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Nauczyciele oraz wychowankowie Szkoły 

Podstawowej nr 10 w Rumi dołączyli do akcji 

„Let's Clean Up Europe!” (Posprzątajmy 

Europę!). Z tej okazji 16 maja społecznicy 

zebrali się przy Centrum Abraham, by oczyścić 

okolicę z zalegających śmieci. Przy okazji 

młodzież propagowała ekologiczne hasła.

Około 1450 sztuk pstrąga potokowego – tyle właśnie ryb zostało 

wpuszczonych 8 maja do Zagórskiej Strugi. Działanie jest finansowane przez 

Urząd Miasta Rumi.

Zarybianie Zagórskiej Strugi realizowane jest cyklicznie, wiosną lub latem, 

od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. W przedsięwzięcie, oprócz gminy, 

zaangażowany jest Polski Związek Wędkarski, a dokładniej koło wędkarskie 

„Rumia”. Zdarza się, że tutejsi wędkarze działają w tym zakresie również na 

własną rękę.
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” Liczne chóry w niedzielę 20 maja uczestniczyły 

w II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym 50+, który 

odbywał się w Wejherowie, a dokładniej w Filharmonii 

Kaszubskiej. Rumię reprezentował chór „Lira”, pod 

dyrekcją Katarzyny Januszewskiej, który w wokalnych 

zmaganiach zdobył srebrne pasmo oraz nagrodę 

specjalną za różnorodny repertuar.

W dniach 16 - 17 maja 2018  r. w Warszawie odbył się finał 

wspólnej akcji BGŻ BNP Paribas i Polskiego Związku 

Tenisowego - Dzieciaki Do Rakiet 2017. W imprezie 

wzięły udział najlepsze szkoły z 10. miast, które 

zwyciężyły w eliminacjach regionalnych. Region Polski 

północnej, wraz z reprezentacją Szkoły Podstawowej nr 

39 z Gdańska, reprezentowali uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 1 z Rumi.
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ch  Składanie kwiatów i uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny – w ten sposób odbyły się 

obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej w zachodniej Europie. Nabożeństwo 

zostało odprawione w kościele pw. św. Jana z Kęt, natomiast kwiaty przyozdobiły mogiłę 

żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, grób Tadeusza Zleśnego (żołnierz i wieloletni 

prezes rumskiego oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych), pomnik 

Hipolita Roszczynialskiego, a także obelisk, znajdujący się przy ul. Chełmińskiej. W uroczystych 

obchodach uczestniczyli żołnierze, kombatanci oraz samorządowcy, z burmistrzem Michałem 

Pasiecznym i przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi Arielem Sinickim na czele.
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54 Wydarzenie Wydarzenie

Rady Miejskiej Rumi Ariel Sinicki przemawiał do 

zgromadzonych, przypominając o ogromnym 

znaczeniu historycznej Konstytucji.

– Zebraliśmy się tutaj aby oddać hołd i cześć 

Konstytucji 3 Maja oraz wszystkim tym, którzy 

wzięli udział w procesie jej powstawania. Był to 

pierwszy taki dokument w Europie, a drugi na 

świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych 

(…). Najwyższy czas, abyśmy razem działali na 

rzecz naszej ojczyzny. Okażmy patriotyzm 

twórców Konstytucji 3 Maja, wznieśmy się 

ponad podziały i własne interesy. Działajmy 

Z jednej strony podniosła uroczystość, z drugiej – dobra zabawa. W taki sposób 
mieszkańcy Rumi świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. 

W jego trakcie można było usłyszeć przeboje 

„Biała armia”, „Ta sama chwila”, „Piechotą do 

lata”, „Nie ma wody na pustyni” czy „Myśli 

i słowa”. Beata Kozidrak, wokalistka zespołu, 

nawiązała z publicznością fantastyczny kontakt.

– Dla mnie Bajm to powrót do najpiękniejszych 

wspomnień. Warto jednak zaznaczyć, że 

w czasie koncertu jednakowo bawili się ludzie 

z różnych pokoleń. Kontakt Beaty Kozidrak 

z publicznością i jej charyzma zachwycały 

wszystkich – mówi radna Małgorzata Łoboz. – 

Jak zwykle dopisała frekwencja. Te tłumy ludzi 

na stadionie MOSiR są dowodem na to, że tego 

typu wydarzenia są bardzo potrzebne. Dzięki 

takim przedsięwzięciom można integrować 

społeczeństwo, zapewnić wspaniałą zabawę 

zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym – 

dodaje. 

Głównym punktem wieczoru był koncert zespołu Bajm, 
który odwiedził Rumię w ramach jubileuszowej trasy 
koncertowej z okazji 40-lecia istnienia formacji. 

Wiwat 3 maja! 

Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętnia 

uchwalenie drugiej na świecie i pierwszej 

w Europie konstytucji. W dokumencie przyjętym 

w 1791 roku podczas Sejmu Czteroletniego 

zawar to wiele przełomowych zapisów 

prawnych zmieniających ustrój Rzeczpospolitej 

Polski. 

Konstytucja obowiązywała tylko przez rok – 

została obalona przez armię rosyjską wraz 

z konfederacją targowicką w wyniku przegranej 

wojny polsko-rosyjskiej.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 rocznica 

została uznana za święto narodowe. Po wojnie 

władze komunistyczne zabroniły publicznego 

świętowania, oficjalnie obchody przywrócono 

dopiero w 1990 roku. 

Obchody 227. rocznicy uchwalenia konstytucji 
Wydarzenie

Patriotycznie…

Obchody wyjątkowej rocznicy rozpoczęła 

uroczysta msza święta w Sanktuarium NMP 

Wspomożenia Wiernych. Po jej zakończeniu 

odbył się przemarsz do pomnika Hieronima 

Derdowskiego i Józefa Wybickiego, pod którym 

złożono okolicznościowe wieńce. W wydarzeniu 

wzięli udział przedstawiciele władz miasta 

z burmistrzem Michałem Pasiecznym na czele, 

a także harcerze i działacze społeczni. 

Część oficjalną uświetniło patriotyczne 

przedstawienie przygotowane przez młodzież 

ze Szkoły Podstawowej nr 6. Przewodniczący 
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w szacunku do naszych poglądów politycznych, 

ponieważ wszystkim nam zależy na Polsce, 

a Ona jest tylko jedna! Niech żyje Polska!  – 

mówił podczas wydarzenia przewodniczący 

rady miejskiej Ariel Sinicki. 

… i rozrywkowo

Po południu mieszkańcy mogli wziąć udział 

w  f e s t y n i e  s p o r t o w o - r e k r e a c y j n y m 

zorganizowanym na płycie stadionu MOSiR. 

Tam rozegrano m.in. mecz piłki nożnej 

pomiędzy dziennikarzami i „oldbojami” 

a  re p re z e n t a c j ą  M a ł e g o  Tró j m i a s t a 

Kaszubskiego. Duże emocje wzbudziła sztafeta 

samorządowców, którzy próbowali swoich sił 

w toczeniu piłki i… wyścigach na hulajnogach. 

Przez całe popołudnie wiele działo się także na 

scenie. Przed mieszkańcami wystąpiła grupa 

taneczna SPIN oraz zespół Riverboat Ramblers 

Swing Orchestra. Ten ostatni wprowadził 

publiczność do świata muzyki swingowej, 

zaprezentował też własne wersje przebojów 

muzyki rozrywkowej. 

Tradycyjnie w trakcie festynu można było 

spróbować waty cukrowej, kupić kolorowe 

balony czy skorzystać z oferty punktów 

g a s t r o n o m i c z n y c h .  O g r o m n y m 

zainteresowaniem wśród najmło-dszych cieszył 

się też dmuchany plac zabaw. Organizatorem 

festynu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Rumi.

3 maja

Przejście pod pomnik Hieronima Derdowskiego i Józefa Wybickiego 

Przedstawienie przygotowane przez uczniów SP nr 6
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w szacunku do naszych poglądów politycznych, 

ponieważ wszystkim nam zależy na Polsce, 

a Ona jest tylko jedna! Niech żyje Polska!  – 

mówił podczas wydarzenia przewodniczący 

rady miejskiej Ariel Sinicki. 

… i rozrywkowo
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w  f e s t y n i e  s p o r t o w o - r e k r e a c y j n y m 

zorganizowanym na płycie stadionu MOSiR. 
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pomiędzy dziennikarzami i „oldbojami” 

a  re p re z e n t a c j ą  M a ł e g o  Tró j m i a s t a 

Kaszubskiego. Duże emocje wzbudziła sztafeta 
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Przez całe popołudnie wiele działo się także na 
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3 maja

Przejście pod pomnik Hieronima Derdowskiego i Józefa Wybickiego 

Przedstawienie przygotowane przez uczniów SP nr 6
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6 Kultura 7Rumianie z pasją

o zdrowym stylu życia dłużej żyją, wolniej się 

starzeją, mniej chorują, są mniej narażone na 

stany depresyjne oraz oczywiście dużo lepiej 

wyglądają – zachęca pani Natalia. 

Rozmawiając z dietetykiem, koniecznie trzeba 

zadać pytanie o… najbardziej niezdrowe danie, 

jakie sobie wyobraża. Odpowiedź raczej nie 

zaskakuje.

– Najbardziej niezdrowe jedzenie to… fast food: 

frytki z głębokiego tłuszczu (często sam surowiec 

ma niewiele wspólnego z prawdziwym 

ziemniakiem), do tego burger w pszennej bułce ze 

znikomą ilością warzyw i średniej jakości mięsem. 

Warto pamiętać, że cena mięsa ma znaczenie. 

Możemy podejrzewać, że burger za 2-5 zł 

zawiera mięso wątpliwej jakości – ostrzega 

dietetyk. – Do tego wisienka na torcie, czyli napój 

gazowany. W 500 ml napoju typu cola jest ponad 

50 g cukru! Takie danie to puste kalorie, zero 

witamin, ogrom cukru, niezdrowego tłuszczu 

i znikoma ilość białka. Warto jednak pamiętać, 

że wszystko jest dla ludzi, nawet sporadycznie 

spożywany fast food – uspokaja p. Natalia. 

żywieniowych pacjentów. Układane przeze 

mnie plany żywieniowe to tylko jedno 

z narzędzi, które umożliwia osiągnięcie tego 

celu. Dietetyk ma za zadanie edukować 

pacjenta, pokazać najlepszą dla niego drogę do 

uzyskania zdrowia czy szczupłej sylwetki – 

objaśnia bohaterka artykułu. – Często należy 

pacjenta wspierać i motywować. Codzienność 

dietetyka to nie tylko praca przed komputerem, 

podczas której wypisuje się kolejne propozycje 

posiłków. W tym zawodzie trzeba mieć dużo 

empatii. Wtedy łatwiej zrozumieć, na czym 

polega problem danej osoby i znaleźć jego 

rozwiązanie – dodaje. 

Dla większości z nas dieta oznacza godziny 

walki z samym sobą. Tymczasem, jak podkreśla 

pani Natalia, nie jest to konieczność. 

– Sama nigdy nie byłam fanką rygorystycznych 

diet. Wszystko jest dla ludzi, sama też od czasu 

do  czasu „jestem ciastkiem”. Najważniejsza jest 

świadomość tego, co nam służy, a co nam 

szkodzi. Ilość pozytywów wynikających 

ze zdrowego odżywiania jest ogromna: osoby 

Większość z nas traktuje jedzenie jak ogromną 
przyjemność. Nie bez powodu. Nic bowiem nie 
sprawia takiej satysfakcji jak pyszna przekąska lub 
pożywny obiad. Czasem jednak pozwalamy sobie 
za dużo, co kończy się problemami zdrowotnymi. 
Wtedy do akcji wkracza dietetyk, taki jak bohaterka 
dzisiejszego artykułu – Natalia Gołąbek.      

Natalia GoLĄbek:

Pani Natalia jest absolwentką Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Na co dzień 

pomaga osobom chcącym zmienić swoje 

nawyki żywieniowe, a także zmagającym się 

z otyłością i innymi problemami zdrowotnymi. 

Jak przyznaje, jej działalność to nie tylko praca, 

ale i pasja rozwijana od najmłodszych lat. 

– Moje zainteresowanie zdrowym żywieniem 

wyniosłam z domu. W mojej rodzinie to dziadek 

i tata wiedli prym w zdrowym odżywianiu się. 

Zawsze interesował mnie wpływ żywienia na 

nasz organizm, na nasze zdrowie – mówi pani 

Natalia. – Poza tym bardzo lubię gotować, piec i 

jeść, dlatego też wiedza na temat żywienia jest 

mi niezbędna na co dzień – dodaje. 

Praca dietetyka to nie tylko układanie planów 

żywieniowych, ciągłe edukowanie pacjentów, 

lecz także… motywowanie ich do działania. 

– Jest takie powiedzenie: „jesteś tym, co jesz”. 

Ono najlepiej daje do zrozumienia, jak bardzo 

nasze samopoczucie i zdrowie jest zależne od 

sposobu, w jaki się odżywiamy. Głównym celem 

mojej pracy jest stała zmiana nawyków 

Za nami castingi
do „Rumskiego
wokalu” 

ŚPIEW 
przenosi góry

Już po raz trzeci Miejski Dom 
K u l t u r y  w  R u m i  z a p r o s i ł 
chętnych do uczestnictwa 
w konkursie „Rumski wokal”. 
Zwycięzca będzie mógł nagrać 
własne demo w profesjonalnym 
studio muzycznym.  

Rozśpiewany Dom Kultury 

Na początku maja odbył się otwarty casting, 

podczas którego jury oceniało kilkudziesięciu 

uczestników – w różnym wieku, z różnych miast 

województwa pomorskiego. Po kilku godzinach 

pr zes łuchań jur y  wyłon i ło  dz ies ięc iu 

najlepszych artystów, którzy przeszli do 

kolejnego etapu konkursu. W tym gronie 

znaleźli się: Sandra Mazurek, Krzysztof 

Przyłucki, Piotr Góral, Karolina Kamola, Paulina 

Was ik ,  Jus tyna  Kołakowska ,  Karo l ina 

Potrzebska,  Weronika Mokrzycka,  Jan 

Podwojski oraz Marcin Kossakowski.

– Poziom artystyczny był bardzo wysoki. 

Na scenę wchodziły osoby, które poprzez swoją 

charyzmę i umiejętności tworzyły prawdziwie 

magiczną atmosferę – mówi Piotr Lewicki, który 

zasiadał w konkursowym jury wraz z p. Marzeną 

Graczyk. – Ocenialiśmy m.in. dykcję czy sposób 

interpretacji danego utworu. Wybraliśmy 

dziesięć osób, które pracować będą nad 

utworami z repertuaru Kabaretu Starszych 

Panów – dodaje. 

