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Będzie remont dworca 

Mieszkańcy Rumi przestaną się wstydzić 
wyglądu Dworca PKP w Rumi. Dzięki rumskiej 
posłance PO Krystynie Kłosin, remont został 
wpisany do planu inwestycyjnego resortu 
infrastruktury na 2012 rok. Remont rumskiego 
dworca będzie kosztował około 4 mln zł., w tym 
80 procent dofinansuje budżet państwa, a resztę 
Polskie Koleje Państwowe. W ramach remontu  
i modernizacji wykonana zostanie m.in. 
termoizolacja, wymienione okna i drzwi, 
pomalowana elewacja i wyremontowany tunel, 
powstanie nowa część handlowa. Kształt i wygląd 
dworca będzie konsultowany z władzami miasta.  
Główne prace remontowe, prowadzone przez 
PKP, zaczną się w przyszłym roku, ale jeszcze  
w tym – o ile wszystko pójdzie zgodnie  
z zamierzeniami - zniknie kotłownia, a dworzec 
zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej 
OPEC. 

Filia w nowym miejscu 
Od poniedziałku, 1 sierpnia 2011 r. można już 
korzystać z nowej Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, która została otwarta w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej 19. 
Jest to filia biblioteki działająca wcześniej w 
budynku przy ul. Sobieskiego 26. Filia mieści się 
w nowych, jasnych, dużych pomieszczeniach. Na 
miejscu można poczytać, porozmawiać, 
skorzystać z Internetu i wypić kawę. Można 
przyjść z dziećmi, wnukami, ponieważ i one 
znajdą tu dla siebie książki, gry i zabawy. Filia 
jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
w godzinach od 10 do 18.  

Zadbaj o wyprawk ę szkoln ą  
Do 7 września 2011 r. rodzice uczniów 
rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły  
podstawowej i klasy III gimnazjum, mogą składać 
wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników. 
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do 
której dziecko będzie uczęszczać. Kryteria 
umożliwiające przyznanie pomocy są 
wyszczególnione  na stronie www. 
rumia.miasto.pl w zakładce Oświata.  

Nauka języka kaszubskiego 
Od 1 września 2011 r. w dwóch rumskich 
szkołach: Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole 
Podstawowej nr 6, dzieci będą się uczyć jęz. 
kaszubskiego. Taki zamiar ma także Gimnazjum 
nr 4. Rodzice, którzy chcą, aby ich latorośl uczyła 
się kaszubskiego, mogą to zgłaszać dyrektorowi 
placówki. Język kaszubski będzie wliczany do 
programu nauczania. 

RUMIA NA KASZUBSKIM ZJE ŹDZIE W LĘBORKU 
 
W sobot ę 23 lipca 2011 roku do L ęborka na XIII Zjazd Kaszubów  przybyło kilkana ście tysi ęcy 
osób. Wielu uczestników zjazdu dotarło na miejsce s pecjalnymi poci ągami Transcassubia.  
W tym roku dwa składy wyruszyły z Chojnic i Helu.  
 
Spod dworca w Lęborku do Sanktuarium Św. 
Jakuba Apostoła na mszę świętą w języku 
kaszubskim uczestnicy przemaszerowali przez 
miasto z flagami i transparentami. Po mszy świętej 
na placu Pokoju powitał Kaszubów premier  Polski 
Donald Tusk.  Podczas powitania mówił, że Polska, 
to wielkie bogactwo  różnorodności kultur i o tym, 
jak ważna jest odrębność etniczna Kaszubów.   
Na zjeździe nie zabrakło również występów 
zespołów kaszubskich takich jak: Levino czy 
Mareszci. Tego dnia do Lęborka przybyła ogromna 
liczba Kaszubów z całej Polski. Pomimo deszczowej 
aury wszyscy uczestnicy zjazdu bawili się doskonale.  
Na kaszubskim zjeździe w Lęborku byli także Kaszubi z Rumi, członkowie Zrzeszenia Kaszubsko – 
Pomorskiego oraz przedstawiciele władz: Elżbieta Rogala-Kończak, Burmistrz Miasta Rumi i Marcin 
Fuchs, Zastępca Burmistrza Miasta ds. Społecznych. Wśród rumskiej ekipy była także posłanka PO z 
Rumi  - Krystyna Kłosin.  
 

     
 
Rumscy Kaszubi na ulicach L ęborka      Krystyna Kłosin  i burmistrzowie Rumi 
 

LETNIA BIESIADA Z IREN Ą JAROCKĄ 
 
Gwiazda Wieczoru – Irena Jarocka, „Szwagry” i "Skła dak" przygrywaj ący do ta ńca, konkursy  
i zabawy na świeżym powietrzu, mała gastronomia, słodkie nagrody i d obra zabawa przez cały 
wieczór. Tak w skrócie mo żna opisa ć „Letni ą Biesiad ę”, która odbyła si ę w sobot ę  
16 lipca 2011 roku w parku przy ul. Starowiejskiej w Rumi.  
 
