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Wydarzyło się w skrócie

Dziewięcioro nauczycieli z Rumi 

wspięło się na kolejny szczebel 

kar ier y zawodowej ,  stając s ię 

nauczyc ie lami  mianowanymi . 

Ślubowanie oraz wręczenie aktów 

odbyło się na terenie urzędu miasta 

w obecności wiceburmistrza miasta 

M a rc i n a  K u r k o w s k i e g o  o r a z 

przewodniczącego rady miejskiej 

Ariela Sinickiego.

Dzień Strażnika Miejskiego obchodzony jest w Polsce od 22 lat. Święto 

przypada 29 sierpnia i związane jest z uchwaleniem ustawy określającej 

funkcjonowanie straży gminnej. 

Oficjalna odprawa odbyła się w przeddzień święta na terenie Miejskiego Domu 

Kultury w Rumi. Komendant Roman Świrski złożył wiceburmistrzowi Marcinowi 

Kurkowskiemu meldunek, po czym odczytał nazwiska strażników miejskich 

i pracowników jednostki nominowanych do awansów, wyróżnień oraz nagród.

– Czterech strażników otrzymało awanse: inspektor Tomasz Bohm awansował na 

stopień starszego inspektora, specjalista Maciej Cyman otrzymał stopień starszego 

specjalisty, młodszy specjalista Konrad Tylutko został specjalistą, a młodszy strażnik 

Tomasz Stachowiak od teraz jest strażnikiem – wymienia komendant Roman 

Świrski. 

Wszyscy pracownicy jednostki otrzymali również gratulacje i upominki z rąk 

przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa rady miejskiej Krzysztofa Woźniaka.

– Aby mieszkańcy mogli być obsługiwani przez służby na wysokim poziomie, 

przedstawiciele służb muszą być sprawni, dobrze przygotowani merytorycznie 

i zaangażowani. W przypadku Straży Miejskiej w Rumi tak właśnie jest. Większe 

bezpieczeństwo w mieście to wasza zasługa, za co dziękuję w imieniu własnym i całej 

rady miejskiej – mówi Krzysztof Woźniak.

Kolejni nauczyciele zdali egzamin i otrzymali awanse

Spis treści

Nowa funkcja w aplikacji Blisko 

Dbając o bezpieczeństwo,
zasłużyli na awanse i nagrody

Orzeł, wiewiórka, lis, niedźwiedź, 

d z i k ,  s o w a ,  j e ż  c z y  w i l k  – 

przedstawicieli tych gatunków 

zwierząt można codziennie spotkać 

w rumskim parku Żelewskiego. 

Ozdobne zwierzęta stanowią efekt 

rzeźbiarskiego pleneru, który 

odbywał się pod koniec maja. 

Rzeźby dopiero teraz powróciły do 

parku, by stanąć w docelowych 

lokalizacjach, ponieważ wymagały 

p r a c o c h ł o n n e j  i m p re g n a c j i , 

odpowiedniego zabezpieczenia oraz 

właściwego przytwierdzenia do 

podłoża.

Leśne zwierzęta na stałe opanowały park Żelewskiego
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namalowaniu obrazu czy zwinnym wcho-

dzeniu na słup.

Znani z muzykalności

Na scenie nieustannie pojawiali się różni 

artyści. Przed publicznością wystąpili finaliści 

projektu Rumski wokal 2019, zespół wokalno-

muzyczny Fala z Gdyni, zespół Kaszubianki 

z Władysławowa, kabaret Pùrtcë, zespół 

Kosakowianie z Kosakowa oraz gwiazda 

wieczoru, czyli Cała Góra Barwników – grupa 

tworząca muzykę reggae i ska, znana między 

innymi z występów w programie X Factor. 

Na zakończenie scenę letnią przejął DJ.

Organizatorami wydarzenia byli pracownicy 

Miejskiego Domu Kultury oraz przedstawiciele 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział 

w Rumi.

Relaks w rodzinnym gronie

Kilkaset osób zawitało 4 sierpnia do parku przy 

Miejskim Domu Kultury, by uczestniczyć w 26. 

Jarmarku Kaszubskim. Oficjalnego otwarcia 

dokonali wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz 

p r zeds t aw i c i e l e  rumsk i ego  oddz i a łu 

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, którzy 

wspólnie przemawiali ze sceny. Chwilę później 

za sprawą chóru Rumianie wybrzmiał 

kaszubski hymn. Od tego momentu można już 

było korzystać ze wszystkich atrakcji. 

Na chętnych czekały różnorodne stoiska 

z kaszubskim rękodziełem i pamiątkami, 

regionalna kuchnia, a także atrakcje dla całych 

rodzin – w tym dmuchane zjeżdżalnie, turniej 

kaszubskiej baśki oraz konkursy polegające na 

skutecznym wbijaniu gwoździa, wspólnym 

Regionalna kultura i zwyczaje opanowały park Starowiejski z okazji 26. Jarmarku 
Kaszubskiego. Wśród czekających na miejscu atrakcji można wymienić między innymi 
tradycyjne zabawy i konkursy, stoiska z rękodziełem oraz występy artystyczne. Gwiazdą 
wieczoru był znany w Polsce zespół „Cała Góra Barwinków”.

Kin�             letni�

Przez cztery sierpniowe weekendy, w ramach akcji „Kino letnie w Rumi”, mieszkańcy mogli oglądać 
filmy na plenerowym ekranie. Wszystkie organizowane projekcje przyciągnęły komplet widzów. 
Frekwencja pokazuje, że cykl przyjął się na dobre. 

Różnorodny repertuar

Tytułem, który jako pierwszy został wyświetlony 

podczas tegorocznej edycji, był „Cudowny 

ch łopak”.  Tego p ią tkowego wieczoru 

(9 sierpnia) wszystkie miejsca siedzące, które 

zostały przygotowane z myślą o widzach, były 

zajęte. To oznacza, że około 400 osób przyszło 

do parku Starowiejskiego, by obejrzeć filmową 

o p o w i e ś ć  o  c h ł o p c u  u ro d z o n y m  z e 

zdeformowaną twarzą, który po raz pierwszy 

idzie do szkoły i musi udowodnić rówieśnikom, 

że wygląd to nie wszystko. 

W pozostałe sierpniowe weekendy, a dokładniej 

w każdy piątek i sobotę, wyświetlonych zostało 

jeszcze siedem filmów. Oprócz „Cudownego 

chłopaka” były to kolejno: „Bohemian 

Rhapsody”, „Biały Kieł”, „Green Book”, 

„Najlepszy”, „Nasze najlepsze wesele”, 

„Balerina” oraz „Kręcisz mnie”, z czego piąty 

i siódmy pokaz odbywały się w parku 

Żelewskiego. Podczas wszystkich seansów 

mieszkańcy mogli bezpłatnie częstować się 

popcornem, a także korzystać z leżaków, 

krzesełek oraz koców. 

Wyjątkowe podejście

Rumska odsłona plenerowych projekcji, 

w porównaniu  do k ina  pod chmurką 

Seanse pod chmurką ponownie przyciągnęły tłumy

realizowanego w sąsiednich miastach, jest dość 

nietypowa. – Wprowadziliśmy system, w którym 

to mieszkańcy poprzez głosowanie na Facebooku 

sami wybierają repertuar. Dzięki temu lokalna 

społeczność jest jeszcze bardziej zaangażowana 

w życie miasta. Chcemy, by mieszkańcy wiedzieli, 

że mają wpływ na to, co się u nas dzieje – mówi 

Ariel Sinicki, przewodniczący rady miejskiej. – 

Poza tym „Kino letnie w Rumi” jest ciekawą formą 

integracji i wspólnego spędzania czasu – 

podkreśla.

Jest to już trzecia edycja „Kina letniego w Rumi” 

realizowanego w takiej formule.

JARMARK KASZUBSKI

,

– To cykliczne wydarzenie jest świetną 

o k a z j ą  d o  p re z e n t a c j i  d o ro b k u 

k a s z u b s k i e j  k u l t u r y .  Po z a  t y m 

uczestniczą w nim całe rodziny, 

a zatem różne pokolenia, co bardzo 

n a s  c i e s z y  –  p r z y z n a j e  P i o t r 

Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi. 

– Mimo, że frekwencja dopisała, to 

mam nadzieję, że za rok spotkamy się 

w jeszcze większym gronie – dodaje. 
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,
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„Godzina W”

W czwartek 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 

17:00, czyli równo 75 lat od „godziny W”, w 

Rumi, podobnie jak w innych polskich miastach, 

zawyły syreny. Był to sygnał rozpoczęcia 

obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego – 

bohaterskiego zrywu niepodległościowego, 

który kosztował życie tysięcy Polaków. 

– Bohaterów tamtych dni jest coraz mniej. 

Musimy być świadomi, że jesteśmy ostatnim 

pokoleniem, które ma szansę na żywo 

posłuchać ich opowieści, dlatego przeczytałem 

przesłanie powstańców do młodych ludzi. 

To uniwersalne słowa, które tak naprawdę 

75. rocznica największego 
z r y w u  p o w s t a ń c z e g o 
w drugowojennej historii 
naszego kraju zgromadziła 
kilkadziesiąt osób, które 
mimo trudnych warunków 
pogodowych uczciły pamięć 
polskich bohaterów. 

skierowane są do nas wszystkich – mówi Piotr 

Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi. – 

Wolność, miłość do ojczyzny, honor, prawość, 

przyjaźń, tolerancja i pomoc słabszym – między 

innymi te wartości przyświecały powstańcom 

i powinny przyświecać również nam, bo dzięki 

temu świat może być lepszy – podsumowuje.

Jak co roku

Obchody tradycyjnie odbyły się pod pomnikiem 

Armii Krajowej w Rumi. Po uczczeniu poległych 

minutą ciszy nastąpiło składanie kwiatów, 

w którym uczestniczyli m.in. żołnierze, 

kombatanci, harcerze i samorządowcy. 

75. rocznica Powstania
Warszawskiego 

Rumianie oddali cześć powstańcom 

Krótka lekcja historii

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 

1944 roku. Wymierzone było przeciwko 

okupującym stolicę wojskom niemieckim. 

Zakończyło się kapitulacją 3 października. 

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk 

polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych 

i zaginionych, zginęło także od 150 tys. do 200 

tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Zniszczona 

została większość zabudowy lewobrzeżnej 

Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków 

oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej 

i duchowej.

Zapełnili�boisko,
by�przypomnieć
o�naukach�patrona�miasta

Jeden dzień, trzy okazje do świętowania

Wydarzenie odbywało się 15 sierpnia na boisku 

przy ul. Bukowej, w przeddzień 204. rocznicy 

narodzin patrona.

– To potrójne święto, ponieważ stanowi 

upamiętnienie bohaterów wojennych z okazji 

Święta Wojska Polskiego, jednocześnie czcimy 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 

a także przypominamy postać naszego patrona 

Jana Bosko – podkreśla Michał Pasieczny, 

burmistrz Rumi. – Jan Bosko był fantastycznym 

człowiekiem, prawdziwy wzór do naśladowania, 

dlatego jestem dumny, że mamy takiego patrona 

– dodaje.

Każdy znalazł coś dla siebie

Tuż po oficjalnym otwarciu wydarzenia scenę 

przejęła Gdańska Orkiestra Ogrodowa, która 

wykonuje muzykę popularną, filmową, biesiadną, 

a także utwory ludowe związane z Kaszubami 

i Pomorzem.

Równocześnie, z myślą o najmłodszych 

mieszkańcach chcących spożytkować nadmiar 

energii ,  przeprowadzane były turnieje 

bezkontaktowego rugby i piłki nożnej, a także 

zabawy sportowo-rekreacyjne z nagrodami. 

Kulminacją sportowych atrakcji był mecz piłki 

nożnej pomiędzy samorządowcami z Rumi, 

których kapitanem był burmistrz Michał 

Pasieczny, i „resztą świata”. Jednocześnie trwał 

rodzinny konkurs rysunkowy nawiązujący do 65-

lecia Rumi.

Z kolei sceną zawładnął Andrzej Rybiński – 

muzyk, aranżer i kompozytor, dawniej członek 

zespołu Dwa Plus Jeden oraz jeden z założycieli 

zespołu Andrzej i Eliza. Artysta znany jest 

szerokiej publiczności z przeboju pt. „Nie liczę 

godzin i lat”, dzięki któremu w 1983 roku zdobył 

główną nagrodę podczas Krajowego Festiwalu 

Piosenki Polskiej w Opolu.

– Zawsze mówię, że nie ma co liczyć godzin i lat, 

bo kiedy przyjdzie nasz czas, to nas rozliczy. 

Trzeba być pogodnym i radosnym, o ile to 

możliwe, chwytać każdą chwilę, to jest właśnie 

sens życia – przekonuje Andrzej Rybiński.

Królowała rodzinna atmosfera

Zwieńczeniem atrakcji był koncert Joszka Brody, 

który zagrał wraz z zespołem. Muzyk, 

specjalizujący się w grze na instrumentach 

ludowych, dawniej nagrywał m.in. płyty z Arką 

Noego. Obecny zespół Joszka Brody tworzą jego 

własne dzieci oraz żona Debora będąca autorką 

tekstów i muzyki, a także producentką i reżyserem 

teledysków.

– Kultywujemy tę tradycję już od 4 lat. Są turnieje 

sportowe, mecze, gry edukacyjne oraz konkursy. 

Jan Bosko zawsze powtarzał: Boisko martwe – 

diabeł żywy, boisko żywe – diabeł martwy. 

To właśnie było przesłanie salezjańskiego ducha. 

Staramy się, żeby nasz festyn był organizowany w 

tym sportowym, rodzinnym, duchowym 

i kulturalnym wymiarze – podsumowuje Jolanta 

Król, dyrektor MOSiR-u.

Organizatorem rodzinnego festynu był Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Jan Bosko, na wniosek wielu osób oraz instytucji, został 
ustanowiony patronem miasta w styczniu 2016 roku. 
Choć założyciel salezjanów nigdy nie odwiedził miasta 
nad Zagórską Strugą, to przedstawiciele jego 
towarzystwa są tu obecni od ponad 80 lat. W 1937 roku 
stworzyli w Rumi placówkę wychowawczą, która 
ogromnie wpłynęła na kulturę i system wartości lokalnej 
społeczności. Natomiast obecnie prowadzą oni 
przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum oraz 
liceum, a także organizują oratoria i uczestniczą w życiu 
duchowym lokalnych parafii.

Z tego powodu duchowni,  mieszkańcy oraz 
przedstawiciele władz miasta – poprzez uchwałę 
o wyborze patrona – zwrócili się do księdza arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia z prośbą o przyznanie Rumi 
patrona w postaci świętego Jana Bosko. Dokumentacja 
została przesłana do Rzymu, gdzie Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów przedłożyła Ojcu 
Świętemu Franciszkowi szczegółową prośbę 
o potwierdzenie patronatu.

Dekret został podpisany 4 października 2018 roku 
i przekazany przez księdza arcybiskupa Salvatore 
Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, 
metropolicie gdańskiemu. Tym samym od publicznego 
ogłoszenia woli papieża Franciszka, co nastąpiło 27 
stycznia w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych, święty Jan Bosko oficjalnie stał 
się duchowym opiekunem Rumi. Tym samym liturgiczny 
obchód ku jego czci został podniesiony ze wspomnienia 
obowiązkowego do rangi uroczystości, która będzie 
obchodzona 31 stycznia każdego roku we wszystkich 
rumskich kościołach i kaplicach.

Boisko martwe – diabeł żywy, boisko żywe – diabeł martwy. Te słowa często powtarzał święty Jan Bosko, 
chcąc przypomnieć o tym, jak ważne jest wychowanie przez sport. Zgodnie z tymi przekonaniami 
organizowane są obchody dnia patrona Rumi. Muzycznymi gwiazdami tegorocznego festynu byli 
Andrzej Rybiński i Joszko Broda z zespołem. 
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Najczęściej zadawane pytania 

Pan Jakub: Dzień dobry, szukam wszelkich 

pocztówek związanych z Rumią. Czy mogę 

prosić o pomoc w tej sprawie?

Odpowiedź:  Mieszkańcy miasta mogą 

bezpłatnie otrzymać pojedyncze pocztówki 

w pokoju 113 urzędu miasta. Można również 

zakupić pocztówki w wyznaczonych punktach 

handlowych na terenie Rumi. Zachęcamy 

również do zapoznania się z dawnymi 

pocztówkami, które są dostępne na stronie 

arch iwumcyfrowerumia.p l  –  jes t  im 

poświęcona cała galeria.

Pan Mikołaj: Dzień dobry, chciałbym się 

dowiedzieć, czy osoby opróżniające miejskie 

kosze na psie odchody mają jakieś wytyczne 

dotyczące częstot l iwośc i?  Wiem,  że 

plastikowe worki, które są wymieniane, 

kosztują. Poza tym chcemy ograniczać 

zużycie plastiku, jednak pozostawione w tych 

koszach nieczystości w letnich temperaturach 

są po prostu wyczuwalne, mimo że kosz jest 

z a m y k a n y .  C z y  w  z w i ą z k u  z  t y m 

przewidywane jest dostawianie kolejnych 

koszów bądź ich likwidacja? 

Odpowiedź: Pojemniki opróżniane są przez 

pracowników Przeds ięb iors twa Usług 

Komunalnych w Rumi. Odbywa się to co 

najmniej raz dziennie przez cały tydzień, a przy 

niektórych ulicach przewidziane są dodatkowe 

opróżnienia. Obecnie na terenie miasta 

rozmieszczone są 102 kosze na psie odchody, 

jednak zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców 

planujemy dostawianie kolejnych. Dzieje się to 

jednak stopniowo z uwagi na znaczne koszty ich 

opróżniania. Łącznie z opróżnianiem zwykłych 

koszy ulicznych, których jest 455, miasto 

przeznacza na ten cel około 400 tysięcy złotych 

rocznie. Warto pamiętać, że psie odchody 

można wrzucać do zwykłych koszy ulicznych. 

Kosze przeznaczone wyłącznie do tego typu 

nieczystości mają przede wszystkim edukacyjny 

charakter.

Jeśli macie pytanie, na które powinni 

odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu Miasta 

Rumi, to prześlijcie je na adres mailowy: 

p r o m o c j a @ u m . r u m i a . p l  b ą d ź  z a 

pośrednictwem facebookowego profilu: 

Miasto Rumia. Najciekawsze kwestie zostaną 

poruszone w kolejnym wydaniu. 

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej mailowo lub 
poprzez Facebooka. Tym razem poruszymy temat pocztówek oraz pojemników na psie odchody. 

Jeśli macie pytanie, na które powinni odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu 
Miasta Rumi, prześlijcie je na adres mailowy: promocja@um.rumia.pl bądź 
za pośrednictwem facebookowego profilu: Miasto Rumia. Najciekawsze 
kwestie zostaną poruszone w kolejnym wydaniu. 

???

Najważniejsza jest dobra strategia

S t r a t e g i a  R o z w o j u  W o j e w ó d z t w a 

Pomorskiego 2030 to dokument, który ma 

określić najważniejsze cele, jakie stoją przed 

naszym regionem, a także optymalną drogę 

do ich osiągnięcia. Strategia tworzona jest 

w e  w s p ó ł p r a c y  z  s a m o r z ą d o w c a m i , 

specja l is tami od gospodarki ,  kul tur y, 

transportu, energetyki czy środowiska. 

Jak zapewniają organizatorzy: „prace nad 

dokumentem oparte są na szerokim dialogu 

spo łecznym,  angażu jącym ins ty tuc je 

p u b l i c z n e ,  p a r t n e r ó w  s p o ł e c z n o -

gospodarczych i  mieszkańców, co da 

możliwość pogłębionej,  merytorycznej 

dyskusji na tematy ważne dla przyszłości 

naszego województwa”.

Pięć dni warsztatów

Na początku sierpnia pracownicy OMG G-G-

S zorganizowali warsztaty, podczas których 

samorządowcy i  specjal iści  z różnych 

dziedzin dyskutowali nad przyszłością 

r e g i o n u .  R o z m a w i a n o  m . i n .  o  n a j -

ważn ie j s zych  t rendach  spo łecznych , 

gospodarczych i klimatycznych, współpracy z 

par tnerami  b iznesowymi ,  naukowymi 

i organizacjami samorządowymi, wyzwaniach 

na najbliższe 10 lat dla naszego regionu oraz 

najważniejszych specyficznych problemach 

strefy przybrzeżnej Trójmiasta i Kaszub.

Na warsz ta tach wypracowano rapor t 

subregionu metropolitalnego, który będzie 

wyznaczał  k ierunek rozwoju naszego 

regionu w nadchodzącej dekadzie. 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to stowarzyszenie samorządowe powołane w 2011 roku w celu integracji miast i gmin wchodzących 
w skład aglomeracji trójmiejskiej. Jego aktywnym członkiem jest także Rumia. Obecnie OMG-G-S koordynuje kilkanaście projektów, których 
nadrzędnym celem jest wspomaganie rozwoju całego regionu. Jednym z nich jest Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. 

WIEŚCI�Z�OBSZARU�METROPOLITALNEGO�GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

Władze miasta chcą realizować kolejne inwestycje, nie 
ponosząc kosztów finansowych. Receptą jest 
partnerstwo publiczno-prywatne, w ramach którego 
miałaby powstać m.in. nowoczesna infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa przy ul. Topolowej, rozbudowana 
baza noclegowa MOSiR-u oraz nowa siedziba MOPS-u. 
W zamian miasto oferuje grunty, na których mogą stanąć 
budynki mieszkalne. Przedsięwzięciem zainteresowało 
się już kilku znaczących przedsiębiorców.

Rozmowy trwają

Spotkanie w tej sprawie odbyło się 13 sierpnia 

w urzędzie miasta. W rozmowach uczestniczyli 

burmistrz Michał Pasieczny, kierownik Referatu 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Mateusz Szulc 

oraz zainteresowani współpracą przedsiębiorcy.

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

miasto chce, nie ponosząc kosztów finansowych 

wybudować bądź rozbudować obiekty oraz 

infrastrukturę użyteczności publicznej. Inwestorzy, 

którzy zagwarantują opłacenie tych inwestycji, 

otrzymają w zamian określone profity.

Nowatorskie podejście

Przedsiębiorca na własny rachunek wybuduje 

osiedle mieszkaniowe wraz z częścią usługową 

oraz infrastrukturą towarzyszącą, dzięki czemu 

będzie czerpał dochody z tytułu najmu oraz 

sprzedaży tych lokali. Zanim to jednak nastąpi, 

strony będą musiały wspólnie przejść przez 

skomplikowaną procedurę.

– Obecnie jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, 

ponieważ dialog techniczny oznacza sprawdzanie 

rynku i zainteresowania film deweloperskich. 

Muszę podkreślić, że jest to dość innowacyjne 

rozwiązanie w skali kraju, ponieważ jesteśmy 

chyba pierwszym samorządem, który w zamian za 

gminne działki chce zrealizowania pakietu 

inwestycji z myślą o mieszkańcach – podkreśla 

Mateusz Szulc. – Dialog może potrwać kilka 

miesięcy. Biorąc jednak pod uwagę sytuację 

finansową samorządów i chęć dalszego 

inwestowania w miejską infrastrukturę, PPP 

stanowi szansę na rozwój, więc zrobimy wszystko, 

żeby procedura zakończyła się sukcesem – dodaje 

kierownik Referatu Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego.

Uczciwy podział kosztów

Istotnym elementem całego procesu jest 

zrównoważenie kosztów ponoszonych na cele 

publ i czne z  war tośc ią  n ieruchomośc i 

przekazanych partnerowi na cele komercyjne.

– W ramach przedsięwzięcia partner publiczny 

miałby m.in. wybudować nową siedzibę MOPS-u, 

rozbudować bazę noclegową MOSiR-u oraz 

s tworzyć  ogólnodostępny p lac  zabaw 

i infrastrukturę rekreacyjno-sportową na rogu ulicy 

Topolowej – wymienia burmistrz. – Dzięki temu 

zyskaliby mieszkańcy rejonu ulicy Topolowej, 

klienci i pracownicy MOPS-u mieliby odpowiednie 

warunki lokalowe, a MOSiR mógłby zarabiać na 

różnego rodzaju obozach sportowych. Obecnie jest 

t o  n a s z a  b o l ą c z k a ,  p o n i e w a ż  m a j ą c 

pełnowymiarowe sztuczne boisko, dwie naturalne 

murawy i wspaniałą salę gimnastyczną, nie 

odnotowujemy dochodów. Musimy więc poszerzyć 

ofertę noclegową z 30 do minimum 60 miejsc, 

a także rozbudować stołówkę i kuchnię – wyjaśnia.

Ponadto w okresie obowiązywania wieloletniej 

umowy to partner prywatny będzie odpowiedzia-

lny za bieżące utrzymanie obiektów użyteczności 

publicznej i infrastruktury drogowej w ramach 

opłaty za dostępność. Obecnie taką formą 

współpracy zainteresowane są trzy podmioty.

– Dla wszystkich firm prywatnych oraz 

samorządów partnerstwo publiczno-prywatne jest 

przyszłością. W przypadku Rumi jesteśmy na 

etapie zapoznania się z propozycją połączenia sił. 

Jeśli znajdziemy wspólny mianownik, to może 

wyjść z tego bardzo dobre przedsięwzięcie – 

podkreśla Maciej Żywno, pełnomocnik zarządu do 

spraw PPP Unibep SA.

Przyszłość pod znakiem PPP

– Jest wiele przykładów w Polsce, gdzie tego typu 

przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem. Warto tu 

wspomnieć o Centrum Haffnera, o inwestycjach na 

gdańskiej Wyspie Spichrzów, o budynku sądu 

w Nowym Sączu czy dworcu kolejowym w Sopocie 

– przekonuje Michał Pasieczny. – Dziś PPP stanowi 

alternatywę dla samorządów i możliwość dalszej 

realizacji bardzo potrzebnych inwestycji. 

Zwłaszcza w obliczu zrzucanych przez rząd na 

samorządy dodatkowych obciążeń finansowych 

związanych między innymi z oświatą – 

podsumowuje burmistrz.