Na czas castingu Miejski Dom Kultury w Rumi 

zamieniono w profesjonalne studio przesłuchań 

muzycznych. Artystom zagwarantowano 

odpowiednio oświetloną scenę, właściwe 

nagłośnienie oraz obsługę techniczną. Chętni 

mogli akompaniować sobie na własnych 

instrumentach lub przygotowanym pianinie. 

Część osób wybierała śpiew a capella. 

Kolejny etap

Final iści  wezmą udział w warsztatach 

wokalnych organizowanych w Miejskim Domu 

Kultury. W ich trakcie będą mogli m.in. poprawić 

swoje umiejętności wokalne oraz popracować 

nad interpretacjami piosenek. Z tego grona 

wyłoniony zostanie najlepszy wokalista, który 

otrzyma nagrodę główną – możliwość nagrania 

utworu w studio.  

W czasie warsztatów uczestnicy przygotują 

także występ artystyczny. Zaprezentowany 

zostanie on podczas gali finałowej konkursu, 

która odbędzie się 8 czerwca. Gościem 

specjalnym wydarzenia będzie Jerzy Stachura.

– Na castingu pojawiły się zarówno osoby 

związane ze sceną zawodowo, jak i amatorzy. 

Rumski wokal to propozycja szczególnie 

ciekawa dla tych osób, które dopiero wkraczają 

na swoją muzyczną ścieżkę – mówi dyrektor 

Miejskiego Domu Kultury Agnieszka Skawińska. 

– Finaliści z poprzednich lat występowali 

z powodzeniem na różnych imprezach. Można 

więc powiedzieć, że nasz konkurs pozwala 

nabrać rozpędu na artystycznej drodze – 

dodaje. 

Rumski wokal organizowany jest po raz trzeci. 

W zaszłorocznym projekcie wzięło udział 

kilkudziesięciu artystów. Wokaliści przyjechali 

m.in. z Gdańska, Sopotu czy Bolszewa. 

Zwycięzcą edycji 2017 był Gracjan Gołębiewski. 
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dietetyk. – Do tego wisienka na torcie, czyli napój 

gazowany. W 500 ml napoju typu cola jest ponad 

50 g cukru! Takie danie to puste kalorie, zero 

witamin, ogrom cukru, niezdrowego tłuszczu 

i znikoma ilość białka. Warto jednak pamiętać, 

że wszystko jest dla ludzi, nawet sporadycznie 

spożywany fast food – uspokaja p. Natalia. 
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walki z samym sobą. Tymczasem, jak podkreśla 
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Zasady gry były proste i przypominały 
nieco podchody. Gracze wyposażeni 
w smartfony musieli odkrywać ukryte 
w zakamarkach miasta skarby. Były nimi 
nowości książkowe: kryminały, reportaże, 
literatura młodzieżowa oraz komiksy czy 
mangi. 
– Chcemy w nowoczesny sposób promować 
literaturę, a gry tego typu są na to dobrym 
sposobem. Ludzie zawsze lubili „grać”, 
kiedyś forma gier była po prostu nieco inna 
– mówi Krystyna Laskowicz, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi. 

Dzięki wbudowanemu w telefon systemowi 
GPS, program tworzy wirtualną mapę 
z zaznaczonymi na niej punktami, kryjącymi 
k s i ą żkowe  nagrody.  Doda tkowym 
u t r u d n i e n i e m  j e s t  k o n i e c z n o ś ć 
wykonywania po drodze specjalnych zadań. 
Gracze musieli np. rozwiązać łamigłówkę 

lub odpowiedzieć na zadane pytanie. 
Warstwa fabularna została przygo-
towywana przez bibliotekarzy, którzy dbali, 
aby rozgrywka miała związek z literaturą. 
Dzięki temu wydarzenia miało walory 
zarówno rozrywkowe, jak i edukacyjne. 
„Poszukiwacze skarbów” to kolejna 
literacka gra miejska przygotowana przez 
b ib l io tekę .  Poprzednia  rozgr ywka 
i n sp i rowana  by ł a  wyp rawą  B i l bo 
Bagginsa,  Gandalfa i krasnoludów, czyli 
postaci znanych ze słynnej powieści 
„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. 

Co wspólnego mają ze sobą 
smartfon, książka i spacer 
p o  m i e ś c i e ?  T e  t r z y 
elementy były podstawą 
gry miejskiej „Poszukiwacze 
skarbów” zorganizowanej 
przez Stację Kultura. W jej 
t r a k c i e  u c z e s t n i c y 
o d k r y w a l i  u k r y t e  w 
p r z e s t r z e n i  m i e j s k i e j 
książki. 

Tolkiena. Podobnie jak w powieści 
Tolkiena, zadaniem uczestników było 
odnalezienie skarbu bronionego przez 
potężnego smoka Smauga. 

Rumia naturalnie pomysłowa

9
 Z cyklu 

Magiczna podróż 

poleca

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

z Turlututu
Turlututu to zabawny jednooki stworek, bohater serii książek dla 
dzieci autorstwa Herve Tulleta. Przybył do nas z jakieś odległej, 
z pewnością zwariowanej, planety. Zawsze jest pełen szalonych 
i zaskakujących pomysłów. Dzieciaki za nim szaleją… niektórzy 
dorośli także! 

Stacj� Kultur�: Szukali książek ze smartfonem

Kreatywny francuski autor to niewątpliwy 

ekspert w pisaniu, a właściwie tworzeniu 

interaktywnych książek dla dzieci . 

Nazywany jest książkowym czarodziejem, 

którego każdy tytuł uwielbiany jest przez 

małych czytelników na całym świecie.  

Wśród najbardziej lubianych jego książek 

wymienić można m.in. Naciśnij Mnie, 

Kolory, Figle Migle, Super Tata oraz seria 

o Turlututu. 

Książki o Turlututu to nie są książki, które się 

po prostu czyta. Turlututu wciąga czytelnika 

w swój kolorowy, zwariowany świat 

wyobraźni. Dzieci przestają być biernymi 

słuchaczami, a stają się uczestnikami 

przygód Turlututu. W jednej z nich, po 

naciśnięciu guzików przez dziecko, bohater 

zabiera je w magiczną podróż statkiem 

kosmicznym. Młody czytelnik czasem 

naciska przyciski, a innym razem potrząsa, 

przekręca, dmucha, śpiewa, szuka, woła 

i czaruje. A co najważniejsze, wszystkie 

działania przynoszą konkretne efekty.

W fascynującym świec ie Tur lututu  

skomplikowane magiczne zaklęcia działają! 

Ponadto dzieci pomagają Turlututu, 

przeganiając potwory, ukrywając go czy 

pomagając mu w ucieczce. Z Turlututu 

nigdy się nie nudzą. 

A to nie koniec, bo w tej podróży bierze udział 

nie tylko dziecko, ale i dorosły, czytający mu 

książkę. Turluttu zaprasza dzieci do aktywnej 

współpracy. Maluchy stają się sprzy-

mierzeńcami Tur lututu w robieniu 

zabawnych psikusów dorosłemu. 

Wspólne odkrywanie książek Tulleta 

wymaga prawdziwego zaangażowania. 

Świetnie wpływa na relacje rodzica 

z dzieckiem, zbliżając poprzez wspólną 

zabawę. Dzieci chcą więcej i więcej, i jeszcze 

raz. Zachwyt i uśmiech maluchów są 

najlepszą recenzją.

Polecam!

Kinga Lanc, Stacja Kultura

G r a  p r z y g o t o w a n a  p r z e z 
b i b l i o t e k a r z y  o p a r t a  b y ł a  n a 
nowoczesnej aplikacji Action Track, 
która wykorzystywana jest przez 
instytucje kultury w Gdyni, Gdańsku, 
Łodzi czy Krakowie. 

Akcja odbyła się w ramach Tygodnia 
Bibliotek, któremu w tym roku patronuje 
hasło „(Do) wolność czytania”.

Krystyna Laskowicz
 „książka to forma autoterapii” 

Rumianie coraz chętniej sięgają po 
książkę. Z usług bibliotecznych korzysta 
26 na 100 mieszkańców. Czy to dobry 
wynik?
Tak, szczególnie w skali wojewódzkiej, 
w której średnia wynosi tylko 16 procent. 
Jesteśmy znacznie powyżej. Również 
w porównaniu do wyników krajowych 
nasze osiągnięcie jest znaczące. Z naszych 
usług korzysta aż kilkanaście tysięcy osób. 
Dlaczego to właśnie biblioteka w Rumi 
tak dobrze radzi sobie z promowaniem 
czytelnictwa?
Z pewnością motorem napędowym był 
remont dworca i powstanie Stacji Kultura. 
J e s t  t o  m ie j s ce  nowe ,  e s t e t y czne 
i funkcjonalne, a w dodatku świetnie 
zlokalizowane. Nie sposób nie wspomnieć 
również o zespole, który ciężko pracuje na 
kolejne sukcesy. To dzięki zaangażowaniu 
pracowników możliwa jest organizacja 
wielu wydarzeń kulturalnych, a także 
podtrzymywanie wspaniałej atmosfery. 
Dzięki temu czytelnicy po prostu nas lubią – 
było to szczególnie widoczne podczas Dnia 
Bibliotekarza. Otrzymaliśmy wówczas 

wiele ciepłych życzeń, za które dziękujemy. 
Patrząc na ofertę Stacji Kultura, nie 
sposób nie zauważyć, że biblioteka to nie 
tylko wypożyczalnia książek, a prężnie 
działające centrum kulturalne. Czy to jest 
recepta na zwiększanie zainteresowania 
książką?
Staramy się cały czas monitorować 
preferencje naszych odbiorców. Badamy ich 
zainteresowania, na bieżąco utrzymujemy 
z  n i m i  k o n t a k t  p o p r z e z  m e d i a 
społecznościowe. Pracujemy też z dziećmi. 
To nasza przyszłość i właśnie w tej grupie 
tkwi duży potencjał. Charakterystyczna dla 
naszej instytucji jest również dbałość o całe 
rodziny. Wszystko to przekłada się na 
bogatą i różnorodną ofertę. 
Wśród wielu wydarzeń organizowanych 
p r z e z  b i b l i o t e k ę ,  d u ż y m 
z a i n t e re s o w a n i e m  w  o s t a t n i c h 
miesiącach cieszą się gry miejskie. Na 
czym polega ta forma obcowania 
z książką? 
Organizowanie gier miejskich to sposób na 
budowę  nasze j  tożsamośc i .  Tak ie 
wydarzenia pokazują, że książka – oprócz 

tego, że edukuje – może być też dobrą 
formą rozrywki. A im częściej będziemy 
pokazywać, że literatura może sprawiać 
przyjemność, tym więcej osób będzie 
chciało po nią sięgać. 
Co jeszcze mogą dać nam książki, 
dlaczego warto się nimi zainteresować? 
Książka to forma autoterapii. Często tego 
nie doceniamy. W literaturze odnajdujemy 
rozwiązania wielu własnych problemów, 
dzięki czemu łatwiej możemy sobie z nimi 
poradzić w codziennym życiu. Nie sposób 
nie wspomnieć też o walorach edu-
kacyjnych i rozrywkowych. 
Jakie atrakcje czekają na czytelników 
biblioteki w nadchodzących tygodniach? 
W czerwcu najważniejszym przedsię-
wzięciem będzie Noc Bibliotek, którą w tym 
roku zaplanowano na 9 czerwca. Będziemy 
także kontynuowali cykl spotkań autorskich 
„Siła tkwi w kobiecie”. Nie zabraknie też 
warsztatów i wielu innych wydarzeń. 
Szczegóły  na s t ronie  internetowej 
bibliotekarumia.pl oraz profilu Facebook 
„Stacja Kultura - Biblioteka Rumia”. 

Aż 26 procent mieszkańców Rumi korzysta z usług Stacji Kultura oraz 
pozostałych filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. To najlepszy wynik 
w powiecie wejherowskim. 

–  Gra miejska
Stacji Kultura
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Zasady gry były proste i przypominały 
nieco podchody. Gracze wyposażeni 
w smartfony musieli odkrywać ukryte 
w zakamarkach miasta skarby. Były nimi 
nowości książkowe: kryminały, reportaże, 
literatura młodzieżowa oraz komiksy czy 
mangi. 
– Chcemy w nowoczesny sposób promować 
literaturę, a gry tego typu są na to dobrym 
sposobem. Ludzie zawsze lubili „grać”, 
kiedyś forma gier była po prostu nieco inna 
– mówi Krystyna Laskowicz, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi. 

Dzięki wbudowanemu w telefon systemowi 
GPS, program tworzy wirtualną mapę 
z zaznaczonymi na niej punktami, kryjącymi 
k s i ą żkowe  nagrody.  Doda tkowym 
u t r u d n i e n i e m  j e s t  k o n i e c z n o ś ć 
wykonywania po drodze specjalnych zadań. 
Gracze musieli np. rozwiązać łamigłówkę 

lub odpowiedzieć na zadane pytanie. 
Warstwa fabularna została przygo-
towywana przez bibliotekarzy, którzy dbali, 
aby rozgrywka miała związek z literaturą. 
Dzięki temu wydarzenia miało walory 
zarówno rozrywkowe, jak i edukacyjne. 
„Poszukiwacze skarbów” to kolejna 
literacka gra miejska przygotowana przez 
b ib l io tekę .  Poprzednia  rozgr ywka 
i n sp i rowana  by ł a  wyp rawą  B i l bo 
Bagginsa,  Gandalfa i krasnoludów, czyli 
postaci znanych ze słynnej powieści 
„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. 

Co wspólnego mają ze sobą 
smartfon, książka i spacer 
p o  m i e ś c i e ?  T e  t r z y 
elementy były podstawą 
gry miejskiej „Poszukiwacze 
skarbów” zorganizowanej 
przez Stację Kultura. W jej 
t r a k c i e  u c z e s t n i c y 
o d k r y w a l i  u k r y t e  w 
p r z e s t r z e n i  m i e j s k i e j 
książki. 

Tolkiena. Podobnie jak w powieści 
Tolkiena, zadaniem uczestników było 
odnalezienie skarbu bronionego przez 
potężnego smoka Smauga. 

Rumia naturalnie pomysłowa
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z Turlututu
Turlututu to zabawny jednooki stworek, bohater serii książek dla 
dzieci autorstwa Herve Tulleta. Przybył do nas z jakieś odległej, 
z pewnością zwariowanej, planety. Zawsze jest pełen szalonych 
i zaskakujących pomysłów. Dzieciaki za nim szaleją… niektórzy 
dorośli także! 
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Kreatywny francuski autor to niewątpliwy 

ekspert w pisaniu, a właściwie tworzeniu 

interaktywnych książek dla dzieci . 

Nazywany jest książkowym czarodziejem, 

którego każdy tytuł uwielbiany jest przez 

małych czytelników na całym świecie.  

