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Czytelne, pozytywne, z charakterem

Do konkursu zgłoszono łącznie 32 prace. Specjalnie powołana 

komisja konkursowa oceniała prace pod kątem przejrzystości 

i  zgodności z tematem. Od przyszłego znaku identyfikacyjnego 

imprezy wymagano także budowania pozytywnego skojarzenia 

z regionem oraz podkreślenia charakteru gospodarza wydarzenia, 

czyli Rumi.  

Za najlepszą propozycję uznano pracę pani Małgorzaty Soroki. 

Zwyciężczyni otrzymała nagrodę w wysokości 1500 złotych. 

Stworzone przez nią logo wykorzystywane będzie na wszystkich 

materiałach identyfikacyjnych i promocyjnych XIX Zjazdu 

Kaszubów w Rumi. 

– Wybrane przez komisję logo w pełni wpisuje się w założenia 

konkursowe. Jest ładne, dobrze oddaje charakter wydarzenia. 

Jestem przekonany, że bardzo dobrze spełni swoje zadanie. 

Serdecznie gratuluję autorce zwycięskiej pracy – mówi Ariel Sinicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej. 

Miasto gospodarz

Światowy Zjazd Kaszubów to największa impreza plenerowa 

promująca kulturę i dorobek kaszubski organizowana co roku 

w  innym mieście województwa pomorskiego.

Ostatnia edycja odbyła się w muzeum Kaszubskiego Parku 

Etnograficznego im. Izydora i Teodory Gulgowskich we Wdzydzach 

Kiszewskich. Wydarzenie zgromadziło tysiące uczestników, a także 

licznych twórców ludowych. W jego trakcie prezentowano dawne 

rzemiosła, organizowano koncerty zespołów folkowych, a także 

liczne konkursy i zabawy z nagrodami. Równie atrakcyjną ofertę 

szykuje Rumia. 

– Poprzednie edycje wydarzenia postawiły poprzeczkę 

naprawdę wysoko. Mimo to jesteśmy przekonani, że Rumia 

zaoferuje uczestnikom wiele wspaniałych, niezapomnianych 

atrakcji, które na długo zapadną w pamięć. Pragniemy 

zorganizować wydarzenie, podczas którego nie zabraknie dobrej 

zabawy i promocji kaszubszczyzny, a przede wszystkim ducha 

integracji i pozytywnej energii. Jestem pewien, że to będzie 

najlepszy zjazd w historii – dodaje Ariel Sinicki. 

Z upływem kwietnia zakończył się także nabór wystawców, 

którzy zaprezentują swoje wyroby - przedmioty użytkowe czy 

artystyczne związane z kulturą kaszubską. Łącznie do Urzędu 

napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, z których wybrano te najbardziej 

atrakcyjne i zgodne z formułą imprezy. 

Impreza z tradycją

Podobne zjazdy organizowane są od 1999 roku. W tym czasie 

cały obszar Kaszub znalazł się w całości w granicach województwa 

pomorskiego. Pierwszy zjazd odbył się w Chojnicach. Wydarzenie 

uważane jest za okazję do promocji  kaszubszczyzny, 

podtrzymywania tradycji regionu oraz integracji Kaszubów.

Wielkimi krokami zbliża się XIX Światowy Zjazd Kaszubów, którego gospodarzem będzie Rumia.  
Największe wydarzenie kulturalne bieżącego roku rozpocznie się już 1 lipca. Tymczasem na początku 
kwietnia w drodze konkursu wyłonione zostało logo imprezy. 

Rumia
1 lipca
2017

Wybraliśmy logo!

Rumia gościła architektów z całego świata
W Stacji Kultura odbyła się międzynarodowa konferencja, która zgromadziła specjalistów w zakresie 
wzornictwa, architektury czy urbanistyki. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu specjalistów 
z Polski i świata.

Goście konferencji, wśród których znaleźli 

się czołowi architekci, urbaniści i specjaliści od 

projektowania przestrzennego, poruszali 

zagadnienia związane m.in. z działaniami 

w  przestr zeni  publ icznej ,  wyzwaniami 

i  problemami stojącymi przed miastami czy 

rozwiązaniami wpływającymi pozytywnie na 

środowisko. 

– Tym razem chcemy zastanowić się nad 

zagadnieniem obecności  problematyki 

społecznej i proekologicznej w projektowaniu. 

Rozważając rolę design we współczesnym 

świecie, można za Timem Brownem zadać 

pytanie: na ile projektowanie jest metodą 

rozwiązywania problemów życiowych, a za 

Dejanem Sudjicem: co jest dziś prawdziwym 

luksusem – posiadanie pewnych rzeczy czy 

raczej rezygnacja z nich? – zapowiadała przed 

wydarzeniem Agnieszka Kurkowska z Komitetu 

Organizacyjnego Konferencji. 

Wybór miejsca nie był przypadkowy – Stacja 

Kul tura s tanowi  jeden z  modelowych 

przykładów rewitalizacji przestrzeni miejskiej. 

Zdewastowany dworzec kolejowy dzięki 

determinacji władz miasta oraz liderów projektu 

zamieniono w bibliotekę, która cieszy się 

międzynarodowym uznaniem. 

Konferencji towarzyszyła wystawa prac 

studentów, a także dzieci – uczestników 

warsztatów zatytułowanych „Architektura 

re g i o n u  i  ś ro d o w i s k o” .  W y d a r z e n i e 

współorganizowane było przez Miasto Rumia, 

Stację Kultura, Politechnikę Koszalińską oraz 

Politechnikę Gdańską. 

Jest to już trzecia  konferencja. Jak rozwija 

się ten projekt? 

Dwie poprzednie konferencje poświęcone 

architekturze odbywały się we współpracy 

z  Politechniką Koszalińską, w tym roku dołączyła 

Politechnika Gdańska. Zakres konferencji 

znacznie się poszerza – najpierw jej tematem była  

architektura i wzornictwo, teraz tematem 

wiodącym obok architektury było środowisko. 

Nie inaczej jest z jej rangą, która rośnie z roku 

na rok. Tegoroczna konferencja spełnia warunki 

międzynarodowej konferencji,  ponieważ jedna 

trzecia uczestników pochodzi z zagranicznych 

ośrodków akademickich i naukowych. 

Jak goście oceniają Stację Kultura? 

Podoba im się  wnętrze, chwalą dobrą 

organizację wydarzenia, robią zdjęcia. Myślę, że 

to dla nas świetna promocja. Ich opinia idzie 

w świat. Mamy już stałych uczestników 

konferencji, ludzie chętnie do nas wracają, dobrze 

czują się w naszej instytucji.  W Rumi mogą 

spotkać się w miłej i dobrej atmosferze. 

Stworzenie takiego zaplecza to nasze zadanie 

i myślę, że wypełniamy je w stu procentach. 

Co może zyskać miasto, organizując tego 

typu inicjatywy? 

Przyjeżdżają tu architekci z całej Polski 

i  świata. Można skorzystać z ich doświadczeń, 

wiele się nauczyć, zapoznać się z nowymi 

trendami w urbanistyce i architekturze.  Ale i my 

możemy  im pokazać  obiekt, którego odbiór 

społeczny jest wyjątkowy. Warto wspomnieć, 

że w raporcie Instytutu Kulturoznawstwa 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 

wykonanego na zlecenie Związku Miast Polskich 

jesteśmy jedyną z ośmiu badanych instytucji, 

która nie otrzymała żadnej negatywnej opinii 

w ś ró d  a n k i e t o w a n y c h  m i e s z k a ń c ó w. 

Zdecydowana większość była pozytywna, reszta 

miała charakter neutralny. Raport pokazał, 

że mieszkańcy są dumni ze Stacji Kultura. Jest to 

dla nas ogromne wyróżnienie. 

A jak do poruszanych podczas konferencji 

tematów odnoszą się słuchacze? 

Przeciętny Kowalski  coraz bardziej 

zainteresowany jest architekturą. Ona nas otacza. 

To nie tylko kwestia własnego domu, lecz także 

całej przestrzeni miejskiej – parku, ulicy, osiedla. 

Dz is ia j  es te tyka  mie j sca  jes t  kwest ią 

pierwszorzędną, nikt nie chce przebywać 

w brzydkich przestrzeniach. 

Jeden z prelegentów wspominał, że 

mieszkańcy jednej z dzielnic Poznania  sprzeciwili 

się powszechnej w Polsce „pastelozie” i na własnym 

osiedlu i zażądali estetycznych elewacji. To oznacza, 

że świadomość społeczna tematu wzrasta. 

Które z tematów poruszanych przez 

prelegentów są Pani najbliższe?

Ważne są dla mnie tematy humanistyczne, 

czyli te uwzględniające zrównoważony rozwój, 

gdzie architektura uwzględnia potrzeby ludzi, 

gdzie środowisko naturalne jest równie ważne jak 

człowiek. Coraz częściej mówi się o wycofywaniu 

się z kształtowania środowiska, na rzecz 

współdzielenia, współzamieszkiwania. Młode 

ruchy miejskie wpisują się w ten trend głosząc 

hasła, że miasto ma być dla ludzi, a nie dla 

samochodów lub deweloperów.  Takie kwestie są 

mi szczególnie bliskie. Żyjemy we wspólnym 

ekosystemie i musimy dbać o świat, żeby żyło się 

lepiej i piękniej.

Krystyna Laskowicz:
mieszkańcy są dumni ze Stacji Kultura

Wywiad

Dziękujemy za rozmowę.
Rumia naturalnie pomysłowa2 3
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II Wojewódzki Konkurs
Plastyczny „Tu żyjemy”
Motto: „Z planetą barw przez Trójmiasto”

Z nadesłanych do MDK RUMIA ponad 130 

prac z całego województwa jury konkursowe, 

w którego skład wchodziła inicjatorka 

konkursu pani Beata Went oraz towarzyszące 

jej w wyborze zwycięzców pani Katarzyna 

Jędrzejewska, Jolanta Kitowska oraz Maria 

Sułkowska ze względu na bardzo wysoki 

poziom nagrodziło i wyróżniło w sumie aż 23 

osoby w trzech kategoriach wiekowych.

Rodzinny Kwiecień w Domu Kultury
Repertuar Miejskiego Domu Kultury w kwietniu był bardziej ukierunkowany na 

rodzinne wydarzenia. Odbył się spektakl Teatru Gdynia Główna „Wielkie 

ciasto”w reżyserii Piotra Srebrowskiego. Przedstawienie lalkowe, postaci wykonane 

były z kuchennych przedmiotów i na oczach dzieci ożywały, tym samym wzbudzając 

zachwyt wśród przybyłych widzów. Podobne reakcje zarówno dzieci jak i rodziców 

wywołał seans bajki „Pinokio”, która wyświetlana była za pomocą klasycznego 

projektora Ania. Natomiast życie, bohaterom tej bajki nadała aktorka i dyrektor MDK 

Agnieszka Skawińska. RADOSNE NIEDZIELE to kolejna propozycja dla 

najmłodszych. Od marca w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w godz. 11.00- 14.00 

MDK w Galerii Rumia organizuje warsztaty plastyczne, gry, zabawy i konkursy. 

Pierwsze spotkanie z tematem przewodnim Wielkanocne jajo przyciągnęło dużą 

liczbę zainteresowanych. Następne spotkanie 30 kwietnia zatytułowane będzie 

Wiosenne origami.

Czytanie bajki A.Skawińska

Wielkie Ciasto reż. P.Srebrowski

Radosna Niedziela

Deszczowa aura nie przeszkodziła uczestnikom XIX Biegu Wielkanocnego w osiąganiu świetnych 
wyników sportowych. 

Zawody podzielone zostały na kilka kategorii, wśród których 

znalazły się zarówno te przeznaczone dla młodszych, 

jak i dorosłych zawodników. Miłośnicy biegania sprawdzali się na 

dystansach od 400 do 3000 metrów. W kategorii OPEN mierzono 

się na trasie o długości 5 kilometrów. 

– Bieg Wielkanocny to nawiązanie do biblijnego biegu 

apostołów do pustego grobu, gdzie nie było już Jezusa Chrystusa. 

To była dla nich wielka radość. W życiu zawsze gdzieś biegniemy 

i chcemy osiągać jakieś cele. Mam nadzieję, że te małe cele zostały 

podczas biegu osiągnięte – mówił podczas wydarzenia ksiądz 

Janusz Sikora. 

– Bieg Wielkanocny to nie tylko dobrze zorganizowana 

impreza biegowa, lecz także świetna zabawa dla wszystkich. Tym 

razem pogoda zdecydowanie nie rozpieszczała biegaczy, ale 

mimo to udało się nam spędzić czas we wspólnym gronie, 

z rodziną, przy muzyce, na świeżym powietrzu – mówi Szymon, 

jeden z uczestników, któremu udało się zająć II miejsce 

w kategorii OPEN na 5 kilometrów. 

Trasa biegu wiodła ulicami Cmentarną, Borówkową, Bukową, 

Kazimierską, Agrestową, Mostową i Świętopełka.

Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumi wręcza medal za zajęcie pierwszego miejsca

XIX Bieg
Wielkanocny

Finał Wojewódzki  XVII Licealiady młodzieży szkolnej
w piłce nożnej chłopców
26 kwietnia 2017, Fotorelacja

4 54 Rumia naturalnie pomysłowa
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Zdjęcie z podróży Agnieszki i Piotra Kaźnicy

„Czytanie porusza!”- takie hasło proponują 

organizatorzy III krajowej edycji Nocy Bibliotek. 

Stacja Kultura – jak zwykle nada imprezie 

wyjątkowy charakter. Gdzie przeniesiemy się tym 

razem? Otóż podążymy szlakami, z dala od zgiełku 

miasta, wprost do „Zielonej krainy”. Rumię poruszy 

przede wszystkim natura i ekologia.

Dla tych, którzy o Nocy Bibliotek słyszą po raz 

pierwszy, kilka informacji ogólnych. Noc Bibliotek 

to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja 

promująca czytelnictwo i biblioteki jako 

najbardziej dostępne instytucje kultury, często 

jedyne w małych miejscowościach, gdzie nie ma 

teatrów, kin, muzeów, galerii i filharmonii, miejsca 

z bogatą ofertą kulturalną, z których zasobów 

warto korzystać. Impreza stanowi alternatywę dla 

znanej wszystkim akcji pt. „Noc Muzeów”.

Wracając do Rumi i tegorocznej edycji, nie 

zdziwcie się, gdy 3 czerwca (sobota) w rumskiej 

bibliotece wyrosną drzewa.  Liczcie się z tym, że 

pojawią się tego dnia blogerzy i youtuberzy 

kulinarni, którzy o dzikiej kuchni i dobrym 

jedzeniu wiedzą chyba wszystko. Dźwięki 

etniczne i folkowe zagłuszą pociągowy zgiełk. 