Rumia dostrzega w PPP szansę na realizację kilku 

poważnych inwestycji, dlatego stworzony został 

specjalny referat, którego jednym z celów jest 

budowa nowego ur zędu  w war ianc ie 

bezgotówkowym, gdzie miasto za wybudowany 

budynek zapłaci prywatnemu partnerowi działką, 

na której jest zlokalizowany obecny urząd.

Rozbudowa
MOSiR-u

i�nowa�siedziba
MOPS-u�
‒�takie�są�plany

– Wyłoniony w dialogu konkurencyjnym 

prywatny partner otrzyma działki pod 

zabudowę mieszkaniową i usługową 

w rejonie ulic Topolowej i Rajskiej. Jest to 

około 11 hektarów terenu, na którym, 

z g o d n i e  z  m i e j s c o w y m  p l a n e m 

zagospodarowania przestrzennego, ma 

powstać nowoczesne osiedle, przede 

wszystkim domy jednorodzinne – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny.
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Najczęściej zadawane pytania 

Pan Jakub: Dzień dobry, szukam wszelkich 

pocztówek związanych z Rumią. Czy mogę 

prosić o pomoc w tej sprawie?

Odpowiedź:  Mieszkańcy miasta mogą 

bezpłatnie otrzymać pojedyncze pocztówki 

w pokoju 113 urzędu miasta. Można również 

zakupić pocztówki w wyznaczonych punktach 

handlowych na terenie Rumi. Zachęcamy 

również do zapoznania się z dawnymi 

pocztówkami, które są dostępne na stronie 

arch iwumcyfrowerumia.p l  –  jes t  im 

poświęcona cała galeria.

Pan Mikołaj: Dzień dobry, chciałbym się 

dowiedzieć, czy osoby opróżniające miejskie 

kosze na psie odchody mają jakieś wytyczne 

dotyczące częstot l iwośc i?  Wiem,  że 

plastikowe worki, które są wymieniane, 

kosztują. Poza tym chcemy ograniczać 

zużycie plastiku, jednak pozostawione w tych 

koszach nieczystości w letnich temperaturach 

są po prostu wyczuwalne, mimo że kosz jest 

z a m y k a n y .  C z y  w  z w i ą z k u  z  t y m 

przewidywane jest dostawianie kolejnych 

koszów bądź ich likwidacja? 

Odpowiedź: Pojemniki opróżniane są przez 

pracowników Przeds ięb iors twa Usług 

Komunalnych w Rumi. Odbywa się to co 

najmniej raz dziennie przez cały tydzień, a przy 

niektórych ulicach przewidziane są dodatkowe 

opróżnienia. Obecnie na terenie miasta 

rozmieszczone są 102 kosze na psie odchody, 

jednak zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców 

planujemy dostawianie kolejnych. Dzieje się to 

jednak stopniowo z uwagi na znaczne koszty ich 

opróżniania. Łącznie z opróżnianiem zwykłych 

koszy ulicznych, których jest 455, miasto 

przeznacza na ten cel około 400 tysięcy złotych 

rocznie. Warto pamiętać, że psie odchody 

można wrzucać do zwykłych koszy ulicznych. 

Kosze przeznaczone wyłącznie do tego typu 

nieczystości mają przede wszystkim edukacyjny 

charakter.

Jeśli macie pytanie, na które powinni 

odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu Miasta 

Rumi, to prześlijcie je na adres mailowy: 

p r o m o c j a @ u m . r u m i a . p l  b ą d ź  z a 

pośrednictwem facebookowego profilu: 

Miasto Rumia. Najciekawsze kwestie zostaną 

poruszone w kolejnym wydaniu. 

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej mailowo lub 
poprzez Facebooka. Tym razem poruszymy temat pocztówek oraz pojemników na psie odchody. 

Jeśli macie pytanie, na które powinni odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu 
Miasta Rumi, prześlijcie je na adres mailowy: promocja@um.rumia.pl bądź 
za pośrednictwem facebookowego profilu: Miasto Rumia. Najciekawsze 
kwestie zostaną poruszone w kolejnym wydaniu. 
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Najważniejsza jest dobra strategia

S t r a t e g i a  R o z w o j u  W o j e w ó d z t w a 

Pomorskiego 2030 to dokument, który ma 

określić najważniejsze cele, jakie stoją przed 

naszym regionem, a także optymalną drogę 

do ich osiągnięcia. Strategia tworzona jest 

w e  w s p ó ł p r a c y  z  s a m o r z ą d o w c a m i , 

specja l is tami od gospodarki ,  kul tur y, 

transportu, energetyki czy środowiska. 

Jak zapewniają organizatorzy: „prace nad 

dokumentem oparte są na szerokim dialogu 

spo łecznym,  angażu jącym ins ty tuc je 

p u b l i c z n e ,  p a r t n e r ó w  s p o ł e c z n o -

gospodarczych i  mieszkańców, co da 

możliwość pogłębionej,  merytorycznej 

dyskusji na tematy ważne dla przyszłości 

naszego województwa”.

Pięć dni warsztatów

Na początku sierpnia pracownicy OMG G-G-

S zorganizowali warsztaty, podczas których 

samorządowcy i  specjal iści  z różnych 

dziedzin dyskutowali nad przyszłością 

r e g i o n u .  R o z m a w i a n o  m . i n .  o  n a j -

ważn ie j s zych  t rendach  spo łecznych , 

gospodarczych i klimatycznych, współpracy z 

par tnerami  b iznesowymi ,  naukowymi 

i organizacjami samorządowymi, wyzwaniach 

na najbliższe 10 lat dla naszego regionu oraz 

najważniejszych specyficznych problemach 

strefy przybrzeżnej Trójmiasta i Kaszub.

Na warsz ta tach wypracowano rapor t 

subregionu metropolitalnego, który będzie 

wyznaczał  k ierunek rozwoju naszego 

regionu w nadchodzącej dekadzie. 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to stowarzyszenie samorządowe powołane w 2011 roku w celu integracji miast i gmin wchodzących 
w skład aglomeracji trójmiejskiej. Jego aktywnym członkiem jest także Rumia. Obecnie OMG-G-S koordynuje kilkanaście projektów, których 
nadrzędnym celem jest wspomaganie rozwoju całego regionu. Jednym z nich jest Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. 

WIEŚCI�Z�OBSZARU�METROPOLITALNEGO�GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT

Władze miasta chcą realizować kolejne inwestycje, nie 
ponosząc kosztów finansowych. Receptą jest 
partnerstwo publiczno-prywatne, w ramach którego 
miałaby powstać m.in. nowoczesna infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa przy ul. Topolowej, rozbudowana 
baza noclegowa MOSiR-u oraz nowa siedziba MOPS-u. 
W zamian miasto oferuje grunty, na których mogą stanąć 
budynki mieszkalne. Przedsięwzięciem zainteresowało 
się już kilku znaczących przedsiębiorców.

Rozmowy trwają

Spotkanie w tej sprawie odbyło się 13 sierpnia 

w urzędzie miasta. W rozmowach uczestniczyli 

burmistrz Michał Pasieczny, kierownik Referatu 

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Mateusz Szulc 

oraz zainteresowani współpracą przedsiębiorcy.

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

miasto chce, nie ponosząc kosztów finansowych 

wybudować bądź rozbudować obiekty oraz 

infrastrukturę użyteczności publicznej. Inwestorzy, 

którzy zagwarantują opłacenie tych inwestycji, 

otrzymają w zamian określone profity.

Nowatorskie podejście

Przedsiębiorca na własny rachunek wybuduje 

osiedle mieszkaniowe wraz z częścią usługową 

oraz infrastrukturą towarzyszącą, dzięki czemu 

będzie czerpał dochody z tytułu najmu oraz 

sprzedaży tych lokali. Zanim to jednak nastąpi, 

strony będą musiały wspólnie przejść przez 

skomplikowaną procedurę.

– Obecnie jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, 

ponieważ dialog techniczny oznacza sprawdzanie 

rynku i zainteresowania film deweloperskich. 

Muszę podkreślić, że jest to dość innowacyjne 

rozwiązanie w skali kraju, ponieważ jesteśmy 

chyba pierwszym samorządem, który w zamian za 

gminne działki chce zrealizowania pakietu 

inwestycji z myślą o mieszkańcach – podkreśla 

Mateusz Szulc. – Dialog może potrwać kilka 

miesięcy. Biorąc jednak pod uwagę sytuację 

finansową samorządów i chęć dalszego 

inwestowania w miejską infrastrukturę, PPP 

stanowi szansę na rozwój, więc zrobimy wszystko, 

żeby procedura zakończyła się sukcesem – dodaje 

kierownik Referatu Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego.

Uczciwy podział kosztów

Istotnym elementem całego procesu jest 

zrównoważenie kosztów ponoszonych na cele 

publ i czne z  war tośc ią  n ieruchomośc i 

przekazanych partnerowi na cele komercyjne.

– W ramach przedsięwzięcia partner publiczny 

miałby m.in. wybudować nową siedzibę MOPS-u, 

rozbudować bazę noclegową MOSiR-u oraz 

s tworzyć  ogólnodostępny p lac  zabaw 

i infrastrukturę rekreacyjno-sportową na rogu ulicy 

Topolowej – wymienia burmistrz. – Dzięki temu 

zyskaliby mieszkańcy rejonu ulicy Topolowej, 

klienci i pracownicy MOPS-u mieliby odpowiednie 

warunki lokalowe, a MOSiR mógłby zarabiać na 

różnego rodzaju obozach sportowych. Obecnie jest 

t o  n a s z a  b o l ą c z k a ,  p o n i e w a ż  m a j ą c 

pełnowymiarowe sztuczne boisko, dwie naturalne 

murawy i wspaniałą salę gimnastyczną, nie 

odnotowujemy dochodów. Musimy więc poszerzyć 

ofertę noclegową z 30 do minimum 60 miejsc, 

a także rozbudować stołówkę i kuchnię – wyjaśnia.

Ponadto w okresie obowiązywania wieloletniej 

umowy to partner prywatny będzie odpowiedzia-

lny za bieżące utrzymanie obiektów użyteczności 

publicznej i infrastruktury drogowej w ramach 

opłaty za dostępność. Obecnie taką formą 

współpracy zainteresowane są trzy podmioty.

– Dla wszystkich firm prywatnych oraz 

samorządów partnerstwo publiczno-prywatne jest 

przyszłością. W przypadku Rumi jesteśmy na 

etapie zapoznania się z propozycją połączenia sił. 

Jeśli znajdziemy wspólny mianownik, to może 

wyjść z tego bardzo dobre przedsięwzięcie – 

podkreśla Maciej Żywno, pełnomocnik zarządu do 

spraw PPP Unibep SA.

Przyszłość pod znakiem PPP

– Jest wiele przykładów w Polsce, gdzie tego typu 

przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem. Warto tu 

wspomnieć o Centrum Haffnera, o inwestycjach na 

gdańskiej Wyspie Spichrzów, o budynku sądu 

w Nowym Sączu czy dworcu kolejowym w Sopocie 

– przekonuje Michał Pasieczny. – Dziś PPP stanowi 

alternatywę dla samorządów i możliwość dalszej 

realizacji bardzo potrzebnych inwestycji. 

Zwłaszcza w obliczu zrzucanych przez rząd na 

samorządy dodatkowych obciążeń finansowych 

związanych między innymi z oświatą – 

podsumowuje burmistrz.

Rumia dostrzega w PPP szansę na realizację kilku 

poważnych inwestycji, dlatego stworzony został 

specjalny referat, którego jednym z celów jest 

budowa nowego ur zędu  w war ianc ie 

bezgotówkowym, gdzie miasto za wybudowany 

budynek zapłaci prywatnemu partnerowi działką, 

na której jest zlokalizowany obecny urząd.

Rozbudowa
MOSiR-u

i�nowa�siedziba
MOPS-u�
‒�takie�są�plany

– Wyłoniony w dialogu konkurencyjnym 

prywatny partner otrzyma działki pod 

zabudowę mieszkaniową i usługową 

w rejonie ulic Topolowej i Rajskiej. Jest to 

około 11 hektarów terenu, na którym, 

z g o d n i e  z  m i e j s c o w y m  p l a n e m 

zagospodarowania przestrzennego, ma 

powstać nowoczesne osiedle, przede 

wszystkim domy jednorodzinne – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny.
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Redakcja Rumskich Nowin: Rząd przyjął projekt 

ustawy wprowadzającej zmiany w podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Zakłada ona 

m.in. obniżenie pierwszej stawki podatkowej z 18 

do 17 procent oraz zwolnienie z opodatkowania 

osób do 26. roku życia. Na tych zmianach 

skorzystają osoby pracujące, natomiast stracą 

samorządy. Według szacunków Związku Miast 

Polskich, w przypadku poszczególnych miast do ich 

budżetów wpłynie o 500 tysięcy do nawet 200 

milionów złotych mniej. Ile straci Rumia i jaka była 

Pana reakcja,  gdy dowiedział  s ię  Pan 

o konsekwencjach tych zmian?

Burmistrz Michał Pasieczny: Jestem za obniżaniem 

podatków wraz z braniem odpowiedzialności za te 

działania, czyli zabezpieczeniem finansowania, a tak 

obecny rząd niestety nie postępuje. Wcześniej w Rumi 

również wykonaliśmy kilka ruchów, aby utrzymać 

bądź obniżyć podatki, wiązało się to oczywiście 

z odpowiedzialnością za pieniądze, których gmina 

przez to nie uzyskała, ale uznaliśmy wtedy, że było nas 

na to stać. W przypadku zmian związanych 

z podatkiem PIT, który częściowo wraca do gmin, rząd 

po raz kolejny rząd daje coś obywatelom, nie 

finansując tego w całości. To naprawdę szokująca 

postawa i jako samorządowcy jesteśmy jednomyślni 

w tej kwestii. My postępujemy inaczej, bo kiedy 

dajemy coś swoim mieszkańcom, to w stu procentach 

odpowiadamy za sfinansowanie tego zadania. Rząd 

niestety tak nie postępuje. Mam wrażenie, że w ten 

sposób przedstawiciele władz centralnych chcą za 

wsze lką  cenę udowodnić ,  że  wój towie , 

burmistrzowie, prezydenci i starostowie związani 

z inną opcją polityczną niż rządząca są po prostu 

nieudolni – coraz mniej budują, remontują 

i ograniczają działania społeczne. A taki właśnie 

będzie efekt ograniczenia przez rząd naszych 

dochodów z tytułu podatku PIT. Według szacunków 

Rumia co roku będzie tracić od 5 do 7 milionów 

złotych. Jest to mało optymistyczna prognoza, jednak 

ciągle wierzymy, że coś się zmieni w postawie rządu.  

Czy samorządom
grozi bankructwo?

Niemal tysiąc polskich samorządów może mieć problemy z uchwaleniem 
przyszłorocznego budżetu, a co za tym idzie – realizacją podstawowych 
zadań, takich jak utrzymanie czystości na ulicach, remonty dróg 
i chodników, finansowanie zadań dla dzieci i seniorów czy organizacja 
miejskich imprez. To między innymi efekt podwyżek dla nauczycieli oraz 
zmian w podatku PIT, które obciążyły finansowo samorządy i nie zostały 
zrekompensowane przez rząd. O to, czy Rumia poradzi sobie z tym 
problemem, spytaliśmy burmistrza Michała Pasiecznego.

Głowy pełne pomysłów

A ż  4 3  p ro j e k t y  z o s t a ł y  p o z y t y w n i e 

zweryfikowane przez komisję do spraw Budżetu 

Obywatelskiego – to o 13 więcej niż podczas 

zeszłorocznej edycji. Co ciekawe, w tym roku 

wpłynęło niemal ty le samo koncepcj i 

prospołecznych co inwestycyjnych.

Bezpieczeństwo, zdrowie i rekreacja 

Wśród 21 pomysłów inwestycyjnych pojawiły 

się m.in. montaż fontanny pływającej w parku 

Starowiejskim, budowa boiska do gry w bule 

przy ulicy Sędzickiego, instalacja oświetlenia 

przy 15 przejściach dla pieszych czy też 

stworzenie ogólnodostępnego parkingu przy 

zbiegu ulic Katowickiej i Gdańskiej.

Wpłynęły też 22 projekty o charakterze 

prospołecznym, a wśród nich: rehabilitacja 

pourazowa dla mieszkańców, warsztaty 

językowe, drugi sezon serialu dokumentalnego 

o mieście, kurs samoobrony, dystrybutory 

bezpłatnych woreczków na psie odchody, 

a także odpowiednie wyposażenie stacjonującej 

w Rumi karetki.

Nowinek ciąg dalszy

Warto wspomnieć, że w regulaminie Budżetu 

Obywate lsk iego w Rumi  edyc ja  2020 

wprowadzone zostały znaczące zmiany, 

a największe z nich dotyczą projektów 

inwestycyjnych. Ze względu na rosnące ceny 

robót i materiałów budowlanych maksymalna 

wartość tych projektów została zwiększona 

z 250 do 300 tysięcy złotych. Ponadto 

w szczególnych przypadkach może zostać 

wydłużony ostateczny termin realizacji zadań 

z 12 do 24 miesięcy.

Inne zasady dla szkół

Istotną zmianą jest również ograniczenie liczby 

inwestycji realizowanych na terenie placówek 

edukacyjnych do jednej rocznie. Oznacza to, że 

podczas każdej edycji Budżetu Obywatelskiego 

do realizacji zostanie przeznaczony tylko ten 

projekt szkolny, który uzyska najwięcej głosów. 

Ponadto placówka edukacyjna, na której terenie 

został zrealizowany zwycięski projekt, będzie 

mogła zaproponować kolejną koncepcję 

dopiero po upływie 2 lat.

Tradycyjne głosowanie

To jednak wciąż nie koniec zmian. Z myślą 

o osobach, którym obsługa internetowej 

p l a t fo rmy  może  sp raw iać  t rudnośc i , 

wprowadzone zostały papierowe karty. 

M i e s z k a ń c y ,  k t ó r z y  z r e z y g n u j ą 

z elektronicznego głosowania i zdecydują się 

oddać głos w tradycyjnej formie, będą mogli 

odwiedzić jeden z miejskich punktów. 

Głosowanie rozpocznie się 9 września, 

a zakończy 23 września. Więcej szczegółowych 

informacji, w tym pełna lista pozytywnie 

zweryfikowanych projektów, znajduje się na 

stronie: rumia.budzet-obywatelski.org

Rumski Budżet Obywatelski edycja 2020 wchodzi 
w kolejny etap – 9 września rozpocznie się 
głosowanie, podczas którego mieszkańcy będą 
mogli wybrać najlepsze spośród 43 pomysłów 
o charakterze inwestycyjnym i prospołecznym. 
Do dyspozycji rumian jest 1,5 miliona złotych. 

Mieszkańcy zdecydują,
na co wydać 1,5 miliona złotych

RRN: To jednak niejedyny problem. Wielu 

samorządowców podkreśla, że bez dodatkowych 

pieniędzy na oświatę trzeba będzie znaleźć 

oszczędności poprzez stopniowe ograniczanie 

działań inwestycyjnych i społecznych. Z czego Rumia 

będzie musiała rezygnować w pierwszej kolejności, 

zaciskając pasa?

BMP: To się już dzieje. Od września realizujemy 

znacznie mniej dodatkowych zajęć dla naszych 

uczniów, które samorząd opłacał od kilkunastu lat. 

Stopniowo ograniczamy liczbę wydarzeń miejskich 

organizowanych przez urząd i podległe jednostki. 

Nie wiadomo, czy nie będzie trzeba zmniejszyć liczby 

przejazdów autobusowych w Rumi. Niepewny jest też 

los bezpłatnych przejazdów autobusowych dla dzieci 

i młodzieży szkolnej. Pewnie będziemy zmuszeni nieco 

rzadziej sprzątać ulice i chodniki, będzie też mniej zieleni 

w mieście. Jesteśmy również zmuszeni do przekładania 

inwestycji drogowych na kolejne lata. Wszystko po to, by 

móc ponieść dodatkowe koszty w oświacie, które nie 

były planowane. Trzeba też ograniczać wydatki, 

ponieważ dochodu z podatków wracających do gminy 

będzie o kilka milionów mniej. Myślę, że trudno będzie 

wytłumaczyć mieszkańcom te negatywne zmiany, że 

bardzo przepraszamy, ale są to m.in. skutki rządowych 

obciążeń związanych z oświatą. To bardzo smutna 

i trudna rzeczywistość.  

RRN: Sytuacja finansowa polskich samorządów była 

głównym tematem lipcowego posiedzenia Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak 

podkreślali wówczas przedstawiciele władz 

lokalnych i regionalnych, kilkuset jednostkom 

może grozić nawet bankructwo. Czy rzeczywiście 

jest tak źle?

BMP: Odniosę się do tego na przykładzie naszego 

miasta. Tegoroczny budżet Rumi wynosi ponad 200 

milionów złotych, ale koszty stałe to również około 200 

milionów. Tak więc po opłaceniu wszystkich zadań 

dysponujemy nadwyżką w postaci zaledwie około 5 

milionów złotych, a rząd w lutym nałożył na nas jeszcze 

obciążenia związane z podwyżkami dla nauczycieli 

w wysokości ponad 2 milionów złotych i zmniejsza 

dochód z tytułu podatku PIT o nawet 7 milionów złotych. 

Zastanawiamy się jeszcze, ile dodatkowych milionów 

pójdzie od września na podwyżki. Dodatkowym 

efektem może być utrata zdolności kredytowej, 

co z kolei przełoży się na największe zadania 

realizowane ze wsparciem unijnym. W Rumi są to 

inwestycje takie jak węzeł Janowo z tunelem czy 

rewitalizacja Góry Markowca. Dla wielu samorządów 

jest to prawdziwa katastrofa, ponieważ często trzeba 

posiłkować się kredytem. Bez tych pieniędzy możemy 

zapomnieć o realizacji kolejnych znaczących inwestycji, 

dlatego uważam, że sytuacja jest naprawdę krytyczna. 

RRN: Rząd obiecał jednak dokonać wspólnie 

z przedstawicielami samorządów przeglądu 

finansów jednostek samorządu terytorialnego, 

by wyznaczyć potrzebne kierunki zmian. Czy te 

działania mogą coś zmienić?

BMP: Jeśli przedstawiciele władz centralnych przestaną 

nas traktować jak wrogów, a powtarzany przez nich 

slogan „przecież wszystkim nam zależy na Polsce” 

znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości, to wszystko 

może się zmienić. Wystarczy dialog i konkretne zapisy. 

Jak już wspomniałem, jako samorządowcy wciąż mamy 

nadzieję, że rząd zrekompensuje nam chociaż 

dotychczasowe straty finansowe. Ogromne znaczenie 

będą miały jesienne wybory parlamentarne, których 

wynik może zmienić sytuację w całym kraju, 

a samorządy będą mogły liczyć na traktowanie zgodnie 

z prawem – czyli jeśli rząd dorzuca zadania jednostkom 

samorządu terytorialnego, to wiąże się to 

automatycznie z przydzieleniem odpowiednich 

środków na sfinansowanie tego zadania, zgodnie 

z zapisem Konstytucji RP, a dokładniej artykułem 167 

ustępem 4, czyli: zmiany w zakresie zadań i kompetencji 

jednostek samorządu terytorialnego następują wraz 

z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów 

publicznych. Teoretycznie nie można więc dokładać 

samorządom dodatkowych zadań, nie zapewniając 

źródła finansowania. 

RRN: Dziękujemy za rozmowę.

Budżet w liczbach

burmistrzem Michałem Pasiecznym

Rozmowa z

Budżet Obywatelski wprowadzony został w Rumi 

w 2015 roku. Inicjatywa cieszy się niesłabnącym 

zainteresowaniem mieszkańców. W tym roku 

głosowanie zorganizowane zostanie po raz piąty. 

Od 2016 roku mieszkańcy wybrali do realizacji 

łącznie 58 projektów prospołecznych i 

inwestycyjnych. Rekordową liczbę 1698 głosów 

zdobył projekt prospołeczny zgłoszony do 

Budżetu Obywatelskiego 2018 – zakup 

defibrylatorów AED dla pływalni i hali MOSiR. 

Natomiast w edycji 2017 udział największa liczba 

mieszkańców: 7370 osób.  

Ze statystyk wynika, że inicjatywa cieszy się nieco 

większym zainteresowaniem wśród pań i osób od 

26. do 49. roku życia. Większa liczba głosów 

(łącznie) oddawana jest na projekty inwestycyjne – 

takie też zgłaszane są częściej do programu. 

Wyjątkiem jest edycja 2020, w której zgłoszono 

więcej projektów prospołecznych. 
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Redakcja Rumskich Nowin: Rząd przyjął projekt 

ustawy wprowadzającej zmiany w podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Zakłada ona 

m.in. obniżenie pierwszej stawki podatkowej z 18 

do 17 procent oraz zwolnienie z opodatkowania 

osób do 26. roku życia. Na tych zmianach 

skorzystają osoby pracujące, natomiast stracą 

samorządy. Według szacunków Związku Miast 

Polskich, w przypadku poszczególnych miast do ich 

budżetów wpłynie o 500 tysięcy do nawet 200 

milionów złotych mniej. Ile straci Rumia i jaka była 

Pana reakcja,  gdy dowiedział  s ię  Pan 

o konsekwencjach tych zmian?

Burmistrz Michał Pasieczny: Jestem za obniżaniem 

podatków wraz z braniem odpowiedzialności za te 

działania, czyli zabezpieczeniem finansowania, a tak 

obecny rząd niestety nie postępuje. Wcześniej w Rumi 

również wykonaliśmy kilka ruchów, aby utrzymać 

bądź obniżyć podatki, wiązało się to oczywiście 

z odpowiedzialnością za pieniądze, których gmina 

przez to nie uzyskała, ale uznaliśmy wtedy, że było nas 

na to stać. W przypadku zmian związanych 

z podatkiem PIT, który częściowo wraca do gmin, rząd 

po raz kolejny rząd daje coś obywatelom, nie 

finansując tego w całości. To naprawdę szokująca 

postawa i jako samorządowcy jesteśmy jednomyślni 

w tej kwestii. My postępujemy inaczej, bo kiedy 

dajemy coś swoim mieszkańcom, to w stu procentach 

odpowiadamy za sfinansowanie tego zadania. Rząd 

niestety tak nie postępuje. Mam wrażenie, że w ten 

sposób przedstawiciele władz centralnych chcą za 

wsze lką  cenę udowodnić ,  że  wój towie , 

burmistrzowie, prezydenci i starostowie związani 

z inną opcją polityczną niż rządząca są po prostu 

nieudolni – coraz mniej budują, remontują 

i ograniczają działania społeczne. A taki właśnie 

będzie efekt ograniczenia przez rząd naszych 

dochodów z tytułu podatku PIT. Według szacunków 

Rumia co roku będzie tracić od 5 do 7 milionów 

złotych. Jest to mało optymistyczna prognoza, jednak 

ciągle wierzymy, że coś się zmieni w postawie rządu.  