Wśród najbardziej lubianych jego książek 

wymienić można m.in. Naciśnij Mnie, 

Kolory, Figle Migle, Super Tata oraz seria 

o Turlututu. 

Książki o Turlututu to nie są książki, które się 

po prostu czyta. Turlututu wciąga czytelnika 

w swój kolorowy, zwariowany świat 

wyobraźni. Dzieci przestają być biernymi 

słuchaczami, a stają się uczestnikami 

przygód Turlututu. W jednej z nich, po 

naciśnięciu guzików przez dziecko, bohater 

zabiera je w magiczną podróż statkiem 

kosmicznym. Młody czytelnik czasem 

naciska przyciski, a innym razem potrząsa, 

przekręca, dmucha, śpiewa, szuka, woła 

i czaruje. A co najważniejsze, wszystkie 

działania przynoszą konkretne efekty.

W fascynującym świec ie Tur lututu  

skomplikowane magiczne zaklęcia działają! 

Ponadto dzieci pomagają Turlututu, 

przeganiając potwory, ukrywając go czy 

pomagając mu w ucieczce. Z Turlututu 

nigdy się nie nudzą. 

A to nie koniec, bo w tej podróży bierze udział 

nie tylko dziecko, ale i dorosły, czytający mu 

książkę. Turluttu zaprasza dzieci do aktywnej 

współpracy. Maluchy stają się sprzy-

mierzeńcami Tur lututu w robieniu 

zabawnych psikusów dorosłemu. 

Wspólne odkrywanie książek Tulleta 

wymaga prawdziwego zaangażowania. 

Świetnie wpływa na relacje rodzica 

z dzieckiem, zbliżając poprzez wspólną 

zabawę. Dzieci chcą więcej i więcej, i jeszcze 

raz. Zachwyt i uśmiech maluchów są 

najlepszą recenzją.
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Kinga Lanc, Stacja Kultura

G r a  p r z y g o t o w a n a  p r z e z 
b i b l i o t e k a r z y  o p a r t a  b y ł a  n a 
nowoczesnej aplikacji Action Track, 
która wykorzystywana jest przez 
instytucje kultury w Gdyni, Gdańsku, 
Łodzi czy Krakowie. 

Akcja odbyła się w ramach Tygodnia 
Bibliotek, któremu w tym roku patronuje 
hasło „(Do) wolność czytania”.

Krystyna Laskowicz
 „książka to forma autoterapii” 

Rumianie coraz chętniej sięgają po 
książkę. Z usług bibliotecznych korzysta 
26 na 100 mieszkańców. Czy to dobry 
wynik?
Tak, szczególnie w skali wojewódzkiej, 
w której średnia wynosi tylko 16 procent. 
Jesteśmy znacznie powyżej. Również 
w porównaniu do wyników krajowych 
nasze osiągnięcie jest znaczące. Z naszych 
usług korzysta aż kilkanaście tysięcy osób. 
Dlaczego to właśnie biblioteka w Rumi 
tak dobrze radzi sobie z promowaniem 
czytelnictwa?
Z pewnością motorem napędowym był 
remont dworca i powstanie Stacji Kultura. 
J e s t  t o  m ie j s ce  nowe ,  e s t e t y czne 
i funkcjonalne, a w dodatku świetnie 
zlokalizowane. Nie sposób nie wspomnieć 
również o zespole, który ciężko pracuje na 
kolejne sukcesy. To dzięki zaangażowaniu 
pracowników możliwa jest organizacja 
wielu wydarzeń kulturalnych, a także 
podtrzymywanie wspaniałej atmosfery. 
Dzięki temu czytelnicy po prostu nas lubią – 
było to szczególnie widoczne podczas Dnia 
Bibliotekarza. Otrzymaliśmy wówczas 

wiele ciepłych życzeń, za które dziękujemy. 
Patrząc na ofertę Stacji Kultura, nie 
sposób nie zauważyć, że biblioteka to nie 
tylko wypożyczalnia książek, a prężnie 
działające centrum kulturalne. Czy to jest 
recepta na zwiększanie zainteresowania 
książką?
Staramy się cały czas monitorować 
preferencje naszych odbiorców. Badamy ich 
zainteresowania, na bieżąco utrzymujemy 
z  n i m i  k o n t a k t  p o p r z e z  m e d i a 
społecznościowe. Pracujemy też z dziećmi. 
To nasza przyszłość i właśnie w tej grupie 
tkwi duży potencjał. Charakterystyczna dla 
naszej instytucji jest również dbałość o całe 
rodziny. Wszystko to przekłada się na 
bogatą i różnorodną ofertę. 
Wśród wielu wydarzeń organizowanych 
p r z e z  b i b l i o t e k ę ,  d u ż y m 
z a i n t e re s o w a n i e m  w  o s t a t n i c h 
miesiącach cieszą się gry miejskie. Na 
czym polega ta forma obcowania 
z książką? 
Organizowanie gier miejskich to sposób na 
budowę  nasze j  tożsamośc i .  Tak ie 
wydarzenia pokazują, że książka – oprócz 

tego, że edukuje – może być też dobrą 
formą rozrywki. A im częściej będziemy 
pokazywać, że literatura może sprawiać 
przyjemność, tym więcej osób będzie 
chciało po nią sięgać. 
Co jeszcze mogą dać nam książki, 
dlaczego warto się nimi zainteresować? 
Książka to forma autoterapii. Często tego 
nie doceniamy. W literaturze odnajdujemy 
rozwiązania wielu własnych problemów, 
dzięki czemu łatwiej możemy sobie z nimi 
poradzić w codziennym życiu. Nie sposób 
nie wspomnieć też o walorach edu-
kacyjnych i rozrywkowych. 
Jakie atrakcje czekają na czytelników 
biblioteki w nadchodzących tygodniach? 
W czerwcu najważniejszym przedsię-
wzięciem będzie Noc Bibliotek, którą w tym 
roku zaplanowano na 9 czerwca. Będziemy 
także kontynuowali cykl spotkań autorskich 
„Siła tkwi w kobiecie”. Nie zabraknie też 
warsztatów i wielu innych wydarzeń. 
Szczegóły  na s t ronie  internetowej 
bibliotekarumia.pl oraz profilu Facebook 
„Stacja Kultura - Biblioteka Rumia”. 

Aż 26 procent mieszkańców Rumi korzysta z usług Stacji Kultura oraz 
pozostałych filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. To najlepszy wynik 
w powiecie wejherowskim. 

–  Gra miejska
Stacji Kultura
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Wywóz śmieci jeszcze nigdy nie był tak łatwy
Dzięki aplikacji na telefony 
komórkowe „Kiedy wywóz” 
mieszkańcy mogą na bieżąco 
zapoznawać się z harmonogramem 
wywozu odpadów – i nie tylko. 

Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną oraz 

budowę wodociągu i układu drogowego. Zmodernizowana ulica 

wyposażona będzie w chodnik jednostronny lub dwustronny 

(w zależności od lokalizacji). Najważniejszą zmianą będzie nowa 

nawierzchnia drogowa.  

Wszelkie działania prowadzone będą etapami, w taki sposób, aby 

w miarę możliwości umożliwić mieszkańcom swobodny dostęp do 

nieruchomości i poruszanie się po objętej remontem ulicy.

– Jestem pewien, że ta realizacja ułatwi funkcjonowanie wielu  

mieszkającym w pobliżu osobom. Doczekają się oni drogi 

z prawdziwego zdarzenia – podsumowuje Tomasz Urbaniak-

Dzienisz, radny. 

Koszt całej inwestycji wyniesie około 465 tysięcy złotych. 

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa, dzięki dofinansowaniu 

zewnętrznemu. Na ten cel udało się pozyskać kwotę blisko 175 

tysięcy złotych. 

Zakończenie prac planowane jest do 1 października 2018 r. Firmą 

odpowiedzialną za inwestycję jest przedsiębiorstwo Bob-Rollo 

z siedzibą w Rumi.

W kwietniu rozpoczęła się budowa ulicy Gryfa 
Pomorskiego. Zdegradowana, żwirowa droga 

już wkrótce zmieni się nie do poznania. 

 harmonogram wywozu odpadów  W aplikacji 
 

„Kiedy Wywóz”

Inwestycje 11

Miasto przystąpiło do projektu, mającego na 

celu rozwijanie nowoczesnej aplikacji „Kiedy 

wywóz”, wspomagającej gospodarkę odpadami 

w samorządach. Inicjatywa jest efektem 

współpracy programistów z firmy SophScope 

o raz  Ka tedr y  Log i s t yk i  Un iwersy te tu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. 

– Głównym celem aplikacji jest umożliwienie 

mieszkańcom sprawdzan ia  w  sposób 

komfortowy i prosty harmonogramów wywozu 

odpadów oraz miejsc odbiorów odpadów 

w zależności od lokalizacji telefonu – informują 

w oświadczeniu twórcy. 

Dotychczas oprogramowanie udostępnione 

zostało mieszkańcom m.in. Opola, Brzegu, 

Jaworzna czy Obornik Śląskich. Teraz z jego 

zalet korzystać mogą także mieszkańcy Rumi. 

– Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko 

praktyczny problem dla mieszkańców, ale także 

d ł u g a  l i s t a  o b o w i ą z k ó w  g m i n  i  fi r m 

wywozowych. Współczesna technologia 

dostarcza wielu środków i narzędzi, które mogą 

wspomagać realizację tego typu procesów – 

mówi dr hab. Paweł Hanczar z Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. – Najlepszym  

p r z y k ł a d e m  z a s t o s o w a ń  i n f o r m a t y k i 

w omawianym obszarze są technologie 

mobilne. Projekt „Kiedy wywóz” to niemal 

wzorcowe zastosowanie technologii tam, gdzie 

tworzy ona znaczącą wartość dodaną dla 

wszystkich jej użytkowników – dodaje. 

Oprócz harmonogramu, aplikacja informuje 

także o lokalizacji najbliższych punktów 

selektywnej zbiórki odpadów oraz oferuje 

możliwość zgłaszania dzikich wysypisk. Poprzez 

aplikację można ocenić usługi świadczone przez 

firmy wywozowe. 

Wysyłane za pośrednictwem apl ikac j i 

w iadomośc i  t rafia ją  bezpośrednio  do 

pracowników Urzędu Miasta Rumi, co przekłada 

się na możliwość szybkiego reagowania w razie 

wystąpienia nieprawidłowości. 

Wdrożenie aplikacji „Kiedy wywóz” to kolejne 

przedsięwzięcie, mające na celu wzrost 

świadomości ekologicznej. W lutym bieżącego 

roku rozpoczęło się rozdawanie specjalnych 

naklejek, które dzięki zastosowaniu alfabetu 

Braille'a ułatwiają skuteczną segregację 

odpadów osobom niewidomym i słabo-

widzącym. Natomiast w marcu i kwietniu miasto 

zachęcało mieszkańców do udziału we 

wspólnym sadzeniu drzew. 

Rocznie w Rumi realizowanych jest nawet 

kilkanaście przedsięwzięć o takim charakterze.

Ulica Gryfa Pomorskiego 
– rozpoczęto prace 

– Mieszkańcy ulicy Gryfa Pomorskiego 

zabiegali o tę inwestycję od bardzo dawna. 

Udało się ją zrealizować, dzięki współpracy 

rady miejskiej z burmistrzem Michałem 

Pasiecznym oraz zdobyciu środków 

zewnętrznych z dwóch źródeł – mówi radny 

Tomasz Urbaniak-Dzienisz. 

dostępna na:Aplikacja
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ULICE PRZEWIDZIANE DO  BUDOWY W TYM ROKU

ź ul. Gryfa Pomorskiego
ź ul. Brzechwy
ź ul. Makuszyńskiego
ź fragment ul. Porazińskiej
ź ul. Źródlana
ź ul. Chodkiewicza
ź rozpoczęcie robót budowlanych związane 

z budową węzła integracyjnego Rumia Janowo
ź ul. Kazimierska – układ drogowy na terenach 

inwestycyjnych gminy
ź budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żołnierzy 

I Dywizji WP
ź budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 

ul. Gdańskiej
ź przebudowa ul. Abrahama

Inwestycje Drogowe,
które będą realizowane w 2018 roku

Wydane środki Wykonano Kwota ze środków zewnętrznych

ULICE PRZEWIDZIANE DO  REMONTU W TYM ROKU

ź ul. Abrahama
ź chodnik wzdłuż ul. Wybickiego
ź chodnik wzdłuż ul. Kolejowej
ź chodnik wzdłuż ul. Kilińskiego
ź chodnik wzdłuż ul. Robotniczej

ULICE PRZEWIDZIANE DO WYŁOŻENIA PŁYTAMI YOMB W TYM ROKU

ź Na około 30 ulicach 

bądź ich fragmentach 

zostaną  wyłożone 

płyty yomb

Ulica Brzechwy

Ulica Makuszyńskiego

Ulica Wrocławska

Ulica Abrahama

inwestycje zrealizowane w latach 2015-2017

INWESTYCJE
DROGOWE

MODERNIZACJE
PŁYTAMI YOMB

7 080 m bieżących13 995 644 zł 5 792 735,69 zł

Wydane środki Wykonano
11 000 m bieżących2 202 597 zł

Wydane środki Wykonano
7 492 m bieżących1 654 795 złMODERNIZACJE

CHODNIKÓW

W 2017 roku ze środków zewnętrznych udało się pozyskać ponad 5 mln zł na budowę kanalizacji deszczowej, wraz z infrastrukturą dodatkową. 

Dzięki tym środkom do końca 2020 roku wyremontowanych zostanie 10 ulic. Miasto otrzymało również refundację kosztów budowy 10 ulic. 

W jej instalacji pomagają również pracownicy urzędu (tel. 58 679 65 32, pok. 06)
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Wywóz śmieci jeszcze nigdy nie był tak łatwy
Dzięki aplikacji na telefony 
komórkowe „Kiedy wywóz” 
mieszkańcy mogą na bieżąco 
zapoznawać się z harmonogramem 
wywozu odpadów – i nie tylko. 
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Koszt całej inwestycji wyniesie około 465 tysięcy złotych. 
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zewnętrznemu. Na ten cel udało się pozyskać kwotę blisko 175 
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 harmonogram wywozu odpadów  W aplikacji 
 

„Kiedy Wywóz”
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Ulica Gryfa Pomorskiego 
– rozpoczęto prace 

– Mieszkańcy ulicy Gryfa Pomorskiego 

zabiegali o tę inwestycję od bardzo dawna. 

