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Wydarzyło się 
Z okazji Dnia Kobiet burmistrz Michał 

Pasieczny oraz przewodniczący rady 

miejskiej Ariel Sinicki tradycyjnie spotkali się 

z przedstawicielkami Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów (oddział w Rumi).

Miejski Dom Kultury zaprosił Panie (i nie tylko) na spotkanie 

autorskie z Januszem Wiśniewskim, autorem cyklu książek 

„Życie od podszewki” i „Życie skrojone na miarę”, a przede 

wszystkim – krawcem tworzącym ubrania dla gwiazd 

Hollywood oraz premierów, prezydentów czy ambasadorów.

Z okazji I dnia wiosny 

przedszkolaki  oraz 

s a m o r z ą d o w c y 

posadz i l i  w  parku   

miododajne drzewka.
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W Miejskim Domu Kultury 

w Rumi odbył się koncert pt. 

„Wierni wiernym do końca” 

w  w y k o n a n i u  g r u p y 

poetycko-wokalnej Pro Bono. 22
 m

ar
ca

23
 m

ar
ca W Urzędzie Miasta 

R u m i  o d b y ł y  s i ę 

k o n s u l t a c j e  d l a 

m i e s z k a ń c ó w 

z pracownikami urzędu 

skarbowego.

24
-2

5
 m

ar
caPonad 470 sportowców z 5 krajów i 30 

klubów uczestniczyło w IX zawodach 

Pomerania Cup o Międzynarodowy 

Puchar Pomorza w Karate WKF. Zmagania 

odbywały się na terenie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.

27
 m

ar
ca Żołnierze,  kombatanci 

i samorządowcy wspólnie 

u c z c i l i  7 3 .  r o c z n i c ę 

z a k o ń c z e n i a  d z i a ł a ń 

wojennych na terenie Rumi.
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Sportowo i symbolicznie

Dystans biegu wynosił dokładnie 1963 metrów. 

Liczba ta ma znaczenie symboliczne, bowiem 

w 1963 roku poległ ostatni żołnierz podziemia 

antykomunistycznego: Józef Franczak ps. Lalek. 

Ogólnopolskim organizatorem inicjatywy była 

Fundacja Wolność i Demokracja. Łącznie 

w wydarzeniu wzięło udział 70 tysięcy biegaczy 

z 333 miast w Polsce oraz 8 miast za granicą. 

W Rumi pobiegło około 700 osób, co było 

rekordem w skali województwa. 

Uczestnicy tradycyjnie otrzymali pakiety 

startowe zawierające koszulki z wizerunkami 

„Wyklętych”, a także inne gadżety. 

Na koszulkach najczęściej pojawiał się 

wizerunek rotmistrza Witolda Pileckiego, 

żołnierza Armii Krajowej, bohatera II wojny 

światowej,  który dał się dobrowolnie 

a resz tować  N iemcom,  aby  w ce lach 

wywiadowczych dostać s ię do obozu 

koncentracyjnego Auschwitz. W zeszłym roku 

W tej imprezie sportowej nie liczył 
się ani osiągnięty czas, ani miejsce 
na mecie. Celem biegu „Tropem 
wilczym” było upamiętnienie 
żo łn ie r zy  podz iemia  anty-
komunistycznego. W Rumi dla 
„Wyklętych” pobiegło około 700 
osób  –  na jw ięce j  w  ca łym 
województwie! 

Tropem Wilczym

zołnierzy wykletych

więcej informacji, zdjęcia oraz film na:
http://rumia.eu/2018/03/05/rumia-pobiegla-dla-zolnierzy-wykletych/

bieg pamieci‚
‚

Sprawy społeczne 54 Wydarzenie

– Impreza spotkała się z dużym 

zainteresowaniem mieszkańców, 

z czego bardzo się cieszymy. To już 

kolejna edycja wydarzenia. 

W Rumi biorą w nim udział całe 

rodziny, bardzo dużo dzieci, 

młodzieży. Sport to dobry sposób 

na wychowywanie w duchu 

patriotycznym – mówi Ariel Sinicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej. 

„

„

jego imię nadano nowo powstałemu rondu przy 

skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Pomorskiej.  

Rodzinnie i z uśmiechem

Na mec i e  każdy  zawodn i k  o t r z yma ł 

pamiątkowy medal. Na uczestników czekał też 

ciepły poczęstunek w hali Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji.  

Podobnie jak w zeszłym roku, także tym razem 

organizatorzy postawili na rodzinny charakter 

wydarzenia. Uhonorowano najmłodszych 

biegaczy – niespełna dwuletnią Agatkę 

i młodszego o kilka miesięcy Aleksa. Nie 

zapomniano także o najstarszym zawodniku 

oraz najliczniej startujących rodzinach. 

Żołnierze podziemia antykomunistycznego 

działali na ziemiach polskich od 1944 roku. Ich 

głównym celem była walka z  władzą 

k o m u n i s t y c z n ą .  A p a r a t  p a ń s t w o w y 

b e z w z g l ę d n i e  z w a l c z a ł  p o d z i e m i e 

antykomunistyczne, a także prowadził przeciw 

j ego  c z łonkom agresywne  dz i a ł an i a 

propagandowe.

W tym roku na koszulkach

był wizerunek rotmistrza Witolda Pileckiego

rozwiązaniami stosowanymi w samorządach – także 

w zakresie wyrównywania szans wśród różnych grup 

społecznych. 

– Im wyższy stopień niepełnosprawności, tym 

trudności i ograniczenia są większe. Stąd konieczność 

wyrównywania szans. Idealne byłoby przyjęcie 

zasady, w myśl której osoby niepełnosprawne nie 

pokrywałyby kosztów powodowanych przez ich 

niepełnosprawność. Koszty te powinno pokrywać 

społeczeństwo w ramach solidaryzmu. Tego typu 

rozwiązania to krok w dobrą stronę – mówi Anna 

Kamińska, przewodnik zajmujący się oprowadzeniem 

wycieczek niewidomych i niepełnosprawnych. 

Po naklejki zgłaszają się pierwsi chętni – pojedynczy 

m i e s z k a ń c y,  a  t a k ż e  z a r z ą d c y  w s p ó l n o t 

mieszkaniowych. Naklejki otrzymać można 

nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 

pokój 06 (w godzinach pracy urzędu).  

Wyjątkowe naklejki

Urząd Miasta zakupił łącznie 500 zestawów naklejek. 

Każdy komplet zawiera etykiety na pojemniki służące 

do wyrzucania makulatury, plastiku i metalu, szkła, 

bioodpadów, baterii i odpadów zmieszanych. 

Nowe oznaczenia są dzięki temu przyjazne dla 

wszystkich mieszkańców, niezależnie od stanu 

zdrowia. Każda z naklejek wykonana została 

z surowców pochodzących z recyklingu. 

Tego typu rozwiązania coraz częściej pojawiają się 

w przestrzeni publicznej. Za pomocą alfabetu 

Braille'a oznaczane są budynki użyteczności 

publicznej czy tablice informacyjne. 

Wszystko dzięki szkoleniom

Naklejki dla niewidomych i słabowidzących to wynik 

z jednej strony zgłoszeń mieszkańców, a z drugiej  

uczestnictwa w szkoleniach. W ich trakcie pracownicy 

Urzędu Miasta Rumi zapoznają się z nowoczesnymi 

OSOBY NIEWIDOME ŁATWIEJ 

– Walczymy z barierami, więc każdy 

ukłon w stronę osób 

niepełnosprawnych jest dobrą 

informacją. Obecnie pracujemy nad 

kolejnym ułatwieniem dla osób 

starszych – pudełkiem życia, czyli 

specjalnym oznaczeniem dla 

ratowników medycznych o stanie 

zdrowia pacjenta, które pojawi się już 

wkrótce – mówi radna Hanna 

Cegielska.   

„

OSOBY NIEWIDOME ŁATWIEJ 

POSORTUJĄ ODPADYPOSORTUJĄ ODPADY
W odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców, miasto zakupiło 
specjalne naklejki ułatwiające segregowanie odpadów osobom 
niewidomym lub słabowidzącym. 

Naklejki posiadają kontrastowe kolory, 

wypukłe symbole graficzne, a przede 

wszystkim opis w alfabecie Braille'a, 

czyli piśmie dotykowym. 
„

Rozmaite treningi, bezpłatne konsultacje 

i porady rehabilitacyjne – wszystko to, z okazji 

dwumiesięcznego podsumowania, czekało na 

seniorów, którzy posiadają Rumską Kartę 

Seniora lub złożyli wniosek o jej wydanie. 

Minęły już dwa miesiące, odkąd 
rumscy  sen ior zy  wykonują 
treningi ruchowe pod okiem 
w y k w a l i fi k o w a n e j  k a d r y 
i n s t r u k t o r ó w  z  C i t y  G Y M 
w ramach programu „Aktywny 
Senior”. Z tej okazji 16 marca 
o d b y ł o  s i ę  w y d a r z e n i e 
podsumowujące  ćw iczen ia 
w grupach dla osób w wieku 60+.

Chętnych na zajęcia nie brakuje, na co może 

wskazywać frekwencja przekraczająca już 

100 osób.

Przedsięwzięcie odbywa się w ramach 

współpracy miasta z siłownią. Dzięki inicjatywie 

każdy senior otrzymuje między innymi możliwość 

uczestnictwa w ośmiu treningach miesięczne, 

stałą opiekę trenera, a także monitoring stanu 

ciała i efektów treningowych. Opłata za udział 

w miesięcznym cyklu to 25 złotych.

To nie pierwsze działanie podjęte przez miasto 

na rzecz seniorów. Od 2016 r. obchodzony jest 

Dzień Seniora, natomiast w ubiegłym roku 

uruchomiona została Rumska Karta Seniora, 

dzięki której osoby starsze korzystają 

z rozmaitych ulg. Ponadto systematycznie 

– Była to tzw. sesja kontrolna programu. 

Muszę przyznać, że jesteśmy niezwykle 

zadowoleni i zmotywowani, ponieważ 

kontrole wykazały poprawę kondycji 

u wszystkich uczestników programu, 

a w niektórych przypadkach wyniki 

są naprawdę godne podziwu. Seniorzy 

również są zadowoleni, wielu chwaliło 

się  dużym zaangażowaniem 

w program – podkreśla Damian Złoch, 

menadżer klubu i koordynator projektu.

„

„

przekazywane są kupony rabatowe na seanse 

kinowe oraz darmowe bilety na wybrane mecze 

Arki Gdynia. – W mojej ocenie projekt „Aktywny 

senior ”  to  s trzał  w dzies iątkę .  Widać 

zadowolenie uczestników i coraz większe 

zainteresowanie. Początkowo w dwóch grupach 

trenowało 50 osób, teraz uczestników jest już 

ponad 100. Duży wpływ ma na to atrakcyjna 

cena treningów, która wynosi trochę ponad 3 

złote za pojedynczy, 55-minutowy trening – 

mówi Mieczysław Grzenia, przewodniczący 

Rady Seniora .  – War to  dodać,  że  po 

zakończeniu zajęć możemy zostać i dalej 

ćwiczyć np. na bieżni. To propozycja dla tych 

bardzo ambitnych, którzy mają jeszcze siłę po 

treningu – dodaje.

Podsumowanie cyklu 
 „Aktywny

Senior”
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antykomunistyczne, a także prowadził przeciw 

j ego  c z łonkom agresywne  dz i a ł an i a 

propagandowe.

W tym roku na koszulkach

był wizerunek rotmistrza Witolda Pileckiego

rozwiązaniami stosowanymi w samorządach – także 

w zakresie wyrównywania szans wśród różnych grup 

społecznych. 

– Im wyższy stopień niepełnosprawności, tym 

trudności i ograniczenia są większe. Stąd konieczność 

wyrównywania szans. Idealne byłoby przyjęcie 

zasady, w myśl której osoby niepełnosprawne nie 

pokrywałyby kosztów powodowanych przez ich 

niepełnosprawność. Koszty te powinno pokrywać 

społeczeństwo w ramach solidaryzmu. Tego typu 

rozwiązania to krok w dobrą stronę – mówi Anna 

Kamińska, przewodnik zajmujący się oprowadzeniem 

wycieczek niewidomych i niepełnosprawnych. 

Po naklejki zgłaszają się pierwsi chętni – pojedynczy 

m i e s z k a ń c y,  a  t a k ż e  z a r z ą d c y  w s p ó l n o t 

mieszkaniowych. Naklejki otrzymać można 

nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, 

pokój 06 (w godzinach pracy urzędu).  

Wyjątkowe naklejki

Urząd Miasta zakupił łącznie 500 zestawów naklejek. 

Każdy komplet zawiera etykiety na pojemniki służące 

do wyrzucania makulatury, plastiku i metalu, szkła, 

bioodpadów, baterii i odpadów zmieszanych. 

Nowe oznaczenia są dzięki temu przyjazne dla 

wszystkich mieszkańców, niezależnie od stanu 

zdrowia. Każda z naklejek wykonana została 

z surowców pochodzących z recyklingu. 

Tego typu rozwiązania coraz częściej pojawiają się 

w przestrzeni publicznej. Za pomocą alfabetu 

Braille'a oznaczane są budynki użyteczności 

publicznej czy tablice informacyjne. 

Wszystko dzięki szkoleniom

Naklejki dla niewidomych i słabowidzących to wynik 

z jednej strony zgłoszeń mieszkańców, a z drugiej  

uczestnictwa w szkoleniach. W ich trakcie pracownicy 

Urzędu Miasta Rumi zapoznają się z nowoczesnymi 

OSOBY NIEWIDOME ŁATWIEJ 

– Walczymy z barierami, więc każdy 

ukłon w stronę osób 

niepełnosprawnych jest dobrą 

informacją. Obecnie pracujemy nad 

kolejnym ułatwieniem dla osób 

starszych – pudełkiem życia, czyli 

specjalnym oznaczeniem dla 

ratowników medycznych o stanie 

zdrowia pacjenta, które pojawi się już 

wkrótce – mówi radna Hanna 

Cegielska.   

„

OSOBY NIEWIDOME ŁATWIEJ 

POSORTUJĄ ODPADYPOSORTUJĄ ODPADY
W odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców, miasto zakupiło 
specjalne naklejki ułatwiające segregowanie odpadów osobom 
niewidomym lub słabowidzącym. 

Naklejki posiadają kontrastowe kolory, 

wypukłe symbole graficzne, a przede 

wszystkim opis w alfabecie Braille'a, 

czyli piśmie dotykowym. 
„

Rozmaite treningi, bezpłatne konsultacje 

i porady rehabilitacyjne – wszystko to, z okazji 

dwumiesięcznego podsumowania, czekało na 

seniorów, którzy posiadają Rumską Kartę 

Seniora lub złożyli wniosek o jej wydanie. 

Minęły już dwa miesiące, odkąd 
rumscy  sen ior zy  wykonują 
treningi ruchowe pod okiem 
w y k w a l i fi k o w a n e j  k a d r y 
i n s t r u k t o r ó w  z  C i t y  G Y M 
w ramach programu „Aktywny 
Senior”. Z tej okazji 16 marca 
o d b y ł o  s i ę  w y d a r z e n i e 
podsumowujące  ćw iczen ia 
w grupach dla osób w wieku 60+.

Chętnych na zajęcia nie brakuje, na co może 

wskazywać frekwencja przekraczająca już 

100 osób.

Przedsięwzięcie odbywa się w ramach 

współpracy miasta z siłownią. Dzięki inicjatywie 

każdy senior otrzymuje między innymi możliwość 

uczestnictwa w ośmiu treningach miesięczne, 

stałą opiekę trenera, a także monitoring stanu 

ciała i efektów treningowych. Opłata za udział 

w miesięcznym cyklu to 25 złotych.

To nie pierwsze działanie podjęte przez miasto 

na rzecz seniorów. Od 2016 r. obchodzony jest 

Dzień Seniora, natomiast w ubiegłym roku 

uruchomiona została Rumska Karta Seniora, 

dzięki której osoby starsze korzystają 

z rozmaitych ulg. Ponadto systematycznie 

– Była to tzw. sesja kontrolna programu. 

Muszę przyznać, że jesteśmy niezwykle 

zadowoleni i zmotywowani, ponieważ 

kontrole wykazały poprawę kondycji 

u wszystkich uczestników programu, 

a w niektórych przypadkach wyniki 

są naprawdę godne podziwu. Seniorzy 

również są zadowoleni, wielu chwaliło 

się  dużym zaangażowaniem 

w program – podkreśla Damian Złoch, 

menadżer klubu i koordynator projektu.

„

„

przekazywane są kupony rabatowe na seanse 

kinowe oraz darmowe bilety na wybrane mecze 

Arki Gdynia. – W mojej ocenie projekt „Aktywny 

senior ”  to  s trzał  w dzies iątkę .  Widać 

zadowolenie uczestników i coraz większe 

zainteresowanie. Początkowo w dwóch grupach 

trenowało 50 osób, teraz uczestników jest już 

ponad 100. Duży wpływ ma na to atrakcyjna 

cena treningów, która wynosi trochę ponad 3 

złote za pojedynczy, 55-minutowy trening – 

mówi Mieczysław Grzenia, przewodniczący 

Rady Seniora .  – War to  dodać,  że  po 

zakończeniu zajęć możemy zostać i dalej 

ćwiczyć np. na bieżni. To propozycja dla tych 

bardzo ambitnych, którzy mają jeszcze siłę po 

treningu – dodaje.

Podsumowanie cyklu 
 „Aktywny

Senior”
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W czasie marcowego podsumowania akcji złożono specjalne 

podziękowania wolontariuszom biorącym udział w akcji. Dyplomy, kwiaty 

oraz zestawy miejskich gadżetów wręczali społecznikom burmistrz miasta 

Michał Pasieczny, przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki,  

koordynator zbiórki Barbara Niewiedziała oraz szef sztabu Jolanta Król.

– Zdecydowałam się zaangażować w akcję, ponieważ od dziecka 

marzyłam, aby pomagać ludziom. Bardzo lubię widzieć uśmiech innych: 

w momencie, kiedy dotrze do nich pomoc – mówi wolontariuszka Natalia 

Drusewicz. – Jednak największym argumentem za udziałem w Orkiestrze 

była chęć zebrania pieniędzy po to, aby dzieci mogły żyć. Zasługują na to, 

co najlepsze – dodaje. 

Z programu skorzystają wszystkie szkoły podstawowe w Rumi. Lekcje 

organizowane są w poniedziałki i wtorki, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

Zajęcia mają na celu zachęcenie uczniów do udziału w kulturze oraz 

rozwinięcie umiejętności m.in. prawidłowej wymowy. Całość organizowana 

jest zgodnie z zasadą „bawiąc – uczyć”. To znaczy, że zajęcia oparte są na 

atrakcyjnych ćwiczeniach wokalnych czy warsztatach ruchowych. Wszystko 

po to, aby przekonać najmłodszych, że kultura zasługuje na ich uwagę.  

Program przeznaczony jest dla szkół podstawowych, ale nie wykluczam, 

że jego elementy będą poświęcone także licealistom – mówi dyrektor 

MDK Agnieszka Skawińska. – Chciałabym, żeby uczestnicy mogli spotkać 

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 14 stycznia 

w hali widowiskowo-sportowej MOSiR Rumia. Szefem sztabu była Jolanta 

Król, pełniąca obowiązki dyrektora ośrodka.

Specjalnie na ten dzień organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Były to 

między innymi: występy artystyczne, dmuchane zamki dla dzieci oraz 

licytacje. Chętni mogli dołączyć do bazy potencjalnych dawców szpiku 

oraz honorowo oddać krew.

Dzięki zaangażowaniu całego sztabu, wolontariuszy oraz hojności 

mieszkańców Rumi udało się pobić zeszłoroczny rekord (61 960 zł) 

i zebrać 78 245,99 zł. W całej Polsce zebrano ponad 126 milionów złotych 

(126 377 804 zł). Fundusze zostaną przeznaczone na wyrównywanie 

szans w leczeniu noworodków.