Czy samorządom
grozi bankructwo?

Niemal tysiąc polskich samorządów może mieć problemy z uchwaleniem 
przyszłorocznego budżetu, a co za tym idzie – realizacją podstawowych 
zadań, takich jak utrzymanie czystości na ulicach, remonty dróg 
i chodników, finansowanie zadań dla dzieci i seniorów czy organizacja 
miejskich imprez. To między innymi efekt podwyżek dla nauczycieli oraz 
zmian w podatku PIT, które obciążyły finansowo samorządy i nie zostały 
zrekompensowane przez rząd. O to, czy Rumia poradzi sobie z tym 
problemem, spytaliśmy burmistrza Michała Pasiecznego.

Głowy pełne pomysłów

A ż  4 3  p ro j e k t y  z o s t a ł y  p o z y t y w n i e 

zweryfikowane przez komisję do spraw Budżetu 

Obywatelskiego – to o 13 więcej niż podczas 

zeszłorocznej edycji. Co ciekawe, w tym roku 

wpłynęło niemal ty le samo koncepcj i 

prospołecznych co inwestycyjnych.

Bezpieczeństwo, zdrowie i rekreacja 

Wśród 21 pomysłów inwestycyjnych pojawiły 

się m.in. montaż fontanny pływającej w parku 

Starowiejskim, budowa boiska do gry w bule 

przy ulicy Sędzickiego, instalacja oświetlenia 

przy 15 przejściach dla pieszych czy też 

stworzenie ogólnodostępnego parkingu przy 

zbiegu ulic Katowickiej i Gdańskiej.

Wpłynęły też 22 projekty o charakterze 

prospołecznym, a wśród nich: rehabilitacja 

pourazowa dla mieszkańców, warsztaty 

językowe, drugi sezon serialu dokumentalnego 

o mieście, kurs samoobrony, dystrybutory 

bezpłatnych woreczków na psie odchody, 

a także odpowiednie wyposażenie stacjonującej 

w Rumi karetki.

Nowinek ciąg dalszy

Warto wspomnieć, że w regulaminie Budżetu 

Obywate lsk iego w Rumi  edyc ja  2020 

wprowadzone zostały znaczące zmiany, 

a największe z nich dotyczą projektów 

inwestycyjnych. Ze względu na rosnące ceny 

robót i materiałów budowlanych maksymalna 

wartość tych projektów została zwiększona 

z 250 do 300 tysięcy złotych. Ponadto 

w szczególnych przypadkach może zostać 

wydłużony ostateczny termin realizacji zadań 

z 12 do 24 miesięcy.

Inne zasady dla szkół

Istotną zmianą jest również ograniczenie liczby 

inwestycji realizowanych na terenie placówek 

edukacyjnych do jednej rocznie. Oznacza to, że 

podczas każdej edycji Budżetu Obywatelskiego 

do realizacji zostanie przeznaczony tylko ten 

projekt szkolny, który uzyska najwięcej głosów. 

Ponadto placówka edukacyjna, na której terenie 

został zrealizowany zwycięski projekt, będzie 

mogła zaproponować kolejną koncepcję 

dopiero po upływie 2 lat.

Tradycyjne głosowanie

To jednak wciąż nie koniec zmian. Z myślą 

o osobach, którym obsługa internetowej 

p l a t fo rmy  może  sp raw iać  t rudnośc i , 

wprowadzone zostały papierowe karty. 

M i e s z k a ń c y ,  k t ó r z y  z r e z y g n u j ą 

z elektronicznego głosowania i zdecydują się 

oddać głos w tradycyjnej formie, będą mogli 

odwiedzić jeden z miejskich punktów. 

Głosowanie rozpocznie się 9 września, 

a zakończy 23 września. Więcej szczegółowych 

informacji, w tym pełna lista pozytywnie 

zweryfikowanych projektów, znajduje się na 

stronie: rumia.budzet-obywatelski.org

Rumski Budżet Obywatelski edycja 2020 wchodzi 
w kolejny etap – 9 września rozpocznie się 
głosowanie, podczas którego mieszkańcy będą 
mogli wybrać najlepsze spośród 43 pomysłów 
o charakterze inwestycyjnym i prospołecznym. 
Do dyspozycji rumian jest 1,5 miliona złotych. 

Mieszkańcy zdecydują,
na co wydać 1,5 miliona złotych

RRN: To jednak niejedyny problem. Wielu 

samorządowców podkreśla, że bez dodatkowych 

pieniędzy na oświatę trzeba będzie znaleźć 

oszczędności poprzez stopniowe ograniczanie 

działań inwestycyjnych i społecznych. Z czego Rumia 

będzie musiała rezygnować w pierwszej kolejności, 

zaciskając pasa?

BMP: To się już dzieje. Od września realizujemy 

znacznie mniej dodatkowych zajęć dla naszych 

uczniów, które samorząd opłacał od kilkunastu lat. 

Stopniowo ograniczamy liczbę wydarzeń miejskich 

organizowanych przez urząd i podległe jednostki. 

Nie wiadomo, czy nie będzie trzeba zmniejszyć liczby 

przejazdów autobusowych w Rumi. Niepewny jest też 

los bezpłatnych przejazdów autobusowych dla dzieci 

i młodzieży szkolnej. Pewnie będziemy zmuszeni nieco 

rzadziej sprzątać ulice i chodniki, będzie też mniej zieleni 

w mieście. Jesteśmy również zmuszeni do przekładania 

inwestycji drogowych na kolejne lata. Wszystko po to, by 

móc ponieść dodatkowe koszty w oświacie, które nie 

były planowane. Trzeba też ograniczać wydatki, 

ponieważ dochodu z podatków wracających do gminy 

będzie o kilka milionów mniej. Myślę, że trudno będzie 

wytłumaczyć mieszkańcom te negatywne zmiany, że 

bardzo przepraszamy, ale są to m.in. skutki rządowych 

obciążeń związanych z oświatą. To bardzo smutna 

i trudna rzeczywistość.  

RRN: Sytuacja finansowa polskich samorządów była 

głównym tematem lipcowego posiedzenia Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak 

podkreślali wówczas przedstawiciele władz 

lokalnych i regionalnych, kilkuset jednostkom 

może grozić nawet bankructwo. Czy rzeczywiście 

jest tak źle?

BMP: Odniosę się do tego na przykładzie naszego 

miasta. Tegoroczny budżet Rumi wynosi ponad 200 

milionów złotych, ale koszty stałe to również około 200 

milionów. Tak więc po opłaceniu wszystkich zadań 

dysponujemy nadwyżką w postaci zaledwie około 5 

milionów złotych, a rząd w lutym nałożył na nas jeszcze 

obciążenia związane z podwyżkami dla nauczycieli 

w wysokości ponad 2 milionów złotych i zmniejsza 

dochód z tytułu podatku PIT o nawet 7 milionów złotych. 

Zastanawiamy się jeszcze, ile dodatkowych milionów 

pójdzie od września na podwyżki. Dodatkowym 

efektem może być utrata zdolności kredytowej, 

co z kolei przełoży się na największe zadania 

realizowane ze wsparciem unijnym. W Rumi są to 

inwestycje takie jak węzeł Janowo z tunelem czy 

rewitalizacja Góry Markowca. Dla wielu samorządów 

jest to prawdziwa katastrofa, ponieważ często trzeba 

posiłkować się kredytem. Bez tych pieniędzy możemy 

zapomnieć o realizacji kolejnych znaczących inwestycji, 

dlatego uważam, że sytuacja jest naprawdę krytyczna. 

RRN: Rząd obiecał jednak dokonać wspólnie 

z przedstawicielami samorządów przeglądu 

finansów jednostek samorządu terytorialnego, 

by wyznaczyć potrzebne kierunki zmian. Czy te 

działania mogą coś zmienić?

BMP: Jeśli przedstawiciele władz centralnych przestaną 

nas traktować jak wrogów, a powtarzany przez nich 

slogan „przecież wszystkim nam zależy na Polsce” 

znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości, to wszystko 

może się zmienić. Wystarczy dialog i konkretne zapisy. 

Jak już wspomniałem, jako samorządowcy wciąż mamy 

nadzieję, że rząd zrekompensuje nam chociaż 

dotychczasowe straty finansowe. Ogromne znaczenie 

będą miały jesienne wybory parlamentarne, których 

wynik może zmienić sytuację w całym kraju, 

a samorządy będą mogły liczyć na traktowanie zgodnie 

z prawem – czyli jeśli rząd dorzuca zadania jednostkom 

samorządu terytorialnego, to wiąże się to 

automatycznie z przydzieleniem odpowiednich 

środków na sfinansowanie tego zadania, zgodnie 

z zapisem Konstytucji RP, a dokładniej artykułem 167 

ustępem 4, czyli: zmiany w zakresie zadań i kompetencji 

jednostek samorządu terytorialnego następują wraz 

z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów 

publicznych. Teoretycznie nie można więc dokładać 

samorządom dodatkowych zadań, nie zapewniając 

źródła finansowania. 

RRN: Dziękujemy za rozmowę.

Budżet w liczbach

burmistrzem Michałem Pasiecznym

Rozmowa z

Budżet Obywatelski wprowadzony został w Rumi 

w 2015 roku. Inicjatywa cieszy się niesłabnącym 

zainteresowaniem mieszkańców. W tym roku 

głosowanie zorganizowane zostanie po raz piąty. 

Od 2016 roku mieszkańcy wybrali do realizacji 

łącznie 58 projektów prospołecznych i 

inwestycyjnych. Rekordową liczbę 1698 głosów 

zdobył projekt prospołeczny zgłoszony do 

Budżetu Obywatelskiego 2018 – zakup 

defibrylatorów AED dla pływalni i hali MOSiR. 

Natomiast w edycji 2017 udział największa liczba 

mieszkańców: 7370 osób.  

Ze statystyk wynika, że inicjatywa cieszy się nieco 

większym zainteresowaniem wśród pań i osób od 

26. do 49. roku życia. Większa liczba głosów 

(łącznie) oddawana jest na projekty inwestycyjne – 

takie też zgłaszane są częściej do programu. 

Wyjątkiem jest edycja 2020, w której zgłoszono 

więcej projektów prospołecznych. 
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    Projekt numer 2    
Fontanna pływająca w Parku Starowiejskim
Fontanna pływająca z oświetleniem na tafli Stawu Miejskiego 
przy Miejskim Domu Kultury w Rumi.
    Projekt numer 3    
Remont nawierzchni jezdni ul. Wejhera w Rumi wraz 
z budową kanalizacji deszczowej
Wykonanie remontu nawierzchni jezdni (zamiana 
zdegradowanej trylinki na kostkę betonową) oraz budowa 
kanalizacji deszczowej na ulicy Wejhera w Rumi.
    Projekt numer 4    
Parking ogólnodostępny przy zbiegu ulic Katowickiej 
i Gdańskiej
Parking ogólnodostępny na ok. 40 miejsc parkingowych 
zlokalizowany przy zbiegu ulic Katowickiej i Gdańskiej.
    Projekt numer 8    
II ETAP – Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu 
ul. Kostki Napierskiego i Kilińskiego – Wybudowanie placu 
zabaw wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w roku 2020
W pierwszym etapie planuje się wybudowanie mini boiska ze 
sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną. Drugim etapem 
jest budowa placu zabaw dla najmłodszych oraz montaż 
oświetlenia i ogrodzenia terenu. Trzecim i ostatnim etapem ma 
być budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych wraz 
z monitoringiem (jedna kamera podłączona do systemu straży 
miejskiej).
    Projekt numer 9    
Inteligentny system aktywnych przejść dla pieszych 
w najbliższym otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 6, na ulicach 
Żwirki i Wigury oraz Ceynowy
Aktywne elementy zamontowane w ulicy świecą światłem 
pulsującym żółtym od strony kierowcy oraz białym od strony 
pieszego. Dzięki innowacyjnemu połączeniu świateł 
ostrzegawczych LED oraz czujników ruchu, zwiększona jest 
widoczność przejścia dla pieszych. Wpływa to na zwiększenie 
czujności kierowcy oraz na bezpieczeństwo dzieci 
i mieszkańców. System nie ingeruje w płynność ruchu pojazdów.
    Projekt numer 10    
Oaza zdrowia – Tężnia solankowa przy ul. Różanej
Projekt zakłada wybudowanie tężni solankowej średniej 
wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę z ławkami parowymi 
w jej sąsiedztwie przy ul. Różanej. Tężnia solankowa to 
drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami czy 
gałązkami śliwy, po których spływa woda-solanka.
    Projekt numer 12    
Boisko do gry w bule, czyli buldrom dla wszystkich 
mieszkańców przy ul. Sędzickiego (dz. nr 35/6 obr.9) 
w Rumi
Projekt ma na celu wybudowanie boiska do gry w bule przy 
ul. Sędzickiego (dz. nr 35/6 obr.9) w Rumi. Boisko zajęłoby 
powierzchnię 15 m x 4 m, wokół boiska postawione byłoby kilka 
ławek. Gra w bule to niedroga, doskonała forma rozrywki 
i aktywność dla ludzi w każdym wieku. Wpływa pozytywnie nie 
tylko na zdrowie.
    Projekt numer 14    
Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Pomorskiej
Około 900 m ścieżki pieszo-rowerowej od Ronda 
im. Rotmistrza Pileckiego do ulicy Mazowieckiej od strony 

zabudowy bloków SM „Janowo”.
    Projekt numer 18    
Plac zabaw „Akademia odkrywców” przy Szkole 
Podstawowej Nr 7 w Rumi
Celem proponowanego w projekcie wielofunkcyjnego placu 
zabaw „Akademia odkrywców” jest zwiększenie aktywności 
psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu. Służył będzie nie 
tylko wychowankom szkoły, ale również będzie ogólnodostępny 
dla dzieci z okolicy. Stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań 
dzieci z różnych grup przedszkolnych i uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej.
    Projekt numer 21    
Błonia Janowskie, na zdrowie – Etap I
W ramach pomysłu na zagospodarowanie terenu chcemy, aby 
powstała ścieżka sprzyjająca aktywnościom typu marsze nordic 
walking, biegi itd. Trasa oznakowana i oświetlona przyczyni się 
do popularyzacji tego typu aktywności i z pewnością zachęci do 
zdrowego ruchu osoby, które dotąd nie miały gdzie bezpiecznie 
i bez skrępowania zacząć w ten najprostszy sposób dbać o swoje 
zdrowie i samopoczucie.
    Projekt numer 22    
II etap ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Dębogórskiej od 
Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z Gminą Kosakowo
II etap ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej jako 
kontynuacja projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Cały 
projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej od Ronda 
Kaczyńskiego do granicy miasta z Gminą Kosakowo. Projekt na 
rok 2020 zakłada dokończenie inwestycji od ul. Błoń Janowskich 
do granicy miasta z Gminą Kosakowo.
    Projekt numer 23    
Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout) 
na Wzgórzu Markowca
Zdecydowanie brakuje w naszym mieście miejsca, do którego 
młodzież mogłaby się udać, aby produktywnie spędzić wolny 
czas. Plac do Street workout`u jest idealnym rozwiązaniem tego 
problemu. Takie miejsce zapewniłoby świetną, a przede 
wszystkim bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu oraz 
możliwość budowania zdrowej sylwetki ludziom w rożnym 
wieku, i to za darmo. Mała inwestycja, wielkie korzyści.
    Projekt numer 27    
Ścieżka sensoryczna – Wielozmysłowy tor przeszkód – dla 
oddziałów przedszkolnych i klas I-III w Szkole Podstawowej 
Nr 6 z oddziałami integracyjnymi
Ścieżka sensoryczna – wielozmysłowy tor przeszkód obejmuje 
utworzenie oryginalnej, innowacyjnej pomocy edukacyjnej na 
powietrzu. Umożliwi korzystającym z niej dzieciom i uczniom 
odbieranie rzeczywistości wszystkimi dostępnymi zmysłami. 
Pełnić ma ona funkcje integracyjną – będą się tam odbywać 
zajęcia dla dzieci i uczniów pod opieką nauczyciela, a także 
zajęcia indywidualne dla dzieci.
    Projekt numer 28    
Skatepark-Bowl przy ul. Sędzickiego/Fredry
Projekt zakłada budowę betonowego bowl'a (przeszkody 
kształtem przypominającej miskę) do jazdy na deskorolce oraz 
rowerach typu BMX. Pozwoliłoby to na wprowadzenie 
dodatkowej motywacji dla młodych ludzi do aktywnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu. Poza tym bowl mógłby 
być miejscem cyklicznych zawodów, które z pewnością 

wzbudziłyby zainteresowanie osób z obszaru całego trójmiasta.
    Projekt numer 30    
Rewitalizacja Parku przy ul. Chełmińskiej
Rewitalizacja parku przy ul. Chełmińskiej ma na celu 
przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej i społecznej, tak by 
integrował pokolenia rumian. Proponowany projekt zakłada, 
że park będzie służył nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również 
młodzieży i seniorom. W ramach projektu przewiduje się 
utworzenie klombów kwiatowych, utwardzenie ścieżek 
i ustawienie oświetlenia.
    Projekt numer 32    
Toaleta publiczna w Parku Starowiejskim
Budowa kapsułkowej toalety publicznej na terenie tzw. parku 
Starowiejskiego.
    Projekt numer 34    
Rewitalizacja terenu zielonego przy Zagórskiej Strudze wraz 
z przebudową układu drogowego.
Miejsca postojowe przy Zagórskiej Strudze – ze względu na 
ciągły brak miejsc postojowych w rejonie centrum Rumi wszyscy 
mieszkańcy mamy szansę na stworzenie takich miejsc w pobliżu 
instytucji publicznych tj. straż miejska i MOPS Rumia, co pozwoli 
na sprawniejsze działanie takich instytucji i pozwoli nam 
mieszkańcom uzyskać nowe miejsca do parkowania.
    Projekt numer 35    
Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 
w Rumi – okolicy Targowiska Miejskiego w Rumi
Nowoczesny, zadaszony, monitorowany i oświetlony parking 
rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi tuż obok 
miejskiego targowiska w Rumi byłby uzupełnieniem polityki 
prorowerowej prowadzonej przez Urząd Miasta, uzupełnieniem 
programu realizowanego przez SP nr 1 w Rumi „Rowerowy Maj”. 
Ta inwestycja to promocja zdrowego stylu życia, promocja 
zachowań proekologicznych i bezpieczeństwa.
    Projekt numer 37    
Skansen fortyfikacji na Górze Markowca – Etap I
Pierwszy etap zakłada renowację schronu dalmierza na szczycie 
Góry Markowca. Oczyszczenie, sprzątanie, konserwację betonu, 
wypełnienie szczelin, usunięcie i zabezpieczenie 
niebezpiecznych ostrych wystających elementów. 
Zabezpieczenie obiektu siatką, zwiększającą bezpieczeństwo 
oraz ochraniającą przed zaśmieceniem. W ten sposób 
poznawanie tego historycznego obiektu, będzie atrakcyjne 
i bezpieczne.
    Projekt numer 41    
Oświetlenie 15 przejść dla pieszych
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 15 
przejściach dla pieszych na terenie miasta, w których 
dochodziło w poprzednich latach do niebezpiecznych 
zdarzeń. Projekt zakłada wykonanie dokumentacji, a także 
doświetlenie każdego z wymienionych przejść dwoma 
lampami po obu stronach ulicy
    Projekt numer 43    
Rewitalizacja Placu Kaszubskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Biblioteki Kaszubskiej – I ETAP
Projekt zakłada rewitalizację Placu Kaszubskiego 
ze szczególnym uwzględnieniem aranżacji i wyposażenia 
planowanej Biblioteki Kaszubskiej.

PROJEKTY PROSPOŁECZNE

    Projekt numer 1    
Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich
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. 
Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz ich czipowanie 
to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania 
bezdomności zwierząt.
    Projekt numer 5    
Szybka rehabilitacja pourazowa dla Rumian aktywnych 
zawodowo oraz dzieci i młodzieży posiadającej kartę 
sportowca
Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców 
Rumi, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi, na skutek 
którego wymagają pilnej rehabilitacji. Ze względu na długi czas 
oczekiwania na zabiegi refundowane przez NFZ, projekt ma na 
celu sfinansowanie pierwszych 10 zabiegów indywidualnych 
z fizjoterapeutą i 10 dowolnych zabiegów fizyko lub 
hydroterapeutycznych.
    Projekt numer 6    
Stacja Jazzik
Stacja Jazzik to starannie wybrani wykonawcy reprezentujący 
różne style i gatunki muzyczne, wygodna strefa dla całych rodzin 
i dzieciaków, możliwość obcowania na żywo ze świetną muzyką, 
próba własnych sił w grze na instrumentach muzycznych. 
To wyjątkowy projekt dla całych rodzin, bo choć dźwięki można 
odtworzyć, to atmosfery towarzyszącej koncertom granym na 
żywo już często nie.
    Projekt numer 13    
Aktywni po 60-tce
Projekt dla seniorów gotowych na sportowe wyzwania, chcących 
ćwiczyć regularnie, dbać o kondycję i zdrowie, zdobywać nowe 
umiejętności. W ramach projektu odbędą się cykliczne zajęcia 
ogólnokondycyjne z elementami pilatesu, stretchingu, zdrowy 
kręgosłup, a także nauka pływania. Zajęcia bezpłatne, 
w profesjonalnych obiektach z wyszkoloną kadrą, 
w zróżnicowanych grupach.
    Projekt numer 15    
Kids Design – warsztaty projektowe z nauką języka 
angielskiego dla dzieci w wieku 6-14 lat
Projekt mający na celu wprowadzenie i zaangażowanie dzieci 
w projektowanie otaczającej ich przestrzeni z jednoczesną 
nauką języka obcego. Dzieci w trakcie zajęć będą projektować 

place zabaw, swoje pokoje, wygodne krzesełko, a także 
wykonywać mini ogródki dla wróżek, sadzić rośliny, robić makiety 
z recyklingu i inne ciekawe projekty. A to wszystko ucząc się 
angielskiego.
    Projekt numer 17    
Przez ruch do zdrowia „Od juniora do seniora”
Projekt zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć 
ruchowych dla dzieci i dorosłych jak np. rytmika, taniec, balet, 
zumba, joga, gimnastyka 60+, nordic walking.
    Projekt numer 19    
Dla każdego własny kawałek raju

2 2Wykonanie rabaty kwiatowej o powierzchni od 3 m  do 5 m  na 
podwórku przy ul. Towarowej 9. Nasadzenia oraz kwiaty 
poprawią wizerunek naszego miasta i wpłyną pozytywnie na 
samopoczucie mieszkańców.
    Projekt numer 20    
Rowerem przez Rumię
Przejazd mieszkańców ulicami Rumi. Festyn rowerowy 
w Miejskim Domu Kultury.
    Projekt numer 24    
Kurs samoobrony dla kobiet
Pozwól sobie poczuć się bezpiecznie. Kurs samoobrony dla 
kobiet nauczy Cię, jak postępować w przypadku zagrożenia 
i jak go unikać, jak realnie rozprawić się z agresorem i jak 
ewakuować się w bezpieczne miejsce. Kurs nauczy Cię, jak 
poradzić sobie fizycznie i psychicznie w sytuacji zagrożenia. 
Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany instruktor samoobrony 
i sztuk walki z odpowiednią wiedzą praktyczną.
    Projekt numer 25    
Pies w Rumi – Dystrybutory bezpłatnych woreczków na psie 
odchody
Zakup dystrybutorów bezpłatnych woreczków na psie odchody 
dla mieszkańców Rumi. Projekt dotyczy każdego mieszkańca 
Rumi ceniącego i dbającego o wygląd naszego miasta. 
Promowanie estetyki miasta w połączeniu z miejscem 
przyjaznym psom i ich właścicielom.
    Projekt numer 26    
Warsztat młodego konstruktora
Cykl warsztatów projektowo-konstrukcyjnych dla dzieci 
w wieku 9-16 lat. Warsztaty prowadzone w oparciu 
o technologię Lego Technics.
    Projekt numer 29    
„Świadkowie historii” – drugi sezon serialu 
dokumentalnego „Śladami dawnej Rumi”

Jak wygląda Rumia we wspomnieniach mieszkańców? 
„Świadkowie historii” to kontynuacja serialu o historii miasta 
„Śladami dawnej Rumi”. Projekt zakłada stworzenie 24 odcinków 
miniserialu dokumentalnego, w którym mieszkańcy miasta 
opowiedzą o tym, jak wyglądała Rumia sprzed lat. Serial 
ilustrowany będzie niepublikowanymi wcześniej fotografiami 
pochodzącymi z prywatnych archiwów „Świadków historii”.
    Projekt numer 31    
Razem solidarnie kręcimy nogami – rodzinny festyn 
rowerowy wraz z rajdem
Projekt prospołeczny – rodzinny festyn rowerowy wraz 
z rajdem pradoliną rzeki Redy pt. „Razem solidarnie kręcimy 
nogami” – termin sierpień lub wrzesień.
    Projekt numer 36    
Wyposażenie karetki stacjonującej w Rumi w urządzenie do 
automatycznej kompresji klatki piersiowej „Lucas”
Urządzenie wykorzystywane przez ratowników medycznych 
w razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie 
pomaga ratownikom medycznym na: precyzyjne uciski klatki 
piersiowej bez efektu zmęczenia, możliwość ucisków klatki 
piersiowej podczas transportu np. po schodach, brak przerw 
w ucisku klatki piersiowej i ich stałą wysoką jakość, odciążenie 
ratowników tzw. „wolne ręce”.
    Projekt numer 39    
Kampania informacyjna na temat zanieczyszczenia 
powietrza i opalania pieców domowych trującymi 
substancjami
Niestety wielu mieszkańców naszego miasta wciąż pali 
w domach trującymi substancjami. W efekcie zimą powietrze 
w niektórych rejonach Rumi jest trujące. Według wielu instytucji 
rocznie w Polsce ok. 40 000 osób przedwcześnie umiera na 
skutek zanieczyszczeń powietrza. Tak więc statystycznie w Rumi 
40 osób rocznie ginie z tego powodu. Wiemy, że 
zanieczyszczenia powodują choroby układu krążenia.
    Projekt numer 42    
Zielona Rumia
Projekt społeczny polegający na zakupie i nasadzeniu roślin 
zielonych w wielu miejscach naszego miasta. Dzięki nim 
w naszej Rumi będzie piękniej i bardziej zielono, 
a mieszkańcom milej się będzie spędzało czas.
    Projekt numer 44    
Taneczne Ferie bez nudy dla dzieci i młodzieży
Cykl zajęć taneczno-sportowo-rekreacyjnych w ferie zimowe 
2020. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8:00-16:00. Podczas pobytu będzie posiłek 
dwudaniowy. Odbędą się dwa turnusy zarówno w pierwszym 
tygodniu ferii jak i drugim tygodniu ferii. Zajęcia skierowane dla 
dzieci w wieku od 6 do 15 lat
    Projekt numer 45    
Mieszkasz w Rumi? To Tańcz!
Jeśli chcesz nauczyć się tańczyć, chcesz spędzić miło wolny czas, 
chcesz aby na twojej twarzy pojawił się uśmiech głosuj na 
projekt „Mieszkasz w Rumi? To Tańcz!” i skorzystaj z cyklu 12 
zajęć tanecznych. Kurs tańca skierowany dla osób 
początkujących, niemających nigdy nic wspólnego 
z tańcem, ale także dla osób, które już kiedyś próbowały swoich 
sił na parkietach tanecznych.
    Projekt numer 46    
K .L .A .S .A  –  Ksz ta ł cen ie  Ludz i  Aser tywnych , 
Samoświadomych i Ambitnych – III EDYCJA

Projekt zakłada wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne 
dla rumskiej młodzieży. Celem projektu jest przeprowadzenie 
warsztatów psychoedukacyjnych i umożliwienie młodzieży 
korzystania z konsultacji psychologicznych we wszystkich 
szkołach podstawowych w Rumi. Założenia projektu 
skoncentrowane są na profilaktyce przemocy rówieśniczej 
i rozwoju kompetencji miękkich.
    Projekt numer 48    
Rodzinne gry terenowe – cykl imprez na orientację dla dzieci 
i dorosłych
Projekt prospołeczny „Rodzinne gry terenowe” to cykl 
całorocznych imprez na świeżym powietrzu, odbywających 
się raz w miesiącu na terenie miasta Rumi i jego bliskich 
okolic (tereny zielone, parki, łąki, lasy Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego). Cykliczne imprezy będą miały charakter 
ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Rumi, 

zarówno dzieci jak i dorosłych.
    Projekt numer 49    
Kreatywni Młodzi Rumianie – zajęcia warsztatowe 
z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
Projekt zakłada warsztaty z języka angielskiego dla uczniów 
szkół podstawowych w wieku 10-15 lat w zakresie nauk ścisłych 
(biologia, chemia, geografia) oraz kultury krajów 
anglojęzycznych.
    Projekt numer 50    
Kurs samoobrony dla każdego
Kurs samoobrony nauczy zachowań potrzebnych do obrony 
w nagłych zaskakujących sytuacjach, w których może znaleźć się 
każdy mieszkaniec Rumi, przebywający np. na wakacjach 
w Polsce lub poza naszymi granicami. Czyli ze względów 
bezpieczeństwa może się okazać bardzo przydatny i uratować 
nawet komuś życie.