Udało się ją zrealizować, dzięki współpracy 

rady miejskiej z burmistrzem Michałem 

Pasiecznym oraz zdobyciu środków 

zewnętrznych z dwóch źródeł – mówi radny 

Tomasz Urbaniak-Dzienisz. 

dostępna na:Aplikacja

10

ULICE PRZEWIDZIANE DO  BUDOWY W TYM ROKU

ź ul. Gryfa Pomorskiego
ź ul. Brzechwy
ź ul. Makuszyńskiego
ź fragment ul. Porazińskiej
ź ul. Źródlana
ź ul. Chodkiewicza
ź rozpoczęcie robót budowlanych związane 

z budową węzła integracyjnego Rumia Janowo
ź ul. Kazimierska – układ drogowy na terenach 

inwestycyjnych gminy
ź budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żołnierzy 

I Dywizji WP
ź budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 

ul. Gdańskiej
ź przebudowa ul. Abrahama

Inwestycje Drogowe,
które będą realizowane w 2018 roku

Wydane środki Wykonano Kwota ze środków zewnętrznych

ULICE PRZEWIDZIANE DO  REMONTU W TYM ROKU

ź ul. Abrahama
ź chodnik wzdłuż ul. Wybickiego
ź chodnik wzdłuż ul. Kolejowej
ź chodnik wzdłuż ul. Kilińskiego
ź chodnik wzdłuż ul. Robotniczej

ULICE PRZEWIDZIANE DO WYŁOŻENIA PŁYTAMI YOMB W TYM ROKU

ź Na około 30 ulicach 

bądź ich fragmentach 

zostaną  wyłożone 

płyty yomb

Ulica Brzechwy

Ulica Makuszyńskiego

Ulica Wrocławska

Ulica Abrahama

inwestycje zrealizowane w latach 2015-2017

INWESTYCJE
DROGOWE

MODERNIZACJE
PŁYTAMI YOMB

7 080 m bieżących13 995 644 zł 5 792 735,69 zł
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Środki mają pochodzić z projektu grantowego 

„Invest in Pomerania 2020” realizowanego 

p r z e z  A g e n c j ę  R o z w o j u  P o m o r z a . 

W n i o s k o w a n a  p r z e z  s p ó ł k ę  k w o t a 

przeznaczona zostałaby na uzbrojenie 

lokalnych terenów inwestycyjnych oraz inne 

działania przygotowawcze, takie jak wymiana 

gruntu czy prace odwodnieniowe. 

– Złożono tylko dwa wnioski o przyznanie 

dofinansowania, więc szanse są duże. Wyniki 

poznamy w III kwartale tego roku – mówi 

Agnieszka Rodak, prezes spółki. – Szeroko 

zakrojone prace mające na celu przygotowanie 

terenów inwestycyjnych z pewnością przełożą 

wyjaśnia Agnieszka Rodak. – Rumia jest jedną 

z niewielu optymalnych lokalizacji w pobliżu 

gdyńskiego portu, więc szanse na skuteczne 

p o z y s k i w a n i e  p a r t n e ró w  s ą  d u ż e  – 

podsumowuje. 

Celem Rumia Invest Park jest kompleksowa 

op i eka  nad  t e renami  i nwes t y cy jnym 

położonymi na granicy z Kazimierzem. Znajdują 

się one w okolicach ulic Żołnierzy I Dywizji 

Wojska Polskiego, Kazimierskiej i Długiej. 

Potencjalni inwestorzy mogą w tym miejscu 

m.in. prowadzić działalność magazynową, 

produkcyjną, a także tworzyć centra logistyczne.

się na zwiększenie liczby potencjalnych 

i n w e s t o r ó w.  J u ż  t e r a z  p r o w a d z i m y 

zaawansowane rozmowy z podmiotami 

zainteresowanymi zakupem części gruntów. Na 

szczegóły jeszcze za wcześnie, jednak nasze 

działania zmierzają w dobrą stronę – dodaje. 

Prace narenów inwestycyjnych to tylko część 

zadań realizowanych przez Rumia Invest Park. 

Równie ważna jest także ich promocja. 

– Podejmowane przez nas działania obejmują 

zarówno kwest ie techniczne związane 

z terenami inwestycyjnymi: budowę dróg, 

odwodnienie, niwelację terenu czy uzbrojenie 

działek, ale i promocję tego obszaru w Europie – 

Spółka Rumia Invest Park, powołana do życia decyzją Rady Miejskiej 

w lutym 2017 roku, podjęła działania mające na celu zdobycie 

7 milionów złotych na aktywizację terenów inwestycyjnych. 

Wybór gdańskiego obiektu nie był przypadkowy. 

Teren, na którym został on stworzony, jest 

podobny do tego w Rumi i obejmuje swoim 

zasięgiem strefę bezpośredniej ochrony ujęcia 

wodnego. Zagospodarowanie tego typu 

przestrzeni musi być przeprowadzane 

z wyjątkową dbałością o środowisko. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  

wydziałów Urzędu Miasta Rumi odpowiedzialni 

czy  ścieżki spacerowe. W tego typu miejscu 

można stworzyć cały szereg atrakcji – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny. 

Omawiany obszar zajmuje 25 hektarów. Obecnie 

chętnie wykorzystywany jest przez właścicieli 

czworonogów, miłośników biegania czy nordic 

walking. Warte podkreślenia są też jego walory 

środowiskowe – obecność ptaków czy zwierząt. 

Urzędnicy zapewniają, że wszystkie te funkcje 

zostaną zachowane, a sam park będzie przyjazny 

zarówno mieszkańcom, jak i naturze. Obecnie 

trwa opracowywanie koncepcji zagospo-

darowania tego terenu. W maju złożono wniosek 

o przyznanie środków zewnętrznych na ten 

projekt. 

za inwestycje. Stronę 

gdańską reprezentowali 

m . i n .  E w e l i n a 

Latoszewska, kierownik 

Dz ia łu  Utr zymania 

Z ie l en i  GZDiZ  czy 

Barbara Szczyt, emerytowany pracownik 

Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska, 

która koordynowała prace związane z budową 

Parku Reagana. 

– Nasza wizyta w Gdańsku pokazała, że takie 

tereny można bardzo atrakcyjnie zagospo-

darować. Zieleń, rekreacja, sport, zajęcia 

ruchowe, imprezy kulturalne, place zabaw dla 

różnych grup wiekowych, siłownie plenerowe 

CORAZ WIĘKSZE SZANSE
NA AKTYWIZACJĘ 

Od 1 czerwca na 

terenie Rumi 

obowiązuje bezpłatna 

komunikacja 

autobusowa dla dzieci 

i młodzieży. Decyzję 

o wprowadzeniu ulgi 

podjęły samorządy 

współpracujące 

w ramach Obszaru 

Metropolitalnego 

Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Z bezpłatnych przejazdów liniami ZKM Gdynia 

będą mogli korzystać uczniowie szkół 

pods tawowych ,  ponadpodstawowych , 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aż do 31 

grudnia w roku ukończenia 20 lat.

Aby skorzystać z ulgi, w przypadku kontroli 

biletów należy przedstawić ważną legitymacją 

szkolną ze wskazanym adresem zamieszkania 

w Rumi. Natomiast dzieci do lat 7 będą mogły 

bezpłatnie korzystać z całej sieci ZKM Gdynia, 

bez względu na adres zamieszkania. Wystarczy 

okazać dokument potwierdzający wiek.

Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały przez 

cały rok kalendarzowy, siedem dni w tygodniu 

(także w weekendy i święta), z wyłączeniem 

okresu od 1 lipca do 31 sierpnia (okres letnich 

wakacji). Ulga dla dzieci do 7. roku życia 

obowiązywać będzie przez cały rok.

Ogólna informacja uzupełniająca:
Uczniowie (nie studenci) w wieku od 7 do 20 lat mogą 

korzystać z bezpłatnych przejazdów tylko do granic 

Rumi. Ulga nie dotyczy studentów, czyli osoba mająca 

status studenta i wiek do 20 lat nie może podróżować 

bezpłatnie. Warunkiem bezpłatnych przejazdów na 

terenie Rumi będzie ważna legitymacja szkolna 

z adresem zamieszkania na terenie Rumi. Ulga 

bezpłatnych przejazdów dla uczniów w wieku od 7 do 

20 lat będzie obowiązywała w każdym roku szkolnym 

od 1 września do 30 czerwca następnego roku, 

z wyłączeniem letnich wakacji.

Nie ma konieczności  posiadania bi letu do 

bezpłatnego przejazdu – trzeba mieć tylko ważną 

legitymację z rumskim adresem zamieszkania.

Dzieci do lat 7 będą podróżowały przez cały rok 

bezpłatnie na terenie całej sieci ZKM Gdynia pod 

warunkiem udowodnienia wieku dziecka na 

podstawie dowodu, paszportu lub skróconego aktu 

urodzenia. Dzieci do lat 7 granica miast nie 

obowiązuje.

Szczegółowe wyjaśnienie

kwestii wieku:
Ulga dla dzieci do 7 lat obowiązuje do 31 

grudnia w roku ukończenia przez dziecko 7 lat. 

Od 1 stycznia roku następnego dziecko musi 

posiadać legitymację szkolną, wówczas będzie 

mogło podróżować bezpłatnie wyłącznie 

w granicach Rumi.

Ulga dla ucznia do 20 lat obowiązuje do 31 

grudnia w roku ukończenia przez ucznia 20 lat. 

Oznacza to, że osoba urodzona w październiku 

może bezpłatnie podróżować do granic Rumi 

w okresie do 31 grudnia danego roku, a od 

1 stycznia następnego roku traci te uprawnienia.

Przekraczanie granic miast:
Uczeń mieszkający w Rumi, a dojeżdżający do 

Redy autobusem obsługiwanym przez ZKM 

Gdynia, wjeżdżając na teren Redy będzie musiał 

posiadać ważny bilet. Analogicznie, uczeń 

mieszkający w Rumi i dojeżdżający do Gdyni, 

będzie musiał posiadać bilet na terenie Gdyni. 

W przypadku dojazdu ucznia z Rumi do Gdyni 

dopuszcza się zakup biletu miesięcznego, 

obowiązującego od granic Gdyni, ponieważ na 

terenie Rumi będzie obowiązywała ulga 

bezpłatnych przejazdów.

Dzieci do lat 7 granica miast nie obowiązuje.

Linie pospieszne:
Ulga obowiązuje na wszystkich liniach ZKM 

Gdynia na terenie Rumi. Oznacza to, że 

autobusem linii R lub J uczniowie w wieku od 7 

do 20 lat mogą dojechać do granic Rumi.

terenów
inwestycyjnych

Nowy Park w Rumi 
W najbliższych latach Rumia może zyskać kolejny park. Urzędnicy analizują 

możliwość jego budowy na obszarze ujęć wodnych między ulicami 

Dębogórską i Pomorską. W ramach prac projektowych odbyło się spotkanie 

z osobami odpowiedzialnymi za budowę gdańskiego Parku Reagana. 

bezpłatna  KOMUNIKACJA
autobusowa dla dzieci i młodzieży

Nowi inwestorzy oznaczają kolejne dobrze płatne miejsca pracy, większe 

wpływy z podatków do budżetu miasta, a także możliwość realizacji większej 

liczby działań społecznych. 
!
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zakrojone prace mające na celu przygotowanie 

terenów inwestycyjnych z pewnością przełożą 

wyjaśnia Agnieszka Rodak. – Rumia jest jedną 

z niewielu optymalnych lokalizacji w pobliżu 

gdyńskiego portu, więc szanse na skuteczne 

p o z y s k i w a n i e  p a r t n e ró w  s ą  d u ż e  – 

podsumowuje. 

Celem Rumia Invest Park jest kompleksowa 

op i eka  nad  t e renami  i nwes t y cy jnym 

położonymi na granicy z Kazimierzem. Znajdują 

się one w okolicach ulic Żołnierzy I Dywizji 

Wojska Polskiego, Kazimierskiej i Długiej. 

Potencjalni inwestorzy mogą w tym miejscu 

m.in. prowadzić działalność magazynową, 

produkcyjną, a także tworzyć centra logistyczne.

się na zwiększenie liczby potencjalnych 

i n w e s t o r ó w.  J u ż  t e r a z  p r o w a d z i m y 

zaawansowane rozmowy z podmiotami 

zainteresowanymi zakupem części gruntów. Na 

szczegóły jeszcze za wcześnie, jednak nasze 

działania zmierzają w dobrą stronę – dodaje. 

Prace narenów inwestycyjnych to tylko część 

zadań realizowanych przez Rumia Invest Park. 

Równie ważna jest także ich promocja. 

– Podejmowane przez nas działania obejmują 

zarówno kwest ie techniczne związane 

z terenami inwestycyjnymi: budowę dróg, 

odwodnienie, niwelację terenu czy uzbrojenie 

działek, ale i promocję tego obszaru w Europie – 

Spółka Rumia Invest Park, powołana do życia decyzją Rady Miejskiej 

w lutym 2017 roku, podjęła działania mające na celu zdobycie 

7 milionów złotych na aktywizację terenów inwestycyjnych. 

Wybór gdańskiego obiektu nie był przypadkowy. 

Teren, na którym został on stworzony, jest 

podobny do tego w Rumi i obejmuje swoim 

zasięgiem strefę bezpośredniej ochrony ujęcia 

wodnego. Zagospodarowanie tego typu 

przestrzeni musi być przeprowadzane 

z wyjątkową dbałością o środowisko. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  

wydziałów Urzędu Miasta Rumi odpowiedzialni 

czy  ścieżki spacerowe. W tego typu miejscu 

można stworzyć cały szereg atrakcji – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny. 

Omawiany obszar zajmuje 25 hektarów. Obecnie 

chętnie wykorzystywany jest przez właścicieli 

czworonogów, miłośników biegania czy nordic 

walking. Warte podkreślenia są też jego walory 

środowiskowe – obecność ptaków czy zwierząt. 

Urzędnicy zapewniają, że wszystkie te funkcje 

zostaną zachowane, a sam park będzie przyjazny 

zarówno mieszkańcom, jak i naturze. Obecnie 

trwa opracowywanie koncepcji zagospo-

darowania tego terenu. W maju złożono wniosek 

o przyznanie środków zewnętrznych na ten 

projekt. 

za inwestycje. Stronę 

gdańską reprezentowali 

m . i n .  E w e l i n a 

Latoszewska, kierownik 

Dz ia łu  Utr zymania 

Z ie l en i  GZDiZ  czy 

Barbara Szczyt, emerytowany pracownik 

Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska, 

która koordynowała prace związane z budową 

Parku Reagana. 

– Nasza wizyta w Gdańsku pokazała, że takie 

tereny można bardzo atrakcyjnie zagospo-

darować. Zieleń, rekreacja, sport, zajęcia 

ruchowe, imprezy kulturalne, place zabaw dla 

różnych grup wiekowych, siłownie plenerowe 

CORAZ WIĘKSZE SZANSE
NA AKTYWIZACJĘ 

Od 1 czerwca na 

terenie Rumi 

obowiązuje bezpłatna 

komunikacja 

autobusowa dla dzieci 

i młodzieży. Decyzję 

o wprowadzeniu ulgi 

podjęły samorządy 

współpracujące 

w ramach Obszaru 

Metropolitalnego 

Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Z bezpłatnych przejazdów liniami ZKM Gdynia 

będą mogli korzystać uczniowie szkół 

pods tawowych ,  ponadpodstawowych , 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aż do 31 

grudnia w roku ukończenia 20 lat.