Recykling, bioróżnorodność zdominują naszą 

mowę. Warsztaty, zabawy, teatrzyki będą toczyły 

się blisko pół, ziół i gór. Podróżnicy nas zainspirują 

do dalekich wypraw survivalowych, a pracownicy 

Stacji Kultura niejednokrotnie Was zaskoczą

Nie może Was zabraknąć. Szczegóły już 

wkrótce na: www.bibliotekarumia.pl

Obserwujcie czujnie nasz profil Facebook 

@Biblioteka Rumia.

III Ogólnopolska Noc Bibliotek
zbliża się wielkimi krokami
Już 3 czerwca biblioteki staną na głowie, aby przyciągnąć Was 
swoimi pomysłami

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

Agata Michalak,

O dobrym jedzeniu.

Opowieści z pola, ogrodu i lasu 
Wydawnictwo Czarne,

Wołowiec 2017

Na pewno zdarzyło Wam się kupić pomidory w supermarkecie, które 

ze smakiem prawdziwych pomidorów nie miały nic wspólnego. Nie raz zjedliście nie 

sezonową truskawkę o smaku…zielonej trawy. Jeżeli taki stan rzeczy generalnie Was 

nie zadawala, denerwujecie się, czytając o jedzeniu przyszłości, w którym to 

produkowane są bezmięsne wersje bekonu, indyka, czy kurczaka, koniecznie 

powinniście zajrzeć do reportażu Agaty Michalak O dobrym jedzeniu. Opowieści 

z pola, ogrodu i lasu. Odczujecie prawdziwą ulgę, dotlenicie się lekturą, z czułością 

pomyślicie o polskich, małych gospodarstwach rolnych, w których ziemie uprawia 

się w zgodzie z naturą, gdzie kultywowane są tradycje domowego przetwórstwa, 

a kuchnia polska traktowana jest z pieczołowitością, stanowiąc ważne ogniwo 

polskiej kultury w ogóle. Na szczęście takie miejsca naprawdę istnieją – wystarczy 

bardziej uważnie poszukać.

W szukaniu i zrozumieniu pomoże nam autorka Agata Michalak – kulturoznawczymi, 

współtwórca magazynu kulturalno-kulinarnego „Kukbuk”, która w nietuzinkowy 

i niezwykle rzeczowy sposób zbiera w jeden reportaż rozmowy z dostawcami, rzeźnikami, 

rybakami, rolnikami, botanikami, kucharzami.  To, co łączy ich wszystkich to ciężka praca, 

szacunek do natury, świadomość w uprawie i kupowaniu, refleksja nad tym, skąd 

pochodzą produkty, którymi się żywimy. 

Książka Agaty Michalak jest subtelnie patriotyczna. Wybrzmiewa z niej 

nienachalny głos polskiej dobrej praktyki kulinarnej, w której „jedzenie to wartość, 

na którą pracowaliśmy latami. Zniszczenie jej byłoby ciosem zadanym ni mniej, 

ni więcej, tylko samej polskiej kulturze” (Tamże, s. 207). A w dodatku jak dobrze się 

czyta. Jednym tchem! 

Poleca: Anna Chlewicka ze Stacji Kultura.

Więcej recenzji znajdziecie na: www.fabrykarecenzji.pl 
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Zakończył się okres składania wniosków do tegorocznego 
Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie oraz uroczyste 
ogłoszenie wyników będzie miało miejsce tradycyjnie 
w drugiej połowie roku. Tymczasem władze miasta stopniowo 
realizują projekty, które mieszkańcy wybrali w poprzedniej 
edycji. 

Praca wre… 

Pomimo niewielkiej ilości czasu, jaka upłynęła od momentu ogłoszenia wyników, 

miastu udało się zrealizować pierwsze projekty – w tym ten zwycięski, czyli zakup 

defibrylatorów dla strażników miejskich. Zakładał on wyposażenie radiowozów

w trzy takie urządzenia.

– Wszyscy strażnicy zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z defibrylatorów. 

Trafią one do naszych radiowozów, dzięki czemu będą mobilne, a strażnicy będą oni 

mogli skutecznie ratować życie – mówi komendant straży miejskiej, Roman Świrski. 

Trwa także sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich. Projekt społeczny 

cieszący się każdego roku dużym zainteresowaniem pozwala na bezpłatną sterylizację 

lub kastrację oraz czipowanie zwierzęcia w jednym z gabinetów weterynaryjnych, 

z którym gmina podpisała specjalną umowę. Kolejnym z już wdrożonych projektów jest 

bezpłatna nauka pływania dla dzieci z roczników 2008 i 2009. 

Jeszcze przed nami 

W październiku 2016 roku ogłoszono łącznie aż trzynaście zwycięskich 

projektów. Zostaną one zrealizowane do końca bieżącego roku. Wśród nich, poza już 

wdrożonymi, największą ilością głosów może pochwalić się budowa bieżni sportowej 

i skoczni do skoku w ZSO, budowa fontanny w janowskim parku oraz „Mała 

filharmonia”, czyli cykl niedzielnych koncertów muzyki klasycznej dla dzieci. Te oraz 

pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą w nadchodzących miesiącach. 

Nawierzchnia boiska przy Gimnazjum nr 2

Plac zabaw dla dzieci, Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna

Boisko – ul. Towarowa

„Umiem pływać” - Projekt prospołeczny

Defibrylator Straży Miejskiej w Rumi

ZREALIZOWANE
PROJEKTY

rumia.budzet-obywatelski.orgStrona www
Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski 

Przykładowe projekty zrealizowane
w poprzednich edycjach

Kompletna lista wyników zeszłorocznego budżetu obywatelskiego wraz 

z liczbą głosów:

13. Ogólnodostępna wiata ogniskowa (191 głosów)

12. Rumia – historie nieznane, Cyfrowe Archiwum Społeczne (333 głosów)

11. Budowa ogólnodostępnego parkingu przy SP nr 6 (360 głosów)

10. Sygnalizacja świetlna (na przycisk) na przejściu (465 głosów)

9. Budowa parkingu przy ul. Pułaskiego (487 głosów)

8. Trener na podwórku (493 głosy)

7. Remont nawierzchni na osiedlu Janowo – Gdańska 37-39 (527 głosów)

6. Mała Filharmonia w Parku (602 głosy)

5. Fontanna w janowskim parku (759 głosów)

4. Budowa bieżni sportowej i skoczni do skoku w ZSO (802 głosy)

3. Nauka pływania dla dzieci (833 głosy)

2. Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (1029 głosów)

1. Mobilny defibrylator dla straży miejskiej (1259 głosów)

Stacja Kultura 
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Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski 

Przykładowe projekty zrealizowane
w poprzednich edycjach

Kompletna lista wyników zeszłorocznego budżetu obywatelskiego wraz 

z liczbą głosów:

13. Ogólnodostępna wiata ogniskowa (191 głosów)

12. Rumia – historie nieznane, Cyfrowe Archiwum Społeczne (333 głosów)

11. Budowa ogólnodostępnego parkingu przy SP nr 6 (360 głosów)

10. Sygnalizacja świetlna (na przycisk) na przejściu (465 głosów)

9. Budowa parkingu przy ul. Pułaskiego (487 głosów)

8. Trener na podwórku (493 głosy)

7. Remont nawierzchni na osiedlu Janowo – Gdańska 37-39 (527 głosów)

6. Mała Filharmonia w Parku (602 głosy)

5. Fontanna w janowskim parku (759 głosów)

4. Budowa bieżni sportowej i skoczni do skoku w ZSO (802 głosy)

3. Nauka pływania dla dzieci (833 głosy)

2. Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (1029 głosów)

1. Mobilny defibrylator dla straży miejskiej (1259 głosów)

Stacja Kultura 
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Fragmenty ceglanego muru, pozostałości po średniowiecznej 

świątyni, pamiętają XV wiek. Obiekt powstał na miejscu jeszcze 

starszego, drewnianego kościoła, którego początki sięgają 

przełomu XII i XIII wieku. W czasach średniowiecznych był to jeden 

z najważniejszych budynków tego typu w okolicy. Obecnie zabytek 

wymaga pilnej opieki specjalistów, ponieważ ostatnie poważne 

prace konserwatorskie przeprowadzono w jego obrębie w 1994 roku. 

– Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego miasta. Rumia 

posiada wprawdzie bogatą historię, ale nie pozostawiła ona po sobie 

zbyt wielu wyraźnych śladów. Dlatego ważne jest, aby nie tylko ocalić 

ten najstarszy lokalny zabytek, lecz także uczynić go bliższym 

mieszkańcom – mówi zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt.

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Dofinansowanie na
konserwację ruin kościoła
90 tysięcy złotych pozyskano na prace konserwatorskie w obrębie najcenniejszego lokalnego zabytku, 
czyli ruin kościoła p.w. św. Mikołaja i Świętego Krzyża oraz otaczającego ich zespołu cmentarno-
parkowego. 

N a ro d o w e g o  p o z w o l i  n a  w y k o n a n i e  b a d a ń  i  p r a c 

konserwatorskich. Opieką objęte zostaną nie tylko ruiny, lecz także 

nagrobki, których historia sięga XIX wieku. Zbudowane zostanie 

lapidarium, czyli specjalna przestrzeń pozwalająca na ochronę 

i ekspozycję elementów tzw. sztuki sepulkralnej – fragmentów 

nagrobków, krzyży, rzeźb nagrobnych czy tablic. 

– W przyszłości teren ruin zostanie udostępniony na cele 

historyczne, kulturalne, edukacyjne i artystyczne. W 2016 roku 

Miejski Dom Kultury zorganizował w tym miejscu specjalny 

spektakl  zaduszkowy,  któr y spotkał  s ię  z  ogromnym 

zainteresowaniem mieszkańców. Chcemy wykorzystać ten 

potencjał – dodaje Agnieszka Rodak, naczelnik Wydziału Rozwoju 

Miasta, komórki odpowiedzialnej za pozyskanie dofinansowania. 

Prace konserwatorskie rozpoczną i zakończą się jeszcze w tym roku.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego podzielona zostanie na dwa 

etapy. Pierwszy z nich obejmie odcinek wzdłuż rzeki od siedziby 

Miejskiego Domu Kultury do wysokości Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji. W tej części wybudowane zostaną dwie kładki. 

Zakończenie tego etapu planowane jest na czerwiec 2017 roku. 

Dalsza część – do ul. Dębogórskiej – wybudowana zostanie między 

czerwcem a lipcem. 

Ciąg pieszy wybudowany zostanie z kostki betonowej, 

natomiast ciąg rowerowy z mieszanki mastyksowo-grysowej 

w kolorze czerwonym. Cały odcinek zostanie oświetlony. 

Pod koniec kwietnia przeprowadzono niezbędne prace 

porządkowe, m.in. wycinkę drzew i krzewów kolidujących 

z inwestycją oraz przesadzenia. Na początek maja zaplanowane 

zostały prace archeologiczne – trasa przebiegała będzie bowiem 

wzdłuż najstarszych części naszego miasta. 

– Przez wiele ostatnich lat postulowano o uporządkowanie 

terenów przy Zagórskiej Strudze. Teraz udało nam się wykonać 

pierwsze kroki. Ta przestrzeń to nasz ogromny atut, rzeka przecina 

bowiem całe miasto. W przyszłości ciąg pieszo-rowerowy mógłby 

łączyć okolice Galerii Rumia z Placem Kaszubskim – mówi Beata 

Ławrukajtis, przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej. 

Łączny koszt pierwszego etapu inwestycji wyniesie 900 tysięcy 

złotych. W przyszłości planowana jest budowa kolejnych kładek 

oraz łączników z ul. Starowiejską i z ul. Mickiewicza. Obecnie 

pozostają one w fazie projektowej.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku między siedzibą 

Miejskiego Domu Kultury oraz ulicą Dębogórską nie jest pierwszą 

inwestycją wzdłuż Zagórskiej Strugi. Na początku 2016 roku 

zbudowana została trasa od mostku przy ul. Torowej do 

ul. Abrahama. Wówczas prace objęły budowę nowej nawierzchni, 

montaż instalacji odprowadzania wód opadowych oraz 

nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Spacerem
i rowerem

wzdłuż
Zagórskiej Strugi

Po wielu latach mieszkańcy Rumi wreszcie będą 
mogli przespacerować się fragmentem ciągu 
rowerowo-pieszego wzdłuż Zagórzanki. Jego 
kolejne odcinki powstaną w ciągu najbliższych 
miesięcy. 

Zagórska Struga wypływa z jeziora Marchowo. W swoim 

28-kilometrowym biegu mija m.in. leśny obszar 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a także malownicze 

okolice Piekiełka, Starej Piły, Szmelty i Zagórza. 

Na wysokości ulicy Dąbrowskiego rozpoczyna się odcinek 

ujściowy rzeki. Rzeka nazywana jest też Zagórzanką lub 

Koleczkowską Struga. W przeszłości pełniła ważne funkcje 

gospodarcze – zasilała młyny, używana była także do 

spławiania drewna. Obecnie podziwiać można ją dzięki 

trasie turystycznej PTTK – Szlakowi Zagórskiej Strugi. 

Oznaczona jest kolorem czarnym. 
Trakt pieszy Ścieżka rowerowa
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    GMINA
KOSAKOWO

GDYNIA

Celem projektu, realizowanego w okresie od 

stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r., jest nawiązanie 

i  wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi 

i  norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej 

na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii 

i najlepszych praktyk w obszarze efektywności 

energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w sektorze komunalnym. Projekt jest 

finansowany w ramach Funduszu Współpracy 

Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2009-2014.

Mikroprojekt przygotowany w Rumi został – 

jako jeden z 10 najlepszych – nagrodzony 

w  otwartym konkursie na innowacje w zakresie 

efektywności energetycznej lub wykorzystania 

OZE, zainspirowane doświadczeniami norweskimi 

lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu 

norweskich doświadczeń. Zorganizowany 

w  ramach polsko-norweskiego projektu konkurs 

mia ł  na  ce lu  wsparc ie  ww.  jednostek 

w  przygotowaniu do realizacji najciekawszych 

innowacyjnych projektów pilotażowych poprzez 

przyznanie im mikrograntów na przygotowanie 

analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych 

działań nieinwestycyjnych niezbędnych do 

wdrożenia tych tzw. mikroprojektów, a także 

poprzez zapewnienie współpracy z partnerem 

Miasto Rumia we współpracy z norweskimi partnerami przygotowuje do wdrożenia przedsięwzięcie pn. 
„Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi”, w ramach 
realizacji projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” 
(www.razemdlaklimatu.eu).

norweskim, który wesprze beneficjenta swoją 

wiedzą i doświadczeniem. 