„Letnia Biesiada” była imprezą plenerową dla całych rodzin, a odbyła się na scenie letniej przy Dworku 
pod Lipami w parku przy Starowiejskiej. Zabawa zaczęła się o godz. 16, zakończyła około godz. 22.  
Do dyspozycji uczestników były punkty małej gastronomii, piwo beczkowe, plac zabaw, stoiska 
handlowe, wata cukrowa, popcorn, balony, cukierki, gofry, catering i ciepłe posiłki. Nie zabrakło także 
nagród dla uczestników licznych konkursów, do udziału w których zapraszał konferansjer.  
Natomiast do tańca namawiały przez cały wieczór dwa zespoły: „Szwagry” i „Składak”.  
Gościem i Gwiazdą Wieczoru była Irena Jarocka, której występ zgromadził licznych wielbicieli. 
Kapryśna ostatnio pogoda również dopisała, więc wszyscy uczestnicy bawili się naprawdę dobrze. 
 

        
 
Irena Jarocka ma wci ąż licznych fanów      Irena Jarocka, jak zawsze w do brej formie 
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BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA W RUMI 
 
Kolejny raz, Narodowy Fundusz Zdrowia i Centrum Usł ug Medycznych FADO zaprosiły 
mieszkanki Rumi w wieku od 50 do 69 lat  na bezpłatne badania mammograficzne.  Można było je 
zrobi ć w dniach od 18 do 21 lipca 2011 r. w specjalnym mam mobusie, który stał  przy Hali 
Widowiskowo – Sportowej rumskiego MOSiR. 
 
Badania mammograficzne przeprowadzane w Rumi wykonywane były w ramach programu 
Narodowego Funduszu Zdrowia pod nazwą” Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi, który jest częścią Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.” Panie nie objęte 
programem profilaktycznym mogły wykonać badanie odpłatnie – na podstawie zaświadczenia 
lekarskiego. Na każdą z przebadanych pań czekały upominki, ufundowane przez firmę „Ziaja”.  
- W lipcu w Rumi wykonaliśmy 236 badań 
mammograficznych – mówi Łukasz Dorosz z 
Centrum Usług Medycznych FADO . – W 
porównaniu z akcją, która wykonaliśmy w Rumi 
wiosną tego roku – przebadaliśmy wówczas ponad 
420 kobiet - badań było mniej, ale nie zapominajmy, 
że są wakacje. Chcielibyśmy jeszcze w tym roku 
pojawić się w Rumi, aby wykonać kolejne badania.  

Panie, których wyniki badań świadczą, ze znalazły się 
w grupie ryzyka, kierowane są na badania pogłębione.  
 
Nowoczesne mamamobusy, wysoko wykwalifikowana kadra  oraz ogromne do świadczenie  
w wykonywaniu bada ń, dają gwarancj ę, że badania s ą najwy ższej jako ści. 
 

25 LAT WŚRÓD RÓŻ 
 
Nagrody za wzorow ą i za najpi ękniejsz ą działk ę, za najpi ękniejsza altan ę, sadzenie drzewek 
jubileuszowych, ognisko, zabawa przy muzyce i wiele  innych atrakcji szykuje si ę z okazji 25-
lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Janowo” w Rumi . Impreza odb ędzie si ę 20 sierpnia 
(sobota) o godz. 15. Swój udział zapowiedziały tak że: Krystyna Kłosin, posłanka PO z Rumi oraz 
Elżbieta Rogala-Ko ńczak, Burmistrz Miasta Rumi. 
 
Rodzinny Ogród Działkowy „Janowo” przy ul. Kazimierskiej w Rumi zajmuje około 10 ha, 250 działek  
i 35 członków. Użytkowników znacznie więcej, ponieważ także członkowie rodzin spędzają tutaj dużo 
czasu. 
Uroczystość z okazji 25-lecia istnienia rozpocznie się o godz. 15 na terenie rekreacyjnym ogrodu.  
W programie przewidziano m.in.: wystawę plonów działkowych, wręczenie odznaczeń związkowych 
przyznanym działkowcom przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców i Okręgowy Zarząd 
PZD, finały konkursów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, poczęstunek i wspólna zabawa przy 
ognisku i muzyce. Będzie też sadzenie drzewek jubileuszowych: rajskiej jabłoni i grabów ozdobnych.  
- Zapraszamy serdecznie na uroczystość, bo warto, przede wszystkim dlatego, by obejrzeć wspaniale 
zagospodarowane i wypielęgnowane działki w naszym ogrodzie – mówi z dumą Mieczysław 
Kamiński, prezes ROD „JANOWO”.  – A że u nas jest naprawdę pięknie, wystarczy wspomnieć tylko,  
iż w ubiegłym roku działka w naszym ogrodzie, użytkowana przez Panią Krystynę Kordek zajęła  
I miejsce w konkursie na wzorowa działkę – na 245 działek biorących udział w rywalizacji - 
organizowanym przez Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku.  
 

POWIATOWE ŚWIĘTO POLICJI W WEJHEROWIE 
ODZNACZENIA DLA RUMSKICH POLICJANTÓW 

 
W piątek  29 lipca 2011 roku  o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyły si ę 
powiatowe obchody Święta Policji .  
 