PROJEKTY INWESTYCYJNE
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    Projekt numer 2    
Fontanna pływająca w Parku Starowiejskim
Fontanna pływająca z oświetleniem na tafli Stawu Miejskiego 
przy Miejskim Domu Kultury w Rumi.
    Projekt numer 3    
Remont nawierzchni jezdni ul. Wejhera w Rumi wraz 
z budową kanalizacji deszczowej
Wykonanie remontu nawierzchni jezdni (zamiana 
zdegradowanej trylinki na kostkę betonową) oraz budowa 
kanalizacji deszczowej na ulicy Wejhera w Rumi.
    Projekt numer 4    
Parking ogólnodostępny przy zbiegu ulic Katowickiej 
i Gdańskiej
Parking ogólnodostępny na ok. 40 miejsc parkingowych 
zlokalizowany przy zbiegu ulic Katowickiej i Gdańskiej.
    Projekt numer 8    
II ETAP – Kompleks sportowo-rekreacyjny na skrzyżowaniu 
ul. Kostki Napierskiego i Kilińskiego – Wybudowanie placu 
zabaw wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w roku 2020
W pierwszym etapie planuje się wybudowanie mini boiska ze 
sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną. Drugim etapem 
jest budowa placu zabaw dla najmłodszych oraz montaż 
oświetlenia i ogrodzenia terenu. Trzecim i ostatnim etapem ma 
być budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych wraz 
z monitoringiem (jedna kamera podłączona do systemu straży 
miejskiej).
    Projekt numer 9    
Inteligentny system aktywnych przejść dla pieszych 
w najbliższym otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 6, na ulicach 
Żwirki i Wigury oraz Ceynowy
Aktywne elementy zamontowane w ulicy świecą światłem 
pulsującym żółtym od strony kierowcy oraz białym od strony 
pieszego. Dzięki innowacyjnemu połączeniu świateł 
ostrzegawczych LED oraz czujników ruchu, zwiększona jest 
widoczność przejścia dla pieszych. Wpływa to na zwiększenie 
czujności kierowcy oraz na bezpieczeństwo dzieci 
i mieszkańców. System nie ingeruje w płynność ruchu pojazdów.
    Projekt numer 10    
Oaza zdrowia – Tężnia solankowa przy ul. Różanej
Projekt zakłada wybudowanie tężni solankowej średniej 
wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę z ławkami parowymi 
w jej sąsiedztwie przy ul. Różanej. Tężnia solankowa to 
drewniana konstrukcja wypełniona np. brzozowymi witkami czy 
gałązkami śliwy, po których spływa woda-solanka.
    Projekt numer 12    
Boisko do gry w bule, czyli buldrom dla wszystkich 
mieszkańców przy ul. Sędzickiego (dz. nr 35/6 obr.9) 
w Rumi
Projekt ma na celu wybudowanie boiska do gry w bule przy 
ul. Sędzickiego (dz. nr 35/6 obr.9) w Rumi. Boisko zajęłoby 
powierzchnię 15 m x 4 m, wokół boiska postawione byłoby kilka 
ławek. Gra w bule to niedroga, doskonała forma rozrywki 
i aktywność dla ludzi w każdym wieku. Wpływa pozytywnie nie 
tylko na zdrowie.
    Projekt numer 14    
Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Pomorskiej
Około 900 m ścieżki pieszo-rowerowej od Ronda 
im. Rotmistrza Pileckiego do ulicy Mazowieckiej od strony 

zabudowy bloków SM „Janowo”.
    Projekt numer 18    
Plac zabaw „Akademia odkrywców” przy Szkole 
Podstawowej Nr 7 w Rumi
Celem proponowanego w projekcie wielofunkcyjnego placu 
zabaw „Akademia odkrywców” jest zwiększenie aktywności 
psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu. Służył będzie nie 
tylko wychowankom szkoły, ale również będzie ogólnodostępny 
dla dzieci z okolicy. Stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań 
dzieci z różnych grup przedszkolnych i uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej.
    Projekt numer 21    
Błonia Janowskie, na zdrowie – Etap I
W ramach pomysłu na zagospodarowanie terenu chcemy, aby 
powstała ścieżka sprzyjająca aktywnościom typu marsze nordic 
walking, biegi itd. Trasa oznakowana i oświetlona przyczyni się 
do popularyzacji tego typu aktywności i z pewnością zachęci do 
zdrowego ruchu osoby, które dotąd nie miały gdzie bezpiecznie 
i bez skrępowania zacząć w ten najprostszy sposób dbać o swoje 
zdrowie i samopoczucie.
    Projekt numer 22    
II etap ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Dębogórskiej od 
Ronda Kaczyńskiego do granicy miasta z Gminą Kosakowo
II etap ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej jako 
kontynuacja projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Cały 
projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej od Ronda 
Kaczyńskiego do granicy miasta z Gminą Kosakowo. Projekt na 
rok 2020 zakłada dokończenie inwestycji od ul. Błoń Janowskich 
do granicy miasta z Gminą Kosakowo.
    Projekt numer 23    
Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout) 
na Wzgórzu Markowca
Zdecydowanie brakuje w naszym mieście miejsca, do którego 
młodzież mogłaby się udać, aby produktywnie spędzić wolny 
czas. Plac do Street workout`u jest idealnym rozwiązaniem tego 
problemu. Takie miejsce zapewniłoby świetną, a przede 
wszystkim bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu oraz 
możliwość budowania zdrowej sylwetki ludziom w rożnym 
wieku, i to za darmo. Mała inwestycja, wielkie korzyści.
    Projekt numer 27    
Ścieżka sensoryczna – Wielozmysłowy tor przeszkód – dla 
oddziałów przedszkolnych i klas I-III w Szkole Podstawowej 
Nr 6 z oddziałami integracyjnymi
Ścieżka sensoryczna – wielozmysłowy tor przeszkód obejmuje 
utworzenie oryginalnej, innowacyjnej pomocy edukacyjnej na 
powietrzu. Umożliwi korzystającym z niej dzieciom i uczniom 
odbieranie rzeczywistości wszystkimi dostępnymi zmysłami. 
Pełnić ma ona funkcje integracyjną – będą się tam odbywać 
zajęcia dla dzieci i uczniów pod opieką nauczyciela, a także 
zajęcia indywidualne dla dzieci.
    Projekt numer 28    
Skatepark-Bowl przy ul. Sędzickiego/Fredry
Projekt zakłada budowę betonowego bowl'a (przeszkody 
kształtem przypominającej miskę) do jazdy na deskorolce oraz 
rowerach typu BMX. Pozwoliłoby to na wprowadzenie 
dodatkowej motywacji dla młodych ludzi do aktywnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu. Poza tym bowl mógłby 
być miejscem cyklicznych zawodów, które z pewnością 

wzbudziłyby zainteresowanie osób z obszaru całego trójmiasta.
    Projekt numer 30    
Rewitalizacja Parku przy ul. Chełmińskiej
Rewitalizacja parku przy ul. Chełmińskiej ma na celu 
przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej i społecznej, tak by 
integrował pokolenia rumian. Proponowany projekt zakłada, 
że park będzie służył nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również 
młodzieży i seniorom. W ramach projektu przewiduje się 
utworzenie klombów kwiatowych, utwardzenie ścieżek 
i ustawienie oświetlenia.
    Projekt numer 32    
Toaleta publiczna w Parku Starowiejskim
Budowa kapsułkowej toalety publicznej na terenie tzw. parku 
Starowiejskiego.
    Projekt numer 34    
Rewitalizacja terenu zielonego przy Zagórskiej Strudze wraz 
z przebudową układu drogowego.
Miejsca postojowe przy Zagórskiej Strudze – ze względu na 
ciągły brak miejsc postojowych w rejonie centrum Rumi wszyscy 
mieszkańcy mamy szansę na stworzenie takich miejsc w pobliżu 
instytucji publicznych tj. straż miejska i MOPS Rumia, co pozwoli 
na sprawniejsze działanie takich instytucji i pozwoli nam 
mieszkańcom uzyskać nowe miejsca do parkowania.
    Projekt numer 35    
Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 
w Rumi – okolicy Targowiska Miejskiego w Rumi
Nowoczesny, zadaszony, monitorowany i oświetlony parking 
rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi tuż obok 
miejskiego targowiska w Rumi byłby uzupełnieniem polityki 
prorowerowej prowadzonej przez Urząd Miasta, uzupełnieniem 
programu realizowanego przez SP nr 1 w Rumi „Rowerowy Maj”. 
Ta inwestycja to promocja zdrowego stylu życia, promocja 
zachowań proekologicznych i bezpieczeństwa.
    Projekt numer 37    
Skansen fortyfikacji na Górze Markowca – Etap I
Pierwszy etap zakłada renowację schronu dalmierza na szczycie 
Góry Markowca. Oczyszczenie, sprzątanie, konserwację betonu, 
wypełnienie szczelin, usunięcie i zabezpieczenie 
niebezpiecznych ostrych wystających elementów. 
Zabezpieczenie obiektu siatką, zwiększającą bezpieczeństwo 
oraz ochraniającą przed zaśmieceniem. W ten sposób 
poznawanie tego historycznego obiektu, będzie atrakcyjne 
i bezpieczne.
    Projekt numer 41    
Oświetlenie 15 przejść dla pieszych
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 15 
przejściach dla pieszych na terenie miasta, w których 
dochodziło w poprzednich latach do niebezpiecznych 
zdarzeń. Projekt zakłada wykonanie dokumentacji, a także 
doświetlenie każdego z wymienionych przejść dwoma 
lampami po obu stronach ulicy
    Projekt numer 43    
Rewitalizacja Placu Kaszubskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Biblioteki Kaszubskiej – I ETAP
Projekt zakłada rewitalizację Placu Kaszubskiego 
ze szczególnym uwzględnieniem aranżacji i wyposażenia 
planowanej Biblioteki Kaszubskiej.

PROJEKTY PROSPOŁECZNE

    Projekt numer 1    
Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich
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. 
Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz ich czipowanie 
to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania 
bezdomności zwierząt.
    Projekt numer 5    
Szybka rehabilitacja pourazowa dla Rumian aktywnych 
zawodowo oraz dzieci i młodzieży posiadającej kartę 
sportowca
Projekt skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców 
Rumi, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi, na skutek 
którego wymagają pilnej rehabilitacji. Ze względu na długi czas 
oczekiwania na zabiegi refundowane przez NFZ, projekt ma na 
celu sfinansowanie pierwszych 10 zabiegów indywidualnych 
z fizjoterapeutą i 10 dowolnych zabiegów fizyko lub 
hydroterapeutycznych.
    Projekt numer 6    
Stacja Jazzik
Stacja Jazzik to starannie wybrani wykonawcy reprezentujący 
różne style i gatunki muzyczne, wygodna strefa dla całych rodzin 
i dzieciaków, możliwość obcowania na żywo ze świetną muzyką, 
próba własnych sił w grze na instrumentach muzycznych. 
To wyjątkowy projekt dla całych rodzin, bo choć dźwięki można 
odtworzyć, to atmosfery towarzyszącej koncertom granym na 
żywo już często nie.
    Projekt numer 13    
Aktywni po 60-tce
Projekt dla seniorów gotowych na sportowe wyzwania, chcących 
ćwiczyć regularnie, dbać o kondycję i zdrowie, zdobywać nowe 
umiejętności. W ramach projektu odbędą się cykliczne zajęcia 
ogólnokondycyjne z elementami pilatesu, stretchingu, zdrowy 
kręgosłup, a także nauka pływania. Zajęcia bezpłatne, 
w profesjonalnych obiektach z wyszkoloną kadrą, 
w zróżnicowanych grupach.
    Projekt numer 15    
Kids Design – warsztaty projektowe z nauką języka 
angielskiego dla dzieci w wieku 6-14 lat
Projekt mający na celu wprowadzenie i zaangażowanie dzieci 
w projektowanie otaczającej ich przestrzeni z jednoczesną 
nauką języka obcego. Dzieci w trakcie zajęć będą projektować 

place zabaw, swoje pokoje, wygodne krzesełko, a także 
wykonywać mini ogródki dla wróżek, sadzić rośliny, robić makiety 
z recyklingu i inne ciekawe projekty. A to wszystko ucząc się 
angielskiego.
    Projekt numer 17    
Przez ruch do zdrowia „Od juniora do seniora”
Projekt zakłada organizację różnego typu bezpłatnych zajęć 
ruchowych dla dzieci i dorosłych jak np. rytmika, taniec, balet, 
zumba, joga, gimnastyka 60+, nordic walking.
    Projekt numer 19    
Dla każdego własny kawałek raju

2 2Wykonanie rabaty kwiatowej o powierzchni od 3 m  do 5 m  na 
podwórku przy ul. Towarowej 9. Nasadzenia oraz kwiaty 
poprawią wizerunek naszego miasta i wpłyną pozytywnie na 
samopoczucie mieszkańców.
    Projekt numer 20    
Rowerem przez Rumię
Przejazd mieszkańców ulicami Rumi. Festyn rowerowy 
w Miejskim Domu Kultury.
    Projekt numer 24    
Kurs samoobrony dla kobiet
Pozwól sobie poczuć się bezpiecznie. Kurs samoobrony dla 
kobiet nauczy Cię, jak postępować w przypadku zagrożenia 
i jak go unikać, jak realnie rozprawić się z agresorem i jak 
ewakuować się w bezpieczne miejsce. Kurs nauczy Cię, jak 
poradzić sobie fizycznie i psychicznie w sytuacji zagrożenia. 
Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany instruktor samoobrony 
i sztuk walki z odpowiednią wiedzą praktyczną.
    Projekt numer 25    
Pies w Rumi – Dystrybutory bezpłatnych woreczków na psie 
odchody
Zakup dystrybutorów bezpłatnych woreczków na psie odchody 
dla mieszkańców Rumi. Projekt dotyczy każdego mieszkańca 
Rumi ceniącego i dbającego o wygląd naszego miasta. 
Promowanie estetyki miasta w połączeniu z miejscem 
przyjaznym psom i ich właścicielom.
    Projekt numer 26    
Warsztat młodego konstruktora
Cykl warsztatów projektowo-konstrukcyjnych dla dzieci 
w wieku 9-16 lat. Warsztaty prowadzone w oparciu 
o technologię Lego Technics.
    Projekt numer 29    
„Świadkowie historii” – drugi sezon serialu 
dokumentalnego „Śladami dawnej Rumi”

Jak wygląda Rumia we wspomnieniach mieszkańców? 
„Świadkowie historii” to kontynuacja serialu o historii miasta 
„Śladami dawnej Rumi”. Projekt zakłada stworzenie 24 odcinków 
miniserialu dokumentalnego, w którym mieszkańcy miasta 
opowiedzą o tym, jak wyglądała Rumia sprzed lat. Serial 
ilustrowany będzie niepublikowanymi wcześniej fotografiami 
pochodzącymi z prywatnych archiwów „Świadków historii”.
    Projekt numer 31    
Razem solidarnie kręcimy nogami – rodzinny festyn 
rowerowy wraz z rajdem
Projekt prospołeczny – rodzinny festyn rowerowy wraz 
z rajdem pradoliną rzeki Redy pt. „Razem solidarnie kręcimy 
nogami” – termin sierpień lub wrzesień.
    Projekt numer 36    
Wyposażenie karetki stacjonującej w Rumi w urządzenie do 
automatycznej kompresji klatki piersiowej „Lucas”
Urządzenie wykorzystywane przez ratowników medycznych 
w razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie 
pomaga ratownikom medycznym na: precyzyjne uciski klatki 
piersiowej bez efektu zmęczenia, możliwość ucisków klatki 
piersiowej podczas transportu np. po schodach, brak przerw 
w ucisku klatki piersiowej i ich stałą wysoką jakość, odciążenie 
ratowników tzw. „wolne ręce”.
    Projekt numer 39    
Kampania informacyjna na temat zanieczyszczenia 
powietrza i opalania pieców domowych trującymi 
substancjami
Niestety wielu mieszkańców naszego miasta wciąż pali 
w domach trującymi substancjami. W efekcie zimą powietrze 
w niektórych rejonach Rumi jest trujące. Według wielu instytucji 
rocznie w Polsce ok. 40 000 osób przedwcześnie umiera na 
skutek zanieczyszczeń powietrza. Tak więc statystycznie w Rumi 
40 osób rocznie ginie z tego powodu. Wiemy, że 
zanieczyszczenia powodują choroby układu krążenia.
    Projekt numer 42    
Zielona Rumia
Projekt społeczny polegający na zakupie i nasadzeniu roślin 
zielonych w wielu miejscach naszego miasta. Dzięki nim 
w naszej Rumi będzie piękniej i bardziej zielono, 
a mieszkańcom milej się będzie spędzało czas.
    Projekt numer 44    
Taneczne Ferie bez nudy dla dzieci i młodzieży
Cykl zajęć taneczno-sportowo-rekreacyjnych w ferie zimowe 
2020. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8:00-16:00. Podczas pobytu będzie posiłek 
dwudaniowy. Odbędą się dwa turnusy zarówno w pierwszym 
tygodniu ferii jak i drugim tygodniu ferii. Zajęcia skierowane dla 
dzieci w wieku od 6 do 15 lat
    Projekt numer 45    
Mieszkasz w Rumi? To Tańcz!
Jeśli chcesz nauczyć się tańczyć, chcesz spędzić miło wolny czas, 
chcesz aby na twojej twarzy pojawił się uśmiech głosuj na 
projekt „Mieszkasz w Rumi? To Tańcz!” i skorzystaj z cyklu 12 
zajęć tanecznych. Kurs tańca skierowany dla osób 
początkujących, niemających nigdy nic wspólnego 
z tańcem, ale także dla osób, które już kiedyś próbowały swoich 
sił na parkietach tanecznych.
    Projekt numer 46    
K .L .A .S .A  –  Ksz ta ł cen ie  Ludz i  Aser tywnych , 
Samoświadomych i Ambitnych – III EDYCJA

Projekt zakłada wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne 
dla rumskiej młodzieży. Celem projektu jest przeprowadzenie 
warsztatów psychoedukacyjnych i umożliwienie młodzieży 
korzystania z konsultacji psychologicznych we wszystkich 
szkołach podstawowych w Rumi. Założenia projektu 
skoncentrowane są na profilaktyce przemocy rówieśniczej 
i rozwoju kompetencji miękkich.
    Projekt numer 48    
Rodzinne gry terenowe – cykl imprez na orientację dla dzieci 
i dorosłych
Projekt prospołeczny „Rodzinne gry terenowe” to cykl 
całorocznych imprez na świeżym powietrzu, odbywających 
się raz w miesiącu na terenie miasta Rumi i jego bliskich 
okolic (tereny zielone, parki, łąki, lasy Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego). Cykliczne imprezy będą miały charakter 
ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Rumi, 

zarówno dzieci jak i dorosłych.
    Projekt numer 49    
Kreatywni Młodzi Rumianie – zajęcia warsztatowe 
z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
Projekt zakłada warsztaty z języka angielskiego dla uczniów 
szkół podstawowych w wieku 10-15 lat w zakresie nauk ścisłych 
(biologia, chemia, geografia) oraz kultury krajów 
anglojęzycznych.
    Projekt numer 50    
Kurs samoobrony dla każdego
Kurs samoobrony nauczy zachowań potrzebnych do obrony 
w nagłych zaskakujących sytuacjach, w których może znaleźć się 
każdy mieszkaniec Rumi, przebywający np. na wakacjach 
w Polsce lub poza naszymi granicami. Czyli ze względów 
bezpieczeństwa może się okazać bardzo przydatny i uratować 
nawet komuś życie.

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Zagłosuj na projekty zgłoszone do 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ����

Jak zagłosować? 

Z listy projektów

prospołecznych

zagłosuj na 1 projekt 

i kliknij GŁOSUJ

Termin głosowania
nad projektami
9.09 do 23.09

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)

Urzędzie Miasta

Stacji Kultura

Domu Kultury „Janowo”

Miejskim Domu Kultury

Mobilnych punktach

do głosowania

Nie masz dostępu do internetu?
Oddaj głos na karcie

papierowej w:

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

kliknij GŁOSUJ

Lista projektów
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Rumskie Nowiny nr �/wrzesień/����Rumia naturalnie pomysłowa

INWESTYCJE aktualizacja

Zakończyły się prace budowlane. Plac zabaw został 

oddany do użytku. 

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. 

Modernizacja placu
zabaw w parku
Żelewskiego 

Rewitalizacja Zagórza
i Wzgórza Markowca 

Zakończyły się prace remontowe na trzech budynkach: przy ul. Kombatantów 

17, ul. Sabata 7 i ul. Zakole 6. Trwają prace na kolejnych dwóch obiektach: przy 

ul. Kombatantów 6 i ul. Sabata 11. 

Przygotowano i wysłano do weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego dokumentację przetargową związaną 

z zagospodarowaniem przestrzeni na Wzgórzu Markowca. W ramach prac ma 

powstać m.in. góra saneczkowa, ścianka wspinaczkowa z wieżą widokową, 

ścieżka edukacyjna, park linowy, amfiteatr oraz trasa kolarstwa górskiego.

Planowany termin ogłoszenia przetargu: przełom września i października 

Trwa weryfikacja dokumentacji przetargowej na zagospodarowanie 

przestrzeni na osiedlu. W ramach prac mają powstać m.in. boiska, place 

zabaw, trasa rowerowa, a przebudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe.  

Planowany termin ogłoszenia przetargu: październik.  

Wszystkie prace powinny zakończyć się do 2022.

Inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych. 

Węzeł integracyjny „Janowo”
Trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji przetargowej. Po jej 

zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

zostanie ogłoszony przetarg. 

Na projekt miasto zdobyło ponad 17,2 mln zł unijnego dofinansowania.  

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Rumi. 

 

W ramach prac powstanie m.in.  tunel łączący dwie części miasta, 

parkingi, ścieżki rowerowe oraz wiaty autobusowe. 

Inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych. 

Postępują m.in. roboty ziemne, budowa mostu nad 

Zagórską Strugą oraz budowa wodociągu, 

kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.

W dalszej perspektywie przewidziana jest również 

budowa ciągów pieszo-rowerowych  oraz 

przystanku autobusowego. 

