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Najlepsi tancerze, międzynarodowi sędziowie

Pary rywalizujące między sobą w ramach Mistrzostw Polski 

tańczyły w dwóch stylach – standardowym (walc wiedeński, tango, 

walc angielski, fokstrot i quickstep) i latynoamerykańskim (samba, 

cha-cha, rumba, jive oraz paso doble). Łącznie widzowie mogli 

podziwiać więc aż dziesięć różnych tańców w wykonaniu 

najlepszych zawodników z całego kraju. 

Do Rumi przyjechali tancerze m.in. z Krakowa, Warszawy, 

Lublina, Bydgoszczy czy Poznania. Również skład sędziowski pełen 

był uznanych w środowisku postaci, takich jak Toni Tuominen 

z Finlandii, Karel Bank z Czech, Valeria Mangra z Rumunii czy 

Lepiej niż w „Tańcu z gwiazdami”

Mistrzostwa oglądały tysiące mieszkańców, wydarzenie było 

relacjonowane na żywo na portalach internetowych i chętnie 

komentowane w mediach branżowych. Powszechnie doceniano 

wysoki poziom sportowy oraz organizacyjny – na potrzeby 

wydarzenia hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmieniła się 

nie do poznania. 

Kategoria Dorośli:
1 miejsce: Brzozowski Mateusz - Możdżonek Justyna (Warszawa)
2 miejsce: Fazullin Armand - Iwańska Klaudia (Kraków)
3 miejsce: Sztuce Vel Stuzmania Edgar Jan - Cieślińska Melania Honorata (Lublin)
Kategoria Senior I
1 miejsce: Kucharczyk Tomasz - Kucharczyk Róża (Warszawa)
2 miejsce: Budyś Mariusz - Budyś Monika (Kwidzyn)
3 miejsce: Chojak Łukasz - Lewandowska Marta (Bydgoszcz)
Kategoria Senior II
1 miejsce: Kucharczyk Tomasz - Kucharczyk Róża (Warszawa)
2 miejsce: Budyś Mariusz - Budyś Monika (Kwidzyn)
3 miejsce: Sywula Marcin - Sywula Katarzyna (Rumia)
Kategoria Senior III
1 miejsce: Cichy Mieczysław - Cichy Ewa (Rumia)
2 miejsce: Sobkowiak Jacek Tadeusz - Sobkowiak Małgorzata Maria (Poznań)
3 miejsce: Guzikowski Marek - Guzikowska Joanna (Olsztyn)
Kategoria Młodzież
1 miejsce: Kucharczyk Konrad - Ejsmont Marta (Warszawa)
2 miejsce: Kloskowski Maciej – Ziętowska Nikola (Sopot)
3 miejsce: Kurzawa Dawid – Anuszkiewicz Kamilla (Kołobrzeg)
Kategoria Młodzież Starsza
1 miejsce: Brzozowski Mateusz - Możdżonek Justyna (Warszawa)
2 miejsce: Ługowski Bartosz Miłosz - Popek Oliwia (Lubin)
3 miejsce: Kloskowski Maciej - Ziętowska Nikola (Sopot)
Kategoria Junior I+II
1 miejsce: Krupa Mateusz - Billings Nicole (Lubin)
2 miejsce: Kwaśniak Robert - Dziedziczak Natalia ( Warszawa)
3 miejsce: Raczek Hubert - Kowalska Magdalena (Głogoczów)

WYNIKI MISTRZOSTW
POLSKI W TAŃCU FTS

Ariane Schiessler z Niemiec. Wydarzenie prowadziła znana polska 

tancerka, jurorka programu „Taniec z Gwiazdami” – Iwona Pavlović. 

– Zawody taneczne tak wysokiej rangi zagościły w Rumi po raz 

pierwszy. Do naszego miasta przyjechali czołowi tancerze z całej 

Polski. Tak wspaniałe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez 

ogromnego zaangażowania Studia Tańca Creative Dance – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny. – Staramy się wspierać tego typu 

inicjatywy, tym bardziej, że organizatorzy potrafią samodzielnie 

pozyskiwać środki i ponosić dużą część kosztów – dodaje.   

Młodsi zawodnicy wzięli udział w imprezie towarzyszącej, czyli 

V Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza 

Rumia po raz kolejny doceniona została przez organizatorów wydarzeń sportowych. Tym razem, 
dzięki staraniom Pawła Muchewicza ze Studia Tańca Creative Dance, nasze miasto wybrane 
zostało na gospodarza Mistrzostw Polski w Tańcu Federacji Tańca Sportowego. 

Roztańczona Rumia –
Mistrzostwa Polski w Tańcu FTS

– Lubię Rumię, bo mieszkają tu moi przyjaciele, których czasem 

odwiedzam. Na Mistrzostwach Polski poziom taneczny jest bardzo 

wysoki. Zresztą na niekorzyść „Tańca z Gwiazdami”, bowiem 

nieporównywalnie lepsza jest jakość tańca podczas takich 

wydarzeń. Jednak program telewizyjny to rozrywka, a tutaj 

rozrywka łączy się ze sportem – mówi Iwona Pavlović. 

W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 par podzielonych na 7 kategorii 

Miasta Rumi. Kompletne wyniki znajdują się na 

stronie https://baza.fts-taniec.pl. 

Najlepsi z najlepszych

W ramach Mistrzostw pierwsze miejsce 

w kategor i i  Dorośl i  wytańczyl i  Mateusz 

Brzozowski i Justyna Możdżonek z warsza-

wskiego UKS Feeling. Ta sama para zajęła 

I miejsce w kategorii Młodzież Starsza. 

W kategoriach seniorskich bezkonkurencyjni 

okazali się Tomasz i Róża Kucharczykowie 

reprezentujący barwy Corte Dance Progress 

z  Warszawy. W kategorii Senior III najlepsza 

okazała się para z Rumi – Mieczysław i Ewa Cichy. 

W kategorii Młodzież na najwyższym stopniu 

podium stanęli Konrad Kucharczyk i Marta 

Ejsmont również reprezentujący Corte Dance 

Progress. Wśród juniorów za najlepszych uznano 

Mateusza Krupa oraz Nicole Billings z Lublina. 

– Udało nam się otrzymać Mistrzostwa Polski 

od Federacji Tańca Sportowego. Otrzymaliśmy 

patronat honorowy od pana burmistrza Michała 

Pasiecznego oraz Starostwa Powiatowego 

w  Wejherowie. W wydarzeniu udział wzięło blisko 

100 par podzielonych na siedem kategorii – mówi 

Paweł Muchewicz z Creative Dance, organizator 

wydarzenia. 

Turniej na trybunach zgromadził wielu mieszkańców
Rumia naturalnie pomysłowa2 3
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Robert Sawicki, APS Rumia:
od początku skupiałem się
na siatkówce 
Zapraszamy do lektury wywiadu z Robertem Sawickim, trenerem Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia, który wyróżniony został podczas Rumskiej Gali Sportu 
za wybitne osiągnięcia trenerskie.

W środowisku sportowym jest Pan postacią bardzo 

dobrze znaną. A gdyby miał Pan przedstawić się osobom, 

które na co dzień mniej interesują się aktywnością fizyczną? 

Przede wszystkim jestem trenerem Akademii Piłki 

Siatkowej. Natomiast z samą Rumią związany jestem od 2001 

roku. Tutaj podjąłem swoją pierwszą pracę – jako nauczyciel 

wychowania f izycznego w Szkole Podstawowej nr 9. 

Od początku skupiałem się na siatkówce, byłem również 

jednym z pomysłodawców i  współzałożycielem szkolnych klas 

sportowych. 

Dlaczego wybrał Pan właśnie tę dyscyplinę?

W moich latach młodzieńczych lubiłem wiele dyscyplin 

sportowych, chociaż nie uprawiałem czynnie żadnej z nich. 

W tym czasie grałem nie tylko w siatkówkę, ale i piłkę nożną, 

koszykówkę czy piłkę ręczną. Na głębszy związek z siatkówką 

zdecydowałem się dopiero podczas studiów, przy wyborze 

studiów trenerskich. Ten kierunek wydał mi się wówczas 

najbardziej atrakcyjny. Można mówić więc o pewnym 

przypadku. Podobnie jest zresztą z siatkówką żeńską, bowiem 

na początku wydawało mi się, że chcę pracować tylko 

z chłopakami. Ostatecznie dziewczęta wygrały tę rywalizację. 

Czy dzisiaj, z perspektywy czasu zdecydowałby Pan 

inaczej? 

Obecnie jestem w tym miejscu kariery trenerskiej, w którym 

zawsze chciałem być. Jest dobrze. 

APS regularnie odnosi sukcesy. Które z nich Pana 

zdaniem były najważniejsze w ostatnich latach? 

Z d e c y d o w a n i e  M i s t r z o s t w o  Po l s k i  m ł o d z i c z e k 

w Człuchowie z  2015 roku i obrona tego tytułu rok później 

w Tucholi. To są dwa największe klubowe osiągnięcia, bo dwa 

złote medale na tym poziomie rozgrywek to jest już coś. W tym 

roku dotarliśmy do półfinału Mistrzostw Polski w kategorii 

juniorek, dopiero co wróciliśmy z Bydgoszczy, niestety bez 

awansu do grona finalistów. W tym momencie w tej kategorii 

jesteśmy sklasyfikowani na miejscach 9-16. Warto jednak 

dodać, że w tym wypadku graliśmy mocno eksperymentalnym 

składem, złożonym z dziewcząt z  dwóch kategorii wiekowych. 

W maju odbędzie się półfinał Mistrzostw Polski kadetek – 

tu liczymy na dużo lepszy wynik. 

A jakie są obecnie najważniejsze zadania na przyszłość? 

Przede wszystkim szkolenie młodzieży. Funkcjonująca 

w  ramach APS drużyna II-ligowa jest w dużej mierze oparta na 

wychowankach klubu. Będziemy starać się rozwijać właśnie 

w tym kierunku i czynić ten zespół coraz lepszym. Warto też 

pamiętać, że „ozłocone” młodziczki, o których mówiłem 

wcześniej, obecnie wchodzą do kategorii kadetek. Ta grupa to 

nasza klubowa wizytówka, na niej ciążą największe oczekiwana 

ale wydaje mi się, że dziewczęta są gotowe im sprostać. Liczę 

na dobry wynik w tej kategorii.

Jak ocenia Pan nasze miasto jako organizatora sportu? 

Mam na myśli klimat wokół sportu, infrastrukturę, kibiców. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy zarówno 

z  miastem, jak i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Cały 

czas zapraszamy do współpracy organizacje oraz przede 

wszystk im sponsorów.  Ze względu na l i czne grono 

zawodn iczek  nasze  pot r zeby  są  s tosunkowo duże . 

Występujemy we wszystkich kategoriach młodzieżowych, 

mamy zespół seniorski. To sprawia, że pracy jest bardzo dużo, 

a koszt funkcjonowania Akademii stosunkowo wysoki. Mimo to 

cieszymy się ze wsparcia miasta. Nie musimy się też wstydzić 

infrastruktury – mamy piękną halę MOSiR, w celach 

treningowych dobrze sprawdza się również obiekt przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. 

Na koniec – tradycyjnie – poproszę o kilka słów dla 

sympatyków APS. 

Serdecznie zapraszam do kibicowania naszym siatkarkom. 

Nasze mecze są zawsze bardzo żywiołowe. Mamy wspaniałe 

grono kibiców, którzy podążają wraz nami w odległe zakątki 

Polski. Dla tych, którzy nie mają takiej możliwości ostatnio 

wprowadziliśmy transmisje na żywo, które emitowane są 

poprzez profil na Facebooku. Teraz można zostać kibicem 

wirtualnym Akademii, do czego także serdecznie zachęcam. 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie nagrodziło najlepszych sportowców i trenerów. Na listach znalazło 
się aż dwudziestu laureatów z Rumi. 

Wśród trenerów znaleźli się m.in. Andrzej Kostun z KS Karate Sakura 

Rumia, Benedykt Król i Robert Niewiedziała z UKS Siódemka Rumia, 

Piotr Netter z UKS Tri Team Rumia oraz Robert Sawicki z APS Rumia. 

Listę sportowców zdominowali zawodnicy UKS Siódemka Rumia, 

wśród których znaleźli się: Alicja Bielecka, Aleksandra Bielecka, Natalia 

Dawidowska, Oliwia Kreft, Jakub Kuźba, Zofia Melzer, Bartłomiej 

Ogdowski czy Grzegorz Żurek. Nie zabrakło także reprezentantów UKS 

Tri Team Rumia – Michała Jarlińskiego, Jacka Krawczyka, Macieja 

Kubiaka i Kacpra Stępniaka. 

Najlepsi trenerzy
i sportowcy nagrodzeni

Nagrodzeni zostali także Krystian Andrzejewski z KS Karate 

Sakura Rumia, Paulina Damaske z APS Rumia i Natalia Zwara, 

bokserka reprezentująca barwy WKB Gryf Wejherowo. 

– Na listach nagrodzonych są osoby dobrze znane lokalnym 

miłośnikom sportu. Regularnie osiągają one duże sukcesy, za które 

serdecznie gratuluję. Jestem przekonany, że także najbliższe 

miesiące będą pełne wielkich osiągnięć i za rok równie pokaźna 

liczba zawodników zostanie uhonorowana nagrodą Starostwa 

Powiatowego – mówi Tomasz Urbaniak-Dzienisz, radny Rumi. 

Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych od 2011 

roku przyznaje Zarząd Powiatu Wejherowskiego. O przyznanie 

wyróżnienia mogą starać się zawodnicy i trenerzy, którzy w roku 

poprzedzającym osiągnęli sukcesy na poziomie krajowym lub 

międzynarodowym. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może 

wystąpić m.in. klub sportowy, właściwy polski związek sportowy lub 

wojewódzki związek sportowy.

Sukcesy UKS Masta Dance
Grad medali spadł na rumski klub UKS Masta 
Dance. W II Ogólnopolskim Festiwalu Tańca 
Nowoczesnego w Elblągu jego członkowie zdobyli 
15 złotych, 6 srebrnych i 2 brązowe krążki. 

To nie pierwszy tak duży sukces rumskiego klubu. Pod koniec 

listopada zeszłego roku młode zawodniczki reprezentowały 

Rumię na Mistrzostwach Świata World Artistic Dance 

Federation w Libercu w Czechach. 

Indywidualne Mistrzostwo Świata w kategorii contemporary 

ballet duos mini kids zdobyły tam Marta Lipowska oraz Helena 

Miłek, a w kategorii drużynowej – grupy „Czarodziejki” 

(contemporary ballet oraz jazz dance small teams mini kids) 

i  „Czarownice” (contemporary ballet showcases juveniles). 

– Przed nami kolejne festiwale, cały czas przygotowujemy 

się także na majowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy. 

Występ w Elblągu dał nam pozytywnego kopa i możliwość 

sprawdzenia naszych układów – mówi Marta Miotke z UKS 

Masta Dance. 

Podczas festiwalu w Elblągu grupy „Czarownice” i „Shadow” 

prezentowały układy w kategoriach jazz dance, taniec 

współczesny, inne formy oraz show dance w dwóch kategoriach 

wiekowych – dziecięcej 9-11 lat oraz młodzieżowej 12-15 lat. 