Wprowadzenie innowacyjnego systemu 

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód 

c zęśc i  m ias ta  Rumi  zak łada  budowę 

elektrociepłowni poligeneracyjnej, zapewniającej: 

produkcję energii elektrycznej, ciepła i chłodu .

Elektrociepłownia ma zaopatrywać odbiorców 

w ciepłą wodę użytkową oraz pokrywać część 

zapotrzebowania na ciepło systemowe. Planuje się, 

iż zostanie ona zlokalizowana na terenie Zakładu 

Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. i zastąpi 

istniejącą tam obecnie ciepłownię zakładową. 

Wstępne założenia projektowe przewidują 

rozwiązanie modułowe, z możl iwością 

kontynuowania inwestycji w wielu etapach. 

W  pob l i żu  p roponowane j  s i ł own i 

po l igeneracy jne j  zna jdują  s ię  os ied la 

mieszkaniowe, szkoła podstawowa oraz kilka 

zakładów przemysłowych (m.in. Toyota), a przede 

wszystkim zakłady Remontowa LNG System sp. 

z o.o. Są to potencjalni odbiorcy zarówno ciepła, jak 

i chłodu, którego produkcja w okresie letnim może 

znacznie wpłynąć na efekt ekonomiczny inwestycji. 

Widok z góry Markowca

„Droga Trzech Powiatów” –
wykonano kolejny krok

W listopadzie zeszłego roku przedstawiciele Rumi, Gdyni oraz Kosakowa podpisali list intencyjny 
dotyczący budowy drogi łączącej trzy powiaty. Podczas marcowej sesji władze Rumi zarezerwowały 
środki na wykonanie dokumentacji technicznej. 

Dla mieszkańców i inwestorów

Władze miasta wspólnie z Radą Miejską podjęły decyzję 

o przeznaczeniu z budżetu 800 tysięcy złotych na stworzenie 

dokumentacji technicznej koniecznej do budowy tzw. „drogi trzech 

powiatów”, czyli trzeciej nitki łączącej Rumię z Gdynią. 

– Porozumienie podpisane z Gdynią i Kosakowem było wyrażeniem 

woli współpracy przy budowie nowej drogi. Teraz wykonaliśmy kolejny, 

bardzo ważny, krok. Stworzenie dokumentacji technicznej oznacza 

przystąpienie do konkretnych prac. Ta inwestycja jest bardzo ważna 

zarówno ze względu na dobro mieszkańców, jak i aktywizację naszych 

terenów inwestycyjnych – mówi burmistrz Michał Pasieczny. 

Warto dodać, że w okolicach ulic I Dywizji Wojska Polskiego, 

Kazimierskiej i Długiej planowane jest stworzenie parku przemysłowego 

o powierzchni 20 hektarów. Potencjalni inwestorzy będą mogli w jego 

obrębie m.in. prowadzić działalność magazynową, produkcyjną, a także 

tworzyć centra logistyczne. 

– Mocno pracujemy nad tym, aby niewykorzystane obecnie obszary 

Rumi w przyszłości stały się miejscem, do którego chętnie ściągać będą 

duże firmy. Pozytywnie wpłynie to na budżet miasta czy ilość miejsc pracy. 

Stworzenie dogodnego połączenia drogowego chociażby z gdyńskim 

portem daje nam bardzo duże szanse na osiągnięcie tego celu – dodaje. 

Zamiast „Popiołówki”

Planowany ciąg komunikacyjny ma połączyć ulicę I Dywizji Wojska 

Polskiego oraz okolice ulicy Długiej w Dębogórzu-Wybudowaniu z ulicą 

Pucką w Gdyni. Jego duży fragment powstanie w miejscu tzw. 

„Popiołówki”, czyli trasy technicznej używanej obecnie przez 

elektrociepłownię. W sezonie letnim odcinek ten chętnie wykorzystywany 

jest przez rowerzystów, bowiem kierowcy samochodów nie mogą 

poruszać się nim bez odpowiedniej przepustki. 

– Z pewnością będzie to duże udogodnienie dla mieszkańców Janowa 

i okolic, ale nie tylko. W połączeniu z planowanym węzłem na wysokości 

przystanku SKM Rumia Janowo trzecia droga dojazdowa do Gdyni od 

strony Dębogórza-Wybudowania stworzy naprawdę dogodne warunki 

poruszania się autem – mówi Krzysztof Tomal, mieszkaniec Rumi. 

Zgodnie ze wstępnymi założeniami droga ma posiadać dwa pasy oraz 

ścieżkę rowerową. Dzięki takiemu rozwiązaniu malownicze tereny między 

Rumią i Gdynią wciąż będą mogły być wykorzystywane przez entuzjastów 

dwóch kółek. 

– Obecnie zdarza mi się jeździć w tych okolicach na rowerze. Budowa 

drogi rowerowej wzdłuż planowanego odcinka to bardzo dobry pomysł i z 

pewnością zadowoli wiele osób lubiących aktywność fizyczną. Chociaż 

oczywiście nowe połączenie będzie wygodne przede wszystkim dla tych, 

którzy na co dzień pracują w Gdyni i dojeżdżają tam samochodem. 

Pewnie w dalszej przyszłości uda się poprowadzić tą drogą autobus, 

to byłoby coś – mówi pani Dominika mieszkanka Rumi.

Co dalej? 

Po wykonaniu dokumentacji technicznej miasto przystąpi do 

pozyskiwania funduszy na realizację inwestycji. Ze względu na rodzaj 

gruntów wyceniana jest wstępnie na kwotę od 25 do 50 milionów złotych.

Innowacyjna elektrociepłownia
poligeneracyjna w Rumi

Celem mikroprojektu było przygotowanie 

analizy ekonomiczno-technicznej, na podstawie 

której zostaną wybrane szczegółowe elementy 

proponowanej siłowni, zostanie dobrana jej moc, 

szczegóły technologiczne poszczególnych 

elementów itp. Analiza taka jest konieczna ze 

w z g l ę d u  n a  p o z i o m  i n n o w a c y j n o ś c i 

proponowanego rozwiązania i umożliwi podjęcie 

kolejnego kroku, jakim jest wybór technologii, która 

zostanie zastosowana, dokument wskaże również 

moce i potrzebny zakres pojemności magazynów 

energii.

W ramach mikroprojektu Rumia nawiązała 

współpracę z norweskim przedsiębiorstwem GLØR 

IKS, zapoznając się z jego doświadczeniami m.in. 

w zakresie komunikacji i współpracy z kluczowymi 

interesariuszami oraz informacji na temat modeli 

współpracy gmin (oraz ich związków) 

z podmiotami prywatnymi przy podobnych 

przedsięwzięciach. W ramach mikroprojektu 

odbyły się dwa spotkania – w Norwegii i w Polsce  – 

które były okazją do wymiany doświadczeń 

i  dialogu na temat ekologicznych i ekonomicznych 

sposobów zaopatrywania odbiorców w energię.

 Stary budynek ciepłowni do modernizacji

Wizyta studyjna w Lillehammer (Norwegia)

Budowa tej drogi jest dla nas bardzo ważnym 

wyzwaniem. Stworzenie dokumentacj i 

technicznej pozwoli  nam na dokładne 

określenie kosztów związanych z budową, a co 

za tym idzie będziemy mogli przystąpić wraz z 

naszymi partnerami do pozyskiwania funduszy 

– podsumowuje Michał Pasieczny.    
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Inwestycje Inwestycje

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" i Urząd Miasta Rumi

Projekt „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest 

finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 
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GDYNIA

Celem projektu, realizowanego w okresie od 

stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r., jest nawiązanie 

i  wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi 

i  norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej 

na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii 

i najlepszych praktyk w obszarze efektywności 

energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w sektorze komunalnym. Projekt jest 

finansowany w ramach Funduszu Współpracy 

Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2009-2014.

Mikroprojekt przygotowany w Rumi został – 

jako jeden z 10 najlepszych – nagrodzony 

w  otwartym konkursie na innowacje w zakresie 

efektywności energetycznej lub wykorzystania 

OZE, zainspirowane doświadczeniami norweskimi 

lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu 

norweskich doświadczeń. Zorganizowany 

w  ramach polsko-norweskiego projektu konkurs 

mia ł  na  ce lu  wsparc ie  ww.  jednostek 

w  przygotowaniu do realizacji najciekawszych 

innowacyjnych projektów pilotażowych poprzez 

przyznanie im mikrograntów na przygotowanie 

analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych 

działań nieinwestycyjnych niezbędnych do 

wdrożenia tych tzw. mikroprojektów, a także 

poprzez zapewnienie współpracy z partnerem 

Miasto Rumia we współpracy z norweskimi partnerami przygotowuje do wdrożenia przedsięwzięcie pn. 
„Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi”, w ramach 
realizacji projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” 
(www.razemdlaklimatu.eu).

norweskim, który wesprze beneficjenta swoją 

wiedzą i doświadczeniem. 

Wprowadzenie innowacyjnego systemu 

zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód 

c zęśc i  m ias ta  Rumi  zak łada  budowę 

elektrociepłowni poligeneracyjnej, zapewniającej: 

produkcję energii elektrycznej, ciepła i chłodu .

Elektrociepłownia ma zaopatrywać odbiorców 

w ciepłą wodę użytkową oraz pokrywać część 

zapotrzebowania na ciepło systemowe. Planuje się, 

iż zostanie ona zlokalizowana na terenie Zakładu 

Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. i zastąpi 

istniejącą tam obecnie ciepłownię zakładową. 

Wstępne założenia projektowe przewidują 

rozwiązanie modułowe, z możl iwością 

kontynuowania inwestycji w wielu etapach. 

W  pob l i żu  p roponowane j  s i ł own i 

po l igeneracy jne j  zna jdują  s ię  os ied la 

mieszkaniowe, szkoła podstawowa oraz kilka 

zakładów przemysłowych (m.in. Toyota), a przede 

wszystkim zakłady Remontowa LNG System sp. 

z o.o. Są to potencjalni odbiorcy zarówno ciepła, jak 

i chłodu, którego produkcja w okresie letnim może 

znacznie wpłynąć na efekt ekonomiczny inwestycji. 

Widok z góry Markowca

„Droga Trzech Powiatów” –
wykonano kolejny krok

W listopadzie zeszłego roku przedstawiciele Rumi, Gdyni oraz Kosakowa podpisali list intencyjny 
dotyczący budowy drogi łączącej trzy powiaty. Podczas marcowej sesji władze Rumi zarezerwowały 
środki na wykonanie dokumentacji technicznej. 

Dla mieszkańców i inwestorów

Władze miasta wspólnie z Radą Miejską podjęły decyzję 

o przeznaczeniu z budżetu 800 tysięcy złotych na stworzenie 

dokumentacji technicznej koniecznej do budowy tzw. „drogi trzech 

powiatów”, czyli trzeciej nitki łączącej Rumię z Gdynią. 

– Porozumienie podpisane z Gdynią i Kosakowem było wyrażeniem 

woli współpracy przy budowie nowej drogi. Teraz wykonaliśmy kolejny, 

bardzo ważny, krok. Stworzenie dokumentacji technicznej oznacza 

przystąpienie do konkretnych prac. Ta inwestycja jest bardzo ważna 

zarówno ze względu na dobro mieszkańców, jak i aktywizację naszych 

terenów inwestycyjnych – mówi burmistrz Michał Pasieczny. 

Warto dodać, że w okolicach ulic I Dywizji Wojska Polskiego, 

Kazimierskiej i Długiej planowane jest stworzenie parku przemysłowego 

o powierzchni 20 hektarów. Potencjalni inwestorzy będą mogli w jego 

obrębie m.in. prowadzić działalność magazynową, produkcyjną, a także 

tworzyć centra logistyczne. 

– Mocno pracujemy nad tym, aby niewykorzystane obecnie obszary 

Rumi w przyszłości stały się miejscem, do którego chętnie ściągać będą 

duże firmy. Pozytywnie wpłynie to na budżet miasta czy ilość miejsc pracy. 

Stworzenie dogodnego połączenia drogowego chociażby z gdyńskim 

portem daje nam bardzo duże szanse na osiągnięcie tego celu – dodaje. 

Zamiast „Popiołówki”

Planowany ciąg komunikacyjny ma połączyć ulicę I Dywizji Wojska 

Polskiego oraz okolice ulicy Długiej w Dębogórzu-Wybudowaniu z ulicą 

Pucką w Gdyni. Jego duży fragment powstanie w miejscu tzw. 

„Popiołówki”, czyli trasy technicznej używanej obecnie przez 

elektrociepłownię. W sezonie letnim odcinek ten chętnie wykorzystywany 

jest przez rowerzystów, bowiem kierowcy samochodów nie mogą 

poruszać się nim bez odpowiedniej przepustki. 

– Z pewnością będzie to duże udogodnienie dla mieszkańców Janowa 

i okolic, ale nie tylko. W połączeniu z planowanym węzłem na wysokości 

przystanku SKM Rumia Janowo trzecia droga dojazdowa do Gdyni od 

strony Dębogórza-Wybudowania stworzy naprawdę dogodne warunki 

poruszania się autem – mówi Krzysztof Tomal, mieszkaniec Rumi. 

Zgodnie ze wstępnymi założeniami droga ma posiadać dwa pasy oraz 

ścieżkę rowerową. Dzięki takiemu rozwiązaniu malownicze tereny między 

Rumią i Gdynią wciąż będą mogły być wykorzystywane przez entuzjastów 

dwóch kółek. 

– Obecnie zdarza mi się jeździć w tych okolicach na rowerze. Budowa 

drogi rowerowej wzdłuż planowanego odcinka to bardzo dobry pomysł i z 

pewnością zadowoli wiele osób lubiących aktywność fizyczną. Chociaż 

oczywiście nowe połączenie będzie wygodne przede wszystkim dla tych, 

którzy na co dzień pracują w Gdyni i dojeżdżają tam samochodem. 

Pewnie w dalszej przyszłości uda się poprowadzić tą drogą autobus, 

to byłoby coś – mówi pani Dominika mieszkanka Rumi.

Co dalej? 

Po wykonaniu dokumentacji technicznej miasto przystąpi do 

pozyskiwania funduszy na realizację inwestycji. Ze względu na rodzaj 

gruntów wyceniana jest wstępnie na kwotę od 25 do 50 milionów złotych.