Aby skorzystać z ulgi, w przypadku kontroli 

biletów należy przedstawić ważną legitymacją 

szkolną ze wskazanym adresem zamieszkania 

w Rumi. Natomiast dzieci do lat 7 będą mogły 

bezpłatnie korzystać z całej sieci ZKM Gdynia, 

bez względu na adres zamieszkania. Wystarczy 

okazać dokument potwierdzający wiek.

Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały przez 

cały rok kalendarzowy, siedem dni w tygodniu 

(także w weekendy i święta), z wyłączeniem 

okresu od 1 lipca do 31 sierpnia (okres letnich 

wakacji). Ulga dla dzieci do 7. roku życia 

obowiązywać będzie przez cały rok.

Ogólna informacja uzupełniająca:
Uczniowie (nie studenci) w wieku od 7 do 20 lat mogą 

korzystać z bezpłatnych przejazdów tylko do granic 

Rumi. Ulga nie dotyczy studentów, czyli osoba mająca 

status studenta i wiek do 20 lat nie może podróżować 

bezpłatnie. Warunkiem bezpłatnych przejazdów na 

terenie Rumi będzie ważna legitymacja szkolna 

z adresem zamieszkania na terenie Rumi. Ulga 

bezpłatnych przejazdów dla uczniów w wieku od 7 do 

20 lat będzie obowiązywała w każdym roku szkolnym 

od 1 września do 30 czerwca następnego roku, 

z wyłączeniem letnich wakacji.

Nie ma konieczności  posiadania bi letu do 

bezpłatnego przejazdu – trzeba mieć tylko ważną 

legitymację z rumskim adresem zamieszkania.

Dzieci do lat 7 będą podróżowały przez cały rok 

bezpłatnie na terenie całej sieci ZKM Gdynia pod 

warunkiem udowodnienia wieku dziecka na 

podstawie dowodu, paszportu lub skróconego aktu 

urodzenia. Dzieci do lat 7 granica miast nie 

obowiązuje.

Szczegółowe wyjaśnienie

kwestii wieku:
Ulga dla dzieci do 7 lat obowiązuje do 31 

grudnia w roku ukończenia przez dziecko 7 lat. 

Od 1 stycznia roku następnego dziecko musi 

posiadać legitymację szkolną, wówczas będzie 

mogło podróżować bezpłatnie wyłącznie 

w granicach Rumi.

Ulga dla ucznia do 20 lat obowiązuje do 31 

grudnia w roku ukończenia przez ucznia 20 lat. 

Oznacza to, że osoba urodzona w październiku 

może bezpłatnie podróżować do granic Rumi 

w okresie do 31 grudnia danego roku, a od 

1 stycznia następnego roku traci te uprawnienia.

Przekraczanie granic miast:
Uczeń mieszkający w Rumi, a dojeżdżający do 

Redy autobusem obsługiwanym przez ZKM 

Gdynia, wjeżdżając na teren Redy będzie musiał 

posiadać ważny bilet. Analogicznie, uczeń 

mieszkający w Rumi i dojeżdżający do Gdyni, 

będzie musiał posiadać bilet na terenie Gdyni. 

W przypadku dojazdu ucznia z Rumi do Gdyni 

dopuszcza się zakup biletu miesięcznego, 

obowiązującego od granic Gdyni, ponieważ na 

terenie Rumi będzie obowiązywała ulga 

bezpłatnych przejazdów.

Dzieci do lat 7 granica miast nie obowiązuje.

Linie pospieszne:
Ulga obowiązuje na wszystkich liniach ZKM 

Gdynia na terenie Rumi. Oznacza to, że 

autobusem linii R lub J uczniowie w wieku od 7 

do 20 lat mogą dojechać do granic Rumi.

terenów
inwestycyjnych

Nowy Park w Rumi 
W najbliższych latach Rumia może zyskać kolejny park. Urzędnicy analizują 

możliwość jego budowy na obszarze ujęć wodnych między ulicami 

Dębogórską i Pomorską. W ramach prac projektowych odbyło się spotkanie 

z osobami odpowiedzialnymi za budowę gdańskiego Parku Reagana. 

bezpłatna  KOMUNIKACJA
autobusowa dla dzieci i młodzieży

Nowi inwestorzy oznaczają kolejne dobrze płatne miejsca pracy, większe 

wpływy z podatków do budżetu miasta, a także możliwość realizacji większej 

liczby działań społecznych. 
!
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W ostatnich miesiącach narasta problem niszczenia wiat autobusowych. 
Skalę obrazuje statystyka – w całym 2017 roku wybito łącznie 17 szyb. W tym 
roku, do maja, szyby niszczono już… 21 razy. O problemie rozmawiamy 
z Romanem Świrskim, komendantem Straży Miejskiej w Rumi.

Dzięki współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Wejherowie 500 
tysięcy złotych trafi do Rumi. 
P i e n i ą d z e  p o z w o l ą  n a 
modernizację ulicy Dębogórskiej 
na odcinku między rondem Jana 
Pawła II a rondem Macieja 
Płażyńskiego.  

Niszczenie wiat
autobusowych
– coraz większy problem

Rozmowa z Romanem Świrskim, komendantem Straży Miejskiej w Rumi

W 2018 roku podczas dwóch akcji zebrano ponad 100 litrów drogocennego płynu. 

Rumia naturalnie pomysłowa

Inwestycje14 15

Jaka jest skala zjawiska niszczenia wiat 

autobusowych w Rumi? 

Zniszczenia wiat przystankowych są dwojakiego 

rodzaju: zniszczenia w wyniku zdarzeń 

komunikacyjnych i w wyniku wybryków 

chuligańskich. Zniszczenia rozkładają się średnio 

pół na pół. Ponadto statystyka dotyczy liczby 

zniszczonych szyb, gdyż jak wiadomo w każdej 

wiacie jest ich kilka. Kolizje drogowe często 

“zmiatają” cały przystanek, a w wybrykach 

chuligańskich niszczone są jedna, dwie szyby lub 

witryna reklamowa. I tak wystąpiły zniszczenia 

ogółem: w 2015 – 13 szyb, w 2016 – 25 szyb i 6 

witryn, w 2017 – 17 szyb, w 2018 – już 21 szyb.

Jakie są motywacje sprawców? 

Jeśli chodzi o przyczyny komunikacyjne – 

nadmierna prędkość, niezachowanie ostrożności, 

alkohol. W przypadkach wybryków to zwykła 

“chuliganka”, czyli niszczenie bez celu, dla fantazji, 

z chęci popisania się. Chuligaństwu sprzyja 

alkohol, narkotyki i dopalacze.

Ile może kosztować odbudowa takiej wiaty? 

Jedna szyba to średni koszt 750 zł z robocizną. Już 

w tym roku na naprawy wiat Urząd Miasta Rumi 

wydał 10 679 zł. Cała wiata (np. w przypadku 

wymiany po wypadku komunikacyjnym) to koszt 

ok. 13 000 zł brutto.

Jak na podobne zjawiska reaguje straż miejska? 

Działania zapobiegawcze straży miejskiej nie 

przynoszą poprawy, gdyż zdarzenia chuligańskie 

mają najczęściej miejsce w późnej porze nocnej, 

gdy miasto śpi i zamiera ruch. Nawet gdyby 

strażnicy pracowali w nocy – bardzo trudne byłoby 

ujęcie sprawców takich wybryków, gdyż 

Dodatkowe pieniądze na przebudowę
ulicy Dębogórskiej

Planowane prace to m.in. budowa lewoskrętów 

oraz połączenie dróg rowerowych. Miłośnicy 

dwóch kółek będą mogli też korzystać 

z dedykowanych przejazdów przez przejścia – 

dotychczas, aby pokonać je zgodnie z prawem, 

konieczne było przeprowadzanie roweru.  

Obecnie natężenie ruchu na opisywanym 

odcinku jest szczególnie duże w godzinach 

szczytu oraz w dni targowe – ze względu na 

b l i skość  mie jsk iego targowiska .  Brak 

lewoskrętów oznacza, że kierowcy chcący 

włączyć się z przeciwnego pasa w ulicę 

Kościelną lub Mickiewicza muszą ustąpić 

p ier wszeństwa samochodom jadącym 

z naprzeciwka. Po wprowadzeniu zmian ten 

problem zniknie. 

– Prace nad inwestycjami w tej części miasta 

nabierają rozpędu. Do tej pory udało nam się 

wybudować cieszącą się dużą popularnością 

drogę pieszo-rowerową wzdłuż Zagórskiej 

Strugi, w niedalekiej przyszłości rozbudowany 

zostanie wspomniany odcinek drogowy. 

Planujemy też przebudowę targowiska – 

dodaje Marek Chodnicki. 

Opisywane prace drogowe to część większej 

inwestycji, która ma na celu usprawnienie ruchu 

w tej okolicy. W jej ramach przebudowane 

zostanie także rondo Jana Pawła II. Celem 

przedsięwzięcia jest przede wszystkim 

włączenie do ronda ulicy Żołnierzy I Dywizji 

Wojska Polskiego. Przeprowadzenie prac 

wstępnie planowane jest na przyszły rok. 

funkcjonariusze pracują wyłącznie w mun-

durach i w oznakowanych pojazdach. Skuteczne 

wydaje s ię patrolowanie miasta przez 

nieumundurowanych policjantów w nieo-

znakowanym samochodzie.

Co w takiej sytuacji mogą zrobić strażnicy? 

Miejsca zdarzeń są bardzo zmienne, a wiat 

w mieście wiele. Niemożliwe jest przypilnowanie 

wszystkich naraz. Pozostają nam działania 

zmierzające do walki z publicznym spożywaniem 

alkoholu oraz eliminacja dilerów narkotykowych. 

Niedawno udało się strażnikom schwytać takiego 

przestępcę. Ponadto przekazujemy policjantom 

nagrania monitoringu dokumentujące akty 

chuligańskie.

A jak może przeciwdziałać mieszkaniec, który 

widzi takie zjawisko? Samodzielnie reagować? 

Mieszkaniec, świadek takich zdarzeń, powinien 

natychmiast zadzwonić na numer 997 lub 

alarmowy 112. Można też zrobić zdjęcia, nakręcić 

filmik, a jeśli to niemożliwe – starać się jak najwięcej 

zapamiętać: wygląd chuliganów, ich ubiory, 

charakterystyczne cechy, skąd przyszli, dokąd 

odeszli, a jeżeli przyjechali pojazdem – warto 

zapamiętać lub zapisać numer rejestracyjny. 

Takie informacje mogą pomóc policji w ujawnieniu 

sprawców. Odradzam samodzielne reagowanie, 

gdyż próba obywatelskiego ujęcia może mieć 

opłakane skutki, gdy sprawcy są “pod wpływem”.

oddawalikrew
ratowaliżycie
Kolejna zbiórka krwi w Rumi 

Oddawali krew i ratowali życie. Mowa o 87 

mieszkańcach Rumi i okolic, którzy z okazji 

Dnia Matki wzięli udział w kolejnej akcji 

honorowego kr wiodawstwa.  Dz ięk i 

ofiarności darczyńców udało się zebrać ponad 

39 litrów krwi. 

Do NZOZ Panaceum w Janowie zgłosiło się 

łącznie 115 chętnych. W tej grupie badanie 

medyczne przeszło 87 osób. Przekazali oni 

łącznie 39 litrów krwi. Równolegle każdy mógł 

zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

– Krew jest lekiem, którego niczym nie można 

zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia 

życia. Najnowocześniejsze i najbardziej 

skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby 

możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. 

Jedynym jej źródłem są zdrowi ludzie, którzy 

r o z u m i e j ą ,  ż e  k r w i o d a w s t w o  j e s t 

bezcenne – informują przedstawiciele 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Gdańsku. 

W ostatnich miesiącach Rumia wyróżniona 

z o s t a ł a  p r z e z  R e g i o n a l n e  C e n t r u m 

K r w i o d a w s t w a  i  K r w i o l e c z n i c t w a  z a 

zaangażowan ie  w  akc je  honorowego 

krwiodawstwa. 

Już teraz wiadomo, że ten wynik zostanie 

pobity. Dzięki dwóm tegorocznym akcjom udało 

się zebrać już przeszło 100 litrów krwi, czyli o 30 

litrów więcej niż przez cały rok 2017.

– Jestem dumny, że nasi mieszkańcy są 

aktywnymi obywatelami i wspierają idee 

honorowego krwiodawstwa. Ich zaan-

gażowanie pokazuje również, że rozumieją 

potrzeby osób przewlekle chorych i zwyczajnie 

chcą im pomóc – podkreśla Ariel Sinicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi.

Na honorowych dawców, dzięki wsparciu 

partnerów akcji, czekały torby z gadżetami, 

wśród których znalazły się kubki, vouchery, 

pluszaki. Dom Bankietowy Grinholc przy-

gotował również grochówkę. 

„Dar życia” – tak nazywana jest przez lekarzy 

krew. Jest to najważniejszy płyn ustrojowy 

w naszym organizmie. Dzięki niemu możliwa 

jest praca wszystkich organów naszego ciała.

– Oddając krew możesz sobie wyobrazić, 

że dzięki Twojemu cennemu darowi czyjeś życie 

zostanie uratowane. Osoba, która otrzyma 

Twoją krew pozostanie nieznana, ale pamiętaj 

że ona też jest czyimś przyjacielem, rodzicem 

lub krewnym – podsumowują przedstawiciele 

RCKiK w Gdańsku. 

Inicjatywa każdorazowo odbywa się z inicjatywy 

i pod honorowym patronatem burmistrza 

Michała Pasiecznego oraz przewodniczącego 

Rady Miejskiej Rumi Ariela Sinickiego.

– Zmiany umożliwią kierowcom skręcanie

 w ulice Kościelną i Mickiewicza z osobnych 

pasów. Ruch na tym odcinku będzie 

płynniejszy. Uda się także poprawić warunki 

poruszania się rowerzystów, którzy mogą 

liczyć na połączenie istniejących dróg 

rowerowych, wymianę nawierzchni czy 

poprowadzenie ścieżek przez przejścia 

drogowe – mówi radny Marek Chodnicki. 
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wymiany po wypadku komunikacyjnym) to koszt 

ok. 13 000 zł brutto.

Jak na podobne zjawiska reaguje straż miejska? 