PODSUMOWANIE

Urząd Miasta Rumi: Londyn, Doha, Warszawa i… 

Rumia. Co było powodem wyboru naszego miasta 

jako lokalizacji kolejnego warsztatu Braci Collins? Co 

przeważyło? Czy Panów zdaniem Rumia jest 

dobrym miejscem do prowadzenia innowacyjnego 

biznesu?

Bracia Collins: Uważamy, że Rumia, ze względu na 

swoje strategiczne położenie, jest doskonałym 

miejscem do prowadzenia biznesu. Miasto znajduje 

się blisko Trójmiasta, jednak koszty czynszu oraz 

inne opłaty operacyjne są dużo niższe. Rumia to 

połączenie przyjemnego z pożytecznym, ponieważ 

spełnia wszystkie nasze warunki biznesowe, 

a dodatkowo jest tu wiele miejsc, w których można 

fajnie spędzać wolny czas.

Urząd Miasta Rumi: Nie jest tajemnicą, że osoby 

korzystające z Państwa usług to między innymi 

gwiazdy filmowe, czołowi sportowcy czy celebryci. 

Czy któraś z tych osób szczególnie zapadła Panom 

w pamięć?

Bracia Collins: Tak i nie. Nasi klienci to często osoby 

z zupełnie innych środowisk. Niektórzy są naszymi 

przyjaciółmi, tak prywatnie, a inni nie. Jednak 

wszyscy to normalni ludzie i nie segregujemy ich na 

osoby zapamiętane bardziej lub mniej, bardziej 

znani lub mniej. Niezależnie od tego, czy jesteś 

celebrytą z autem za miliony, czy też zwykłym 

„Kowalskim” z autem ze średniej półki – u nas 

zostaniesz potraktowany na bardzo wysokim 

poziomie.

Urząd Miasta Rumi: Który z dotychczasowych 

projektów był największym wyzwaniem, a który był 

po prostu najdroższy?

Bracia Collins: Szczerze mówiąc, nie pamiętamy. 

Ciężko jest za tym wszystkim nadążyć, mając trzy 

oddziały, a czwarty w drodze, i codziennie 

obsługując klientów. W tej chwili nasza praca polega 

bardziej na prowadzeniu interesów z biznesowej, 

a nie technicznej perspektywy. Ważna jest strategia 

rozwoju całego przedsiębiorstwa, ponadto ciągle 

inwestujemy w nowe biznesy, mamy kilka świetnie 

zapowiadających się projektów, o których wkrótce 

usłyszycie. Stworzyliśmy fajne struktury powiązane 

z naszymi managerami – każdy z nich odpowiada 

za swój oddział, a podział obowiązków w naszej 

spółce jest jasny. Dlatego obecnie zajmujemy się 

głównie biznesem, a nie techniczną stroną 

projektów, które wykonujemy w naszych 

oddziałach. Ze względu na to trudno jest nam po 

prostu wszystko spamiętać.

Urząd Miasta Rumi: O jakim projekcie Panowie 

marzą? Na jakie wyzwania jeszcze Państwo 

czekacie?

Bracia Collins: Nie ukrywamy, że w tej chwili bardzo 

chcielibyśmy zrobić auto dla księdza Rydzyka. 

„Stuningowanie” jego maybacha byłoby naprawdę 

c iekawe.  To swego rodzaju wyzwanie , 

a z medialnego punktu widzenia duże wydarzenie. 

Także, jeśl i  ktoś dysponuje kontaktem, 

to zapraszamy. A tak na poważnie, to sporą 

ekscytacją napawają nas projekty charytatywne, 

które wykonujemy w ramach naszej nowo otwartej 

Fundacji Braci Collins. Ostatnio udało nam się 

odświeżyć oddział chirurgii dziecięcej w rodzinnej 

Legnicy i naprawdę są to projekty, których nie 

możemy się doczekać.

Bracia Collins, znani na całym świecie z przerabiania samochodów 
i dokonywania motoryzacyjnych cudów, otwierają czwarty warsztat 
samochodowy. Dawne punkty zlokalizowane są w największych 
metropoliach, tym razem wybór padł na Rumię. O tym, co przyciągnęło 
braci Collins do naszego, naturalnie pomysłowego miasta, przeczytają 
Państwo w poniższym wywiadzie.

 i PASJA Urząd Miasta Rumi: Czy wiadomo już, jaki lub czyj 

samochód trafi jako pierwszy do Państwa warsztatu 

w Rumi?

Bracia Collins: Szczerze mówiąc, nie wiemy. 

Chcielibyśmy, aby była to osoba znana, żebyśmy 

mogli powiązać to wydarzenie i nakręcić ciekawy 

odcinek do naszego programu „Odjazdowe bryki 

braci Collins”. W ten sposób moglibyśmy pokazać 

miasto i zrobić taką akcję promocyjną Rumi, jednak 

wszystko musi mieć jakiś biznesowy sens i tworzyć 

spójną całość. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 

Wszystko zależy od naszego budżetu i możliwości, 

ale mamy nadzieję, że będzie to coś wielkiego.

Urząd Miasta Rumi: Jeśli okazałoby się, że na terenie 

Rumi mieszkają osoby wybitnie uzdolnione 

w dziedzinie motoryzacji, to czy mogą one szukać 

u Państwa pracy, stażu, praktyk czy choćby porady 

w tym zakresie?

Bracia Collins: Oczywiście, że tak. U nas zawsze 

znajdzie się miejsce dla osób wykształconych, ludzi 

z pasją, potrafiących robić to dobrze. Na pewno 

pomożemy takim osobom. Dodatkowo będziemy 

oferować sporo szkoleń z różnych zakresów, takich jak 

certyfikowane szkolenie z detailingu, zabezpieczania 

lakieru, zmiany koloru auta folią czy też 

przyciemniania szyb. Także na pewno będzie okazja, 

aby takie osoby przyszły do nas i pod okiem jednych 

z najlepszych ludzi w kraju czegoś się nauczyli, spędzili 

miło czas i wyszli z certyfikatem popartym 

doświadczeniem.

Urząd Miasta Rumi: Warto wspomnieć o tym, 

że słynni bracia Collins, dawniej Chmielewscy, 

pochodzą z Legnicy, czyli miasta liczącego obecnie 

niespełna 100 tysięcy mieszkańców. To dwa razy 

więcej niż Rumia. Mając to na względzie, co mogą 

Panowie doradzić naszej społeczności, jeśli chodzi 

o drogę na szczyt? Czy to, skąd się pochodzi, ma 

w ogóle znaczenie? Czy z Panów perspektywy Rumia 

daje możliwości rozwoju?

Bracia Collins: Jeśli chodzi o Rumię, to na pewno daje 

ona możliwości rozwoju. Chociażby ze względu na to, 

o czym wspomnieliśmy w odpowiedzi na pierwsze 

pytanie, czyli lokalizację. Niemniej, w porównaniu do 

startowania z biznesem w Nowym Jorku, Londynie czy 

Melbourne, to jednak szanse ludzi z Rumi są nieco 

niższe. Dlatego tym bardziej warto jest docenić tych, 

którym się udało i udaje. Im mniejsze miasto, tym 

więcej trudów i wysiłku musimy włożyć, aby odnieść 

ten upragniony sukces. Trzeba też pamiętać, że jeśli 

ktoś ma dobry plan i będzie robił wszystko, aby go 

zrealizować, to na pewno ma szansę na sukces, a my 

trzymamy za niego kciuki. Jeżeli prowadzenie biznesu 

jest czyjąś pasją i robi to, co lubi, wówczas nie jest 

ważne, skąd się pochodzi. Trzeba pamiętać, że jakość 

wykonania usługi i obsługa klienta to najważniejszy 

wyznacznik. Jeśli robi się coś dobrze, to taka praca się 

obroni. Jako przykład możemy posłużyć my. Będąc 

sami z małego miasta, wiemy, jak to jest. Naprawdę 

warto walczyć o swoje marzenia.

Źródło: www.facebook.com/OdjazdoweBrykiBraciCollinsTVNTurbo/

w Rumi
BIZNES

Uroczyste otwarcie zlokalizowanego w Rumi warsztatu odbyło się 17 marca

78 245,99  złotych!W tym roku udało się zebrać kwotę:

Wolontariusze WOŚP z podziękowaniami 

W połowie stycznia Rumia żyła Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dzięki 

ofiarności mieszkańców i zaangażowaniu wolontariuszy w naszym mieście 

zebrano ponad 77 tysięcy złotych. 

Ćwiczą dykcję, uczą się wymowy, poznają dzieła kultury – uczniowie rumskich 

podstawówek biorą udział w „Lekcjach z kulturą” organizowanych przez Miejski Dom 

Kultury w Rumi. Lekcje ruszyły w marcu, organizowane będą cyklicznie do końca roku. 

Lekcje z kultura�,
– „Lekcje z kulturą” mają stworzyć dla uczniów szerszą ofertę 

edukacyjną poza budynkiem szkoły. Skupiamy się na kulturze, 

rozszerzamy to, czego dzieci uczą się w szkole. 

się ze spektaklem, koncertem, pogadanką poetycką i innymi 

formami kulturalnymi – dodaje. 

Cykl organizowany przez Miejski Dom Kultury rozpoczęto 5 marca. 

Jako pierwsi wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI. 

– Na pierwszych zajęciach przeprowadziliśmy ćwiczenia z dykcji. 

Uczniowie musieli powtarzać słowa i dobrze się bawić. W ich oczach 

szybko pojawiła się radość, mimo że początkowo podchodzili 

do kolejnych „lekcji” z rezerwą – podkreśla Agnieszka Skawińska. 

„Lekcje z kulturą” to również okazja, aby zachęcić uczniów do udziału 

w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Na koniec zajęć zapoznają się 

oni z krótkim spotem promocyjnym, otrzymują również zaproszenia 

na nadchodzące wydarzenia. 

wywiad z braćmi Collins

Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzenie 76 Wydarzenie
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W czasie marcowego podsumowania akcji złożono specjalne 

podziękowania wolontariuszom biorącym udział w akcji. Dyplomy, kwiaty 

oraz zestawy miejskich gadżetów wręczali społecznikom burmistrz miasta 

Michał Pasieczny, przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki,  

koordynator zbiórki Barbara Niewiedziała oraz szef sztabu Jolanta Król.

– Zdecydowałam się zaangażować w akcję, ponieważ od dziecka 

marzyłam, aby pomagać ludziom. Bardzo lubię widzieć uśmiech innych: 

w momencie, kiedy dotrze do nich pomoc – mówi wolontariuszka Natalia 

Drusewicz. – Jednak największym argumentem za udziałem w Orkiestrze 

była chęć zebrania pieniędzy po to, aby dzieci mogły żyć. Zasługują na to, 

co najlepsze – dodaje. 

Z programu skorzystają wszystkie szkoły podstawowe w Rumi. Lekcje 

organizowane są w poniedziałki i wtorki, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

Zajęcia mają na celu zachęcenie uczniów do udziału w kulturze oraz 

rozwinięcie umiejętności m.in. prawidłowej wymowy. Całość organizowana 

jest zgodnie z zasadą „bawiąc – uczyć”. To znaczy, że zajęcia oparte są na 

atrakcyjnych ćwiczeniach wokalnych czy warsztatach ruchowych. Wszystko 

po to, aby przekonać najmłodszych, że kultura zasługuje na ich uwagę.  

Program przeznaczony jest dla szkół podstawowych, ale nie wykluczam, 

że jego elementy będą poświęcone także licealistom – mówi dyrektor 

MDK Agnieszka Skawińska. – Chciałabym, żeby uczestnicy mogli spotkać 

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 14 stycznia 

w hali widowiskowo-sportowej MOSiR Rumia. Szefem sztabu była Jolanta 

Król, pełniąca obowiązki dyrektora ośrodka.

Specjalnie na ten dzień organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Były to 

między innymi: występy artystyczne, dmuchane zamki dla dzieci oraz 

licytacje. Chętni mogli dołączyć do bazy potencjalnych dawców szpiku 

oraz honorowo oddać krew.

Dzięki zaangażowaniu całego sztabu, wolontariuszy oraz hojności 

mieszkańców Rumi udało się pobić zeszłoroczny rekord (61 960 zł) 

i zebrać 78 245,99 zł. W całej Polsce zebrano ponad 126 milionów złotych 

(126 377 804 zł). Fundusze zostaną przeznaczone na wyrównywanie 

szans w leczeniu noworodków.

PODSUMOWANIE

Urząd Miasta Rumi: Londyn, Doha, Warszawa i… 

Rumia. Co było powodem wyboru naszego miasta 

jako lokalizacji kolejnego warsztatu Braci Collins? Co 

przeważyło? Czy Panów zdaniem Rumia jest 

dobrym miejscem do prowadzenia innowacyjnego 

biznesu?

Bracia Collins: Uważamy, że Rumia, ze względu na 

swoje strategiczne położenie, jest doskonałym 

miejscem do prowadzenia biznesu. Miasto znajduje 

się blisko Trójmiasta, jednak koszty czynszu oraz 

inne opłaty operacyjne są dużo niższe. Rumia to 

połączenie przyjemnego z pożytecznym, ponieważ 

spełnia wszystkie nasze warunki biznesowe, 

a dodatkowo jest tu wiele miejsc, w których można 

fajnie spędzać wolny czas.

Urząd Miasta Rumi: Nie jest tajemnicą, że osoby 

korzystające z Państwa usług to między innymi 

gwiazdy filmowe, czołowi sportowcy czy celebryci. 

Czy któraś z tych osób szczególnie zapadła Panom 

w pamięć?

Bracia Collins: Tak i nie. Nasi klienci to często osoby 

z zupełnie innych środowisk. Niektórzy są naszymi 

przyjaciółmi, tak prywatnie, a inni nie. Jednak 

wszyscy to normalni ludzie i nie segregujemy ich na 

osoby zapamiętane bardziej lub mniej, bardziej 

znani lub mniej. Niezależnie od tego, czy jesteś 

celebrytą z autem za miliony, czy też zwykłym 

„Kowalskim” z autem ze średniej półki – u nas 

zostaniesz potraktowany na bardzo wysokim 

poziomie.

Urząd Miasta Rumi: Który z dotychczasowych 

projektów był największym wyzwaniem, a który był 

po prostu najdroższy?

Bracia Collins: Szczerze mówiąc, nie pamiętamy. 

Ciężko jest za tym wszystkim nadążyć, mając trzy 

oddziały, a czwarty w drodze, i codziennie 

obsługując klientów. W tej chwili nasza praca polega 

bardziej na prowadzeniu interesów z biznesowej, 

a nie technicznej perspektywy. Ważna jest strategia 

rozwoju całego przedsiębiorstwa, ponadto ciągle 

inwestujemy w nowe biznesy, mamy kilka świetnie 

zapowiadających się projektów, o których wkrótce 

usłyszycie. Stworzyliśmy fajne struktury powiązane 

z naszymi managerami – każdy z nich odpowiada 

za swój oddział, a podział obowiązków w naszej 

spółce jest jasny. Dlatego obecnie zajmujemy się 

głównie biznesem, a nie techniczną stroną 

projektów, które wykonujemy w naszych 

oddziałach. Ze względu na to trudno jest nam po 

prostu wszystko spamiętać.

Urząd Miasta Rumi: O jakim projekcie Panowie 

marzą? Na jakie wyzwania jeszcze Państwo 

czekacie?

Bracia Collins: Nie ukrywamy, że w tej chwili bardzo 

chcielibyśmy zrobić auto dla księdza Rydzyka. 

„Stuningowanie” jego maybacha byłoby naprawdę 

c iekawe.  To swego rodzaju wyzwanie , 

a z medialnego punktu widzenia duże wydarzenie. 

Także, jeśl i  ktoś dysponuje kontaktem, 

to zapraszamy. A tak na poważnie, to sporą 

ekscytacją napawają nas projekty charytatywne, 

które wykonujemy w ramach naszej nowo otwartej 

Fundacji Braci Collins. Ostatnio udało nam się 

odświeżyć oddział chirurgii dziecięcej w rodzinnej 

Legnicy i naprawdę są to projekty, których nie 

możemy się doczekać.

Bracia Collins, znani na całym świecie z przerabiania samochodów 
i dokonywania motoryzacyjnych cudów, otwierają czwarty warsztat 
samochodowy. Dawne punkty zlokalizowane są w największych 
metropoliach, tym razem wybór padł na Rumię. O tym, co przyciągnęło 
braci Collins do naszego, naturalnie pomysłowego miasta, przeczytają 
Państwo w poniższym wywiadzie.

 i PASJA Urząd Miasta Rumi: Czy wiadomo już, jaki lub czyj 

samochód trafi jako pierwszy do Państwa warsztatu 

w Rumi?

Bracia Collins: Szczerze mówiąc, nie wiemy. 

Chcielibyśmy, aby była to osoba znana, żebyśmy 

mogli powiązać to wydarzenie i nakręcić ciekawy 

odcinek do naszego programu „Odjazdowe bryki 

braci Collins”. W ten sposób moglibyśmy pokazać 

miasto i zrobić taką akcję promocyjną Rumi, jednak 

wszystko musi mieć jakiś biznesowy sens i tworzyć 

spójną całość. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 

Wszystko zależy od naszego budżetu i możliwości, 

ale mamy nadzieję, że będzie to coś wielkiego.

Urząd Miasta Rumi: Jeśli okazałoby się, że na terenie 

Rumi mieszkają osoby wybitnie uzdolnione 

w dziedzinie motoryzacji, to czy mogą one szukać 

u Państwa pracy, stażu, praktyk czy choćby porady 

w tym zakresie?

Bracia Collins: Oczywiście, że tak. U nas zawsze 

znajdzie się miejsce dla osób wykształconych, ludzi 

z pasją, potrafiących robić to dobrze. Na pewno 

pomożemy takim osobom. Dodatkowo będziemy 

oferować sporo szkoleń z różnych zakresów, takich jak 

certyfikowane szkolenie z detailingu, zabezpieczania 

lakieru, zmiany koloru auta folią czy też 

przyciemniania szyb. Także na pewno będzie okazja, 

aby takie osoby przyszły do nas i pod okiem jednych 

z najlepszych ludzi w kraju czegoś się nauczyli, spędzili 

miło czas i wyszli z certyfikatem popartym 

doświadczeniem.

Urząd Miasta Rumi: Warto wspomnieć o tym, 

że słynni bracia Collins, dawniej Chmielewscy, 

pochodzą z Legnicy, czyli miasta liczącego obecnie 

niespełna 100 tysięcy mieszkańców. To dwa razy 

więcej niż Rumia. Mając to na względzie, co mogą 

Panowie doradzić naszej społeczności, jeśli chodzi 

o drogę na szczyt? Czy to, skąd się pochodzi, ma 

w ogóle znaczenie? Czy z Panów perspektywy Rumia 

daje możliwości rozwoju?

Bracia Collins: Jeśli chodzi o Rumię, to na pewno daje 

ona możliwości rozwoju. Chociażby ze względu na to, 

o czym wspomnieliśmy w odpowiedzi na pierwsze 

pytanie, czyli lokalizację. Niemniej, w porównaniu do 

startowania z biznesem w Nowym Jorku, Londynie czy 

Melbourne, to jednak szanse ludzi z Rumi są nieco 

niższe. Dlatego tym bardziej warto jest docenić tych, 

którym się udało i udaje. Im mniejsze miasto, tym 

więcej trudów i wysiłku musimy włożyć, aby odnieść 

ten upragniony sukces. Trzeba też pamiętać, że jeśli 

ktoś ma dobry plan i będzie robił wszystko, aby go 

zrealizować, to na pewno ma szansę na sukces, a my 

trzymamy za niego kciuki. Jeżeli prowadzenie biznesu 

jest czyjąś pasją i robi to, co lubi, wówczas nie jest 

ważne, skąd się pochodzi. Trzeba pamiętać, że jakość 

wykonania usługi i obsługa klienta to najważniejszy 

wyznacznik. Jeśli robi się coś dobrze, to taka praca się 

obroni. Jako przykład możemy posłużyć my. Będąc 

sami z małego miasta, wiemy, jak to jest. Naprawdę 

warto walczyć o swoje marzenia.