Tancerze Masta Dance promujący Rumię wyróżniali się ciekawymi 

choreografiami, techniką taneczną oraz wspaniałymi elementami 

akrobatycznymi.
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Robert Sawicki, APS Rumia:
od początku skupiałem się
na siatkówce 
Zapraszamy do lektury wywiadu z Robertem Sawickim, trenerem Akademii 
Piłki Siatkowej Rumia, który wyróżniony został podczas Rumskiej Gali Sportu 
za wybitne osiągnięcia trenerskie.

W środowisku sportowym jest Pan postacią bardzo 

dobrze znaną. A gdyby miał Pan przedstawić się osobom, 

które na co dzień mniej interesują się aktywnością fizyczną? 

Przede wszystkim jestem trenerem Akademii Piłki 

Siatkowej. Natomiast z samą Rumią związany jestem od 2001 

roku. Tutaj podjąłem swoją pierwszą pracę – jako nauczyciel 

wychowania f izycznego w Szkole Podstawowej nr 9. 

Od początku skupiałem się na siatkówce, byłem również 
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koszykówkę czy piłkę ręczną. Na głębszy związek z siatkówką 

zdecydowałem się dopiero podczas studiów, przy wyborze 

studiów trenerskich. Ten kierunek wydał mi się wówczas 

najbardziej atrakcyjny. Można mówić więc o pewnym 

przypadku. Podobnie jest zresztą z siatkówką żeńską, bowiem 

na początku wydawało mi się, że chcę pracować tylko 

z chłopakami. Ostatecznie dziewczęta wygrały tę rywalizację. 

Czy dzisiaj, z perspektywy czasu zdecydowałby Pan 

inaczej? 

Obecnie jestem w tym miejscu kariery trenerskiej, w którym 

zawsze chciałem być. Jest dobrze. 

APS regularnie odnosi sukcesy. Które z nich Pana 

zdaniem były najważniejsze w ostatnich latach? 

Z d e c y d o w a n i e  M i s t r z o s t w o  Po l s k i  m ł o d z i c z e k 

w Człuchowie z  2015 roku i obrona tego tytułu rok później 

w Tucholi. To są dwa największe klubowe osiągnięcia, bo dwa 

złote medale na tym poziomie rozgrywek to jest już coś. W tym 

roku dotarliśmy do półfinału Mistrzostw Polski w kategorii 

juniorek, dopiero co wróciliśmy z Bydgoszczy, niestety bez 

awansu do grona finalistów. W tym momencie w tej kategorii 

jesteśmy sklasyfikowani na miejscach 9-16. Warto jednak 

dodać, że w tym wypadku graliśmy mocno eksperymentalnym 

składem, złożonym z dziewcząt z  dwóch kategorii wiekowych. 

W maju odbędzie się półfinał Mistrzostw Polski kadetek – 

tu liczymy na dużo lepszy wynik. 

A jakie są obecnie najważniejsze zadania na przyszłość? 

Przede wszystkim szkolenie młodzieży. Funkcjonująca 
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wychowankach klubu. Będziemy starać się rozwijać właśnie 

w tym kierunku i czynić ten zespół coraz lepszym. Warto też 

pamiętać, że „ozłocone” młodziczki, o których mówiłem 

wcześniej, obecnie wchodzą do kategorii kadetek. Ta grupa to 

nasza klubowa wizytówka, na niej ciążą największe oczekiwana 

ale wydaje mi się, że dziewczęta są gotowe im sprostać. Liczę 

na dobry wynik w tej kategorii.

Jak ocenia Pan nasze miasto jako organizatora sportu? 

Mam na myśli klimat wokół sportu, infrastrukturę, kibiców. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy zarówno 

z  miastem, jak i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Cały 
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Występujemy we wszystkich kategoriach młodzieżowych, 

mamy zespół seniorski. To sprawia, że pracy jest bardzo dużo, 

a koszt funkcjonowania Akademii stosunkowo wysoki. Mimo to 

cieszymy się ze wsparcia miasta. Nie musimy się też wstydzić 

infrastruktury – mamy piękną halę MOSiR, w celach 

treningowych dobrze sprawdza się również obiekt przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. 

Na koniec – tradycyjnie – poproszę o kilka słów dla 
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Wśród trenerów znaleźli się m.in. Andrzej Kostun z KS Karate Sakura 
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Sukcesy UKS Masta Dance
Grad medali spadł na rumski klub UKS Masta 
Dance. W II Ogólnopolskim Festiwalu Tańca 
Nowoczesnego w Elblągu jego członkowie zdobyli 
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wiekowych – dziecięcej 9-11 lat oraz młodzieżowej 12-15 lat. 
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Twardowski
muzycznie 

Weronika Korthals wraz z zespołem zaprezentowała przed 
publicznością zgromadzoną w Parafii pw. św. Józefa i św. 
Judy Tadeusza muzyczną interpretację wierszy ks. Jana 
Twardowskiego. 

Utwory wykonywane przez Weronikę Korthals zgromadzono 

na albumie „On: Wiersze Ks. Jana Twardowskiego” wydanym 

w  2015 roku z okazji 100-lecia narodzin słynnego księdza, 

filozofa, poety i myśliciela. 

– Jedenaście aranżacji poetyckich składających się na płytę 

stanowi inspirującą podróż śladami liryki księdza Jana 

Twardowskiego. To dzięki wirtuozerii muzyków i wokalowi 

Weroniki Korthals każdy tekst nabiera zupełnie nowego 

znaczenia i przenosi słuchacza do krainy pełnej poetyckiego 

piękna i szczerych emocji – pisano w recenzji albumu. 

– Ksiądz Jan Twardowski jest bardzo znany. Jestem 

przekonana, że wszyscy zgromadzeni na koncercie znali jego 

wiersze, w tym ten najpopularniejszy – „Spieszmy się kochać 

ludzi, tak szybko odchodzą”. Gdyby ksiądz Twardowski żył, w tym 

roku miałby 102 lata. Cieszę się, że dwa lata temu udało nam się 

zrealizować marzenie, żeby wydać płytę z muzyką do jego 

wierszy – mówiła do publiczności Weronika Korthals. 

Artystce towarzyszył zespół w składzie Mirosław Hałenda 

(instrumenty klawiszowe), Marcin Ciesielski (perkusjonalia), 

Szymon Damięcki (gitary), Szymon Głuchowski (saksofony), 

Grzegorz Nadolny (kontrabas). 

Po koncercie miłośnicy twórczości Weroniki Korthals mogli 

zdobyć wyjątkowy egzemplarz albumu z autografem artystki. 

Zdjęcie z podróży Agnieszki i Piotra Kaźnicy

Trzy ważne konferencje
II Metropolitalne Forum Kultury

W dniach 16-17 lutego 2017 roku w Wejherowie oraz w Gdańsku odbyło się II Metropolitalne Forum Kultury 

- w tym roku pod hasłem Biblioteka jako współczesna agora.

Zagadnienia, którym poświęcono dwa dni Forum dotyczyły miejsca i roli biblioteki w zmieniającym się 

otoczeniu społecznym, podjęcia nowych wyzwań przez pracowników tych placówek. Uczestnicy Forum 

zastanawiali się nad Biblioteką jako "trzecim miejscem". Według kryteriów sformułowanych przez  

amerykańskiego socjologa Ray'a Oldenburga nasze życie społeczne koncentruje się wokół trzech ważnych 

ośrodków: domu (miejsca, w którym mieszkamy), pracy (miejsca, w którym pracujemy zawodowo) oraz „trzeciego 

miejsca”, w którym prowadzimy szeroko pojęte życie towarzyskie. Biblioteka jako miejsce bardzo silnie 

wpasowane w tkankę miejską i społeczną, dzięki przemyślanej architekturze może kształtować  trendy życiowe jej 

użytkowników: modę na styl życia, zwrot ku ekologii, estetyzację czynności życiowych, zapotrzebowanie na nowe 

aktywności w sferze prywatnej. 

Podczas Forum Stacja Kultura okazała się modelowym przykładem zarówno wyjątkowej architektury, 

jak i kształtowania przestrzeni społecznej.

 Kongres Kultury Pomorskiej 2017

Kolejne ważne wydarzenie to Kongres Kultury Pomorskiej 2017, którego obrady plenarne odbędą 

24 kwietnia w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Hasłem przewodnim jest „Kultura porozumienia”. Podczas 

kongresu twórcy, pracownicy instytucji kultury, działacze NGO-sów, samorządowcy, politycy będą diagnozować 

stan kultury Regionu Pomorza. Jeden z paneli dyskusyjnych odbył się 22 marca w Stacji Kultura. Zadawano  

pytania o miejsce kultury we współczesnym świecie – stawiano również tezę, że jest ważniejsza niż polityka 

i gospodarka. Dyskutowano o kulturze subregionu, jego specyfice, ludziach i inicjatywach.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano Stację Kultura – niezwykłą metamorfozę miejsca, osiągnięcia 

i kierunki działania.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

PRZEDMIOT ARCHITEKTURA ŚRODOWISKO

Ponad 60 prelegentów z 30 ośrodków akademickich i naukowych nie tylko z Polski, ale również z zagranicy 

(uczestnictwo zadeklarowała m.in. Wielka Brytania, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Włochy, Francja, Czechy). 

A wszystko po to, by spotkać się 26 kwietnia br. w Stacji Kultura w Rumi i porozmawiać o różnych skalach 

projektowania: od przedmiotu, poprzez architekturę, po środowisko naturalne.

Trzecia już konferencja jest planowaną kontynuacją spotkań z lat 2015-2016, integrujących przedstawicieli 

różnych dyscyplin i sztuk projektowych, takich jak wzornictwo, architektura i architektura wnętrz, urbanistyka. 

Oprócz podkreślanego w poprzednich edycjach kontekstu związanego z kształceniem i dydaktyką, czyli 

nauczaniem w sztukach projektowych, będzie ona okazją do szerszego rozwinięcia tematu teorii i praktyki 

projektowania m.in. o aspekt środowiskowy. 

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? – mówiła Agnieszka 

Kurkowska z Komitetu Organizacyjnego Konferencji. 

Konferencji towarzyszyć będą wystawy prac studentów zarówno wydziałów technicznych, jak i artystycznych. 

Novum będzie wystawa i wernisaż prac dzieci – uczestników warsztatów: Architektura regionu i środowisko.

Wstęp na wydarzenie ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych słuchaczy do udziału. 

Program do pobrania na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi: www.bibliotekarumia.pl.

Organizatorami konferencji są: Biblioteka Rumia – Stacja Kultura, Miasto Rumia, Politechnika Gdańska, 

Politechnika Koszalińska.
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Koncert odbył się w ostatnią niedzielę marca i zgromadził liczną publiczność

Uczestnicy Forum, wśród prelegentów –

Krystyna Laskowicz – Dyrektor Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Rumi

Stacja Kultura Kultura
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różnych dyscyplin i sztuk projektowych, takich jak wzornictwo, architektura i architektura wnętrz, urbanistyka. 

Oprócz podkreślanego w poprzednich edycjach kontekstu związanego z kształceniem i dydaktyką, czyli 

nauczaniem w sztukach projektowych, będzie ona okazją do szerszego rozwinięcia tematu teorii i praktyki 

projektowania m.in. o aspekt środowiskowy. 

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? – mówiła Agnieszka 

Kurkowska z Komitetu Organizacyjnego Konferencji. 

Konferencji towarzyszyć będą wystawy prac studentów zarówno wydziałów technicznych, jak i artystycznych. 

Novum będzie wystawa i wernisaż prac dzieci – uczestników warsztatów: Architektura regionu i środowisko.

Wstęp na wydarzenie ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych słuchaczy do udziału. 

Program do pobrania na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi: www.bibliotekarumia.pl.

Organizatorami konferencji są: Biblioteka Rumia – Stacja Kultura, Miasto Rumia, Politechnika Gdańska, 

Politechnika Koszalińska.

Rumia naturalnie pomysłowa6 7

Koncert odbył się w ostatnią niedzielę marca i zgromadził liczną publiczność

Uczestnicy Forum, wśród prelegentów –

Krystyna Laskowicz – Dyrektor Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Rumi

Stacja Kultura Kultura
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Postępowania konkursowe przeprowadzane przez Urząd 

Miasta przeprowadzano w kilku kategoriach. Wśród zadań 

dotowanych przez miasto znalazły się m.in. wsparcie nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

popularyzacja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; pomoc społeczna; przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym; wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej; promocja turystyki i krajoznawstwa; ochrona i promocja 

zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Dotacje przyznano także podmiotom działającym na rzecz 

rozwoju dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku w czasie ferii 

zimowych. 

Wśród instytucji, które otrzymały dofinansowanie na 

działalność społeczną, znalazły się m.in. Stowarzyszenie Rumski 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, MKS Orkan Rumia, Akademia Piłki 

Siatkowej czy rumski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Dotacje przyznano też stowarzyszeniu „Pomóż sąsiadowi”, 

które realizuje m.in. projekty „Śniadanie Wielkanocne” „Dzień 

Dziecka” czy „Dzień Uśmiechu”, a także „Wigilię dla bezdomnych 

Dotacje na działalność
lokalnych organizacji
Prawie 900 tysięcy złotych przyznało miasto organizacjom prowadzącym działalność społeczną. Wśród 
podmiotów, które otrzymały granty znajdują się m.in. kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia czy parafie. 

Rusza kolejna
edycja Budżetu
Obywatelskiego

W dniach od 3 do 28 kwietnia mieszkańcy Rumi mogą zgłaszać swoje wnioski do kolejnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Przedsięwzięcie organizowane jest w formule metropolitalnej – równolegle w Rumi 
oraz Trójmieście. 

To proste!

Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec, bez ograniczeń 

wiekowych, w terminie od 3 do 28 kwietnia. Pod wnioskiem 

wystarczy zebrać 15 podpisów mieszkańców miasta. 

Projekty mogą dotyczyć albo zagadnień inwestycyjnych, takich 

jak place zabaw, boiska, nowe nasadzenia czy remonty – wówczas 

kwota projektu nie może przekroczyć 200 tys. złotych; albo spraw 

prospołecznych (zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, 

koncerty) – wówczas kwota projektu nie może przekroczyć 50 tys. 

złotych. Należy pamiętać, że projekty inwestycyjne muszą być 

realizowane na działkach miejskich. 

W budżecie miasta na tegoroczną edycję programu 

przewidziano kwotę 1 500 000 złotych.

Budżet Obywatelski coraz popularniejszy 

W poprzednich latach w ramach Budżetu Obywatelskiego 

zrealizowano wiele ważnych przedsięwzięć, takich jak budowa 

boiska przy Gimnazjum nr 1 czy Szkole Podstawowej nr 10. Wśród 

zwycięskich pomysłów znalazły się też place zabaw, siłownie 

zewnętrzne, sygnalizacja świetlna i przejścia dla pieszych. W grupie 

inicjatyw prospołecznych szczególnym powodzeniem wśród 

głosujących cieszyły się sterylizacja zwierząt czy nauka pływania 

dla dzieci.

Jak zgłosić swój projekt? 