Działania zapobiegawcze straży miejskiej nie 

przynoszą poprawy, gdyż zdarzenia chuligańskie 

mają najczęściej miejsce w późnej porze nocnej, 

gdy miasto śpi i zamiera ruch. Nawet gdyby 

strażnicy pracowali w nocy – bardzo trudne byłoby 

ujęcie sprawców takich wybryków, gdyż 

Dodatkowe pieniądze na przebudowę
ulicy Dębogórskiej

Planowane prace to m.in. budowa lewoskrętów 

oraz połączenie dróg rowerowych. Miłośnicy 

dwóch kółek będą mogli też korzystać 

z dedykowanych przejazdów przez przejścia – 

dotychczas, aby pokonać je zgodnie z prawem, 

konieczne było przeprowadzanie roweru.  

Obecnie natężenie ruchu na opisywanym 

odcinku jest szczególnie duże w godzinach 

szczytu oraz w dni targowe – ze względu na 

b l i skość  mie jsk iego targowiska .  Brak 

lewoskrętów oznacza, że kierowcy chcący 

włączyć się z przeciwnego pasa w ulicę 

Kościelną lub Mickiewicza muszą ustąpić 

p ier wszeństwa samochodom jadącym 

z naprzeciwka. Po wprowadzeniu zmian ten 

problem zniknie. 

– Prace nad inwestycjami w tej części miasta 

nabierają rozpędu. Do tej pory udało nam się 

wybudować cieszącą się dużą popularnością 

drogę pieszo-rowerową wzdłuż Zagórskiej 

Strugi, w niedalekiej przyszłości rozbudowany 

zostanie wspomniany odcinek drogowy. 

Planujemy też przebudowę targowiska – 

dodaje Marek Chodnicki. 

Opisywane prace drogowe to część większej 

inwestycji, która ma na celu usprawnienie ruchu 

w tej okolicy. W jej ramach przebudowane 

zostanie także rondo Jana Pawła II. Celem 

przedsięwzięcia jest przede wszystkim 

włączenie do ronda ulicy Żołnierzy I Dywizji 

Wojska Polskiego. Przeprowadzenie prac 

wstępnie planowane jest na przyszły rok. 

funkcjonariusze pracują wyłącznie w mun-

durach i w oznakowanych pojazdach. Skuteczne 

wydaje s ię patrolowanie miasta przez 

nieumundurowanych policjantów w nieo-

znakowanym samochodzie.

Co w takiej sytuacji mogą zrobić strażnicy? 

Miejsca zdarzeń są bardzo zmienne, a wiat 

w mieście wiele. Niemożliwe jest przypilnowanie 

wszystkich naraz. Pozostają nam działania 

zmierzające do walki z publicznym spożywaniem 

alkoholu oraz eliminacja dilerów narkotykowych. 

Niedawno udało się strażnikom schwytać takiego 

przestępcę. Ponadto przekazujemy policjantom 

nagrania monitoringu dokumentujące akty 

chuligańskie.

A jak może przeciwdziałać mieszkaniec, który 

widzi takie zjawisko? Samodzielnie reagować? 

Mieszkaniec, świadek takich zdarzeń, powinien 

natychmiast zadzwonić na numer 997 lub 

alarmowy 112. Można też zrobić zdjęcia, nakręcić 

filmik, a jeśli to niemożliwe – starać się jak najwięcej 

zapamiętać: wygląd chuliganów, ich ubiory, 

charakterystyczne cechy, skąd przyszli, dokąd 

odeszli, a jeżeli przyjechali pojazdem – warto 

zapamiętać lub zapisać numer rejestracyjny. 

Takie informacje mogą pomóc policji w ujawnieniu 

sprawców. Odradzam samodzielne reagowanie, 

gdyż próba obywatelskiego ujęcia może mieć 

opłakane skutki, gdy sprawcy są “pod wpływem”.

oddawalikrew
ratowaliżycie
Kolejna zbiórka krwi w Rumi 

Oddawali krew i ratowali życie. Mowa o 87 

mieszkańcach Rumi i okolic, którzy z okazji 

Dnia Matki wzięli udział w kolejnej akcji 

honorowego kr wiodawstwa.  Dz ięk i 

ofiarności darczyńców udało się zebrać ponad 

39 litrów krwi. 

Do NZOZ Panaceum w Janowie zgłosiło się 

łącznie 115 chętnych. W tej grupie badanie 

medyczne przeszło 87 osób. Przekazali oni 

łącznie 39 litrów krwi. Równolegle każdy mógł 

zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

– Krew jest lekiem, którego niczym nie można 

zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia 

życia. Najnowocześniejsze i najbardziej 

skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby 

możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. 

Jedynym jej źródłem są zdrowi ludzie, którzy 

r o z u m i e j ą ,  ż e  k r w i o d a w s t w o  j e s t 

bezcenne – informują przedstawiciele 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Gdańsku. 

W ostatnich miesiącach Rumia wyróżniona 

z o s t a ł a  p r z e z  R e g i o n a l n e  C e n t r u m 

K r w i o d a w s t w a  i  K r w i o l e c z n i c t w a  z a 

zaangażowan ie  w  akc je  honorowego 

krwiodawstwa. 

Już teraz wiadomo, że ten wynik zostanie 

pobity. Dzięki dwóm tegorocznym akcjom udało 

się zebrać już przeszło 100 litrów krwi, czyli o 30 

litrów więcej niż przez cały rok 2017.

– Jestem dumny, że nasi mieszkańcy są 

aktywnymi obywatelami i wspierają idee 

honorowego krwiodawstwa. Ich zaan-

gażowanie pokazuje również, że rozumieją 

potrzeby osób przewlekle chorych i zwyczajnie 

chcą im pomóc – podkreśla Ariel Sinicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi.

Na honorowych dawców, dzięki wsparciu 

partnerów akcji, czekały torby z gadżetami, 

wśród których znalazły się kubki, vouchery, 

pluszaki. Dom Bankietowy Grinholc przy-

gotował również grochówkę. 

„Dar życia” – tak nazywana jest przez lekarzy 

krew. Jest to najważniejszy płyn ustrojowy 

w naszym organizmie. Dzięki niemu możliwa 

jest praca wszystkich organów naszego ciała.

– Oddając krew możesz sobie wyobrazić, 

że dzięki Twojemu cennemu darowi czyjeś życie 

zostanie uratowane. Osoba, która otrzyma 

Twoją krew pozostanie nieznana, ale pamiętaj 

że ona też jest czyimś przyjacielem, rodzicem 

lub krewnym – podsumowują przedstawiciele 

RCKiK w Gdańsku. 

Inicjatywa każdorazowo odbywa się z inicjatywy 

i pod honorowym patronatem burmistrza 

Michała Pasiecznego oraz przewodniczącego 

Rady Miejskiej Rumi Ariela Sinickiego.

– Zmiany umożliwią kierowcom skręcanie

 w ulice Kościelną i Mickiewicza z osobnych 

pasów. Ruch na tym odcinku będzie 

płynniejszy. Uda się także poprawić warunki 

poruszania się rowerzystów, którzy mogą 

liczyć na połączenie istniejących dróg 

rowerowych, wymianę nawierzchni czy 

poprowadzenie ścieżek przez przejścia 

drogowe – mówi radny Marek Chodnicki. 
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APS
CZOŁÓWCE W POLSCE
RUMIA W SCISŁEJ  

Pechowo dla kadetek Akademii Piłki Siatkowej Rumia zakończyły się finały siatkarskich Mistrzostw 
Polski. Rumianki, bezkonkurencyjne podczas ćwierć i półfinałów, w starciu z najlepszymi polskimi 
zespołami zajęły siódme miejsce. Turniej zwyciężyła drużyna LTS Legionovia Legionowo. 

Pechowe zawody

Łącznie w finałach wzięło udział osiem najlepszych drużyn z całej Polski: 

LTS Legionovia Legionowo, MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki, KS Pałac 

Bydgoszcz, MKS Dąbrowa Górnicza, KS Energetyk Poznań, UMKS MOS 

Wola Warszawa oraz Impel Wrocław. W tym gronie znalazły się także 

zawodniczki Akademii Piłki Siatkowej Rumia, które w rozgrywkach 

eliminacyjnych zanotowały fantastyczne wyniki – w turnieju 

ćwierćfinałowym i półfinałowym nie przegrały ani jednego meczu. 

W kolejnych meczach uległy zespołom UMKS MOS Wola Warszawa (2:3), 

MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki (2:3) i KS Pałac Bydgoszcz (2:3). 

Złą passę, niejako na otarcie łez, udało się przełamać podczas ostatniego 

meczu z drużyną IMPEL Wrocław (3:1). Ta wygrana dała podopiecznym 

trenera Roberta Sawickiego siódme miejsce. 

W gronie czołowych zawodników turnieju znalazła się liderka APS Rumia 

– Paulina Damaske. Uznano ją za najlepszą przyjmującą. 

 Rumia gospodarzem

W tym roku Polski Związek Piłki Siatkowej organizację rozgrywek 

finałowych przyznał Rumi. Wpływ na tę decyzję miała zarówno istniejąca 

w mieście infrastruktura, jak i wysoki poziom dotychczas organizowanych 

rozgrywek. Przypomnijmy – w Rumi oglądać można było m.in. turniej 

półfinałowy Mistrzostw Polski Młodziczek oraz ćwierćfinałowy Mistrzostw 

Polski Kadetek. Na co dzień w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

widowisko i walkę do samego końca – mówi Piotr Bartelke. – Warto 

oglądać mecze siatkarskie. Wysoki poziom sportowy zapewnia nam, 

kibicom, ogromną adrenalinę. Nigdy do końca nie wiadomo, który zespół 

wygra. To przekłada się na emocje równe tym z najwyższych lig 

rozgrywkowych – podsumowuje. 

Serię zwycięstw przerwały zawody 
finałowe. Mimo zaciętej walki 
zawodniczki APS nie zdołały 
przeważyć sportowej szali na 
swoją stronę. 

organizowane są mecze seniorek APS 

występujących obecnie w II lidze. 

– Mecze, w których grają zawodniczki APS 

Rumia, zawsze wiążą się z dużymi emocjami. 

Nawet podczas tego turnieju dziewczyny 

przegrywały z najlepszymi zespołami niewielką 

różnicą punktów. Poziom był bardzo wysoki 

i wyrównany, a to przełożyło się na wspaniałe 

Regaty żeglarskieTrójcup Małego Trójmiasta Kaszubskiego 
Rumscy żeglarze wzięli udział w IX edycji regat Trójcup organizowanych przez 

Stowarzyszenie Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie. W zeszłym roku nasza drużyna 

zwyciężyła zawody, w tym roku puchar trafił do Wejherowa. 

W regatach uczestniczyły załogi siedmiu miast: Rumi, Redy, Wejherowa, 

a także Gdańska, Gdyni, Jastarni oraz Helu. Regaty zaplanowano na dwa 

dni. Pierwszego odbyły się biegi na trasie Gdynia – Sopot – Gdynia oraz 

Gdynia – Hel, natomiast kolejnego dnia wyruszono w trasę powrotną Hel 

– Gdynia. Samorządowcy korzystali z jachtów szkoleniowych Akademii 

Marynarki Wojennej. 

– Niestety w tym roku nie udało nam się powtórzyć zeszłorocznego 

sukcesu – mówi radna Beata Ławrukajtis. – Mimo to regaty przebiegły 

w sportowej i miłej atmosferze. Jak zawsze poszczególne miasta 

reprezentowały załogi złożone z sympatycznych osób, rywalizacja była 

przyjacielska. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku puchar wróci do Rumi 

– dodaje.  

Regaty Trójcup organizowane są przez Stowarzyszenie Gmin Małe 

Trójmiasto Kaszubskie. Ich celem jest popularyzacja żeglarstwa, a także 

promocja stowarzyszonych miejscowości. Każdego roku załogi 

reprezentujące dane miasto walczą w regatach rozgrywanych na trasach 

w obrębie Zatoki Gdańskiej. 

Do najlepszej grupy trafia puchar przechodni. Przez ostatni rok znajdował 

się on w Rumi. Przedstawiciele naszego miasta zwyciężyli bowiem 

w zeszłorocznej edycji regat. Teraz puchar trafił do Wejherowa. 

Małe Trójmiasto Kaszubskie powołano do życia w 2001 roku. W jego skład 

wchodzą trzy miasta partnerskie z powiatu wejherowskiego: Wejherowo, 

Reda i Rumia. Wspólnie podejmują one inicjatywy inwestycyjne 

i kulturalne, a także współdziałają w zakresie promocji regionu. 

RUMIA BIEGA biegaj razem
z Rumią! 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi zaprosił 

mieszkańców do udziału w sportowych sobotach – 

w ramach inicjatywy „Biegaj razem z nami”.  

Sportowy maj w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 

W dwie majowe soboty – 19 i 26 maja 2018 roku – mieszkańcy mogli 

biegać, spacerować, podskakiwać, rozciągać się, czyli uczestniczyć 

w dowolnej formie aktywności fizycznej. Organizatorzy nie wymagali 

pokonania konkretnego dystansu czy utrzymania tempa. Wystarczyło pół 

godziny przedpołudniowego ruchu.   

– Majowe spotkania biegowe to już tradycja. Od ośmiu lat spotykamy się 

z mieszkańcami Rumi, aby przez 30 minut wspólnie się poruszać. W tym 

roku wszystko się udało, atmosfera była wspaniała. Rumianie chętnie 

uczestniczyli w wydarzeniu – mówi Jolanta Król, dyrektor MOSiR. 

– Każdorazowo możemy pochwalić się szerokim przekrojem wiekowym. 

Na nasze wydarzenia przybywają całe rodziny. Zauważyłam też, 

że w Rumi to dzieci przyprowadzają na podobne wydarzenia rodziców, 

a nie odwrotnie. Jest to efekt pracy wychowawców i trenerów – 

podsumowuje Jolanta Król. 

Po zakończeniu wspólnego treningu wręczone zostały okolicznościowe 

upominki – gadżety sportowe, a w tym koszulki, czapki czy inne akcesoria. 

Nieco bardziej zmęczeni mogli skorzystać z poczęstunku – soku, 

drożdżówki, kiełbaski z grilla czy napoju regeneracyjnego. 

W obu wydarzeniach wzięło udział kilkudziesięciu 

miłośników aktywności fizycznej. Najmłodszy 

z nich miał 4 lata. Kondycji mógł mu pozazdrościć 

niejeden dorosły.  

