uważa się, że ów „zawijas” symbolizuje odwróconą 

kotwicę. I rzeczywiście – taka interpretacja była 

popularna już w czasach przedwojennych. 

Warto jednak zauważyć, że część historyków 

skłania się ku teorii, jakoby symbol był 

w rzeczywistości zmodyfikowaną formą lilii. 

W czasach średniowiecza lilia była symbolem 

władzy i często pojawiała się w heraldyce, także 

wśród możnowładców Pomorza.

Niezależnie od tego, która z teorii jest prawdziwa – 

faktem jest, iż znak ten używany był w połowie XIII 

wieku przez Świętopełka II Wielkiego. Nie tylko 

Szkoła
Podstawowa nr 4

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Zdjęcie wykonano w bliżej nieokreślonym 
czasie, w czasach PRL. Przedstawia boisko 
dawnej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy 
Świętojańskiej 11. 

Szkołę zaczęto budować już w 1938 roku. 
Zostałaby oddana do użytku najpraw-
dopodobniej rok później, w okolicach 
października. Plany te pokrzyżował jednak 
wybuch wojny. Niemiecka administracja 
przekształciła obiekt w fabrykę części do 
samolotów wojskowych. Wpisywało się to 
w szerszą rolę Rumi, która przez okupantów 
traktowana była jako zaplecze produkcyjne 
Luftwaffe.

W szkole produkowano części m.in. do 
myśliwców Focke-Wulf Fw 190, bombowców 
Heinkel He 111 oraz Junkers Ju 288.

Autor artykułu:
Darek Rybacki 
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Pierścień Świętopełka. Napis na obwodzie głosi Anulus Svant. Fot. Wikipedia.

nr 167
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Co odbieramy?

Duży sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) o wadze powyżej 20 kg.

Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw 

domowych. Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności 

gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą 

usługi ich demontażu z zabudowy. Sprzętu nie można wystawiać poza 

teren posesji ani pod wiatę śmietnikową, ponieważ grozi to jego 

nielegalnym demontażem.

Przygotowanie sprzętu do odbioru

Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być 

rozmrożona. Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz 

wymontować sprzęt z zabudowy.

Terminy odbiorów

Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać się będą 

od wtorku do soboty włącznie. Termin zostanie potwierdzony 

telefonicznie przez pracowników Związku dzień przed planowanym 

odbiorem.

Nieodpłatny odbiór dużych, zużytych sprzętów RTV i AGD z domów i mieszkań!

Dodatek
specjalny

przed swoje oblicze (np. aby go osądzić), wysyłał 

do niego tzw. komornika. Ten, aby uwiarygodnić 

wezwanie, musiał pozwanemu okazać pieczęć lub 

pierścień władcy. Najprawdopodobniej właśnie do 

tego służył pierścień znaleziony w Korzeczniku. 

Zgubienie tak ważnego artefaktu zapewne 

przysporzyło posłańcowi nie lada problemów… 

W herbie Rumi…

Dlaczego jednak ten charakterystyczny symbol 

ozdobił ostatecznie herb Rumi? Powody są 

przynajmniej dwa. 

W i e d z ę  o  p i e r ś c i e n i u  Ś w i ę t o p e ł k a 

i charakterystycznym znaku spopularyzowali po II 

wojnie światowej działacze kaszubscy z Lechem 

Bądkowskim na czele, którzy średniowiecznych 

władców Pomorza uważali za „książąt kaszubskich”.  

W ten sposób symbol stał się częścią kaszubskiej – 

a więc i rumskiej – tożsamości. Już w czasach PRL 

ozdabiał on wydawnictwa popularyzujące wiedzę 

o Kaszubach. 

Z drugiej strony postać Świętopełka jest niezwykle 

ważna także dla historii naszego miasta. 

To właśnie w dokumencie wydanym przez tego  

średniowiecznego władcę po raz pierwszy użyto 

nazwy „Rumia”. Miało to miejsce na początku XIII 

wieku. 

Charakterystyczna odwrócona „kotwica” (lub jak 

kto wol i  – „ l i l ia”)  jest  więc symbolem 

przypominającym, że historia naszego miasta 

sięga średniowiecza i nieodłącznie związana jest 

z kaszubską tożsamością. 

SP nr 4 obecnie

SP nr 4, ul. Świętojańska

„Kotwica” w herbie
Rumi, czyli historia
tajemniczego pierścienia

W 1885 w majątku Korzecznik na pograniczu Kujaw 
i Wielkopolski odnaleziono niewielki złoty pierścień 
z tajemniczym symbolem. Ponad sto lat później ów 
charakterystyczny znak odnalazł swoje miejsce… w herbie Rumi.  

Książę Świętopełk Wielki był najstarszym synem 

księcia Mściwoja I. Urodził się przed 1195 r. Był 

na jwyb i t n i e j s z ym z  w ł adców  Pomor za 

Gdańskiego. Jako jeden z pierwszych dostrzegł 

zalążki krzyżackiej potęgi i przeciwstawiał się jej 

zbrojnie. Zbrojnie wyparł Duńczyków okupujących 

grody ziemi słupskiej, opanował ziemię sławieńską 

i wiele innych ziem Pomorza. Udało mu się 

doprowadzić do całkowitej niezależności Pomorza 

Gdańskiego i uzyskania papieskiej protekcji nad 

swoim państwem. Świętopełk był również twórcą 

systemu zarządu terytorialnego na Pomorzu 

Gdańskim oraz prekursorem późniejszej potęgi 

Gdańska, któremu przyznał prawa miejskie. 

Doczesne szczątki władcy Pomorzan spoczęły 

w katedrze oliwskiej w 1266 roku.

Kim był Świętopełk II Wielki?

zresztą przez niego, bowiem 

podobnych symboli używali tacy 

możnowładcy pomorscy jak 

komes Adam ze Strzelców czy 

Unisław, kasztelan gdański żyjący 

na pocz. XIV wieku. 

Sam pierścień służył zapewne 

j e d n e m u  z  k o m o r n i k ó w 

Świętopełka. W średniowieczu, 

kiedy władca chciał wezwać kogoś 

✓ 

✓ 

Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we 

własnym zakresie - Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Rumi 

znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

przy ul. Dębogórskiej 148 i jest czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach 10:00-18:00, w soboty w godzinach 10:00-15:00. 

Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także zbiórek 

objazdowych), ich przedmiotu i zasad, odnajdą Państwo na naszej 

stronie internetowej, www.kzg.pl oraz uzyskają pod numerem telefonu  

58 624 66 11. Zachęcamy też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami 

i uwagami odnośnie naszej działalności.