Przypominamy, że inwestycja, która realizowana 

jest przez spółkę Rumia Invest Park ma 

przyciągnąć kolejnych inwestorów, którzy 

zapewnią nowe miejsca pracy oraz regularne 

dochody podatkowe miasta. 

ul. Kazimierska 

BUDŻET OBYWATELSKI 

Projekt pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
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Rumskie Nowiny nr �/wrzesień/����Rumia naturalnie pomysłowa

Urzędnicy miejscy wnioskowali o wsparcie finansowe na realizację 

zadania w ramach modułu trzeciego, który przewidywał m.in. 

doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna 

kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie działają, 

a także wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń 

przeznaczonych do spożywania posiłków.

Wnioskowana pomoc miała objąć Szkołę Podstawową nr 4, Szkołę 

Podstawową nr 7, Szkołę Podstawową nr 10 oraz Zespół Szkół 

Ogólnokształcących. 

W roku 2019 do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowano 44 

szkoły. Niestety wśród nich nie ma placówek z Rumi. Urzędnicy 

zapowiadają, że zgodnie z regulaminem, będą składać wniosek ponownie 

w kolejnych edycjach projektu. 

Posiłek w szkole i w domu 
Rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” ma na celu 

szeroko pojętą poprawę standardu funkcjonowania 

szkolnych kuchni i stołówek. Rumia wystąpiła z wnioskiem 

o udzielenie wsparcia finansowego w tym zakresie, jednak 

został on odrzucony. 

Rumia nie otrzymała
wsparcia

Polska policja kończy sto lat
Policjanci obchodzą w tym roku wyjątkowe święto. W lipcu 2019 roku minęło równo 100 lat od 
momentu powołania policji państwowej. Z tej okazji w Wejherowskim Centrum Kultury 
zorganizowano oficjalną uroczystość, w której udział wzięli funkcjonariusze z całego powiatu.  

W oficjalnych obchodach uczestniczyli: 

pr zedstawic ie le  samorządów powiatu 

w e j h e ro w s k i e g o ,  p i e r w s z y  z a s t ę p c a 

komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku 

insp. Krzysztof Kozelan, a także przedstawiciele 

instytucji współpracujących z policją. Spotkanie 

stało się okazją do uhonorowania najlepszych 

policjantów – aż 95 funkcjonariuszy z naszego 

powiatu otrzymało awanse na wyższe stopnie. 

Rumię reprezentował zastępca burmistrza Piotr 

Wittbrodt oraz radny Krzysztof Woźniak. 

– Ziemie kaszubskie będą celebrowały 

powstanie policji także w przyszłym roku, 

ponieważ pierwsze komisariaty w naszym 

regionie powstały dopiero po przyłączeniu 

Pomorza do odrodzonej Rzeczpospolitej, czyli 

w 1920 roku – mówi radny Krzysztof Woźniak. 

– W obchodach stulecia uczestniczyło wielu 

samorządowców. Pokazuje to, że rozumieją oni 

ogromną rolę policji w procesie zabezpieczania 

porządku publicznego – dodaje. 

Uroczystość połączona była z premierą filmu pt. 

„100-lecie Policji Państwowej w Powiecie 

Wejherowskim”, który zrealizowany został przez 

Twoją Telewizję Morską i Komendę Powiatową 

Policji w Wejherowie. 

– W Rumi wspieramy policjantów dodatkowymi 

środkami na realizację działań. W tym roku 

przeznaczyliśmy środki finansowe na remont 

komisariatu – mówi Krzysztof Woźniak. – 

Różnego rodzaju wsparcie oferujemy policji od 

lat. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że bez 

pomocy samorządu jakość świadczonych przez 

funkcjonariuszy usług społecznych znacznie by 

spadła – podsumowuje. 

Policja państwowa powołana została do życia 24 

lipca 1919 roku. Powstała z połączenia milicji 

ludowej i policji komunalnej powołanych 

wcześniej dekretami Naczelnika Państwa Józefa 

Piłsudskiego. 

Kolizyjne skrzyżowanie
przechodzi do historii
Ruszyły prace związane z przebudową niebezpiecznego 
skrzyżowania zlokalizowanego u zbiegu ulic Starowiejskiej, 
Wybickiego i Roszczynialskiego w Rumi. Tamtejsza 
infrastruktura zmieni się nie do poznania, dzięki środkom 
własnym miasta oraz wsparciu finansowemu urzędu 
marszałkowskiego. Zanim to jednak nastąpi, kierowcy oraz 
pasażerowie miejskich autobusów muszą się liczyć 
z utrudnieniami w ruchu.

Czekali na to od lat

Jedno z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań 

w Rumi wkrótce przejdzie do histori i . 

Przebudowa wstępnie była planowana na 2018 

rok, jednak nie udało się to ze względu na 

nieprzewidziane wydatki spowodowane 

decyzjami władz centralnych.

– Inwestycja została przesunięta w czasie ze 

względu na to ,  że  r ząd obc iążył  nas 

dodatkowymi kosztami oświaty, a matematyki 

nie da się oszukać. Albo rezygnuje się z działań 

społecznych, albo przekłada się planowane 

inwestycje. Niemniej cieszę się ogromnie, że 

w końcu uda się tę inwestycję zrealizować – 

podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

– Realizacja tej inwestycji jest możliwa głównie 

dzięki współpracy z urzędem marszałkowskim. 

Jej łączny koszt to około 1,3 miliona złotych, 

z czego wkład finansowy miasta wynosi 670 

tysięcy – dodaje wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.

Sporo zmian

W ramach inwestycji przewidziana jest m.in. 

przebudowa nawierzchni skrzyżowania, montaż 

sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego, a także wycinka dwóch 

kolidujących z remontem drzew. Wykonawcą jest 

gdańskie przedsiębiorstwo WPRD Gravel.

– Można powiedzieć, że będzie to inteligentne 

skrzyżowanie, ponieważ pojawią się tam pętle 

i ndukcy jne .  Czu jn i k i  będą  wyk r ywać 

nadchodzących pieszych i nadjeżdżające rowery, 

jednocześnie regulując sygnalizację świetlną. 

Dzięki temu rozwiązaniu ruch nie będzie się 

bezsensownie tamować – wyjaśnia burmistrz 

Michał Pasieczny.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów 

autobusów

Zgodnie z założeniami prace budowlane mają się 

rozpocząć w poniedziałek 2 września i będą się 

wiązać m.in. z koniecznością wprowadzenia 

ruchu wahadłowego na ulicy Starowiejskiej. 

Remont ma potrwać dwa miesiące.

– Zaczniemy od zamknięcia ulicy Starowiejskiej. 

Rozpocznie się rozbiórka połowy ulicy 

Starowiejskiej oraz całej ulicy Wybickiego 

i  R o s z c z y n i a l s k i e g o ,  w  g r a n i c a c h 

przebudowywanego skrzyżowania. Z kolei 3 

września rozpoczną się roboty energetyczne 

i zieleniarskie, polegające na wycięciu dwóch 

kolidujących akacji. Od tego czasu będziemy też 

realizowali roboty w zakresie kanalizacji 

deszczowej – informuje Marcin Stachowiak, 

kierownik budowy.

Utrudnień powinni się spodziewać także 

pasażerowie komunikacji miejskiej, a dokładniej 

linii autobusowych o numerach: 84, 86, 87 i 173. 

Linie 84 i 86
W kierunku dworca PKP w Rumi będzie 

obowiązywał objazd: od przystanku Derdowskiego 

– Przychodnia 01 do przystanków Rumia Dworzec 

PKP ul icami Derdowskiego,  Wybickiego, 

Piłsudskiego, Dąbrowskiego i Starowiejską. 

Na trasie objazdu będą obowiązywać przystanki:

– tymczasowy Wybickiego 91, przy ul. Derdo-

wskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Wybickiego;

– Dąbrowskiego – Most 01, przy ul. Dąbrowskiego.

W kierunku centrum handlowego „Port Rumia” 

i Dębogórza-Wybudowania zostanie wprowadzony 

objazd: od przystanków Rumia Dworzec PKP do 

przystanku Wybickiego 02 ulicami Starowiejską, 

Dąbrowskiego, Pi łsudskiego, Wybickiego 

i Derdowskiego. Na trasie objazdu obowiązuje 

przystanek Dąbrowskiego – Most 02, przy 

ul. Dąbrowskiego.

Linie 87 i 173
W kierunku Gdyni Chyloni i Rumi Janowa zostanie 

wprowadzony objazd: od przystanku Rondo Jana 

Pawła II 02 do przystanku Starowiejska – Poczta 01 

ulicami Dębogórską (z zawróceniem na rondzie 

Płażyńskiego) i Starowiejską. Na trasie objazdu 

będzie obowiązywał wyłącznie przystanek 

tymczasowy Żeromskiego 91 (na żądanie) przy 

ul .  Starowiejskie j ,  przed skrzyżowaniem 

z ul. Żeromskiego (na wysokości hotelu Falko).

W kierunku Redy i Placu Kaszubskiego będzie 

obowiązywał objazd: od przystanku Starowiejska – 

Poczta 02 do przystanku Rondo Jana Pawła II 01 

ulicami Starowiejską i Dębogórską (z zawróceniem 

na rondzie Płażyńskiego). Na trasie objazdu będzie 

obowiązywał wyłącznie przystanek Żeromskiego 02 

(na żądanie) przy ul. Starowiejskiej.

W rejonie ronda Jana Pawła II, autobusy linii 87 i 173 

będą zatrzymywać się na przystankach właściwych 

dla kierunku trasy (tak jak do tej pory).
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doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna 

kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie działają, 

a także wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń 

przeznaczonych do spożywania posiłków.

Wnioskowana pomoc miała objąć Szkołę Podstawową nr 4, Szkołę 

Podstawową nr 7, Szkołę Podstawową nr 10 oraz Zespół Szkół 

Ogólnokształcących. 

W roku 2019 do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowano 44 

szkoły. Niestety wśród nich nie ma placówek z Rumi. Urzędnicy 

zapowiadają, że zgodnie z regulaminem, będą składać wniosek ponownie 

w kolejnych edycjach projektu. 

Posiłek w szkole i w domu 
Rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” ma na celu 

szeroko pojętą poprawę standardu funkcjonowania 

szkolnych kuchni i stołówek. Rumia wystąpiła z wnioskiem 

o udzielenie wsparcia finansowego w tym zakresie, jednak 

został on odrzucony. 

Rumia nie otrzymała
wsparcia

Polska policja kończy sto lat
Policjanci obchodzą w tym roku wyjątkowe święto. W lipcu 2019 roku minęło równo 100 lat od 
momentu powołania policji państwowej. Z tej okazji w Wejherowskim Centrum Kultury 
zorganizowano oficjalną uroczystość, w której udział wzięli funkcjonariusze z całego powiatu.  

W oficjalnych obchodach uczestniczyli: 

pr zedstawic ie le  samorządów powiatu 

w e j h e ro w s k i e g o ,  p i e r w s z y  z a s t ę p c a 

komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku 

insp. Krzysztof Kozelan, a także przedstawiciele 

instytucji współpracujących z policją. Spotkanie 

stało się okazją do uhonorowania najlepszych 

policjantów – aż 95 funkcjonariuszy z naszego 

powiatu otrzymało awanse na wyższe stopnie. 

Rumię reprezentował zastępca burmistrza Piotr 

Wittbrodt oraz radny Krzysztof Woźniak. 

– Ziemie kaszubskie będą celebrowały 

powstanie policji także w przyszłym roku, 

ponieważ pierwsze komisariaty w naszym 

regionie powstały dopiero po przyłączeniu 

Pomorza do odrodzonej Rzeczpospolitej, czyli 

w 1920 roku – mówi radny Krzysztof Woźniak. 

– W obchodach stulecia uczestniczyło wielu 

samorządowców. Pokazuje to, że rozumieją oni 

ogromną rolę policji w procesie zabezpieczania 

porządku publicznego – dodaje. 

Uroczystość połączona była z premierą filmu pt. 

„100-lecie Policji Państwowej w Powiecie 

Wejherowskim”, który zrealizowany został przez 

Twoją Telewizję Morską i Komendę Powiatową 

Policji w Wejherowie. 

– W Rumi wspieramy policjantów dodatkowymi 

środkami na realizację działań. W tym roku 

przeznaczyliśmy środki finansowe na remont 

komisariatu – mówi Krzysztof Woźniak. – 

Różnego rodzaju wsparcie oferujemy policji od 

lat. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że bez 

pomocy samorządu jakość świadczonych przez 

funkcjonariuszy usług społecznych znacznie by 

spadła – podsumowuje. 

Policja państwowa powołana została do życia 24 

lipca 1919 roku. Powstała z połączenia milicji 

ludowej i policji komunalnej powołanych 

wcześniej dekretami Naczelnika Państwa Józefa 

Piłsudskiego. 

Kolizyjne skrzyżowanie
przechodzi do historii
Ruszyły prace związane z przebudową niebezpiecznego 
skrzyżowania zlokalizowanego u zbiegu ulic Starowiejskiej, 
Wybickiego i Roszczynialskiego w Rumi. Tamtejsza 
infrastruktura zmieni się nie do poznania, dzięki środkom 
własnym miasta oraz wsparciu finansowemu urzędu 
marszałkowskiego. Zanim to jednak nastąpi, kierowcy oraz 
pasażerowie miejskich autobusów muszą się liczyć 
z utrudnieniami w ruchu.

Czekali na to od lat

Jedno z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań 

w Rumi wkrótce przejdzie do histori i . 

Przebudowa wstępnie była planowana na 2018 

rok, jednak nie udało się to ze względu na 

nieprzewidziane wydatki spowodowane 

decyzjami władz centralnych.

– Inwestycja została przesunięta w czasie ze 

względu na to ,  że  r ząd obc iążył  nas 

dodatkowymi kosztami oświaty, a matematyki 

nie da się oszukać. Albo rezygnuje się z działań 

społecznych, albo przekłada się planowane 

inwestycje. Niemniej cieszę się ogromnie, że 

w końcu uda się tę inwestycję zrealizować – 

podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

– Realizacja tej inwestycji jest możliwa głównie 

dzięki współpracy z urzędem marszałkowskim. 

Jej łączny koszt to około 1,3 miliona złotych, 

z czego wkład finansowy miasta wynosi 670 

tysięcy – dodaje wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.

Sporo zmian

W ramach inwestycji przewidziana jest m.in. 

przebudowa nawierzchni skrzyżowania, montaż 

sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego, a także wycinka dwóch 

kolidujących z remontem drzew. Wykonawcą jest 

gdańskie przedsiębiorstwo WPRD Gravel.

– Można powiedzieć, że będzie to inteligentne 

skrzyżowanie, ponieważ pojawią się tam pętle 

i ndukcy jne .  Czu jn i k i  będą  wyk r ywać 

nadchodzących pieszych i nadjeżdżające rowery, 

jednocześnie regulując sygnalizację świetlną. 

Dzięki temu rozwiązaniu ruch nie będzie się 

bezsensownie tamować – wyjaśnia burmistrz 

Michał Pasieczny.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów 

autobusów

Zgodnie z założeniami prace budowlane mają się 

rozpocząć w poniedziałek 2 września i będą się 

wiązać m.in. z koniecznością wprowadzenia 

ruchu wahadłowego na ulicy Starowiejskiej. 

Remont ma potrwać dwa miesiące.

– Zaczniemy od zamknięcia ulicy Starowiejskiej. 

Rozpocznie się rozbiórka połowy ulicy 

Starowiejskiej oraz całej ulicy Wybickiego 

i  R o s z c z y n i a l s k i e g o ,  w  g r a n i c a c h 

przebudowywanego skrzyżowania. Z kolei 3 

września rozpoczną się roboty energetyczne 

i zieleniarskie, polegające na wycięciu dwóch 

kolidujących akacji. Od tego czasu będziemy też 

realizowali roboty w zakresie kanalizacji 

deszczowej – informuje Marcin Stachowiak, 

kierownik budowy.

Utrudnień powinni się spodziewać także 

pasażerowie komunikacji miejskiej, a dokładniej 

linii autobusowych o numerach: 84, 86, 87 i 173. 

Linie 84 i 86
W kierunku dworca PKP w Rumi będzie 

obowiązywał objazd: od przystanku Derdowskiego 

– Przychodnia 01 do przystanków Rumia Dworzec 

PKP ul icami Derdowskiego,  Wybickiego, 

Piłsudskiego, Dąbrowskiego i Starowiejską. 

Na trasie objazdu będą obowiązywać przystanki:

– tymczasowy Wybickiego 91, przy ul. Derdo-

wskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Wybickiego;

– Dąbrowskiego – Most 01, przy ul. Dąbrowskiego.

W kierunku centrum handlowego „Port Rumia” 

i Dębogórza-Wybudowania zostanie wprowadzony 

objazd: od przystanków Rumia Dworzec PKP do 

przystanku Wybickiego 02 ulicami Starowiejską, 

Dąbrowskiego, Pi łsudskiego, Wybickiego 

i Derdowskiego. Na trasie objazdu obowiązuje 

przystanek Dąbrowskiego – Most 02, przy 

ul. Dąbrowskiego.

Linie 87 i 173
W kierunku Gdyni Chyloni i Rumi Janowa zostanie 

wprowadzony objazd: od przystanku Rondo Jana 

Pawła II 02 do przystanku Starowiejska – Poczta 01 

ulicami Dębogórską (z zawróceniem na rondzie 

Płażyńskiego) i Starowiejską. Na trasie objazdu 

będzie obowiązywał wyłącznie przystanek 

tymczasowy Żeromskiego 91 (na żądanie) przy 

ul .  Starowiejskie j ,  przed skrzyżowaniem 

z ul. Żeromskiego (na wysokości hotelu Falko).

W kierunku Redy i Placu Kaszubskiego będzie 

obowiązywał objazd: od przystanku Starowiejska – 

Poczta 02 do przystanku Rondo Jana Pawła II 01 

ulicami Starowiejską i Dębogórską (z zawróceniem 

na rondzie Płażyńskiego). Na trasie objazdu będzie 

obowiązywał wyłącznie przystanek Żeromskiego 02 

(na żądanie) przy ul. Starowiejskiej.

W rejonie ronda Jana Pawła II, autobusy linii 87 i 173 

będą zatrzymywać się na przystankach właściwych 

dla kierunku trasy (tak jak do tej pory).
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Sportowo i rekreacyjnie 

Dużo działo się na terenie rumskich obiektów 

sportowych. Na boiskach przy ul. Świętopełka, 

Sabata i Stoczniowców odbywały się cykliczne 

turnieje, gry i zabawy. Chętni grali w piłkę 

nożną, siatkówkę i koszykówkę. W hali 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji można 

było spróbować swoich sił w tenisie stołowym, 

a na kortach TKKF Orzeł – w tenisie ziemnym.  

Na parkingu przy hali MOSiR instruktorzy uczyli 

jazdy na rolkach.

Na nudę nie mogli narzekać miłośnicy pływania. 

W miejskiej pływalni zorganizowano tradycyjną 

letnią szkółkę pływacką dla dzieci i dorosłych. 

Zajęcia podzielono na trzy turnusy. 

Jedziemy na wycieczkę 

Podczas wakacj i  nie mogło zabraknąć 

wycieczek.  Wyjazdy krótsze i  dłuższe 

organizował Miejski Dom Kultury oraz Dom 

Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. 

W ich trakcie uczestnicy mogli zwiedzić m.in. 

Frombork, Łebę, Czołpino, a także Dolinę 

Charlotty i zamek w Rzucewie. Młodzi 

mieszkańcy Janowa mogli też zwiedzić 

Trójmiasto – w programie znalazły się wizyty 

w lokalnych kinach czy muzeach. 

– Poniedziałki, środy i piątki były dniami 

stacjonarnymi. Dzieci uczyły  się m.in. grać się 

na gitarze, uczestniczyli w warsztatach 

plastycznych i różnego rodzaju zabawach. 

Zorganizowal i śmy też  p ięć  wyc ieczek 

autokarowych po regionie oraz wycieczki po 

Trójmieście. Zwiedziliśmy m.in. muzea i galerie 

w Gdańsku czy Sopocie. Chcieliśmy pokazać 

w przystępny sposób zarówno najbliższą 

okolicę, jak i region. W czasie lata z naszej 

propozycji skorzystało 500 dzieci – mówi Leszek 

Winczewsk i ,  k ierownik  Domu Kul tur y 

SM Janowo. 

W janowskim Domu Kultury można było też 

udoskonalić grę na gitarze, wziąć udział 

w różnorodnych warsztatach czy pograć w gry 

planszowe. 

Książkowo i filmowo

Równie bogatą ofertę przygotowała Stacja 

Kultura. Podobnie jak rok temu pracownicy 

biblioteki zaprosili do udziału w projekcie 

„Biblioteka na walizkach”.

Na świeżym powietrzu można było nie tylko 

czytać, lecz także wziąć udział w grach i quizach. 

Ponadto we wtorkowe poranki Stacja Kultura 

zamieniała się… w kino. Wszystko za sprawą 

projektu „Familijne poranki filmowe”. Chętni 

mogli  też wziąć udział w warsztatach 

edukacyjnych pt. „Gry i zabawy z Japonii”.

Łącznie we wszystkich letnich atrakcjach wzięło 

udział kilka tysięcy osób – przede wszystkim 

dzieci i młodzieży.  

Lato w Rumi 

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Głównym punktem sierpniowych obrad rady 

miejskiej były sprawozdania przedstawicieli straży 

miejskiej, policji i straży pożarnej, którzy 

przedstawili radnym raport z bieżącej działalności. 

W dyskusji przeprowadzonej po zakończeniu 

wystąpień poruszano zagadnienia związane 

z finansowaniem i zakresem działań jednostek 

zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców. Po 

dyskusji sprawozdania z działalności złożyły 

Komisja Bezpieczeństwa i Komisja Samorządowa. 

–  Tylko od 29 lipca do 25 sierpnia Straż Miejska 

w Rumi odbyła 103 patrole: zmotoryzowane, 

rowerowe, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 

10 z policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 

303 wykroczenia, które w 205 przypadkach 

zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami 

oddziaływania wychowawczego, w 86 mandatami 

karnymi, a w 12 postępowaniami wyjaśniającymi 

zmierzającymi do skierowania wniosków 

o ukaranie do sądu. Wykonano 289 interwencji 

wskazanych przez obywateli. Wylegitymowano 70 

osób. 264 razy kontrolowano miejsca uznane za 

zagrożone. Osiem skutecznych interwencji 

przeprowadzono w wyniku pracy monitoringu 

miejskiego. Mimo to możemy uznać, że wakacje 

mijają spokojnie – informuje komendant Roman 

Świrski. 

Ważnym punktem sierpniowych obrad były także 

przygotowania rumskich placówek oświatowych 

do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

Uchwa lono  też  zasady  pr zyznawan ia 

jednorazowych stypendiów dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów z obszaru Rumi. 

Debata nad budżetem 

Kolejnym ważnym punktem sierpniowych obrad 

była dyskusja nad modyfikacjami budżetu 

miejskiego na 2019 rok. 

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej Rumi debatowano nad stanem bezpieczeństwa w mieście. 
Podjęto też szereg decyzji budżetowych i społecznych. 

Tegoroczna edycja „Lata w Rumi”, cyklu atrakcji sportowych i kulturalnych dla 
dzieci i młodzieży, tradycyjnie przyciągnęła tłumy chętnych. Miejskie instytucje 
przygotowały łącznie kilkadziesiąt wydarzeń, które spotkały się z dużym 
zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i nieco starszych uczestników. 

Wakacyjne atrakcje dla młodszych i starszych

– Wśród licznych tegorocznych atrakcji po 

raz kolejny można było wziąć udział 

w zajęciach na rolkach – mówi Jolanta Król, 

dyrektor MOSiR. – Grupy podzielone były 

zgodnie z umiejętnościami, a kurs prowadzili 

wykwalifikowani instruktorzy uprawiający 

jazdę na rolkach wyczynowo. Wydarzenie 

cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło 

w nim udział kilkaset osób – dodaje. 

– Podczas sierpniowej sesji podjęliśmy uchwałę 

dotyczącą przesunięć w tegorocznym budżecie. 

Rozpoczynamy też prace nad planami 

finansowymi na 2020 rok. Będzie to wyjątkowo 

ciężki rok – komentuje radna Liliana Bareła-

Palczewska. – Niestety budżety samorządów, 

zgodnie z zapowiadanymi planami rządu, będą 

znacznie uboższe niż w latach poprzednich. 

Wynika to między innymi z przerzucenia na 

samorządy kolejnej części finansowania oświaty. 

Do tego zmniejszone wpływy z podatku 

dochodowego, który stanowi znaczącą część 

dochodów naszego miasta, podwyższone koszty 

usług, energii, materiałów budowlanych – to tylko 

niektóre przesłanki do tego, aby z obawą patrzeć w 

przyszłość naszego miasta. Mimo to jestem 

przekonana, że jako prężnie rozwijająca się gmina 

przetrwamy ten ciężki czas – dodaje. 

– Do najważniejszych przyjętych zmian 

w tegorocznym budżecie zaliczamy przesunięcia 

środków na inwestycje, które poprawią 

bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowań ulic: 

Starowiejska/Wybickiego, Kosynierów/Tysiąclecia i 

Różana/Tysiąclecia – mówi przewodniczący rady 

miejskiej Ariel Sinicki.  

Podczas sesji radni debatowali także nad 

m o ż l i w o ś c i ą  u t w o r z e n i a  w  m i e ś c i e 

środowiskowego domu samopomocy oraz 

centrum opiekuńczo-mieszkalnego, czyli obiektów, 

o które od dawna wnioskują mieszkańcy i na 

powstanie, których pojawiła się szansa zdobycia 

dofinansowania.  
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Sportowo i rekreacyjnie 

Dużo działo się na terenie rumskich obiektów 

sportowych. Na boiskach przy ul. Świętopełka, 

Sabata i Stoczniowców odbywały się cykliczne 

turnieje, gry i zabawy. Chętni grali w piłkę 

nożną, siatkówkę i koszykówkę. W hali 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji można 

było spróbować swoich sił w tenisie stołowym, 

a na kortach TKKF Orzeł – w tenisie ziemnym.  

Na parkingu przy hali MOSiR instruktorzy uczyli 

jazdy na rolkach.