Innowacyjna elektrociepłownia
poligeneracyjna w Rumi

Celem mikroprojektu było przygotowanie 

analizy ekonomiczno-technicznej, na podstawie 

której zostaną wybrane szczegółowe elementy 

proponowanej siłowni, zostanie dobrana jej moc, 

szczegóły technologiczne poszczególnych 

elementów itp. Analiza taka jest konieczna ze 

w z g l ę d u  n a  p o z i o m  i n n o w a c y j n o ś c i 

proponowanego rozwiązania i umożliwi podjęcie 

kolejnego kroku, jakim jest wybór technologii, która 

zostanie zastosowana, dokument wskaże również 

moce i potrzebny zakres pojemności magazynów 

energii.

W ramach mikroprojektu Rumia nawiązała 

współpracę z norweskim przedsiębiorstwem GLØR 

IKS, zapoznając się z jego doświadczeniami m.in. 

w zakresie komunikacji i współpracy z kluczowymi 

interesariuszami oraz informacji na temat modeli 

współpracy gmin (oraz ich związków) 

z podmiotami prywatnymi przy podobnych 

przedsięwzięciach. W ramach mikroprojektu 

odbyły się dwa spotkania – w Norwegii i w Polsce  – 

które były okazją do wymiany doświadczeń 

i  dialogu na temat ekologicznych i ekonomicznych 

sposobów zaopatrywania odbiorców w energię.

 Stary budynek ciepłowni do modernizacji

Wizyta studyjna w Lillehammer (Norwegia)

Budowa tej drogi jest dla nas bardzo ważnym 

wyzwaniem. Stworzenie dokumentacj i 

technicznej pozwoli  nam na dokładne 

określenie kosztów związanych z budową, a co 

za tym idzie będziemy mogli przystąpić wraz z 

naszymi partnerami do pozyskiwania funduszy 

– podsumowuje Michał Pasieczny.    
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Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" i Urząd Miasta Rumi

Projekt „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest 

finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze 

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 
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Nowe pojazdy to Mercedesy Citaro O530 C2. Zaprojektowano je 

w zgodzie z surowymi normami bezpieczeństwa. Wykonane zostały 

ze stali o podwyższonej jakości, ich silniki posiadają system zapobiegający 

powstawaniu pożarów. 

Autobusy wyposażono też w moduł rekuperacyjny, czyli odzyskiwanie 

energii hamowania, co przyczynia się do redukcji zużycia paliwa i emisji 

CO2. Ta oraz inne innowacje zmniejszają o 66% emisję cząstek stałych, 

tlenku azotu aż o 80%.

Zmodernizowany Mercedes mierzy trochę ponad 18 metrów. 

Jednorazowo może zabrać w podróż 145 pasażerów. Dysponuje 45 

miejscami siedzących, z których aż 20 jest dostępnych bezpośrednio 

z niskiej podłogi. Autobus wyposażony jest w tak zwany „przyklęk”, który 

dodatkowo ułatwia wsiadanie osobom starszym, poruszającym się 

na wózkach i rodzicom z małymi dziećmi. 

Ponadto wydłużono miejsce na wózki i rowery – teraz mierzy ono 

w sumie 180 cm. Takie udogodnienie znajduje się także w drugim członie 

pojazdu. Autobusy są klimatyzowane, wyposażone w monitoring 

i nowoczesną informację pasażerską. 

– Nowe autobusy są ładne i wygodne. Przestrzeń na wózek jest 

większa, ale wydaje mi się nieco mniej praktyczna, chociaż to 

kosmetyczne różnice. Ogólnie jest bardziej przestronnie. Autobusem 

jeżdżę dość często, więc cieszę się z takiego udogodnienia – mówi pani 

Magda, mieszkanka Janowa. 

Koszt jednego pojazdu wyniósł 1,6 miliona złotych. 

Nowe autobusy
linii R 
Aż dziesięć nowych autobusów wprowadzono do 
eksploatacji w obrębie linii R łączącej Gdynię 
z  Rumią. Pojazdy przewożą podróżnych od 5 
kwietnia 2017 roku. 

1 maja 2017 roku obchodziliśmy trzynastą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obecność kraju 
w Unii Europejskiej stwarza wielu miastom szansę dynamicznego rozwoju. Nie inaczej jest z Rumią. 

Długo oczekiwane inwestycje

Wśród wielu projektów realizowanych w Rumi dzięki 

pozyskanym przez Urząd Miasta środkom zewnętrznym, 

niewątpliwie najważniejszym jest planowany II etap budowy długo 

oczekiwanego Węzła Integracyjnego Rumia Janowo. Łączny koszt 

inwestycji szacuje się na 30 milionów złotych, Unia Europejska 

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ma pokryć 

znaczną część tej kwoty. 

Bez dotacji unijnej niemożliwa byłaby także rozbudowa 

przystanku SKM Rumia Janowo, która realizowana jest przez PKP 

Szybką Kolej Miejską. Kompleksowy remont już trwa. Z nowej 

infrastruktury, obejmującej m.in. nawierzchnię torową i całkowicie 

odnowiony peron, mieszkańcy będą mogli korzystać już pod koniec 

bieżącego roku. 

Zmiany w wielu miejscach

4,9 miliona złotych z funduszy unijnych to kwota, która 

przeznaczona zostanie na termomodernizację szkoły podstawowej 

nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi. Projekt 

ten zrealizowany zostanie do końca 2018 roku. 

Kolejne 1,5 miliona złotych uzyskanych z Unii Europejskiej 

zostanie przeznaczonych na budowę dwóch tzw. „Zielonych Wysp”  

– przy ul. Topolowej i Różanej. W ramach projektu w obu miejscach 

Rumia kwitnie
dzięki
funduszom
europejskim

zostanie zrealizowane m. in. nasadzenie roślinności, utworzenie 

strefy rekreacyjnej dla młodzieży i dorosłych (ogólnodostępnej 

siłowni na świeżym powietrzu) oraz strefy wypoczynkowo-

parkowej.

Blisko 5 milionów złotych trafi do Rumi w ramach unijnych 

projektów „Super przedszkolaki” i „Pociąg do edukacji”. Kwota 

przeznaczona zostanie na wzmocnienie i rozwój zaplecza 

edukacyjnego w naszym mieście.

Rewitalizacja i nie tylko 

Dzięki staraniom Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Rumi udało 

się wykonać kolejne kroki mające na celu rewitalizację Zagórza. 

Rumi zagwarantowano środki w wysokości 9,5 miliona na 

inwestycje w obrębie Zagórza i Góry Markowca i kolejne 2,8 

miliona na działania społeczne związane z tym zadaniem. 

Koncepcja architektoniczna zakłada wybudowanie w obrębie 

Góry Markowca m.in. platformy widokowo-rekreacyjnej, 

amfiteatru plenerowego, ścianki wspinaczkowej z wieżą widokową 

oraz historycznej ścieżki edukacyjnej. Z kolei przedsięwzięcia 

planowane w granicach Zagórza to m.in. strefy rekreacji, strefy 

półprywatne (altany grillowe, wiaty do suszenia prania), nowe ciągi 

komunikacyjne czy miejsca postojowe.  

Michał Pasieczny, burmistrz Rumi: Z funduszy 

zewnętrznych nasze miasto pozyskało przez ostatnie dwa 

lata rekordową sumę ponad 40 milionów złotych. Są to 

fundusze, dzięki którym mamy możliwość znacznie 

poprawiać jakość życia w Rumi. Widać to niemal na 

każdym kroku.  

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było milowym 

krokiem dla całego kraju. Dzięki uczestnictwu w tym 

wielkim przedsięwzięciu możemy nie tylko rozwijać 

miejsca, w których żyjemy, lecz także czuć się częścią 

wielkiej, europejskiej rodziny. 

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 
1 maja 2004 na mocy tzw. traktatu akcesyjnego, 
który podpisany został 16 kwietnia 2003 r. 
w Atenach.  Był  on prawną podstawą 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się 
w Atenach 8 kwietnia 1994 r., z chwilą złożenia 
przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii 
Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie 
państwa członkowskie podczas konferencji 
w Essen 9-10 grudnia 1994 r.

WĘZEŁ INTEGRACYJNY RUMIA JANOWO

Udało się już zapewnić kwotę około 13 000 000 zł z możliwością znacznego jej zwiększenia

Rowerem po Rumi
i Metropolii 

Już w 2018 roku w naszym mieście 
powstanie sieć publicznych rowerów. Rumia 
podpisała w siedzibie Stowarzyszenia 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot umowę na realizację projektu „Rower 
Metropolitalny”. 

Tanio, zdrowo i wygodnie

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego systemu rowerów 

publ i cznych wraz  z  n iezbędnym zap leczem techn icznym 

i teleinformatycznym. Oferował będzie on bezpłatną lub niskokosztową 

komunikację rowerową dla mieszkańców Rumi oraz kilkunastu miast 

i miejscowości – m.in. Gdyni, Gdańska i Sopotu, a także Redy, Pucka czy 

Władysławowa. 

Rower będzie można wypożyczyć z parkingu rowerowego 

zlokalizowanego przy jednym z węzłów integracyjnych, co ułatwi 

przesiadkę do innego środka transportu, np. pociągu czy autobusu. Każdy 

rower wyposażony będzie w moduł GPS, elektrozamek oraz alarm. 

Łącznie planowany jest zakup 3,5 tysiąca egzemplarzy. 

– Głównym celem projektu jest stworzenie taniej alternatywy dla 

samochodu. Pozwoli to nie tylko na zwiększenie mobilności mieszkańców 

naszego miasta, ale przyczyni się także do poprawy stanu środowiska 

oraz redukcji emisji spalin czy hałasu  – mówi Michał Pasieczny, burmistrz 

Rumi. - Udział Rumi w tym projekcie to kolejny przykład na to, jak ważna 

jest współpraca z naszymi partnerami, zarówno w Stowarzyszeniu 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jak i innych organizacjach 

– dodaje. 

Szczegóły już wkrótce

Obecnie trwa opracowywanie Studium Wykonalności dla projektu. 

Ustalane są także szczegóły funkcjonowania całego systemu – parametry 

rowerów czy koszt ich wypożyczenia. Przetarg na dostawę i obsługę 

systemu ma zostać ogłoszony do końca bieżącego roku. Pierwsze 

metropolitalne rowery wyjadą na ulice Rumi i pozostałych miast 

partnerskich w 2018 roku. 

Koszt zakupu rowerów, stacji i zaplecza technicznego zostanie 

sfinansowany do 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego w ramach mechanizmu Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych. Szacowany koszt projektu to 21,5 milionów 

złotych. W tej kwocie 4,3 miliona to wkład własny gmin partnerskich. 

InwestycjeSamorządW latach 2015-2016 Rumia pozyskała ponad 40 000 000 zł z funduszy zewnętrznychInwestycje
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Nowe pojazdy to Mercedesy Citaro O530 C2. Zaprojektowano je 

w zgodzie z surowymi normami bezpieczeństwa. Wykonane zostały 

ze stali o podwyższonej jakości, ich silniki posiadają system zapobiegający 

powstawaniu pożarów. 

Autobusy wyposażono też w moduł rekuperacyjny, czyli odzyskiwanie 

energii hamowania, co przyczynia się do redukcji zużycia paliwa i emisji 

CO2. Ta oraz inne innowacje zmniejszają o 66% emisję cząstek stałych, 
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– Nowe autobusy są ładne i wygodne. Przestrzeń na wózek jest 

większa, ale wydaje mi się nieco mniej praktyczna, chociaż to 
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Koszt jednego pojazdu wyniósł 1,6 miliona złotych. 

Nowe autobusy
linii R 
Aż dziesięć nowych autobusów wprowadzono do 
eksploatacji w obrębie linii R łączącej Gdynię 
z  Rumią. Pojazdy przewożą podróżnych od 5 
kwietnia 2017 roku. 

1 maja 2017 roku obchodziliśmy trzynastą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obecność kraju 
w Unii Europejskiej stwarza wielu miastom szansę dynamicznego rozwoju. Nie inaczej jest z Rumią. 

Długo oczekiwane inwestycje

Wśród wielu projektów realizowanych w Rumi dzięki 

pozyskanym przez Urząd Miasta środkom zewnętrznym, 

niewątpliwie najważniejszym jest planowany II etap budowy długo 

oczekiwanego Węzła Integracyjnego Rumia Janowo. Łączny koszt 

inwestycji szacuje się na 30 milionów złotych, Unia Europejska 

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ma pokryć 

znaczną część tej kwoty. 

Bez dotacji unijnej niemożliwa byłaby także rozbudowa 

przystanku SKM Rumia Janowo, która realizowana jest przez PKP 

Szybką Kolej Miejską. Kompleksowy remont już trwa. Z nowej 

infrastruktury, obejmującej m.in. nawierzchnię torową i całkowicie 

odnowiony peron, mieszkańcy będą mogli korzystać już pod koniec 

bieżącego roku. 

Zmiany w wielu miejscach

4,9 miliona złotych z funduszy unijnych to kwota, która 

przeznaczona zostanie na termomodernizację szkoły podstawowej 

nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi. Projekt 

ten zrealizowany zostanie do końca 2018 roku. 

Kolejne 1,5 miliona złotych uzyskanych z Unii Europejskiej 

zostanie przeznaczonych na budowę dwóch tzw. „Zielonych Wysp”  

– przy ul. Topolowej i Różanej. W ramach projektu w obu miejscach 

Rumia kwitnie
dzięki
funduszom
europejskim

zostanie zrealizowane m. in. nasadzenie roślinności, utworzenie 

strefy rekreacyjnej dla młodzieży i dorosłych (ogólnodostępnej 

siłowni na świeżym powietrzu) oraz strefy wypoczynkowo-

parkowej.

Blisko 5 milionów złotych trafi do Rumi w ramach unijnych 

projektów „Super przedszkolaki” i „Pociąg do edukacji”. Kwota 

przeznaczona zostanie na wzmocnienie i rozwój zaplecza 

edukacyjnego w naszym mieście.

Rewitalizacja i nie tylko 

Dzięki staraniom Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Rumi udało 

się wykonać kolejne kroki mające na celu rewitalizację Zagórza. 

Rumi zagwarantowano środki w wysokości 9,5 miliona na 

inwestycje w obrębie Zagórza i Góry Markowca i kolejne 2,8 

miliona na działania społeczne związane z tym zadaniem. 

Koncepcja architektoniczna zakłada wybudowanie w obrębie 

Góry Markowca m.in. platformy widokowo-rekreacyjnej, 

amfiteatru plenerowego, ścianki wspinaczkowej z wieżą widokową 

oraz historycznej ścieżki edukacyjnej. Z kolei przedsięwzięcia 

planowane w granicach Zagórza to m.in. strefy rekreacji, strefy 

półprywatne (altany grillowe, wiaty do suszenia prania), nowe ciągi 

komunikacyjne czy miejsca postojowe.  