Wypełniony w wersji papierowej formularz zgłoszeniowy 

projektu należy składać w Biurze Podawczym w Biurze Obsługi 

Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi lub przesłać w wersji 

elektronicznej na adres: budzetobywatelski@rumia.eu lub na 

platformę ePUAP na konto: /2215021/Skrytka_ESP wraz 

z wymaganymi załącznikami. 

Po ocenie formalnej, wyłonione projekty zostaną poddane pod 

głosowanie. Tradycyjnie zwycięskie projekty przedstawione 

zostaną podczas Gali Budżetu Obywatelskiego.  

kwietnia

ZGŁOŚTermin

2017

03-28

PROJEKT!

Wniosek może złożyć

każdy 

Kwoty przeznaczone na projekty:

Maksymalnie – 

na projekty inwestycyjne

i maksymalnie –

na projekty prospołeczne

Wystarczy 

co najmniej 

200 tys. zł

50 tys. złw Urzędzie Miasta 

Więcej informacji:
rumia.eu

budzetobywatelski@rumia.eu

58 679 65 69
Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7, Rumia
pokój - 02

i samotnych” oraz zajęcia integracyjne czy rumskiemu hufcowi 

Związku Harcerstwa Polskiego na organizację „Festiwalu Piosenki 

Harcerskiej i Przeglądu Małych Form Artystycznych oraz obchody 

85-lecia Harcerstwa w Rumi”. 

Łączna kwota dotacji wyniosła 883 579 złotych. Fundusz ten 

rozdzielono między 66 organizacji. Najwięksi beneficjenci to MKS 

Orkan Rumia (120 tysięcy złotych), Akademia Piłki Siatkowej (106 

tysięcy złotych) oraz Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEMKA” 

(60 tysięcy złotych). 

– Na terenie Rumi działają dziesiątki 

organizacji, których celem jest m.in. 

działalność społeczna czy promocja 

zdrowia. Wspieranie tych podmiotów 

przynosi wymierne korzyści w postaci 

poprawy jakości życia mieszkańców, 

p o d n o s z e n i a  i c h  k w a l i f i k a c j i 

rumia.budzet-obywatelski.org

Sala 100 

10 kwietnia br.

od 14.00 do 19.00 

Uruchomiliśmy nową stronę www
Budżetu Obywatelskiego

KONSULTACJE

– Budżet Obywatelski z roku na rok coraz 

częściej gości na ustach mieszkańców. 

Duża w tym zasługa akcji promocyjnych 

organizowanych przez Urząd Miasta. 

W zeszłym roku na ulicach Rumi wspólnie 

z władzami miasta oraz urzędnikami 

bezpośrednio zachęcaliśmy przechodniów 

do wzięcia udziału w tej inicjatywie. 

Taki bezpośredni kontakt spowodował, że Budżet Obywatelski stał 

się bardzo bliski mieszkańcom, zainicjował dyskusję na temat 

kształtu naszego miasta oraz tego, co można w nim zmieniać czy 

ulepszać – mówi radna Beata Ławrukajtis. 

Radni spotkali się z mieszkańcami Janowa 
W dniu 9 marca grupa radnych spotkała się z mieszkańcami Janowa. Podczas spotkania omawiane były bieżące 
potrzeby osiedla, a także propozycje i uwagi odnośnie funkcjonowania tej części naszego miasta. 

Na spotkaniu obecni byli radni: Piotr Bartelke, Karolina 

Rydzewska, Hanna Cegielska, Marcin Kaczmarek, Tadeusz Piątkowski, 

a także przewodniczący Rady Miejskiej - Ariel Sinicki. Wydarzenie 

zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, którzy chętnie poruszali 

różnorodne tematy związane z rozwojem Janowa.  

Wśród tematów wzbudzających największe emocje znalazły się 

m.in. funkcjonowanie Straży Miejskiej, planowane inwestycje 

drogowe, status Rodzinnych Ogródków Działkowych czy 

modernizacje budynków wchodzących w skład Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Janowo”. Na część pytań odpowiadał prezes 

spółdzielni Józef Chmielewski, który także obecny był na spotkaniu.

– Tego typu inicjatywy są dla nas bardzo ważne, ponieważ 

pozwalają z bliska przyjrzeć się problemom mieszkańców. Podczas 

dyskusji z uczestnikami marcowego spotkania padło wiele ciekawych 

propozycji, które na pewno rozpatrzymy i będziemy w miarę 

możliwości realizować. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie – 

mówi radny Marcin Kaczmarek.

Radni odpowiadali także na pytania dotyczące bieżących planów 

władz miasta. W tym kontekście szczególne zainteresowanie budziły 

m.in. inwestycje drogowe, w tym projekt budowy węzła na wysokości 

przystanku SKM Rumia Janowo, a także powołanie Centrum Integracji 

Społecznej oraz reforma edukacji. 

– Dzięki spotkaniom z mieszkańcami mamy szansę z jednej strony 

prowadzić dialog, a z drugiej informować o zmianach. Podczas 

spotkania w Janowie padały pytania m.in. o nowo powstałe Centrum 

Integracj i  Społecznej  czy kształt  lokalnego szkolnictwa 

po nadchodzącej reformie. Cieszę się, że zainteresowanie tymi 

ważnymi sprawami jest wśród mieszkańców tak duże – mówi Karolina 

Rydzewska, radna Rumi.  

O spotkaniach w kolejnych dzielnicach będziemy informowali 

za pośrednictwem strony internetowej rumia.eu oraz profilu Facebook 

Miasto Rumia. Serdecznie zapraszamy! 8 9

InwestycjeSamorząd

zawodowych czy organizacji czasu wolnego – mówi Piotr 

Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi. 

15 podpisów

mieszkaniec Rumi 
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Postępowania konkursowe przeprowadzane przez Urząd 

Miasta przeprowadzano w kilku kategoriach. Wśród zadań 

dotowanych przez miasto znalazły się m.in. wsparcie nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

popularyzacja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; pomoc społeczna; przeciwdziałanie uzależnieniom 

i patologiom społecznym; wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej; promocja turystyki i krajoznawstwa; ochrona i promocja 

zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Dotacje przyznano także podmiotom działającym na rzecz 

rozwoju dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku w czasie ferii 

zimowych. 

Wśród instytucji, które otrzymały dofinansowanie na 

działalność społeczną, znalazły się m.in. Stowarzyszenie Rumski 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, MKS Orkan Rumia, Akademia Piłki 

Siatkowej czy rumski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

Dotacje przyznano też stowarzyszeniu „Pomóż sąsiadowi”, 

które realizuje m.in. projekty „Śniadanie Wielkanocne” „Dzień 

Dziecka” czy „Dzień Uśmiechu”, a także „Wigilię dla bezdomnych 

Dotacje na działalność
lokalnych organizacji
Prawie 900 tysięcy złotych przyznało miasto organizacjom prowadzącym działalność społeczną. Wśród 
podmiotów, które otrzymały granty znajdują się m.in. kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia czy parafie. 

Rusza kolejna
edycja Budżetu
Obywatelskiego

W dniach od 3 do 28 kwietnia mieszkańcy Rumi mogą zgłaszać swoje wnioski do kolejnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Przedsięwzięcie organizowane jest w formule metropolitalnej – równolegle w Rumi 
oraz Trójmieście. 

To proste!

Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec, bez ograniczeń 

wiekowych, w terminie od 3 do 28 kwietnia. Pod wnioskiem 

wystarczy zebrać 15 podpisów mieszkańców miasta. 

Projekty mogą dotyczyć albo zagadnień inwestycyjnych, takich 

jak place zabaw, boiska, nowe nasadzenia czy remonty – wówczas 

kwota projektu nie może przekroczyć 200 tys. złotych; albo spraw 

prospołecznych (zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, 

koncerty) – wówczas kwota projektu nie może przekroczyć 50 tys. 

złotych. Należy pamiętać, że projekty inwestycyjne muszą być 

realizowane na działkach miejskich. 

W budżecie miasta na tegoroczną edycję programu 

przewidziano kwotę 1 500 000 złotych.

Budżet Obywatelski coraz popularniejszy 

W poprzednich latach w ramach Budżetu Obywatelskiego 

zrealizowano wiele ważnych przedsięwzięć, takich jak budowa 

boiska przy Gimnazjum nr 1 czy Szkole Podstawowej nr 10. Wśród 

zwycięskich pomysłów znalazły się też place zabaw, siłownie 

zewnętrzne, sygnalizacja świetlna i przejścia dla pieszych. W grupie 

inicjatyw prospołecznych szczególnym powodzeniem wśród 

głosujących cieszyły się sterylizacja zwierząt czy nauka pływania 

dla dzieci.

Jak zgłosić swój projekt? 

Wypełniony w wersji papierowej formularz zgłoszeniowy 

projektu należy składać w Biurze Podawczym w Biurze Obsługi 

Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi lub przesłać w wersji 

elektronicznej na adres: budzetobywatelski@rumia.eu lub na 

platformę ePUAP na konto: /2215021/Skrytka_ESP wraz 

z wymaganymi załącznikami. 

Po ocenie formalnej, wyłonione projekty zostaną poddane pod 

głosowanie. Tradycyjnie zwycięskie projekty przedstawione 

zostaną podczas Gali Budżetu Obywatelskiego.  

kwietnia

ZGŁOŚTermin

2017

03-28

PROJEKT!

Wniosek może złożyć

każdy 

Kwoty przeznaczone na projekty:

Maksymalnie – 

na projekty inwestycyjne

i maksymalnie –

na projekty prospołeczne

Wystarczy 

co najmniej 

200 tys. zł

50 tys. złw Urzędzie Miasta 

Więcej informacji:
rumia.eu

budzetobywatelski@rumia.eu

58 679 65 69
Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7, Rumia
pokój - 02

i samotnych” oraz zajęcia integracyjne czy rumskiemu hufcowi 

Związku Harcerstwa Polskiego na organizację „Festiwalu Piosenki 

Harcerskiej i Przeglądu Małych Form Artystycznych oraz obchody 

85-lecia Harcerstwa w Rumi”. 

Łączna kwota dotacji wyniosła 883 579 złotych. Fundusz ten 

rozdzielono między 66 organizacji. Najwięksi beneficjenci to MKS 

Orkan Rumia (120 tysięcy złotych), Akademia Piłki Siatkowej (106 

tysięcy złotych) oraz Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEMKA” 

(60 tysięcy złotych). 

– Na terenie Rumi działają dziesiątki 

organizacji, których celem jest m.in. 

działalność społeczna czy promocja 

zdrowia. Wspieranie tych podmiotów 

przynosi wymierne korzyści w postaci 

poprawy jakości życia mieszkańców, 

p o d n o s z e n i a  i c h  k w a l i f i k a c j i 

rumia.budzet-obywatelski.org

Sala 100 

10 kwietnia br.

od 14.00 do 19.00 

Uruchomiliśmy nową stronę www
Budżetu Obywatelskiego

KONSULTACJE

– Budżet Obywatelski z roku na rok coraz 

częściej gości na ustach mieszkańców. 

Duża w tym zasługa akcji promocyjnych 

organizowanych przez Urząd Miasta. 

W zeszłym roku na ulicach Rumi wspólnie 

z władzami miasta oraz urzędnikami 

bezpośrednio zachęcaliśmy przechodniów 

do wzięcia udziału w tej inicjatywie. 

Taki bezpośredni kontakt spowodował, że Budżet Obywatelski stał 

się bardzo bliski mieszkańcom, zainicjował dyskusję na temat 

kształtu naszego miasta oraz tego, co można w nim zmieniać czy 

ulepszać – mówi radna Beata Ławrukajtis. 

Radni spotkali się z mieszkańcami Janowa 
W dniu 9 marca grupa radnych spotkała się z mieszkańcami Janowa. Podczas spotkania omawiane były bieżące 
potrzeby osiedla, a także propozycje i uwagi odnośnie funkcjonowania tej części naszego miasta. 

Na spotkaniu obecni byli radni: Piotr Bartelke, Karolina 

Rydzewska, Hanna Cegielska, Marcin Kaczmarek, Tadeusz Piątkowski, 

a także przewodniczący Rady Miejskiej - Ariel Sinicki. Wydarzenie 

zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, którzy chętnie poruszali 

różnorodne tematy związane z rozwojem Janowa.  

Wśród tematów wzbudzających największe emocje znalazły się 

m.in. funkcjonowanie Straży Miejskiej, planowane inwestycje 

drogowe, status Rodzinnych Ogródków Działkowych czy 

modernizacje budynków wchodzących w skład Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Janowo”. Na część pytań odpowiadał prezes 

spółdzielni Józef Chmielewski, który także obecny był na spotkaniu.

– Tego typu inicjatywy są dla nas bardzo ważne, ponieważ 

pozwalają z bliska przyjrzeć się problemom mieszkańców. Podczas 

dyskusji z uczestnikami marcowego spotkania padło wiele ciekawych 

propozycji, które na pewno rozpatrzymy i będziemy w miarę 

możliwości realizować. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie – 

mówi radny Marcin Kaczmarek.

Radni odpowiadali także na pytania dotyczące bieżących planów 

władz miasta. W tym kontekście szczególne zainteresowanie budziły 

m.in. inwestycje drogowe, w tym projekt budowy węzła na wysokości 

przystanku SKM Rumia Janowo, a także powołanie Centrum Integracji 

Społecznej oraz reforma edukacji. 

– Dzięki spotkaniom z mieszkańcami mamy szansę z jednej strony 

prowadzić dialog, a z drugiej informować o zmianach. Podczas 

spotkania w Janowie padały pytania m.in. o nowo powstałe Centrum 

Integracj i  Społecznej  czy kształt  lokalnego szkolnictwa 

po nadchodzącej reformie. Cieszę się, że zainteresowanie tymi 

ważnymi sprawami jest wśród mieszkańców tak duże – mówi Karolina 

Rydzewska, radna Rumi.  

O spotkaniach w kolejnych dzielnicach będziemy informowali 

za pośrednictwem strony internetowej rumia.eu oraz profilu Facebook 

Miasto Rumia. Serdecznie zapraszamy! 8 9

InwestycjeSamorząd

zawodowych czy organizacji czasu wolnego – mówi Piotr 

Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi. 

15 podpisów

mieszkaniec Rumi 
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Wykupienie kluczowego obszaru Góry Markowca jest kolejnym 

krokiem na drodze rewitalizacji całego obszaru wzniesienia, a także 

znajdującego się w jego pobliżu osiedla. 

– Zagwarantowano nam środki w wysokości 9,5 miliona 

złotych na rewitalizację Zagórza i Góry Markowca oraz 2,8 miliona 

złotych na działania społeczne z tym związane. Podpisanie umowy 

o dofinansowanie zaplanowano na przełom marca i kwietnia – 

mówi Agnieszka Rodak, naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu 

Miasta Rumi. 

Konkurs na rewitalizację Zagórza 

Miasto przystąpiło już do pierwszych kroków związanych 

z zagospodarowaniem zarówno Góry, jak i rejonu ulic Komba-

tantów, Sabata, Młyńskiej i Szkolnej. Ogłoszony został konkurs na 

opracowanie koncepcji urbanistyczno–architektonicznej. 

Zadaniem projektantów przystępujących do konkursu jest 

przekształcenie zdegradowanych terenów w przestrzeń atrakcyjną 

dla mieszkańców, o nowym potencjale i dostosowaną do potrzeb 

wszystkich użytkowników.