Na nudę nie mogli narzekać miłośnicy pływania. 

W miejskiej pływalni zorganizowano tradycyjną 

letnią szkółkę pływacką dla dzieci i dorosłych. 

Zajęcia podzielono na trzy turnusy. 

Jedziemy na wycieczkę 

Podczas wakacj i  nie mogło zabraknąć 

wycieczek.  Wyjazdy krótsze i  dłuższe 

organizował Miejski Dom Kultury oraz Dom 

Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. 

W ich trakcie uczestnicy mogli zwiedzić m.in. 

Frombork, Łebę, Czołpino, a także Dolinę 

Charlotty i zamek w Rzucewie. Młodzi 

mieszkańcy Janowa mogli też zwiedzić 

Trójmiasto – w programie znalazły się wizyty 

w lokalnych kinach czy muzeach. 

– Poniedziałki, środy i piątki były dniami 

stacjonarnymi. Dzieci uczyły  się m.in. grać się 

na gitarze, uczestniczyli w warsztatach 

plastycznych i różnego rodzaju zabawach. 

Zorganizowal i śmy też  p ięć  wyc ieczek 

autokarowych po regionie oraz wycieczki po 

Trójmieście. Zwiedziliśmy m.in. muzea i galerie 

w Gdańsku czy Sopocie. Chcieliśmy pokazać 

w przystępny sposób zarówno najbliższą 

okolicę, jak i region. W czasie lata z naszej 

propozycji skorzystało 500 dzieci – mówi Leszek 

Winczewsk i ,  k ierownik  Domu Kul tur y 

SM Janowo. 

W janowskim Domu Kultury można było też 

udoskonalić grę na gitarze, wziąć udział 

w różnorodnych warsztatach czy pograć w gry 

planszowe. 

Książkowo i filmowo

Równie bogatą ofertę przygotowała Stacja 

Kultura. Podobnie jak rok temu pracownicy 

biblioteki zaprosili do udziału w projekcie 

„Biblioteka na walizkach”.

Na świeżym powietrzu można było nie tylko 

czytać, lecz także wziąć udział w grach i quizach. 

Ponadto we wtorkowe poranki Stacja Kultura 

zamieniała się… w kino. Wszystko za sprawą 

projektu „Familijne poranki filmowe”. Chętni 

mogli  też wziąć udział w warsztatach 

edukacyjnych pt. „Gry i zabawy z Japonii”.

Łącznie we wszystkich letnich atrakcjach wzięło 

udział kilka tysięcy osób – przede wszystkim 

dzieci i młodzieży.  

Lato w Rumi 

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Głównym punktem sierpniowych obrad rady 

miejskiej były sprawozdania przedstawicieli straży 

miejskiej, policji i straży pożarnej, którzy 

przedstawili radnym raport z bieżącej działalności. 

W dyskusji przeprowadzonej po zakończeniu 

wystąpień poruszano zagadnienia związane 

z finansowaniem i zakresem działań jednostek 

zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców. Po 

dyskusji sprawozdania z działalności złożyły 

Komisja Bezpieczeństwa i Komisja Samorządowa. 

–  Tylko od 29 lipca do 25 sierpnia Straż Miejska 

w Rumi odbyła 103 patrole: zmotoryzowane, 

rowerowe, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 

10 z policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 

303 wykroczenia, które w 205 przypadkach 

zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami 

oddziaływania wychowawczego, w 86 mandatami 

karnymi, a w 12 postępowaniami wyjaśniającymi 

zmierzającymi do skierowania wniosków 

o ukaranie do sądu. Wykonano 289 interwencji 

wskazanych przez obywateli. Wylegitymowano 70 

osób. 264 razy kontrolowano miejsca uznane za 

zagrożone. Osiem skutecznych interwencji 

przeprowadzono w wyniku pracy monitoringu 

miejskiego. Mimo to możemy uznać, że wakacje 

mijają spokojnie – informuje komendant Roman 

Świrski. 

Ważnym punktem sierpniowych obrad były także 

przygotowania rumskich placówek oświatowych 

do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

Uchwa lono  też  zasady  pr zyznawan ia 

jednorazowych stypendiów dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów z obszaru Rumi. 

Debata nad budżetem 

Kolejnym ważnym punktem sierpniowych obrad 

była dyskusja nad modyfikacjami budżetu 

miejskiego na 2019 rok. 

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej Rumi debatowano nad stanem bezpieczeństwa w mieście. 
Podjęto też szereg decyzji budżetowych i społecznych. 

Tegoroczna edycja „Lata w Rumi”, cyklu atrakcji sportowych i kulturalnych dla 
dzieci i młodzieży, tradycyjnie przyciągnęła tłumy chętnych. Miejskie instytucje 
przygotowały łącznie kilkadziesiąt wydarzeń, które spotkały się z dużym 
zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i nieco starszych uczestników. 

Wakacyjne atrakcje dla młodszych i starszych

– Wśród licznych tegorocznych atrakcji po 

raz kolejny można było wziąć udział 

w zajęciach na rolkach – mówi Jolanta Król, 

dyrektor MOSiR. – Grupy podzielone były 

zgodnie z umiejętnościami, a kurs prowadzili 

wykwalifikowani instruktorzy uprawiający 

jazdę na rolkach wyczynowo. Wydarzenie 

cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło 

w nim udział kilkaset osób – dodaje. 

– Podczas sierpniowej sesji podjęliśmy uchwałę 

dotyczącą przesunięć w tegorocznym budżecie. 

Rozpoczynamy też prace nad planami 

finansowymi na 2020 rok. Będzie to wyjątkowo 

ciężki rok – komentuje radna Liliana Bareła-

Palczewska. – Niestety budżety samorządów, 

zgodnie z zapowiadanymi planami rządu, będą 

znacznie uboższe niż w latach poprzednich. 

Wynika to między innymi z przerzucenia na 

samorządy kolejnej części finansowania oświaty. 

Do tego zmniejszone wpływy z podatku 

dochodowego, który stanowi znaczącą część 

dochodów naszego miasta, podwyższone koszty 

usług, energii, materiałów budowlanych – to tylko 

niektóre przesłanki do tego, aby z obawą patrzeć w 

przyszłość naszego miasta. Mimo to jestem 

przekonana, że jako prężnie rozwijająca się gmina 

przetrwamy ten ciężki czas – dodaje. 

– Do najważniejszych przyjętych zmian 

w tegorocznym budżecie zaliczamy przesunięcia 

środków na inwestycje, które poprawią 

bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowań ulic: 

Starowiejska/Wybickiego, Kosynierów/Tysiąclecia i 

Różana/Tysiąclecia – mówi przewodniczący rady 

miejskiej Ariel Sinicki.  

Podczas sesji radni debatowali także nad 

m o ż l i w o ś c i ą  u t w o r z e n i a  w  m i e ś c i e 

środowiskowego domu samopomocy oraz 

centrum opiekuńczo-mieszkalnego, czyli obiektów, 

o które od dawna wnioskują mieszkańcy i na 

powstanie, których pojawiła się szansa zdobycia 

dofinansowania.  
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Rumia, ale i dalsze zakątki Kaszub. Grupa 
rowerowa odwiedzała więc m.in. bunkry 
z czasów drugiej wojny światowej, śluzy na 
Zagórskiej Strudze, Osadę Łowców Fok 
w Rzucewie, a także klify w Osłoninie. Wszystko 
po to, by propagować turystykę rowerową, 
wiedzę o regionie i obcowanie z przyrodą. 
Z czasem nieformalna grupa zyskała nazwę 
„Szprycha”, co było efektem dyskusji, która 
wywiązała się podczas jednej z wycieczek, przy 
ognisku. Stopniowo zwiększało się też grono 
osób zainteresowanych wspólnymi wyjazdami, 
a obecnie liczebność dochodzi do 50 osób, 
z czego najmłodsi mają zaledwie kilka, 
a najstarsi ponad 80 lat. Tradycja wspólnych 
rowerowych wycieczek na tyle mocno 
zakorzeniła się wśród lokalnej społeczności, 

Grupa powstała za sprawą ówczesnego 
dyrektora MDK-u Ludwika Bacha, który 
z zamiłowania jest historykiem. Podczas 
rowerowych wycieczek chciał on pokazać 
członkom koła, jakie tajemnice skrywa nie tylko 

Akcja dzieje się w pierwszej połowie lat 80. 

ubiegłego wieku, w okresie opisywanym jako 

największa beznadzieja Polski Ludowej. 

W niewielkiej Oławie, nieopodal Wrocławia, 

zaczynają dziać się cuda. Na ogródkach 

działkowych pojawia się Maryja, a miejscowy 

rencista Heniek staje się jej wysłannikiem. 

Mężczyzna uzdrawia chorych w jej imieniu i chce 

wybudować wielkie sanktuarium poświęcone 

Dobrej Pani, które miałoby być schronieniem dla 

pielgrzymów z całego świata. Oławskie objawienia 

nie są jednak na rękę miejscowemu księdzu oraz 

panującej władzy. Ba, dochodzi nawet do tego, że 

sam generał Jaruzelski grzmi o religijnej ciemnocie, 

która zalała kraj. „Prorok” Henryk zyskuje sobie 

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

„Kult” Łukasza Orbitowskiego
przychylność szarych ludzi, a do miasteczka 

zaczynają ściągać tysiące wierzących z całej Polski. 

Orbitowski stawia swych bohaterów w sytuacji, 

która przerasta ich możliwości poznawcze. Dotąd 

wiedli oni proste życie, w którym największym 

problemem był brak papieru toaletowego. Nagle 

zaczynają widzieć, że w sąsiedztwie dzieje się coś 

niezwykłego. Brat Heńka, Zbyszek, musi wybrać, 

kogo chronić – brata powszechnie uznawanego za 

szarlatana czy żonę i dwójkę dzieci, które są mu 

bliskie.

W „Kulcie” narracja jest prowadzona w nietypowy 

sposób. Jest to opowieść „mówiona”, wpisująca się 

w tradycję oralną. Czytamy zatem zapis gawędy 

snutej przez Zbyszka – świadka wydarzeń sprzed 

lat. To on opowiada, jak Heniek uległ wypadkowi 

i stracił rozum, jak mijało ich dzieciństwo, co 

wydarzyło się tego feralnego dnia na ogródkach 

działkowych oraz jakie koło zatoczyła ta 

nieprawdopodobna historia.

Łukasz Orbitowski w genialny sposób wykorzystuje 

potencjał, który tkwi w kanwie oławskich objawień. 

Od połowy XX wieku na naszej planecie wyprodukowano łącznie ponad 8 miliardów ton 
plastikowych odpadów. Tylko 20% z nich trafiło do recyklingu. Tak duża ilość śmieci wpływa 
tragicznie na ekosystem naszej planety, zanieczyszczając morza i oceany na całym świecie. 

Naukowcy szacują, że dalsze zużycie plastiku 

na obecnym poziomie może doprowadzić do 

wymarcia setek gatunków ryb i ptaków. 

Odpady stanowią także zagrożenie dla 

człowieka – mikroplastik coraz częściej trafia 

do mięsa ryb, a w konsekwencji do jedzenia, 

które spożywamy. 

W nowym cyklu artykułów podpowiadamy, jak 

w prosty sposób ograniczyć zużycie plastiku 

w domu, pracy, sklepie oraz restauracji.  

#1 Zamiast foliówki – torba wielokrotnego 

użytku 

Zdecydowanie największym problemem na 

zakupach (ale i najprostszym do rozwiązania) 

są plastikowe reklamówki, w które pakujemy 

zakupy. Nie tylko musimy za nie zapłacić (od 

kilkudziesięciu groszy do kilku złotych), lecz 

mają też negatywny wpływ na środowisko. 

Jedna plastikowa siatka może rozkładać się 

nawet setki lat! Reklamówki zastąpić możemy 

bawe łn i anymi  l ub  l n i anymi  t o rbami 

wielokrotnego użytku – są wytrzymalsze, 

po jemnie j sze  i  ł a twe  w  t ransporc ie . 

Po złożeniu mieszczą się bez problemu 

w torebce, plecaku czy większej kieszeni. 

Materiałową torbę można uszyć samemu lub 

kupić za kilkanaście złotych. 

#2 Plastikowa siatka – użyj ją ponownie

Jeżeli z jakichś powodów zmuszeni jesteśmy 

do zakupienia plastikowej siatki, zadbajmy 

o to, aby wykorzystać ją kilka lub kilkanaście 

razy. Reklamówka może też zostać z nami na 

dłużej – np. jako torba do przechowywania 

odzieży w piwnicy lub na strychu czy 

wypełnienie doniczek. W internecie można też 

odnaleźć wiele porad, jak z plastikowych 

siatek wykonać piękne domowe ozdoby. 

Miłośnicy robótek ręcznych – do dzieła! 

#3 Warzywa i owoce – tylko luzem! 

W ostatnich latach popularność zdobyły 

warzywa lub owoce pakowane po kilka sztuk 

w plastikowych lub foliowych pojemnikach. 

Zdrowszą i tańszą alternatywą są produkty 

kupowane „luzem” – w działach owocowo-

warzywnych dużych sklepów lub niewielkich 

osiedlowych warzywniakach. Zdecydowaną 

w i ęk s zoś ć  wa r z yw  i  owoców  można 

transportować w niewielkich torebkach 

wielokrotnego użytku. Najbardziej praktyczne 

są lekkie torebki splecione z cienkiej siatki, 

które na co dzień można przechowywać 

w torbie zakupowej. 

#4 Woda w butelkach

Już w poprzednim artykule wspominaliśmy, 

że popularna „kranówka” jest zazwyczaj 

w pełni zdatna do picia. Osoby niepewne 

mogą skorzystać z filtrów wielokrotnego 

u ż y t k u .  W  s k l e p i e  w a r t o  n a t o m i a s t 

zrezygnować z kupna wody w plastikowych 

butelkach różnej pojemności. Miłośnicy wody 

gazowanej mogą natomiast zakupić saturator 

wielokrotnego użytku, który zwykłej wodzie 

z kranu doda odpowiednią ilość bąbelków. 

#5 Oszczędniej, czyli bardziej ekologicznie 

Oszczędne zakupy to ekologiczne zakupy. 

Wybierając większe opakowania, koncentraty, 

produkty lepszej jakości, czyli takie, które będą 

służyły nam przez lata, zmniejszamy nasz 

„ekologiczny ślad”. Czasem warto też dwa razy 

zastanowić się, czy na pewno potrzebujemy 

danego przedmiotu. 

Rozsądne podejście do zakupów nie tylko 

pomaga naszej planecie, lecz także pozwala 

zaoszczędzić dodatkowe pieniądze, a te – jak 

wiadomo – zawsze mogą się przydać. 

Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

MDK od 25 lat
organizuje
wycieczki
rowerowe?

MNIEJ�PLASTIKU,�WIĘCEJ�ZDROWIA�
część�2

*Część I artykułu ukazała się w poprzednim numerze Rumskich Nowin

„Kult” Łukasza Orbitowskiego jest książką 
idealnie wpisującą się w aktualne debaty 
dotyczące chrześcijańskiej tradycji i historii 
oraz tajemnicy wiary. Autor nie ocenia, nie 
nawołuje też ani do nienawiści, ani do 
pobożnego uwielbienia. W zbeletryzowany 
sposób opisuje historię oławskich cudów.

Jednocześnie pokazuje, że polski katolicyzm nie jest 

tak jednowątkowy i jednorodny jakbyśmy chcieli. 

Świat religijny rządzi się własnymi prawami i ma 

własnych proroków. Pomimo poważnych tematów 

autor przekazuje je w niezwykle ciepły 

i humorystyczny sposób. Według mnie jest to 

historia niezwykle porywająca, w której maryjne 

objawienia są tylko pretekstem do olśniewającej 

opowieści o miłości i stracie, lojalności i próbie 

zrozumienia najbliższych, o potrzebie odkupienia 

własnych win oraz o cudach i tajemnicach, które są 

z nimi związane.

Polecam  –  Anna Sabara, Stacja Kultura

Czy wiesz że... 

Wydawałoby się, że działalność miejskich 
jednostek kulturalnych ogranicza się do 
organizacji koncertów, wernisaży czy 
spektakli. Nic bardziej mylnego! Przykładem 
może być Miejski Dom Kultury w Rumi, który 
od wielu lat jest nie tylko kuźnią artystycznych 
talentów, ale i miejscem spotkań wielu 
lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Jest 
także miejscem, spod którego od ćwierć wieku 
miłośnicy jednośladów wyjeżdżają na 
rowerowe wycieczki, by lepiej poznać okolicę. 
Jak to się zaczęło?

że w tym roku świętujemy 25-lecie.
Pomimo upływu lat wciąż mamy co odkrywać, 
dlatego zapraszamy do udziału w naszych 
rowerowych wycieczkach wszystkich, którzy 
lubią przygody i są w stanie przejechać od 30 do 
50 kilometrów w zróżnicowanym terenie – to 
jedyne wymogi. Jeździmy w co drugą sobotę, aż 
do 28 września. Zawsze spotykamy się 
o godzinie 10:00 przed MDK-iem, a korowód za 
każdym razem prowadzi nasz wyjątkowy pilot – 
Ludwik Bach, który przedstawia historie 
odwiedzanych miejsc. 
Zabierz się z nami podróż, by sprawdzić, jak 
dobrze znasz okolice Rumi. To najlepszy 
prezent, jaki możesz nam sprawić z okazji 
jubileuszu grupy. 

Michał Gaj, pełniący obowiązki dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury

Część II* – jak ograniczyć
zużycie plastiku na zakupach

20 SPRAWY SPOŁECZNE 21KULTURA



Rumskie Nowiny nr �/wrzesień/����Rumia naturalnie pomysłowa

Rumia, ale i dalsze zakątki Kaszub. Grupa 
rowerowa odwiedzała więc m.in. bunkry 
z czasów drugiej wojny światowej, śluzy na 
Zagórskiej Strudze, Osadę Łowców Fok 
w Rzucewie, a także klify w Osłoninie. Wszystko 
po to, by propagować turystykę rowerową, 
wiedzę o regionie i obcowanie z przyrodą. 
Z czasem nieformalna grupa zyskała nazwę 
„Szprycha”, co było efektem dyskusji, która 
wywiązała się podczas jednej z wycieczek, przy 
ognisku. Stopniowo zwiększało się też grono 
osób zainteresowanych wspólnymi wyjazdami, 
a obecnie liczebność dochodzi do 50 osób, 
z czego najmłodsi mają zaledwie kilka, 
a najstarsi ponad 80 lat. Tradycja wspólnych 
rowerowych wycieczek na tyle mocno 
zakorzeniła się wśród lokalnej społeczności, 

Grupa powstała za sprawą ówczesnego 
dyrektora MDK-u Ludwika Bacha, który 
z zamiłowania jest historykiem. Podczas 
rowerowych wycieczek chciał on pokazać 
członkom koła, jakie tajemnice skrywa nie tylko 

Akcja dzieje się w pierwszej połowie lat 80. 

ubiegłego wieku, w okresie opisywanym jako 

największa beznadzieja Polski Ludowej. 

W niewielkiej Oławie, nieopodal Wrocławia, 

zaczynają dziać się cuda. Na ogródkach 

działkowych pojawia się Maryja, a miejscowy 

rencista Heniek staje się jej wysłannikiem. 

Mężczyzna uzdrawia chorych w jej imieniu i chce 

wybudować wielkie sanktuarium poświęcone 

Dobrej Pani, które miałoby być schronieniem dla 

pielgrzymów z całego świata. Oławskie objawienia 

nie są jednak na rękę miejscowemu księdzu oraz 

panującej władzy. Ba, dochodzi nawet do tego, że 

sam generał Jaruzelski grzmi o religijnej ciemnocie, 

która zalała kraj. „Prorok” Henryk zyskuje sobie 

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

„Kult” Łukasza Orbitowskiego
przychylność szarych ludzi, a do miasteczka 

zaczynają ściągać tysiące wierzących z całej Polski. 

Orbitowski stawia swych bohaterów w sytuacji, 

która przerasta ich możliwości poznawcze. Dotąd 

wiedli oni proste życie, w którym największym 

problemem był brak papieru toaletowego. Nagle 

zaczynają widzieć, że w sąsiedztwie dzieje się coś 

niezwykłego. Brat Heńka, Zbyszek, musi wybrać, 

kogo chronić – brata powszechnie uznawanego za 

szarlatana czy żonę i dwójkę dzieci, które są mu 

bliskie.

W „Kulcie” narracja jest prowadzona w nietypowy 

sposób. Jest to opowieść „mówiona”, wpisująca się 

w tradycję oralną. Czytamy zatem zapis gawędy 

snutej przez Zbyszka – świadka wydarzeń sprzed 

lat. To on opowiada, jak Heniek uległ wypadkowi 

i stracił rozum, jak mijało ich dzieciństwo, co 

wydarzyło się tego feralnego dnia na ogródkach 

działkowych oraz jakie koło zatoczyła ta 

nieprawdopodobna historia.

Łukasz Orbitowski w genialny sposób wykorzystuje 

potencjał, który tkwi w kanwie oławskich objawień. 

Od połowy XX wieku na naszej planecie wyprodukowano łącznie ponad 8 miliardów ton 
plastikowych odpadów. Tylko 20% z nich trafiło do recyklingu. Tak duża ilość śmieci wpływa 
tragicznie na ekosystem naszej planety, zanieczyszczając morza i oceany na całym świecie. 

Naukowcy szacują, że dalsze zużycie plastiku 

na obecnym poziomie może doprowadzić do 

wymarcia setek gatunków ryb i ptaków. 

Odpady stanowią także zagrożenie dla 

człowieka – mikroplastik coraz częściej trafia 

do mięsa ryb, a w konsekwencji do jedzenia, 

które spożywamy. 

W nowym cyklu artykułów podpowiadamy, jak 

w prosty sposób ograniczyć zużycie plastiku 

w domu, pracy, sklepie oraz restauracji.  

#1 Zamiast foliówki – torba wielokrotnego 

użytku 

Zdecydowanie największym problemem na 

zakupach (ale i najprostszym do rozwiązania) 

są plastikowe reklamówki, w które pakujemy 

zakupy. Nie tylko musimy za nie zapłacić (od 

kilkudziesięciu groszy do kilku złotych), lecz 

mają też negatywny wpływ na środowisko. 

Jedna plastikowa siatka może rozkładać się 

nawet setki lat! Reklamówki zastąpić możemy 

bawe łn i anymi  l ub  l n i anymi  t o rbami 

wielokrotnego użytku – są wytrzymalsze, 

po jemnie j sze  i  ł a twe  w  t ransporc ie . 

Po złożeniu mieszczą się bez problemu 

w torebce, plecaku czy większej kieszeni. 

Materiałową torbę można uszyć samemu lub 

kupić za kilkanaście złotych. 

#2 Plastikowa siatka – użyj ją ponownie

Jeżeli z jakichś powodów zmuszeni jesteśmy 

do zakupienia plastikowej siatki, zadbajmy 

o to, aby wykorzystać ją kilka lub kilkanaście 

razy. Reklamówka może też zostać z nami na 

dłużej – np. jako torba do przechowywania 

odzieży w piwnicy lub na strychu czy 

wypełnienie doniczek. W internecie można też 

odnaleźć wiele porad, jak z plastikowych 

siatek wykonać piękne domowe ozdoby. 

Miłośnicy robótek ręcznych – do dzieła! 

#3 Warzywa i owoce – tylko luzem! 

W ostatnich latach popularność zdobyły 

warzywa lub owoce pakowane po kilka sztuk 

w plastikowych lub foliowych pojemnikach. 

Zdrowszą i tańszą alternatywą są produkty 

kupowane „luzem” – w działach owocowo-

warzywnych dużych sklepów lub niewielkich 

osiedlowych warzywniakach. Zdecydowaną 

w i ęk s zoś ć  wa r z yw  i  owoców  można 

transportować w niewielkich torebkach 

wielokrotnego użytku. Najbardziej praktyczne 

są lekkie torebki splecione z cienkiej siatki, 

które na co dzień można przechowywać 

w torbie zakupowej. 

#4 Woda w butelkach

Już w poprzednim artykule wspominaliśmy, 

że popularna „kranówka” jest zazwyczaj 

w pełni zdatna do picia. Osoby niepewne 

mogą skorzystać z filtrów wielokrotnego 

u ż y t k u .  W  s k l e p i e  w a r t o  n a t o m i a s t 

zrezygnować z kupna wody w plastikowych 

butelkach różnej pojemności. Miłośnicy wody 

gazowanej mogą natomiast zakupić saturator 

wielokrotnego użytku, który zwykłej wodzie 

z kranu doda odpowiednią ilość bąbelków. 

#5 Oszczędniej, czyli bardziej ekologicznie 

Oszczędne zakupy to ekologiczne zakupy. 

Wybierając większe opakowania, koncentraty, 

produkty lepszej jakości, czyli takie, które będą 

służyły nam przez lata, zmniejszamy nasz 

„ekologiczny ślad”. Czasem warto też dwa razy 

zastanowić się, czy na pewno potrzebujemy 

danego przedmiotu. 

Rozsądne podejście do zakupów nie tylko 

pomaga naszej planecie, lecz także pozwala 

zaoszczędzić dodatkowe pieniądze, a te – jak 

wiadomo – zawsze mogą się przydać. 

Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

MDK od 25 lat
organizuje
wycieczki
rowerowe?

MNIEJ�PLASTIKU,�WIĘCEJ�ZDROWIA�
część�2

*Część I artykułu ukazała się w poprzednim numerze Rumskich Nowin

„Kult” Łukasza Orbitowskiego jest książką 
idealnie wpisującą się w aktualne debaty 
dotyczące chrześcijańskiej tradycji i historii 
oraz tajemnicy wiary. Autor nie ocenia, nie 
nawołuje też ani do nienawiści, ani do 
pobożnego uwielbienia. W zbeletryzowany 
sposób opisuje historię oławskich cudów.

Jednocześnie pokazuje, że polski katolicyzm nie jest 

tak jednowątkowy i jednorodny jakbyśmy chcieli. 