Policjantom zostały wręczone odznaczenia 
państwowe i resortowe, nominacje na wyższe 
stopnie służbowe oraz wyróżnienia. W uroczystości 
wzięli udział m.in. Starosta Wejherowski, Prezydent 
Miasta Wejherowa, Zastępca Burmistrza Miasta 
Rumi, Zastępca Burmistrza Miasta Redy, Wójtowie 
Gmin,  
a także służby mundurowe zaprzyjaźnione z policją 
wejherowską oraz zaproszeni goście. 
Wśród uhonorowanych funkcjonariuszy byli także 
odznaczeni policjanci z Rumi, którym gratulacje 
złożył Marcin Fuchs, Zastępca Burmistrza Miasta 
Rumi: st. sier żant Dorota Stawska, podkomisarz 
Artur Kr ęgiel oraz mł. aspirant Wojciech B ączek 

Powiatowe Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego 112 

Policja 997 

Straż Pożarna 998 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Pogotowie Gazowe 992 

Pogotowie Wodno  - Kanalizacyjne 994 

Policja 58 679-67-02, 
 

Straż Pożarna 58 671-01-98 

Straż Miejska 58 671-94-73 
58 679-35-55 

Pogotowie Ratunkowe 58 677-61-02 
58 677-61-03 

Pogotowie Gazowe 58 671-18-82 

Pogotowie Energetyczne  
Gdynia 58 620-45-50 

Pogotowie Wodno - 
Kanalizacyjne 

58 621-67-20    
58 621-90-19 

Pogotowie Drogowe 58 679-44-40 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

58 671-05-56 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 58 672-18-60 

Zarząd Drogowy Wejherowo 58 774-32-80 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 58 672-13-09 

Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego - dyżurny straży 
pożarnej 
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego - dyżurna 
pogotowia ratunkowego 

58 677-61-00 
58 677-61-01 

 
 
58 677-61-02 
58 677-61-03 

Komendant Powiatowy Policji 
w  Wejherowie 
Komisariat Policji w Rumi 

58 672-97-22 
 

58 679 67 22 

Państwowa Inspekcja Pracy 58 672-71-83 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie 58 672-40-63 

Zespół  Konsultacyjny Miejskiej 
Komisji Rozw. Prob. Alkoh.  

58 671-94-73 
58 679-35-55 

Ośrodek Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wejherowie 

58 736-37-84 

NZOZ Przychodnia Biała Rzeka 
ul. Chełmońskiego 58 

609424814 
 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Pielęgniarskiej DOM - MED. 
ul. Sobieskiego 10A 

58 679 56 86 
 

NZOZ Pielęgniarek 
Środowiskowo - Rodzinnych 
"Krąg" s.c. 
ul. Derdowskiego 25A 

58 771-16-77 
 

NZOZ Nr 1  
ul. Derdowskiego 23 58 671-15-11 

NZOZ Nr 3 
ul. Katowicka 16 58 671-26-66 

NZOZ „Ars Medica” 
ul. Piłsudskiego 48A 58 671-98-25 

„Panaceum” NZOZ Poradnia 
Medycyny Rodzinnej  
ul. Katowicka 16 

58 671-72-10 

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna 

58 672-74-23 
58 672-74-27 

Szpital Specjalistyczny im. 
Floriana Ceynowy w 
Wejherowie (centrala) 

58 572-72-00 



ROWERZYŚCI JEŻDŻĄ INACZEJ 
 
Od 21 maja 2011 roku zmieniły si ę przepisy prawa drogowego 
dotycz ące ruchu rowerów. W my śl nowych zasad rowerzy ści 
otrzymali wi ęcej praw – ni ż mieli do tej pory - w porównaniu 
z kierowcami oraz pieszymi. Rumia jest miastem, w k tórym 
osób poruszaj ących si ę na rowerach jest bardzo du żo. Warto 
przybli żyć więc wszystkim zmiany w przepisach drogowych.  
 

 
O wprowadzonych zmianach rozmawiamy  
z asp. Anett ą Potrykus,  oficerem 
prasowych Komendy Powiatowej Policji  
w Wejherowie: 
 
- Czy mo żna powiedzie ć, że przepisy 
zmieniono z my ślą o rowerzystach? 
- Rzeczywiście, Ustawa z dnia 1 kwietnia 
2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym oraz ustawy o kierujących 
pojazdami (Dz.U. 2011 nr 92 poz. 530) 
nowelizująca prawo drogowe, zawiera wiele 