– Konkurs odpowie nam na pytanie, jak najlepiej 

zagospodarować Górę Markowca. Aktywizacja tego miejsca 

przyniesie duże korzyści. W przyszłości będzie to teren 

ogólnodostępny, bezpieczny i czysty. Taki, o jakim wszyscy 

marzyliśmy od wielu, wielu lat – mówi Michał Pasieczny, burmistrz 

Rumi. 

Góra Markowca własnością miasta
Gmina przejęła szczyt Góry Markowca od prywatnych właścicieli. W przyszłości nieruchomość 
o powierzchni ok. 2,3 hektara zostanie zagospodarowana przy pomocy środków unijnych na cele   

rekreacyjno-edukacyjne. 

Twórcy koncepcji mają za zadanie przygotować w obrębie Góry 

Markowca m.in. projekt 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.  

Pula nagród w konkursie to 50 tysięcy złotych brutto. Autorzy 

najlepszej koncepcji zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie 

zamówienia z wolnej ręki.

Symbol Rumi 

Góra Markowca jest jednym z krajobrazowych symboli Rumi. 

Stanowi doskonały punkt widokowy na Pradolinę Kaszubską, Kępę 

Oksywską i Zatokę Gdańską. Jest też popularnym miejscem 

wypraw pieszych i rowerowych – w jej pobliżu przebiegają bowiem 

ogólnodostępne szlaki turystyczne (m.in. Szlak Zagórskiej Strugi).  

Wzniesienie jest również miejscem ważnym z punktu widzenia 

historii naszego miasta. Podczas badań archeologicznych 

przeprowadzanych kilkakrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 

lat na stokach Góry odnaleziono pozostałości osad kultury 

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

średniowiecznej z XII-XIV wieku. Żelbetowe pozostałości na jej 

szczycie to resztki niemieckiej baterii obrony przeciwlotniczej 

z 1942 roku (259. Marine Flak Abteilung).

Widok z góry Markowca

Rumia – Twój PIT-stop 
Mieszkasz w Rumi, ale nie jesteś tu zameldowany? Rozliczając PIT możesz pomóc miastu w zdobywaniu 
funduszy na inwestycje. Wystarczy, że złożysz dokument do Urzędu Skarbowego w Wejherowie, 
a w odpowiedniej rubryce wpiszesz właściwe miejsce zamieszkania. 

– Aż 40% podatku dochodowego wraca do Rumi. Łącznie są to 

pokaźne fundusze, które możemy przeznaczyć na nowe inwestycje, 

takie jak chodniki, drogi czy obiekty rekreacyjne. Dzięki 

właściwemu rozliczaniu podatku PIT mieszkańcy mogą mieć realny 

wpływ na rozwój naszego miasta. To dla nas bardzo ważne – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny. 

Aby zapewnić Rumi dodatkowe środki, należy złożyć PIT do 

Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Na pierwszej stronie 

formularza, w części B, trzeba wpisać aktualne miejsce 

zamieszkania. W tym przypadku nie ma znaczenia miejsce 

zameldowania, a miejsce realnego zamieszkania w Rumi.  

W przypadku, w którym rozliczenie PIT zostało już wysłane, 

możliwa jest jego korekta za pomocą jednostronicowego 

dokumentu ZAP-3. Powinno się go wypełnić, a następnie przesłać 

do Urzędu Skarbowego w Wejherowie. 

– Jeżeli mają Państwo znajomych, którzy mieszkają w Rumi, 

a nie są tu zameldowani, serdecznie proszę o zachęcenie ich do 

działania. Procedura jest bardzo prosta, a pieniądze, jakie w ten 

sposób pozyskujemy pozwalają na realizację wielu projektów – 

dodaje burmistrz Michał Pasieczny. 

Termin rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych 

mija 2 maja 2017 roku. 

PŁAĆ SWÓJ PODATEK DOCHODOWY TAM GDZIE MIESZKASZ!

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

1
Jeżeli jesteś zameldowany poza Rumią,

ale mieszkasz w Rumi.

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT

podaj swój adres zamieszkania w Rumi.

2
Wypełnij formularz ZAP-3

Formularz ZAP-3 można pobrać z Internetu,

lub odebrać w Urzędzie Miasta Rumi.

Wyślij pocztą lub dostarcz wypełniony 

formularz razem z PITem lub w ciągu roku

na adres: Urząd Skarbowy w Wejherowie

ul. Jana III Sobieskiego 346, 84-200 Wejherowo 

Korzyści płynące z rozliczania się w Rumi:

Budowa nowych

dróg i skrzyżowań

Rewitalizacja budynków Nowe parki

i zieleń miejska

Kultura, edukacja,

ochrona zdrowia

Poinformowanie Urzędu Skarbowego

o zamieszkaniu w Rumi nie wiąże się

z koniecznością wymiany dowodu

osobistego czy prawa jazdy.

RUMIA
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Utworzenie linii 84 to dobra informacja przede wszystkim dla 

mieszkańców Starej Rumi, Lotniska i okolic. 

Uruchomiona zostaje ona na trasie: Centrum Handlowe „Port 

Rumia” – Kosynierów – Kościuszki – Partyzantów – Lipowa – 

Mostowa – Wiązowa – Borówkowa – Chełmińska – Derdowskiego 

– Wybickiego – Starowiejska – Rumia Dworzec PKP – Sobieskiego  

– Sabata – Batorego – Św. Józefa – Podmokła. Funkcjonować 

będzie we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością ok. 60 minut.

Najważniejszą zmianą w obrębie linii 87 jest przedłużenie jej do 

Aquaparku w Redzie. Jednocześnie skierowana zostaje 

z ul. Dębogórskiej na ul. Kosynierów, bez wjazdu na ul. I Dywizji 

Wojska Polskiego i Partyzantów. Linia 87 funkcjonować będzie

we wszystkie dni tygodnia do ok. godz. 21.30.

Linia 84 to pierwsza nowa linia autobusowa stworzona 

na terenie Rumi od 2010 roku. Wówczas wprowadzono popularną 

wśród podróżnych linię 87. Szczegółowe informacje oraz rozkład 

jazdy odnaleźć można na stronie www.zkmgdynia.pl 

Nowa linia
autobusowa

Od 1 kwietnia 2017 roku nastąpi ważna zmiana 
w funkcjonowaniu komunikacji publicznej na   

terenie Rumi. Uruchomiona zostanie nowa linia 
autobusowa 84 oraz zmodyfikowana trasa linii 87. 

Kolejne
posiedzenie
Rumskiej 
Rady Seniorów
 W piątek 17 marca odbyło się kolejne posiedzenie Rumskiej Rady Seniorów. Podczas spotkania 

Burmistrz Michał Pasieczny zaprezentował zrealizowane i zaplanowane inwestycje z ostatnich dwóch 
lat. Seniorzy wybrali również projekt graficzny Karty Seniora, omówili projekt „pudełko życia” 
i bransoletek, które zawierają grupę krwi i dane osobowe osoby noszącej je.  

Mural
Konkurs
na mural!
Rumia ogłasza konkurs na mural. Do 30 
kwietnia można zgłaszać propozycje 
nanową aranżację budynku, która ma być  

wizytówką miasta.

Pomysł musi być wyjątkowy, wyróżniać się wartością 

artystyczną oraz prezentować Rumię jako miasto 

nowoczesne i kreatywne.

Konkurs jest w pełni otwarty, swoją propozycję może 

zgłosić każdy. Dla autora najlepszej pracy czeka nagroda 

pieniężna w wysokości  3 000,00 PLN brutto. 

Na  wykonanie muralu przewidziano kwotę 14 000,00 PLN 

brutto. Na wszystkie prace czekamy w nieprzekraczalnym 

terminie do 28 kwietnia.

Mural ma powstać na ścianie budynku przy 

ul. Dąbrowskiego 5.

Pełną wersją regulaminu konkursu na stronie www: 

http://rumia.eu/2017/03/28/konkurs-na-mural/

Przykładowy mural

Ściana, na której ma powstać mural

Na zdjęciu od lewej: Renata Grzesiak - Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

Michał Pasieczny - Burmistrz Miasta Rumi, Mieczysław Grzenia - Prezes Rumskiej Rady Seniorów,

Ariel Sinicki - Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Cieszymy się, że w tej kadencji udało się doprowadzić 

do uruchomienia linii autobusowej nr 84. Od wielu lat 

mieszkańcy m.in. Szmelty i Starej Rumi apelowali 

o usprawnienie komunikacji miejskiej – mówi Ariel 

Sinicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

– Niektórzy mieszkańcy podkreślali, że na autobus 

w swojej dzielnicy czekali ponad 40 lat. Dlatego bardzo 

cieszę się z uruchomienia nowej linii. W imieniu 

m ie szkańców p ragnę  podz i ękować  panu 

burmistrzowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej 

i radnym za zaangażowanie – mówi radna Teresa 

Jałocha. – Nowa linia ułatwi dojazd m.in. do centrum 

handlowego, przychodni, cmentarza czy dworca. 

Lepiej skomunikuje także okolice Szmelty. Ta zmiana to 

duża korzyść dla wszystkich. Zapraszam mieszkańców 

Starej Rumi do korzystania z nowej linii – dodaje.  

Samorząd InwestycjeSamorząd
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Rumskie Nowiny nr 4/kwiecień/2017

Lasy otaczające Rumię skrywają wiele pamiątek 
burzliwej przeszłości naszego regionu. Jedną z nich jest 
charakterystyczny pomnik ukryty na poboczu częściowo 
brukowanej drogi prowadzącej do dawnej leśniczówki 
Piekiełko. 

Ma on formę wysokiego na dwa metry słupa osadzonego na nieco szerszej podstawie. 

Jego wierzchołek przybiera kształt ostrosłupa. 

Obiekt, ukryty w gęstwinie drzew i krzaków, związany jest z II wojną światową, chociaż 

postawiono go zapewne kilka lat po jej zakończeniu. Oznacza miejsce, w którym 

pochowano kilkudziesięciu żołnierzy radzieckich oraz przynajmniej jednego żołnierza 

polskiego poległych w okolicznych lasach w trakcie walk z wojskami niemieckimi na 

początku 1945 roku. 

Polegli żołnierze pochowani zostali przez okolicznych mieszkańców. Ekshumowano 

ich w 1948 (lub 1949) roku. Obelisk postawiony został zapewne po ekshumacji. Od ponad 

pół wieku stanowi interesujące świadectwo działań wojennych w okolicach naszego 

miasta.  

Warto dodać, że podobne obeliski stawiano w całej Polsce. Miały na celu 

upamiętnienie wojsk sowieckich oraz oznaczenie miejsc zbiorowych mogił. Te najbardziej 

znane, większe i bardziej reprezentacyjne, znajdują się np. w Warszawie (Cmentarz 

Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich) czy Wrocławiu (Cmentarz Oficerów Radzieckich).

Aby dotrzeć w to miejsce, należy kierować się ulicą Kamienną wzdłuż Zagórskiej Strugi. 

Obelisk znajduje się kilka kilometrów dalej, zaraz za mostem po lewej stronie. Ukryty jest 

między drzewami. Owocnych poszukiwań! 

Żywa historia 

Cezary Wyszyński z rekonstrukcją związany jest od dobrych 

dwudziestu lat. W Polsce powszechnie uznawany jest za jednego 

z pionierów tej formy spędzania wolnego czasu. Na czym ona 

polega? 

– Rekonstrukcja historyczna to próba maksymalnie wiernego 

odtworzenia przeszłości .  W Legio XXI Rapax,  grupie 

rekonstruującej legion rzymski z pierwszego wieku naszej ery, czyli 

czasów życia chociażby słynnego cesarza Nerona, skupiamy się na 

przybliżeniu nie tylko militarnych aspektów życia Rzymian, lecz 

także tych kulturowych, towarzyskich czy rel igi jnych. 

Wydobywamy z przeszłości dawno zapomniany świat 

i  przybliżamy go innym – mówi Cezary Wyszyński. 

Legio XXI Rapax to największa tego typu grupa w Europie. Poza 

Cezarym, który mieszka w Rumi, jej członkowie rekrutują się z wielu 

miast Polski, a także zagranicy. Każdego roku uczestniczą 

w imprezach historycznych organizowanych w całej Europie. 

Jak to jest być legionistą? 

Do swojej pasji Cezary i pozostali członkowie Legio XXI Rapax 

podchodzą bardzo poważnie. Na podstawie żmudnych badań 

odtwarzają oryginalne wyposażenie legionistów sprzed tysięcy lat, 

dbając zarówno o wygląd wierny oryginalnym znaleziskom, jak też 

i o proces technologiczny. 

– W skład standardowego wyposażenia legionisty rzymskiego 

wchodzi tzw. lorica segmentata, czyli charakterystyczna zbroja 

segmentowa wraz z hełmem (galea); scutum (tarcza); pilum 

(oszczep) oraz krótki miecz (gladius). Do tego dochodzi wiele 

Cezary Wyszyński, czyli co ma
wspólnego  z rzymskimi legionamiRumia
Jeżeli sądziliście, że Imperium Rzymskie upadło ponad półtora tysiąca lat temu, byliście w dużym 
błędzie. Dzięki takim ludziom jak Cezary Wyszyński, założyciel i lider grupy rekonstrukcji historycznej 
Legio XXI Rapax, Imperium Romanum wciąż ma się dobrze. 

mniejszych akcesoriów: tuniki, torby, biżuteria, środki higieny 

osobistej czy naczynia. Zebranie wszystkich elementów to dobre 

wyzwanie dla osób z duszą kolekcjonera – podsumowuje Cezary. 

Tak samo wygląda kwestia życia obozowego. Legionista nie ma 

bowiem łatwej służby.

–  Legio XXI Rapax podzielony jest na tzw. contubernia, czyli 

pododdziały. Każdy z nich ma swojego dowódcę, kogoś w rodzaju 

starszego szeregowego. Zarówno w ramach mniejszych oddziałów, 

jak i całego legionu, często odbywają się szkolenia z walki, musztry 

lub umiejętności obozowych. Dużą wagę przykładamy też do 

praktycznego wykorzystywania zarówno sprzętu, jak i nabytych 

umiejętności – mówi Cezary Wyszyński. 

Zabawa dla każdego 

Rozpoczęcie przygody z rekonstrukcją historyczną nie jest takie 

trudne. Jak przekonuje Cezary Wyszyński potrzeba przede 

wszystkim chęci. 

– Sprzęt wymagany w legionie nie należy oczywiście do 

najtańszych, ale staramy się sobie pomagać. Stąd dołączyć może 

do nas każdy, kto chce przenieść się w czasie i przeżyć przygodę. 

Szczególnie zależy nam na ludziach z Rumi i okolic, bowiem 

staramy się stworzyć tu osobny pododdział. Dlatego też 

zapraszam wszystkich pasjonatów starożytnego Rzymu i historii 

w ogóle – podsumowuje. 

Więcej o Legio XXI Rapax przeczytasz na stronie 

www.legioxxirapax.com oraz na ich profilu Facebook. Jeżeli jesteś 

zainteresowany dołączeniem do grupy, dane kontaktowe znajdują 

się w odpowiedniej zakładce. 