Świat religijny rządzi się własnymi prawami i ma 

własnych proroków. Pomimo poważnych tematów 

autor przekazuje je w niezwykle ciepły 

i humorystyczny sposób. Według mnie jest to 

historia niezwykle porywająca, w której maryjne 

objawienia są tylko pretekstem do olśniewającej 

opowieści o miłości i stracie, lojalności i próbie 

zrozumienia najbliższych, o potrzebie odkupienia 

własnych win oraz o cudach i tajemnicach, które są 

z nimi związane.

Polecam  –  Anna Sabara, Stacja Kultura

Czy wiesz że... 

Wydawałoby się, że działalność miejskich 
jednostek kulturalnych ogranicza się do 
organizacji koncertów, wernisaży czy 
spektakli. Nic bardziej mylnego! Przykładem 
może być Miejski Dom Kultury w Rumi, który 
od wielu lat jest nie tylko kuźnią artystycznych 
talentów, ale i miejscem spotkań wielu 
lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Jest 
także miejscem, spod którego od ćwierć wieku 
miłośnicy jednośladów wyjeżdżają na 
rowerowe wycieczki, by lepiej poznać okolicę. 
Jak to się zaczęło?

że w tym roku świętujemy 25-lecie.
Pomimo upływu lat wciąż mamy co odkrywać, 
dlatego zapraszamy do udziału w naszych 
rowerowych wycieczkach wszystkich, którzy 
lubią przygody i są w stanie przejechać od 30 do 
50 kilometrów w zróżnicowanym terenie – to 
jedyne wymogi. Jeździmy w co drugą sobotę, aż 
do 28 września. Zawsze spotykamy się 
o godzinie 10:00 przed MDK-iem, a korowód za 
każdym razem prowadzi nasz wyjątkowy pilot – 
Ludwik Bach, który przedstawia historie 
odwiedzanych miejsc. 
Zabierz się z nami podróż, by sprawdzić, jak 
dobrze znasz okolice Rumi. To najlepszy 
prezent, jaki możesz nam sprawić z okazji 
jubileuszu grupy. 

Michał Gaj, pełniący obowiązki dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury

Część II* – jak ograniczyć
zużycie plastiku na zakupach
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I wojna światowa 

W lipcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Bezpośrednią jej przyczyną był 

zamach na arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda, który 28 czerwca 

1914 roku zastrzelony został w Sarajewie przez serbskiego zamachowca. 

Miesiąc później Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, uruchamiając tym 

samym skomplikowany mechanizm sojuszy państwowych. Wrogie narody 

skupiły się w dwóch obozach: Ententy zrzeszającej m.in. Francję, Rosję i Wielką 

Brytanię oraz państw centralnych, czyli przede wszystkim Cesarstwa 

Niemieckiego i Austro-Węgier.

Już w sierpniu 1914 roku do Prus Wschodnich wdarły się rosyjskie armie pod 

wodzą generałów Rennenkampfa i Samsonowa. Ludność cywilna rozpoczęła 

exodus na zachód – przede wszystkim do Gdańska i innych okolicznych 

miejscowości. 

W służbie propagandy   

W czasie, kiedy latem 1914 roku cesarz niemiecki Wilhelm II podejmował 

ważne decyzje polityczne, jego małżonka – Augusta Wiktoria – pełniła przede 

wszystkim rolę reprezentacyjną. 

Augusta Wiktoria ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Augustenburga 

(tak brzmiał jej formalny tytuł) urodziła się 22 października 1858 roku. 

Za Wilhelma II wyszła w 1881 roku. Jako cesarzowa nie miała dużego wpływu 

na politykę męża. Swoją rolę ograniczała do działalności charytatywnej 

i reprezentacyjnej. Angażowała się w wychowanie swoich dzieci, znana była też 

z hojnych darowizn na rzecz kościołów. 

Autor artykułu: Darek Rybacki 

* „Tajemnica kamienia Wilhelma”, Rumskie Nowiny, nr z sierpnia 2019 roku

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, 
że żaden z cesarzy niemieckich nie wizytował Rumi lub 
Zagórza. Nie oznacza to jednak, że nasze okolice nie 
gościły wielkich osobistości. W 1914 roku, tuż po wybuchu 
I wojny światowej, Pomorze odwiedziła cesarzowa 
Augusta Wiktoria – żona wspomnianego wyżej Wilhelma 
II Hohenzollerna. Trasa jej przejazdu obejmowała także 
Rumię i Zagórze. 

Już w pierwszych tygodniach I wojny światowej Augusta Wiktoria wraz ze 

swoją świtą wyruszyła do Prus Zachodnich. Jej wizyta miała charakter 

częściowo propagandowy, częściowo charytatywny. W Gdańsku i okolicach 

miała bowiem odwiedzić wspomnianych już uchodźców z Prus Wschodnich.   

Wizyta Augusty   

Augusta Wiktoria przybyła do Gdańska 6 września 1914 roku. Zamieszkała 

w pałacu naczelnego prezesa Prus Zachodnich. Po ulicach poruszała się 

otwartym samochodem – entuzjastycznie witana przez tłumy mieszkańców. 

10 września cesarska małżonka udała się z wizytą do uchodźców z powiatu 

gierdawskiego (Landkreis Gerdauen, obecnie na terenie obwodu 

kaliningradzkiego), a także Kętrzyna (daw. Rastenburg) i Frydlandu. Administracja 

pruska rozlokowała ich w powiecie wejherowskim (Landkreis Neustadt). 

Trasa przejazdu cesarzowej jest znana dzięki artykułowi prasowemu w pruskim 

czasopiśmie „Presse”. Monarchini wyruszyła z Gdańska po godzinie 16. 

Jej automobil przejechał przez wsie Gdynia, Chylonia, a następnie dotarł do… 

Zagórza i Rumi. Dalej cesarzowa ruszyła do Bolszewa i Kniewa. O 18:30 była już 

w Wejherowie.

Jak wyglądała wizyta cesarzowej? W czasopismach nie udało się jak dotąd 

odnaleźć szczegółów podróży cesarzowej do powiatu wejherowskiego. 

Zapewne był to uroczysty przejazd w otwartym automobilu, taki sam, jaki 

praktykowano wcześniej w Gdańsku. Zarówno Rumia, jak i Zagórze 

znajdowały się w oficjalnym rozkładzie wizyty, więc można domniemywać, 

że wsie były przygotowane na przejazd Augusty Wiktorii. W takich sytuacjach 

budynki zdobiono pruskimi flagami, uroczystymi hasłami czy kwiatami – nie 

inaczej było zapewne w przypadku naszych miejscowości. Przejazd głowy 

państwa musiał spotkać się z ogromnym zainteresowaniem okolicznej 

ludności – dla zdecydowanej większości była to jedyna w życiu szansa na 

spotkanie z tak ważną osobistością. 

Augusta Wiktoria wróciła do Berlina w połowie września. Cztery lata później 

w całych Niemczech wybuchła gwałtowna rewolucja, która doprowadziła do 

abdykacji cesarza Wilhelma II. Trudna sytuacja cesarskiej pary wpłynęła na stan 

zdrowia monarchini, która zmarła w 1921 roku. 

nr 179
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Segregacja odpadów przyjęła się u nas na dobre. Chyba każdy ma już 

świadomość, że sortowanie śmieci jest bardzo istotne z punktu widzenia 

ekologii. Jednak należy wracać o tego tematu, ponieważ ciągle pojawiają się 

zmiany w przepisach dotyczących segregacji. O ile nie ma problemu 

z wrzucaniem szklanych, plastikowych oraz tekturowych opakowań 

i papieru do właściwych pojemników, o tyle trudności może sprawić nowa 

frakcja – odpady kuchenne, modyfikująca dotychczas stosowany system. 

Trafiać one będą do brązowego pojemnika na bioodpady. Zmiana nastąpi 

w siedmiu gminach członkowskich Związku od 1 stycznia 2020 roku (Gmina 

Kosakowo z powodzeniem stosuje ten system już od początku 2019 r.).

Modyfikacja zasad obejmować będzie jedynie wydzielanie z odpadów 

zmieszanych odpadów kuchennych, czyli biodegradowalnych resztek 

żywności pochodzenia roślinnego. Efektem tej zmiany będzie zmniejszenie 

objętości odpadów zmieszanych o te odpadki, które zawierają w sobie 

najwięcej wilgoci, najszybciej się psują i odpowiadają za powstawanie 

nieprzyjemnego zapachu.

Zebrane z pojemników odpady kuchenne zostaną „odzyskane” 

w EKO DOLINIE Sp. z o.o. w Łężycach – w postaci kompostu lub polepszaczy 

gleby oraz biogazu, który może być przetwarzany na energię elektryczną. 

Jednocześnie zachęcamy osoby posiadające ogrody do założenia własnych 

kompostowników, gdyż w takim przypadku opłata za odbiór odpadów 

będzie niższa. 

ODPADY KUCHENNE – CO WARTO WIEDZIEĆ, część 3

Dodatek
specjalny

Dlaczego warto tak zagospodarowywać bioodpady? Przede wszystkim 

chodzi o to, że kompost to nie tylko najtańszy, ale także najlepszy nawóz 

organiczny. Segregując bioodpady, efektywnie zmniejszamy ogólną ilość 

śmieci z naszych domów. Szacuje się, że mniej więcej 30% śmieci 

produkowanych w kuchni jak najbardziej nadaje się na kompost. 

Karczma
w Rumi

Rumia 
 

i dziś dawniej

Jeszcze na początku lat siedemdziesiątych przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Sabata znajdował 
się charakterystyczny budynek karczmy, którego historia sięgała XVIII wieku. Na przestrzeni 
wieków rumska karczma wielokrotnie zmieniała właścicieli. W czasach pruskich otaczał ją ogród, 
w którym rosła tzw. „Lipa pokoju” posadzona na pamiątkę zakończenia wojen napoleońskich. 
Po II wojnie światowej budynek popadł w ruinę. Rozebraną w latach siedemdziesiątych konstrukcję 
odtworzono na podstawie zachowanej dokumentacji w skansenie we Wdzydzach Kiszewskich.

Stan aktualny

Rumia naturalnie pomysłowa

Karczma w Rumi w 1972 roku, fot. Benedykt Malinowski, ze zbiorów Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Dokładna lokalizacja karczmy -
w miejscu wyjazdu z parkingu
przy Urzędzie Miasta

W poprzednim numerze Rumskich Nowin* opisywałem historię 
kamienia Wilhelma, pomnika zlokalizowanego w zagórskich 
lasach. Badając zagadkę tajemniczego monumentu, udało się 
ustalić, że upamiętniał on stulecie urodzin cesarza Wilhelma I, 
a nie – jak dotychczas sądzono – wizytę w Rumi jego wnuka, 
cesarza Wilhelma II. 

Cesarzowa w Rumi 

Oryginalny artykuł w toruńskim dzienniku Presse, wydanie z 12 września 1914 roku

Szosa łącząca Wejherowo z Gdańskiem, dzisiejsza ulica Sobieskiego, tą drogą przyjechała do Rumi cesarzowa

Serdecznie zapraszamy do udziału!
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I wojna światowa 

W lipcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Bezpośrednią jej przyczyną był 

zamach na arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda, który 28 czerwca 

1914 roku zastrzelony został w Sarajewie przez serbskiego zamachowca. 

Miesiąc później Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, uruchamiając tym 

samym skomplikowany mechanizm sojuszy państwowych. Wrogie narody 

skupiły się w dwóch obozach: Ententy zrzeszającej m.in. Francję, Rosję i Wielką 

Brytanię oraz państw centralnych, czyli przede wszystkim Cesarstwa 

Niemieckiego i Austro-Węgier.

Już w sierpniu 1914 roku do Prus Wschodnich wdarły się rosyjskie armie pod 

wodzą generałów Rennenkampfa i Samsonowa. Ludność cywilna rozpoczęła 

exodus na zachód – przede wszystkim do Gdańska i innych okolicznych 

miejscowości. 

W służbie propagandy   

W czasie, kiedy latem 1914 roku cesarz niemiecki Wilhelm II podejmował 

ważne decyzje polityczne, jego małżonka – Augusta Wiktoria – pełniła przede 

wszystkim rolę reprezentacyjną. 

Augusta Wiktoria ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Augustenburga 

(tak brzmiał jej formalny tytuł) urodziła się 22 października 1858 roku. 

Za Wilhelma II wyszła w 1881 roku. Jako cesarzowa nie miała dużego wpływu 

na politykę męża. Swoją rolę ograniczała do działalności charytatywnej 

i reprezentacyjnej. Angażowała się w wychowanie swoich dzieci, znana była też 

z hojnych darowizn na rzecz kościołów. 

Autor artykułu: Darek Rybacki 

* „Tajemnica kamienia Wilhelma”, Rumskie Nowiny, nr z sierpnia 2019 roku

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, 
że żaden z cesarzy niemieckich nie wizytował Rumi lub 
Zagórza. Nie oznacza to jednak, że nasze okolice nie 
gościły wielkich osobistości. W 1914 roku, tuż po wybuchu 
I wojny światowej, Pomorze odwiedziła cesarzowa 
Augusta Wiktoria – żona wspomnianego wyżej Wilhelma 
II Hohenzollerna. Trasa jej przejazdu obejmowała także 
Rumię i Zagórze. 

Już w pierwszych tygodniach I wojny światowej Augusta Wiktoria wraz ze 

swoją świtą wyruszyła do Prus Zachodnich. Jej wizyta miała charakter 

częściowo propagandowy, częściowo charytatywny. W Gdańsku i okolicach 

miała bowiem odwiedzić wspomnianych już uchodźców z Prus Wschodnich.   

Wizyta Augusty   

Augusta Wiktoria przybyła do Gdańska 6 września 1914 roku. Zamieszkała 

w pałacu naczelnego prezesa Prus Zachodnich. Po ulicach poruszała się 

otwartym samochodem – entuzjastycznie witana przez tłumy mieszkańców. 

10 września cesarska małżonka udała się z wizytą do uchodźców z powiatu 

gierdawskiego (Landkreis Gerdauen, obecnie na terenie obwodu 

kaliningradzkiego), a także Kętrzyna (daw. Rastenburg) i Frydlandu. Administracja 

pruska rozlokowała ich w powiecie wejherowskim (Landkreis Neustadt). 

Trasa przejazdu cesarzowej jest znana dzięki artykułowi prasowemu w pruskim 

czasopiśmie „Presse”. Monarchini wyruszyła z Gdańska po godzinie 16. 

Jej automobil przejechał przez wsie Gdynia, Chylonia, a następnie dotarł do… 

Zagórza i Rumi. Dalej cesarzowa ruszyła do Bolszewa i Kniewa. O 18:30 była już 

w Wejherowie.

Jak wyglądała wizyta cesarzowej? W czasopismach nie udało się jak dotąd 

odnaleźć szczegółów podróży cesarzowej do powiatu wejherowskiego. 

Zapewne był to uroczysty przejazd w otwartym automobilu, taki sam, jaki 

praktykowano wcześniej w Gdańsku. Zarówno Rumia, jak i Zagórze 

znajdowały się w oficjalnym rozkładzie wizyty, więc można domniemywać, 

że wsie były przygotowane na przejazd Augusty Wiktorii. W takich sytuacjach 

budynki zdobiono pruskimi flagami, uroczystymi hasłami czy kwiatami – nie 

inaczej było zapewne w przypadku naszych miejscowości. Przejazd głowy 

państwa musiał spotkać się z ogromnym zainteresowaniem okolicznej 

ludności – dla zdecydowanej większości była to jedyna w życiu szansa na 

spotkanie z tak ważną osobistością. 

Augusta Wiktoria wróciła do Berlina w połowie września. Cztery lata później 

w całych Niemczech wybuchła gwałtowna rewolucja, która doprowadziła do 

abdykacji cesarza Wilhelma II. Trudna sytuacja cesarskiej pary wpłynęła na stan 

zdrowia monarchini, która zmarła w 1921 roku. 
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Segregacja odpadów przyjęła się u nas na dobre. Chyba każdy ma już 

świadomość, że sortowanie śmieci jest bardzo istotne z punktu widzenia 

ekologii. Jednak należy wracać o tego tematu, ponieważ ciągle pojawiają się 

zmiany w przepisach dotyczących segregacji. O ile nie ma problemu 

z wrzucaniem szklanych, plastikowych oraz tekturowych opakowań 

i papieru do właściwych pojemników, o tyle trudności może sprawić nowa 

frakcja – odpady kuchenne, modyfikująca dotychczas stosowany system. 

Trafiać one będą do brązowego pojemnika na bioodpady. Zmiana nastąpi 

w siedmiu gminach członkowskich Związku od 1 stycznia 2020 roku (Gmina 

Kosakowo z powodzeniem stosuje ten system już od początku 2019 r.).

Modyfikacja zasad obejmować będzie jedynie wydzielanie z odpadów 

zmieszanych odpadów kuchennych, czyli biodegradowalnych resztek 

żywności pochodzenia roślinnego. Efektem tej zmiany będzie zmniejszenie 

objętości odpadów zmieszanych o te odpadki, które zawierają w sobie 

najwięcej wilgoci, najszybciej się psują i odpowiadają za powstawanie 

nieprzyjemnego zapachu.

Zebrane z pojemników odpady kuchenne zostaną „odzyskane” 

w EKO DOLINIE Sp. z o.o. w Łężycach – w postaci kompostu lub polepszaczy 

gleby oraz biogazu, który może być przetwarzany na energię elektryczną. 

Jednocześnie zachęcamy osoby posiadające ogrody do założenia własnych 

kompostowników, gdyż w takim przypadku opłata za odbiór odpadów 

będzie niższa. 

ODPADY KUCHENNE – CO WARTO WIEDZIEĆ, część 3

Dodatek
specjalny

Dlaczego warto tak zagospodarowywać bioodpady? Przede wszystkim 

chodzi o to, że kompost to nie tylko najtańszy, ale także najlepszy nawóz 

organiczny. Segregując bioodpady, efektywnie zmniejszamy ogólną ilość 

śmieci z naszych domów. Szacuje się, że mniej więcej 30% śmieci 

produkowanych w kuchni jak najbardziej nadaje się na kompost. 

Karczma
w Rumi

Rumia 
 

i dziś dawniej

Jeszcze na początku lat siedemdziesiątych przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Sabata znajdował 
się charakterystyczny budynek karczmy, którego historia sięgała XVIII wieku. Na przestrzeni 
wieków rumska karczma wielokrotnie zmieniała właścicieli. W czasach pruskich otaczał ją ogród, 
w którym rosła tzw. „Lipa pokoju” posadzona na pamiątkę zakończenia wojen napoleońskich. 
Po II wojnie światowej budynek popadł w ruinę. Rozebraną w latach siedemdziesiątych konstrukcję 
odtworzono na podstawie zachowanej dokumentacji w skansenie we Wdzydzach Kiszewskich.

Stan aktualny

Rumia naturalnie pomysłowa

Karczma w Rumi w 1972 roku, fot. Benedykt Malinowski, ze zbiorów Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Dokładna lokalizacja karczmy -
w miejscu wyjazdu z parkingu
przy Urzędzie Miasta

W poprzednim numerze Rumskich Nowin* opisywałem historię 
kamienia Wilhelma, pomnika zlokalizowanego w zagórskich 
lasach. Badając zagadkę tajemniczego monumentu, udało się 
ustalić, że upamiętniał on stulecie urodzin cesarza Wilhelma I, 
a nie – jak dotychczas sądzono – wizytę w Rumi jego wnuka, 
cesarza Wilhelma II. 

Cesarzowa w Rumi 

Oryginalny artykuł w toruńskim dzienniku Presse, wydanie z 12 września 1914 roku

Szosa łącząca Wejherowo z Gdańskiem, dzisiejsza ulica Sobieskiego, tą drogą przyjechała do Rumi cesarzowa

Serdecznie zapraszamy do udziału!
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Giorgio Vara: 
„czuję się w Polsce jak w domu”

Giorgio Vara przyjechał do Rumi z Palermo na 

S y c y l i i .  J a k o  w o l o n t a r i u s z  p o m a g a 

pracownikom Stacji Kultura w ich codziennej 

pracy, prowadzi także warsztaty i zajęcia 

tematyczne. Dlaczego wybrał właśnie Rumię i tę 

instytucję? 

– Od zawsze interesowałem się szeroko pojętą 

kulturą, szczególnie literaturą i muzyką. 

Uwielbiam też podróże. Zwiedziłem m.in. 

Holandię, Norwegię, Azory, Belgię, a kilka lat 

temu trafiłem też do Krakowa. Polska zapadła 

mi w pamięć i zafascynowała na tyle mocno, że 

chciałem tu wrócić na dłużej – mówi Giorgio. – 

Dodatkową motywacją była możliwość odbycia 

praktyk w Stacji Kultura. Czytałem o tym miejscu 

przed przyjazdem. Dokładnie tak wyobrażałem 

sobie nowoczesną bibliotekę. Jest to miejsce, 

w którym nie tylko wypożycza się książki, ale 

promuje kulturę i poznawanie rzeczywistości 

w jej kontekście – dodaje. 

Giorgio od kilku miesięcy przebywa w nowym, 

niemal nieznanym dotąd kraju. Jak sam 

przyznaje – czytelnicy Stacji Kultura reagują na 

jego obecność bardzo pozytywnie. 

– Ludzie w Polsce są bardzo przyjaźni i pomocni 

wobec innych. Przede wszystkim odczuwam 

duże zainteresowanie włoską kulturą. Znajomi 

z Polski  często chcą, żebym uczył ich 

podstawowych włoskich zwrotów, opowiadał 

o moim kraju. I chętnie mi się rewanżują – 

opowiada Giorgio. – Pomijając różnicę 

językową, czuję się w Polsce jak w domu. 

Nie odczuwam tu sztucznego dystansu. Bardzo 

podoba mi się też krajobraz. Jest inny niż na 

Sycylii, czyli regionie we Włoszech, w którym 

mieszkam, pełno tu zieleni, lasów. Muszę też 

dodać, że bardzo smakuje mi polskie jedzenie, 

szczególnie pierogi i słodycze – uzupełnia. 

Wyjątkowy rumianin z wykształcenia jest 

filozofem. Ta dziedzina nauki jest też jedną 

z jego życiowych pasji. 

– Wiele osób uważa, że filozofia to nauka 

kolejnych doktryn, przyswajanie informacji 

historycznych. Nic podobnego! Filozofia to 

przede  wszys tk im nauka kr y tycznego 

i samodzielnego myślenia, rozwiązywania 

różnorodnych problemów. Jako taka może się 

przydać w każdej dziedzinie zawodowej – 

wyjaśnia Giorgio. 

Jesienią Giorgio Vara wraz z pracownikami Stacji 

Kultura planuje zorganizować warsztaty 

filozoficzne dla czytelników. 

– W ich trakcie porozmawiamy o kilku 

t radycy jnych f i lozof icznych tematach 

i spróbujemy rozważyć „czym jest filozofia”, 

„czym jest język” itd. Uczestnicy będą mogli 

wziąć aktywny udział w dyskusji i podzielić się 

swoimi opiniami, pomysłami czy argumentami 

dotyczącymi konkretnych filozoficznych teorii. 

Szczegóły opublikujemy już wkrótce na stronie 

internetowej naszej instytucji, serdecznie 

zapraszam – podsumowuje Giorgio. 

Każdego roku Stacja Kultura gości zagranicznych 
wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do Rumi w ramach 
Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary 
Service, EVS), aby zdobywać doświadczenie zawodowe 
i  poznawać  nasz  kra j .  W tym roku gośc iem 
najpiękniejszej biblioteki na świecie jest Giorgio Vara. 

Kulinarna Magda...
Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Przepis na:

Sezon na pomidory i paprykę 

powoli dobiega końca. Choć te 

warzywa traktujemy zazwyczaj jako 

dodatek do sałatek czy kanapek, 

mogą stanowić podstawę pysznego 

letniego obiadu. Krem z dojrzałych 

pomidorów oraz słodkiej pieczonej 

papryki zachwyci zarówno smakiem, 

jak i pięknym, intensywnym kolorem. 

Poza sezonem można użyć passaty 

pomidorowej i papryki z zalewy – 

zupa będzie równie apetyczna. 

ź Papryki przekroić na ćwiartki, usunąć ogonki, nasiona i białe błonki. Ułożyć na blaszce wyłożonej 
opergaminem skórką do góry. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C i piec ok. 30 min, aż 

skórka sczernieje. Przestudzić i delikatnie obrać. 

ź Pomidory naciąć u nasady na krzyż, sparzyć wrzątkiem i również obrać ze skóry. Pokroić na większe 

kawałki. 

ź W rondlu podgrzać oliwę, krótko przesmażyć grubo pokrojoną cebulę. Dodać pomidory i smażyć razem 

dwie minuty. Dodać gorący bulion, pokrojoną paprykę i listki bazylii. Doprowadzić do wrzenia, 

zmniejszyć ogień i gotować 10 minut, co jakiś czas mieszając. 

ź Gotową zupę zmiksować na krem. Doprawić do smaku pieprzem i ewentualnie solą. Udekorować 

śmietaną kremówką lub jogurtem naturalnym i bazylią. 

ź Można podawać z grillowaną bagietką, paluszkami chlebowymi lub cienkim makaronem. 

    Składniki na 4 porcje:   

ź 600 ml gorącego bulionu 
warzywnego lub drobiowego

ź 6 dużych pomidorów 
malinowych lub śliwkowych

ź 3 duże papryki
ź 1 średnia czerwona cebula
ź pół pęczka bazylii
ź sól i pieprz
ź oliwa

Zupa krem z pomidorów i pieczonej papryki

Kreatywny rodzic

Rubrykę prowadzi:
Monika Keller

Zabawa rodzinna

- kim jest ten bobas?
Zabawa, która wywoła mnóstwo śmiechu i radości! Jest doskonałą

propozycją na przyjęcia urodzinowe lub spotkania w szerokim, 
rodzinnym gronie.

Będziemy potrzebować fotografii z okresu 

niemowlęcego każdego z uczestników przyjęcia 

bądź członków rodziny. Zdjęcia najlepiej 

pozyskać w tajemnicy od członków rodziny lub 

rodziców pociech. 

Ponadto niezbędne do zabawy będą kartki, 

długopisy, taśma klejąca lub klamerki i sznurek.

Najpierw przyczepiamy za pomocą taśmy 

klejącej zdjęcia niemowląt do powierzchni drzwi 

lub ściany.