✓ 

Wystarczy zadzwonić: 58 624 66 11
lub wypełnić formularz: www.kzg.pl/formularz-odbiory

* W moim artykule „Przedwojenna stacja benzynowa w Zagórzu” umieszczonym w sierpniowym numerze Rumskich Nowin użyłem niewłaściwego zapisu nazwiska właścicieli stacji: prawidłowy to 
„Kulling” (nie: Kullig). Za błąd przepraszam. Przyp. Darek Rybacki. 
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Tajemnicze znalezisko

Szybko okazało się, że za pierścieniem kryje się 

historia sięgająca średniowiecza. Klejnot 

wykonany był ze złota wysokiej próby i przetrwał 

wieki w bardzo dobrym stanie. Składał się 

z obrączki oraz płytki w kształcie rombu. Na tej 

ostatniej wyryto napis „ANULUS SVANT” oraz 

symbol przypominający odwróconą kotwicę. 

Dokładnie taki sam, jaki dzisiaj zdobi rumski herb.  

Już sam napis sprawił badaczom wiele 

problemów. O ile rozszyfrowanie pierwszego 

słowa nie było trudne – wszak „annulus” to po 

łacinie „pierścień” – większym wyzwaniem była 

interpretacja drugiego wyrazu. Początkowo 

hera ldycy  wiąza l i  okreś len ie  „SVANT” 

ze Świętosławem – doradcą Kazimierza 

Sprawiedliwego i Leszka Białego. 

Wkrótce – m.in. dzięki badaniom prof. Władysława 

Semkowicza – jasne stało się, że złoty sygnet był 

własnością kogoś dalece znaczniejszego – 

samego Świętopełka II Wielkiego, księcia Pomorza 

Gdańskiego zmarłego w 1266 roku. 

Jego imię w czasach średniowiecznych 

zapisywano „Svantopelci”.

Kotwica? Lilia? 

Równie interesująca historia kryje się za symbolem 

znajdującym się na pierścieniu: odwróconym 

krzyżu, którego dłuższe ramię rozszczepia się 

i łukowato zagina w obie strony. Powszechnie 

uważa się, że ów „zawijas” symbolizuje odwróconą 

kotwicę. I rzeczywiście – taka interpretacja była 

popularna już w czasach przedwojennych. 

Warto jednak zauważyć, że część historyków 

skłania się ku teorii, jakoby symbol był 

w rzeczywistości zmodyfikowaną formą lilii. 

W czasach średniowiecza lilia była symbolem 

władzy i często pojawiała się w heraldyce, także 

wśród możnowładców Pomorza.

Niezależnie od tego, która z teorii jest prawdziwa – 

faktem jest, iż znak ten używany był w połowie XIII 

wieku przez Świętopełka II Wielkiego. Nie tylko 

Szkoła
Podstawowa nr 4

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Zdjęcie wykonano w bliżej nieokreślonym 
czasie, w czasach PRL. Przedstawia boisko 
dawnej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy 
Świętojańskiej 11. 

Szkołę zaczęto budować już w 1938 roku. 
Zostałaby oddana do użytku najpraw-
dopodobniej rok później, w okolicach 
października. Plany te pokrzyżował jednak 
wybuch wojny. Niemiecka administracja 
przekształciła obiekt w fabrykę części do 
samolotów wojskowych. Wpisywało się to 
w szerszą rolę Rumi, która przez okupantów 
traktowana była jako zaplecze produkcyjne 
Luftwaffe.

W szkole produkowano części m.in. do 
myśliwców Focke-Wulf Fw 190, bombowców 
Heinkel He 111 oraz Junkers Ju 288.

Autor artykułu:
Darek Rybacki 
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Pierścień Świętopełka. Napis na obwodzie głosi Anulus Svant. Fot. Wikipedia.

nr 167
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Co odbieramy?

Duży sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) o wadze powyżej 20 kg.

Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący z gospodarstw 

domowych. Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności 

gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą 

usługi ich demontażu z zabudowy. Sprzętu nie można wystawiać poza 

teren posesji ani pod wiatę śmietnikową, ponieważ grozi to jego 

nielegalnym demontażem.

Przygotowanie sprzętu do odbioru

Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka powinna być 

rozmrożona. Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz 

wymontować sprzęt z zabudowy.

Terminy odbiorów

Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać się będą 

od wtorku do soboty włącznie. Termin zostanie potwierdzony 

telefonicznie przez pracowników Związku dzień przed planowanym 

odbiorem.

Nieodpłatny odbiór dużych, zużytych sprzętów RTV i AGD z domów i mieszkań!

Dodatek
specjalny

przed swoje oblicze (np. aby go osądzić), wysyłał 

do niego tzw. komornika. Ten, aby uwiarygodnić 

wezwanie, musiał pozwanemu okazać pieczęć lub 

pierścień władcy. Najprawdopodobniej właśnie do 

tego służył pierścień znaleziony w Korzeczniku. 

Zgubienie tak ważnego artefaktu zapewne 

przysporzyło posłańcowi nie lada problemów… 

W herbie Rumi…

Dlaczego jednak ten charakterystyczny symbol 

ozdobił ostatecznie herb Rumi? Powody są 

przynajmniej dwa. 

W i e d z ę  o  p i e r ś c i e n i u  Ś w i ę t o p e ł k a 

i charakterystycznym znaku spopularyzowali po II 

wojnie światowej działacze kaszubscy z Lechem 

Bądkowskim na czele, którzy średniowiecznych 

władców Pomorza uważali za „książąt kaszubskich”.  

W ten sposób symbol stał się częścią kaszubskiej – 

a więc i rumskiej – tożsamości. Już w czasach PRL 

ozdabiał on wydawnictwa popularyzujące wiedzę 

o Kaszubach. 

Z drugiej strony postać Świętopełka jest niezwykle 

ważna także dla historii naszego miasta. 

To właśnie w dokumencie wydanym przez tego  

średniowiecznego władcę po raz pierwszy użyto 

nazwy „Rumia”. Miało to miejsce na początku XIII 

wieku. 

Charakterystyczna odwrócona „kotwica” (lub jak 

kto wol i  – „ l i l ia”)  jest  więc symbolem 

przypominającym, że historia naszego miasta 

sięga średniowiecza i nieodłącznie związana jest 

z kaszubską tożsamością. 

SP nr 4 obecnie

SP nr 4, ul. Świętojańska

„Kotwica” w herbie
Rumi, czyli historia
tajemniczego pierścienia

W 1885 w majątku Korzecznik na pograniczu Kujaw 
i Wielkopolski odnaleziono niewielki złoty pierścień 
z tajemniczym symbolem. Ponad sto lat później ów 
charakterystyczny znak odnalazł swoje miejsce… w herbie Rumi.  

Książę Świętopełk Wielki był najstarszym synem 

księcia Mściwoja I. Urodził się przed 1195 r. Był 

na jwyb i t n i e j s z ym z  w ł adców  Pomor za 

Gdańskiego. Jako jeden z pierwszych dostrzegł 

zalążki krzyżackiej potęgi i przeciwstawiał się jej 

zbrojnie. Zbrojnie wyparł Duńczyków okupujących 

grody ziemi słupskiej, opanował ziemię sławieńską 

i wiele innych ziem Pomorza. Udało mu się 

doprowadzić do całkowitej niezależności Pomorza 

Gdańskiego i uzyskania papieskiej protekcji nad 

swoim państwem. Świętopełk był również twórcą 

systemu zarządu terytorialnego na Pomorzu 

Gdańskim oraz prekursorem późniejszej potęgi 

Gdańska, któremu przyznał prawa miejskie. 