Michał Pasieczny, burmistrz Rumi: Z funduszy 

zewnętrznych nasze miasto pozyskało przez ostatnie dwa 

lata rekordową sumę ponad 40 milionów złotych. Są to 

fundusze, dzięki którym mamy możliwość znacznie 

poprawiać jakość życia w Rumi. Widać to niemal na 

każdym kroku.  

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było milowym 

krokiem dla całego kraju. Dzięki uczestnictwu w tym 

wielkim przedsięwzięciu możemy nie tylko rozwijać 

miejsca, w których żyjemy, lecz także czuć się częścią 

wielkiej, europejskiej rodziny. 

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 
1 maja 2004 na mocy tzw. traktatu akcesyjnego, 
który podpisany został 16 kwietnia 2003 r. 
w Atenach.  Był  on prawną podstawą 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się 
w Atenach 8 kwietnia 1994 r., z chwilą złożenia 
przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii 
Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie 
państwa członkowskie podczas konferencji 
w Essen 9-10 grudnia 1994 r.

WĘZEŁ INTEGRACYJNY RUMIA JANOWO

Udało się już zapewnić kwotę około 13 000 000 zł z możliwością znacznego jej zwiększenia

Rowerem po Rumi
i Metropolii 

Już w 2018 roku w naszym mieście 
powstanie sieć publicznych rowerów. Rumia 
podpisała w siedzibie Stowarzyszenia 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot umowę na realizację projektu „Rower 
Metropolitalny”. 

Tanio, zdrowo i wygodnie

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego systemu rowerów 

publ i cznych wraz  z  n iezbędnym zap leczem techn icznym 

i teleinformatycznym. Oferował będzie on bezpłatną lub niskokosztową 

komunikację rowerową dla mieszkańców Rumi oraz kilkunastu miast 

i miejscowości – m.in. Gdyni, Gdańska i Sopotu, a także Redy, Pucka czy 

Władysławowa. 

Rower będzie można wypożyczyć z parkingu rowerowego 

zlokalizowanego przy jednym z węzłów integracyjnych, co ułatwi 

przesiadkę do innego środka transportu, np. pociągu czy autobusu. Każdy 

rower wyposażony będzie w moduł GPS, elektrozamek oraz alarm. 

Łącznie planowany jest zakup 3,5 tysiąca egzemplarzy. 

– Głównym celem projektu jest stworzenie taniej alternatywy dla 

samochodu. Pozwoli to nie tylko na zwiększenie mobilności mieszkańców 

naszego miasta, ale przyczyni się także do poprawy stanu środowiska 

oraz redukcji emisji spalin czy hałasu  – mówi Michał Pasieczny, burmistrz 

Rumi. - Udział Rumi w tym projekcie to kolejny przykład na to, jak ważna 

jest współpraca z naszymi partnerami, zarówno w Stowarzyszeniu 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jak i innych organizacjach 

– dodaje. 

Szczegóły już wkrótce

Obecnie trwa opracowywanie Studium Wykonalności dla projektu. 

Ustalane są także szczegóły funkcjonowania całego systemu – parametry 

rowerów czy koszt ich wypożyczenia. Przetarg na dostawę i obsługę 

systemu ma zostać ogłoszony do końca bieżącego roku. Pierwsze 

metropolitalne rowery wyjadą na ulice Rumi i pozostałych miast 

partnerskich w 2018 roku. 

Koszt zakupu rowerów, stacji i zaplecza technicznego zostanie 

sfinansowany do 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego w ramach mechanizmu Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych. Szacowany koszt projektu to 21,5 milionów 

złotych. W tej kwocie 4,3 miliona to wkład własny gmin partnerskich. 

InwestycjeSamorządW latach 2015-2016 Rumia pozyskała ponad 40 000 000 zł z funduszy zewnętrznychInwestycje
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Bezpłatne powiadomienia
prosto z Urzędu Miasta Rumi
APLIKACJA MOBILNA
lub tradycyjne
wiadomości SMS

Najlepsi z najlepszych

Wśród finalistów znaleźli się: Barbara Guc, Marek Pakieser, Martyna 

Prochera, Karol Gronek, Katarzyna Kaczmarczyk, Agata Łutowicz, Gracjan 

Gołębiewski, Anna Maria Wiśniewska, Patryk Wodka oraz Ewa Mazurek. 

– W zeszłym roku udało nam się z powodzeniem wybrać finalistów, którzy 

brali udział w wielu lokalnych imprezach, takich jak Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy czy zawodach koszykarskich ZELMER 3x3 QUEST – mówi 

Agnieszka Skawińska, dyrektorka Miejskiego Domu Kultury. – Tegoroczna 

edycja jest nieco większa, informacja o niej trafiła nieco dalej, nie tylko do 

mieszkańców naszego miasta – dodaje. 

Wokaliści biorący udział w wydarzeniu przyjechali m.in. z Gdańska, Sopotu 

czy Bolszewa. Wydarzenie miało więc zasięg znacznie wykraczający poza 

Rumię. Najmłodsi uczestnicy mieli 15 lat, z kolei najstarszy 61 lat. 

– Cieszy nas tak duża rozpiętość wiekowa. Chcieliśmy zaprosić nie tylko 

młodych i zdolnych, ale wszystkich, którzy mają muzykę w sercu. Przyjechały 

do nas osoby, które miały doświadczenie wokalne i muzyczne oraz tacy, którzy 

po prostu chcieli spróbować swoich sił – mówi Agnieszka Skawińska. 

Wśród uczestników znalazły się też osoby, które grały na instrumentach, 

np. gitarze czy pianinie. W repertuarze artystów znalazły się piosenki polskie i 

zagraniczne autorów takich jak Adele, Grzegorz Turnau czy Alicja Majewska.

Jak w studio

Na czas castingu Miejski Dom Kultury zamieniono w profesjonalne studio 

przesłuchań muzycznych. Artystom zagwarantowano wysokiej jakości 

infrastrukturę: nową scenę, właściwe nagłośnienie oraz obsługę techniczną. 

Wszystko po to, aby mogli skupić się wyłącznie na śpiewie. 

W skład jury, które oceniało uczestników weszli: Marzena Graczyk, 

absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku, założycielka Chóru 

Kaszubskiego Rumianie; Agata Oriana Kwahs, absolwentka Akademii 

Muzycznej w Gdańsku, wiolonczelistka, pisarka i tekściarka; Agnieszka 

Skawińska, dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Rumi, aktorka, absolwentka 

Państwowego Policealnego Studium Wokalno- Aktorskiego w Gdyni.

Gala finałowa

Finaliści będą brali udział w majowych warsztatach wokalnych 

organizowanych w Miejskim Domu Kultury. Z tego grona wyłoniony zostanie 

najlepszy wokalista, który otrzyma nagrodę główną – możliwość nagrania 

utworu w studio.  

Najlepsi, którzy znajdą się w gronie finalistów, wystąpią podczas gali 

finałowej, która odbędzie się 9 czerwca w siedzibie Miejskiego Domu Kultury 

w Rumi. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Beata Buczek-Żarnecka 

znana z występów w teatrach im. Stefana Jaracza w Łodzi (1989–1990), 

Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (1990–1994 oraz Miejskim 

im. Witolda Gombrowicza w Gdyni (od 1994 roku).

Śpiewać każdy może 
Ki lkudzies ięc iu  ar tystów wzięło udział 
w drugiej edycji castingu na „Rumski wokal”. 
Po kilku godzinach przesłuchań jury wyłoniło 
dziesięciu najlepszych artystów. 

Bądź na bieżąco dzięki SISMS
Już od ponad roku w Rumi funkcjonuje bezpłatny system powiadamiania i ostrzegania mieszkańców 
poprzez wiadomości SMS.  

Aktualności i komunikaty 

Dzięki systemowi SISMS mieszkańcy mają możliwość szybkiego 

zapoznawania się z informacjami przesyłanymi przez pracowników 

Urzędu Miasta. System służy przede wszystkim do powiadamiania 

o zagrożeniach meteorologicznych (np. wichury, burze, intensywne 

opady i inne stany alarmowe), przerwach w dostawach prądu czy 

zmianach ruchu drogowego. 

System służy także do przesyłania aktualności związanych z ofertą 

kulturalną i sportową, a także przypominania o bieżących opłatach 

lokalnych czy ogłaszanych przetargach. Użytkownicy mają możliwość 

zdecydowania, jakiego rodzaju informacje chcą otrzymywać. Jest to 

ułatwienie dla osób, które zainteresowane są wyłącznie komunikatami 

jednego typu.  

– System SISMS daje nam możliwość błyskawicznego docierania 

do mieszkańców z ważnymi informacjami dotyczącymi 

funkcjonowania miasta. Jest to niezwykle ważne np. w sytuacjach 

kryzysowych, w których czas ma kluczowe znaczenie. SISMS to także 

sprawne narzędzie, dzięki któremu możemy zaprosić mieszkańców na 

różnego rodzaju wydarzenia, jakie odbywają się w mieście. Serdecznie 

zachęcam do pobierania aplikacji lub rejestrowania się w tradycyjny 

sposób – mówi Marcin Kurkowski, zastępca burmistrza Rumi. 

Jak dołączyć do systemu?

Posiadacze smartfonów mogą pobrać aplikację o nazwie „Blisko” 

(dawniej: SISMS) ze sklepu Google Play (w przypadku telefonów 

z systemem Android), Windows Store (w przypadku telefonów 

z systemem Windows) lub App Store (w przypadku telefonów 

z systemem iOS). Następnie należy wyszukać w aplikacji miasto 

lub zamieszkiwaną gminę i postępować zgodnie z instrukcjami. 

Rejestracja dla użytkowników klasycznych telefonów odbywa 

się poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 661 000 112. 

Po wysłaniu kodu otrzymuje się wiadomość zwrotną 

z regulaminem serwisu. Po zapoznaniu się z nią, należy odesłać 

SMS o treści ZGODA. Po wykonaniu tych operacji poprawnie pojawi 

się komunikat o udanej rejestracji.

Dołączyć można także poprzez witrynę internetową www.sisms.pl. 

Po przejściu do ekranu głównego należy wpisać nazwę swojej 

miejscowości oraz postępować zgodnie z instrukcjami.  Po wypełnieniu 

odpowiedniego formularza można otrzymywać powiadomienia także 

drogą mailową. 

BLISKO

14 15

Rumia czyta dzieciom
W piątek 31 marca wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łoboz przeczytała książki 
przedszkolakom w ramach Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Wybrane zostały utwory 
nawiązujące do najpopularniejszego pytania zadawanego przez najmłodsze pokolenie – „Dlaczego” 
oraz „Tato, a dlaczego?”

Kultura
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Rumia czyta dzieciom
W piątek 31 marca wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łoboz przeczytała książki 
przedszkolakom w ramach Ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Wybrane zostały utwory 
nawiązujące do najpopularniejszego pytania zadawanego przez najmłodsze pokolenie – „Dlaczego” 
oraz „Tato, a dlaczego?”

Kultura
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Aktywny Rumski Senior
Kolejny projekt socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rumi realizowany od stycznia do października 2017 r.

Działaniem ukierunkowanym na podnoszenie aktywności 

społecznej i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej 

osób starszych oraz ich integrację międzypokoleniową jest 

projekt socjalny „Aktywny Rumski Senior”. Projekt wpisuje 

się swoimi celami w strategiczne dokumenty opracowane dla 

Miasta Rumi i wyznaczone przez nie cele i kierunki działań. 

Głównym celem projektu „AKTYWNY RUMSKI SENIOR” 

jest zwiększenie aktywności i integracji osób starszych oraz 

zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, 

a aktywnym młodym pokoleniem poprzez propagowanie 

spędzania czasu wolnego wspólnie. 

Realizowany jest poprzez cele szczegółowe: 

§ integracja i organizowanie wzajemnej pomocy ze 

stosowaniem zasady wzajemności między starszą i młodszą 

generacją

§ zainicjowanie działań wolontarystycznych wśród osób 

starszych oraz  na rzecz osób starszych otocznia lokalnego   

§ wzmocnienie postrzegania kulturowej war tości 

starzejącego się społeczeństwa

§ promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród seniorów 

oraz dzieci i młodzieży       

§ uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób 

starszych                     

Cele mają w efekcie służyć poprawie jakości życia osób 

starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych 

rolach społecznych oraz przełamywanie stereotypów 

w myśleniu o sobie.                                                                                                                                                  

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Rumia, 

będących w wieku 55+ oraz dzieci i młodzieży z rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym z rodzin 

zagrożonych problemem alkoholowych). Osoby będą 

rekrutowane przez pracowników instytucji pomocowych 

działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Dotyczy to osób, u których zaobserwowano 

problem  z brakiem więzi rodzinnych i samotność. 

Przewiduje się przeprowadzenie działań dla 30 osób 

starszych oraz 30 dzieci. Spotkania będą mieć charakter 

otwarty. Osoby do poszczególnych zadań będą pozyskiwane 

na bieżąco  w zależności od potrzeb danych osób. Na terenie 

placówek MOPS Rumia zostaną wywieszone informacje 

i zaproszenia na spotkania. Każda zainteresowana osoba 

zostanie wpisana przez pracownika socjalnego na listę osób 

zainteresowanych. 

W kwietniu w ramach realizowanego projektu zostały 

zorganizowane „WIOSENNE PRZEMIANY”- spotkanie z fryzjerem 

i kosmetyczką, w którym wzięło udział 7 osób. Seniorzy 

przeszli „swoistą metamorfozę” poddając się umiejętnościom 

strzyżenia i modelowania fryzur i zabiegom kosmetycznym 

przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi.

Szkoły oszczędzają energię
Dwie rumskie placówki szkolne, Gimnazjum nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 1, uczestniczą w projekcie 
edukacyjnym mającym na celu oszczędzanie energii elektrycznej. 

Obie szkoły przystąpiły do kampanii „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci 

i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” w 2016 roku. Jej celem jest 

promocja racjonalnego wykorzystania energii, a co za tym idzie – kształtowanie postaw 

ekologicznych. Razem z Rumią w projekcie uczestniczy aż 36 szkół z województwa 

pomorskiego. 

Projekt opiera się na innowacyjnej metodologii 50/50. Jej podstawowym założeniem jest 

podział środków finansowych zaoszczędzonych przez nauczycieli i uczniów w stosunku pół na 

pół między szkołę oraz gminę finansującą szkolne rachunki. Dodatkowe fundusze mogą zostać 

przeznaczone na dalszą poprawę efektywności energetycznej lub zaspokojenie innych potrzeb.