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

Tajemniczy
obelisk 

Rumia dawniej i dziś 

Zdjęcie archiwalne przedstawia Kościół 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi 

w  trakcie budowy. Świątynia powstawała 

w latach 1913-1918. Konieczność jej 

wzniesienia podyktowana była złym stanem 

technicznym starego, zabytkowego kościoła 

oraz zwiększającą się liczbą parafian. Prace 

przy budowie obiektu prowadziło kilka firm, 

g ł ó w n i e  z  W e j h e r o w a :  S c h e i b y , 

L i tzbarskiego, Schultza czy Starka. 

Po II wojnie światowej parafię przejęli 

księża salezjanie, którzy zarządzają nią 

do  dzisiaj.  

Kościół św. Krzyża dawniej Kościół św. Krzyża dziś

W marcowym numerze Rumskich Nowin, w tekście pt. „Mściwój II – książę 

Rumi sprzed wieków” omyłkowo użyłem sformułowania „cmentarz ewangelicki” 

w kontekście cmentarza katolickiego sąsiadującego z ruinami kościoła przy ulicy 

Kościelnej. Za błąd przepraszam – przyp. Darek Rybacki.  
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Rumskie Nowiny nr 4/kwiecień/2017

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet burmistrz Michał Pasieczny oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Ariel Sinicki spotkali się z przedstawicielkami Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów o. w Rumi. 

Wydarzenie odbyło się w gościnnych progach restauracji 

Adria. W spotkaniu wzięło udział 125 kobiet, członkiń 

Związku. 

– Seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna, z którą 

chętnie współpracujemy. Z tym większą przyjemnością 

złożyliśmy z burmistrzem Michałem Pasiecznym serdeczne 

życzenia zdrowia i wielu sił przedstawicielkom Związku – 

mówi Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej. 

– Wszystkie Panie były ogromnie zaskoczone, zrobiło się 

radośnie, a podziękowań i uśmiechów nie było końca. Miło 

było zjeść wspólnie wyśmienity obiad i porozmawiać przy 

kawie – mówi Irena Humla, członkini Związku. 

Wydarzenie uświetnił występ przygotowany przez 

Krzysztofa Brzozowskiego, Annę Osior oraz Dariusza 

Wojciechowskiego z Opery Bałtyckiej. Wykonali oni m. in. 

„Arię Adeli” z operetki „Zemsta nietoperza” oraz arię „Usta 

milczą, dusza śpiewa” z operetki „Wesoła wdówka”.  

Od listopada 2016 roku w Rumi podziwiać można twórczość pana Huberta Szymosza 
zgromadzoną w galerii sztuki Hubertus ART. 

Artysta tworzy ptasie dioramy, łącząc malarstwo z naturalnymi 

rekwizytami – piórami. Jest także świetnym kopistą malarstwa 

holenderskiego, ikon, malarstwa sakralnego oraz polskiego 

malarstwa realistycznego. Tematy jego dzieł to sceny rodzajowe, 

myśliwskie i wiejskie. Na uwagę zasługują obrazy malowane na 

drewnianych, wklęsłych owalach, które artysta sam przygotowuje.

– Prac plastycznych rodzajowo jest bardzo wiele. Prace na 

płótnie, desce, malowane olejami, akrylami. Są kopie dawnych 

mistrzów, sceny rodzajowe o tematyce myśliwskiej. Obrazy 

w kształcie owalu malowane na desce, niespotykane i jedyne 

w swoim rodzaju – mówi pan Hubert Szymosz. 

Galerię odwiedzają m. in. uczniowie szkoły ekologicznej z Rumi 

z inicjatywy pani Krystyny Pomieczyńskiej, nauczycielki plastyki. 

Kwiaty i życzenia dla seniorek

Galeria sztuki Hubertus ART.
zaprasza młodzież 

Właściciel galerii zaprasza także młodzież z innych szkół. Chociaż 

jest bardzo zajęty zawsze chętnie poświęci czas dla młodzieży.

– Zapraszam do odwiedzania galerii i oderwania się od 

codziennej szarej rzeczywistości od telefonów i komputerów 

i popatrzenia na kolorowy świat wykonany ręką jednego plastyka – 

dodaje. 

Galeria Hubertus ART czynna jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 16 do 18, w soboty i niedziele od 11 do 14. Chętni 

do obejrzenia prac w innych godzinach mogą kontaktować się 

z właścicielem telefonicznie. Jego numer to 884-136-859. Siedziba 

galerii znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego 27B. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 

www.galeriahubertus.pl 

21 marca
Międzynarodowy Dzień Lasów

Akcja Sadzenie drzewek
w Rumi – fotorelacja

W przedszkolu „Słoneczna Jedynka”

W przedszkolu nr 2 „Bajka”

W Szkole Podstawowej nr 1

W Szkole Podstawowej nr 9

W przedszkolu „Pod Topolą”

W Szkole Podstawowej nr 10

21 marca czyli w kalendarzowy Pierwszy Dzień Wiosny, Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki oraz Zastępca Burmistrza Piotr Wittbrodt przy 

nieocenionej pomocy przedszkolaków ze Słonecznej Jedynki posadzili symbolicznie drzewka. Sadzonki zostały także rozdane innym placówkom 

(wszystkim szkołom podstawowym oraz przedszkolom) by we własnym zakresie posadzili je wraz z uczniami. Akcja ma na celu propagowanie 

zachowań proekologicznych, a także doskonale wpisuje się w dotychczasowe działania Miasta w tym zakresie.

W Szkole Podstawowej nr 6
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w kształcie owalu malowane na desce, niespotykane i jedyne 

w swoim rodzaju – mówi pan Hubert Szymosz. 

Galerię odwiedzają m. in. uczniowie szkoły ekologicznej z Rumi 

z inicjatywy pani Krystyny Pomieczyńskiej, nauczycielki plastyki. 

Kwiaty i życzenia dla seniorek

Galeria sztuki Hubertus ART.
zaprasza młodzież 

Właściciel galerii zaprasza także młodzież z innych szkół. Chociaż 

jest bardzo zajęty zawsze chętnie poświęci czas dla młodzieży.

– Zapraszam do odwiedzania galerii i oderwania się od 

codziennej szarej rzeczywistości od telefonów i komputerów 

i popatrzenia na kolorowy świat wykonany ręką jednego plastyka – 

dodaje. 

Galeria Hubertus ART czynna jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 16 do 18, w soboty i niedziele od 11 do 14. Chętni 

do obejrzenia prac w innych godzinach mogą kontaktować się 

z właścicielem telefonicznie. Jego numer to 884-136-859. Siedziba 

galerii znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego 27B. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 

www.galeriahubertus.pl 

21 marca
Międzynarodowy Dzień Lasów

Akcja Sadzenie drzewek
w Rumi – fotorelacja

W przedszkolu „Słoneczna Jedynka”

W przedszkolu nr 2 „Bajka”

W Szkole Podstawowej nr 1

W Szkole Podstawowej nr 9

W przedszkolu „Pod Topolą”

W Szkole Podstawowej nr 10

21 marca czyli w kalendarzowy Pierwszy Dzień Wiosny, Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki oraz Zastępca Burmistrza Piotr Wittbrodt przy 

nieocenionej pomocy przedszkolaków ze Słonecznej Jedynki posadzili symbolicznie drzewka. Sadzonki zostały także rozdane innym placówkom 

(wszystkim szkołom podstawowym oraz przedszkolom) by we własnym zakresie posadzili je wraz z uczniami. Akcja ma na celu propagowanie 

zachowań proekologicznych, a także doskonale wpisuje się w dotychczasowe działania Miasta w tym zakresie.

W Szkole Podstawowej nr 6
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XXXIII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 marca 2017 roku. 
Głównym tematem posiedzenia była współpraca 
z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Zapraszamy 
do zapoznania się z relacją z wydarzenia. Kompletna 
retransmisja dostępna jest na stronie rumia.eu. 

Sesje tradycyjnie otworzyło sprawozdanie przewodniczącego 

Rady Miejskiej oraz burmistrza. 

11,5 miliona na inwestycje

Do budżetu miasta wpłynęło 11,5 milionów z tytułu tzw. 

wolnych środków. Część tych funduszy zostanie przeznaczona 

na inwestycje – w tym m.in. budowę ulic, rowów melioracyjnych na 

obrzeżach miasta, umocnień brzegów rzeki i stworzenie 

dokumentacji tzw. „Popiołówki”, czyli planowanego trzeciego 

połączenia drogowego Rumi z Gdynią (Jest to wspólna inwestycja 

Rumi, Gdyni i Gminy Kosakowo). Powstanie także plan 

przebudowy obecnego Gimnazjum nr 4. 

– Jest to dobra informacja dla wielu mieszkańców naszego 

miasta a przede wszystkim ulic Brzechwy, Makuszyńskiego, części 

ulicy Porazińskiej i Admiralskiej oraz Chodkiewicza, na których 

rozpoczną się w tym roku inwestycje.  Z pewnością bardzo ważnym 

zadaniem jest też modernizacja Gimnazjum nr 4, w którym 

konieczne będzie stworzenie przestrzeni dla mniejszych dzieci, w tym 

świetlicy, odpowiednich toalet czy sal dydaktycznych – mówi Ariel 

Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej. 

W porządku obrad znalazły się też punkty dotyczące udzielenia 

pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Wejherowskiego czy 

dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy 

w Wejherowie (na zakup systemu kardiomonitoringu dla potrzeb 

Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej).  Przyjęto także program 

pomocy bezdomnym zwierzętom. Wysłuchano sprawozdania 

ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016. Podjęto 

decyzję o zwiększeniu środków na ich działalność w 2017 roku. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

Rada miejska uchwaliła dwa miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego i podjęła decyzję w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia pięciu kolejnych.

– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

zabezpieczają przede wszystkim interesy mieszkańców. 

Na omawianych podczas sesji obszarach niemożliwe będzie 

stawianie budynków niezgodnych z założeniami planów. Tego typu 

dokumenty pozwolą wprowadzić ład przestrzenny i pozytywnie 

wpłyną na kształt naszego miasta w przyszłości – mówi burmistrz 

Michał Pasieczny. 

Uchwalone plany dotyczyły części obszaru Starej Rumi (północna 

strona) oraz Janowa pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, 

Dokerów  i  Stoczniowców. 

W porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące sprzedaży 

działek położonych przy ulicach: Stoczniowców, Kosynierów, 

Jeziornej i Kolejowej. Ustanowienia służebności przesyłu i określenia 

wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. 

Przedłożone projekty uchwał zostały w zdecydowanej większości 

przyjęte jednogłośnie. 
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Programy społeczne skierowane
do rodzin wielodzietnych

Zapraszamy do skorzystania z Programów wspierających rodziny wielodzietnie Programu 
Rumskiej Karty Dużej Rodziny oraz Programu Karty Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny

Karty te upoważniają do korzystania z systemu zniżek 

i  dodatkowych uprawnień oferowanych dla rodzin 

z trójką i  więcej dzieci zarówno w instytucjach publicznych 

jak i firmach prywatnych.

RUMSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta przeznaczona dla rodzin zameldowanych na stałe 

bądź czasowo na terenie Miasta Rumi posiadających troje 

i  więcej dzieci.

Wnioski do Rumskiej Karty Dużej Rodziny można 

pobrać ze strony internetowej Miasta Rumi rumia.eu 

zakładka dla mieszkańców –> sprawy społeczne  –> Rumska 

Karta Dużej Rodziny –> wnioski.

RUMSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

 Karta przeznaczona dla rodzin zamieszkałych na terenie 

Polski posiadających troje i więcej dzieci.

Wnioski na Kartę Dużej Rodziny można pobrać ze strony 

internetowej Miasta Rumi rumia.eu zakładka dla 

mieszkańców –> sprawy społeczne –> Karta Dużej Rodziny 

–> wnioski.  

Wyszukiwanie partnerów https://rodzina.gov.pl/duza-

rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Burmistrz Miasta Rumi zaprasza firmy i instytucje do 

włączenia się do Programu Rumska Karta Dużej Rodziny.

Do Rumskiej Karty Dużej Rodziny mogą włączyć się firmy 

i instytucje różnej wielkości z różnych branż. Warunkiem 

udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień 

dla rodzin posiadających Karty. 

Warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane 

indywidualnie. 

Korzyści dla firm i instytucji z partnerstwa:

l Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Rumską 

Kartę Dużej Rodziny”.   

l Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą 

firmy/instytucji. 

l  Realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Aby zostać Partnerem Programu Rumska Karta Dużej 

Rodziny należy wypełnić wniosek, złożyć lub przesłać pocztą 

na poniższy adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 

84-230 Rumia.

Wnioski do uczestniczenia w Partnerstwie Rumskiej Karty 

Dużej Rodziny można pobrać ze strony internetowej Urzędu 

Miasta Rumi rumia.eu zakładka dla mieszkańców –> sprawy 

społeczne –> Karta Dużej Rodziny/Rumska Karta Dużej 

Rodziny –> wnioski.  

Jednocześnie każda firma może zgłosić chęć udzielenia ulg 

i bonifikat na podstawie Karty Dużej Rodziny drogą 

elektroniczną oraz aktualizować swoje dane znajdujące się 

w wykazie uprawnień i Partnerów, który znajduje się na 

s t r o n a c h  h t t p s : / / e m p a t i a . m p i p s . g o v . p l 

i https://rodzina.gov.pl

Rumska Karta
Dużej Rodziny

Rumska Karta Dużej

Rodziny  –  projekt

ZOSTAŃ PARTNEREM 

Ogólnopolska
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XXXIII sesja Rady Miejskiej
XXXIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 marca 2017 roku. 
Głównym tematem posiedzenia była współpraca 
z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Zapraszamy 
do zapoznania się z relacją z wydarzenia. Kompletna 
retransmisja dostępna jest na stronie rumia.eu. 

Sesje tradycyjnie otworzyło sprawozdanie przewodniczącego 

Rady Miejskiej oraz burmistrza. 

11,5 miliona na inwestycje

Do budżetu miasta wpłynęło 11,5 milionów z tytułu tzw. 

wolnych środków. Część tych funduszy zostanie przeznaczona 

na inwestycje – w tym m.in. budowę ulic, rowów melioracyjnych na 

obrzeżach miasta, umocnień brzegów rzeki i stworzenie 

dokumentacji tzw. „Popiołówki”, czyli planowanego trzeciego 

połączenia drogowego Rumi z Gdynią (Jest to wspólna inwestycja 

Rumi, Gdyni i Gminy Kosakowo). Powstanie także plan 

przebudowy obecnego Gimnazjum nr 4. 

– Jest to dobra informacja dla wielu mieszkańców naszego 

miasta a przede wszystkim ulic Brzechwy, Makuszyńskiego, części 

ulicy Porazińskiej i Admiralskiej oraz Chodkiewicza, na których 

rozpoczną się w tym roku inwestycje.  Z pewnością bardzo ważnym 

zadaniem jest też modernizacja Gimnazjum nr 4, w którym 

konieczne będzie stworzenie przestrzeni dla mniejszych dzieci, w tym 

świetlicy, odpowiednich toalet czy sal dydaktycznych – mówi Ariel 

Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej. 