Doczesne szczątki władcy Pomorzan spoczęły 

w katedrze oliwskiej w 1266 roku.

Kim był Świętopełk II Wielki?

zresztą przez niego, bowiem 

podobnych symboli używali tacy 

możnowładcy pomorscy jak 

komes Adam ze Strzelców czy 

Unisław, kasztelan gdański żyjący 

na pocz. XIV wieku. 

Sam pierścień służył zapewne 

j e d n e m u  z  k o m o r n i k ó w 

Świętopełka. W średniowieczu, 

kiedy władca chciał wezwać kogoś 

✓ 

✓ 

Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we 

własnym zakresie - Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Rumi 

znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

przy ul. Dębogórskiej 148 i jest czynny od poniedziałku do piątku 

w godzinach 10:00-18:00, w soboty w godzinach 10:00-15:00. 

Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także zbiórek 

objazdowych), ich przedmiotu i zasad, odnajdą Państwo na naszej 

stronie internetowej, www.kzg.pl oraz uzyskają pod numerem telefonu  

58 624 66 11. Zachęcamy też do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami 

i uwagami odnośnie naszej działalności.

✓ 

Wystarczy zadzwonić: 58 624 66 11
lub wypełnić formularz: www.kzg.pl/formularz-odbiory

* W moim artykule „Przedwojenna stacja benzynowa w Zagórzu” umieszczonym w sierpniowym numerze Rumskich Nowin użyłem niewłaściwego zapisu nazwiska właścicieli stacji: prawidłowy to 
„Kulling” (nie: Kullig). Za błąd przepraszam. Przyp. Darek Rybacki. 
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Człowiek wielkiego serca, społecznik, lokalny 

patriota. Grzegorz Szalewski, pierwszy starosta 

wejherowski, lekarz pediatra, wieloletni dyrektor 

NZOZ nr 1 uhonorowany został pośmiertnie 

medalem „Za zasługi dla Miasta Rumi”. 

Wręczenie odznaczenia rodzinie odbyło się 28 

sierpnia w pierwszą rocznicę śmierci, w czasie 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Wniosek 

o przyznanie najważniejszego w mieście 

odznaczenia złożył burmistrz Michał Pasieczny. 

Medal „Za zasługi dla Miasta Rumi” jest wyrazem 

szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład pracy 

w dzieło rozwoju miasta. 

Na rzecz miasta i powiatu

Grzegorz Szalewski urodził się w 1956 roku 

w Kościerzynie, jednak już w 1970 roku 

przeprowadził się z rodziną do Rumi. To właśnie 

z tym miastem związał swoje życie osobiste 

i karierę zawodową. Jako absolwent gdańskiej 

Akademii Medycznej już w latach osiemdziesiątych 

niósł pomoc mieszkańcom jako lekarz ówczesnej 

Przychodni Rejonowej nr 1. Po reformacji 

ustrojowej pełnił stanowisko jej kierownika. 

Znany ze swojej energii i zaangażowania w 1998 

roku wybrany został  radnym powiatu 

wejherowskiego, a krótko potem objął funkcję 

pierwszego w historii starosty. W tej roli po raz 

kolejny udowodnił  swoje umiejętności 

organizacyjne, aktywnie pozyskując środki m.in. na 

remont siedziby starostwa, siedziby Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego o. Rumia czy rozbudowę 

I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi. 

Grzegorz Szalewski był jednym z pomysłodawców 

i inicjatorów powstania centrum miasta w Rumi 

u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego. 

Podkreślał wagę stworzenia „serca miasta” – 

z nowoczesnym ratuszem i przyjazną przestrzenią.

Mecenas kultury

Przez całe swoje życie Grzegorz Szalewski aktywnie 

uczestniczył w życiu kulturalnym swojego miasta 

i regionu. Był inicjatorem wielu wydarzeń 

promujących kulturę i tożsamość kaszubską: 

spotkań, pielgrzymek, festynów czy koncertów. 

Fundował stypendia i nagrody dla najlepszych 

kaszubskich maturzystów. Wspierał działania wielu 

organizacji pozarządowych – działających nie tylko 

na terenie Rumi.

Jako wieloletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego zainicjował organizację Światowych 

Zjazdów Kaszubów, które dzisiaj gromadzą tysiące 

osób z całego świata. 

Dla ochrony zdrowia

Mieszkańcy naszego miasta zawdzięczają 

Grzegorzowi Szalewskiemu przede wszystkim 

rozwój  ochrony  zdrowia .  Dz ięk i  j ego 

zaangażowaniu w latach dziewięćdziesiątych 

całkowicie zrestrukturyzowano lokalną sieć usług 

medycznych, a w wyremontowanej siedzibie 

przychodni zorganizowano wszechstronne 

poradnie lekarskie dla mieszkańców. 

Dzisiaj – po kilkunastu latach od tej reformy – 

rumianie mogą korzystać z sal operacyjnych, 

pracowni rezonansu i tomografii komputerowej 

– Jego wiele działań, inicjatyw, oraz 

udzielanych wsparć finansowych, 

o których powszechnie nie było 

wiadomo pokazuje jego prawdziwe 

oblicze: rumskiego patrioty, osoby, 

która chciała nie tylko rozwijać miasto 

pod kątem infrastruktury, lecz także 

budować naszą lokalną tożsamość, 

dbając jednocześnie o kaszubskie 

korzenie – mówi burmistrz 

Michał Pasieczny.

Radni
uhonorowali
dr Grzegorza
Szalewskiego

Miasta i gminy powiatu wejherowskiego łączy nie tylko kultura 

i partnerskie działania, ale również szpital specjalistyczny, którego 

pracownicy dbają o zdrowie i życie wszystkich mieszkańców. Zapewnienie 

odpowiedniej opieki medycznej nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia 

lokalnych samorządów. Kolejne środki na rzecz wejherowskiej placówki 

przekaże Rumia. 

Los wejherowskiego szpitala nie jest obojętny 

tutejszym włodarzom, na co przykładem może 

być sytuacja z maja 2017 roku. Właśnie wtedy, 

z inicjatywy burmistrza Michała Pasiecznego, 

Rumia dołożyła 10 tysięcy złotych do kwoty, 

którą placówka zebrała na nowe kardio-

monitory, a wzorem Rumi pomocną dłoń 

wyciągnęły również inne samorządy.

Dzięki temu przedsięwzięciu placówka nabyła 

s p r z ę t  s ł u ż ą c y  d o  m o n i t o r o w a n i a 

najistotniejszych parametrów życiowych 

najciężej chorujących pacjentów, będących po 

zabiegach operacyjnych. Jak podkreśla personel 

wejherowskiego szpitala, kardiomonitory 

zdecydowanie podniosły jakość i bezpie-

czeństwo procedur leczniczo-diagnostycznych.