– Tego typu bezinwestycyjne metody oszczędzania energii przynoszą bardzo dobre efekty 

i duże oszczędności. Dzięki wdrażaniu projektów edukacyjnych dzieci oraz młodzież uczą się 

racjonalnego gospodarowania energią elektryczną. Ukształtowane poprzez podobne akcje 

nawyki przekładają się także na poprawę stanu środowiska i zwiększenie zakresu ochrony 

klimatu – mówi Paweł Klawiter-Piwowarski z Urzędu Miasta Rumi. 

ON

OSZCZĘDZANIE

ENERGII

OFF

Dotując szpital, zwiększamy bezpieczeństwo
Rada Miejska przeznaczyła 10 tysięcy złotych na dotację dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie. Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu medycznego.  

Dotychczasowe wsparcie

Nie jest to pierwsza taka pomoc dla wejherowskiego szpitala. 

W zeszłym roku miasto przeznaczyło na wsparcie instytucji łącznie 

104 tysiące złotych w dwóch dotacjach. 

Pieniądze te przeznaczone zostały na zakup karetki 

z defibrylatorem transmitującym dane bezpośrednio do szpitala. 

Tego typu sprzęt ratuje życie, bowiem przyspiesza diagnozę, 

pozwala też przygotować się na przyjęcie pacjenta jeszcze przed 

jego przyjazdem do szpitala.

Kolejna dotacja przeznaczona została na remont odcinka 

pooperacyjnego, w którym przebywają pacjenci po zakończonym 

zabiegu operacyjnym. 

Gimnazjum nr 4

Nowy system 

Tegoroczne dofinansowanie przeznaczone zostanie na zakup 

systemu kardiomonitoringu dla potrzeb Oddziału Chirurgii 

Ogólnej i Onkologicznej. 

– Dobrze, że miasto wspiera szpital. Kilkakrotnie musiałam 

korzystać z usług tej placówki i wiele jest tam jeszcze do zrobienia, 

ale powoli jej stan zmienia się na lepsze. Nikomu nie życzę pobytu 

w szpitalu, ale w życiu nigdy nie wiadomo – mówi pani Elżbieta. 

Wejherowski szpital dysponuje 16 oddziałami szpitalnymi 

(prawie 500 łóżek), Działem Diagnostyki Laboratoryjnej, 

Obrazowej, Mikrobiologicznej, Zakładem Patomorfologii, 

Zakładem Rehabilitacji, Pracownią Endoskopii oraz Zakładem 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Posiada również poradnie 

specjalistyczne. Z jego usług korzystają mieszkańcy powiatu 

wejherowskiego i okolic. 

Kampania „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą 

się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” jest współfinansowana ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

a koordynuje ją Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Citès” (www.pnec.org.pl).

Dotując szpital, zwiększamy bezpieczeństwo 

mieszkańców. Z usług tej placówki korzystamy 

wszyscy. Dlatego też bardzo ważnym zadaniem 

dla naszego samorządu jest wspieranie kolejnych 

inwestycji w jej obrębie – mówi radny Leszek 

Grzeszczyk. 
Rumia naturalnie pomysłowa16 17
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XXXIV sesja Rady Miejskiej 
XXXIV sesja Rady Miejskiej Rumi odbyła się 26 kwietnia 
2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta. Podczas sesji 
dyskutowano na temat m.in. opieki społecznej, budżetu 
oraz inwestycji. 

Rada Miejska podjęła decyzję o dokonaniu zmian w budżecie 

miasta na rok 2017. 

Dużym sukcesem jest odzyskanie z Urzędu Skarbowego 

w Wejherowie podatku VAT dla naszej Gminy za lata wcześniejsze. 

Dzięki działaniom Burmistrza udało się odzyskać 350 tys zł.  

Niestety w związku z wdrażaną reformą Oświaty musimy 

zwiększyć środki na przystosowanie pomieszczeń w Gimnazjum nr 

1, 2 i 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 9. To wydatek kilkuset tysięcy 

złotych. Zmiany w budżecie podyktowane są również zdobyciem 

dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

na konserwację ruin kościoła – mówi Ariel Sinicki, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rumi.

Jedną z uchwał podjętych podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej 

było wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 600 tysięcy 

złotych do rumskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. 

Środki na ten cel zaplanowane zostały w budżecie na 2017 rok. 

– Pieniądze te z całą pewnością pozwolą Przedsiębiorstwu 

Usług Komunalnych rozwijać, modernizować i odnawiać tabor, 

który często nie spełnia współczesnych standardów. Równie ważna 

jest ochrona środowiska realizowana przez PUK za pośrednictwem 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. 

PSZOK – mówi radny Piotr Bartelke. 

Podczas sesji wyrażono zgodę na zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego w wysokości 6 milionów złotych.

– Tego typu kredyty musimy zaciągać, bo inaczej Rumia 

przestanie się rozwijać. Dysponujemy dotacjami zewnętrznymi 

w wysokości 60% czy 90% kosztów inwestycji. Środkami własnymi 

nie zrealizujemy tych projektów. Warto też pamiętać, że jeśli chodzi 

o procent zadłużenia nasze miasto nie jest w złej sytuacji. 

Od początku kadencji udaje się systematycznie zmniejszać dług 

miasta. – mówi burmistrz Michał Pasieczny. 

Rada Miejska zadecydowała o zaciągnięciu preferencyjnej 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania „Poprawa 

jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji”. 

Kwota pożyczki to ponad 938 tysięcy złotych. Dzięki niej możliwe 

będzie przyłączenie budynków mieszkalnych przy ulicach 

Młyńskiej 1, Kombatantów 4, 13 i 15 oraz Zakole 2, 8, 11 

do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją.

Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż nieruchomości 

będących własnością gminy: w rejonie ulicy Porzeczkowej oraz przy 

ulicy Wileńskiej.

Majowa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 25 maja 2017 roku 

o godzinie 11:00. Szczegółowe informacje na temat obrad 

odnaleźć można na stronie rumia.eu w zakładce „Samorząd”. 
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Dofinansowanie PUK to ważny ruch. Średnia 

wieku aut to kilkanaście lat. Dzięki temu 

wkładowi zakupione zostaną nowoczesne 

pojazdy, co pozwoli na zmniejszenie kosztów 

i podniesienie jakości usług – mówi radny 

Marcin Kaczmarek. 

Samorząd

W dniu 14 kwietnia 2017 roku minęła 23 rocznica uchwalenia obecnego herbu 
naszego miasta. Dzisiaj na dobre wrósł się w symbolikę Rumi, jednak niemal ćwierć 
wieku temu dyskusja nad jego zmianą była długotrwała i burzliwa.  

W latach siedemdziesiątych

Rumia otrzymała prawa miejskie w październiku 1954 roku i przez pierwsze lata swojego istnienia nie 

posiadała herbu. Konkurs na jego koncepcję ogłoszono dopiero w latach siedemdziesiątych. Wpłynęło wówczas 

kilkadziesiąt propozycji. Komisja konkursowa nie wyłoniła pierwszego miejsca, przyznała za to drugie oraz 

trzecie, a także dwa wyróżnienia. 

Herb, który zajął drugie miejsce w konkursie, uchwałą Miejskiej Rady Narodowej (odpowiednik dzisiejszej 

Rady Miejskiej) stał się obowiązującym, oficjalnym znakiem miejskim na ponad dwadzieścia lat. Część 

mieszkańców z pewnością go pamięta – charakterystyczna litera „R” połączona z motywem kaszubskim oraz łukiem 

stylizowanym na młyńskie koło. Autorami propozycji byli Józef Poltrywke oraz Andrzej Szulc, mieszkańcy Gdyni. 

Nowa koncepcja

W latach dziewięćdziesiątych, po wielu miesiącach dyskusji, podjęto decyzję o zmianie dotychczasowego 

herbu. Zwolennicy nowej koncepcji zwracali uwagę na brak właściwego podłoża symbolicznego 

charakterystycznej „Rki”, jej niewielkie walory artystyczne oraz niezgodność  z regułami heraldycznymi.

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

Herb Rumi skończył 23 lata 

Rumia dawniej i dziś 

Budynek szkoły przy ulicy Starowiejskiej, obecny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w 1956 

roku. W pierwszych dziesięcioleciach funkcjonowania pozbawiona była dużej sali gimnastycznej czy szatni, a uczniowie musieli przemieszczać 

się wąskimi korytarzami i schodami. Obecnie budynek jest odnowiony, posiada własną halę sportową oraz boisko zewnętrzne. 

Zdjęcie historyczne pochodzi z książki Historia Rumi w latach 1945-1990

pod redakcją prof. dr. hab. Błażeja Śliwińskiego.  

Współczesny herb Rumi

Stary herb z połowy

lat siedemdziesiątych

Konkurs przeprowadzono w kwietniu 1994 roku. Do oceny zgłoszonych prac powołano specjalną komisję, w skład której weszli historycy 

i specjaliści od heraldyki. Autorem najwyżej ocenianej pracy jest Ryszard Hinc, mieszkaniec Rumi. Herb ten, w formie dostosowanej do 

standardów grafiki komputerowej, funkcjonuje do dzisiaj. 

Historyczna symbolika

Znak naszego miasta składa się z trzech podstawowych elementów. Srebrna krzywaśń (figura zbliżona do odwróconej litery "S") 

symbolizuje rzekę Zagórską Strugę oraz nawiązuje do tzw. sygli, czyli pierwszych liter inicjałów średniowiecznych właścicieli naszego 

miasta: Sambora, Subisława i rycerza Sulisza. 

Odwrócona kotwica, charakterystyczny symbol dla całego Pomorza, wzorowana jest na oryginalnej pieczęci innego średniowiecznego 

namiestnika Pomorza – Świętopełka. 

Historia

1918
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XXXIV sesja Rady Miejskiej 
XXXIV sesja Rady Miejskiej Rumi odbyła się 26 kwietnia 
2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta. Podczas sesji 
dyskutowano na temat m.in. opieki społecznej, budżetu 
oraz inwestycji. 

Rada Miejska podjęła decyzję o dokonaniu zmian w budżecie 

miasta na rok 2017. 
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Jedną z uchwał podjętych podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej 

było wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 600 tysięcy 
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Rumskie kapliczki...

Kapliczka przy ul. Szczecińskiej 
Ceglana kapliczka stoi przed domem 

z numerem 12,  w przestrzeni 

pomiędzy dwoma blokami. Jest 

młoda - została postawiona wiosną 

2002 roku.  In i c ja torami  tego 

przedsięwzięcia byli mieszkańcy, 

a projekt wykonał rumski rzeźbiarz 

E u g e n i u s z  L a d e m a n n ,  k t ó r y 

z a i n s p i r o w a ł  s i ę  m o t y w a m i 

wczesnochrześcijańskimi. Artysta 

stworzył liczącą sobie kilka metrów 

kapliczkę, którą ustawiono w cieniu 

drzewa. W środku, w szklanej 

gablocie ustawiono figurę Dobrego 

Pasterza - Pana Jezusa niosącego na 

barkach baranka. 

UROCZYSTA INAUGURACJA

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Siedzimy we wnętrzu niewielkiej, przytulnej 

kawiarni zlokalizowanej przy Placu Kaszubskim 

– w samym sercu historycznej Rumi. Naszą 

rozmowę co jakiś czas przerywa dźwięk 

mielonych ziaren i odgłosy dochodzące 

z mieszczącej się piętro niżej palarni. Pachnie 

kawą. Dziesiątkami rodzajów. 

– Moja przygoda z tym napojem rozpoczęła 

się  kilkanaście lat temu – mówi Waldek. – Olle 

Cafe to kolejny krok, który zaczęliśmy 

realizować. Zdobyte doświadczenie pomogło 

w rozwinięciu tego biznesu, a pasja do kawy 

prze łoży ła  s ię  na pozytywny przekaz 

i edukowanie naszych klientów – dodaje 

Sebastian. 

Czy kawa to tylko kawa? 

Często można usłyszeć, że kawa to kawa. 

Kupiona w dużym sklepie, smakująca mniej 

więcej tak samo. Każdy ma ulubioną, ale często 

wynika to bardziej z przyzwyczajenia do 

konkretnej marki. 

– Osobom, które rozpoczynają swoją 

przygodę z kawą, polecamy przede wszystkim 

zwracanie uwagi na jej gatunek i jakość, a nie 

m a r k ę  p o d  j a k ą  j e s t  s p r z e d a w a n a . 

Sprowadzamy kawę z tak egzotycznych miejsc 

jak m.in. Etiopia, Tanzania, Kenia, Kuba czy 

Zimbabwe. Przybywa do nas drogą morską. 

Palimy ją na miejscu, dzięki czemu jest świeża i 

zachowuje świetny smak – mówi Sebastian. 

– Świeżo przetransportowana kawa trafia 

najpierw do magazynu, a potem do pieca. 

Rozgrzany piec, wypalanie i gotowe! Produkt 

wędruje do klienta. Świeżość i stopień palenia to 

podstawy. Na półkach dużych sklepów można 

znaleźć głównie ciemno palone, tłuste kawy. 

Nie są one zbyt zdrowe, podrażniają żołądek – 

Dla większości ludzi kawa to 
napój, który stawia na nogi 
każdego ranka, a potem 
pomaga funkcjonować 
w ciągu dnia. Jednak dla 
niektórych to ogromna 
p a s j a ,  c i ę ż k a  p r a c a 
i nieustające poszukiwanie. 
Do  te j  d rug ie j  g rupy 
zaliczają się Sebastian 
Melzer oraz Waldemar 
Gilla, właściciele rumskiej 
palarni kawy Olle Cafe. 

uzupełnia Waldek. 

Na całe szczęście zgodnie z tym, co 

przyznają obaj rozmówcy, klienci coraz chętniej 

kupują kawy z najwyższej półki. 

- Konsumenci widzą różnice. Dla ludzi coraz 

bardziej liczy się jakość. Chętniej kupują droższe 

ziarna, bardziej wyrafinowane w smaku 

i aromacie. Jest to duża zmiana w stosunku do 

sytuacji sprzed kilku lat – dodaje Sebastian.  

Zabawa w degustacje 

Podczas rozmowy pijemy kawę. Właściwie 

nie pijemy, a degustujemy. Jak się okazuje, 

w kawie można znaleźć wiele nietypowych nut 

smakowych, o które nie podejrzewalibyśmy 

tego napoju. 