W porządku obrad znalazły się też punkty dotyczące udzielenia 

pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Wejherowskiego czy 

dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy 

w Wejherowie (na zakup systemu kardiomonitoringu dla potrzeb 

Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej).  Przyjęto także program 

pomocy bezdomnym zwierzętom. Wysłuchano sprawozdania 

ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016. Podjęto 

decyzję o zwiększeniu środków na ich działalność w 2017 roku. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

Rada miejska uchwaliła dwa miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego i podjęła decyzję w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia pięciu kolejnych.

– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

zabezpieczają przede wszystkim interesy mieszkańców. 

Na omawianych podczas sesji obszarach niemożliwe będzie 

stawianie budynków niezgodnych z założeniami planów. Tego typu 

dokumenty pozwolą wprowadzić ład przestrzenny i pozytywnie 

wpłyną na kształt naszego miasta w przyszłości – mówi burmistrz 

Michał Pasieczny. 

Uchwalone plany dotyczyły części obszaru Starej Rumi (północna 

strona) oraz Janowa pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, 

Dokerów  i  Stoczniowców. 

W porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące sprzedaży 

działek położonych przy ulicach: Stoczniowców, Kosynierów, 

Jeziornej i Kolejowej. Ustanowienia służebności przesyłu i określenia 

wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. 

Przedłożone projekty uchwał zostały w zdecydowanej większości 

przyjęte jednogłośnie. 
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Programy społeczne skierowane
do rodzin wielodzietnych

Zapraszamy do skorzystania z Programów wspierających rodziny wielodzietnie Programu 
Rumskiej Karty Dużej Rodziny oraz Programu Karty Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny

Karty te upoważniają do korzystania z systemu zniżek 

i  dodatkowych uprawnień oferowanych dla rodzin 

z trójką i  więcej dzieci zarówno w instytucjach publicznych 

jak i firmach prywatnych.

RUMSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta przeznaczona dla rodzin zameldowanych na stałe 

bądź czasowo na terenie Miasta Rumi posiadających troje 

i  więcej dzieci.

Wnioski do Rumskiej Karty Dużej Rodziny można 

pobrać ze strony internetowej Miasta Rumi rumia.eu 

zakładka dla mieszkańców –> sprawy społeczne  –> Rumska 

Karta Dużej Rodziny –> wnioski.

RUMSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

 Karta przeznaczona dla rodzin zamieszkałych na terenie 

Polski posiadających troje i więcej dzieci.

Wnioski na Kartę Dużej Rodziny można pobrać ze strony 

internetowej Miasta Rumi rumia.eu zakładka dla 

mieszkańców –> sprawy społeczne –> Karta Dużej Rodziny 

–> wnioski.  

Wyszukiwanie partnerów https://rodzina.gov.pl/duza-

rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Burmistrz Miasta Rumi zaprasza firmy i instytucje do 

włączenia się do Programu Rumska Karta Dużej Rodziny.

Do Rumskiej Karty Dużej Rodziny mogą włączyć się firmy 

i instytucje różnej wielkości z różnych branż. Warunkiem 

udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień 

dla rodzin posiadających Karty. 

Warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane 

indywidualnie. 

Korzyści dla firm i instytucji z partnerstwa:

l Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Rumską 

Kartę Dużej Rodziny”.   

l Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą 

firmy/instytucji. 

l  Realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Aby zostać Partnerem Programu Rumska Karta Dużej 

Rodziny należy wypełnić wniosek, złożyć lub przesłać pocztą 

na poniższy adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 

84-230 Rumia.

Wnioski do uczestniczenia w Partnerstwie Rumskiej Karty 

Dużej Rodziny można pobrać ze strony internetowej Urzędu 

Miasta Rumi rumia.eu zakładka dla mieszkańców –> sprawy 

społeczne –> Karta Dużej Rodziny/Rumska Karta Dużej 

Rodziny –> wnioski.  

Jednocześnie każda firma może zgłosić chęć udzielenia ulg 

i bonifikat na podstawie Karty Dużej Rodziny drogą 

elektroniczną oraz aktualizować swoje dane znajdujące się 

w wykazie uprawnień i Partnerów, który znajduje się na 

s t r o n a c h  h t t p s : / / e m p a t i a . m p i p s . g o v . p l 

i https://rodzina.gov.pl
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Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej w Rumi

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów dla zabudowy wielorodzinnej w Rumi

 W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki 

komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca nieruchomości indywidulanie 

ustala z firmą odbierającą odpady komunalne szczegółowy harmonogram odbioru 

odpadów komunalnych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:

l odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: makulatury i opakowań 

wielomateriałowych, plastiku (tworzyw sztucznych) i metalu, szkła oraz popiołu 

z palenisk domowych - z częstotliwością minimum 1 x 2 tygodnie; odpadów zielonych - 

z częstotliwością minimum 1 x tydzień; można je również przekazać bezpłatnie do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór odpadów wielkogabarytowych – z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym 

przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie; można przekazać 

je bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, 

w ilości 4szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; można przekazać je bezpłatnie 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok 

kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów.

Harmonogram zbiórki odpadów zmieszanych
dla zabudowy jednorodzinnej w Rumi 

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów dla zabudowy wielorodzinnej w Rumi
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Przy czym:

l odbiór odpadów wielkogabarytowych – odbywa się z częstotliwością 1 x miesiąc, 

w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie; 

można je również przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, 

w ilości 4 szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; można je również przekazać 

bezpłatnie to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok 

kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów.

Poza wskazanymi wyżej terminami odbiór ww. odpadów dobywa się na indywidualne 

zgłoszenie właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą.

W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada w dzień świąteczny, odpady 

odbierane są w najbliższy dzień roboczy. 

l  Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, które winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na 

ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. 

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

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca nieruchomości indywidulanie ustala z firmą 

odbierającą odpady komunalne szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:

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

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

l Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, które winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na 

ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. 

Ulica
Dzień 

tygodnia

Kwiecień
2017r.

Maj
2017r.

Czerwiec
2017r.

dzień dzień dzień
Baczyńskiego, Bema, Bławatkowa, Bratkowa, Broniewskiego, Fenikowskiego, Gałczyńskiego, Gerberowa, 
Goździkowa, Irysowa, Kilińskiego, Konwaliowa, Krasickiego, Krokusowa, Makowa, Nagietkowa, 
Napierskiego, Narcyzowa, Norwida, Storczykowa, Szymborskiej Torfowa, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, 
Żurawia

Poniedziałek
3

17

1
15
29

12
26

Bądkowskiego,  Biała, Białowieska, Cegielniana, Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do granic Gdyni), 
Fiołkowa, Gajowa, Garbarska, Gen. Andersa, Gniewowska, Górnicza, Górska, Gryfa Pomorskiego, 
Hutnicza, Kościuszki, Marynarska, Mazurska, Metalowców, Na Stoku, Nizinna, NMP Wspomożenia 
Wiernych, Ogrodowa, Okrętowa, Parkowa, Partyzantów, Piaskowa, Przyrzeczna, Różana, Stalowa, 
Szczecińska, Tatrzańska, Tkacka, Warzywna, Włókiennicza, Wysoka, Wyżynna, Zakopiańska, 
Zbychowska

Wtorek

 

4

 

18

 

2

 

16

 

30

 

13
27

I Dywizji Wojska Polskiego, Brzechwy, Chmielna, Chopina, Derdowskiego,

 

Granitowa, Harcerska, Jana z 
Kolna, Janczarskiego, Kamienna, Kombatantów, Korczaka, Kościelna, Krzywa, Ks. Sychty, Leśna, Lipowa, 
Makuszyńskiego, Marmurowa, Młyńska, Mostowa, Plac Kaszubski, Podgórna, Podgórska, Podmokła, 
Porazińskiej, Rycerska, Sabata, Skarpowa, Skośna, Spółdzielcza,  Starowiejska, Strzelecka, Szancera, 
Szkolna, Śląska, Św. Józefa, Towarowa, Wałowa, Wodna, Zakole, Zawiszy Czarnego, Żwirowa

 
Środa

 

5

 

19

 

3

 

17

 

31

 

14
28

Agrestowa, Borówkowa, Cedrowa, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Cyprysowa, Dębogórska, Dębowa, 
Długa, Jagodowa, Jantarowa, Jarzębinowa, Kalinowa,

 

Kazimierska, Klonowa (od ul. Kazimierskiej), 
Królowej Jadwigi, Krzywe Koło,  Leszczynowa, Ludowa,  Malinowa, Migały,  Modrzewiowa, Morelowa, 
Nałkowskiej, Polna, Porzeczkowa,  Poziomkowa, Północna, Reja, Robotnicza, Rybaków,  Sędzickiego, 
Sobieskiego, Sosnowa, Szyprów, Świerkowa, Truskawkowa, Wiązowa, Wierzbowa,  Wita Stwosza, 
Zdrojowa, Zielarska

Czwartek

 
6

 

20

 4

 

18

 1
15
29

Akacjowa, Batorego, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Chełmińska, Cisowa, Dolna, Grabowa, Grunwaldzka, 
Husarska, Jałowcowa, Jaworowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa (od 
Dębogórskiej), Łąkowa, Mściwoja II, Orzechowa, Owsiana, Piaskowa, Przemysłowa, Rajska, Sadowa, 
Świętopełka, Subisława, Topolowa, Wiśniowa, Zbożowa, Zielona, Żytnia, Źródlana

 

Piątek
 

7  21
 

8  19
 

2
16
30

Bohaterów Kaszubskich, Czechowa, Gen. St. Maczka, Hallera,  Jaworskiego, Kusocińskiego, Matejki, 
Mickiewicza, Miłosza, Paderewskiego, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Wejhera, Wybickiego

 

Poniedziałek

 

10

 
24

 

8

 
22

 

5
19

Abrahama, Bydgoska, Chylońska, Czarneckiego, Częstochowska, Dąbrowskiego (od E-6 do 
Piłsudskiego), Dokerów, Dunikowskiego, Filtrowa, Gdańska, Gdyńska, Grottgera, Herberta, Hetmańska, 
Jana Kazimierza, Janowska, Kasprowicza, Kasztelańska, Katowicka (od Gdańskiej do Oksywskiej), 
Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierz Wielkiego, Kossaka, Królowej Bony, Krzywoustego, Ks. L. Gierosa, 
Kujawska, Kwiatowa, Leszka Białego, Malczewskiego,

 

Mieszka I, Morska, Obrońców Westerplatte, 
Oksywska, Pomorska, Przemysława II, Roszczynialskiego, Stoczniowców, Stolarska, Szkutników, 
Ślusarska, Torowa, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława IV, Zygmunta Augusta, 
Zygmunta Starego, Żeglarzy 

 

Wtorek

 

11

 

25

 

9

 

23

 

6
20

3 Maja, Chrobrego, Cicha, Elbląska, Gnieźnieńska, Katowicka (od Gdańskiej do Wileńskiej), Krótka, 
Kolejowa, Krakowska, Ks. Ormińskiego, Lubelska, Łódzka, Łużycka, Objazdowa, Okrężna,  Oliwska, 
Poprzeczna, Równa, Sienkiewicza, Słupska, Staszica, Suwalska, Świętojańska, Toruńska, Wąska, 
Wileńska, Wrocławska, Wyszeckiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury

 

Środa

 

12

 

26

 

10

 

24

 

7
21

Admiralska, Asnyka, Bieszka, Bł. E. Bojanowskiego, Ceynowy, Fredry, Hepki, Jachtowa, Jeziorna, 
Kapitańska, Konopnickiej, Kosynierów, Ks.L.Heykiego, Leśniczówka, Lotników, Majkowskiego, Marzanny, 
Płk. Dąbka, Saperów, Słoneczna, Spadochroniarzy, Trepczyka, Wiejska, Zapolskiej

Czwartek
13
27

11
25

8
22

1-go Maja, Gen. Sikorskiego, Helska, Kochanowskiego, Kopernika, Mackiewicza, Okrzei, Orzeszkowej, 
Piłsudskiego, Poznańska, Prusa, Pucka, Sopocka, Skłodowskiej, Słowackiego, Śniadeckich, Targowa, 
Tuwima, Tysiąclecia, Warszawska, Waryńskiego

Piątek
14
28

12
26

9
23

Ulica
Dzień

miesiąca

Kwiecień 
2017r.

Maj
2017r.

Czerwiec
2017r

dzień dzień dzień
1-go Maja, Baczyńskiego, Bema, Bławatkowa, Bratkowa, Broniewskiego, Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do 
granic miasta), Fenikowskiego, Gałczyńskiego, Garbarska, Gen. Andersa, Gerberowa, Goździkowa, 
Górnicza, Gryfa Pomorskiego, Helska, Hutnicza, Irysowa, Kilińskiego, Konwaliowa, Krasickiego, Krokusowa, 
Makowa, Marynarska, Metalowców, Nagietkowa, Narcyzowa, Na Stoku, NMP Wspomożenia Wiernych, 
Norwida, Okrętowa, Partyzantów, Poznańska, Pucka, Stalowa, Storczykowa, Szczecińska, 

 

Szymborskiej,

 

Szyprów, Tkacka, Torf owa, Włókiennicza, Wyspiańskiego, Żurawia

 

I, III
poniedziałek

miesiąca

 

3
17

 

1
15

5
19

Admiralska, Bądkowskiego, Biała, Białowieska, Cegielniana, Fiołkowa, Gajowa, Gniewowska, Górska, 
Jachtowa, Kapitańska, Kościuszki, Mazurska, Napierskiego, Nizinna, Ogrodowa, Parkowa, Płk. Dąbka, 
Przyrzeczna, Różana, Tatrzańska, Towarowa, Warzywna, Wróblewskiego, Wysoka, Wyżynna, Zakopiańska, 
Zbychowska

I, III

 

wtorek

 

miesiąca

 

4

 

18

 

2
16

6
20

Derdowskiego, I Dywizji Wojska Polskiego, Chopina, Harcerska, Jana z Kolna, Kombatantów, Korczaka, 
Kościelna, Krzywa, Ks. Sychty, Leśna, Leśniczówka, Lipowa, Młyńska (do nr 21), Plac Kaszubski, Podgórna, 
Podgórska, Mostowa, Sabata, Skarpowa, Słowackiego, Skłodowskiej, Starowiejska, Strzelecka, Szkolna, 
Śląska, Śniadeckich, Wałowa,

 

Waryńskiego, Wodna, Zakole, Zawiszy Czarnego

 
I, III

 

środa

 

miesiąca

 
5

 

19

 

3
17

7
21

Agrestowa, Borówkowa, Cisowa, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Cyprysowa, Długa, Dunikowskiego, 
Grottgera, Herberta, Hetmańska, Jagodowa, Jałowcowa, Kasprowicza, Kazimierska, Klonowa (od ul. 
Kazimierskiej), Kossaka, Królowej Jadwigi, Krzywe Koło, Leszczynowa, Malczewskiego, Malinowa, Migały, 
Miłosza, Modrzewiowa, Morelowa, Mściwoja II, Nałkowskiej, Porzeczkowa, Poziomkowa, Północna, Reja, 
Sędzickiego, Spółdzielcza, Subisława, Świętopełka, Truskawkowa, Wiązowa, Wita Stwosza

 

I, III

 

czwartek

 

miesiąca
 6

 