– Zakup sześciu kardiomonitorów, połączonych 

z  cent ra lą  zna jdu jącą  s ię  w  dyżurce 

pielęgniarskiej odcinka pooperacyjnego, był 

bezwzględnie konieczny, bowiem znacznie 

podniosło się bezpieczeństwo chorych 

przebywających na oddziale – podkreśla 

dr n. med. Mieczysław Witzling, ordynator 

Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 

Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. – 

Dzięki sieci kardiomonitorów na bieżąco 

mierzone są podstawowe parametry życiowe, 

a w przypadku zaistniałych odchyleń od normy, 

natychmiast jest to sygnalizowane – dodaje.

– Kardiomonitory pozwalają również częściowo 

ograniczyć liczbę personelu zaangażowanego 

do oceny i powtarzanego badania stanu 

chorych, bezpośrednio przy łóżku. Ponadto nie 

u l e g a  w ą t p l i w o ś c i ,  ż e  o d  m o m e n t u 

zainstalowania tych urządzeń byliśmy w stanie 

wychwycić i odpowiednio szybko zareagować 

w bardzo wielu przypadkach pogarszania się 

stanu ciężko chorych. W przypadku braku 

kardiomonitorów szybka reakcja byłaby 

ograniczona – uzupełnia dr n. med. Roman 

Budziński ,  Oddział  Chirurgi i  Ogólnej 

i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego 

w Wejherowie.

Dostrzegając rolę wejherowskiego szpitala oraz 

potrzeby placówki, samorządy nie poprzestają 

jednak na doraźnych działaniach, ale starają się 

regularnie przekazywać odpowiednie wsparcie 

finansowe.

Podczas ostatnich miesięcy szpital specja-

listyczny w Wejherowie podpisał dwie ważne 

umowy – ze starostwem powiatowym oraz 

tamtejszym urzędem miasta. Natomiast, dzięki 

zaangażowaniu miejskiej rady i burmistrza 

Michała Pasiecznego, gmina Rumia wesprze 

wejherowski szpital kwotą 20 tysięcy złotych. 

Decyzja w tej sprawie zapadła podczas 

poniedziałkowej sesji (27 sierpnia). Przekazane 

środki oraz wsparcie finansowe innych 

samorządów mają umożliwić zakup sprzętu 

diagnostycznego, a dokładniej aparatu USG, 

który posłuży pacjentom Oddziału Chirurgii 

Ogólnej i Onkologicznej. 

– Każda, nawet najmniejsza kwota, nas cieszy, 

bowiem lista potrzebnego sprzętu i zadań 

inwestycyjnych jest dość długa. Tym bardziej, 

że przed nami realizacja najważniejszego 

w ciągu ostatnich lat projektu, czyli budowa 

nowego, czterokondygnacyjnego obiektu, 

w którym znajdzie się m.in. blok operacyjny 

z siedmioma salami operacyjnymi oraz 

centralna sterylizatornia, a także nowa 

lokalizacja dla oddziałów: rehabilitacji 

kardiologicznej i rehabilitacji neurologicznej – 

wymienia wiceprezes spółki Szpitale Pomorskie 

Projekt obejmie także rozbudowę Centrum 

Endoskopii, modernizację Zakładu Pato-

morfologii, zakup sprzętu medycznego oraz 

prowadzenie działań propagujących idee 

wolontariatu. Koszt inwestycji to blisko 105 

milionów złotych. I tym razem wejherowski 

szpital może liczyć na pomoc włodarzy, 

a dokładniej  samorządu województwa 

pomorskiego, który obiecał wsparcie finansowe 

w wysokości przeszło 34,4 miliona złotych.
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czy  gab ine tów wykonu jących  zab ieg i 

endoskopowe.  

– Pan Grzegorz Szalewski był człowiekiem 

wyjątkowym, oddanym swojemu miastu 

i regionowi. Zapamiętany zostanie jako 

niestrudzony działacz kaszubski, wspaniały lekarz, 

aktywny przedsiębiorca, mecenas kultury, a przede 

wszystkim dobry człowiek, który gotowy był nieść 

pomoc innym – podsumowuje burmistrz Michał 

Pasieczny.

– W latach 2016-2017 zmodernizowano odcinek 

pooperacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej 

i Onkologicznej. Wiedzieliśmy, 

że niezbędne będzie jego wyposażenie 

w system kardiomonitoringu – wyjaśnia 

wiceprezes spółki Szpitale Pomorskie Andrzej 

Zieleniewski. – Dzięki inicjatywie ordynatora 

oddziału dr Mieczysława Witzlinga i dr Romana 

Budzińskiego, a także zaangażowaniu burmistrza 

Rumi Michała Pasiecznego w mobilizację niemal 

wszystkich lokalnych samorządów 

(wejherowskiego starostwa, Redy, Szemudu, Linii, 

Luzina i gminy Wejherowo) udało się połączyć siły 

i wesprzeć finansowo zakup sprzętu o łącznej 

wartości 70 tysięcy złotych
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Odsłonięcie pamiątkowej tablicy Otwarcie kliniki im. Grzegorza Szalewskiego

dofinansowanie dla szpitala

– Przed szpitalem w Wejherowie stoi jedno 

z największych wyzwań inwestycyjnych 

w jego historii, a realizacja tej inwestycji 

poprawi istotnie jakość oferowanych przez 

szpital usług. Większa liczba zabiegów 

wykonywanych technikami małoinwazyjnymi 

skróci czas operacji, a co najważniejsze – skróci 

czas leczenia pacjentów – wyjaśnia 

wicemarszałek Wiesław Byczkowski. – Budowa 

nowoczesnego budynku, wyposażonego 

w najlepszy na rynku sprzęt medyczny, poprawi 

komfort pracy lekarzy, pielęgniarek i personelu 

medycznego, ale przede wszystkim poprawi 

samopoczucie pacjentów – podsumowuje.
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Człowiek wielkiego serca, społecznik, lokalny 

patriota. Grzegorz Szalewski, pierwszy starosta 

wejherowski, lekarz pediatra, wieloletni dyrektor 

NZOZ nr 1 uhonorowany został pośmiertnie 

medalem „Za zasługi dla Miasta Rumi”. 

Wręczenie odznaczenia rodzinie odbyło się 28 

sierpnia w pierwszą rocznicę śmierci, w czasie 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Wniosek 

o przyznanie najważniejszego w mieście 

odznaczenia złożył burmistrz Michał Pasieczny. 

Medal „Za zasługi dla Miasta Rumi” jest wyrazem 

szczególnego wyróżnienia i uznania za wkład pracy 

w dzieło rozwoju miasta. 

Na rzecz miasta i powiatu

Grzegorz Szalewski urodził się w 1956 roku 

w Kościerzynie, jednak już w 1970 roku 

przeprowadził się z rodziną do Rumi. To właśnie 

z tym miastem związał swoje życie osobiste 

i karierę zawodową. Jako absolwent gdańskiej 

Akademii Medycznej już w latach osiemdziesiątych 

niósł pomoc mieszkańcom jako lekarz ówczesnej 

Przychodni Rejonowej nr 1. Po reformacji 

ustrojowej pełnił stanowisko jej kierownika. 