zmian szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i wygody 
rowerzystów. M.in.: rozszerzono listę pojazdów, które mogą 
poruszać się po drodze dla rowerów, rowerzyści mogą poruszać się 
także po środkowej części jezdni, nie we wszystkich przypadkach 
mają obowiązek ustępowania pierwszeństwa przejazdu, mogą 
omijać kierowców stojących na jezdni i stanąć na skrzyżowaniu 
przed samochodem. Pojawiły się także nowe pojęcia w prawie, jak 
np. śluza rowerowa.  
-  Rozpocznijmy od tego, kto teraz mo że jeszcze porusza ć się 
po drodze dla rowerów? 
- Dotychczas drogi dla rowerów były dostępne tylko dla pojazdów 
jednośladowych. Zgodnie z nowymi przepisami będą mogły z nich 
legalnie korzystać również pojazdy wielośladowe takie jak np. riksze, 
rowery z dwukołową przyczepką. Należy pamiętać, że tam, gdzie 
rowerzysta ma dostępną drogę dla rowerów, nie może poruszać się 
po jezdni. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy droga dla rowerów 
biegnie w innym kierunku niż ten, w którym jedzie rowerzysta - 
wtedy bez przeszkód może poruszać się po jezdni. Warto 
podkreślić, że w myśl znowelizowanych przepisów, rowerem będzie 
każdy pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą 
mięśni osoby jadącej tym pojazdem". Poza tym rower ze 
wspomaganiem elektrycznym również będzie klasyfikowany jako 
rower. Pojazdy, które przekraczają 0,9 m szerokości są natomiast 
definiowane jako wózki rowerowe. Z racji swoich wymiarów oraz 
masy nie mogą one poruszać się po drogach dla rowerów, a osoba 
prowadząca musi mieć ukończone 17 lat.  
- Prosz ę wyjaśnić, jaka jest ró żnica miedzy drog ą (ścieżką) 
rowerow ą, a pasem ruchu na jezdni, bo nie wszyscy rowerzy ści 
zdaja sobie spraw ę, że takie ró żnice istniej ą. 
- Pas ruchu dla rowerów stanowi część jezdni przeznaczoną do 
ruchu rowerów w jednym kierunku. Pasy ruchu mają dokładnie taką 
samą funkcję i znaczenie prawne jak drogi dla rowerów. Dlatego też, 
kiedy rowerzysta ma do dyspozycji pas rowerowy nie może 
poruszać się ani po chodniku, ani po samej jezdni. Kierowcy 
samochodów powinni pamiętać natomiast, że nie mogą wjeżdżać, 
zatrzymywać się oraz parkować na pasach przeznaczonych dla 
rowerzystów.  
-  Wspomniała Pani o nowych poj ęciach, jakie pojawiły si ę  
w znowelizowanych przepisach. Nowo ścią w prawie drogowym 
jest śluza rowerowa.   
- Tak. Śluza rowerowa, to przestrzeń dla rowerów usytuowana 
między tarczą skrzyżowania a linią zatrzymania dla samochodów 
przed sygnalizacją świetlną (wyróżniona zazwyczaj innym kolorem 
nawierzchni). Pozwala ona rowerzystom ustawić się bliżej 
skrzyżowania i ułatwia skręcanie. Kiedy auta zatrzymują się na 
czerwonym świetle, rowerzyści mogą minąć je i wjechać do śluzy, 
ustawiając się przed samochodami. Po zmianie świateł na zielone, 
rowerzysta jako pierwszy wjeżdża na skrzyżowanie i bezpiecznie 
udaje się w wybranym przez siebie kierunku. 
- Do tej pory, rowerzy ści mogli porusza ć się jedynie blisko 
prawej kraw ędzi jezdni. Teraz to si ę zmieniło. 
-  Dotychczas rowery tak jak inne pojazdy, zobowiązane były do 
jazdy jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Zmiana w przepisach 
zapobiec ma sytuacjom, w których kierujący samochodem 
wyprzedza na skrzyżowaniu rowerzystę, a następnie skręca  
w prawo zajeżdżając mu drogę. Po zjechaniu ze skrzyżowania, 
rowerzysta znów musi trzymać się możliwie najbliżej prawej 
krawędzi jezdni. Teraz także, rowerzyści mogą z prawej strony 
wyprzedzić wolno jadące auta np. w korku. Wcześniej rowerzysta 
musiał zjechać na lewą stronę. Nowelizacja legalizuje dość 
powszechne wśród rowerzystów wyprzedzanie wzdłuż prawego 