20

 4
18

1
15

Akacjowa, Batorego, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Chełmońska, Dębogórska, Dolna, Grabowa, 
Grunwaldzka, Husarska, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa (od ul. 
Dębogórskiej), Łąkowa, Orzechowa, Owsiana, Piaskowa, Przemysłowa, Rajska,

 
Sadowa, Topolowa, 

Wiśniowa, Zbożowa, Zielona, Źródlana, Żytnia

 

I, III  
piątek  miesiąca

 

7  
21

 

5
19

2
16

Bohaterów Kaszubskich, Bydgoska, Chylońska, Czarneckiego, Czechowa, Częstochowska, Dokerów, 
Filtrowa, Gen. Maczka, Gdańska, Gdyńska, Hallera, Jana Kazimierza, Janowska, Jaworskiego, 
Kasztelańska, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Królowej Bony, Kujawska, 
Kusocińskiego, Leszka Białego, Matejki, Mickiewicza, Mieszka I, Obrońców Westerplatte, Oksywska, 
Paderewskiego, Pomorska, Przemysława II, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Wejhera, Władysława Jagiełły, 
Władysława Łokietka, Władysława IV, Wybickiego, Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego

 

II, IV

 
poniedziałek

 

miesiąca

 

10

 
24

 

8
22

12
26

3-go Maja, Abrahama, Dąbrowskiego (od E6 do Piłsudskiego), Elbląska, Gnieźnieńska, Katowicka, Kolejowa, 
Krakowska, Ks.L. Gierosa, Ks. Ormińskiego, Lubelska, Łódzka, Łużycka, Morska, Objazdowa, Oliwska, 
Roszczynialskiego, Słupska, Stoczniowców, Stolarska, Suwalska, Szkutników, Ślusarska, Świętojańska, 
Torowa, Toruńska, Wileńska, Wrocławska, Wyszeckiego, Żeglarzy

 

II, IV

 

wtorek

 

miesiąca

 

11

 

25

 

9
23

13
27

Brzechwy, Chmielna, Chrobrego, Cicha, Granitowa, Janczarskiego, Kamienna, Krótka, Makuszyńskiego, 
Marmurowa, Młyńska (od nr 45), Okrężna, Podmokła, Poprzeczna,  Porazińskiej, Równa, Rycerska, 
Sienkiewicza, Skośna, Staszica, Szancera, Św. Józefa, Wąska, Żeromskiego, Żwirowa, Żwirki i Wigury

 

II, IV

 

środa

 

miesiąca

 

12

 

26

 
 

10
24

14
28

Asnyka, Bieszka, Bł. E. Bojanowskiego, Ceynowy, Fredry, Hepki, Jantarowa, Jeziorna, Lotników, Ludowa, 
Konopnickiej, Kosynierów, Ks. L. Heykego, Kwiatowa, Majkowskiego, Marzanny, Polna, Robotnicza, 
Rybaków, Saperów. Słoneczna, Sobieskiego, Spadochroniarzy, Trepczyka, Wiejska, Zapolskiej, Zdrojowa, 
Zielarska

II, IV
czwartek
miesiąca

13
27

11
25

8
22

Cedrowa, Dębowa, Gen. Sikorskiego, Jarzębinowa, Kalinowa, Kochanowskiego, Kopernika, Mackiewicza, 
Okrzei, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Prusa, Sopocka, Sosnowa, Świerkowa, Targowa, Tuwima, Tysiąclecia, 
Warszawska, Wierzbowa  

II, IV
piątek

miesiąca

14
28

12
26

9
23



Rumskie Nowiny nr 4/kwiecień/2017

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej w Rumi

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów dla zabudowy wielorodzinnej w Rumi

 W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki 

komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca nieruchomości indywidulanie 

ustala z firmą odbierającą odpady komunalne szczegółowy harmonogram odbioru 

odpadów komunalnych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:

l odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: makulatury i opakowań 

wielomateriałowych, plastiku (tworzyw sztucznych) i metalu, szkła oraz popiołu 

z palenisk domowych - z częstotliwością minimum 1 x 2 tygodnie; odpadów zielonych - 

z częstotliwością minimum 1 x tydzień; można je również przekazać bezpłatnie do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór odpadów wielkogabarytowych – z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym 

przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie; można przekazać 

je bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, 

w ilości 4szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; można przekazać je bezpłatnie 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok 

kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów.

Harmonogram zbiórki odpadów zmieszanych
dla zabudowy jednorodzinnej w Rumi 

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów dla zabudowy wielorodzinnej w Rumi

    

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Rumia naturalnie pomysłowa20 21

Przy czym:

l odbiór odpadów wielkogabarytowych – odbywa się z częstotliwością 1 x miesiąc, 

w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie; 

można je również przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, 

w ilości 4 szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; można je również przekazać 

bezpłatnie to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok 

kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów.

Poza wskazanymi wyżej terminami odbiór ww. odpadów dobywa się na indywidualne 

zgłoszenie właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą.

W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada w dzień świąteczny, odpady 

odbierane są w najbliższy dzień roboczy. 

l  Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, które winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na 

ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. 

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

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca nieruchomości indywidulanie ustala z firmą 

odbierającą odpady komunalne szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:

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

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

l Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, które winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na 

ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. 

Ulica
Dzień 

tygodnia

Kwiecień
2017r.

Maj
2017r.

Czerwiec
2017r.

dzień dzień dzień
Baczyńskiego, Bema, Bławatkowa, Bratkowa, Broniewskiego, Fenikowskiego, Gałczyńskiego, Gerberowa, 
Goździkowa, Irysowa, Kilińskiego, Konwaliowa, Krasickiego, Krokusowa, Makowa, Nagietkowa, 
Napierskiego, Narcyzowa, Norwida, Storczykowa, Szymborskiej Torfowa, Wróblewskiego, Wyspiańskiego, 
Żurawia

Poniedziałek
3

17

1
15
29

12
26

Bądkowskiego,  Biała, Białowieska, Cegielniana, Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do granic Gdyni), 
Fiołkowa, Gajowa, Garbarska, Gen. Andersa, Gniewowska, Górnicza, Górska, Gryfa Pomorskiego, 
Hutnicza, Kościuszki, Marynarska, Mazurska, Metalowców, Na Stoku, Nizinna, NMP Wspomożenia 
Wiernych, Ogrodowa, Okrętowa, Parkowa, Partyzantów, Piaskowa, Przyrzeczna, Różana, Stalowa, 
Szczecińska, Tatrzańska, Tkacka, Warzywna, Włókiennicza, Wysoka, Wyżynna, Zakopiańska, 
Zbychowska

Wtorek

 

4

 

18

 

2

 

16

 

30

 

13
27

I Dywizji Wojska Polskiego, Brzechwy, Chmielna, Chopina, Derdowskiego,

 

Granitowa, Harcerska, Jana z 
Kolna, Janczarskiego, Kamienna, Kombatantów, Korczaka, Kościelna, Krzywa, Ks. Sychty, Leśna, Lipowa, 
Makuszyńskiego, Marmurowa, Młyńska, Mostowa, Plac Kaszubski, Podgórna, Podgórska, Podmokła, 
Porazińskiej, Rycerska, Sabata, Skarpowa, Skośna, Spółdzielcza,  Starowiejska, Strzelecka, Szancera, 
Szkolna, Śląska, Św. Józefa, Towarowa, Wałowa, Wodna, Zakole, Zawiszy Czarnego, Żwirowa

 
Środa

 

5

 

19

 

3

 

17

 

31

 

14
28

Agrestowa, Borówkowa, Cedrowa, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Cyprysowa, Dębogórska, Dębowa, 
Długa, Jagodowa, Jantarowa, Jarzębinowa, Kalinowa,

 

Kazimierska, Klonowa (od ul. Kazimierskiej), 
Królowej Jadwigi, Krzywe Koło,  Leszczynowa, Ludowa,  Malinowa, Migały,  Modrzewiowa, Morelowa, 
Nałkowskiej, Polna, Porzeczkowa,  Poziomkowa, Północna, Reja, Robotnicza, Rybaków,  Sędzickiego, 
Sobieskiego, Sosnowa, Szyprów, Świerkowa, Truskawkowa, Wiązowa, Wierzbowa,  Wita Stwosza, 
Zdrojowa, Zielarska

Czwartek

 
6

 

20

 4

 

18

 1
15
29

Akacjowa, Batorego, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Chełmińska, Cisowa, Dolna, Grabowa, Grunwaldzka, 
Husarska, Jałowcowa, Jaworowa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa (od 
Dębogórskiej), Łąkowa, Mściwoja II, Orzechowa, Owsiana, Piaskowa, Przemysłowa, Rajska, Sadowa, 
Świętopełka, Subisława, Topolowa, Wiśniowa, Zbożowa, Zielona, Żytnia, Źródlana

 

Piątek
 

7  21
 

8  19
 

2
16
30

Bohaterów Kaszubskich, Czechowa, Gen. St. Maczka, Hallera,  Jaworskiego, Kusocińskiego, Matejki, 
Mickiewicza, Miłosza, Paderewskiego, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Wejhera, Wybickiego

 

Poniedziałek

 

10

 
24

 

8

 
22

 

5
19

Abrahama, Bydgoska, Chylońska, Czarneckiego, Częstochowska, Dąbrowskiego (od E-6 do 
Piłsudskiego), Dokerów, Dunikowskiego, Filtrowa, Gdańska, Gdyńska, Grottgera, Herberta, Hetmańska, 
Jana Kazimierza, Janowska, Kasprowicza, Kasztelańska, Katowicka (od Gdańskiej do Oksywskiej), 
Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierz Wielkiego, Kossaka, Królowej Bony, Krzywoustego, Ks. L. Gierosa, 
Kujawska, Kwiatowa, Leszka Białego, Malczewskiego,

 

Mieszka I, Morska, Obrońców Westerplatte, 
Oksywska, Pomorska, Przemysława II, Roszczynialskiego, Stoczniowców, Stolarska, Szkutników, 
Ślusarska, Torowa, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława IV, Zygmunta Augusta, 
Zygmunta Starego, Żeglarzy 

 

Wtorek

 

11

 

25

 

9

 

23

 

6
20

3 Maja, Chrobrego, Cicha, Elbląska, Gnieźnieńska, Katowicka (od Gdańskiej do Wileńskiej), Krótka, 
Kolejowa, Krakowska, Ks. Ormińskiego, Lubelska, Łódzka, Łużycka, Objazdowa, Okrężna,  Oliwska, 
Poprzeczna, Równa, Sienkiewicza, Słupska, Staszica, Suwalska, Świętojańska, Toruńska, Wąska, 
Wileńska, Wrocławska, Wyszeckiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury

 

Środa

 

12

 

26

 

10

 

24

 

7
21

Admiralska, Asnyka, Bieszka, Bł. E. Bojanowskiego, Ceynowy, Fredry, Hepki, Jachtowa, Jeziorna, 
Kapitańska, Konopnickiej, Kosynierów, Ks.L.Heykiego, Leśniczówka, Lotników, Majkowskiego, Marzanny, 
Płk. Dąbka, Saperów, Słoneczna, Spadochroniarzy, Trepczyka, Wiejska, Zapolskiej

Czwartek
13
27

11
25

8
22

1-go Maja, Gen. Sikorskiego, Helska, Kochanowskiego, Kopernika, Mackiewicza, Okrzei, Orzeszkowej, 
Piłsudskiego, Poznańska, Prusa, Pucka, Sopocka, Skłodowskiej, Słowackiego, Śniadeckich, Targowa, 
Tuwima, Tysiąclecia, Warszawska, Waryńskiego

Piątek
14
28

12
26

9
23

Ulica
Dzień

miesiąca

Kwiecień 
2017r.

Maj
2017r.

Czerwiec
2017r

dzień dzień dzień
1-go Maja, Baczyńskiego, Bema, Bławatkowa, Bratkowa, Broniewskiego, Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do 
granic miasta), Fenikowskiego, Gałczyńskiego, Garbarska, Gen. Andersa, Gerberowa, Goździkowa, 
Górnicza, Gryfa Pomorskiego, Helska, Hutnicza, Irysowa, Kilińskiego, Konwaliowa, Krasickiego, Krokusowa, 
Makowa, Marynarska, Metalowców, Nagietkowa, Narcyzowa, Na Stoku, NMP Wspomożenia Wiernych, 
Norwida, Okrętowa, Partyzantów, Poznańska, Pucka, Stalowa, Storczykowa, Szczecińska, 

 

Szymborskiej,

 

Szyprów, Tkacka, Torf owa, Włókiennicza, Wyspiańskiego, Żurawia

 

I, III
poniedziałek

miesiąca

 

3
17

 

1
15

5
19

Admiralska, Bądkowskiego, Biała, Białowieska, Cegielniana, Fiołkowa, Gajowa, Gniewowska, Górska, 
Jachtowa, Kapitańska, Kościuszki, Mazurska, Napierskiego, Nizinna, Ogrodowa, Parkowa, Płk. Dąbka, 
Przyrzeczna, Różana, Tatrzańska, Towarowa, Warzywna, Wróblewskiego, Wysoka, Wyżynna, Zakopiańska, 
Zbychowska

I, III

 

wtorek

 

miesiąca

 

4

 

18

 

2
16

6
20

Derdowskiego, I Dywizji Wojska Polskiego, Chopina, Harcerska, Jana z Kolna, Kombatantów, Korczaka, 
Kościelna, Krzywa, Ks. Sychty, Leśna, Leśniczówka, Lipowa, Młyńska (do nr 21), Plac Kaszubski, Podgórna, 
Podgórska, Mostowa, Sabata, Skarpowa, Słowackiego, Skłodowskiej, Starowiejska, Strzelecka, Szkolna, 
Śląska, Śniadeckich, Wałowa,

 

Waryńskiego, Wodna, Zakole, Zawiszy Czarnego

 
I, III

 

środa

 

miesiąca

 
5

 

19

 

3
17

7
21

Agrestowa, Borówkowa, Cisowa, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Cyprysowa, Długa, Dunikowskiego, 
Grottgera, Herberta, Hetmańska, Jagodowa, Jałowcowa, Kasprowicza, Kazimierska, Klonowa (od ul. 
Kazimierskiej), Kossaka, Królowej Jadwigi, Krzywe Koło, Leszczynowa, Malczewskiego, Malinowa, Migały, 
Miłosza, Modrzewiowa, Morelowa, Mściwoja II, Nałkowskiej, Porzeczkowa, Poziomkowa, Północna, Reja, 
Sędzickiego, Spółdzielcza, Subisława, Świętopełka, Truskawkowa, Wiązowa, Wita Stwosza

 

I, III

 

czwartek

 

miesiąca
 6

 

20

 4
18

1
15

Akacjowa, Batorego, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Chełmońska, Dębogórska, Dolna, Grabowa, 
Grunwaldzka, Husarska, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa (od ul. 
Dębogórskiej), Łąkowa, Orzechowa, Owsiana, Piaskowa, Przemysłowa, Rajska,

 
Sadowa, Topolowa, 

Wiśniowa, Zbożowa, Zielona, Źródlana, Żytnia

 

I, III  
piątek  miesiąca

 

7  
21

 