Każda fotografia ma przypisany swój numerek. 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymują kartkę 

ze spisem wszystkich zebranych.

Zadaniem dzieci jest przyjrzenie się zdjęciom 

i przypisanie do imion odpowiednich numerków 

fotografii. Czas na wykonanie zadanie to jakieś 

5-10 minut. Po tym czasie poproś maluchy bądź 

uczestników zabawy, by wymienili się ze sobą 

kartkami z odpowiedziami. Głośno odczytaj 

prawidłowe odpowiedzi, a dzieciaki niech 

s p r a w d z a j ą  p o p r a w n o ś ć  k o l e g ó w 

i koleżanek. Zwycięzcą zostaje ten uczestnik, 

który na pytanie „kim jest ten bobas?” 

odpowiedział prawidłowo największą liczbę 

razy. Nagrodą może być mała zabaweczka lub 

soczek dla niemowląt, lizaki w kształcie 

smoczków są również mile widziane!
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Giorgio Vara: 
„czuję się w Polsce jak w domu”

Giorgio Vara przyjechał do Rumi z Palermo na 

S y c y l i i .  J a k o  w o l o n t a r i u s z  p o m a g a 

pracownikom Stacji Kultura w ich codziennej 

pracy, prowadzi także warsztaty i zajęcia 

tematyczne. Dlaczego wybrał właśnie Rumię i tę 

instytucję? 

– Od zawsze interesowałem się szeroko pojętą 

kulturą, szczególnie literaturą i muzyką. 

Uwielbiam też podróże. Zwiedziłem m.in. 

Holandię, Norwegię, Azory, Belgię, a kilka lat 

temu trafiłem też do Krakowa. Polska zapadła 

mi w pamięć i zafascynowała na tyle mocno, że 

chciałem tu wrócić na dłużej – mówi Giorgio. – 

Dodatkową motywacją była możliwość odbycia 

praktyk w Stacji Kultura. Czytałem o tym miejscu 

przed przyjazdem. Dokładnie tak wyobrażałem 

sobie nowoczesną bibliotekę. Jest to miejsce, 

w którym nie tylko wypożycza się książki, ale 

promuje kulturę i poznawanie rzeczywistości 

w jej kontekście – dodaje. 

Giorgio od kilku miesięcy przebywa w nowym, 

niemal nieznanym dotąd kraju. Jak sam 

przyznaje – czytelnicy Stacji Kultura reagują na 

jego obecność bardzo pozytywnie. 

– Ludzie w Polsce są bardzo przyjaźni i pomocni 

wobec innych. Przede wszystkim odczuwam 

duże zainteresowanie włoską kulturą. Znajomi 

z Polski  często chcą, żebym uczył ich 

podstawowych włoskich zwrotów, opowiadał 

o moim kraju. I chętnie mi się rewanżują – 

opowiada Giorgio. – Pomijając różnicę 

językową, czuję się w Polsce jak w domu. 

Nie odczuwam tu sztucznego dystansu. Bardzo 

podoba mi się też krajobraz. Jest inny niż na 

Sycylii, czyli regionie we Włoszech, w którym 

mieszkam, pełno tu zieleni, lasów. Muszę też 

dodać, że bardzo smakuje mi polskie jedzenie, 

szczególnie pierogi i słodycze – uzupełnia. 

Wyjątkowy rumianin z wykształcenia jest 

filozofem. Ta dziedzina nauki jest też jedną 

z jego życiowych pasji. 

– Wiele osób uważa, że filozofia to nauka 

kolejnych doktryn, przyswajanie informacji 

historycznych. Nic podobnego! Filozofia to 

przede  wszys tk im nauka kr y tycznego 

i samodzielnego myślenia, rozwiązywania 

różnorodnych problemów. Jako taka może się 

przydać w każdej dziedzinie zawodowej – 

wyjaśnia Giorgio. 

Jesienią Giorgio Vara wraz z pracownikami Stacji 

Kultura planuje zorganizować warsztaty 

filozoficzne dla czytelników. 

– W ich trakcie porozmawiamy o kilku 

t radycy jnych f i lozof icznych tematach 

i spróbujemy rozważyć „czym jest filozofia”, 

„czym jest język” itd. Uczestnicy będą mogli 

wziąć aktywny udział w dyskusji i podzielić się 

swoimi opiniami, pomysłami czy argumentami 

dotyczącymi konkretnych filozoficznych teorii. 

Szczegóły opublikujemy już wkrótce na stronie 

internetowej naszej instytucji, serdecznie 

zapraszam – podsumowuje Giorgio. 

Każdego roku Stacja Kultura gości zagranicznych 
wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do Rumi w ramach 
Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary 
Service, EVS), aby zdobywać doświadczenie zawodowe 
i  poznawać  nasz  kra j .  W tym roku gośc iem 
najpiękniejszej biblioteki na świecie jest Giorgio Vara. 

Kulinarna Magda...
Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Przepis na:

Sezon na pomidory i paprykę 

powoli dobiega końca. Choć te 

warzywa traktujemy zazwyczaj jako 

dodatek do sałatek czy kanapek, 

mogą stanowić podstawę pysznego 

letniego obiadu. Krem z dojrzałych 

pomidorów oraz słodkiej pieczonej 

papryki zachwyci zarówno smakiem, 

jak i pięknym, intensywnym kolorem. 

Poza sezonem można użyć passaty 

pomidorowej i papryki z zalewy – 

zupa będzie równie apetyczna. 

ź Papryki przekroić na ćwiartki, usunąć ogonki, nasiona i białe błonki. Ułożyć na blaszce wyłożonej 
opergaminem skórką do góry. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C i piec ok. 30 min, aż 

skórka sczernieje. Przestudzić i delikatnie obrać. 

ź Pomidory naciąć u nasady na krzyż, sparzyć wrzątkiem i również obrać ze skóry. Pokroić na większe 

kawałki. 

ź W rondlu podgrzać oliwę, krótko przesmażyć grubo pokrojoną cebulę. Dodać pomidory i smażyć razem 

dwie minuty. Dodać gorący bulion, pokrojoną paprykę i listki bazylii. Doprowadzić do wrzenia, 

zmniejszyć ogień i gotować 10 minut, co jakiś czas mieszając. 

ź Gotową zupę zmiksować na krem. Doprawić do smaku pieprzem i ewentualnie solą. Udekorować 

śmietaną kremówką lub jogurtem naturalnym i bazylią. 

ź Można podawać z grillowaną bagietką, paluszkami chlebowymi lub cienkim makaronem. 

    Składniki na 4 porcje:   

ź 600 ml gorącego bulionu 
warzywnego lub drobiowego

ź 6 dużych pomidorów 
malinowych lub śliwkowych

ź 3 duże papryki
ź 1 średnia czerwona cebula
ź pół pęczka bazylii
ź sól i pieprz
ź oliwa

Zupa krem z pomidorów i pieczonej papryki

Kreatywny rodzic

Rubrykę prowadzi:
Monika Keller

Zabawa rodzinna

- kim jest ten bobas?
Zabawa, która wywoła mnóstwo śmiechu i radości! Jest doskonałą

propozycją na przyjęcia urodzinowe lub spotkania w szerokim, 
rodzinnym gronie.

Będziemy potrzebować fotografii z okresu 

niemowlęcego każdego z uczestników przyjęcia 

bądź członków rodziny. Zdjęcia najlepiej 

pozyskać w tajemnicy od członków rodziny lub 

rodziców pociech. 

Ponadto niezbędne do zabawy będą kartki, 

długopisy, taśma klejąca lub klamerki i sznurek.

Najpierw przyczepiamy za pomocą taśmy 

klejącej zdjęcia niemowląt do powierzchni drzwi 

lub ściany.

Każda fotografia ma przypisany swój numerek. 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymują kartkę 

ze spisem wszystkich zebranych.

Zadaniem dzieci jest przyjrzenie się zdjęciom 

i przypisanie do imion odpowiednich numerków 

fotografii. Czas na wykonanie zadanie to jakieś 

5-10 minut. Po tym czasie poproś maluchy bądź 

uczestników zabawy, by wymienili się ze sobą 

kartkami z odpowiedziami. Głośno odczytaj 

prawidłowe odpowiedzi, a dzieciaki niech 

s p r a w d z a j ą  p o p r a w n o ś ć  k o l e g ó w 

i koleżanek. Zwycięzcą zostaje ten uczestnik, 

który na pytanie „kim jest ten bobas?” 

odpowiedział prawidłowo największą liczbę 

razy. Nagrodą może być mała zabaweczka lub 

soczek dla niemowląt, lizaki w kształcie 

smoczków są również mile widziane!
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Lucyny Bierut-Mazurek, wstęp 30 zł, rezerwacja: 

722-303-520, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 „Obłoki jasne nad tobą. Słowo. Obraz. 

Taniec”. Wernisaż wystawy fotografii Agnieszki 

Doborzyńskiej i Bartosza Bańki oraz pokaz filmu 

Mariusza Hybiaka. Podsumowanie projektu 

współorganizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca 

w ramach programu „Myśl w ruchu 2019”, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 Pokaz sekcji teatralnej „Czarnobylska 

modlitwa. Kronika przeszłości” instruktor: Piotr 

Lewicki, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 15:00-18:00 , Przejazd rowerowy ulicami Rumi

start Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00-18:00  MKS Mecz Piłki Nożnej – V Liga

Orkan Rumia – GKS Sztorm Kosakowo, Stadion Miejski, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00-18:00  OKS Mecz Piłki Nożnej – A klasa

Janowo Rumia – Kaszubia Starzyno, Boisko MOSiR, 

ul. Gdyńska

godz. 12:00-18:00 , Hala Rumski Maraton Baśki

MOSiR, ul. Mickiewicza 43

godz. 13:00-16:00 Festyn rowerowy – Dzień bez 

samochodu

godz. 10:00-14:00 Mistrzostwa Rumi w Lekkiej 

Atletyce Szkół Podstawowych – konkurencje 

techniczne, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 10:00-14:00 Mistrzostwa Rumi w Lekkiej 

Atletyce Szkół Podstawowych – konkurencje biegowe, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 17:00 , Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 16:00 , Filia nr 2 MBP, Kreatywny czwartek

ul. Kościelna 17 

godz. 17:00 Warsztaty graficzne cz.2 „Kompozycja 

i aranżowanie wystawy” ,  wymagane zapisy: 

zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 Wieczór satyryczny – satyroterapia 

pt. „Punkt G satyry” Tadeusza Buraczewskiego, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 16:00-20:00 , Casting WIERSZOGADANIE 2019

wiek 14-100 lat, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-18:00 IX Memoriał Lidii Lipińskiej 

w Unihokeju – dzień I, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00 , Wycieczka rowerowa grupa „SZPRYCHA”

trasa: Stara Piła – Piekiełko – Bieszkowice – Wyspowo, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 12:00 , wymagane Rodzinne warsztaty teatralne

zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:00  Włoski wieczór „Od arii do piosenki”

wystąpią artyści Opery Bałtyckiej oraz Thomas Grotto 

z największymi włoskimi przebojami, Dom Kultury SM 

Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18:00 Koncert kameralny – „Miłość która nie 

ma szans”, wokal Iza Kowalewska, fortepian – Maciej 

Łyszkiewicz, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 IX Memoriał Lidii Lipińskiej 

w Unihokeju – dzień II, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-14:00 , rodzinne Radosna Niedziela

warsztaty z instruktorami MDK Rumia, Galeria Rumia, 

ul. Sobieskiego 14A

godz. 17:00 , Warsztaty kreatywne z książką w tle

wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 , Warsztaty kreatywne z książką w tle

wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl,  Filia nr 1 

MBP, ul. Pomorska 11

godz. 17:00-23:00 V Ogólnopolska Noc Bibliotek – 

Dookoła świata, w programie m.in.  Afrobajki z muzyką 

na żywo, gra terenowa Wiedźmiński Quest, podróżnicy: 

Artur Wysocki, Aldona Klebowska, sesja RPG 

z Dungeons&Dragons, koncert Cocodjembe&Nandaloo 

i KuKaKiKe, teatrzyk Kamishibai i zabawy dla dzieci oraz 

konkurs kulinarny „Kuchnia świata”, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

wrzesień-październik
2019

Wystawa malarstwa Marii Michalskiej „Miedzy jawą 

a snem”– Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

Wystawa fotografii Agnieszki Doborzyńskiej 

i Bartosza Bańki w ramach projektu „Obłoki jasne 

nad tobą.  S łowo.  Obraz .  Tan iec .”  P ro jek t 

współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca 

w ramach programu Myśl w ruchu 2019, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 

godz. 18:00 Wernisaż wystawy malarstwa Marii 

Michalskiej „Miedzy jawą a snem”, Filia nr 1 MBP, 

ul. Pomorska 11

godz. 17:00 Warsztaty graficzne cz.1 „Projektowanie 

z n a k ó w  g r a f i c z n y c h ” ,  W y m a g a n e  z a p i s y : 

zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura Biblioteka  

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00  Miejski Dom Kultury, Kino Familijne,

ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00-21:00 Mecz Tenisa Stołowego – I Liga 

Mężczyzn, Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia – IKTS 

Broń Radom, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00 Pokaz sekcji teatralnej „czarnobylska 

modlitwa. Kronika przeszłości” instruktor Piotr 

Lewicki, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 19:00 Koncert szwedzkiego chóru męskiego 

Vasterviks manskor oraz międzynarodowej klasy 

gdańskiego zespołu perkusyjnego Jeunesses 

Musicales pod kierunkiem prof. Piotra Sutt, org. Dom 

Kultury SM Janowo, Kościół św. Jana z Kęt

godz. 11:00-14:00 „Charytatywny Bieg na Kocią 

Łapę” ,  Bo i s ko  Boczne  MOS iR /P romenada , 

ul. Mickiewicza 43

godz. 16:00-18:00  OKS Mecz Piłki Nożnej – A klasa

Janowo Rumia – Ogniwo Sopot, Boisko MOSiR, 

ul. Gdyńska

godz. 09:00-14:30 Rumskie Spotkania Muzyczne: 

Muzycznie Wchodzimy w Nowy Rok Szkolny, Hala 

MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-14:30 Rumskie Spotkania Muzyczne: 

Muzycznie Wchodzimy w Nowy Rok Szkolny, Hala 

MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:30 5. Urodziny Stacji Kultura – recital Hanny 

Śleszyńskiej, obowiązują wejściówki, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 16:00 , Filia nr 2 MBP, Kreatywny czwartek

ul. Kościelna 17

godz. 18:00 Wernisaż malarstwa – „Piękno nie 

dostrzegane” autor: Zofia Orczyńska, wokal Donata 

Zuliani, fortepian Zbigniew Kosmalski, Miejski Dom 

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00-14:00  XXIII Otwarcie Stadionu Miejskiego

Sztafety Olimpijskie o Puchar Dyrektora MOSiR Rumia, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 10:00 , Wycieczka rowerowa, grupa „Szprycha”

trasa: Beka – Osłonino – Rzucewo – Błądzikowo – 

Mrzezino, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 14:00-16:00 Rugby Club  Mecz Rugby – I Liga 

Arka Rumia – KS Rugby Ruda Śląska, Stadion Miejski, 

ul. Mickiewicza 43

godz. 15:00-20:00 , Hala MOSiR, Fit Day Rumia 2019

ul. Mickiewicza 49

godz. 08:30-15:00 Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Wejherowskiego w Tenisie Stołowym, Hala MOSiR, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 15:00  Bajkowa Niedziela w Janowie 

w programie: Teatr Qfer „Królewna śnieżka i siedem 

krasnoludków”, Animacje i zabawy, bezpłatne 

dmuchańce, org. Dom Kultury SM Janowo, Park Miejski 

przy ul. Filtrowej

godz. 17:00 , Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

godz. 17:00 , Warsztaty kreatywne z książką w tle

wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

godz. 17:00 , Warsztaty kreatywne z książką w tle

wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Filia nr 1 

MBP, ul. Pomorska 11

godz. 19:00  w wyk. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów

01-30.09 

05-30.09

12.09 (czwartek)

05.09 (czwartek)

10.09 (wtorek)
Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się 
w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja 
(www.parkrun.pl/rejestracja/), wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść, 
przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.

27.09 (piątek)

09-23.09

06.09 (piątek)

07.09 (sobota)

11.09 (środa)

13.09 (piątek)

14.09 (sobota)

16.09 (poniedziałek)

19.09 (czwartek)

20.09 (piątek)

21.09 (sobota)

23.09 (poniedziałek)

24.09 (wtorek)

26.09 (czwartek)

28.09 (sobota)

05.10 (sobota)

15.09 (niedziela)

17.09 (wtorek)

29.09 (niedziela)

01.10 (wtorek)

04.09 (środa)

22.09 (niedziela)

03.10 (czwartek)

16-22.09
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Lucyny Bierut-Mazurek, wstęp 30 zł, rezerwacja: 

722-303-520, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 „Obłoki jasne nad tobą. Słowo. Obraz. 

Taniec”. Wernisaż wystawy fotografii Agnieszki 

Doborzyńskiej i Bartosza Bańki oraz pokaz filmu 

Mariusza Hybiaka. Podsumowanie projektu 

współorganizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca 

w ramach programu „Myśl w ruchu 2019”, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 Pokaz sekcji teatralnej „Czarnobylska 

modlitwa. Kronika przeszłości” instruktor: Piotr 

Lewicki, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 15:00-18:00 , Przejazd rowerowy ulicami Rumi

start Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00-18:00  MKS Mecz Piłki Nożnej – V Liga

Orkan Rumia – GKS Sztorm Kosakowo, Stadion Miejski, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00-18:00  OKS Mecz Piłki Nożnej – A klasa

Janowo Rumia – Kaszubia Starzyno, Boisko MOSiR, 

ul. Gdyńska

godz. 12:00-18:00 , Hala Rumski Maraton Baśki

MOSiR, ul. Mickiewicza 43

godz. 13:00-16:00 Festyn rowerowy – Dzień bez 

samochodu

godz. 10:00-14:00 Mistrzostwa Rumi w Lekkiej 

Atletyce Szkół Podstawowych – konkurencje 

techniczne, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 10:00-14:00 Mistrzostwa Rumi w Lekkiej 

Atletyce Szkół Podstawowych – konkurencje biegowe, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 17:00 , Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 16:00 , Filia nr 2 MBP, Kreatywny czwartek

ul. Kościelna 17 

godz. 17:00 Warsztaty graficzne cz.2 „Kompozycja 

i aranżowanie wystawy” ,  wymagane zapisy: 

zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 Wieczór satyryczny – satyroterapia 

pt. „Punkt G satyry” Tadeusza Buraczewskiego, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 16:00-20:00 , Casting WIERSZOGADANIE 2019

wiek 14-100 lat, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-18:00 IX Memoriał Lidii Lipińskiej 

w Unihokeju – dzień I, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00 , Wycieczka rowerowa grupa „SZPRYCHA”

trasa: Stara Piła – Piekiełko – Bieszkowice – Wyspowo, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 12:00 , wymagane Rodzinne warsztaty teatralne

zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:00  Włoski wieczór „Od arii do piosenki”

wystąpią artyści Opery Bałtyckiej oraz Thomas Grotto 

z największymi włoskimi przebojami, Dom Kultury SM 

Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18:00 Koncert kameralny – „Miłość która nie 

ma szans”, wokal Iza Kowalewska, fortepian – Maciej 

Łyszkiewicz, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 IX Memoriał Lidii Lipińskiej 

w Unihokeju – dzień II, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-14:00 , rodzinne Radosna Niedziela

warsztaty z instruktorami MDK Rumia, Galeria Rumia, 

ul. Sobieskiego 14A

godz. 17:00 , Warsztaty kreatywne z książką w tle

wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 , Warsztaty kreatywne z książką w tle

wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl,  Filia nr 1 

MBP, ul. Pomorska 11

godz. 17:00-23:00 V Ogólnopolska Noc Bibliotek – 

Dookoła świata, w programie m.in.  Afrobajki z muzyką 

na żywo, gra terenowa Wiedźmiński Quest, podróżnicy: 

Artur Wysocki, Aldona Klebowska, sesja RPG 

z Dungeons&Dragons, koncert Cocodjembe&Nandaloo 

i KuKaKiKe, teatrzyk Kamishibai i zabawy dla dzieci oraz 

konkurs kulinarny „Kuchnia świata”, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

wrzesień-październik
2019

Wystawa malarstwa Marii Michalskiej „Miedzy jawą 

a snem”– Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

Wystawa fotografii Agnieszki Doborzyńskiej 

i Bartosza Bańki w ramach projektu „Obłoki jasne 

nad tobą.  S łowo.  Obraz .  Tan iec .”  P ro jek t 

współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca 

w ramach programu Myśl w ruchu 2019, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 

godz. 18:00 Wernisaż wystawy malarstwa Marii 

Michalskiej „Miedzy jawą a snem”, Filia nr 1 MBP, 

ul. Pomorska 11

godz. 17:00 Warsztaty graficzne cz.1 „Projektowanie 

z n a k ó w  g r a f i c z n y c h ” ,  W y m a g a n e  z a p i s y : 

zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura Biblioteka  

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00  Miejski Dom Kultury, Kino Familijne,

ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00-21:00 Mecz Tenisa Stołowego – I Liga 

Mężczyzn, Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia – IKTS 

Broń Radom, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00 Pokaz sekcji teatralnej „czarnobylska 

modlitwa. Kronika przeszłości” instruktor Piotr 

Lewicki, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 19:00 Koncert szwedzkiego chóru męskiego 

Vasterviks manskor oraz międzynarodowej klasy 

gdańskiego zespołu perkusyjnego Jeunesses 

Musicales pod kierunkiem prof. Piotra Sutt, org. Dom 

Kultury SM Janowo, Kościół św. Jana z Kęt

godz. 11:00-14:00 „Charytatywny Bieg na Kocią 

Łapę” ,  Bo i s ko  Boczne  MOS iR /P romenada , 

ul. Mickiewicza 43

godz. 16:00-18:00  OKS Mecz Piłki Nożnej – A klasa

Janowo Rumia – Ogniwo Sopot, Boisko MOSiR, 

ul. Gdyńska

godz. 09:00-14:30 Rumskie Spotkania Muzyczne: 

Muzycznie Wchodzimy w Nowy Rok Szkolny, Hala 

MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-14:30 Rumskie Spotkania Muzyczne: 

Muzycznie Wchodzimy w Nowy Rok Szkolny, Hala 

MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:30 5. Urodziny Stacji Kultura – recital Hanny 

Śleszyńskiej, obowiązują wejściówki, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 16:00 , Filia nr 2 MBP, Kreatywny czwartek

ul. Kościelna 17

godz. 18:00 Wernisaż malarstwa – „Piękno nie 

dostrzegane” autor: Zofia Orczyńska, wokal Donata 

Zuliani, fortepian Zbigniew Kosmalski, Miejski Dom 

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00-14:00  XXIII Otwarcie Stadionu Miejskiego

Sztafety Olimpijskie o Puchar Dyrektora MOSiR Rumia, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 10:00 , Wycieczka rowerowa, grupa „Szprycha”

trasa: Beka – Osłonino – Rzucewo – Błądzikowo – 

Mrzezino, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 14:00-16:00 Rugby Club  Mecz Rugby – I Liga 

Arka Rumia – KS Rugby Ruda Śląska, Stadion Miejski, 

ul. Mickiewicza 43

godz. 15:00-20:00 , Hala MOSiR, Fit Day Rumia 2019

ul. Mickiewicza 49

godz. 08:30-15:00 Otwarte Mistrzostwa Powiatu 

Wejherowskiego w Tenisie Stołowym, Hala MOSiR, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 15:00  Bajkowa Niedziela w Janowie 

w programie: Teatr Qfer „Królewna śnieżka i siedem 

krasnoludków”, Animacje i zabawy, bezpłatne 

dmuchańce, org. Dom Kultury SM Janowo, Park Miejski 

przy ul. Filtrowej

godz. 17:00 , Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

godz. 17:00 , Warsztaty kreatywne z książką w tle

wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

godz. 17:00 , Warsztaty kreatywne z książką w tle

wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Filia nr 1 

MBP, ul. Pomorska 11

godz. 19:00  w wyk. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów

01-30.09 

05-30.09

12.09 (czwartek)

05.09 (czwartek)

10.09 (wtorek)
Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się 
w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja 
(www.parkrun.pl/rejestracja/), wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść, 
przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.

27.09 (piątek)

09-23.09

06.09 (piątek)

07.09 (sobota)

11.09 (środa)

13.09 (piątek)

14.09 (sobota)

16.09 (poniedziałek)

19.09 (czwartek)

20.09 (piątek)

21.09 (sobota)

23.09 (poniedziałek)

24.09 (wtorek)

26.09 (czwartek)

28.09 (sobota)

05.10 (sobota)

15.09 (niedziela)

17.09 (wtorek)

29.09 (niedziela)

01.10 (wtorek)

04.09 (środa)

22.09 (niedziela)

03.10 (czwartek)

16-22.09
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Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady we wrześniu 2019

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

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

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

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

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

Nowa funkcja w aplikacji mobilnej „BLISKO”

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
JUŻ DOSTĘPNA!

1

2

1 W aplikacji BLISKO
Dodaj nadawcę 2 Dodaj „Gospodarka

Odpadami” 3 Dodaj swój adres

3

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 671-94-73

112

999

58 671-01-98

997

58 679-67-22

998

993

992 | 58 679-96-00

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

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-98-25

58 771-25-07

58 671-11-23

58 727-24-40

58 727-21-72

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

58 727-29-50

58 670-48-48

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

58 672-74-23

58 572-72-00

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

58 671-72-10

NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

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

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

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

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

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

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia Interesanci przyjmowani są 
codziennie w godzinach pracy (pon. 9:00-17:00;wt.-pt. 7:30-15:30).Wydział 
Urbanistyki i Architektury oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami 
przyjmuje zgodniez 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

Alkoholowy Telefon Zaufania-Stowarzyszenie Abstynenckie „Krokus”: sobota- 

niedziela 15.30-20.00; 22.00-24.00. Telefon: 517 060 405. 

Harmonogram dostępny jest również na stronie www miasta rumia.eu