krawężnika. Teraz kierowca, zanim wykona manewr skrętu lub 
zatrzymaniem się, zawsze musi patrzeć w prawe lusterko i użyć 
kierunkowskazu.  
- Czy rowerzy ści w dalszym ci ągu musz ą porusza ć się jeden za 
drugim? 
- Nie. Zmiana zezwala na jazdę rowerem obok innego roweru. 
Należy jednak pamiętać, że przepis ten ma zastosowanie tylko 
wówczas, gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom 
ruchu drogowego, albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu 
ruchu drogowego.  
- Wcześniejsze przepisy nie definiowały do ko ńca  kto ma 
pierwsze ństwo na przeje ździe rowerowym. Czy w nowych 
przepisach zostało do dookre ślone? 
-  Rzeczywiście, do tej pory polskie prawo nie definiowało 
pierwszeństwa w tej sytuacji. Zgodnie z nowym przepisem, 
pierwszeństwo na przejeździe rowerowym (gdy droga dla rowerów 
przecina jezdnię), w sytuacji gdy auto skręca z drogi głównej  
w prawo/lewo - ma rowerzysta. Nowy zapis jest zgodny z Konwencją 
Wiedeńską o Ruchu Drogowym, którą Polska ratyfikowała w latach 
70. ubiegłego wieku.  
- Czy w dalszym ci ągu rowerzysta musi zatrzyma ć się jeśli 
kierowca nie mo że go wyprzedzi ć? 
- Nie. Zrezygnowano z zapisu, który obligował rowerzystę do 
zatrzymania się w przypadku, gdy kierowca samochodu miał 
problem z jego wyprzedzeniem.  
- W Polsce stała si ę już popularna rodzinna turystyka rowerowa. 
Coraz cz ęściej widzimy tak że rodziców jad ących na rowerze, do 
którego przymocowana jest przyczepka dla dzieci. Cz y to 
zgodne z przepisami? 
- Prawodawca pomyślał także o tym. Rodzice, którzy przewożą 
swoje dzieci w coraz bardziej popularnych przyczepkach 
rowerowych mogą odetchnąć z ulgą. Po zmianach można legalnie 
podróżować w ten sposób. Poza tym warto podkreślić, ze przyczepki 
rowerowe są bezpieczniejsze od plastikowych fotelików. W razie 
wypadku dziecko chronione jest  bowiem przez konstrukcję 
przyczepki. Istotne jest także to, że w razie wywrotki rodzica 
przyczepka nie przewraca się razem z rowerem. 
- Pieszych cz ęsto denerwuj ą  rowerzy ści  jad ący po chodniku, 
którzy poruszaj ą się szybko nawet wtedy, gdy wokół znajduje 
się dużo pieszych. Czy mog ą tak robi ć? 
- Rozszerzono listę sytuacji, w których rowerzysta może poruszać 
się po chodniku. Do tej pory było to możliwe tylko wtedy, gdy 
rowerzysta opiekował się jadącym rowerem dzieckiem w wieku do 
10 lat lub  gdy „szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch 
pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi 
co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.” Od dnia 
wejścia w życie nowych przepisów rowerzysta może korzystać  
z chodnika także w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, takich jak: śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy 
gęsta mgła. W takiej sytuacji rowerzysta pamiętać jednak musi  
o tym, że na chodniku pierwszeństwo zawsze ma pieszy.  
- I ostatnie pytanie. Czy je żeli rowerzysta chce przejecha ć przez 
„zebr ę”, powinien zsi ąść z roweru i przej ść na drug ą stron ę 
prowadz ąc rower obok? Zgodnie z obowi ązującymi wcze śniej 
przepisami, tj. przed wprowadzeniem zmian, o któryc h 
rozmawiamy, powinien tak robi ć. Tymczasem rowerzy ści 
nagminnie przeje żdżają pasy dla pieszych. Czy przepisy w tej 
kwestii si ę zmieniły? 
- Rowerzysta nie może przejeżdżać rowerem przez przejście dla 
pieszych. Przejście dla pieszych służby pieszym uczestnikom ruchu. 
Dlatego, gdy nie ma drogi dla rowerów obok przej ścia dla 
pieszych rowerzysta musi zsi ąść z roweru i przej ść przez 
przejście. W przypadku naruszenia przepisów prawa o ruchu 
drogowym rowerzyście grozi kara mandatu w wysokości 50 zł. 

 



JAK ZAPOBIEGA Ć BEZDOMNOŚCI 
ZWIERZĄT  NA TERENIE RUMI 

 
W czerwcu 2011r. Rada Miejska Rumi podj ęła uchwał ę przyjmuj ącą 
Program zapobiegania bezdomno ści zwierz ąt na terenie Gminy 
Miejskiej Rumia. Program obejmuje m.in. sterylizacj e i kastracje 
zwierząt, poszukiwanie dla nich nowych wła ścicieli, edukacj ę 
mieszka ńców, promowanie adopcji zwierz ąt bezdomnych, w tym 
kotów, egzekwowanie przepisów dotycz ących ochrony zwierz ąt.   
 