– Na smak kawy ma wpływ np. środowisko 

naturalne, w jakim rozwijały się ziarna. Jeżeli 

gdzieś w pobliżu rosły cytrusy czy bananowce, 

może to mieć duże znaczenia dla jej smaku. 

S ta ramy  s i ę  s zukać  tak i ch  n iuansów 

w sprowadzanych z najdalszych zakątków 

świata ziaren. Często się udaje. W kawie można 

odnaleźć nuty brzoskwiniowe czy porzeczkowe. 

Brzmi to niesamowicie, ale rzeczywiście tak jest 

– mówi Sebastian. 

– Kawę można parzyć w różny sposób. 

Dzięki alternatywnym sposobom parzenia 

możemy rozsmakować się w tym napoju. W tej 

sytuacji ważniejszy od kofeinowego pobudzenia 

jest smak czy aromat lub poszukiwanie 

defektów, takie też się zdarzają. O rodzajach 

przyrządzania kawy można przeczytać na 

naszej stronie internetowej  – dodaje Waldek. 

Rumia – zapomnij o korkach 

Pierwszym wyborem dla startującego 

przedsiębiorcy wydaje się być Gdynia – miasto 

większe, ludniejsze, cieszące się dużym ruchem 

turystycznym. Na pytanie dlaczego zdecydowali 

się na Rumię, panowie uśmiechają się. 

– Ponieważ mieszkamy zaledwie kilka 

minut drogi stąd, a nie chcemy stać w korkach 

do pracy. Zauważyliśmy też, że klient po dobry 

produkt przyjedzie do Rumi także z Gdyni, 

Sopotu czy Gdańska. Czasem nawet z dalszych 

zakątków Polski, chociaż takie osoby wolą 

skorzystać zazwyczaj ze sklepu internetowego, 

który jest częścią naszej działalności – mówią 

wspólnie. 

A  j a k  n a  t e g o  t y p u  n i e t y p o w e 

przedsięwzięcie zareagowali sami mieszkańcy 

Rumi? Na początku nie było łatwo, ale w końcu 

udało się zdobyć zaufanie. 

– Musieliśmy trochę poedukować klientów. 

Udowodnić im, że liczy się jakość, a nie marka. 

Teraz zainteresowanie ciągle wzrasta. 

Nie promujemy się, a mimo to coraz więcej osób 

wybiera dobrą, gatunkową kawę z naszej oferty. 

Wiele osób wraca do nas po otrzymaniu 

od bliskiej osoby zestawu prezentowego – 

zauważa Waldek. 

Najlepszy napój na świecie

Męski duet uzupełnia pani Małgosia, czyli 

dobra dusza zespołu. Zna ją każdy, kto 

odwiedza niewielką kawiarnię przy Placu 

Kaszubskim. Z charakterystycznym śmiechem 

podsumowuje rozważania obu panów. 

– Uwielbiam kawę. Dla mnie to najlepszy napój 

na świecie! 

Więcej o kawie, sposobach jej parzenia 

i działalności rumskiej palarni można 

dowiedzieć się na stronie internetowej 

http://ollecafe.pl/

Rozmawiał: Darek Rybacki

Kawa - najlepszy napój na świecie

Rumianie z pasją

Stowarzyszenie Artystów Pasjonat zaprasza na 
uroczystą inaugurację działalności nowego 
miejsca, które stworzyliśmy w Galerii Rumia na 
poziomie +1. Galeria w Galerii - to tu, od teraz 
można codziennie oglądać obrazy członków 
stowarzyszenia. Czekamy na Was 9 maja 2017 
o godzinie 18.00 na oficjalnym otwarciu naszej 
nowej Galerii!
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wędruje do klienta. Świeżość i stopień palenia to 

podstawy. Na półkach dużych sklepów można 

znaleźć głównie ciemno palone, tłuste kawy. 

Nie są one zbyt zdrowe, podrażniają żołądek – 

Dla większości ludzi kawa to 
napój, który stawia na nogi 
każdego ranka, a potem 
pomaga funkcjonować 
w ciągu dnia. Jednak dla 
niektórych to ogromna 
p a s j a ,  c i ę ż k a  p r a c a 
i nieustające poszukiwanie. 
Do  te j  d rug ie j  g rupy 
zaliczają się Sebastian 
Melzer oraz Waldemar 
Gilla, właściciele rumskiej 
palarni kawy Olle Cafe. 

uzupełnia Waldek. 

Na całe szczęście zgodnie z tym, co 

przyznają obaj rozmówcy, klienci coraz chętniej 

kupują kawy z najwyższej półki. 

- Konsumenci widzą różnice. Dla ludzi coraz 

bardziej liczy się jakość. Chętniej kupują droższe 

ziarna, bardziej wyrafinowane w smaku 

i aromacie. Jest to duża zmiana w stosunku do 

sytuacji sprzed kilku lat – dodaje Sebastian.  

Zabawa w degustacje 

Podczas rozmowy pijemy kawę. Właściwie 

nie pijemy, a degustujemy. Jak się okazuje, 

w kawie można znaleźć wiele nietypowych nut 

smakowych, o które nie podejrzewalibyśmy 

tego napoju. 

– Na smak kawy ma wpływ np. środowisko 

naturalne, w jakim rozwijały się ziarna. Jeżeli 

gdzieś w pobliżu rosły cytrusy czy bananowce, 

może to mieć duże znaczenia dla jej smaku. 

S ta ramy  s i ę  s zukać  tak i ch  n iuansów 

w sprowadzanych z najdalszych zakątków 

świata ziaren. Często się udaje. W kawie można 

odnaleźć nuty brzoskwiniowe czy porzeczkowe. 

Brzmi to niesamowicie, ale rzeczywiście tak jest 

– mówi Sebastian. 

– Kawę można parzyć w różny sposób. 

Dzięki alternatywnym sposobom parzenia 

możemy rozsmakować się w tym napoju. W tej 

sytuacji ważniejszy od kofeinowego pobudzenia 

jest smak czy aromat lub poszukiwanie 

defektów, takie też się zdarzają. O rodzajach 

przyrządzania kawy można przeczytać na 

naszej stronie internetowej  – dodaje Waldek. 

Rumia – zapomnij o korkach 

Pierwszym wyborem dla startującego 

przedsiębiorcy wydaje się być Gdynia – miasto 

większe, ludniejsze, cieszące się dużym ruchem 

turystycznym. Na pytanie dlaczego zdecydowali 

się na Rumię, panowie uśmiechają się. 

– Ponieważ mieszkamy zaledwie kilka 

minut drogi stąd, a nie chcemy stać w korkach 

do pracy. Zauważyliśmy też, że klient po dobry 

produkt przyjedzie do Rumi także z Gdyni, 

Sopotu czy Gdańska. Czasem nawet z dalszych 

zakątków Polski, chociaż takie osoby wolą 

skorzystać zazwyczaj ze sklepu internetowego, 

który jest częścią naszej działalności – mówią 

wspólnie. 

A  j a k  n a  t e g o  t y p u  n i e t y p o w e 

przedsięwzięcie zareagowali sami mieszkańcy 

Rumi? Na początku nie było łatwo, ale w końcu 

udało się zdobyć zaufanie. 

– Musieliśmy trochę poedukować klientów. 

Udowodnić im, że liczy się jakość, a nie marka. 

Teraz zainteresowanie ciągle wzrasta. 

Nie promujemy się, a mimo to coraz więcej osób 

wybiera dobrą, gatunkową kawę z naszej oferty. 

Wiele osób wraca do nas po otrzymaniu 

od bliskiej osoby zestawu prezentowego – 

zauważa Waldek. 

Najlepszy napój na świecie

Męski duet uzupełnia pani Małgosia, czyli 

dobra dusza zespołu. Zna ją każdy, kto 

odwiedza niewielką kawiarnię przy Placu 

Kaszubskim. Z charakterystycznym śmiechem 

podsumowuje rozważania obu panów. 

– Uwielbiam kawę. Dla mnie to najlepszy napój 

na świecie! 

Więcej o kawie, sposobach jej parzenia 

i działalności rumskiej palarni można 

dowiedzieć się na stronie internetowej 

http://ollecafe.pl/

Rozmawiał: Darek Rybacki

Kawa - najlepszy napój na świecie

Rumianie z pasją

Stowarzyszenie Artystów Pasjonat zaprasza na 
uroczystą inaugurację działalności nowego 
miejsca, które stworzyliśmy w Galerii Rumia na 
poziomie +1. Galeria w Galerii - to tu, od teraz 
można codziennie oglądać obrazy członków 
stowarzyszenia. Czekamy na Was 9 maja 2017 
o godzinie 18.00 na oficjalnym otwarciu naszej 
nowej Galerii!



Rumskie Nowiny nr 5/maj/2017

Komisja Samorządowa

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

17 maja, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

18 maja, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 maja, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 maja, godz. 18.30 (poniedziałek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 maja, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

18 maja, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

18 maja, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 maja, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 maja, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 maja 2017 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi  

Tematy wiodącę sesji w dniu 25 maja 2017 r.:

ź Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście,

ź Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rumi,

ź Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprze-

wodniczących Rady w miesiącu maju 2017 roku:

08.05  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,

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

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

29.05  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy 

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

Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Gospodarki  oraz 

Nieruchomościami przyjmuje zgodnie z godzinami otwarcia UM 

z wyjątkiem  czwartków.

Referat Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz 

Wydział Spraw Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami otwarcia 

UM z wyjątkiem . wtorków i czwartków

TELEFONY ALARMOWE
Wojewódzkie Centrum Powiadamiana

Ratunkowego  

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska 

Nocna i świąteczna opieka medyczna

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

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

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

   Pogotowie Energetyczne 

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania

Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Usług Kominiarskich

112

999

998

58 671-01-98

58 679-47-12

997

58 679-67-22

58 679-35-55 

58 671-94-73 

58 679-65-73

58 679-69-50

58 572-72-00

993

992, 58 671-18-82

994, 58 621-90-19

991, 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-08-30

58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia

Centrum Medyczne IMED

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie

Dębogórska 132, Rumia

58 671-15-11

58 671-72-10

58 672-11-02

58 301-73-44

601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 670-48-48

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

i Wiceprzewodniczących

Sesja Rady Miejskiej Rumi

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.

Komisja Polityki 

Przestrzennej

23 maja, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni 

wtorek miesiąca 12.00-14.00.

Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów”.

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

18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

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

Czy kranowa znaczy niedobra?

Od wielu lat regulacje prawne ściśle określają jakie kryteria musi 

spełniać woda pitna dostarczana przez przedsiębiorstwa świadczące 

usługi wodociągowe. Obowiązek prowadzenia stałego monitoringu 

jakości oraz publikowania otrzymanych raportów daje gwarancję, że 

woda trafiająca do mieszkańców jest produktem bezpiecznym. Nie inaczej 

jest z naszym lokalnym dostawcą wody, Przedsiębiorstwem Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK). Na stronie przedsiębiorstwa 

dostępne są informacje odnośnie wyników kontroli wody na terenie 

całego Związku. Badania prowadzone są pod kątem spełniania wymogów 

Związki te to szereg mikroelementów, które nie są produkowane 

przez nasze ciało, więc musimy jest dostarczać z przyjmowanym 

pokarmem i napojami, lub w postaci suplementów diety. Ich niedobory 

mogą powodować poważne problemy zdrowotne. A zatem poza samym 

nawadnianiem organizmu, woda jest źródłem wielu wartościowych 

substancji. Wg raportów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., parametry jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przewyższają jakościowo 

wody źródlane, a zatem dostarczają organizmowi niezbędnych związków 

mineralnych skuteczniej niż wiele wód dostępnych w sklepach. 

Dodatek specjalny

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 

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

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

Woda –
z butelki czy z kranu?

22 23

nr 151

WODA...

Składniki mineralne [mg/l] 

 woda 
wodociągowa 

woda 
źródlana 

woda 
mineralna 

wapń 73,78 47,49 119,23 

magnez 8,00 7,00 22,18 

sód 8,52 4,76 10,50 

potas 2,42 1,13 2,29 

fluorki 0,25 0,11 0,26 

chlorki 14,51 4,73 9,20 

siarczany 48,22 21,41 1,00 

wodorowęglany 211,77 163,38 486,20 

Jednakże za jakość wody, która wypływa z kranów, odpowiada stan 

wodociągowej instalacji wewnętrznej naszych domów i mieszkań. 

Przestarzałe, zanieczyszczone lub niewłaściwie eksploatowane instalacje 

przyczyniają się do zanieczyszczania wody. Dlatego zanim zdecydujemy 

się na odstawienie wody butelkowanej na rzecz tej z kranu, należy 

upewnić się, że faktycznie nadaje się ona do spożycia, choć w większości 

przypadków  tak właśnie jest.

określonych w obowiązujących przepisach, w także  zawartości substancji 

niebezpiecznych, takich jak bakterie i metale ciężkie, ale też pod kątem 

smaku i zapachu. 

Czy warto pić wodę z kranu?

Dostępne wody butelkowane oznaczane są jako mineralne lub 

źródlane. Mineralne, to takie, w których ilość rozpuszczonych substancji 

mineralnych, wartościowych dla organizmu ludzkiego, zawiera się 

w przedziale od 50 do 1500 mg/l, a im wyższa jest ich zawartość, tym 

bardziej zmineralizowana jest woda, natomiast wody źródlane zawierają 

poniżej 50 mg/l związków mineralnych. 

Hasła reklamowe, kampanie społeczne, porady lekarzy i dietetyków - zewsząd nawołują do spożycia co 
najmniej 2 litrów wody dziennie, a w okresie letnim czy podczas wzmożonego wysiłku - nawet więcej. 
A my  przyzwyczailiśmy się do sięgania po wszelkiego rodzaju napoje, często słodzone, a jeśli już po 
wodę, to tą w butelce, ze sklepu. 
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Komisja Samorządowa

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

17 maja, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

18 maja, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 maja, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 maja, godz. 18.30 (poniedziałek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 maja, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

18 maja, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

18 maja, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 maja, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 maja, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 maja 2017 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi  

Tematy wiodącę sesji w dniu 25 maja 2017 r.:

ź Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście,

ź Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rumi,

ź Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprze-

wodniczących Rady w miesiącu maju 2017 roku:

08.05  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,

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

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

29.05  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa,

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy 

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

Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Gospodarki  oraz 

Nieruchomościami przyjmuje zgodnie z godzinami otwarcia UM 

z wyjątkiem  czwartków.