Znany ze swojej energii i zaangażowania w 1998 

roku wybrany został  radnym powiatu 

wejherowskiego, a krótko potem objął funkcję 

pierwszego w historii starosty. W tej roli po raz 

kolejny udowodnił  swoje umiejętności 

organizacyjne, aktywnie pozyskując środki m.in. na 

remont siedziby starostwa, siedziby Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego o. Rumia czy rozbudowę 

I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi. 

Grzegorz Szalewski był jednym z pomysłodawców 

i inicjatorów powstania centrum miasta w Rumi 

u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego. 

Podkreślał wagę stworzenia „serca miasta” – 

z nowoczesnym ratuszem i przyjazną przestrzenią.

Mecenas kultury

Przez całe swoje życie Grzegorz Szalewski aktywnie 

uczestniczył w życiu kulturalnym swojego miasta 

i regionu. Był inicjatorem wielu wydarzeń 

promujących kulturę i tożsamość kaszubską: 

spotkań, pielgrzymek, festynów czy koncertów. 

Fundował stypendia i nagrody dla najlepszych 

kaszubskich maturzystów. Wspierał działania wielu 

organizacji pozarządowych – działających nie tylko 

na terenie Rumi.

Jako wieloletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego zainicjował organizację Światowych 

Zjazdów Kaszubów, które dzisiaj gromadzą tysiące 

osób z całego świata. 

Dla ochrony zdrowia

Mieszkańcy naszego miasta zawdzięczają 

Grzegorzowi Szalewskiemu przede wszystkim 

rozwój  ochrony  zdrowia .  Dz ięk i  j ego 

zaangażowaniu w latach dziewięćdziesiątych 

całkowicie zrestrukturyzowano lokalną sieć usług 

medycznych, a w wyremontowanej siedzibie 

przychodni zorganizowano wszechstronne 

poradnie lekarskie dla mieszkańców. 

Dzisiaj – po kilkunastu latach od tej reformy – 

rumianie mogą korzystać z sal operacyjnych, 

pracowni rezonansu i tomografii komputerowej 

– Jego wiele działań, inicjatyw, oraz 

udzielanych wsparć finansowych, 

o których powszechnie nie było 

wiadomo pokazuje jego prawdziwe 

oblicze: rumskiego patrioty, osoby, 

która chciała nie tylko rozwijać miasto 

pod kątem infrastruktury, lecz także 

budować naszą lokalną tożsamość, 

dbając jednocześnie o kaszubskie 

korzenie – mówi burmistrz 

Michał Pasieczny.

Radni
uhonorowali
dr Grzegorza
Szalewskiego

Miasta i gminy powiatu wejherowskiego łączy nie tylko kultura 

i partnerskie działania, ale również szpital specjalistyczny, którego 

pracownicy dbają o zdrowie i życie wszystkich mieszkańców. Zapewnienie 

odpowiedniej opieki medycznej nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia 

lokalnych samorządów. Kolejne środki na rzecz wejherowskiej placówki 

przekaże Rumia. 

Los wejherowskiego szpitala nie jest obojętny 

tutejszym włodarzom, na co przykładem może 

być sytuacja z maja 2017 roku. Właśnie wtedy, 

z inicjatywy burmistrza Michała Pasiecznego, 

Rumia dołożyła 10 tysięcy złotych do kwoty, 

którą placówka zebrała na nowe kardio-

monitory, a wzorem Rumi pomocną dłoń 

wyciągnęły również inne samorządy.

Dzięki temu przedsięwzięciu placówka nabyła 

s p r z ę t  s ł u ż ą c y  d o  m o n i t o r o w a n i a 

najistotniejszych parametrów życiowych 

najciężej chorujących pacjentów, będących po 

zabiegach operacyjnych. Jak podkreśla personel 

wejherowskiego szpitala, kardiomonitory 

zdecydowanie podniosły jakość i bezpie-

czeństwo procedur leczniczo-diagnostycznych.

– Zakup sześciu kardiomonitorów, połączonych 

z  cent ra lą  zna jdu jącą  s ię  w  dyżurce 

pielęgniarskiej odcinka pooperacyjnego, był 

bezwzględnie konieczny, bowiem znacznie 

podniosło się bezpieczeństwo chorych 

przebywających na oddziale – podkreśla 

dr n. med. Mieczysław Witzling, ordynator 

Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 

Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. – 

Dzięki sieci kardiomonitorów na bieżąco 

mierzone są podstawowe parametry życiowe, 

a w przypadku zaistniałych odchyleń od normy, 

natychmiast jest to sygnalizowane – dodaje.

– Kardiomonitory pozwalają również częściowo 

ograniczyć liczbę personelu zaangażowanego 

do oceny i powtarzanego badania stanu 

chorych, bezpośrednio przy łóżku. Ponadto nie 

u l e g a  w ą t p l i w o ś c i ,  ż e  o d  m o m e n t u 

zainstalowania tych urządzeń byliśmy w stanie 

wychwycić i odpowiednio szybko zareagować 

w bardzo wielu przypadkach pogarszania się 

stanu ciężko chorych. W przypadku braku 

kardiomonitorów szybka reakcja byłaby 

ograniczona – uzupełnia dr n. med. Roman 

Budziński ,  Oddział  Chirurgi i  Ogólnej 

i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego 

w Wejherowie.

Dostrzegając rolę wejherowskiego szpitala oraz 

potrzeby placówki, samorządy nie poprzestają 

jednak na doraźnych działaniach, ale starają się 

regularnie przekazywać odpowiednie wsparcie 

finansowe.

Podczas ostatnich miesięcy szpital specja-

listyczny w Wejherowie podpisał dwie ważne 

umowy – ze starostwem powiatowym oraz 

tamtejszym urzędem miasta. Natomiast, dzięki 

zaangażowaniu miejskiej rady i burmistrza 

Michała Pasiecznego, gmina Rumia wesprze 

wejherowski szpital kwotą 20 tysięcy złotych. 

Decyzja w tej sprawie zapadła podczas 

poniedziałkowej sesji (27 sierpnia). Przekazane 

środki oraz wsparcie finansowe innych 

samorządów mają umożliwić zakup sprzętu 

diagnostycznego, a dokładniej aparatu USG, 

który posłuży pacjentom Oddziału Chirurgii 

Ogólnej i Onkologicznej. 

– Każda, nawet najmniejsza kwota, nas cieszy, 

bowiem lista potrzebnego sprzętu i zadań 

inwestycyjnych jest dość długa. Tym bardziej, 

że przed nami realizacja najważniejszego 

w ciągu ostatnich lat projektu, czyli budowa 

nowego, czterokondygnacyjnego obiektu, 

w którym znajdzie się m.in. blok operacyjny 

z siedmioma salami operacyjnymi oraz 

centralna sterylizatornia, a także nowa 

lokalizacja dla oddziałów: rehabilitacji 

kardiologicznej i rehabilitacji neurologicznej – 

wymienia wiceprezes spółki Szpitale Pomorskie 

Projekt obejmie także rozbudowę Centrum 

Endoskopii, modernizację Zakładu Pato-

morfologii, zakup sprzętu medycznego oraz 

prowadzenie działań propagujących idee 

wolontariatu. Koszt inwestycji to blisko 105 

milionów złotych. I tym razem wejherowski 

szpital może liczyć na pomoc włodarzy, 

a dokładniej  samorządu województwa 

pomorskiego, który obiecał wsparcie finansowe 

w wysokości przeszło 34,4 miliona złotych.
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czy  gab ine tów wykonu jących  zab ieg i 

endoskopowe.  