,

–  O r g a n i z a c j a  t u r n i e j u  b y ł a 

f a n t a s t y c z n a .  Po d k re ś l a l i  t o 

zawodnicy, trenerzy, działacze 

i przedstawiciele klubów, które 

gościliśmy. Wszyscy byli bardzo 

zadowoleni – mówi radny Piotr 

Bartelke. – Dużym zaskoczeniem dla 

wielu gości była frekwencja na 

trybunach, także podczas rozgrywek, 

w których nie grały zawodniczki APS. Zazwyczaj na turniejach 

kibicuje grono rodziców, znajomych, w Rumi chętnych do oglądania 

siatkówki znalazło się znacznie więcej. Ten sukces nie byłby możliwy 

bez wsparcia miasta, zaangażowania pracowników MOSiR oraz 

radnych, wśród których znaleźli się m.in. Hanna Cegielska i Tadeusz 

Piątkowski – dodaje.  
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,
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Więcej na temat artefaktów skrywanych 
w rumskim kościele wiadomo dzięki 
napisanej w języku niemieckim relacji 
niejakiego Bernharda Schmida (1872-
1947), który w interesującym nas okresie 
pełnił funkcję konserwatora zabytków 
w prowincji Prusy Zachodnie. Wśród wielu 
cennych publikacji inwentaryzatorskich, 
pozostawił on po sobie dokładny spis 
zabytków ruchomych średniowiecznego 
kościoła w Rumi datowany na 1907 roku. 
Inwentaryzacja przeprowadzona została ze 
względu na budowę nowej świątyni – pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego – która 
swoją funkcję pełni do dzisiaj. 
Dzięki pracy Schmida wiadomo, że 
w niepozornym rumskim kościółku 
znajdowało się przynajmniej kilka zabytków 
o dużej wartości. Schmid w swojej relacji 
z w ró c i ł  u w a g ę  m . i n .  n a  p ó ź n o -
średniowieczny (najprawdopodobniej) 
świecznik, który określony został jako 
unikatowy w skali regionu. Ponadto 
wnętrze kościoła zdobiły dwa niewielkie, 
jednak bardzo cenne lichtarze, czyli 
świeczniki  dla pojedynczej  świecy. 
Konserwator opisał także datowane na 

i „Droga do Emaus” w części górnej. Schmid 
podkreślał wysoką wartość artystyczną obu 
dzieł – dzięki jego relacji wiadomo, że ich 
zakup pod koniec XVI wieku kosztował 
parafię aż 100 grzywien. Dla przykładu – 
w tym samym okresie wynajem kamienicy 
w Gdańsku wiązał się z wydatkiem rzędu 30 
grzywien… rocznie! 
Większość z ruchomego wyposażenia 
gotyckiego kościółka przepadła podczas 
kolejnych remontów i wojny. Warto jednak 
dodać, że wspomniany wyżej ołtarz – 
najcenniejszy zabytek dawnej świątyni – 
p r z e n i e s i o n y  z o s t a ł  d o  Ko ś c i o ł a 
Podwyższenia Krzyża Świętego i do dzisiaj 
ozdabia nawę boczną. Jest to jeden 
z najciekawszych śladów historii naszego 
miasta. 
Na zakończenie warto dodać, że dzięki 
Bernhardowi Schmidowi, a także księdzu 
Wojciechowi Ziemannowi (proboszczowi 
parafii) udało się uratować stary kościółek – 
początkowo planowano go bowiem 
wyburzyć. 
Dokładne informacje dotyczące przebiegu 
inwentaryzacji z 1907 roku zawarł w swoim 
artykule prof. Edmund Kizik z Uniwersytetu 
Gdańskiego – zainteresowanych odsyłam 
do Rocznika Gdańskiego t. LXIX-LXX (2009-
10), s. 169. 

Dom przy Placu
Kaszubskim

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Charakterystyczny budynek przy 
Placu Kaszubskim widoczny jest już 
na pocztówkach z początku XX wieku, 
a jego architektura na przestrzeni 
dziesiątek lat nie uległa znacznej 
zmianie. Fotografia archiwalna 
przedstawia czasy przedwojenne. 
Wówczas na parterze budynku 
mieściła się piekarnia prowadzona 
przez Roberta Gańskiego. Obecnie 
w tym samym miejscu funkcjonuje 
sklep mięsny.  

Dom przy

Placu Kaszubskim,

okres przedwojenny

Cenne przedmioty
Autor artykułu:

Darek Rybacki –
prowadzi blog

Szum Rumi
(www.szumrumi.pl)
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Dawny kościół na przedwojennej pocztówce

Gdyby przenieść się w czasie o ponad sto lat – do 1907 roku – dzisiejsze ruiny kościoła przy 
ul. Kościelnej wyglądałyby zupełnie inaczej. Wprawdzie na początku XX wieku świątynia miała za sobą 
czasy świetności, jednak wciąż kryła w swoich wnętrzach wiele pamiątek kilkusetletniej historii. 

Dom przy Placu Kaszubskim, stan na 2013 rok
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nr 164
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

a mocy rozporządzenia Ministra Środowiska, system 

Ngospodarki odpadami komunalnymi, funkcjonujący od 

2013 roku, zostanie rozszerzony. Obecnie odpady 

komunalne segregujemy w naszych domach na następujące 

frakcje – odpady zmieszane, odpady surowcowe (w tym papier, 

metale i tworzywa sztuczne oraz szkło) oraz odpady zielone 

(skoszona trawa i liście). Ten podział pozostanie bez zmian. 

Modyfikacja zasad obejmować będzie jedynie wydzielanie 

z odpadów zmieszanych odpadów kuchennych, czyli 

biodegradowalnych resztek żywności. Praktycznym aspektem tej 

zmiany będzie zmniejszenie objętości odpadów zmieszanych o te 

odpadki, które zawierają w sobie najwięcej wilgoci, najszybciej się 

psują i odpowiadają za powstawanie nieprzyjemnego zapachu. 

Tak jak odpady surowcowe, które trafiają m. in. do regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, czyli EKO 

DOLINY Sp. z o.o. w Łężycach, gdzie są sortowane, a następnie 

przekazywane do recyklingu, tak i odpady kuchenne zostaną 

„odzyskane” – w postaci kompostu lub polepszaczy gleby oraz 

biogazu, który jest przetwarzany na energię elektryczną. 

Rozszerzony system obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 r. 

Więcej informacji na temat odpadów biodegradowalnych 

odnajdą Państwo w kolejnych wydaniach naszych artykułów. 

Zapraszamy do lektury!

ODPADY KUCHENNE – CO WARTO WIEDZIEĆ, część 1

Dodatek
specjalny

Wnętrze gotyckiego kościółka na przedwojennym zdjęciu

Spis Bernharda Schmida z 1907 roku 

koniec XVI wieku figury: Marii z Dzieciątkiem 
podającym jabłko oraz św. Anny. 
Entuzjazm badacza wywołały XVIII-
stowieczne rokokowe meble znajdujące się 
w zakrystii oraz dzwon pochodzący z ok. 
1530 roku ozdobiony charakterystycznymi 
gotyckimi fryzami. 
Szczególne zainteresowanie Schmida 
wzbudził także główny ołtarz świątyni 
pochodzący z 1584 roku. W jego obrębie 
z n a j d o w a ł y  s i ę  d w a  o b r a z y : 
„Ukrzyżowanie” w części centralnej 

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

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

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

władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.

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

18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

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

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują mieszkańców 

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

Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek 

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

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

Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com

Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady w czerwcu 2018 roku:

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

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

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

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

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 671-94-73

112

999

58 671-01-98

997

58 679-67-22

998

993

992 | 58 679-96-00

994 | 58 621-90-19
991 | 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-98-25

58 771-25-07

58 671-11-23

58 727-24-40

58 727-21-72

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

58 727-29-50

58 670-48-48

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

58 672-74-23

58 572-72-00

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

58 671-72-10

NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

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

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

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

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi 

oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w czerwcu 2018 roku

Termin sesji:

28 czerwca 2018 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi 

Tematy wiodące sesji w dniu 24 czerwca 2018 roku  

ź Absolutorium,
ź Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

25 czerwca, godz. 18.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

27 czerwca, środagodz. 16.45 ( ) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 czerwca, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

26 czerwca, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

21 czerwca, (czwartek)godz. 17.30 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 czerwca, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

26 czerwca, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

26 czerwca, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

4 czerwca, godz. 17.00 (poniedziałek)

Samorząd20

Poza tematami związanymi z bez-
pieczeństwem podjęto też uchwałę 
dotyczącą przyjęcia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla 
fragmentów dzielnicy Szmelta. Wyrażono 
zgodę na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej będącej własnością miasta 
przy ulicy Borówkowej. Upoważniono też 
burmistrza do złożenia projektu „Błonia 
Janowskie – rozwój terenów zielonych 
w Rumi” do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest 
szansa, aby z tego programu zdobyć środki 
na sfinansowanie budowy parku.
Podjęto także uchwałę w sprawie zmiany 
budżetu na rok 2018, w której przeznaczono 
środki m.in. na budowę ulicy Chodkiewicza, 
zwiększono środki przeznaczone na 
utrzymanie terenów zielonych w mieście, czy 
t e ż  n a  k o m u n i k a c j ę  w  z w i ą z k u 
z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów 
dla dzieci i młodzieży na terenie Rumi. 
Przyjęto również uchwałę intencyjną 
w sprawie utworzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy – ce lem jego 
działalności będzie wspieranie osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Sesję tradycyjnie otworzyły sprawozdania 
burmistrza Michała Pasiecznego oraz 
przewodniczącego Rady Miejskiej Ariela 
Sinickiego z działalności w okresie 
międzysesyjnym. Dyskusja w tych punktach 
obrad dotyczyła m.in. planowanych 
inwestycji, a w tym tzw. „Drogi Trzech 
Powiatów” mającej połączyć Rumię 
i Gdynię czy stworzenia przystanku SKM 
Rumia Biała Rzeka wraz z infrastrukturą 
drogową.  
Następnie swoje sprawozdania przedstawili: 
radny Krzysztof Woźniak, przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa; Roman Świrski, 
komendant Straży Miejskiej; Witold Radtke, 
pełniący obowiązki zastępcy komendanta 
Komisariatu Policji w Rumi; Waldemar 
Lewandowski, zastępca komendanta 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie.
Sprawozdawcy odpowiadali na pytania 
dotyczące zasad podejmowania i czasu 
interwencji, szansy na zwiększenie liczby 
funkcjonariuszy pracujących na terenie 
miasta, funkcjonowania Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa czy planowanej 
budowy nowej siedziby dla strażaków. 

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

25 czerwca, godz. 18.30 (poniedziałek)

Komisja Samorządowa 27 czerwca, godz. 16.00 (środa)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Majową sesję Rady Miejskiej zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem 

mieszkańców Rumi. Działalność podsumowali przedstawiciele lokalnych służb 

mundurowych. 

– Komisja ds. Bezpieczeństwa, 

wraz z przedstawicielami służb 

mundurowych, zajmowała się 

zagadnieniami związanymi m.in. 

z rozmieszczeniem nowych kamer 

na terenie miasta, zwiększeniem 

środków dla strażników miejskich 

czy monitorowaniem Rumi 

w kontekście zanieczyszczania 

powietrza – mówił podczas sesji 

radny Krzysztof Woźniak. – 

Zajmowaliśmy się także m.in. 

stanem bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym czy analizą 

oznakowania ulic oraz przejść dla 

pieszych – dodawał. 



Rumskie Nowiny nr �/czerwiec/����

Telefony, ogłoszenia 21

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

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

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

władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.

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

18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

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

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują mieszkańców 

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

Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek 

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

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

Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com

Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady w czerwcu 2018 roku:

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

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

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

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

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 671-94-73

112

999

58 671-01-98

997

58 679-67-22

998

993

992 | 58 679-96-00

994 | 58 621-90-19
991 | 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-98-25

58 771-25-07

58 671-11-23

58 727-24-40

58 727-21-72

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

58 727-29-50

58 670-48-48

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

58 672-74-23

58 572-72-00

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

58 671-72-10

NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

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

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

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

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi 

oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w czerwcu 2018 roku

Termin sesji:

28 czerwca 2018 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi 

Tematy wiodące sesji w dniu 24 czerwca 2018 roku  

ź Absolutorium,
ź Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

25 czerwca, godz. 18.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

27 czerwca, środagodz. 16.45 ( ) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 czerwca, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

26 czerwca, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

21 czerwca, (czwartek)godz. 17.30 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

25 czerwca, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

26 czerwca, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

26 czerwca, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

4 czerwca, godz. 17.00 (poniedziałek)

Samorząd20

Poza tematami związanymi z bez-
pieczeństwem podjęto też uchwałę 
dotyczącą przyjęcia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla 
fragmentów dzielnicy Szmelta. Wyrażono 
zgodę na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej będącej własnością miasta 
przy ulicy Borówkowej. Upoważniono też 
burmistrza do złożenia projektu „Błonia 
Janowskie – rozwój terenów zielonych 
w Rumi” do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest 
szansa, aby z tego programu zdobyć środki 
na sfinansowanie budowy parku.
Podjęto także uchwałę w sprawie zmiany 
budżetu na rok 2018, w której przeznaczono 
środki m.in. na budowę ulicy Chodkiewicza, 
zwiększono środki przeznaczone na 
utrzymanie terenów zielonych w mieście, czy 
t e ż  n a  k o m u n i k a c j ę  w  z w i ą z k u 
z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów 
dla dzieci i młodzieży na terenie Rumi. 
Przyjęto również uchwałę intencyjną 
w sprawie utworzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy – ce lem jego 
działalności będzie wspieranie osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Sesję tradycyjnie otworzyły sprawozdania 
burmistrza Michała Pasiecznego oraz 
przewodniczącego Rady Miejskiej Ariela 
Sinickiego z działalności w okresie 
międzysesyjnym. Dyskusja w tych punktach 
obrad dotyczyła m.in. planowanych 
inwestycji, a w tym tzw. „Drogi Trzech 
Powiatów” mającej połączyć Rumię 
i Gdynię czy stworzenia przystanku SKM 
Rumia Biała Rzeka wraz z infrastrukturą 
drogową.  
Następnie swoje sprawozdania przedstawili: 
radny Krzysztof Woźniak, przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa; Roman Świrski, 
komendant Straży Miejskiej; Witold Radtke, 
pełniący obowiązki zastępcy komendanta 
Komisariatu Policji w Rumi; Waldemar 
Lewandowski, zastępca komendanta 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie.
Sprawozdawcy odpowiadali na pytania 
dotyczące zasad podejmowania i czasu 
interwencji, szansy na zwiększenie liczby 
funkcjonariuszy pracujących na terenie 
miasta, funkcjonowania Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa czy planowanej 
budowy nowej siedziby dla strażaków. 

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

25 czerwca, godz. 18.30 (poniedziałek)

Komisja Samorządowa 27 czerwca, godz. 16.00 (środa)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Majową sesję Rady Miejskiej zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem 

mieszkańców Rumi. Działalność podsumowali przedstawiciele lokalnych służb 

mundurowych. 