Referat Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz 

Wydział Spraw Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami otwarcia 

UM z wyjątkiem . wtorków i czwartków

TELEFONY ALARMOWE
Wojewódzkie Centrum Powiadamiana

Ratunkowego  

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska 

Nocna i świąteczna opieka medyczna

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

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

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

   Pogotowie Energetyczne 

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania

Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Usług Kominiarskich

112

999

998

58 671-01-98

58 679-47-12

997

58 679-67-22

58 679-35-55 

58 671-94-73 

58 679-65-73

58 679-69-50

58 572-72-00

993

992, 58 671-18-82

994, 58 621-90-19

991, 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-08-30

58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia

Centrum Medyczne IMED

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie

Dębogórska 132, Rumia

58 671-15-11

58 671-72-10

58 672-11-02

58 301-73-44

601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 670-48-48

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

i Wiceprzewodniczących

Sesja Rady Miejskiej Rumi

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.

Komisja Polityki 

Przestrzennej

23 maja, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni 

wtorek miesiąca 12.00-14.00.

Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów”.

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

18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

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

Czy kranowa znaczy niedobra?

Od wielu lat regulacje prawne ściśle określają jakie kryteria musi 

spełniać woda pitna dostarczana przez przedsiębiorstwa świadczące 

usługi wodociągowe. Obowiązek prowadzenia stałego monitoringu 

jakości oraz publikowania otrzymanych raportów daje gwarancję, że 

woda trafiająca do mieszkańców jest produktem bezpiecznym. Nie inaczej 

jest z naszym lokalnym dostawcą wody, Przedsiębiorstwem Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK). Na stronie przedsiębiorstwa 

dostępne są informacje odnośnie wyników kontroli wody na terenie 

całego Związku. Badania prowadzone są pod kątem spełniania wymogów 

Związki te to szereg mikroelementów, które nie są produkowane 

przez nasze ciało, więc musimy jest dostarczać z przyjmowanym 

pokarmem i napojami, lub w postaci suplementów diety. Ich niedobory 

mogą powodować poważne problemy zdrowotne. A zatem poza samym 

nawadnianiem organizmu, woda jest źródłem wielu wartościowych 

substancji. Wg raportów PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., parametry jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przewyższają jakościowo 

wody źródlane, a zatem dostarczają organizmowi niezbędnych związków 

mineralnych skuteczniej niż wiele wód dostępnych w sklepach. 

Dodatek specjalny

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 

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

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

Woda –
z butelki czy z kranu?

22 23
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WODA...

Składniki mineralne [mg/l] 

 woda 
wodociągowa 

woda 
źródlana 

woda 
mineralna 

wapń 73,78 47,49 119,23 

magnez 8,00 7,00 22,18 

sód 8,52 4,76 10,50 

potas 2,42 1,13 2,29 

fluorki 0,25 0,11 0,26 

chlorki 14,51 4,73 9,20 

siarczany 48,22 21,41 1,00 

wodorowęglany 211,77 163,38 486,20 

Jednakże za jakość wody, która wypływa z kranów, odpowiada stan 

wodociągowej instalacji wewnętrznej naszych domów i mieszkań. 

Przestarzałe, zanieczyszczone lub niewłaściwie eksploatowane instalacje 

przyczyniają się do zanieczyszczania wody. Dlatego zanim zdecydujemy 

się na odstawienie wody butelkowanej na rzecz tej z kranu, należy 

upewnić się, że faktycznie nadaje się ona do spożycia, choć w większości 

przypadków  tak właśnie jest.

określonych w obowiązujących przepisach, w także  zawartości substancji 

niebezpiecznych, takich jak bakterie i metale ciężkie, ale też pod kątem 

smaku i zapachu. 

Czy warto pić wodę z kranu?

Dostępne wody butelkowane oznaczane są jako mineralne lub 

źródlane. Mineralne, to takie, w których ilość rozpuszczonych substancji 

mineralnych, wartościowych dla organizmu ludzkiego, zawiera się 

w przedziale od 50 do 1500 mg/l, a im wyższa jest ich zawartość, tym 

bardziej zmineralizowana jest woda, natomiast wody źródlane zawierają 

poniżej 50 mg/l związków mineralnych. 

Hasła reklamowe, kampanie społeczne, porady lekarzy i dietetyków - zewsząd nawołują do spożycia co 
najmniej 2 litrów wody dziennie, a w okresie letnim czy podczas wzmożonego wysiłku - nawet więcej. 
A my  przyzwyczailiśmy się do sięgania po wszelkiego rodzaju napoje, często słodzone, a jeśli już po 
wodę, to tą w butelce, ze sklepu. 
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MAJ 7 201KALENDARZ IMPREZ
    01-16.05    
Wystawa karykatur Lesława Kuczerskiego, Dom 
Kultury SM Janowo

    10.05 - 10.06    
Wystawa zbiorowa „Kolaż”- Studenci Wydziału Sztuki 
Nowych Mediów Polsko Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych: Anna Krakowiak, Marcin Rodziewicz, 
Łukasz Sumiło (kurator dr Beata Cedrzyńska), (czynna 
w godz. otwarcia placówki), Stacja Kultura Biblioteka 
Główna ul. Starowiejska 2,

    03.05 (Środa)    
godz. 12.00-14.00, Mecz Piłki Nożnej IV liga MKS Orkan 
Rumia – Jaguar Gdańsk, Boisko MOSiR ul. Gdyńska

godz. 14.30-20.30, Festyn 3 Maja, Koncert Stefano 
Terrazzino, Koncert zespołu BOYS, Stadion Miejski 
ul. Mickiewicza 43

    04.05 (Czwartek)    
godz. 18.00, Koncert „Kobiety, miłość i śpiew”, zespół 
MUZAika, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

    05.05 (Piątek)    
godz. 18.15, Warsztaty teatralne dla dzieci / nabór 
zakończony (prowadzenie: Anna Rekowska oraz Dorota 
Wolter),  Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

    06.05 (Sobota)    
godz. 15.30-17.30, Mecz Piłki Nożnej B Klasa OKS 
Janowo Rumia – Norda Karwia, Boisko MOSiR 
ul. Gdyńska

    07.05 (Niedziela)    
godz. 16.00, Biesiada Literacka – gość spotkania Ewa 
Błaszczyk, Dom Kultury SM Janowo

    08.05 (Poniedziałek)    
godz. 16.30, Cykliczny Patrol w Bolt Action, czyli jak 
w to grać?, Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

godz. 18.00, Warsztaty fotograficzne (obowiązują 
zapisy: warsztaty@studiopcf.com ), Stacja Kultura 
ul. Starowiejska 2

    09.05 (Wtorek)    
godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego, Stacja 
Kultura ul. Starowiejska 2

godz. 18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), 
Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

    10.05 (Środa)    
godz.  10.00-13.00,  Mistrzostwa Rumi Szkół 
Podstawowych w Czwórboju LA Dziewcząt, Stadion 
Miejski ul. Mickiewicza 43

    11.05 (Czwartek)    
godz.  10.00-13.00,  Mistrzostwa Rumi Szkół 
Podstawowych w Czwórboju LA Chłopców, Stadion 
Miejski ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00, „Kutabuk”, czyli koncert z poezją w roli 
głównej (w ramach Tygodnia Bibliotek), Stacja Kultura 
ul. Starowiejska 2

godz. 19.00, Archaiczne dźwięki „Kąpiel w dźwiękach 
mis i gongów”, rezerwacja Lucyna Bierut-Mazurek, 
tel. 722 303 520, wstęp 30 zł, Miejski Dom Kultury, 
ul. Mickiewicza 19

    12.05 (Piątek)    
godz. 18.00, Familijny wieczór z animacją „Jak 
uratować mamę” (w ramach Tygodnia Bibliotek oraz 
O!PLI),  Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

godz. 18.15, Warsztaty teatralne dla dzieci/ nabór 
zakończony (prowadzenie: Anna Rekowska oraz Dorota 
Wolter),  Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

    13.05 (Sobota)    
godz. 9.00-15.00, „Teatralnym kluczem. Epizod II” – 
zajęcia edukacyjne dla gimnazjum i liceum/ zapisy: 
fundacjamucha@gmail.com (koordynacja projektu: 
Anna Rekowska, Dorota Wolter), Projekt dofinansowano 
z budżetu Miasta Rumia, Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

godz. 9.00, Turniej gry  „Warhammer 40 000”, Stacja 
Kultura ul. Starowiejska 2

godz. 09.00-10.15, Biegaj Razem z Nami, Stadion 
Miejski ul. Mickiewicza 43

    14.05 (Niedziela)    
godz. 08.30-15.00, Grand Prix Rumi w Tenisie 
Stołowym – VI turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa 
ul. Mickiewicza 49

godz. 14.00 – 20.00, Janowo się zgrywa – turniej gier 
planszowych, Dom Kultury SM Janowo

    15.05 (Poniedziałek)    
godz. 17.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 
Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

    16.05 (Wtorek)    
godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego, Stacja 
Kultura ul. Starowiejska 2

godz. 18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), 
Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

    17.05 (Środa)    
g o d z .  0 9 . 0 0 - 1 4 . 0 0 ,  M i s t r z o s t w a  Po w i a t u 
Wejherowskiego Szkół Podstawowych w Czwórboju 
LA Dziewcząt, Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00,  Wernisaż wystawy zbiorowej „Kolaż”- 
dyplomy studentów Wydziału Sztuki Nowych Mediów 
PJATK Anny Krakowiak, Marcina Rodziewicz, Łukasza 
Sumiło (kurator dr Beata Cedrzyńska), Stacja Kultura 
ul. Starowiejska 2

    18.05 (Czwartek)    
g o d z .  0 9 . 0 0 - 1 4 . 0 0 ,  M i s t r z o s t w a  Po w i a t u 
Wejherowskiego Szkół Podstawowych w Czwórboju 
LA Chłopców, Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43

godz. 15.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 
Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

godz. 18.00, Wernisaż - Stowarzyszenie Artystów 
Pasjonat z Rumi, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

    19.05 (Piątek)    
godz. 17.00, „Czytanie na podwieczorek” – zajęcia 
czytelniczo-plastyczne dla dzieci (prowadzenie: Anna 
Rekowska oraz Dorota Wolter), Stacja Kultura 
ul. Starowiejska 2

godz. 18.15, Warsztaty teatralne dla dzieci / nabór 
zakończony (prowadzenie: Anna Rekowska oraz Dorota 
Wolter),  Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

    20-21.05 (Sobota, Niedziela)    
godz. 09.00-15.00, Ziaja Grand Prix Wybrzeża o puchar 
„Dziennika Bałtyckiego” Edycja 41-2017, Korty TKKF 
ul. Mickiewicza 41

    20.05 (Sobota)    
godz. 15.30-17.30, Mecz Piłki Nożnej B Klasa OKS 
Janowo Rumia – Sokół Bożepole Wlk., Stadion Miejski 
ul. Mickiewicza 43

    21.05 (Niedziela)    
godz. 13.45, Akademicki Zespół Ludowy Adila z Kutaisi 
w Gruzji – koncert w kościele Św. Jana z Kęt, Dom 
Kultury SM Janowo

godz. 19.45, IX Festiwal Pieśni Maryjnych, Kościół 
Parafialny p.w. Krzyża Świętego, ul. Kościelna 20

    23.05 (Wtorek)    
godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego, Stacja 
Kultura ul. Starowiejska 2

godz. 18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), 
Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

godz. 18.00, PoDrodze Azja – Jak „Mały Fiat” podbił 
Azję - spotkanie podróżnicze z Arkadym Pawłem 
Fiedlerem, Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

    24.05 (Środa)    
godz. 17.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 
Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19  

godz. 18.00, „Zbrodnia i Karaoke” – Premiera, wejście 
ty lko z  zaproszeniem, Miejsk i  Dom Kultur y, 
ul. Mickiewicza 19

    25.05 (Czwartek)    
godz.18.00, „Zbrodnia i Karaoke” – spektakl 
muzyczny, wejście tylko z zaproszeniem, Miejski Dom 
Kultury, ul. Mickiewicza 19

    26.05 (Piątek)    
godz. 10.00-16.15, „Teatralnym kluczem. Epizod II ” – 
zajęcia edukacyjne dla gimnazjum i liceum / zapisy: 
fundacjamucha@gmail.com (koordynacja projektu: 
Anna Rekowska, Dorota Wolter), Projekt dofinansowano 
z budżetu Miasta Rumia, Stacja Kultura ul. Starowiejska 2 

godz .  17 .00 ,  „Mamy prob lem”  Monodram 
macierzyński, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18.15, Warsztaty teatralne dla dzieci / nabór 
zakończony (prowadzenie: Anna Rekowska oraz Dorota 
Wolter),  Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

    27.05 (Sobota)    
cały dzień, Nowe życie miejskich tuneli, malowanie 
tunelu przy Dworcu Głównym oraz tunelu przy 
Urzędzie Miasta

godz. 09.00-10.15, Polska Biega Rumia 2017, Stadion 
Miejski ul. Mickiewicza 43

godz. 9.00-15.00, „Teatralnym kluczem. Epizod II ” – 
zajęcia edukacyjne dla gimnazjum i liceum/ zapisy: 
fundacjamucha@gmail.com (koordynacja projektu: 
Anna Rekowska, Dorota Wolter), Projekt dofinansowano 
z budżetu Miasta Rumia, Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

godz. 10.00-13.00, Warsztaty w ceramicznym zakątku 
Stacji Kultura „Bo każda mama to królewna” / 
obowiązują zapisy: studiob@vp.pl (prowadzenie: Beata 
Wysocka- Turek), Stacja Kultura ul. Starowiejska 2

godz. 16.00-18.00, Mecz Piłki Nożnej IV liga MKS Orkan 
Rumia – Powiśle Dzierzgoń, Stadion Miejski 
ul. Mickiewicza 43

    28.05 (Niedziela)    
godz. 14.00, Dzień Dziecka – festyn plenerowy/koncert 
Janowskiej Orkiestry Promenadowej, Dom Kultury 
SM Janowo

godz. 14.00-16.00, Mecz Rugby II Liga RC Arka Rumia – 
Alfa Bydgoszcz, Stadion Miejski ul. Mickiewicza 43

godz. 17.00, Nowe życie miejskich tuneli – Koncert, 
Łona/Webber & The Pimps, scena letnia MDK Rumia

    29.05 (Poniedziałek)    
godz. 12.00, „Bajeczna księga” – spektakl Teatru 
U r w i s  z  K r a k o w a  ( o b o w i ą z u j ą  z a p i s y : 
impresariat@bibliotekarumia.pl), Stacja Kultura 
ul. Starowiejska 2

    30.05 (Wtorek)    
godz. 16.30, Spotkanie koła brydżowego, Stacja 
Kultura ul. Starowiejska 2

godz. 18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), 
Stacja Kultura ul. Starowiejska 2
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