Źródło: www.facebook.com/OdjazdoweBrykiBraciCollinsTVNTurbo/

w Rumi
BIZNES

Uroczyste otwarcie zlokalizowanego w Rumi warsztatu odbyło się 17 marca

78 245,99  złotych!W tym roku udało się zebrać kwotę:

Wolontariusze WOŚP z podziękowaniami 

W połowie stycznia Rumia żyła Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dzięki 

ofiarności mieszkańców i zaangażowaniu wolontariuszy w naszym mieście 

zebrano ponad 77 tysięcy złotych. 

Ćwiczą dykcję, uczą się wymowy, poznają dzieła kultury – uczniowie rumskich 

podstawówek biorą udział w „Lekcjach z kulturą” organizowanych przez Miejski Dom 

Kultury w Rumi. Lekcje ruszyły w marcu, organizowane będą cyklicznie do końca roku. 

Lekcje z kultura�,
– „Lekcje z kulturą” mają stworzyć dla uczniów szerszą ofertę 

edukacyjną poza budynkiem szkoły. Skupiamy się na kulturze, 

rozszerzamy to, czego dzieci uczą się w szkole. 

się ze spektaklem, koncertem, pogadanką poetycką i innymi 

formami kulturalnymi – dodaje. 

Cykl organizowany przez Miejski Dom Kultury rozpoczęto 5 marca. 

Jako pierwsi wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI. 

– Na pierwszych zajęciach przeprowadziliśmy ćwiczenia z dykcji. 

Uczniowie musieli powtarzać słowa i dobrze się bawić. W ich oczach 

szybko pojawiła się radość, mimo że początkowo podchodzili 

do kolejnych „lekcji” z rezerwą – podkreśla Agnieszka Skawińska. 

„Lekcje z kulturą” to również okazja, aby zachęcić uczniów do udziału 

w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Na koniec zajęć zapoznają się 

oni z krótkim spotem promocyjnym, otrzymują również zaproszenia 

na nadchodzące wydarzenia. 

wywiad z braćmi Collins

Rumia naturalnie pomysłowa
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Rumianie z pasją

– Moim największym sukcesem jest to, że mogę 
realizować się muzycznie. Często nasze cele życiowe 
pozostają w sferze marzeń. W moim przypadku udało 
się te marzenia urzeczywistnić, stały się realnymi 
działaniami. Współpracuję z innymi muzykami, 
dyryguję dzieła wymagające dużej obsady 
wykonawczej. Taka możliwość realizacji własnych 
planów i zamierzeń jest dla mnie bardzo ważna – 
przekonuje p. Krzysztof.  
Bohater artykułu to także wieloletni rumianin, 
zaangażowany w życie miasta. Jak sam przyznaje – 
w naszej małej ojczyźnie zakochał się już jako 
nastolatek. 
– Moja pierwsza styczność z Rumią miała miejsce 
jeszcze w czasach szkolnych. Miałem może 10 czy 11 
lat, przyjechałem tutaj na koncert organowy. 
Spacerując po mieście, usłyszałem dwie panie 
rozmawiające po kaszubsku. Wywołało to we mnie 
wielkie pozytywne wrażenie, ponieważ był to mój 
pierwszy kontakt z tym językiem. Urzekło mnie to na 
tyle, że pamiętam to zdarzenie do dziś – opowiada p. 
Krzysztof. – Rumia ma przeszło 47 tys. mieszkańców, 
a mimo to posiada swoistą, kameralną aurę. Wiele 
osób się tu zna, a to skraca dystans i ułatwia 
współpracę. Nie ma tego w Gdańsku czy Gdyni. 
Nie zamieniłbym Rumi na żadne inne miasto, tkwi 
w nim ogromny potencjał – dodaje. 

Stacja Kultura na jeden dzień 
zamieniła się w Śródziemie – 
krainę znaną z powieści J.R.R. 
Tolkiena. Wszystko za sprawą 
„Hobbitowego szaleństwa” 
zorganizowanego pr zez 
Stację Kultura – Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Rumi. 

Krzysztof �rzozowski

Swoją przygodę z muzyką p. Krzysztof rozpoczął 
bardzo wcześnie – już w latach szkolnych:
– Jako młody chłopak rozpocząłem edukację 
w szkole muzycznej. Dość szybko dołączyłem też do 
zespołu chóralnego. Ponieważ byłem jeszcze przed 
m u t a c j ą  g ł o s u ,  p o c z ą t k o w o  ś p i e w a ł e m 
młodzieńczym dyszkancikiem. Natomiast w wieku 
kilkunastu lat poproszono mnie o poprowadzenie 
chóru jako dyrygent. I tak rozpoczęła się moja pasja 
do muzyki – mówi Krzysztof Brzozowski. 
Muzyka klasyczna dla niektórych może wydawać się 
trudna, wymagająca obycia z dźwiękiem i kulturą. 
Pełna skomplikowanych nazw i niejasnych nawiązań. 
Nic bardziej mylnego! Jak wyjaśnia p. Krzysztof – ten 
rodzaj sztuki to wielka przygoda pomagająca lepiej 
zrozumieć świat i drugiego człowieka. 
– Oprócz działalności muzycznej, jestem także 
pedagogiem. Moim uczniom pokazuję, że sztuka, 
muzyka nie znajdują się na drugim biegunie życia, 
a z tego życia wynikają. Gdyby nie one, nasze życie 
byłoby szare, pozbawione uniesień. Sztuka jest nośnikiem 
ogromnych emocji, pomaga nam zrozumieć drugiego 
człowieka. Pokazuje tym samym pełnię człowieczeństwa, 
wywiera wrażenie, dotyka, otwiera, skłania do refleksji. 
To jest najważniejsze – mówi p. Krzysztof.  
Sukcesów na koncie muzyka jest bez liku. Jednak on sam 
na pytanie o ten największy odpowiada w dość 
nieoczekiwany sposób.

Głównym wydarzeniem „Hobbitowego 
szaleństwa” była gra miejska inspirowana 
w y p r a w ą  B i l b o  B a g g i n s a ,  G a n d a l f a 
i krasnoludów. Podobnie jak w powieści 
To lk iena,  zadaniem uczestn ików było 

odnalezienie skarbu bronionego przez 
potężnego smoka Smauga. 
– Wydarzenie odbyło się 3 marca 
i przyciągnęło do biblioteki wiele osób. 
Ten dzień był wypełniony mnóstwem 
atrakcji dla wszystkich, bez względu na 
wiek – mówi Anna Jackowska ze Stacji 
Kultura. 
Gra oparta była na aplikacji ActionTrack, 
działającej na smartfonach. Dzięki temu 
spotkała się z dużym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży. 
– Gra terenowa stworzona została przez 
bibliotekarzy i spotkała się z dobrym 

przyjęciem uczestników, którzy mimo 
śniegu i zimna wędrowali po Rumi 
i rozwiązywali różne zadania, zdając tym 
samym egzamin na „włamyhobbita” lub 
„w ł a m y h o b b i t k ę ”  –  do da j e  Anna 
Jackowska. 
Tego samego dnia w Stacji Kultura odbył się 
finał konkursu czytelniczego „Hobbit, czyli 
tam i z powrotem”.  Pierwsze miejsce zajął 
Michał Skowroński, drugie – Marcelina 
Ostapowicz, a trzecie – Jakub Kuźba. 
Wszyscy laureaci to uczniowie pierwszych 
i drugich klas Liceum nr 1 w Rumi.  
–  W  m i e j s k i m  e t a p i e  k o n k u r s u 
czytelniczego ze znajomości  treści 

„Hobbita” w szranki stanęło 47 uczniów 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Dodatkowo odbył 
się maraton filmowy oraz pokaz gry 
strategicznej Hobbit – wylicza Anna 
Jackowska. 
D z i e ń  z  b o h a t e r a m i  Ś ró d z i e m i a 
zakończyła premiera spektaklu „Hobbit, 
czyli tam i z powrotem” w reżyserii Beaty 
Wysockiej-Turek i Agnieszki Gębskiej. 
Przedstawienie wykonali uczniowie 
Podstawowej  Ekologicznej  Szkoły 
Społecznej w Rumi i Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Rumi (oddział przy ul. Świę-
tojańskiej 11), a także członkowie grupy 

rekonstrukcji historycznej „Drużyna Grodu 
Dębogórze” – wcielili się oni w role 
krasnoludów. 

Wydarzenie zorganizowane zostało 
w ramach obchodów 70-lecia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rumi.

Zna go każdy mieszkaniec Rumi, który chociaż w minimalnym stopniu interesuje się muzyką klasyczną. 
Krzysztof Brzozowski to dyrygent, wokalista, pedagog, kierownik artystyczny Chóru św. Cecylii oraz 
działacz społeczny zaangażowany w życie miasta. Specjalnie dla czytelników Rumskich Nowin 
opowiedział nam o swojej wielkiej pasji: muzyce. 

Rumia naturalnie pomysłowa
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 Z cyklu 

W każdym z nas drzemie jakieś zwierzę

Eka Kurniawan

poleca

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

„Człowiek Tygrys”

Literatura indonezyjska jest praktycznie 
n ieznana .  Ostatn io  na naszym r ynku 
wydawniczym pojawił się całkiem dobrze 
zapowiadający się autor z tego regionu świata. 
Jest nim urodzony w 1975 roku na Jawie Era 
Kurniawan. Wychowywał się w małej mieścinie, 
w której nie było biblioteki, a do 17 roku życia nie 
miał okazji zetknąć się z żadną konkretną pozycją 
książkową. Pisarz często porównany do Gabriela 
Garcii Marqueza (jego debiut określa się jako 
indonezyjskie „Sto lat samotności”), Salmana 
Rushdiego, Hermana Melville'a czy Mikołaja Gogola 
był pierwszym laureatem międzynarodowego 
wyróżnienia World Readers Award. 

W zeszłym roku na polskim rynku ukazała się 
debiutancka powieść Kurniawana pod tytułem 
„Piękno to bolesna rana”. Uznana za najlepszą 
książkę roku przez Nowy York Times wprowadza 
nas w brutalny i jednocześnie fascynujący oraz 
pełen magii świat. Autorowi udaje się połączyć 
przemoc towarzysząca w życiu bohaterów 
z baśniową aurą płynącą z mitycznych podań. Jest 
to swoista synteza realizmu magicznego 
z ludowymi wierzeniami przepełniona 
metafizyką wiary muzułmańskiej. Elementy 
te odnajdujemy również w najnowszej pozycji 
pod tytułem „Człowiek tygrys”, która przyniosła 
autorowi światowy rozgłos dzięki nominacji do 
Międzynarodowej Nagrody Bookera w 2016 roku. 
Warto zapoznać się z tym niewielkim dziełem, 

które można przeczytać praktycznie w ciągu 
jednego wieczoru. Jeśli ta pozycja przypadnie do 
gustu można wówczas sięgnąć po debiut 
Kurniawana, aby na nieco dłużej zatopić się 
w magicznym świecie Indonezji.

Historia rozpoczyna się jak w rasowym 
kryminale. W małym miasteczku dochodzi do 
brutalnej zbrodni. Jeden z mieszkańców zostaje 
znaleziony z rozszarpanym gardłem. Sprawa 
wygląda jakby ataku dokonało zwierzę. Tym 
większe zdziwienie wywołuje przyznanie się do 
zbrodni młodego chłopaka. Bohater uważa, że 
posiada w sobie tygrysa, który czasami się 
ujawnia, ale nie potrafi nad nim zapanować. 
W taki sposób rozpoczyna się ta magiczna 
opowieść. Dalszy ciąg nie jest próbą odpowiedzi 
kto i w jaki sposób zabił, bo to czytelnik 
dowiaduje się na samym początku. Przez 
kolejne części powieści autor przeprowadza 
psychologiczną wiwisekcję bohaterów, 
prezentując historię życia rodziny chłopaka oraz 
sąsiadów, przez co książka zamienia się 
w swoistą mini-sagę. Dowiadujemy się 
o dziadku głównego bohatera, który posiadał 
w sobie tajemniczą zwierzęco-duchową formę, 
która mu towarzyszyła w postaci tygrysa. Moc 
ujawnia się u chłopaka w momencie gdy umiera 
jego ojciec. Już sam ten fakt i ciężkie relacje 
z brutalnym ojcem sugerują pewne możliwości 
odczytania książki w sposób psychoanalityczny. 

8

– sztuka jest nośnikiem ogromnych emocji

Hobbitow� �aleństw� w Stacj� Kultur� 

W Indonezji praktycznie każde miejsce ma własne 
i odrębne podania. „Człowiek-tygrys” opowiada 
o tym, że w każdym człowieku może drzemać 
pewne zwierzę, choć niekoniecznie musi to być 
tygrys i nigdy nie wiadomo kiedy się ujawni. Autor 
rozbiera na czynniki pierwsze całą historię – 
cofając się krok po kroku do przeszłości rodziny, 
aby w ten sposób pokazać jak głęboko w nas są 
zakorzenione wierzenia ludowe, które 
przechodzą z dziada pradziada. Być może 
momentami historia może wydać się brutalna, 
ale w końcu baśnie i wierzenia ludowe jakie 
znamy z własnego kręgu kulturowego też często 
takie bywały, co właściwie jest cechą wiodącą tego 
typu opowieści. 

Polecam, Mariusz Hybiak Stacja Kultura
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Rumianie z pasją

– Moim największym sukcesem jest to, że mogę 
realizować się muzycznie. Często nasze cele życiowe 
pozostają w sferze marzeń. W moim przypadku udało 
się te marzenia urzeczywistnić, stały się realnymi 
działaniami. Współpracuję z innymi muzykami, 
dyryguję dzieła wymagające dużej obsady 
wykonawczej. Taka możliwość realizacji własnych 
planów i zamierzeń jest dla mnie bardzo ważna – 
przekonuje p. Krzysztof.  
Bohater artykułu to także wieloletni rumianin, 
zaangażowany w życie miasta. Jak sam przyznaje – 
w naszej małej ojczyźnie zakochał się już jako 
nastolatek. 
– Moja pierwsza styczność z Rumią miała miejsce 
jeszcze w czasach szkolnych. Miałem może 10 czy 11 
lat, przyjechałem tutaj na koncert organowy. 
Spacerując po mieście, usłyszałem dwie panie 
rozmawiające po kaszubsku. Wywołało to we mnie 
wielkie pozytywne wrażenie, ponieważ był to mój 
pierwszy kontakt z tym językiem. Urzekło mnie to na 
tyle, że pamiętam to zdarzenie do dziś – opowiada p. 
Krzysztof. – Rumia ma przeszło 47 tys. mieszkańców, 
a mimo to posiada swoistą, kameralną aurę. Wiele 
osób się tu zna, a to skraca dystans i ułatwia 
współpracę. Nie ma tego w Gdańsku czy Gdyni. 
Nie zamieniłbym Rumi na żadne inne miasto, tkwi 
w nim ogromny potencjał – dodaje. 

Stacja Kultura na jeden dzień 
zamieniła się w Śródziemie – 
krainę znaną z powieści J.R.R. 
Tolkiena. Wszystko za sprawą 
„Hobbitowego szaleństwa” 
zorganizowanego pr zez 
Stację Kultura – Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Rumi. 

Krzysztof �rzozowski

Swoją przygodę z muzyką p. Krzysztof rozpoczął 
bardzo wcześnie – już w latach szkolnych:
– Jako młody chłopak rozpocząłem edukację 
w szkole muzycznej. Dość szybko dołączyłem też do 
zespołu chóralnego. Ponieważ byłem jeszcze przed 
m u t a c j ą  g ł o s u ,  p o c z ą t k o w o  ś p i e w a ł e m 
młodzieńczym dyszkancikiem. Natomiast w wieku 
kilkunastu lat poproszono mnie o poprowadzenie 
chóru jako dyrygent. I tak rozpoczęła się moja pasja 
do muzyki – mówi Krzysztof Brzozowski. 
Muzyka klasyczna dla niektórych może wydawać się 
trudna, wymagająca obycia z dźwiękiem i kulturą. 
Pełna skomplikowanych nazw i niejasnych nawiązań. 
Nic bardziej mylnego! Jak wyjaśnia p. Krzysztof – ten 
rodzaj sztuki to wielka przygoda pomagająca lepiej 
zrozumieć świat i drugiego człowieka. 
– Oprócz działalności muzycznej, jestem także 
pedagogiem. Moim uczniom pokazuję, że sztuka, 
muzyka nie znajdują się na drugim biegunie życia, 
a z tego życia wynikają. Gdyby nie one, nasze życie 
byłoby szare, pozbawione uniesień. Sztuka jest nośnikiem 
ogromnych emocji, pomaga nam zrozumieć drugiego 
człowieka. Pokazuje tym samym pełnię człowieczeństwa, 
wywiera wrażenie, dotyka, otwiera, skłania do refleksji. 
To jest najważniejsze – mówi p. Krzysztof.  
Sukcesów na koncie muzyka jest bez liku. Jednak on sam 
na pytanie o ten największy odpowiada w dość 
nieoczekiwany sposób.

Głównym wydarzeniem „Hobbitowego 
szaleństwa” była gra miejska inspirowana 
w y p r a w ą  B i l b o  B a g g i n s a ,  G a n d a l f a 
i krasnoludów. Podobnie jak w powieści 
To lk iena,  zadaniem uczestn ików było 

odnalezienie skarbu bronionego przez 
potężnego smoka Smauga. 
– Wydarzenie odbyło się 3 marca 
i przyciągnęło do biblioteki wiele osób. 
Ten dzień był wypełniony mnóstwem 
atrakcji dla wszystkich, bez względu na 
wiek – mówi Anna Jackowska ze Stacji 
Kultura. 
Gra oparta była na aplikacji ActionTrack, 
działającej na smartfonach. Dzięki temu 
spotkała się z dużym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży. 
– Gra terenowa stworzona została przez 
bibliotekarzy i spotkała się z dobrym 

przyjęciem uczestników, którzy mimo 
śniegu i zimna wędrowali po Rumi 
i rozwiązywali różne zadania, zdając tym 
samym egzamin na „włamyhobbita” lub 
„w ł a m y h o b b i t k ę ”  –  do da j e  Anna 
Jackowska. 
Tego samego dnia w Stacji Kultura odbył się 
finał konkursu czytelniczego „Hobbit, czyli 
tam i z powrotem”.  Pierwsze miejsce zajął 
Michał Skowroński, drugie – Marcelina 
Ostapowicz, a trzecie – Jakub Kuźba. 
Wszyscy laureaci to uczniowie pierwszych 
i drugich klas Liceum nr 1 w Rumi.  
–  W  m i e j s k i m  e t a p i e  k o n k u r s u 
czytelniczego ze znajomości  treści 

„Hobbita” w szranki stanęło 47 uczniów 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Dodatkowo odbył 
się maraton filmowy oraz pokaz gry 
strategicznej Hobbit – wylicza Anna 
Jackowska. 
D z i e ń  z  b o h a t e r a m i  Ś ró d z i e m i a 
zakończyła premiera spektaklu „Hobbit, 
czyli tam i z powrotem” w reżyserii Beaty 
Wysockiej-Turek i Agnieszki Gębskiej. 
Przedstawienie wykonali uczniowie 
Podstawowej  Ekologicznej  Szkoły 
Społecznej w Rumi i Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Rumi (oddział przy ul. Świę-
tojańskiej 11), a także członkowie grupy 

rekonstrukcji historycznej „Drużyna Grodu 
Dębogórze” – wcielili się oni w role 
krasnoludów. 