– Pan Grzegorz Szalewski był człowiekiem 

wyjątkowym, oddanym swojemu miastu 

i regionowi. Zapamiętany zostanie jako 

niestrudzony działacz kaszubski, wspaniały lekarz, 

aktywny przedsiębiorca, mecenas kultury, a przede 

wszystkim dobry człowiek, który gotowy był nieść 

pomoc innym – podsumowuje burmistrz Michał 

Pasieczny.

– W latach 2016-2017 zmodernizowano odcinek 

pooperacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej 

i Onkologicznej. Wiedzieliśmy, 

że niezbędne będzie jego wyposażenie 

w system kardiomonitoringu – wyjaśnia 

wiceprezes spółki Szpitale Pomorskie Andrzej 

Zieleniewski. – Dzięki inicjatywie ordynatora 

oddziału dr Mieczysława Witzlinga i dr Romana 

Budzińskiego, a także zaangażowaniu burmistrza 

Rumi Michała Pasiecznego w mobilizację niemal 

wszystkich lokalnych samorządów 

(wejherowskiego starostwa, Redy, Szemudu, Linii, 

Luzina i gminy Wejherowo) udało się połączyć siły 

i wesprzeć finansowo zakup sprzętu o łącznej 

wartości 70 tysięcy złotych

21Samorząd

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy Otwarcie kliniki im. Grzegorza Szalewskiego

dofinansowanie dla szpitala

– Przed szpitalem w Wejherowie stoi jedno 

z największych wyzwań inwestycyjnych 

w jego historii, a realizacja tej inwestycji 

poprawi istotnie jakość oferowanych przez 

szpital usług. Większa liczba zabiegów 

wykonywanych technikami małoinwazyjnymi 

skróci czas operacji, a co najważniejsze – skróci 

czas leczenia pacjentów – wyjaśnia 

wicemarszałek Wiesław Byczkowski. – Budowa 

nowoczesnego budynku, wyposażonego 

w najlepszy na rynku sprzęt medyczny, poprawi 

komfort pracy lekarzy, pielęgniarek i personelu 

medycznego, ale przede wszystkim poprawi 

samopoczucie pacjentów – podsumowuje.
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G o d z i n y  p r z y j ę ć  w  U r z ę d z i e  M i a s t a  R u m i a
Interesanci przyjmowiani są codziennie w godzinach pracy 
( p o n .  9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 ; w t . - p t .  7 : 3 0 - 1 5 : 3 0 ) .
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Referat 
Gospodarki Nieruchomościami przyjmuje zgodnie
z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem czwartków.
Referat Podatków i  Opłat Wydziału Finansowo-
Budżetowego oraz Wydział Spraw Społecznych przyjmują 
zgodnie z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem wtorków 
i czwartków.

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

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

władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.

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

18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

ul. Starowiejska 46 . Więcej informacja na http://dda-rumia.pl.

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują mieszkańców 

w poniedziałki, w godz . 13:00-17:00, po uprzednim umówieniu się przez 

Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek 

o godz. 18.30 odbywają się spotkania dla osób z zaburzeniami odżywiania. 

Miejsce spotkań: MOPS w Rumi, ul. Starowiejska 46, wejście od podwórza. 

Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com

Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady we wrześniu 2018 roku:

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

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

17.09 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Małgorzata Łoboz,

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

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

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi 

oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w sierpniu 2018 roku

Termin sesji:

27 września 2018 roku, godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi 

Tematy wiodące sesji
ź Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018,
ź Inwestycje miejskie,
ź Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej,
ź Sprawozdanie Komisji Polityki Przestrzennej.

Sesja Rady Miejskiej Rumi

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 

24 września, godz. 16.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 września, 7 30 wtorekgodz. 1 .  ( ) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 września, godz. 16.45 (czwartek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 września, 8 3 poniedziałekgodz. 1 . 0 ( ) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 września, (czwartek)godz. 16.00 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 września, godz. 17.30 (czwartek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 września, 7 poniedziałe godz. 1 .30 ( k) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

25 września, godz. 16.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

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

19 września, godz. 17.30 (środa)

Komisja Samorządowa

25 września, 7 wtorek godz. 1 .00 ( )

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
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Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciele 

władz miasta złożyli oficjalne podziękowania 

Magdzie Hertha oraz Markowi Trybańskiemu, 

pracownikom Twojej Telewizji Morskiej, którzy 

uratowali dziecko zamknięte w rozgrzanym 

samochodzie. 

Na początku czerwca ekipa TTM w czasie 

realizacji materiału usłyszała płacz dziecka 

dochodzący z zamkniętej, osobowej toyoty 

zaparkowanej nieopodal dworca w Rumi. 

Niezwłocznie powiadomiła o całej sprawie 

służby mundurowe. Kilkanaście minut później 

policjanci wybili szybę w samochodzie i uwolnili 

dziecko. 

Jak podkreślali radni – na pochwałę zasługuje 

przede wszystkim zdecydowana reakcja 

i obywatelska postawa dziennikarzy. 

Formalną część sesji tradycyjnie otworzyły 

sprawozdania burmistrza Michała Pasiecznego 

oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Ariela 

S i n i c k i e g o  z  d z i a ł a l n o ś c i  w  o k re s i e 

międzysesyjnym. W tym punkcie obrad radni 

dyskutowali m.in. o budowie mieszkań 

komunalnych, węzłach integracyjnych czy 

z a s a d a c h  fi n a n s o w a n i a  b u d ż e t u 

obywatelskiego.

Następnie Piotr Wittbrodt przedstawił radnym 

stan przygotowań szkół i przedszkoli do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, a tuż po 

nim zreferowano sprawozdanie Komisji 

Samorządowej.

Ponadto Rada Miejska wyraziła zgodę na 

p r z y z n a n i e  d o t a c j i  S z p i t a l o w i 

Specjalistycznemu w Wejherowie na zakup 

sprzętu diagnostycznego – aparatu USG na 

po t r zeby  oddz i a łu  ch i ru rg i i  ogó lne j 

i onkologicznej. Dotacja wyniosła 20 tysięcy 

złotych.  

– Szpital w Wejherowie zapewnia mieszkańcom 

naszego  mias ta  op iekę .  Czu jemy s i ę 

zobowiązani do wsparcia finansowego 

umożliwiającego pomoc na najwyższym 

poziomie- mówi Ariel Sinicki przewodniczący 

Rady Miejskiej. 