5
19

2
16

Bohaterów Kaszubskich, Bydgoska, Chylońska, Czarneckiego, Czechowa, Częstochowska, Dokerów, 
Filtrowa, Gen. Maczka, Gdańska, Gdyńska, Hallera, Jana Kazimierza, Janowska, Jaworskiego, 
Kasztelańska, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Królowej Bony, Kujawska, 
Kusocińskiego, Leszka Białego, Matejki, Mickiewicza, Mieszka I, Obrońców Westerplatte, Oksywska, 
Paderewskiego, Pomorska, Przemysława II, Pułaskiego, Rodziewiczówny, Wejhera, Władysława Jagiełły, 
Władysława Łokietka, Władysława IV, Wybickiego, Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego

 

II, IV

 
poniedziałek

 

miesiąca

 

10

 
24

 

8
22

12
26

3-go Maja, Abrahama, Dąbrowskiego (od E6 do Piłsudskiego), Elbląska, Gnieźnieńska, Katowicka, Kolejowa, 
Krakowska, Ks.L. Gierosa, Ks. Ormińskiego, Lubelska, Łódzka, Łużycka, Morska, Objazdowa, Oliwska, 
Roszczynialskiego, Słupska, Stoczniowców, Stolarska, Suwalska, Szkutników, Ślusarska, Świętojańska, 
Torowa, Toruńska, Wileńska, Wrocławska, Wyszeckiego, Żeglarzy

 

II, IV

 

wtorek

 

miesiąca

 

11

 

25

 

9
23

13
27

Brzechwy, Chmielna, Chrobrego, Cicha, Granitowa, Janczarskiego, Kamienna, Krótka, Makuszyńskiego, 
Marmurowa, Młyńska (od nr 45), Okrężna, Podmokła, Poprzeczna,  Porazińskiej, Równa, Rycerska, 
Sienkiewicza, Skośna, Staszica, Szancera, Św. Józefa, Wąska, Żeromskiego, Żwirowa, Żwirki i Wigury

 

II, IV

 

środa

 

miesiąca

 

12

 

26

 
 

10
24

14
28

Asnyka, Bieszka, Bł. E. Bojanowskiego, Ceynowy, Fredry, Hepki, Jantarowa, Jeziorna, Lotników, Ludowa, 
Konopnickiej, Kosynierów, Ks. L. Heykego, Kwiatowa, Majkowskiego, Marzanny, Polna, Robotnicza, 
Rybaków, Saperów. Słoneczna, Sobieskiego, Spadochroniarzy, Trepczyka, Wiejska, Zapolskiej, Zdrojowa, 
Zielarska

II, IV
czwartek
miesiąca

13
27

11
25

8
22

Cedrowa, Dębowa, Gen. Sikorskiego, Jarzębinowa, Kalinowa, Kochanowskiego, Kopernika, Mackiewicza, 
Okrzei, Orzeszkowej, Piłsudskiego, Prusa, Sopocka, Sosnowa, Świerkowa, Targowa, Tuwima, Tysiąclecia, 
Warszawska, Wierzbowa  

II, IV
piątek

miesiąca

14
28

12
26

9
23
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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 

19 kwietnia, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 kwietnia, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 kwietnia, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 kwietnia, godz. 18.30 (poniedziałek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 kwietnia, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 kwietnia, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 kwietnia, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 kwietnia, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 kwietnia, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

27 kwietnia 2017 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi  

Tematy wiodące sesji w dniu 27 kwietnia 2017 r.:

ź Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście,

ź Sprawozdanie z działalności MOPS w Rumi,

ź Sprawozdanie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki 

Społecznej.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprze-

wodniczących Rady w miesiącu marcu 2017 roku:

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

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

24.04  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz.

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

25 kwietnia, 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.

Co odbieramy?

Duży, zużyty sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze 

powyżej 20 kg.

Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący 

z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy odpadów 

pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy 

odbierający sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu 

z zabudowy.

Przygotowanie sprzętu do odbioru

Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka 

powinna być rozmrożona. Należy także zabezpieczyć wszystkie 

ruchome elementy oraz wymontować sprzęt z zabudowy.

Terminy odbiorów

Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać 

się będą od wtorku do soboty włącznie. Termin zostanie 

potwierdzony telefonicznie przez pracowników Związku.

Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie. Punkt Zbiórki 

Odpadów Niebezpiecznych w Rumi znajduje się przy ul. Dębogórskiej 148 (siedziba 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 

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

Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także zbiórek objazdowych), ich przedmiotu 

i zasad, odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.kzg.pl oraz uzyskają pod numerem 

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

odnośnie naszej działalności.

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

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

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

22 23

nr 150

Uwaga!

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

19 kwietnia, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 kwietnia, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 kwietnia, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 kwietnia, godz. 18.30 (poniedziałek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 kwietnia, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 kwietnia, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

20 kwietnia, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 kwietnia, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 kwietnia, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

27 kwietnia 2017 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi  

Tematy wiodące sesji w dniu 27 kwietnia 2017 r.:

ź Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście,

ź Sprawozdanie z działalności MOPS w Rumi,

ź Sprawozdanie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki 

Społecznej.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprze-

wodniczących Rady w miesiącu marcu 2017 roku:

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

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

24.04  godz. 16.00-17.00 – Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Łoboz.

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

25 kwietnia, 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.

Co odbieramy?

Duży, zużyty sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze 

powyżej 20 kg.

Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący 

z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy odpadów 

pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy 

odbierający sprzęty nie świadczą usługi ich demontażu 

z zabudowy.

Przygotowanie sprzętu do odbioru

Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. Lodówka 

powinna być rozmrożona. Należy także zabezpieczyć wszystkie 

ruchome elementy oraz wymontować sprzęt z zabudowy.

Terminy odbiorów

Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory odbywać 

się będą od wtorku do soboty włącznie. Termin zostanie 

potwierdzony telefonicznie przez pracowników Związku.

Odpady niebezpieczne (każdej wielkości) można też oddać we własnym zakresie. Punkt Zbiórki 

Odpadów Niebezpiecznych w Rumi znajduje się przy ul. Dębogórskiej 148 (siedziba 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 

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

Więcej informacji odnośnie zbiórek odpadów (także zbiórek objazdowych), ich przedmiotu 

i zasad, odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.kzg.pl oraz uzyskają pod numerem 

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

odnośnie naszej działalności.

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

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

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

22 23

nr 150

Uwaga!

Wystarczy zadzwonić: 58 624 66 11
lub wypełnić formularz: www.kzg.pl/gospodarka/gospodarka-odpadami/formularz
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KWIECIEŃ 7 201KALENDARZ IMPREZ
    24.03 – 24.04    

Wystawa zbiorowa „Poza półką”- Koło Artystycznej 
Fortuny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
i V Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu, (czynna w godz. otwarcia placówki), Stacja 
Kultura Biblioteka Główna ,ul. Starowiejska 2

    01 - 30.04    

Wystawa malarstwa Elżbiety Bieńko – Kornackiej, 
(czynna w godz. otwarcia placówki), Filia nr 1 MBP, 
ul. Pomorska 11, Rumia

    01.04 (Sobota)    

godz. 14:00-16:00, Mecz Rugby II Liga RC Arka Rumia  
Chaos Poznań, Stadion Miejski,  ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00 Wernisaż wystawy karykatur autorstwa 
bydgoskiego artysty grafika, Pana Lesława Kuczerskiego. 
Koncert zespołu smyczkowego AQuartet z Katowic 
"W małym kinie"- przeboje polskiego i światowego kina, 
Dom Kultury SM Janowo 

godz. 20:00-21:30 Musical Klimakterium... i już, Hala 
Widowiskowo Sportowa,  ul. Mickiewicza 49

    02.04 (Niedziela)    

godz. 17.00 Spektakl teatralny " Dziadzisko" w roli głównej 
Janusz Tartyłło oraz Joanna Ryduchowska-Wrzałek, 
Agnieszka Skawińska  i  inni, Dom Kultury SM Janowo 

    04.04 (Wtorek)    

godz. 18.00 „Słowo Pańskie trwa na wieki” – wykład prof. 
Edwarda Brezy o słownictwie z okresu wielkanocnego, 
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

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

    05.04 (Środa)    

godz. 18.00, Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety 
Bieńko – Kornackiej, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11, Rumia

    06.04 (Czwartek)    

godz. 10:00-12:00 Mistrzostwa Rumi Szkół Gimnazjalnych 
w Piłce Nożnej 6-osobowej Chłopców ,  Boisko 
Wielofunkcyjne MOSiR,  ul. Bukowa

godz. 10:00-12:00 Mistrzostwa Rumi Szkół Gimnazjalnych 
w Piłce Nożnej 6-osobowej Dziewcząt ,  Boisko 
Wielofunkcyjne MOSiR,  ul. Bukowa

godz. 11.00 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Tu Żyjemy”, 
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19 

godz. 18.00 Warsztaty literackie (prowadzenie: Sławomir 
Płatek), Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2, 
org. MBP.

Godz. 18.00 Teatralny Pierwszy Czwartek, spektakl 
rodzinny „Wielkie Ciasto” , Miejski Dom Kultury 
ul.  Mickiewicza 19 

    07.04 (Piątek)    

godz. 09:00-14:00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej Chłopców, Hala 
Widowiskowo Sportowa  ul. Mickiewicza 49 

godz. 10:00-14:00 Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej 
6-osobowej Chłopców, eliminacje, Boisko Wielofunkcyjne 
MOSiR  ul. Bukowa

godz. 18.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa 
młodsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota 
Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 19.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa starsza 
(prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota Wolter),  
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

    08.04 (Sobota)     

godz. 09:00-14:00 XV Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Belfra, Hala Widowiskowo Sportowa,  ul. Mickiewicza 49

godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej VIII 
turniej (zakończenie), Hala Widowiskowo Sportowa, 
ul.  Mickiewicza 49

godz. 15:30-17:30 Mecz Piłki Nożnej  B Klasa  OKS Janowo 
Rumia  Klif Chłapowo, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 16:00-18:00 Mecz Piłki Nożnej IV liga MKS Orkan 

Rumia KP Starogard Gdański ,  Stadion Miejski ,  
ul. Mickiewicza 43

    10.04 (Poniedziałek)    

godz. 10:00-12:00 Mistrzostwa Rumi Szkół Podstawowych 
w Mini Piłce Nożnej Chłopców, Gimnazjum nr 4, 
ul. Batorego

    11.04 (Wtorek)    

godz. 10:00-12:00 Mistrzostwa Rumi Szkół Podstawowych 
w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt ,  Boisko ORLIK, 
ul.  Świętopełka

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

    13.04 (Czwartek)    

Godz. 16.30 Bajki z Projektora Ania „Pinokio” 
Przedstawia: Agnieszka Skawińska, Miejski Dom Kultury, 
ul.  Mickiewicza 19 

godz. 18.00 Warsztaty literackie (prowadzenie: Sławomir 
Płatek), Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 19.00 Misy i Gongi „Koncert w dźwiękach mis 
i   gongów”  rezer wac ja  Lucyna B ierut-Mazurek 
tel. 722 303 520, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19 

    14.04 (Piątek)    

godz. 18.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa 
młodsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota 
Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 19.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa starsza 
(prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota Wolter),  
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

    19.04 (Środa)    

godz. 10:00-14:00 Powiatowa Licealiada w Piłce Nożnej 
6 -osobowej  Ch łopców f ina ły ,  Bo i sko  ORL IK ,  
ul. Świętopełka

godz. 17:00-18:30 Konsultacja Kadry Pomorza w Piłce 
Nożnej Chłopców rocznik 2005, Stadion Miejski,  
ul. Mickiewicza 43  

godz. 17.30-19.30 "Poświąteczny detox" bezpłatne 
porady dietetyka,  Dom Kultury SM Janowo 

    20.04 (Czwartek)    

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

godz. 18.00 Warsztaty literackie (prowadzenie: Sławomir 
Płatek), Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Otwarcie wystawy autorka: Celina Tatarczuk, 
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

    21.04 (Piątek)    

godz. 11.00 Miejski Konkurs Recytatorski Prozy i Poezji 
Kaszubskiej „Rodno Mowa”, Miejski Dom Kultury, 
ul.  Mickiewicza 19 

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

godz. 18.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa 
młodsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota 
Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 19.00 "Wieczór z gwiazdą" Tomasz Stockinger 
z towarzyszeniem fortepianu śpiewa polskie melodie 
przedwojenne w koncercie pt. "Już nie zapomnisz mnie". 
Dom Kultury SM Janowo 

godz. 19.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa starsza 
(prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota Wolter),  
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

    22.04 (Sobota)    

godz. 8.00-20.00 Drużynowe Mistrzostwa Polski / Polish 
Team Championship 2017, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 09:00-12:30 XIX Bieg Wielkanocny, Boisko ORLIK,  
ul.  Świętopełka

godz. 15:30-17:30 Mecz Piłki Nożnej  B Klasa  OKS Janowo 
Rumia  KTSK Luzino, Boisko MOSiR,  ul. Gdyńska

godz 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne  spektakl 
"Kto tam?" wystawia "Teatr uszyty" z Krakowa, 
Dom Kultury SM Janowo 

godz. 16:00-18:00 Mecz Piłki Nożnej IV liga MKS Orkan 
Rumia  Gryf  Słupsk S.A., Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

    23.04 (Niedziela)    

godz. 8.00-18.00 Drużynowe Mistrzostwa Polski / Polish 
Team Championship 2017, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 08:30-15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym  
V turniej, Hala Widowiskowo Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 14:00-16:00 Mecz Rugby II Liga RC Arka Rumia  
Sparta Jarocin, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

    24.04 (Poniedziałek)    

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia 
nr  4 MBP, ul. Górnicza 19

    25.04 (Wtorek)    

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja 
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

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

    26.04 (Środa)    

godz. 10.00 Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Przedmiot – Architektura – Środowisko” (prelekcje oraz 
panele dyskusyjne na temat designu we współczesnym 
świecie), Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

    27.04 (Czwartek)    

godz. 09:00-14:00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej 6-osobowej 
Dziewcząt, Boisko ORLIK, ul. Świętopełka

godz. 16.00-20.00 Casting – Projekt Rumski Wokal 2017, 
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19 

godz. 18.00 Warsztaty literackie (prowadzenie: Sławomir 
Płatek), Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

    28.04 (Piątek)    

godz. 18.00 Spotkanie autorskie z Tomaszem Raczkiem 
(krytyk filmowy, publicysta, wydawca), Stacja Kultura 
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa 
młodsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota 
Wolter), Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 19.15 Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa starsza 
(prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota Wolter),  
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

    29.04 (Sobota)    

godz. 18.00 „Inspiracje” Recital Leszka Czerwińskiego,  
aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina, 
akompaniuje Rafał Kowalewski, Miejski Dom Kultury, 
ul. Mickiewicza 19 

godz. 18:00-20:00 Koncert Symfonicznej Orkiestry 
Estradowej Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki 
w Mińsku (Białoruś) oraz Natalia Niemen, Hala 
Widowiskowo Sportowa, ul. Mickiewicza 49

    30.04 (Niedziela)    

godz. 09:00-16:30 VII Aquathlon Rumia 2017 Finał 
4Mobility Grand Prix w Aquathlonie Pościgowym, 
Pływalnia MOSiR, ul. Rodziewiczówny 8, Park przy 
ul.  Starowiejskiej
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