Wydarzenie zorganizowane zostało 
w ramach obchodów 70-lecia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rumi.

Zna go każdy mieszkaniec Rumi, który chociaż w minimalnym stopniu interesuje się muzyką klasyczną. 
Krzysztof Brzozowski to dyrygent, wokalista, pedagog, kierownik artystyczny Chóru św. Cecylii oraz 
działacz społeczny zaangażowany w życie miasta. Specjalnie dla czytelników Rumskich Nowin 
opowiedział nam o swojej wielkiej pasji: muzyce. 

Rumia naturalnie pomysłowa
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 Z cyklu 

W każdym z nas drzemie jakieś zwierzę

Eka Kurniawan

poleca

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

„Człowiek Tygrys”

Literatura indonezyjska jest praktycznie 
n ieznana .  Ostatn io  na naszym r ynku 
wydawniczym pojawił się całkiem dobrze 
zapowiadający się autor z tego regionu świata. 
Jest nim urodzony w 1975 roku na Jawie Era 
Kurniawan. Wychowywał się w małej mieścinie, 
w której nie było biblioteki, a do 17 roku życia nie 
miał okazji zetknąć się z żadną konkretną pozycją 
książkową. Pisarz często porównany do Gabriela 
Garcii Marqueza (jego debiut określa się jako 
indonezyjskie „Sto lat samotności”), Salmana 
Rushdiego, Hermana Melville'a czy Mikołaja Gogola 
był pierwszym laureatem międzynarodowego 
wyróżnienia World Readers Award. 

W zeszłym roku na polskim rynku ukazała się 
debiutancka powieść Kurniawana pod tytułem 
„Piękno to bolesna rana”. Uznana za najlepszą 
książkę roku przez Nowy York Times wprowadza 
nas w brutalny i jednocześnie fascynujący oraz 
pełen magii świat. Autorowi udaje się połączyć 
przemoc towarzysząca w życiu bohaterów 
z baśniową aurą płynącą z mitycznych podań. Jest 
to swoista synteza realizmu magicznego 
z ludowymi wierzeniami przepełniona 
metafizyką wiary muzułmańskiej. Elementy 
te odnajdujemy również w najnowszej pozycji 
pod tytułem „Człowiek tygrys”, która przyniosła 
autorowi światowy rozgłos dzięki nominacji do 
Międzynarodowej Nagrody Bookera w 2016 roku. 
Warto zapoznać się z tym niewielkim dziełem, 

które można przeczytać praktycznie w ciągu 
jednego wieczoru. Jeśli ta pozycja przypadnie do 
gustu można wówczas sięgnąć po debiut 
Kurniawana, aby na nieco dłużej zatopić się 
w magicznym świecie Indonezji.

Historia rozpoczyna się jak w rasowym 
kryminale. W małym miasteczku dochodzi do 
brutalnej zbrodni. Jeden z mieszkańców zostaje 
znaleziony z rozszarpanym gardłem. Sprawa 
wygląda jakby ataku dokonało zwierzę. Tym 
większe zdziwienie wywołuje przyznanie się do 
zbrodni młodego chłopaka. Bohater uważa, że 
posiada w sobie tygrysa, który czasami się 
ujawnia, ale nie potrafi nad nim zapanować. 
W taki sposób rozpoczyna się ta magiczna 
opowieść. Dalszy ciąg nie jest próbą odpowiedzi 
kto i w jaki sposób zabił, bo to czytelnik 
dowiaduje się na samym początku. Przez 
kolejne części powieści autor przeprowadza 
psychologiczną wiwisekcję bohaterów, 
prezentując historię życia rodziny chłopaka oraz 
sąsiadów, przez co książka zamienia się 
w swoistą mini-sagę. Dowiadujemy się 
o dziadku głównego bohatera, który posiadał 
w sobie tajemniczą zwierzęco-duchową formę, 
która mu towarzyszyła w postaci tygrysa. Moc 
ujawnia się u chłopaka w momencie gdy umiera 
jego ojciec. Już sam ten fakt i ciężkie relacje 
z brutalnym ojcem sugerują pewne możliwości 
odczytania książki w sposób psychoanalityczny. 
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– sztuka jest nośnikiem ogromnych emocji

Hobbitow� �aleństw� w Stacj� Kultur� 

W Indonezji praktycznie każde miejsce ma własne 
i odrębne podania. „Człowiek-tygrys” opowiada 
o tym, że w każdym człowieku może drzemać 
pewne zwierzę, choć niekoniecznie musi to być 
tygrys i nigdy nie wiadomo kiedy się ujawni. Autor 
rozbiera na czynniki pierwsze całą historię – 
cofając się krok po kroku do przeszłości rodziny, 
aby w ten sposób pokazać jak głęboko w nas są 
zakorzenione wierzenia ludowe, które 
przechodzą z dziada pradziada. Być może 
momentami historia może wydać się brutalna, 
ale w końcu baśnie i wierzenia ludowe jakie 
znamy z własnego kręgu kulturowego też często 
takie bywały, co właściwie jest cechą wiodącą tego 
typu opowieści. 

Polecam, Mariusz Hybiak Stacja Kultura
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Jak wygląda procedura odzyskiwania takiego 

podatku? 

M a g d a l e n a  M ro w i c k a :  Po d a t e k  VAT 

odzyskujemy ze wszystkich inwestycji, usług czy 

zakupów dokonywanych zarówno przez urząd 

miasta, jak i jednostki podległe, w tym np. 

szkoły. Upraszczając, można powiedzieć, 

że zwrot podatku można otrzymać z faktur 

wystawionych miastu lub jednostkom miastu 

podlegającym, oczywiście największe kwoty 

dotyczą inwestycji.  

Dlaczego jest to dobra informacja dla 

mieszkańców Rumi? 

Magdalena Mrowicka: Dzięki uzyskanym 

pieniądzom można budować chodniki, ulice czy 

podejmować działania mające na celu 

estetyzację miasta. Obecnie na takie inicjatywy 

możemy przeznaczyć jedynie część pieniędzy, 

gdyż bardzo duże środki pochłania narzucona 

samorządom, bez dodatkowych dotacji, reforma 

oświaty. Pieniądze z VAT-u w dużej mierze 

przeznaczone zostaną właśnie na ten cel. 

Ile dokładnie pieniędzy udało się uzyskać 

dzięki działaniom podejmowanym przez 

Urząd Miasta Rumi? 

Magdalena Mrowicka: Do tej pory odzyskaliśmy 

dokładnie 1 milion 429 tysięcy 687 złotych. 

To jeszcze nie wszystko, bo wciąż walczymy 

o odzyskanie kolejnego zwrotu w podobnej 

wysokości. To bardzo duży zastrzyk gotówki dla 

naszego miasta.  

Jak prezentuje się Rumia na tle innych miast, 

Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace związane z budową mieszkań komunalnych. Nowoczesny, 
estetyczny blok mieszkalny powstanie u zbiegu ulic Żwirki Wigury oraz Reja. 

D z i ę k i  k o n s e k w e n t n y m  d z i a ł a n i o m , 

sk ierowanym na pozyskanie  ś rodków 

zewnętrznych, w Rumi przybędzie mieszkań 

komunalnych. Umowę w tej sprawie podpisał 

15 marca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 

burmistrz miasta Michał Pasieczny.

Ś rodk i  na  budowę nowych mieszkań 

komunalnych udało się zgromadzić dzięki 

realizacji programu wprowadzonego przez 

burmistrza oraz miejską radę. W ramach 

przedsięwzięcia lokatorzy dawnych mieszkań 

komunalnych mogl i  je  odkupić z  75-

procentową bonifikatą .  W ten sposób 

sprzedano 100 lokali za łączną kwotę prawie 3 

milionów złotych. Kolejnym działaniem, które 

umożl iwi ło budowę nowych mieszkań 

komunalnych, było uzyskanie 35-procentowej 

umarzalnej pożyczki z Banku Gospodarstwa 

Krajowego. Szacunkowy koszt realizacji tej 

inwestycji to około 6 milionów złotych, z czego 

prawie 3 miliony udało się pozyskać poprzez 

s p r z e d a ż  i s t n i e j ą c y c h  j u ż  m i e s z k a ń 

komunalnych, a niemal 2 miliony pochodzą 

z dofinansowania.

– Mieszkańcy czekali na tę inwestycję od lat. 

Bardzo cieszę s ię,  że dzięki  podjętym 

działaniom udało się zdobyć na nią środki. 

To duży krok dla naszego miasta – mówi radny 

Tomasz Urbaniak-Dzienisz.  

W planowanym obiekcie powstaną łącznie 32 

lokale komunalne. Wśród nich 15 mieszkań 

dwupokojowych o powierzchni od 35 do 44 m², 

8 mieszkań trzypokojowych o powierzchni ok. 

52  m² ,  5  mieszkań jednopokojowych 

o powierzchni ok. 25 m² oraz 4 mieszkania 

czteropokojowe o powierzchni ok. 62 m². 

Budynek wyposażony będzie w windę, co ułatwi 

poruszanie się osobom niepełnosprawnym. 

Zagospodarowany zostanie także teren wokół 

budynku: powstaną miejsca parkingowe, 

oświetlenie czy wiaty śmietnikowe. 

– Wiele osób musi się opiekować swoimi 

rodzinami i nie może podjąć pracy, choć bardzo 

by tego chcieli. W takich sytuacjach zapewnić 

mieszkanie powinno miasto, czyli składają się 

na  to  wszyscy  mieszkańcy  w pos tac i 

w p ł a c a n y c h  re g u l a r n i e  p o d a t k ó w  – 

podsumowuje Michał Pasieczny. 

Nowe mieszkania komunalne przekazywane 

będą  osobom, które dotychczas zamieszkiwały 

tego typu lokale i nie zalegały z opłatami, nie 

zakłócały spokoju sąsiadów oraz dbały o stan 

nieruchomości. 

Powstaną nowe mieszkania komunalne
Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku

ODZYSKANY PODATEK 

VAT 

Ostatnie mieszkania komunalne 

wybudowane zostały ponad ćwierć wieku 

temu przy ul. Stoczniowców. Budownictwo 

komunalne jest jednym z priorytetów dla 

władz miasta. 

– Ogromnie się cieszę, że w końcu,

 po tylu latach, będziemy mogli pomóc 

rodzinom, które od dawna zmagają się 

z ogromnymi problemami – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny. 

– Wśród oczekujących na liście  są rodziny 

z niepełnosprawnościami oraz osoby 

bardzo pokrzywdzone przez los, które nie 

są w stanie same sobie zapewnić 

mieszkania – dodaje. 

w kasie 
miejskiej – dzięki 
pozyskanemu 
po raz pierwszy 
w historii miasta 
podatkowi VAT

1,4
miliona złotych

Środki w wysokości ponad 1,4 miliona złotych trafią do miejskiej kasy dzięki 

odzyskanemu podatkowi VAT za lata 2010-2016. Miasto wciąż walczy o odzyskanie 

kolejnego zwrotu w podobnej wysokości. 

jeżeli chodzi o odzyskiwanie podatku VAT? 

Czy jest to działanie wyjątkowe z punktu 

widzenia samorządu? 

Magdalena Mrowicka: Samorządy często 

rezygnują z odzyskiwania podatku VAT, bo wiążę 

się to często z wchodzeniem w spór z urzędem 

skarbowym. Aby robić to skutecznie, trzeba 

mieć dużą wiedzę i kwalifikacje. Być specjalistą 

w zakresie takich działań. 

W Rumi burmistrz Michał Pasieczny od 

początku swojej kadencji podejmował próby 

odzyskania zwrotu podatku, wiedząc, że mogą 

to być dodatkowe środki, które przeznaczone 

zostaną na funkcjonowanie miasta. Na szczęście 

– skutecznie. 

i składać się z maksymalnie dwóch wyrazów – 

instruuje Krzysztof Perycz-Szczepański , 

kierownik projektu „Budowa Systemu Roweru 

Metropolitalnego OMG-G-S”. – Zgłoszenie 

powinno dodatkowo zawierać uzasadnienie tej 

nazwy – dodaje.

Między 8 a 15 kwietnia kapituła wyłoni od 3 do 5 

nazw, które zakwalifikują się do ścisłego finału.

Drugi etap konkursu ruszy 16 kwietnia i potrwa 

tydzień – wtedy internauci będą mogli oddać głos 

na wybraną przez siebie propozycję.

Nagrody, w postaci rocznych karnetów na 

p r z e j a z d y  m e t ro p o l i t a l n y m  ro w e re m , 

przewidziano też dla autorów pozostałych nazw 

zakwalifikowanych do finału.

Drobne podarunki nie ominą również głosujących.

Budowa systemu roweru miejskiego jest 

ogromnym sukcesem współpracy metropolitalnej. 

Realizacja projektu ma przyczynić się do 

zwiększenia mobilności podróżnych, stworzenia 

atrakcyjnej alternatywy przemieszczania się oraz 

uzupełnić istniejący system komunikacji miejskiej.

Aktywne włączanie mieszkańców w prace nad 

projektem ma pozytywnie wpłynąć na stopniową 

zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych. 

Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie 

możliwość zaproponowania własnej nazwy 

Roweru Metropolitalnego. Można tego dokonać 

poprzez formularz dostępny na stronie 

rowermetropolitalny.pl, w terminie do 8 kwietnia.

– Nazwa powinna nawiązywać do obszaru 

metropolitalnego, rowerów, mobilności miejskiej 

10 Inwestycje 11Inwestycje

Wywiad 
z Magdaleną Mrowicką

radną, przewodniczącą  Komisji

Finansowo-Budżetowej

Wymyśl nazwę dla Roweru Metropolitalnego
W naszym mieście zostanie 
zainstalowanych około 25 stacji, 
a do dyspozycji mieszkańców 
będzie około 80 rowerów.

http://rowermetropolitalny.pl/
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Jak wygląda procedura odzyskiwania takiego 

podatku? 

M a g d a l e n a  M ro w i c k a :  Po d a t e k  VAT 

odzyskujemy ze wszystkich inwestycji, usług czy 

zakupów dokonywanych zarówno przez urząd 

miasta, jak i jednostki podległe, w tym np. 

szkoły. Upraszczając, można powiedzieć, 

że zwrot podatku można otrzymać z faktur 

wystawionych miastu lub jednostkom miastu 

podlegającym, oczywiście największe kwoty 
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w kasie 
miejskiej – dzięki 
pozyskanemu 
po raz pierwszy 
w historii miasta 
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1,4
miliona złotych
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poprzez formularz dostępny na stronie 

rowermetropolitalny.pl, w terminie do 8 kwietnia.

– Nazwa powinna nawiązywać do obszaru 

metropolitalnego, rowerów, mobilności miejskiej 

10 Inwestycje 11Inwestycje

Wywiad 
z Magdaleną Mrowicką

radną, przewodniczącą  Komisji

Finansowo-Budżetowej

Wymyśl nazwę dla Roweru Metropolitalnego
W naszym mieście zostanie 
zainstalowanych około 25 stacji, 
a do dyspozycji mieszkańców 
będzie około 80 rowerów.

http://rowermetropolitalny.pl/
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pomost widokowy

amfiteatr

placyk z punktem widokowym 

platforma widokowa 

ścianka wspinaczkowa z wieżą widokową

mini park linowy

placyk rekreacyjny

trasa kolarstwa górskiego 

placyk rekreacyjny

mini park linowy 

górka saneczkowa

ścieżka edukacyjno-historyczna

schody terenowe

Mała architektura

Cała dokumentacja dla projektu została już opracowana i złożona do Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie. Pierwsze prace powinny rozpocząć się w IV kwartale bieżącego roku i będą one 

dotyczyły termomodernizacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlu Zagórze. Jeżeli 

chodzi o obszar Wzgórza Markowca, to ze względu na jego historyczny charakter wszelkie prace 

budowlane związane z projektem muszą zostać poprzedzone badaniami archeologicznymi, które 

zostaną przeprowadzone jeszcze w tym roku. Musimy pamiętać, że całe zadanie jest bardzo złożone, 

składa się z wielu etapów, dlatego efekt końcowy będziemy mogli zobaczyć dopiero w 2022 roku – 

mówi radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz, Przewodniczący Komitetu ds. Rewitalizacji.

WZGÓRZE MARKOWCA - OPIS
PLANOWANYCH OBIEKTÓW
ŚCIANKA WSPINACZKOWA Z WIEŻĄ WIDOKOWĄ – zlokalizowana na szczycie Wzgórza 

Markowca. Wysokość ponad 20 m nad poziomem otaczającego terenu. Najwyższy punkt wieży 

(górny podest widokowy) góruje ponad sosnami i dębami. U podnóża wieży jest ścianka 

wspinaczkowa o formie przypominającej skałę.

PLACYK AMFITEATRALNY – stanowi platformę widokową. Przewidziany jest dla ok. 50 osób.  

Do placyku doprowadzono ścieżkę ogólnodostępną oraz ścieżkę pieszą/turystyczną ze schodami 

terenowymi. 

TRASA KOLARSTWA GÓRSKIEGO – zaprojektowano dwie trasy zjazdu: ekstremalną – downhill 

(długość ok. 160 m) i podjazd zręcznościowy trial górski (długość ok. 160 m.). Trasy rowerowe 

to ścieżki naturalne, proste i wyczynowe z przeszkodami o różnym stopniu trudności. Pojawią się 

również stojaki rowerowe.

GÓRKA SANECZKOWA – do jazdy na sankach 

wydzielono pas terenu o szerokości ok. 8 m 

i długości ok. 9,5 m w części o większym 

spadku i  ok. 6,5 m o łagodniejszym 

nachyleniu. Jako dodatkową atrakcję przy 

górce  saneczkowe j  zapro jek towano 

zjeżdżalnię terenową, którą można zjechać po 

skarpie od ścieżki ogólnodostępnej na dół, 

w kierunku placyku piknikowego. Zjeżdżalnia 

jest rozwiązaniem opcjonalnym.

Hamak siatkowo-rekreacyjny na Wzgórzu Markowca.
W tle widoczna jest ścianka wspinaczkowa wraz z punktem widokowym.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNO – HISTORYCZNA NA 

WZGÓRZU MARKOWCA – koncepcja ścieżki, 

zakłada brak bezpośredniej ingerencji w formę 

obecnych obiektów historycznych, a jedynie 

działania w ich otoczeniu zmierzające do ich 

udostępnienia dla celów edukacyjnych. Obiekty 

objęte ochroną i włączone w zakres ekspozycji 

plenerowej to: ruiny głównego stanowiska 

kierowania ogniem, cztery stanowiska baterii 

przeciwlotniczej oraz stanowisko armaty. 

Na trasie ścieżki znajdą się punkty informacyjne, 

tablice informacyjne oraz makieta przestrzenna 

prezentującą szerzej walory przyrodnicze 

i kulturowe Wzgórza Markowca.

SCHODY TERENOWE – od strony ul. Młyńskiej 

zapewniono dostęp na teren Wzgórza poprzez 

schody terenowe.

M I N I  PA R K  L I N O W Y  –  p l a c  z a b a w 

przeznaczony dla najmłodszych użytkowników 

terenu. Składa się z przejść linowych, mini 

trawersu linowego i zjazdu linowego.

Ścieżka rekreacyjna wraz z infrastrukturą

Wieża widokowa

Dodatkowo pojawią się: placyki rekreacyjne, 

p u n k t y  w i d o k o w e ,  e l e m e n t y  m a ł e j 

architektury, ścieżki piesze i turystyczne 

(nordic walking), trasy rowerowe, nasadzenia 

zieleni (drzewa, krzewy i pnącza). 