Nie tylko władze miasta i organizacje zajmujące się opieka nad 
zwierzętami próbują zapobiec bezdomności kotów w naszym mieście. 
Włączają się w to także rumscy wolontariusze 
- Rumia jest prężnie rozwijającym się miastem, pięknie obrastającym w 
nowe osiedla, a pod tymi blokami żyją koty, które bezinteresownie dbają 
o to, aby w naszych domach nie pojawiły się nieproszeni goście w 
postaci gryzoni - myszy i szczurów – mówią: Agnieszka i Weronika, 
rumskie wolontariuszki Mi ędzynarodowego Ruchu na Rzecz 
Zwierząt VIVA!!!  – Kot poluje dla zaspokojenia swojego instynktu, a nie 
– jak myślą niektórzy - aby przetrwać. Kot, który jest chory  
i niedożywiony, nie będzie polował. Ważne jest więc, aby koty były 
obecne w naszym środowisku, ale w kontrolowanej liczbie.  
- Czym zajmujecie si ę w imieniu Ruchu VIVA w naszym mie ście? 
- Wyłapywaniem kotów do sterylizacji, by zapobiec ich nadpopulacji. 
Martwi nas, że właściciele mają w domach niewysterylizowane kotki, 
bezmyślnie je rozmnażają, a potem pięknie odchowane maluchy trafiają 
w kartoniku pod śmietnik.  Dlatego apelujemy  do właścicieli kotek, aby 
je sterylizowali! . Pozwoli to uniknąć pojawienia się niechcianych 
kociaków, dokuczliwych rujek oraz wielu kocich chorób, jak: 
ropomacicze, rak sutka itd. Jeśli właściciele skontaktują się z nami, 
polecimy weterynarza, opowiemy, jak wygląda zabieg i jakie są z niego 
korzyści.  
Wyłapujemy też koty chore i w miarę możliwości leczymy. Ciężko jest 
jednak wyleczyć kota, który np. został nakarmiony trutką. Zwierzę umiera 
w potwornych męczarniach, jego narządy są zatruwane. Gdy ktoś jest 
świadkiem, bądź wie, że ktoś planuje ten bestialski czyn, niech zgłosi to 
nam! Niech nie będzie obojętny, to nic nie kosztuje, a może uratować 
pożyteczne zwierzę.  
-  Czy dokarmiacie bezdomne zwierz ęta? 
- Dokarmianie kotów, to kolejny problem. Wiemy, że tzw. karmicielki są 
prześladowane i gnębione przez mieszkańców. A przecież, one oddają 
całe serce bezdomnym, cierpiącym zwierzetom i z reguły dbają czystość 
w miejscu stołowania się kotów. Są jednak tacy mieszkańcy, którzy 
bezpośrednio z okien swoich domów wyrzucają resztki zepsutego 
jedzenia, traktując to, jako sposób na pozbycie się śmieci i licząc, ze 
bezdomny kot zje wszystko. Nie! Koty nie jedz ą ryb w occie, ko ści 
kurczaka, rybich głów i wn ętrzno ści, surówek warzywnych, itp.  
Nawet głodne i bezdomne. 
- Co z bezdomnymi kociakami, rodz ącymi si ę na podwórkach i pod 
blokami? 
- Jeśli pod blokami urodzą się kociaki, taki fakt też warto nam zgłosić. 
Wyleczymy je, odrobaczymy, odpchlimy i poszukamy maluchom domów. 
To najprzyjemniejsze z naszych zadań. Gdy uda się nam się znaleźć 
dom dla każdego kota wiemy, że nasz wysiłek został wynagrodzony. 
Kociaki małe, większe i największe, czekają na ludzką miłość i opiekę. 
Obecnie mamy do adopcji kociaki  w wieku od 8 tygodni do 4 

miesi ęcy.   
Są odrobaczone, 
odpchlone, zdrowe, 
załatwiają się do kuwet. 
Skore do zabaw  
i pieszczot.  Jeśli chodzi  
o dorosłe koty, to mamy 
kotki po sterylizacji   
i kocury  po kastracji,  
także odrobaczone, 
odpchlone, zdrowe . 
Prawdopodobnie są to 

zwierzęta, które ktoś 
wyrzucił, bo mu się 
znudziły. Prosimy o 
kontakt telefoniczny, 
a zaprosimy każdą 
osobę chętną do 
adoptowania kociaka, 
by mogła wybrać 
sobie wymarzonego 
czworonożnego 
towarzysza.   

Jeśli jednak nie chce ktoś adoptować  kociaka, może wesprzeć nasze 
działania przez przekazanie karmy dla kotów - mokrej czy suchej, 
witamin dla kotów, starych koców, poszewek czy prze ścieradeł  lub 
wpłaci ć pieni ążki na leczenie i sterylizacj ę. Za każdy grosz będziemy 
bardzo wdzięczne.  
 

Dane kontaktowe: 
Agnieszka tel.: 516-184-560 alendas@wp.pl 
Weronika  tel.:  519-653-920, werneu@wp.pl  

Dane do wpłat:  
Fundacja Mi ędzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierz ąt – Viva! 

ul. Kopernika 6/8, 00-367 Warszawa 
81 1370 1109 0000 1706 4838 7309 

z dopiskiem w tytule  "Rumia”  
bank DNB NORD Polska S.A. I O/Warszawa 

SWIFT potrzebny dla przelewów zagranicznych: MHBFPLPW 
 

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ RUMI  
SIERPIEŃ 2011 r. 

 
Komisja Rewizyjna  17 sierpnia 2011r. godz.15.30  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja Oświaty 
 i Wychowania 

18 sierpnia 2011r. godz.15.00.  
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja Samorządowa  18 sierpnia  2011r. godz.16.30.  
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja Kultury, Sportu 
i Rekreacji  

22 sierpnia  2011r. godz. 16.00. 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja 
Bezpieczeństwa 

22 sierpnia  2011r. godz. 17.30. 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia 

i Opieki Społecznej 

23 sierpnia  2011r. godz. 15.00. 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

Komisja Polityki 
Gospodarczej i Rozwoju 
Przestrzennego 

23 sierpnia  2011r. godz. 16.30. 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
(wspólne posiedzenie z Komisją F - B) 

Komisja Finansowo -

Budżetowa 

23 sierpnia  2011r. godz. 16.30. 
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi 
 

 
Sesja  Rady Miejskiej Rumi: 

 
-     25 sierpnia  2011 r.  godz.10.30. 
 