Uchwalono także kolejne miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Radni 

zdecydowali o zakupie nieruchomości przy ulicy 

Sabata na potrzeby klubu integracji społecznej. 

Jest to kolejny etap trwającej  już rewitalizacji 

Osiedla na Zagórzu, na które miasto zdobyło 

blisko 13 mln złotych unijnego dofinansowania. 

Rumia naturalnie pomysłowa

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej omawiano m.in. zagadnienia oświatowe. 

Zdecydowano też o udzieleniu dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie. 

Dyskutowano o inwestycjach realizowanych w mieście. 

Oficjalne podziękowania Magdzie Hertha oraz Markowi
Trybańskiemu, pracownikom Twojej Telewizji Morskiej

– W 2018 roku Gmina Rumia będzie 

musiała  dofinansować zadania 

oświatowe z własnych środków 

w kwocie ok. 30 milionów złotych. 

W stosunku do 2017 roku stanowi to 

wzrost o ok. 5 milionów złotych wraz 

z rezerwą. W latach poprzednich 

wzrosty kształtowały się na poziomie 

1,5 miliona złotych. W tym roku 

wydatki na oświatę planowane są 

w wysokości prawie 68 mln złotych 

i stanowią największy wydatek 

w budżecie miasta. Ten wzrost 

kosztów poskutkował zahamowaniem 

wielu innych działań 

i inwestycji na rzecz mieszkańców 

Rumi – mówi zastępca burmistrza 

Piotr Wittbrodt. 

Samorząd
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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

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi 

oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w sierpniu 2018 roku

Termin sesji:

27 września 2018 roku, godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi 

Tematy wiodące sesji
ź Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018,
ź Inwestycje miejskie,
ź Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej,
ź Sprawozdanie Komisji Polityki Przestrzennej.

Sesja Rady Miejskiej Rumi

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 

24 września, godz. 16.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 września, 7 30 wtorekgodz. 1 .  ( ) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 września, godz. 16.45 (czwartek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 września, 8 3 poniedziałekgodz. 1 . 0 ( ) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 września, (czwartek)godz. 16.00 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 września, godz. 17.30 (czwartek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 września, 7 poniedziałe godz. 1 .30 ( k) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

25 września, godz. 16.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

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

19 września, godz. 17.30 (środa)

Komisja Samorządowa

25 września, 7 wtorek godz. 1 .00 ( )

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

2322

Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciele 

władz miasta złożyli oficjalne podziękowania 

Magdzie Hertha oraz Markowi Trybańskiemu, 

pracownikom Twojej Telewizji Morskiej, którzy 

uratowali dziecko zamknięte w rozgrzanym 

samochodzie. 

Na początku czerwca ekipa TTM w czasie 

realizacji materiału usłyszała płacz dziecka 

dochodzący z zamkniętej, osobowej toyoty 

zaparkowanej nieopodal dworca w Rumi. 

Niezwłocznie powiadomiła o całej sprawie 

służby mundurowe. Kilkanaście minut później 

policjanci wybili szybę w samochodzie i uwolnili 

dziecko. 

Jak podkreślali radni – na pochwałę zasługuje 

przede wszystkim zdecydowana reakcja 

i obywatelska postawa dziennikarzy. 

Formalną część sesji tradycyjnie otworzyły 

sprawozdania burmistrza Michała Pasiecznego 

oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Ariela 

S i n i c k i e g o  z  d z i a ł a l n o ś c i  w  o k re s i e 

międzysesyjnym. W tym punkcie obrad radni 

dyskutowali m.in. o budowie mieszkań 

komunalnych, węzłach integracyjnych czy 

z a s a d a c h  fi n a n s o w a n i a  b u d ż e t u 

obywatelskiego.

Następnie Piotr Wittbrodt przedstawił radnym 

stan przygotowań szkół i przedszkoli do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, a tuż po 

nim zreferowano sprawozdanie Komisji 

Samorządowej.

Ponadto Rada Miejska wyraziła zgodę na 

p r z y z n a n i e  d o t a c j i  S z p i t a l o w i 

Specjalistycznemu w Wejherowie na zakup 

sprzętu diagnostycznego – aparatu USG na 

po t r zeby  oddz i a łu  ch i ru rg i i  ogó lne j 

i onkologicznej. Dotacja wyniosła 20 tysięcy 

złotych.  

– Szpital w Wejherowie zapewnia mieszkańcom 

naszego  mias ta  op iekę .  Czu jemy s i ę 

zobowiązani do wsparcia finansowego 

umożliwiającego pomoc na najwyższym 

poziomie- mówi Ariel Sinicki przewodniczący 

Rady Miejskiej. 

Uchwalono także kolejne miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Radni 

zdecydowali o zakupie nieruchomości przy ulicy 

Sabata na potrzeby klubu integracji społecznej. 

Jest to kolejny etap trwającej  już rewitalizacji 

Osiedla na Zagórzu, na które miasto zdobyło 

blisko 13 mln złotych unijnego dofinansowania. 

Rumia naturalnie pomysłowa

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej omawiano m.in. zagadnienia oświatowe. 

Zdecydowano też o udzieleniu dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie. 

Dyskutowano o inwestycjach realizowanych w mieście. 

Oficjalne podziękowania Magdzie Hertha oraz Markowi
Trybańskiemu, pracownikom Twojej Telewizji Morskiej

– W 2018 roku Gmina Rumia będzie 

musiała  dofinansować zadania 

oświatowe z własnych środków 

w kwocie ok. 30 milionów złotych. 

W stosunku do 2017 roku stanowi to 

wzrost o ok. 5 milionów złotych wraz 

z rezerwą. W latach poprzednich 

wzrosty kształtowały się na poziomie 

1,5 miliona złotych. W tym roku 

wydatki na oświatę planowane są 

w wysokości prawie 68 mln złotych 

i stanowią największy wydatek 

w budżecie miasta. Ten wzrost 

kosztów poskutkował zahamowaniem 

wielu innych działań 

i inwestycji na rzecz mieszkańców 

Rumi – mówi zastępca burmistrza 

Piotr Wittbrodt. 

Samorząd
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Wystawa malarstwa marynistycznego Gabriela Oleszka –  Filia nr 
1 MBP ul. Pomorska 11.