W 2017 roku miastu udało się pozyskać na projekt rewitalizacji dofinansowanie unijne 

w kwocie około 13 000 000 zł. Umowę w tej sprawie podpisał burmistrz Michał Pasieczny 

oraz marszałek województwa Mieczysław Struk. Zakończenie wszystkich prac przewidziane 

jest do 2022 roku. 

„

„

Projekt Rewitalizacji 
Część inwestycyjna obejmuje: 

ź Renowację części wspólnych budynków mieszkalnych na osiedlu 

Zagórze wraz z zagospodarowaniem terenu – budową nowej 

infrastruktury sportowej (boiska, place zabaw, trasa rowerowa) 

budową i przebudową chodników/ścieżek komunikacyjnych.

ź Powstanie nowej przestrzeni miejskiej na obszarze Wzgórza 

Markowca – stworzenie parku wraz z wieżą widokową i ścianką 

wspinaczkową, schodami terenowymi oraz ścieżką historyczną.

ź Adaptację budynku na Klub Integracji Społecznej.

Część społeczna obejmuje: 

ź Aktywizację społeczną i zawodową.

ź Realizację warsztatów i szkoleń dla rodziców oraz konsultacje i poradnictwo 

specjalistyczne w zakresie prawa rodzinnego.

ź Utworzenie Zagórskiego Klub Rodziny i Klubu Młodzieżowego

„Nasza Dzielnica”.

Ta część realizowana będzie przez Centrum Integracji Społecznej oraz Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rumi.
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działania społeczne

Sprawy społeczne 15

CIS przyucza do zawodu

Centrum Integracji Społecznej zajmuje się 
pomocą tym mieszkańcom, którzy z jakichś 
powodów utracili zdolność do udziału 
w życiu społecznym czy zawodowym. Usługi 
świadczone przez Centrum na rzecz swoich 
podopiecznych są nastawione na pomoc 
w zdobyciu kluczowych kompetencji. Jedną 
z nich jest zawód. 
– Warsztat wewnętrzny prowadzony jest 
przez zatrudnionego na umowę instruktora 
zawodu. Pod jego okiem uczestnicy 
zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną. 
Koncepcja powstania warsztatu narodziła 
się z głębokiej analizy potrzeb bezrobotnych 
mieszkańców, lokalnych pracodawców oraz 
gminy. Pracowałam nad nią kilka lat – mówi 
radna Karol ina Rydzewska. – Jako 
p r z e w o d n i c z ą c a  Ko m i s j i  O ś w i a t y 
i Wychowania Rady Miejskiej badałam 
zapotrzebowanie na remonty w placówkach 
oświatowych oraz wydatki przeznaczone na 
ten cel. Koszty były zawsze wysokie, dlatego 
w swojej koncepcji tworzenia CIS ujęłam 
warsz tat  wewnętr zny  remontowo-
budowlany, który te potrzeby zabezpiecza 
w niższej cenie – dodaje. 
Osoby wytypowane do udziału w warsz-
tatach zawodowych w Centrum Integracji 
Społecznej przechodzą rekrutację. W jej 
t rakc ie badane są ich kwal ifikacje 
i dotychczasowe predyspozycje zawodowe. 
Następnie uczestnicy kierowani są na 
badania z zakresu medycyny pracy oraz 
szkolenia BHP. 

– Podczas ferii  zimowych warsztat 
remontowo-budowlany wykonał remont 
świetlicy w oddziale przedszkolnym Szkoły 
podstawowej nr 1. Na przełomie grudnia 
i stycznia wykonaliśmy remont, polegający 
na przyłączeniu ciepłej wody, wymianie 
instalacji elektrycznej w mieszkaniu 
niewidomych mieszkańców oraz hydraulikę 
z przyłączeniem kabiny prysznicowej 
u innych potrzebujących. Materiały 
w y k o r z y s t a n e  p o d c z a s  re m o n t ó w 
pochodziły ze Szlachetnej Paczki – mówi 
Karolina Rydzewska. 
Dla  uczestn ików organizowane są 
zewnętrzne warsztaty zawodowe m.in. 
administracyjny, pomocniczy obsługi 
p lacówek oświa towych ,  ks ięgowy, 
opiekuńczy, stolarski czy fryzjerski. 
Pozyskiwanie kwalifikacji odbywa się 
poprzez praktyczną naukę zawodu – przy 
p o m o c y  i  p o d  c z u j n y m  o k i e m 
wykwalifikowanego instruktora.
Centrum Integracji Społecznej powołano 
decyzją Rady Miejskiej Rumi w lutym 2017 
roku. Podobne instytucje z powodzeniem 
działają m.in. w Pucku czy Wejherowie. 
Skutecznie realizują programy reintegracji 
z a w o d o w e j ,  n a b y w a n i a  n o w y c h 
u m i e j ę t n o ś c i  c z y  r a c j o n a l n e g o 
gospodarowania posiadanymi środkami. 
– Reintegracja zawodowa, czyli praktyczna 

nauka zawodu, odbywa się przez rok, 
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 
do 14:00  – podsumowuje Karol ina 
Rydzewska.

Centrum Integracji społecznej przyucza 
do zawodu grupę bezrobotnych 
mieszkańców. Wszystko w ramach 
warsztatów zawodowych – ich realizacja 
jest jednym z zadań powstałej w 2017 
roku instytucji.  

Rumia Liderem Innowacji

Integracja i pomoc zawodowa

Część zadań realizowanych będzie przez filię 

Klubu Integracji Społecznej Zagórze. Oferta 

placówki skierowana jest do osób nieaktywnych 

zawodowo i/lub bezrobotnych z terenu 

Zagórza. Szczególną opieką objęte zostaną 

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń 

pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne 

czy osoby korzystające z pomocy żywnościowej. 

Będą mogły one liczyć na wsparcie specjalistów 

z zakresu pomocy społecznej, udział w różnego 

rodzaju warsztatach (np. zawodowych), 

konsultacjach czy grupach wsparcia, a także 

skorzystać z darmowych porad prawnych, 

kursów czy stażów. 

Rodz icom korzys ta jącym z  te j  ofer ty 

zapewniona zostanie opieka nad dziećmi od 3 

do 6 lat – na czas realizacji działań w filii Klubu 

Integracji Społecznej Zagórze.

Wsparcie rodziny

Drugi projekt pomocowy to Centrum Usług 

Pomagają mieszkańcom Zagórza 
Osoby niepełnosprawne, bezrobotne, zagrożone ubóstwem – 
najbardziej potrzebujące grupy społeczne – otrzymają wsparcie 
w ramach programu rewitalizacji Zagórza. Podjęcie działań 
możliwe jest dzięki zdobytemu przez Urząd Miasta Rumi 
dofinansowaniu w wysokości prawie 3 milionów złotych. 

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się:  

Filia Klubu Integracji Społecznej Zagórze

Rumia, ul. Młyńska 8 Tel.: 537 807 430

Fundacja Promocji Gmin Polskich przekazała Rumi tytuł „Lidera Innowacji”. 
Instytucja wysoko oceniła działalność miasta w zakresie wdrażania rozwiązań 
podnoszących jakość życia, a przy tym opartych na nowoczesnych technologiach.  

W ramach warsztatów remontowo-budowlanych wykonano szereg prac dla miasta

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 1 wyremontowana

przez uczestników warsztatów CIS

Dane kontaktowe do CIS:
Rumia, ul. Starowiejska 17
tel.: 58 679 65 70
e-mail: r.brzeska@cis.rumia.eu

Rumia naturalnie pomysłowa
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Społecznych Zagórze. Jego oferta dedykowana jest 

przede wszystkim rodzinom przeżywającym 

trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz osobom 

niesamodzielnym, wymagającym stałej opieki. 

W ramach działalności Centrum prowadzone 

będą warsztaty i szkolenia dla rodziców, 

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, 

terapie i mediacje rodzinne. Powstanie także 

rodz inna  g rupa  wspa rc i a  o raz  będą 

prowadzone zajęcia dla młodzieży w ramach 

klubu młodzieżowego „Nasza dzielnica”.

Osoby opiekujące się niepełnosprawnymi lub 

niesamodzielnymi członkami rodzin będą 

mogły skorzystać ze szkoleń i warsztatów 

z zakresu usług opiekuńczych, a także porad 

psychologicznych, medycznych i prawnych. 

Udostępnione zostaną też usługi asystenckie 

w miejscu zamieszkania.

– Powyższe działania mają na celu wsparcie 

uczestników poprzez wzmocnienie poczucia 

własnej wartości i wiary we własne możliwości, 

wykształcenie umiejętności pozwalających na 

pełnienie ról społecznych, a także rozwój usług 

społecznych w zakresie wsparcia rodziny – 

mówi Gabriela Konarzewska,  dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Poszczególne projekty real izowane są 

w partnerstwie z Fundacją „Dla Was”, Związkiem 

Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 

Hufiec Rumia oraz Powiatowym Urzędem Pracy 

w Wejherowie.

Zagórze – nowy rozdział

Pomoc osobom zmagającym się z trudną 

sytuacją życiową jest częścią trwającego 

obecnie procesu rewitalizacji Zagórza. W jego 

ramach planowane jest także przeprowadzenie 

daleko idących inwestycji w obrębie dzielnicy 

oraz Góry Markowca.

Wszystko po to, aby otworzyć nowy rozdział 

w historii tej części miasta.

Na projekt rewitalizacji Urząd Miasta Rumi 

zdobył środki w wysokości około 13 mln złotych.

Łącznie statuetkami uhonorowano 20 pomorskich gmin. Wśród laureatów, obok Rumi, znalazł się także m.in. 

Puck, Starogard Gdański czy Tczew. Wręczenia odbyły się w ramach spotkania zatytułowanego „E-gmina. 

Bezpieczny rozwój”. W konferencji uczestniczyli czołowi polscy eksperci, między innymi specjaliści z Naukowej 

i Akademickiej Sieci Komputerowej.

– Celem przeprowadzonej w Gdańsku konferencji było zaprezentowanie prawnych i finansowych 

uwarunkowań oraz technologii informatycznych, usług i aplikacji w sieciach łączności elektronicznej 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości jednostek samorządu terytorialnego – deklarowali 

przedstawiciele fundacji. 

Rumia w ostatnich latach wprowadziła szereg innowacyjnych rozwiązań. Jednym 

z przykładów może być aplikacja SI-SMS, która pozwala na szybkie informowanie 

o bieżących zagrożeniach lub inicjatywach podejmowanych przez urząd miasta. 

Skorzystać z niej może każdy, kto posiada telefon komórkowy i/lub skrzynkę mailową. 

– System SI-SMS umożliwia nam skuteczne przekazywanie ważnych informacji. 

Ma to ogromne znaczenie np. w sytuacjach kryzysowych. Dzięki SI-SMS możemy też 

zapraszać mieszkańców na różnego rodzaju wydarzenia, jakie odbywają się 

w mieście – mówi Marcin Kurkowski, zastępca burmistrza Miasta Rumi.  

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem marszałka województwa 

pomorskiego Mieczysława Struka.

– Po trzech miesiącach 

uczestnictwa w warsztatach trójka 

podopiecznych CIS weszła na 

otwarty rynek pracy. Zostali 

zatrudnieni przez pracodawców, 

u których uczyli się przyszłych 

zawodów. CIS tworzy ofertę 

również dla pracodawców. Każdy, 

kto zgłosi zapotrzebowanie na 

pracownika, może otrzymać 

osobę, którą przyuczy do 

wykonywania zawodu. 

Pracodawca nie ponosi kosztów 

z tym związanych – informuje 

Karolina Rydzewska. Na zdjęciu: Piotr Wittbrodt – zastępca burmistrza Miasta Rumi, 

Ryszard Jagielski – prezes zarządu Fundacji Promocji Gmin Polskich
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CIS przyucza do zawodu

Centrum Integracji Społecznej zajmuje się 
pomocą tym mieszkańcom, którzy z jakichś 
powodów utracili zdolność do udziału 
w życiu społecznym czy zawodowym. Usługi 
świadczone przez Centrum na rzecz swoich 
podopiecznych są nastawione na pomoc 
w zdobyciu kluczowych kompetencji. Jedną 
z nich jest zawód. 
– Warsztat wewnętrzny prowadzony jest 
przez zatrudnionego na umowę instruktora 
zawodu. Pod jego okiem uczestnicy 
zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną. 
Koncepcja powstania warsztatu narodziła 
się z głębokiej analizy potrzeb bezrobotnych 
mieszkańców, lokalnych pracodawców oraz 
gminy. Pracowałam nad nią kilka lat – mówi 
radna Karol ina Rydzewska. – Jako 
p r z e w o d n i c z ą c a  Ko m i s j i  O ś w i a t y 
i Wychowania Rady Miejskiej badałam 
zapotrzebowanie na remonty w placówkach 
oświatowych oraz wydatki przeznaczone na 
ten cel. Koszty były zawsze wysokie, dlatego 
w swojej koncepcji tworzenia CIS ujęłam 
warsz tat  wewnętr zny  remontowo-
budowlany, który te potrzeby zabezpiecza 
w niższej cenie – dodaje. 
Osoby wytypowane do udziału w warsz-
tatach zawodowych w Centrum Integracji 
Społecznej przechodzą rekrutację. W jej 
t rakc ie badane są ich kwal ifikacje 
i dotychczasowe predyspozycje zawodowe. 
Następnie uczestnicy kierowani są na 
badania z zakresu medycyny pracy oraz 
szkolenia BHP. 

– Podczas ferii  zimowych warsztat 
remontowo-budowlany wykonał remont 
świetlicy w oddziale przedszkolnym Szkoły 
podstawowej nr 1. Na przełomie grudnia 
i stycznia wykonaliśmy remont, polegający 
na przyłączeniu ciepłej wody, wymianie 
instalacji elektrycznej w mieszkaniu 
niewidomych mieszkańców oraz hydraulikę 
z przyłączeniem kabiny prysznicowej 
u innych potrzebujących. Materiały 
w y k o r z y s t a n e  p o d c z a s  re m o n t ó w 
pochodziły ze Szlachetnej Paczki – mówi 
Karolina Rydzewska. 
Dla  uczestn ików organizowane są 
zewnętrzne warsztaty zawodowe m.in. 
administracyjny, pomocniczy obsługi 
p lacówek oświa towych ,  ks ięgowy, 
opiekuńczy, stolarski czy fryzjerski. 
Pozyskiwanie kwalifikacji odbywa się 
poprzez praktyczną naukę zawodu – przy 
p o m o c y  i  p o d  c z u j n y m  o k i e m 
wykwalifikowanego instruktora.
Centrum Integracji Społecznej powołano 
decyzją Rady Miejskiej Rumi w lutym 2017 
roku. Podobne instytucje z powodzeniem 
działają m.in. w Pucku czy Wejherowie. 
Skutecznie realizują programy reintegracji 
z a w o d o w e j ,  n a b y w a n i a  n o w y c h 
u m i e j ę t n o ś c i  c z y  r a c j o n a l n e g o 
gospodarowania posiadanymi środkami. 
– Reintegracja zawodowa, czyli praktyczna 

nauka zawodu, odbywa się przez rok, 
od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 
do 14:00  – podsumowuje Karol ina 
Rydzewska.

Centrum Integracji społecznej przyucza 
do zawodu grupę bezrobotnych 
mieszkańców. Wszystko w ramach 
warsztatów zawodowych – ich realizacja 
jest jednym z zadań powstałej w 2017 
roku instytucji.  

Rumia Liderem Innowacji

Integracja i pomoc zawodowa

Część zadań realizowanych będzie przez filię 

Klubu Integracji Społecznej Zagórze. Oferta 

placówki skierowana jest do osób nieaktywnych 

zawodowo i/lub bezrobotnych z terenu 

Zagórza. Szczególną opieką objęte zostaną 

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń 

pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne 

czy osoby korzystające z pomocy żywnościowej. 

Będą mogły one liczyć na wsparcie specjalistów 

z zakresu pomocy społecznej, udział w różnego 

rodzaju warsztatach (np. zawodowych), 

konsultacjach czy grupach wsparcia, a także 

skorzystać z darmowych porad prawnych, 

kursów czy stażów. 

Rodz icom korzys ta jącym z  te j  ofer ty 

zapewniona zostanie opieka nad dziećmi od 3 

do 6 lat – na czas realizacji działań w filii Klubu 

Integracji Społecznej Zagórze.

Wsparcie rodziny

Drugi projekt pomocowy to Centrum Usług 

Pomagają mieszkańcom Zagórza 
Osoby niepełnosprawne, bezrobotne, zagrożone ubóstwem – 
najbardziej potrzebujące grupy społeczne – otrzymają wsparcie 
w ramach programu rewitalizacji Zagórza. Podjęcie działań 
możliwe jest dzięki zdobytemu przez Urząd Miasta Rumi 
dofinansowaniu w wysokości prawie 3 milionów złotych. 

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się:  

Filia Klubu Integracji Społecznej Zagórze

Rumia, ul. Młyńska 8 Tel.: 537 807 430

Fundacja Promocji Gmin Polskich przekazała Rumi tytuł „Lidera Innowacji”. 
Instytucja wysoko oceniła działalność miasta w zakresie wdrażania rozwiązań 
podnoszących jakość życia, a przy tym opartych na nowoczesnych technologiach.  

W ramach warsztatów remontowo-budowlanych wykonano szereg prac dla miasta

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 1 wyremontowana

przez uczestników warsztatów CIS

Dane kontaktowe do CIS:
Rumia, ul. Starowiejska 17
tel.: 58 679 65 70
e-mail: r.brzeska@cis.rumia.eu

Rumia naturalnie pomysłowa

Inwestycje14 15

Społecznych Zagórze. Jego oferta dedykowana jest 

przede wszystkim rodzinom przeżywającym 

trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz osobom 

niesamodzielnym, wymagającym stałej opieki. 

W ramach działalności Centrum prowadzone 

będą warsztaty i szkolenia dla rodziców, 

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, 

terapie i mediacje rodzinne. Powstanie także 

rodz inna  g rupa  wspa rc i a  o raz  będą 

prowadzone zajęcia dla młodzieży w ramach 

klubu młodzieżowego „Nasza dzielnica”.

Osoby opiekujące się niepełnosprawnymi lub 

niesamodzielnymi członkami rodzin będą 

mogły skorzystać ze szkoleń i warsztatów 

z zakresu usług opiekuńczych, a także porad 

psychologicznych, medycznych i prawnych. 

Udostępnione zostaną też usługi asystenckie 

w miejscu zamieszkania.

– Powyższe działania mają na celu wsparcie 

uczestników poprzez wzmocnienie poczucia 

własnej wartości i wiary we własne możliwości, 

wykształcenie umiejętności pozwalających na 

pełnienie ról społecznych, a także rozwój usług 

społecznych w zakresie wsparcia rodziny – 

mówi Gabriela Konarzewska,  dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Poszczególne projekty real izowane są 

w partnerstwie z Fundacją „Dla Was”, Związkiem 

Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 

Hufiec Rumia oraz Powiatowym Urzędem Pracy 

w Wejherowie.

Zagórze – nowy rozdział

Pomoc osobom zmagającym się z trudną 

sytuacją życiową jest częścią trwającego 

obecnie procesu rewitalizacji Zagórza. W jego 

ramach planowane jest także przeprowadzenie 

daleko idących inwestycji w obrębie dzielnicy 

oraz Góry Markowca.

Wszystko po to, aby otworzyć nowy rozdział 

w historii tej części miasta.

Na projekt rewitalizacji Urząd Miasta Rumi 

zdobył środki w wysokości około 13 mln złotych.

Łącznie statuetkami uhonorowano 20 pomorskich gmin. Wśród laureatów, obok Rumi, znalazł się także m.in. 

Puck, Starogard Gdański czy Tczew. Wręczenia odbyły się w ramach spotkania zatytułowanego „E-gmina. 

Bezpieczny rozwój”. W konferencji uczestniczyli czołowi polscy eksperci, między innymi specjaliści z Naukowej 

i Akademickiej Sieci Komputerowej.