Temat wiod ący sesji: 
 

-     Oświata i wychowanie w mieście 
- Informacja o działalności szkół i gimnazjów samorządowych 
- Informacja o działalności przedszkoli samorządowych 
-     Sprawozdanie Komisji Oświaty i Wychowania 

 
Dyżury Przewodnicz ącego Rady i Wiceprzewodnicz ących Rady 

w sierpniu 2011 r. 
01.08.2011. – przerwa  wakacyjna 
08.08.2011. – przerwa wakacyjna 
15.08.2011. – dzień wolny od pracy 
22.08.2011. – godz.16.00-17.00.  – Wiceprzewodniczący Rady 
Henryk  Grinholc 
29.08.2011. – godz.16.00-17.00.  – Wiceprzewodniczący Rady 
Mieczysław Grzenia 
 

Dyżury Radnych Rady Miejskiej Rumi: 
- Radny Piotr Labudda           -  godz. 17.00 - 18.30 -  w każdą pierwszą 
środę miesiąca w  sali nr 15,  Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościelna 6,  
- Radny Zbigniew Rachwald - godz. 18.00 - 19.00 - w środy (poza tą 
poprzedzającą sesję Rady Miejskiej)  ul. Gdańska 47, pomieszczenie nr 
45,  
- Radny Mariusz Wiśniewski - godz.17.30 - 18.30 – w pierwszy wtorek 
miesiąca, Dom Kultury „Janowo”, 
- Radny Mieczysław Grzenia – godz.16.00 - 17.00 – w pierwszą środą 
miesiąca,  w Biurze Poselskim Posła RP Krystyny Kłosin   
ul. Dąbrowskiego 22 
- Radny Aleksander Kubina   – godz.17.00 - 18.00 – w pierwszą środą 
miesiąca (oprócz sierpnia br.) w Biurze Poselskim Posła RP Krystyny 
Kłosin, ul. Dąbrowskiego 22 



KALENDARZ IMPREZ  
RUMIA – SIERPIEŃ 2011 

 
Galeria „U Bibliotekarek”  Galeria Dobrego Humoru,  Miejska 
Biblioteka Publiczna ul. Pomorska 11. 
Wystawa Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Miejski 
Dom Kultury ul. Mickiewicza 19 
 
03 (środa) godz. 19.00; Letni Koncert Organowy - Karol Hilla - 
organy;  Kościół NMPWW ul. Dąbrowskiego 26, org. MDK, 
Pomorskie  Stowarzyszenie „MUSICA SACRA”, Parafia NMPWW 
 
04 (czwartek) godz. 08.30; wycieczka autokarowa Westerplatte, 
Faktoria rzymska - Pruszcz Gda ński, w ąskotorówk ą przez 
Żuławy, promem przez Wisł ę, zbiórka Dom Kultury SM „Janowo” 
ul. Pomorska 11 (zapisy); org. DK SM Janowo 
 
06 (sobota) godz. 10.00; wycieczka rowerowa, na trasie: Rumia, 
Kazimierz  (kapliczka, bunkier partyzantów ), Zatoka Pucka (ujście 
Zagórzanki),  Rewa (Cypel, Szpyrk, Aleja Gwiazd ), Mechelinki  
(przystań rybacka,  bulwar, Mikołajek Nadmorski ), Mosty (obelisk, 
dwór), Rumia, zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 
19, org. MDK  
godz. 14.00; Piknik Rowerowy pt. „Rower i Ty”; przejazd ulicami 
Rumi (zbiórka na parkingu SP 9) do miejsca pikniku przy siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”, ul. Dąbrowskiego 56; org. Klub 
Turystyki Rowerowej „Sama Rama” 
godz. 17.00; ORKAN Rumia SSA – GRYF 95 Słupsk – III liga 
Bałtycka  – mecz piłki no żnej seniorów , Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43, org. ORKAN Rumia SSA 
 
07 (niedziela) godz. 15.00; „Jarmark Kaszubski” impreza 
plenerowa na scenie letniej w parku przy ul. Starowiejskiej, przy 
Miejskim Domu Kultury w Rumi ul. Mickiewicza 19 – gość wieczoru 
Aleksandra Szwed młoda utalentowana wschodząca gwiazda wraz  
z  tancerkami  grupy „Volt”, org. ZKP, MDK  
 
10 (środa) godz. 19.00; Letni Koncert Organowy - Henryk 
Gwardak - organy (Finlandia);  Kościół NMPWW ul. Dąbrowskiego 
26, org. MDK, Pomorskie  Stowarzyszenie „MUSICA SACRA”, 
Parafia NMPWW 
 