Wystawa grafik Magdaleny Limbach – Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2.

godz. 18:00-20:00   Mecz Piłki Nożnej Liga Wojewódzka, Junior A,
MKS ORKAN Rumia – Borowiak Czersk, Boisko Wielofunkcyjne, 
ul. Bukowa

godz. 17:30-19:00 MKS ORKAN Rumia Mecz Piłki Nożnej Junior D1, 
– KTSK II Luzino, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
godz. 18:00  autorka:  Teresa Mirela Jałocha, Wernisaż Malarstwa,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 14:00-17:30  Służb XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej
Mundurowych Miasta Rumia, Hala Widowiskowo-Sportowa, 
ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-14:00 Panaceum,Honorowe Krwiodawstwo  
ul. Katowicka 16 
godz. 10:00 „Janowo  się rusza, czyli aktywne pożegnanie 
upalnego lata” - Tai Chi – prowadzi Tomasz Raganowicz, DK SM 
Janowo, Park Miejski Rumia Janowo
godz. 10:00-14:00 I Ogólnopolskie Zawody Rolkarstwa 
Figurowego o Puchar Rumi, Hala Widowiskowo-Sportowa, 
ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-12:30  MKS ORKAN Rumia Mecz Piłki Nożnej Junior D1
– AK KP Gdynia, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 11:30 „Janowo  się rusza, czyli aktywne pożegnanie 
upalnego lata”– Rodzinna Zumba – prowadzi Marta Skierka, DK SM 
Janowo, Park Miejski Rumia Janowo
godz. 13:00  Stacja Kultura Stacja Jazzik – koncert zespołu Jerz Igor,
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 13:00-14:30  MKS ORKAN Rumia Mecz Piłki Nożnej Junior D2
– LZS II Bojano, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 16:00-18:00  RC Arka Rumia – Mecz Piłki Nożnej Junior D2
Sparta Jarocin, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 12:00-14:00  OKS Janowo Rumia – Mecz Piłki Nożnej Klasa B
GKS Żukowo, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 09:00 , Koncerty dla dzieci Rumskie Spotkania muzyczne
i młodzieży ze szkół podstawowych z miasta Rumi, MDK RUMIA, 
Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00  Koncerty dla dzieci Rumskie Spotkania muzyczne,
i młodzieży ze szkół podstawowych z miasta Rumi, MDK RUMIA, 
Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji, ul. Mickiewicza 49
godz. 13:00  Koncerty dla dzieci Rumskie Spotkania muzyczne,
i młodzieży ze szkół podstawowych z miasta Rumi, MDK RUMIA, 
Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00  Stacja Kultura Wieczór filmowy z niespodzianką,
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 09:00  Koncerty dla dzieci Rumskie Spotkania muzyczne,
i młodzieży ze szkół podstawowych z miasta Rumi, MDK RUMIA, 
Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00  Koncerty dla dzieci Rumskie Spotkania muzyczne,
i młodzieży ze szkół podstawowych z miasta Rumi, MDK RUMIA, 
Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji, ul. Mickiewicza 49
godz. 13:00  Koncerty dla dzieci Rumskie Spotkania muzyczne,
i młodzieży ze szkół podstawowych z miasta Rumi, MDK RUMIA, 
Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:30 Koncert zespołu TRE Voci z okazji jubileuszu 70-lecia 
Biblioteki w Rumi, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 19:00   wyk. Lucyna Bierut-Mazurek, Koncert Mis i Gongów,
wstęp 30 zł, rezerwacja tel. 722 303 520, Miejski Dom Kultury, 
ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00  Trasa: Stara Piła – Piekiełko – Wycieczka Rowerowa,
Bieszkowice – Wyspowo – Zbychowo, Miejski Dom Kultury, 
ul. Mickiewicza 19
godz. 10:00 „Janowo się rusza, czyli aktywne pożegnanie upalnego 
lata” - Tai Chi – prowadzi Tomasz Raganowicz, DK SM Janowo, Park 
Miejski Rumia Janowo

godz. 10:00-15:30   Turniej Otwarcia Sezonu w Piłce Siatkowej
Kobiet, Hala Widowiskowo- Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-12:30  MKS ORKAN Rumia –  Mecz Piłki Nożnej Junior C2
KTSK II Luzino, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 11:00-13:00  Mecz Piłki Nożnej Liga Wojewódzki Junior A 
MKS ORKAN Rumia – Skotawia Bębnica K., Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
godz. 11:30 „Janowo  się rusza, czyli aktywne pożegnanie 
upalnego lata”– Rodzinna Zumba – prowadzi Marta Skierka, 
DK SM Janowo, Park Miejski Rumia Janowo
godz. 17:00  pod kierunkiem Tadeusza Gruczy, Koncert Orkiestry
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00-14:00 Turniej Otwarcia Sezonu w Piłce Siatkowe 
Kobiet, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00 , Stacja Kultura Warsztaty kreatywne z książką w tle
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18:00-20:00  Mecz Piłki Nożnej, Liga Wojewódzka Junior A 
MKS ORKAN Rumia – Anioły Garczegorze, Boisko Wielofunkcyjne, 
ul. Bukowa

godz. 17:00 , Filia nr 1 MBP Warsztaty kreatywne z książką w tle
ul. Pomorska 11
godz. 18:00  Pierwsza lepsza, czyli komedia w jednym akcie, 
Aleksander Fredro, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00-13:30  – sprzedaż i wymiana Rumska Szafa Otwarta
rzeczy, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-12:30  MKS ORKAN Rumia Mecz Piłki Nożnej Junior D1
– Zatoka 95 Puck, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 13:00-14:30 , MKS ORKAN Rumia Mecz Piłki Nożnej Junior D2
– Pomorzanin Gdynia, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 16:00-18:00 , OKS Janowo Rumia – Mecz Piłki Nożnej Klasa B
Zaspa Gdańsk, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
godz. 16:30-19:00 Mecz Tenisa Stołowego I liga mężczyzn gr. 
Północna OTLogistics Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia – MKS Pogoń 
Siedlce, hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-15:00 Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
w Tenisie Stołowym, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 16:00 – spektakl pt. „Zajączek Rodzinne Spotkania Teatralne 
Bączek” – wystawia gdański teatr Qfer, Dom Kultury SM Janowo, 
ul. Pomorska 11

godz. 17:00 , Stacja Kultura Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 , Stacja Kultura Wieczór filmowy z niespodzianką
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
 
godz. 18:00 Spotkanie autorskie z reporterkami Urszulą Jabłońską 
i Karoliną Sulej, Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 Finisaż wystawy malarstwa marynistycznego Gabriela 
Oleszka, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

godz. 18:00 , Ingmar Villqist, Spektakl teatralny – Noc Helvera
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-17:00   – VIII Memoriał Lidii Lipińskiej w Unihokeju
dzień I, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-12:30  MKS ORKAN Rumia – Mecz Piłki Nożnej Junior C2
Gdyńska AP Dąbrowa, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa 

godz. 09:00-14:00   – VIII Memoriał Lidii Lipińskiej w Unihokeju
dzień II, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-14:00 , rodzinne warsztaty Radosna Niedziela
z instruktorami, MDK RUMIA, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
godz. 17:00 Wernisaż wystawy pt. „Irredenta w malarstwie Maciej 
Tamkuna” oraz koncert Gdańskiej Orkiestry Ogrodowej, Dom 
Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

01. 09–30.09

10.09–30.09

11. wtorek

16. niedziela

18. wtorek

23. niedziela

05. środa

06. czwartek

07. piątek

12. środa

13. czwartek

15. sobota

19. środa

20. czwartek

22. sobota

25. wtorek

26. środa

27. czwartek

29. sobota

30. niedziela

08. sobota

09. niedziela

Parkrun – cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie 
dla wszystkich chętnych. W sobotę o 9.00 w parku miejskim przy 
ul. Starowiejskiej. Darmowa rejestracja www.parkrun.pl/rejestracja/