– Celem przeprowadzonej w Gdańsku konferencji było zaprezentowanie prawnych i finansowych 

uwarunkowań oraz technologii informatycznych, usług i aplikacji w sieciach łączności elektronicznej 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości jednostek samorządu terytorialnego – deklarowali 

przedstawiciele fundacji. 

Rumia w ostatnich latach wprowadziła szereg innowacyjnych rozwiązań. Jednym 

z przykładów może być aplikacja SI-SMS, która pozwala na szybkie informowanie 

o bieżących zagrożeniach lub inicjatywach podejmowanych przez urząd miasta. 

Skorzystać z niej może każdy, kto posiada telefon komórkowy i/lub skrzynkę mailową. 

– System SI-SMS umożliwia nam skuteczne przekazywanie ważnych informacji. 

Ma to ogromne znaczenie np. w sytuacjach kryzysowych. Dzięki SI-SMS możemy też 

zapraszać mieszkańców na różnego rodzaju wydarzenia, jakie odbywają się 

w mieście – mówi Marcin Kurkowski, zastępca burmistrza Miasta Rumi.  

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem marszałka województwa 

pomorskiego Mieczysława Struka.

– Po trzech miesiącach 

uczestnictwa w warsztatach trójka 

podopiecznych CIS weszła na 

otwarty rynek pracy. Zostali 

zatrudnieni przez pracodawców, 

u których uczyli się przyszłych 

zawodów. CIS tworzy ofertę 

również dla pracodawców. Każdy, 

kto zgłosi zapotrzebowanie na 

pracownika, może otrzymać 

osobę, którą przyuczy do 

wykonywania zawodu. 

Pracodawca nie ponosi kosztów 

z tym związanych – informuje 

Karolina Rydzewska. Na zdjęciu: Piotr Wittbrodt – zastępca burmistrza Miasta Rumi, 

Ryszard Jagielski – prezes zarządu Fundacji Promocji Gmin Polskich
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Rumscy samorządowcy spotkali się 
z  d u c h o w n y m i ,  b y  ro z e g r a ć 
symboliczny mecz halowej piłki 
nożnej .  Niecodzienne starc ie 
zakończyło się wynikiem 2:1 dla 
gospodarzy.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 5 marca w siedzibie I LO im. Jana 

III Sobieskiego w Wejherowie. O przyznanie wyróżnienia mogli starać się 

zawodnicy i trenerzy, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe na arenie 

krajowej i międzynarodowej. 

– Każda forma dostrzeżenia przez środowisko lokalne jest dla nas miłą 

formą nagrody. Sportowiec czy trener, wykonując swoją pracę, stara się 

nie myśleć o ewentualnych splendorach, a skupia się na wyniku 

sportowym. Mimo to podobne wyróżnienia są dla nas dużym przeżyciem 

i jesteśmy za nie wdzięczni – mówi Robert Sawicki, trener APS Rumia. 

Oprócz Roberta Sawickiego, wśród wyróżnionych trenerów znaleźli się: 

Piotr Netter – trener UKS Tri-Team Rumia (triathlon); Tadeusz Gaweł – 

trener ATS Małe Trójmiasto Kaszubskie (tenis stołowy); Robert 

Niewiedziała – trener UKS Siódemka Rumia (biegi na orientację); 

Sławomir Piłat – trener KS Karate Sakura (karate). 

Nagrody wręczono też zawodnikom. W tym gronie znaleźli się: Kamila 

Bryła, Paulina Damaske, Weronika Konefke i Julia Trościanko – siatkarki 

APS Rumia; Natalia Dawidowska, Oliwia Kreft, Jakub Kuźba, Bartłomiej 

Mecz był widowiskową częścią Finału Halowych Mistrzostw 

Archidiecezji Gdańskiej w Piłce Nożnej im. Żołnierzy 

Wyklętych, który rozgrywany był 17 marca na hali MOSiR 

Rumia. Na boisku pojawili się między innymi burmistrz 

miasta Michał Pasieczny oraz przewodniczący miejskiej 

rady Ariel Sinicki.

W regularnym turnieju brali udział wyłącznie ministranci 

i lektorzy aktualnie służący w parafiach archidiecezji 

gdańskiej. Każdy zespół składał się z 8 zawodników 

(4 w polu, bramkarza oraz 3 rezerwowych).

Specjalne wydarzenie organizowane jest cyklicznie od kilku 

lat i do tej pory to zawsze księża zwyciężali. Tym razem, po 

zażartej walce, samorządowcy pokonali duchownych 2:1.

 Samorządowcy   KsiężaMecz

ARKA RUMIA 
Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ polskie drużyny rugby rzadko mają możliwość 

zmierzyć się z zagranicznymi klubami. Spotkanie odbyło się w ramach corocznego 

tournée Anglików po Europie. W poprzednich latach grali oni w m.in. w Poznaniu, 

Bukareszcie, Sofii, Warszawie i we Wrocławiu. Jednak dopiero teraz Clifton Crusaders, 

po raz pierwszy w historii zagranicznych wyjazdów, musieli uznać wyższość gospodarzy.

– Obie strony ustaliły, że mecz odbędzie się w dwóch połowach po 25 minut, grając tylko 

na przyłożenia oraz bez pchanych młynów, ze względu na brak wykwalifikowanych 

zawodników pierwszej linii młyna po stronie Anglików – relacjonuje Krzysztof Bogdanis, 

zawodnik RCAR i organizator meczu. – Pierwsza połowa była bardzo zacięta, Anglicy 

wykazali się bardzo dużą mobilnością i dobrym wyszkoleniem technicznym, i to właśnie 

oni zdobyli pierwsze punkty. Sytuacja zmobilizowała rumian, którzy do przerwy 

odpowiedzieli dwoma przyłożeniami, a gdy w drugiej połowie weszli w swój rytm, 

to udokumentowali swoją przewagę czterema przyłożeniami – podsumowuje.

Na zakończenie obie drużyny przyznały sobie wzajemnie puchary, a zawodnicy obejrzeli 

wspólnie transmisję z ostatniej rundy Pucharu 6 Narodów pomiędzy Anglią i Irlandią.

Clifton Crusaders RFC to uniwersytecka drużyna rugby reprezentowana przez obecnych 

studentów University of Bristol, którzy byli w przeszłości lub aktualnie są rezydentami 

akademików w dzielnicy Clifton.

CLIFTON CRUSADERS POKONAŁA
z Bristolu

Rugbiści z Rumi jako jedyni w Europie nie ulegli drużynie uniwersyteckiej Clifton Crusaders, która w sobotę (17 marca) 
pojawiła się na boisku Salos, by rozegrać sparing. Zawodnicy z Bristolu zostali pokonani przez gospodarzy 6:2.

2-1

KADETKI 

APS

Sportowcy
z wyróżnieniami
powiatu

Kilkunastu sportowców i trenerów z Rumi wyróżniły 
władze powiatu wejherowskiego. Nagrody otrzymały 
te osoby, które w 2017 roku odniosły szczególne 
sukcesy sportowe.  

MISTRZOSTW POLSKI
W FINALE 

W marcowych ćwierć�nałach i półf�nałach mistrzostw Polski 
kadetki Akademii Piłki Siatkowej zanotowały pewne 
zwycięstwa i tym samym dostały się do �nału. Zmierzą się w nim 
z najlepszymi polskimi zespołami w swojej kategorii wiekowej. 

W ćwierćfinale nasze zawodniczki były bezkonkurencyjne. Rumianki, mimo iż 
występowały w roli gospodarza turnieju, nie dały swoim przeciwniczkom taryfy 
ulgowej. Pewnie pokonywały kolejne zespoły: Szóstkę Mielec (3:1), ABIS Łódź (3:0), 
TPS Lublin (3:0) i Nike Ostrołęka (3:0). Wygrane dały kadetkom awans do 
rozgrywek półfinałowych. 
W tym turnieju APS również wypadł bezkonkurencyjnie. Siatkarki zmierzyły się 
w nim z MKS Dąbrową Górniczą (3:1), MKS Dwójką Zawiercie (3:0) i AZS AWF 
Wrocław (3:1). Ten etap zawodów odbył się w Dąbrowie Górniczej. 
– Postawę zawodniczek oceniam bardzo dobrze. Jestem szczególnie zadowolony 
z meczu z gospodarzami, czyli Dąbrową Górniczą. W jego trakcie dziewczyny 
wspięły się na wyżyny swoich aktualnych umiejętności – mówi trener APS Robert Sawicki.

 – Plany na finał są ambitne. Od początku 
sezonu mówiłem, że walczymy o złoty 
medal. Teraz najważniejsze, żeby 
zawodniczki były zdrowe. Mamy kilka 
tygodni, w trakcie których będziemy 
przygotowywać się pod konkretnych 
rywali – dodaje. 
Awans do finału oznacza, że APS zmierzy się 
z najlepszymi zespołami siatkarskimi z całej Polski. 
W tym gronie znalazły się także MKS Dąbrowa 
Górnicza, KS Pałac Bydgoszcz, LTS Legionovia 
Legionowo, Impel Wrocław, UMKS MOS Wola 
Warszawa oraz KS Energetyk Poznań i MUKS Dargfil 
Tomaszów Mazowiecki.
Turniej f�nałowy odbędzie się w dniach 

2-6 maja 2018 roku w Rumi.

Rumskie siatkarki w gronie najlepszych zespołów siatkarskich z całej Polski

Ogdowski, Grzegorz Żurek – biegacze na orientację z UKS Siódemka; 

Michał Jarliński, Jacek Krawczyk, Kacper Stępniak – triathloniści UKS Tri-

Team Rumia; Patryk Andrzejewski i Krzysztof Małachowski – karatecy KS 

Karate Sakura. 

– Takie nagrody z pewnością cieszą zawodników czy trenerów. Jest to 

forma dowartościowania, docenienia umiejętności. W mojej młodości 

każdy tego typu upominek sprawiał wielką radość, więc szczególnie 

w przypadku młodszych sportowców jest to bardzo pozytywny gest – 

mówi radny Marcin Kaczmarek. 

Więcej informacji oraz zdjęcia
rumia.eu

16 Sport 17Sport

Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej 

Samorządowców odbyły się w Choczewie. 

W zmaganiach uczestniczyło 5 drużyn, 

reprezentujących Wejherowo, Redę, Rumię 

oraz 2 ekipy gospodarzy. Po raz pierwszy od 

15 lat najlepsza okazała się reprezentacja 

Rumi, wygrywając wszystkie spotkania. 

Samorządowcy z Rumi najlepsi
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Od Skandynawów do starożytnych Rzymian

Niektórzy badacze twierdzą, że pierwotna 

n a z w a  R u m i  m o g ł a  m i e ć  z w i ą z e k 

z osadnictwem… północnogermańskim. Z Rumi 

niedaleko do Oksywia czy Jastarni, a te miejsca 

uzyskały swoje nazwy najprawdopodobniej od 

przybyszów ze Skandynawii. Według tej teorii 

rdzeń wyrazu „Rumia” wywodzi się ze 

staronordyckiego „rum” oznaczającego 

( r ó w n i e ż  w  d a w n e j  p o l s z c z y ź n i e 

i kaszubszczyźnie) po prostu „miejsce”, 

„przestrzeń”.

Warto dodać, że Rumia – podobnie jak wiele 

innych miejscowości w okolicy – bierze nazwę 

od rzeki. Pierwotnie „Rumią” nazywano 

najprawdopodobniej dzisiejszą Zagórską 

Strugę, dopiero z biegiem wieków nazwę 

połączono z osadą. 

Intrygujące jest też podobieństwo brzmieniowe 

słowa „Rumia” do łacińskiego „Roma”, czyli 

Rzym. Dowodów na związek nazwy „Rumia” ze 

starożytnym Rzymem nie ma. Jednak tam, gdzie 

brakuje twardych faktów, z pomocą przychodzą 

legendy. A te, jak wiadomo, często zawierają 

ziarnko prawdy.

Według jednej z nich Rumia była miejscem 

uwięzienia rzymskiego biskupa, który wybrał się 

na misję mediacyjną do Dunów i Szwedów. Jako 

dar dla zwaśnionych stron wiózł wyjątkową 

relikwię – głowę św. Barbary. Do celu swojej 

podróży nigdy jednak nie dotarł. Podczas 

sztormu jego okręt uległ zniszczeniu, a on sam 

ocalał jako jedyny członek załogi.

Traf chciał, że Bałtyk wyrzucił go nieopodal 

osady, której mieszkańcy – nie mogąc 

zrozumieć jego języka – potraktowali go jak 

jeńca. Od tej pory musiał ciężko pracować, 

a z niedoli wybawił go dopiero przejeżdżający 

przez te tereny zakonnik, który usłyszał 

pobożne łacińskie pieśni nieszczęśliwego 

biskupa. 

Na pamiątkę uwięzienia tego wyjątkowego 

rzymianina osadę nazwano… Rumią.

A dzielnice?

Równie ciekawa jest geneza nazw rumskich 

dzielnic. „Zagórze”, podobnie jak gdyńskie 

„Pogórze” lub gdańskie „Przymorze”, jest nazwą 

topograficzną. Dzielnica leży bowiem między 

znacznej wysokości wzgórzami morenowymi – 

w tym Górą Markowca. 

Pobliska „Szmelta” najprawdopodobniej 

Skąd wzięła się
nazwa naszego miasta? 

Najstarsze nazwy dzisiejszej Rumi brzmiały Rumina (1220 r.), Rumna 
(1235 r.), Rumpna (1253 r.), Romla (1583 r.) czy Rumla (1686 r.). 
Niemieccy osadnicy Rumię nazywali Rahmel lub Rhamel. Taka nazwa 
funkcjonowała też w czasie okupacji miasta podczas II wojny 
światowej. Etymolodzy zgodnie przyznają, że nazwa naszego miasta 
jest interesująca. Zatem skąd się wzięła? 

uzyskała swoją nazwę od niemieckiego 

czasownika „schmelzen”, czyli „topić”. Odnosi 

się ona zapewne do hamerni (kuźnic), które 

dawniej funkcjonowały na tym terenie,

a zajmowały się niczym innym, jak właśnie 

topieniem, np. mosiądzu. 

Niewątpliwie najprościej rozszyfrować nazwę 

dzielnicy „Lotnisko”, która ma związek – co 

oczywiste – z lotniskiem komunikacyjnym, które 

funkcjonowało na jej terenie przed wojną.  

Ciekawa jest historia Janowa, które dawniej 

nazywane było Krępcem. O ile samo „Janowo” 

jest wyrazem pochodzącym od imienia „Jan” 

(niem. Johann, Janowo po niemiecku nazywano 

Johannisdorf), nawiązującym zapewne do bliżej 

nieznanego dzierżawcy tych ziem, o tyle 

okreś len ie  „Kręp iec”  odnos i ło  s ię  do 

przepływającej dawniej w tej okolicy rzeki. Samo 

słowo oznacza suchą wyniosłość, np. ponad 

moczarami. 

Jeśli mowa o rzece, nie sposób nie wspomnieć 

o „Białej Rzece” – podobnie jak w przypadku 

„Krępca” także i tutaj geneza związana jest 

z nieistniejącym już dopływem Zagórskiej 

Strugi. Jako ciekawostkę można dodać, 

że w latach dwudziestych miejsce to nazywano 

także „Kanimi Budami”, co nawiązywało do 

lichych, niestarannie wykonanych budynków dla 

zwierzyny, które zapewne musiały wówczas 

istnieć w tym miejscu. 

Autor artykułu:
Darek Rybacki –

prowadzi blog
Szum Rumi

(www.szumrumi.pl)

Dokument z roku 1253 wymieniający Rumię pod starą nazwą Rumpna. Ze zbiorów p. A. Sadłowskiego.
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Drewniana tablica z czasów przedwojennych.

Zbiory MDK Rumia.

Szkoła przy ulicy
Świętojańskiej 11

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Szkołę zaczęto budować już w 1938 roku. 
Z o s t a ł a b y  o d d a n a  d o  u ż y t k u 
na jprawdopodobnie j  rok  późnie j , 
w okolicach października. Plany te 
pokrzyżował jednak wybuch wojny.

Budynek miał bardzo ciekawy epizod 
wojenny.  Niemiecka administracja 
przekształciła go bowiem w fabrykę części 
do samolotów wojskowych:  m. in . 
m y ś l i w c ó w  F o c k e - W u l f  F w  1 9 0 , 
bombowców Heinkel He 111 oraz Junkers 
Ju 288. Wpisywało się to w szerszą rolę 
Rumi, która przez okupantów traktowana 
była jako zaplecze produkcyjne Luftwaffe.

Po  w o j n i e  w  b u d y n k u  p o n o w n i e 
zorganizowano szkołę – taką funkcję pełni 
on do dziś. 

Ten sam budynek obecnie

Szkoła przy ulicy Świętojańskiej - zdjęcie z czasów okupacji
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Rumia naturalnie pomysłowa

nr 162
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Narastająca „góra śmieci” jest jednym z głównych problemów współczesnego świata. 

W Polsce jeszcze do niedawna odpady komunalne w całości przekazywane były na 

składowiska. W roku 2013 wprowadzono w Polsce obowiązek selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych przez mieszkańców, co pozwoliło ograniczyć ilość odpadów 

przekazywanych na składowiska, a zebrane frakcje materiałowe przekazywać 

do recyklingu i ponownego wykorzystania. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki” już pod koniec lat 90. podjął działania, które umożliwiły wdrożenie systemu 

segregacji odpadów materiałowych w gminach członkowskich Związku. Dzięki temu 

ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 2013 roku nie zaskoczyła naszych 

mieszkańców, którzy przeszło dekadę wcześniej przyjęli system selektywnej zbiórki 

odpadów z podziałem na frakcje: szkło, makulatura, plastik i tworzywa sztuczne wraz 

z metalami oraz odpady zielone pochodzące z ogrodów i parków (trawa, liście i gałęzie). 

Ponadto coroczne wzrosty poziomów odzysku zbieranych frakcji odpadów wskazują, 

że ekologiczne podejście do tematu „śmieci” jest dla nas naturalnym i oczywistym 

sposobem postępowania. 

Niebawem czeka nas kolejna zmiana w systemie segregowania u źródła. Poza głównymi 

frakcjami odpadów (zmieszane, papier i makulatura, plastik i metale, szkło oraz odpady 

O SEGREGACJI SŁÓW KILKA 

zielone) pojawią się pojemniki brązowe przeznaczone na odpadki kuchenne. Wyrzucać 

do nich będziemy roślinne odpadki kuchenne, resztki warzyw i owoców, obierki, fusy 

z kawy i herbaty. Celem rozszerzenia zakresu segregacji jest zwiększenie ilości odpadów 

przekazywanych do kompostowania. Efektem będzie nie tylko uzyskanie 

pełnowartościowego produktu – kompostu, ale i ograniczenie ilości odpadów 

przekazywanych na składowisku. To właśnie odpady kuchenne odpowiadają za silne 

zawilgocenie odpadów zmieszanych, czego efektem są procesy rozkładu zachodzące na 

składowisku i siłą rzeczy towarzyszące im nieprzyjemny zapach, tzn. odory, szczególnie 

uciążliwe dla mieszkańców okolic składowisk.

Poza segregacją odpadów materiałowych przypominamy też o obowiązkowym 

postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak zużyte sprzęty elektryczne 

i elektroniczne, baterie i akumulatory, przepracowane oleje, leki, substancje chemiczne 

i inne (pełną listę odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.kzg.pl). 

Wyrzucanie ich łącznie z odpadami komunalnymi jest zabronione i stanowi wielkie 

zagrożenie dla środowiska i organizmów żywych. Adresy Punktów Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych (PZON), pojemników na zużyte baterie oraz na przeterminowane leki 

dostępne są na naszej stronie: www.kzg.pl. 