– Komisja ds. Bezpieczeństwa, 

wraz z przedstawicielami służb 

mundurowych, zajmowała się 

zagadnieniami związanymi m.in. 

z rozmieszczeniem nowych kamer 

na terenie miasta, zwiększeniem 

środków dla strażników miejskich 

czy monitorowaniem Rumi 

w kontekście zanieczyszczania 

powietrza – mówił podczas sesji 

radny Krzysztof Woźniak. – 

Zajmowaliśmy się także m.in. 

stanem bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym czy analizą 

oznakowania ulic oraz przejść dla 

pieszych – dodawał. 
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Wystawa malarstwa Stanisławy Neubauer pt. „Kaszubski pejzaż”, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

Wystawa fotografii Krzysztofa Lipskiego – Filia nr 1 MBP, 

ul. Pomorska 11

Wystawa grafik Artura Majki "Obraz i słowo - Obłoki jasne nad 

tobą", Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 08:30-10:30 Turniej Ligowy rocznika 2010 SL SALOS Rumia, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 09:30 Wycieczka rowerowa „Sama Rama”, Rumia - Kazimierz - 

Osłonino - Rzucewo - OSADA ŁOWCÓW FOK- Rumia, Parking przy 

SP nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 10:00-15:00 Grand Prix Rumi Amatorów w Tenisie Ziemnym 

w ramach Grand Prix Wybrzeża, Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41

godz. 11:00-12:30 Mecz Piłki Nożnej Junior D1, MKS ORKAN Rumia 

– KTS-K Luzino, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 12:00-17:00 II Rajd „W drodze po szpik” Festyn przy Scenie 

Letniej, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 13:00-14:30 Mecz Piłki Nożnej Junior D2 grupa 3, MKS 

ORKAN II Rumia – AP Gdańsk, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 16:00-18:00 Mecz Piłki Nożnej Klasa B, OKS Janowo Rumia – 

Puma Darżlubie, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 16:00-20:00 Zawody Pływackie Rumia SPRINT 2018, 

Pływalnia MOSiR, ul. Rodziewiczówny 8

godz. 09:00-16:00 Turniej Tenisa Stołowego - Rodzinnie i na 

sportowo, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00-15:00 Grand Prix Rumi Amatorów w Tenisie Ziemnym 

w ramach Grand Prix Wybrzeża, Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41

godz. 12:00-14:00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS ORKAN Rumia – 

Bytovia II Bytów, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

14.00-17.00 Festyn z okazji Dnia Dziecka. Stadion MOSiR, 

ul. Mickiewicza 43

godz. 17:00 Dzień Dziecka w Janowie – „Masza i niedźwiedź” – 

wystawia Teatr Lalki „Tęcza” ze Słupska; zumba kids; wesołe ZOO – 

Zagroda Powroty ze Stężycy; zabawy z Gosią Samosią, Dom Kultury 

SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 11:00 Gala konkursu Narysuj mi wolność, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 Warsztaty „Las w słoiku” (w ramach Światowego Dnia 

Środowiska Naturalnego), Stacja Kultura Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 10:00-13:00 Aktywny Senior – Zakończenie Akcji, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 19:00 Gala Finałowa – Projekt Rumski Wokal 2018, Miejski 

Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 08:00-15:00 Turniej Rugby Dziewcząt U-16, Stadion Miejski, 

ul. Mickiewicza 43

godz. 10:00 wycieczka rowerowa – Kazimierz, Redoujście, Beka, 

Mrzezino, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00-13:00 Mecz Piłki Nożnej Junior A, MKS ORKAN Rumia – 

Olimpic Gdańsk, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 16:00-18:00 Mecz Piłki Noznej Klasa B, OKS Janowo Rumia – 

Celtic Reda, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 16:00 Akcja Czysta Rumia Festyn rodzinny, Park Żelewskiego 

w Janowie

godz. 17:00 Noc Bibliotek „W krainie czarów”, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:30 Wernisaż Sekcji Plastycznej, Miejski Dom Kultury, 

ul. Mickiewicza 19 

godz. 19:00 Masaż Dźwiękiem Archaiczny w wyk. Lucyny Bierut-

Mazurek, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00-13:00 XXII Mistrzostwa Rumi w Sztafetach Olimpijskich 

o Puchar Dyrektora MOSiR Rumia, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

 

godz. 09:30 Wycieczka rowerowa „Sama Rama”, Rumia - Kazimierz - 

Pierwoszyno - Kosakowo - Babie Doły – Rumia, Parking przy SP 

nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 10:00-16:00 V Grand Prix Polski w Skacie o Puchar Prezesa 

Okręgu, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-12:30 Mecz Piłki Nożnej Junior D1 MKS ORKAN Rumia 

– AP KP Gdynia, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa 

godz. 12:45-14:00 Mecz Piłki Nożnej Junior D2 grupa 2 MKS ORKAN 

Rumia – AP KP Gdynia, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 13:00-15:00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS ORKAN Rumia – 

Cartusia Kartuzy, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 13:00 Stacja Jazzik odsłona 6 - Harmonia dźwięku, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 14:15-15:45 Mecz Piłki Nożnej Junior D2 grupa 3 MKS ORKAN 

II Rumia – Biało-Zielone Gdańsk, Boisko Wielofunkcyjne, 

ul. Bukowa

godz. 10:00-16:00 VI Grand Prix Polski w Skacie o Puchar Burmistrza 

Miasta Rumi, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 12:00 Rumia Oczami Dzieci, Festyn podsumowujący konkursy, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 4 MBP, 

ul. Górnicza 19

godz. 18:00 Spotkanie podróżnicze z Michaliną Kupper „W gościnie 

u czcicieli diabła” (w ramach Siła tkwi w Kobiecie), Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 1 MBP, 

ul. Pomorska 11

godz. 10:00-15:00 Otwarte Mistrzostwa Rumi w Tenisie Ziemnym, 

Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41 

godz. 10:00 WYCIECZKA ROWEROWA - Łężyce, Koleczkowo, 

Marchowo, Piekiełko, Stara Piła, Miejski Dom Kultury, 

ul. Mickiewicza 19

godz. 14:00-16:00 Mecz Rugby I Liga RC Arka Rumia – RC Ruda 

Śląska, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 17:00 Sobótka, czyli strażacki festyn z pompą – Zespół 

Kakadu; biesiada cygańska – Bogdan Trojanek & Terne Roma; 

Roxanne – Roxette Tribute Band; prezentacja wozów strażackich; 

dla dzieci kąpiel w strażackiej pianie, Park Miejski przy ul. Filtrowej

01–29.06

01.06–30.06

01.06–22.06

2. sobota

3. niedziela

6. środa

7. czwartek

8. piątek

9. sobota

14. czwartek

15. piątek

16. sobota

17. niedziela

18. poniedziałek

20. środa

21. czwartek

23. sobota

24. niedziela

26. wtorek

27. Środa

30. Sobota

godz. 10:00-15:00 Otwarte Mistrzostwa Rumi w Tenisie Ziemnym, 

Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41 

godz. 11:00-14:00 Radosna Niedziela, gry i zabawy dla dzieci, 

Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14 A

godz. 12:00-17:30 Ogólnopolskie Zawody Strongman Służb 

Mundurowych Rumia 2018, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43 

godz. 18:00 Biesiada Literacka – gość spotkania autor tekstów Jacek 

Cygan, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 19:00 Koncert Organowy wystąpi Chór Akademii Morskiej 

z Gdyni, Sanktuarium NMP WW, ul. Dąbrowskiego 26

godz. 09:30 Wycieczka rowerowa „Sama Rama”, Rumia – Zbychowo 

– Wyspowo - Młynki - Rumia, Parking przy SP nr 9, 

ul. Stoczniowców 6
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Wystawa malarstwa Stanisławy Neubauer pt. „Kaszubski pejzaż”, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

Wystawa fotografii Krzysztofa Lipskiego – Filia nr 1 MBP, 

ul. Pomorska 11

Wystawa grafik Artura Majki "Obraz i słowo - Obłoki jasne nad 

tobą", Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 08:30-10:30 Turniej Ligowy rocznika 2010 SL SALOS Rumia, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 09:30 Wycieczka rowerowa „Sama Rama”, Rumia - Kazimierz - 

Osłonino - Rzucewo - OSADA ŁOWCÓW FOK- Rumia, Parking przy 

SP nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 10:00-15:00 Grand Prix Rumi Amatorów w Tenisie Ziemnym 

w ramach Grand Prix Wybrzeża, Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41

godz. 11:00-12:30 Mecz Piłki Nożnej Junior D1, MKS ORKAN Rumia 

– KTS-K Luzino, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 12:00-17:00 II Rajd „W drodze po szpik” Festyn przy Scenie 

Letniej, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 13:00-14:30 Mecz Piłki Nożnej Junior D2 grupa 3, MKS 

ORKAN II Rumia – AP Gdańsk, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 16:00-18:00 Mecz Piłki Nożnej Klasa B, OKS Janowo Rumia – 

Puma Darżlubie, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 16:00-20:00 Zawody Pływackie Rumia SPRINT 2018, 

Pływalnia MOSiR, ul. Rodziewiczówny 8

godz. 09:00-16:00 Turniej Tenisa Stołowego - Rodzinnie i na 

sportowo, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00-15:00 Grand Prix Rumi Amatorów w Tenisie Ziemnym 

w ramach Grand Prix Wybrzeża, Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41

godz. 12:00-14:00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS ORKAN Rumia – 

Bytovia II Bytów, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

14.00-17.00 Festyn z okazji Dnia Dziecka. Stadion MOSiR, 

ul. Mickiewicza 43

godz. 17:00 Dzień Dziecka w Janowie – „Masza i niedźwiedź” – 

wystawia Teatr Lalki „Tęcza” ze Słupska; zumba kids; wesołe ZOO – 

Zagroda Powroty ze Stężycy; zabawy z Gosią Samosią, Dom Kultury 

SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 11:00 Gala konkursu Narysuj mi wolność, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 Warsztaty „Las w słoiku” (w ramach Światowego Dnia 

Środowiska Naturalnego), Stacja Kultura Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 10:00-13:00 Aktywny Senior – Zakończenie Akcji, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 19:00 Gala Finałowa – Projekt Rumski Wokal 2018, Miejski 

Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 08:00-15:00 Turniej Rugby Dziewcząt U-16, Stadion Miejski, 

ul. Mickiewicza 43

godz. 10:00 wycieczka rowerowa – Kazimierz, Redoujście, Beka, 

Mrzezino, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00-13:00 Mecz Piłki Nożnej Junior A, MKS ORKAN Rumia – 

Olimpic Gdańsk, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 16:00-18:00 Mecz Piłki Noznej Klasa B, OKS Janowo Rumia – 

Celtic Reda, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 16:00 Akcja Czysta Rumia Festyn rodzinny, Park Żelewskiego 

w Janowie

godz. 17:00 Noc Bibliotek „W krainie czarów”, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:30 Wernisaż Sekcji Plastycznej, Miejski Dom Kultury, 

ul. Mickiewicza 19 

godz. 19:00 Masaż Dźwiękiem Archaiczny w wyk. Lucyny Bierut-

Mazurek, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00-13:00 XXII Mistrzostwa Rumi w Sztafetach Olimpijskich 

o Puchar Dyrektora MOSiR Rumia, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

 

godz. 09:30 Wycieczka rowerowa „Sama Rama”, Rumia - Kazimierz - 

Pierwoszyno - Kosakowo - Babie Doły – Rumia, Parking przy SP 

nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 10:00-16:00 V Grand Prix Polski w Skacie o Puchar Prezesa 

Okręgu, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-12:30 Mecz Piłki Nożnej Junior D1 MKS ORKAN Rumia 

– AP KP Gdynia, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa 

godz. 12:45-14:00 Mecz Piłki Nożnej Junior D2 grupa 2 MKS ORKAN 

Rumia – AP KP Gdynia, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 13:00-15:00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS ORKAN Rumia – 

Cartusia Kartuzy, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 13:00 Stacja Jazzik odsłona 6 - Harmonia dźwięku, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 14:15-15:45 Mecz Piłki Nożnej Junior D2 grupa 3 MKS ORKAN 

II Rumia – Biało-Zielone Gdańsk, Boisko Wielofunkcyjne, 

ul. Bukowa

godz. 10:00-16:00 VI Grand Prix Polski w Skacie o Puchar Burmistrza 

Miasta Rumi, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 12:00 Rumia Oczami Dzieci, Festyn podsumowujący konkursy, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 4 MBP, 

ul. Górnicza 19

godz. 18:00 Spotkanie podróżnicze z Michaliną Kupper „W gościnie 

u czcicieli diabła” (w ramach Siła tkwi w Kobiecie), Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 1 MBP, 

ul. Pomorska 11

godz. 10:00-15:00 Otwarte Mistrzostwa Rumi w Tenisie Ziemnym, 

Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41 

godz. 10:00 WYCIECZKA ROWEROWA - Łężyce, Koleczkowo, 

Marchowo, Piekiełko, Stara Piła, Miejski Dom Kultury, 

ul. Mickiewicza 19

godz. 14:00-16:00 Mecz Rugby I Liga RC Arka Rumia – RC Ruda 

Śląska, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 17:00 Sobótka, czyli strażacki festyn z pompą – Zespół 

Kakadu; biesiada cygańska – Bogdan Trojanek & Terne Roma; 

Roxanne – Roxette Tribute Band; prezentacja wozów strażackich; 

dla dzieci kąpiel w strażackiej pianie, Park Miejski przy ul. Filtrowej

01–29.06

01.06–30.06

01.06–22.06

2. sobota

3. niedziela

6. środa

7. czwartek

8. piątek

9. sobota

14. czwartek

15. piątek

16. sobota

17. niedziela

18. poniedziałek

20. środa

21. czwartek

23. sobota

24. niedziela

26. wtorek

27. Środa

30. Sobota

godz. 10:00-15:00 Otwarte Mistrzostwa Rumi w Tenisie Ziemnym, 

Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41 

godz. 11:00-14:00 Radosna Niedziela, gry i zabawy dla dzieci, 

Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14 A

godz. 12:00-17:30 Ogólnopolskie Zawody Strongman Służb 

Mundurowych Rumia 2018, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43 

godz. 18:00 Biesiada Literacka – gość spotkania autor tekstów Jacek 

Cygan, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 19:00 Koncert Organowy wystąpi Chór Akademii Morskiej 

z Gdyni, Sanktuarium NMP WW, ul. Dąbrowskiego 26

godz. 09:30 Wycieczka rowerowa „Sama Rama”, Rumia – Zbychowo 

– Wyspowo - Młynki - Rumia, Parking przy SP nr 9, 

ul. Stoczniowców 6
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Zespół
Pectus

Ewa
Farna

13
lipc�

Marcin
Gortat
Camp

Koncert muzyki
rozrywkowej i filmowej 

Polska Orkiestra Muzyki Filmowej

Chodakowska
Be Active Tour

Powered by Nałęczowianka

Ewa

Food Trucków

Zlot 

28
lipc�

Organizator: Urząd Miasta Rumi 

7
lipc�

21-22
lipc�

RumiaUM miasto_rumiarumia.eu @RumiaUM aplikacja BLISKOmiastorumia