Dodatek
specjalny

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino, kzg.pl, dgo@kzg.pl, tel. 58 624 66 11
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Od Skandynawów do starożytnych Rzymian

Niektórzy badacze twierdzą, że pierwotna 

n a z w a  R u m i  m o g ł a  m i e ć  z w i ą z e k 

z osadnictwem… północnogermańskim. Z Rumi 

niedaleko do Oksywia czy Jastarni, a te miejsca 

uzyskały swoje nazwy najprawdopodobniej od 

przybyszów ze Skandynawii. Według tej teorii 

rdzeń wyrazu „Rumia” wywodzi się ze 

staronordyckiego „rum” oznaczającego 

( r ó w n i e ż  w  d a w n e j  p o l s z c z y ź n i e 

i kaszubszczyźnie) po prostu „miejsce”, 

„przestrzeń”.

Warto dodać, że Rumia – podobnie jak wiele 

innych miejscowości w okolicy – bierze nazwę 

od rzeki. Pierwotnie „Rumią” nazywano 

najprawdopodobniej dzisiejszą Zagórską 

Strugę, dopiero z biegiem wieków nazwę 

połączono z osadą. 

Intrygujące jest też podobieństwo brzmieniowe 

słowa „Rumia” do łacińskiego „Roma”, czyli 

Rzym. Dowodów na związek nazwy „Rumia” ze 

starożytnym Rzymem nie ma. Jednak tam, gdzie 

brakuje twardych faktów, z pomocą przychodzą 

legendy. A te, jak wiadomo, często zawierają 

ziarnko prawdy.

Według jednej z nich Rumia była miejscem 

uwięzienia rzymskiego biskupa, który wybrał się 

na misję mediacyjną do Dunów i Szwedów. Jako 

dar dla zwaśnionych stron wiózł wyjątkową 

relikwię – głowę św. Barbary. Do celu swojej 

podróży nigdy jednak nie dotarł. Podczas 

sztormu jego okręt uległ zniszczeniu, a on sam 

ocalał jako jedyny członek załogi.

Traf chciał, że Bałtyk wyrzucił go nieopodal 

osady, której mieszkańcy – nie mogąc 

zrozumieć jego języka – potraktowali go jak 

jeńca. Od tej pory musiał ciężko pracować, 

a z niedoli wybawił go dopiero przejeżdżający 

przez te tereny zakonnik, który usłyszał 

pobożne łacińskie pieśni nieszczęśliwego 

biskupa. 

Na pamiątkę uwięzienia tego wyjątkowego 

rzymianina osadę nazwano… Rumią.

A dzielnice?

Równie ciekawa jest geneza nazw rumskich 

dzielnic. „Zagórze”, podobnie jak gdyńskie 

„Pogórze” lub gdańskie „Przymorze”, jest nazwą 

topograficzną. Dzielnica leży bowiem między 

znacznej wysokości wzgórzami morenowymi – 

w tym Górą Markowca. 

Pobliska „Szmelta” najprawdopodobniej 

Skąd wzięła się
nazwa naszego miasta? 

Najstarsze nazwy dzisiejszej Rumi brzmiały Rumina (1220 r.), Rumna 
(1235 r.), Rumpna (1253 r.), Romla (1583 r.) czy Rumla (1686 r.). 
Niemieccy osadnicy Rumię nazywali Rahmel lub Rhamel. Taka nazwa 
funkcjonowała też w czasie okupacji miasta podczas II wojny 
światowej. Etymolodzy zgodnie przyznają, że nazwa naszego miasta 
jest interesująca. Zatem skąd się wzięła? 

uzyskała swoją nazwę od niemieckiego 

czasownika „schmelzen”, czyli „topić”. Odnosi 

się ona zapewne do hamerni (kuźnic), które 

dawniej funkcjonowały na tym terenie,

a zajmowały się niczym innym, jak właśnie 

topieniem, np. mosiądzu. 

Niewątpliwie najprościej rozszyfrować nazwę 

dzielnicy „Lotnisko”, która ma związek – co 

oczywiste – z lotniskiem komunikacyjnym, które 

funkcjonowało na jej terenie przed wojną.  

Ciekawa jest historia Janowa, które dawniej 

nazywane było Krępcem. O ile samo „Janowo” 

jest wyrazem pochodzącym od imienia „Jan” 

(niem. Johann, Janowo po niemiecku nazywano 

Johannisdorf), nawiązującym zapewne do bliżej 

nieznanego dzierżawcy tych ziem, o tyle 

okreś len ie  „Kręp iec”  odnos i ło  s ię  do 

przepływającej dawniej w tej okolicy rzeki. Samo 

słowo oznacza suchą wyniosłość, np. ponad 

moczarami. 

Jeśli mowa o rzece, nie sposób nie wspomnieć 

o „Białej Rzece” – podobnie jak w przypadku 

„Krępca” także i tutaj geneza związana jest 

z nieistniejącym już dopływem Zagórskiej 

Strugi. Jako ciekawostkę można dodać, 

że w latach dwudziestych miejsce to nazywano 

także „Kanimi Budami”, co nawiązywało do 

lichych, niestarannie wykonanych budynków dla 

zwierzyny, które zapewne musiały wówczas 

istnieć w tym miejscu. 

Autor artykułu:
Darek Rybacki –

prowadzi blog
Szum Rumi

(www.szumrumi.pl)

Dokument z roku 1253 wymieniający Rumię pod starą nazwą Rumpna. Ze zbiorów p. A. Sadłowskiego.
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Drewniana tablica z czasów przedwojennych.

Zbiory MDK Rumia.

Szkoła przy ulicy
Świętojańskiej 11

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Szkołę zaczęto budować już w 1938 roku. 
Z o s t a ł a b y  o d d a n a  d o  u ż y t k u 
na jprawdopodobnie j  rok  późnie j , 
w okolicach października. Plany te 
pokrzyżował jednak wybuch wojny.

Budynek miał bardzo ciekawy epizod 
wojenny.  Niemiecka administracja 
przekształciła go bowiem w fabrykę części 
do samolotów wojskowych:  m. in . 
m y ś l i w c ó w  F o c k e - W u l f  F w  1 9 0 , 
bombowców Heinkel He 111 oraz Junkers 
Ju 288. Wpisywało się to w szerszą rolę 
Rumi, która przez okupantów traktowana 
była jako zaplecze produkcyjne Luftwaffe.

Po  w o j n i e  w  b u d y n k u  p o n o w n i e 
zorganizowano szkołę – taką funkcję pełni 
on do dziś. 

Ten sam budynek obecnie

Szkoła przy ulicy Świętojańskiej - zdjęcie z czasów okupacji
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Rumia naturalnie pomysłowa

nr 162
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Narastająca „góra śmieci” jest jednym z głównych problemów współczesnego świata. 

W Polsce jeszcze do niedawna odpady komunalne w całości przekazywane były na 

składowiska. W roku 2013 wprowadzono w Polsce obowiązek selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych przez mieszkańców, co pozwoliło ograniczyć ilość odpadów 

przekazywanych na składowiska, a zebrane frakcje materiałowe przekazywać 

do recyklingu i ponownego wykorzystania. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy 

i Chylonki” już pod koniec lat 90. podjął działania, które umożliwiły wdrożenie systemu 

segregacji odpadów materiałowych w gminach członkowskich Związku. Dzięki temu 

ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 2013 roku nie zaskoczyła naszych 

mieszkańców, którzy przeszło dekadę wcześniej przyjęli system selektywnej zbiórki 

odpadów z podziałem na frakcje: szkło, makulatura, plastik i tworzywa sztuczne wraz 

z metalami oraz odpady zielone pochodzące z ogrodów i parków (trawa, liście i gałęzie). 

Ponadto coroczne wzrosty poziomów odzysku zbieranych frakcji odpadów wskazują, 

że ekologiczne podejście do tematu „śmieci” jest dla nas naturalnym i oczywistym 

sposobem postępowania. 

Niebawem czeka nas kolejna zmiana w systemie segregowania u źródła. Poza głównymi 

frakcjami odpadów (zmieszane, papier i makulatura, plastik i metale, szkło oraz odpady 

O SEGREGACJI SŁÓW KILKA 

zielone) pojawią się pojemniki brązowe przeznaczone na odpadki kuchenne. Wyrzucać 

do nich będziemy roślinne odpadki kuchenne, resztki warzyw i owoców, obierki, fusy 

z kawy i herbaty. Celem rozszerzenia zakresu segregacji jest zwiększenie ilości odpadów 

przekazywanych do kompostowania. Efektem będzie nie tylko uzyskanie 

pełnowartościowego produktu – kompostu, ale i ograniczenie ilości odpadów 

przekazywanych na składowisku. To właśnie odpady kuchenne odpowiadają za silne 

zawilgocenie odpadów zmieszanych, czego efektem są procesy rozkładu zachodzące na 

składowisku i siłą rzeczy towarzyszące im nieprzyjemny zapach, tzn. odory, szczególnie 

uciążliwe dla mieszkańców okolic składowisk.

Poza segregacją odpadów materiałowych przypominamy też o obowiązkowym 

postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak zużyte sprzęty elektryczne 

i elektroniczne, baterie i akumulatory, przepracowane oleje, leki, substancje chemiczne 

i inne (pełną listę odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.kzg.pl). 

Wyrzucanie ich łącznie z odpadami komunalnymi jest zabronione i stanowi wielkie 

zagrożenie dla środowiska i organizmów żywych. Adresy Punktów Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych (PZON), pojemników na zużyte baterie oraz na przeterminowane leki 

dostępne są na naszej stronie: www.kzg.pl. 

Dodatek
specjalny

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino, kzg.pl, dgo@kzg.pl, tel. 58 624 66 11
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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 w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca 12:00-

14:00. Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukal i  sposobów real izac j i  naj lepszych 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 kwietniu 2018 roku:

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

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

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

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

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 kwietniu 2018 roku

Termin sesji:

26 kwietnia 2018 roku, o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Rumi

Tematy wiodące sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku:

ź Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście.
ź Sprawozdanie z działalności MOPS w Rumi.
ź Sprawozdanie z działalności CIS w Rumi.
ź Sprawozdanie Komisji ds. Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Komisja Samorządowa

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

18 kwietnia, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 kwietnia, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 kwietnia, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 kwietnia, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 kwietnia, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 kwietnia, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 kwietnia, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 kwietnia, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

24 kwietnia, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 kwietnia, godz. 18.30 (poniedziałek)

Sport20

podział. Zakłada on utworzenie czterech 
okręgów wyborczych. W trzech okręgach 
wybranych zostanie po pięciu radnych, 
a w jednym sześciu. Granice okręgów 
w uproszczeniu obejmują: centrum Rumi (okręg 
nr 1); Janowo (okręg nr 2); Starą Rumię 
i Lotnisko (okręg nr 3) oraz Szmeltę, Zagórze 
i Białą Rzekę (okręg nr 4). Szczegółowy podział 
dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
UM Rumia.
Kolejne inwestycje
Zmodyfikowano także budżet miasta na rok 
2018 i zarezerwowano w nim środki m.in. na 
przebudowę targowiska miejskiego, budowę 
ulic Gryfa Pomorskiego, Makuszyńskiego, 
Brzechwy,  Chodkiewicza i  Abrahama, 
modernizację chodników, budowę nowego 
oświetlenia ulic czy też program poprawy 
jakości ulic gminnych poprzez utwardzenie 
płytami typu yomb.
Tradycyjnie podjęto także szereg decyzji 
w związku z działaniami dotyczącymi tworzenia 
planów zagospodarowania przestrzennego.

Podczas sesji przedstawiono sprawozdanie ze 
w s p ó ł p r a c y  g m i n y  z  o rg a n i z a c j a m i 
pozarządowymi w 2017 roku. Podczas dyskusji 
zwrócono uwagę na skalę udzielanej przez 
miasto pomocy oraz szeroki wachlarz działań 
podejmowanych przez kluby sportowe, 
fundacje, stowarzyszenia czy parafie. Rumskie 
organizacje prowadzą m.in. zajęcia dla dzieci, 
młodzieży oraz seniorów, darmowe warsztaty, 
treningi czy wykłady.
Zmiany w oświacie
Na wniosek dyrektorów, nauczycieli oraz 
rodziców korekcie uległy zmiany oświatowe 
z 2017 roku – wymuszone przez reformę 
edukacji l ikwidującą gimnazja, a prze-
prowadzoną na szczeblu centralnym. Placówki 
pierwotnie włączane jako filie do istniejących 
szkół podstawowych uzyskały autonomię jako 
odrębne szkoły – z własną numeracją oraz 
rejonem. W ten sposób na oświatową mapę 
miasta od 1 września 2018 roku wróci Szkoła 
Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka, Szkoła 
Podstawowa nr  8  im.  Ks .  S tan is ława 
Ormińskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 7
im. Karola Wojtyły.
Rada Miejska przychyla się do wniosku 
rodziców i rad pedagogicznych, które chcą 
usamodzielnienia się wszystkich szkół. Podczas 
spotkań z nauczycielami z budynków byłych 
gimnazjów, rozmawiano o zagrożeniach 
podjęcia takiej decyzji – mówi Ariel Sinicki, 
przewodniczący rady miejskiej
 Nowe okręgi wyborcze
W styczniu tego roku Sejm RP wprowadził nowe 
przepisy wyborcze. Zniesiono jednomandatowe 
okręgi wyborcze w gminach powyżej 20 tysięcy 
mieszkańców. Nowe przepisy zobligowały tym 
samym większe miasta (w tym Rumię) do 
tworzenia nowych okręgów, w których wybiera 
się od 5 do 8 radnych.
W czasie marcowej sesji radni wprowadzili nowy 

Wiodącymi tematami marcowej sesji były współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz 

plany zagospodarowania przestrzennego miasta. Inne ważne podjęte uchwały dotyczyły  

zmian w rumskiej oświacie. Radni dostosowali także podział okręgów wyborczych do nowych 

przepisów oraz podjęli szereg decyzji związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta.

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

SESJI RADY MIEJSKIEJ
Podsumowanie marcowej 

Wręczenie podziękowań dla Pana Romana Łuczaka,

za upowszechnianie turystyki rowerowej na terenie miasta

– Na sesji Rady Miejskiej Rumi, która 

odbyła się 29 marca, znów uchwalaliśmy 

uchwały dotyczące miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Przyjęliśmy duży plan w obrębie ulic 

Dąbrowskiego i Stoczniowców. Poza tym 

p r z y s t ę p u j e m y  d o  p r o c e d u r y 

s p o r z ą d z a n i a  M P Z P  d l a  t r z e c h 

mniejszych obszarów to jest w rejonie 

ulicy Fabrycznej, ul. Wileńskiej oraz 

w rejonie planowanego przystanku 

S K M  B i a ł a  R z e k a .  To  t r z e c i e 

przystąpienie wynika z potrzeby 

określania układu komunikacyjnego 

p l a n o w a n e g o  p o ł ą c z e n i a 

ul. Cegielnianej z ul. Grunwaldzką 

wraz z przejazdem nad lub pod 

torami kolejowymi w celu realizacji 

p l a n o w a n e g o  p r z y s t a n k u  S K M . 

Nadmien ić  na leży,  że  wszys tk ie 

u c h w a ł y  d o t y c z ą c e  p l a n ó w 

zagospodarowania, zanim trafią pod 

obrady  rady  mie j sk ie j ,  uzysku ją 

pozytywne opinie Komisji  Polityki 

Przestrzennej. – Marek Chodnicki, Radny 

Miasta Rumi.
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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 w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca 12:00-

14:00. Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukal i  sposobów real izac j i  naj lepszych 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 kwietniu 2018 roku:

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

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

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

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

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 kwietniu 2018 roku

Termin sesji:

26 kwietnia 2018 roku, o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Rumi

Tematy wiodące sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku:

ź Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście.
ź Sprawozdanie z działalności MOPS w Rumi.
ź Sprawozdanie z działalności CIS w Rumi.
ź Sprawozdanie Komisji ds. Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Komisja Samorządowa

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

18 kwietnia, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 kwietnia, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 kwietnia, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 kwietnia, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 kwietnia, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

19 kwietnia, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 kwietnia, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 kwietnia, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

24 kwietnia, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 kwietnia, godz. 18.30 (poniedziałek)

Sport20

podział. Zakłada on utworzenie czterech 
okręgów wyborczych. W trzech okręgach 
wybranych zostanie po pięciu radnych, 
a w jednym sześciu. Granice okręgów 
w uproszczeniu obejmują: centrum Rumi (okręg 
nr 1); Janowo (okręg nr 2); Starą Rumię 
i Lotnisko (okręg nr 3) oraz Szmeltę, Zagórze 
i Białą Rzekę (okręg nr 4). Szczegółowy podział 
dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
UM Rumia.
Kolejne inwestycje
Zmodyfikowano także budżet miasta na rok 
2018 i zarezerwowano w nim środki m.in. na 
przebudowę targowiska miejskiego, budowę 
ulic Gryfa Pomorskiego, Makuszyńskiego, 
Brzechwy,  Chodkiewicza i  Abrahama, 
modernizację chodników, budowę nowego 
oświetlenia ulic czy też program poprawy 
jakości ulic gminnych poprzez utwardzenie 
płytami typu yomb.
Tradycyjnie podjęto także szereg decyzji 
w związku z działaniami dotyczącymi tworzenia 
planów zagospodarowania przestrzennego.

Podczas sesji przedstawiono sprawozdanie ze 
w s p ó ł p r a c y  g m i n y  z  o rg a n i z a c j a m i 
pozarządowymi w 2017 roku. Podczas dyskusji 
zwrócono uwagę na skalę udzielanej przez 
miasto pomocy oraz szeroki wachlarz działań 
podejmowanych przez kluby sportowe, 
fundacje, stowarzyszenia czy parafie. Rumskie 
organizacje prowadzą m.in. zajęcia dla dzieci, 
młodzieży oraz seniorów, darmowe warsztaty, 
treningi czy wykłady.
Zmiany w oświacie
Na wniosek dyrektorów, nauczycieli oraz 
rodziców korekcie uległy zmiany oświatowe 
z 2017 roku – wymuszone przez reformę 
edukacji l ikwidującą gimnazja, a prze-
prowadzoną na szczeblu centralnym. Placówki 
pierwotnie włączane jako filie do istniejących 
szkół podstawowych uzyskały autonomię jako 
odrębne szkoły – z własną numeracją oraz 
rejonem. W ten sposób na oświatową mapę 
miasta od 1 września 2018 roku wróci Szkoła 
Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka, Szkoła 
Podstawowa nr  8  im.  Ks .  S tan is ława 
Ormińskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 7
im. Karola Wojtyły.
Rada Miejska przychyla się do wniosku 
rodziców i rad pedagogicznych, które chcą 
usamodzielnienia się wszystkich szkół. Podczas 
spotkań z nauczycielami z budynków byłych 
gimnazjów, rozmawiano o zagrożeniach 
podjęcia takiej decyzji – mówi Ariel Sinicki, 
przewodniczący rady miejskiej
 Nowe okręgi wyborcze
W styczniu tego roku Sejm RP wprowadził nowe 
przepisy wyborcze. Zniesiono jednomandatowe 
okręgi wyborcze w gminach powyżej 20 tysięcy 
mieszkańców. Nowe przepisy zobligowały tym 
samym większe miasta (w tym Rumię) do 
tworzenia nowych okręgów, w których wybiera 
się od 5 do 8 radnych.
W czasie marcowej sesji radni wprowadzili nowy 

Wiodącymi tematami marcowej sesji były współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz 

plany zagospodarowania przestrzennego miasta. Inne ważne podjęte uchwały dotyczyły  

zmian w rumskiej oświacie. Radni dostosowali także podział okręgów wyborczych do nowych 

przepisów oraz podjęli szereg decyzji związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta.

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

SESJI RADY MIEJSKIEJ
Podsumowanie marcowej 

Wręczenie podziękowań dla Pana Romana Łuczaka,

za upowszechnianie turystyki rowerowej na terenie miasta

– Na sesji Rady Miejskiej Rumi, która 

odbyła się 29 marca, znów uchwalaliśmy 

uchwały dotyczące miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Przyjęliśmy duży plan w obrębie ulic 

Dąbrowskiego i Stoczniowców. Poza tym 

p r z y s t ę p u j e m y  d o  p r o c e d u r y 

s p o r z ą d z a n i a  M P Z P  d l a  t r z e c h 

mniejszych obszarów to jest w rejonie 

ulicy Fabrycznej, ul. Wileńskiej oraz 

w rejonie planowanego przystanku 

S K M  B i a ł a  R z e k a .  To  t r z e c i e 

przystąpienie wynika z potrzeby 

określania układu komunikacyjnego 

p l a n o w a n e g o  p o ł ą c z e n i a 

ul. Cegielnianej z ul. Grunwaldzką 

wraz z przejazdem nad lub pod 

torami kolejowymi w celu realizacji 

p l a n o w a n e g o  p r z y s t a n k u  S K M . 

Nadmien ić  na leży,  że  wszys tk ie 

u c h w a ł y  d o t y c z ą c e  p l a n ó w 

zagospodarowania, zanim trafią pod 

obrady  rady  mie j sk ie j ,  uzysku ją 

pozytywne opinie Komisji  Polityki 

Przestrzennej. – Marek Chodnicki, Radny 

Miasta Rumi.
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1–30.04

1–15.04 

Wystawa malarstwa Mariana Tracza,

Filia nr 1 MBP, ul Pomorska 11 

Wystawa haftu krzyżykowego Agaty Kułakowskiej

„Obrazy igłą malowane”

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

1–30.04 Portrety Kobiece - wystawa fotografii stylizowanej,

Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła „Kunszt”,  

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

Warsztaty Śpiewu Tradycyjnego, prowadzenie: Olga Krasoń, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

Wystawa malarstwa Stanisławy Neubauer

pt. „Kaszubski pejzaż”, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18.00 Po Drugiej Stronie Rampy, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18.00 Janowski Wieczór Teatralny – spektakl

pt. „Noc Helvera”- Ingmar Villqist – wystawia

Magdalena Bochan-Jachimek i Piotr Lewicki,

reżyseria Agnieszka Skawińska,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

7–08.04

10–30.04

5. czwartek godz. 10.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Drużynowych

Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców

rocznik 2005 i młodsi oraz 2002-2004, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43 

6. piątek

godz. 10.00-12.30 XX Bieg Wielkanocny,

Polana przy „Zochlinie”, ul. Sobieskiego 84A
7. sobota

godz. 11.00-13.00 Mecz Piłki Nożnej Junior B,

MKS ORKAN Rumia – AP KP Gdynia,

Boisko MOSIR, ul. Gdyńska

8. niedziela

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej Klasa B,

OKS Janowo Rumia – Konsal Sławoszyno,

Boisko MOSIR, ul. Gdyńska

godz. 12.00 Wystawa Klasycznych Aut,

Scena Letnia Miejskiego Domu Kultury

godz. 13.00-15.00 Mecz Rugby I Liga,

RC Arka Rumia – Legia Warszawa,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 10.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Piłce

Nożnej Dziewcząt rocznik 2002-2004,

 Boisko ORLIK, ul. Świętopełka

12. czwartek godz. 9.00  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji

O!PLA -  Teraz Dzieci Mają Głos,

kategoria wczesnoszkolna, obowiązują zapisy

impresariat@bibliotekarumia.pl,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 09.00-14.00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego

w Piłce Siatkowe Chłopców rocznik 2002-2004,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 4

godz. 11.00 Konkurs „Rodno Mowa”,

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09.00-15.00 XVI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Belfra,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
14. sobota

20. piątek

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga,

MKS ORKAN Rumia – Grom Nowy Staw,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

10. wtorek

godz. 18.00 Ogólnopolski Festiwal Polskiej

Animacji O!PLA – pokaz konkursowy,

kategoria Studyjna (animacja dla widzów 16+),

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 9.00  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji

O!PLA -  Teraz Dzieci Mają Głos, kategoria

przedszkolna, obowiązują zapisy impresariat@bibliotekarumia.pl,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

11. środa

godz. 10.00  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji

O!PLA -  Teraz Dzieci Mają Głos,

kategoria wczesnoszkolna, obowiązują zapisy

impresariat@bibliotekarumia.pl,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Wernisaż Malarstwa, aut. Maria Sułkowska,

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

13. piątek

godz. 17.00 Czytanie na podwieczorek, prowadzenie

Anna Rekowska i Dorota Wolter, Stacja Kultura Biblioteka

Główna, ul. Starowiejska 2

3.05.2018 r.
godz. 19:00 na stadionie

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

godz. 19.00 Biesiada Literacka,

gość spotkania Robert Janowski,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 10.00  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji

O!PLA -  Teraz Dzieci Mają Głos, kategoria

przedszkolna, obowiązują zapisy impresariat@bibliotekarumia.pl,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10.00-13.00 Mistrzostwa Rumi w Piłce Nożnej

Chłopców rocznik 2002-2004, Boisko ORLIK, ul. Świętopełka

godz. 18.00 Spotkanie autorskie z Ewą Lenarczyk,

Filia nr 1 MBP Rumia, ul. Pomorska 11

godz. 12.00 Zajęcia czytelniczo – plastyczne z Małgorzatą

Adamus (dzieci w wieku 5 – 10 lat), Stacja Kultura Biblioteka

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15.30-22.00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej –

VII turniej (zakończenie), 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

15. niedziela godz. 08.30-15.00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym – 

V turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 13.00-15.00 Mecz Rugby I Liga RC Arka Rumia –

AZS AWF Warszawa, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne,

spektakl pt. „Pinokio” – wystawia Teatr Koperka

i Kminka, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

16. poniedziałek godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Sztafetach

Sprawnościowych Dzieci klas II i III, 

SP nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

17. wtorek godz. 18.00 Spotkanie autorskie z Dorotą Masłowską,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

19. czwartek godz. 15.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

godz. 18.00-20.30 Mecz Tenisa Stołowego I Liga Mężczyzn

gr. Północna OTLogistics Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia-

ENERGA KTS Toruń, Hala Widowiskowo-Sportowa,

ul. Mickiewicza 49

godz. 19.00 Masaż Dźwiękiem Archaicznym, w wyk.

Lucyny Bierut-Mazurek, wstęp 30zł, zapisy pod

nr tel. 722 303 520, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

21. sobota godz. 09.30-21.30 Mistrzostwa Polski Północnej

Grand Prix Polski, VI Ogólnopolski Turniej

Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Rumi, 

hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11.00-12.30 Mecz Piłki Nożnej Junior C1

MKS ORKAN Rumia – Korona Żelistrzewo,

Boisko ORLIK, ul. Gdyńska

godz. 13.00 Stacja Jazzik – koncert dla dzieci

(w koncercie Cztery Struny Europy wystąpi

Katarzyna Jackowska – Enemuo z zespołem),

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 13.30-15.30 Mecz Piłki Nożnej Junior B

MKS ORKAN Rumia – Arka II Gdynia,

Boisko MOSIR, ul. Gdyńska

godz. 14.00-20.00 Janowo się zgrywa - Ja Ty Gry,

turniej gier planszowych, Dom Kultury

SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej Junior B

MKS ORKAN Rumia – Arka II Gdynia,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 15.00 Kaszubska Niedziela w Janowie, w programie:

koncert wirtuoza akordeonu Pawła Nowaka, koncert zespołu

Muzaika, wystawa malarstwa pt. „Kaszubski pejzaż” – Stanisławy

Neubauer, pokaz taneczny „Kaszubska samba” – Klub Samba El Bomba

z Gdyni, wystawa akordeonów, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

24. wtorek godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

25. środa godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Dwa Ognie klas III,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 09.00-14.00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego

w Piłce Nożnej Dziewcząt rocznik 2002-2004, 

Boisko ORLIK, ul. Świętopełka

26. czwartek godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Dwa Ognie

klas III, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11.00 TU ŻYJEMY, wystawa konkursowa,

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18.00 Baśniowa Harmonia, czytanie baśni pt.

„W drodze do…”, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

27. piątek godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Mini

Piłce Nożnej Dziewcząt rocznik 2005 i młodsi,

Boisko ORLIK, ul. Świętopełka

godz. 18.00 Biesiada Szantowa z udziałem zespołu

Siebie Warci, spotkanie z wilkiem morskim

kpt. Lechem Romanowskim, wystawa fotografii koncertowej –

Tomasz Modzelewski, Dom Kultury SM Janowo,

ul. Pomorska 11

godz. 20.00-22.00 Ministranckie Święto Dominika

Savio „Otwarcie Imprezy”, Hala Widowiskowo-Sportowa,

ul. Mickiewicza 49

28. sobota godz. 09.00-16.00 Ministranckie Święto Dominika Savio

„Turnieje Piłki Nożnej” Boiska na terenie Miasta 

godz. 18.00 Koncert piosenki amerykańskiej, włoskiej

i francuskiej, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

29. niedziela godz. 09.30-12.30 Ministranckie Święto Dominika

Savio „Konkurencje Lekkoatletyczne”,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 11.00-14.00 Radosna Niedziela, cykl warsztatów,

gier i zabaw dla dzieci, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A 

godz. 13.30-14.30 Ministranckie Święto „Zakończenie Imprezy”,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 17.00 Janowski Wieczór Teatralny – monodram

pt. „Grubaska” – wystawia Izabela Noszczyk –

Teatr Miejski z Leszna, Dom Kultury SM Janowo,

ul. Pomorska 11

22. niedziela godz. 09.00-16.00 VII Aquathlon Rumia 2018

Finał 4 Mobility Grand Prix w Aquathlonie

Pościgowym, Pływalnia MOSIR, ul. Rodziewiczówny 8,

Park przy ul. Starowiejskiej

godz. 10.00-21.00 Mistrzostwa Polski Północnej Grand

Prix Polski, VI Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego

o Puchar Burmistrza Miasta Rumi,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

wstęp wolny

kwiecień 2018

godz. 15.00-18.00 Jubileusz 80-lecia Chóru Lira

Parafia NMP Wspomożenia Wiernych

ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1
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1–30.04

1–15.04 

Wystawa malarstwa Mariana Tracza,

Filia nr 1 MBP, ul Pomorska 11 

Wystawa haftu krzyżykowego Agaty Kułakowskiej

„Obrazy igłą malowane”

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

1–30.04 Portrety Kobiece - wystawa fotografii stylizowanej,

Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła „Kunszt”,  

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

Warsztaty Śpiewu Tradycyjnego, prowadzenie: Olga Krasoń, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

Wystawa malarstwa Stanisławy Neubauer

pt. „Kaszubski pejzaż”, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18.00 Po Drugiej Stronie Rampy, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18.00 Janowski Wieczór Teatralny – spektakl

pt. „Noc Helvera”- Ingmar Villqist – wystawia

Magdalena Bochan-Jachimek i Piotr Lewicki,

reżyseria Agnieszka Skawińska,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

7–08.04

10–30.04

5. czwartek godz. 10.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Drużynowych

Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców

rocznik 2005 i młodsi oraz 2002-2004, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43 

6. piątek

godz. 10.00-12.30 XX Bieg Wielkanocny,

Polana przy „Zochlinie”, ul. Sobieskiego 84A
7. sobota

godz. 11.00-13.00 Mecz Piłki Nożnej Junior B,

MKS ORKAN Rumia – AP KP Gdynia,

Boisko MOSIR, ul. Gdyńska

8. niedziela

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej Klasa B,

OKS Janowo Rumia – Konsal Sławoszyno,

Boisko MOSIR, ul. Gdyńska

godz. 12.00 Wystawa Klasycznych Aut,

Scena Letnia Miejskiego Domu Kultury

godz. 13.00-15.00 Mecz Rugby I Liga,

RC Arka Rumia – Legia Warszawa,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 10.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Piłce

Nożnej Dziewcząt rocznik 2002-2004,

 Boisko ORLIK, ul. Świętopełka

12. czwartek godz. 9.00  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji

O!PLA -  Teraz Dzieci Mają Głos,

kategoria wczesnoszkolna, obowiązują zapisy

impresariat@bibliotekarumia.pl,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 09.00-14.00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego

w Piłce Siatkowe Chłopców rocznik 2002-2004,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 4

godz. 11.00 Konkurs „Rodno Mowa”,

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09.00-15.00 XVI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Belfra,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
14. sobota

20. piątek

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga,

MKS ORKAN Rumia – Grom Nowy Staw,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

10. wtorek

godz. 18.00 Ogólnopolski Festiwal Polskiej

Animacji O!PLA – pokaz konkursowy,

kategoria Studyjna (animacja dla widzów 16+),

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 9.00  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji

O!PLA -  Teraz Dzieci Mają Głos, kategoria

przedszkolna, obowiązują zapisy impresariat@bibliotekarumia.pl,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

11. środa

godz. 10.00  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji

O!PLA -  Teraz Dzieci Mają Głos,

kategoria wczesnoszkolna, obowiązują zapisy

impresariat@bibliotekarumia.pl,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Wernisaż Malarstwa, aut. Maria Sułkowska,

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

13. piątek

godz. 17.00 Czytanie na podwieczorek, prowadzenie

Anna Rekowska i Dorota Wolter, Stacja Kultura Biblioteka

Główna, ul. Starowiejska 2

3.05.2018 r.
godz. 19:00 na stadionie

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

godz. 19.00 Biesiada Literacka,

gość spotkania Robert Janowski,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 10.00  Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji

O!PLA -  Teraz Dzieci Mają Głos, kategoria

przedszkolna, obowiązują zapisy impresariat@bibliotekarumia.pl,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10.00-13.00 Mistrzostwa Rumi w Piłce Nożnej

Chłopców rocznik 2002-2004, Boisko ORLIK, ul. Świętopełka

godz. 18.00 Spotkanie autorskie z Ewą Lenarczyk,

Filia nr 1 MBP Rumia, ul. Pomorska 11

godz. 12.00 Zajęcia czytelniczo – plastyczne z Małgorzatą

Adamus (dzieci w wieku 5 – 10 lat), Stacja Kultura Biblioteka

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15.30-22.00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej –

VII turniej (zakończenie), 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

15. niedziela godz. 08.30-15.00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym – 

V turniej, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 13.00-15.00 Mecz Rugby I Liga RC Arka Rumia –

AZS AWF Warszawa, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne,

spektakl pt. „Pinokio” – wystawia Teatr Koperka

i Kminka, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

16. poniedziałek godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Sztafetach

Sprawnościowych Dzieci klas II i III, 

SP nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

17. wtorek godz. 18.00 Spotkanie autorskie z Dorotą Masłowską,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

19. czwartek godz. 15.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

godz. 18.00-20.30 Mecz Tenisa Stołowego I Liga Mężczyzn

gr. Północna OTLogistics Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia-

ENERGA KTS Toruń, Hala Widowiskowo-Sportowa,

ul. Mickiewicza 49

godz. 19.00 Masaż Dźwiękiem Archaicznym, w wyk.

Lucyny Bierut-Mazurek, wstęp 30zł, zapisy pod

nr tel. 722 303 520, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

21. sobota godz. 09.30-21.30 Mistrzostwa Polski Północnej

Grand Prix Polski, VI Ogólnopolski Turniej

Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Rumi, 

hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11.00-12.30 Mecz Piłki Nożnej Junior C1

MKS ORKAN Rumia – Korona Żelistrzewo,

Boisko ORLIK, ul. Gdyńska

godz. 13.00 Stacja Jazzik – koncert dla dzieci

(w koncercie Cztery Struny Europy wystąpi

Katarzyna Jackowska – Enemuo z zespołem),

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 13.30-15.30 Mecz Piłki Nożnej Junior B

MKS ORKAN Rumia – Arka II Gdynia,

Boisko MOSIR, ul. Gdyńska

godz. 14.00-20.00 Janowo się zgrywa - Ja Ty Gry,

turniej gier planszowych, Dom Kultury

SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej Junior B

MKS ORKAN Rumia – Arka II Gdynia,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 15.00 Kaszubska Niedziela w Janowie, w programie:

koncert wirtuoza akordeonu Pawła Nowaka, koncert zespołu

Muzaika, wystawa malarstwa pt. „Kaszubski pejzaż” – Stanisławy

Neubauer, pokaz taneczny „Kaszubska samba” – Klub Samba El Bomba

z Gdyni, wystawa akordeonów, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

24. wtorek godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

25. środa godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Dwa Ognie klas III,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 09.00-14.00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego

w Piłce Nożnej Dziewcząt rocznik 2002-2004, 

Boisko ORLIK, ul. Świętopełka

26. czwartek godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Dwa Ognie

klas III, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11.00 TU ŻYJEMY, wystawa konkursowa,

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18.00 Baśniowa Harmonia, czytanie baśni pt.

„W drodze do…”, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

27. piątek godz. 09.00-12.00 Mistrzostwa Rumi w Mini

Piłce Nożnej Dziewcząt rocznik 2005 i młodsi,

Boisko ORLIK, ul. Świętopełka

godz. 18.00 Biesiada Szantowa z udziałem zespołu

Siebie Warci, spotkanie z wilkiem morskim

kpt. Lechem Romanowskim, wystawa fotografii koncertowej –

Tomasz Modzelewski, Dom Kultury SM Janowo,

ul. Pomorska 11

godz. 20.00-22.00 Ministranckie Święto Dominika

Savio „Otwarcie Imprezy”, Hala Widowiskowo-Sportowa,

ul. Mickiewicza 49

28. sobota godz. 09.00-16.00 Ministranckie Święto Dominika Savio

„Turnieje Piłki Nożnej” Boiska na terenie Miasta 

godz. 18.00 Koncert piosenki amerykańskiej, włoskiej

i francuskiej, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

29. niedziela godz. 09.30-12.30 Ministranckie Święto Dominika

Savio „Konkurencje Lekkoatletyczne”,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 11.00-14.00 Radosna Niedziela, cykl warsztatów,

gier i zabaw dla dzieci, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A 

godz. 13.30-14.30 Ministranckie Święto „Zakończenie Imprezy”,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 17.00 Janowski Wieczór Teatralny – monodram

pt. „Grubaska” – wystawia Izabela Noszczyk –

Teatr Miejski z Leszna, Dom Kultury SM Janowo,

ul. Pomorska 11

22. niedziela godz. 09.00-16.00 VII Aquathlon Rumia 2018

Finał 4 Mobility Grand Prix w Aquathlonie

Pościgowym, Pływalnia MOSIR, ul. Rodziewiczówny 8,

Park przy ul. Starowiejskiej

godz. 10.00-21.00 Mistrzostwa Polski Północnej Grand

Prix Polski, VI Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego

o Puchar Burmistrza Miasta Rumi,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

wstęp wolny

kwiecień 2018

godz. 15.00-18.00 Jubileusz 80-lecia Chóru Lira

Parafia NMP Wspomożenia Wiernych

ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1
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Maksymalnie – 250 tys. złotych na projekty inwestycyjne

W SUMIE 1 250 000,00 ZŁ

Więcej
informacji:

rumia.eu 58 679 65 69

budzetobywatelski@rumia.eu
Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7, Rumia
pokój - 02

PROJEKT! OBYWATELSKI 
ZGŁOŚ BUDŻETN
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20
18 TWÓJ

P O M Y S Ł
GŁOS
MIESZKAŃCÓW

WSPÓLNA
REALIZACJA

Maksymalnie – 50 tys. złotych na projekty prospołeczne

W SUMIE 250 000,00 ZŁ

RAZEM ZMIENIAMY RUMIĘ!

RumiaUM miasto_rumiarumia.eu @RumiaUM aplikacja BLISKOmiastorumia