13 (sobota) godz. 9.30; wycieczka rowerowa , trasa: Rumia, 
Osłonino, Celbowo, Mechowo Groty, Rumia;  zbiórka parking przy 
SP 9 ul. Stoczniowców, org. Klub Turystyki Rowerowej „Sama 
Rama” przy DK SM Janowo 
 
15 (poniedziałek) Dzień Wojska Polskiego – 91 Rocznica Bitwy 
Warszawskiej 
godz. 12.30; Msza Święta w intencji Ojczyzny w Ko ściele p.w. 
Podwy ższenia Krzy ża Świętego , ul. Kościelna 20 (z udziałem 
pocztów sztandarowych) 

godz. 13.30; składanie kwiatów w miejscach pami ęci narodowej 
(wojskowa asysta honorowa) 
 
17 (środa) godz. 19.00; Letni Koncert Organowy - Aleksander 
Przeradowski - organy, Maria Hilla - sopran; Kościół NMPWW 
ul. Dąbrowskiego 26, org. MDK, Pomorskie  Stowarzyszenie 
„MUSICA SACRA”, Parafia NMPWW 
 
19 (piątek) godz. 09.00; wycieczka autokarowa na trasie: Wieżyca 
- wieża widokowa, Złota Góra, Chmielno, Kartuzy, Sianowo,  jez. 
Kamienne - wycieczka dla dzieci pozostających latem w mieście, 
zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19 (zapisy), 
powrót ok. 16.00 - 17.00; org. MDK  
 
20 (sobota) godz. 10.00; wycieczka rowerowa, na trasie: Rumia, 
Szmelta (pomniki przyrody, brody), Piekiełko (śluzy na Zagórzance, 
leśniczówka), Bieszkowice (jezioro), Nowy Dwór Wejherowski, 
Zbychowo, Reda, Rumia , zbiórka przy Miejskim Domu Kultury ul. 
Mickiewicza 19, org. MDK  
godz. 10.00; wycieczka rowerowa -  rower, ja i natura trasa: 
Rumia, Kazimierz, Mo ście Błota, Kazimierz, Rumia;  zbiórka 
parking przy SP 9 ul. Stoczniowców, org. Stowarzyszenie Pomóż 
Sąsiadowi  
godz. 15.00-18.00, zajęcia sportowo-rekreacyjne park miejski przy 
ul. Filtrowej – konkurencje sportowe, warcaby, konkursy rysunkowe, 
ognisko org. Stowarzyszenie Pomóż Sąsiadowi 
godz. 17.00; ORKAN Rumia SSA – POGO Ń Barlinek – III liga 
Bałtycka  – mecz piłki no żnej seniorów , Stadion MOSiR ul. 
Mickiewicza 43, org. ORKAN Rumia SSA 
 

21 (niedziela) godz. 10.00; wycieczka rowerowa -  bezpiecze ństwo 
na drodze  trasa: Rumia, D ębogórze, Kazimierz, Reda, Rumia;  
zbiórka parking przy SP 9 ul. Stoczniowców, org. Stowarzyszenie 
Pomóż Sąsiadowi  
godz. 15.00-18.00, zajęcia sportowo-rekreacyjne park miejski przy 
ul. Filtrowej – konkurencje sportowe, warcaby, konkursy rysunkowe, 
ognisko org. Stowarzyszenie Pomóż Sąsiadowi 
 
27 (sobota) godz. 09.30; wycieczka rowerowa , trasa: Rumia, 
Kąpino, Pia śnica, Rumia; zbiórka parking przy SP 9 ul. 
Stoczniowców, org. Klub Turystyki Rowerowej „Sama Rama” przy 
DK SM Janowo 
godz. 15.30; „Janowska Biesiada” oraz „Dzie ń Uśmiechu”  
impreza plenerowa w parku miejskim przy ul. Filtrowej, w programie 
między innymi; gry, zabawy, konkursy dla dzieci, zakończenie 
AKCJI LATO 2011 – nagradzanie uczestników akcji oraz FUCUS – 
muzyka irlandzka, Jarek Wist  „Śladami swingu”, Piotr Bałtroczyk  – 
One Man Show, org. DK SM Janowo, Stow. Pomóż Sąsiadowi 
 
28 (niedziela) godz. 16.00;  Koncert Orkiestry D ętej pod dyrekcj ą 
Tadeusza Gruczy ; park przy Miejskim Domu Kultury, ul. 
Mickiewicza 19; org. MDK 
godz. 17.00; MKS ORKAN Rumia – KS Rozłazino – A klasa  – 
mecz piłki no żnej seniorów , Stadion MOSiR ul. Mickiewicza 43, 
org. MKS ORKAN Rumia 

 
31 (środa) godz. 17.00; ORKAN Rumia SSA – GWARDIA Koszalin 
– III liga Bałtycka  – mecz piłki no żnej seniorów , Stadion MOSiR 
ul. Mickiewicza 43, org. ORKAN Rumia SSA 
 
01 września (czwartek) 72 rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
godz. 16.45; składanie kwiatów w miejscach pami ęci narodowej 
(wojskowa asysta honorowa) 
godz. 18.00; Msza Św. w intencji Ojczyzny w Ko ściele 
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego  ul. Fredry 24 
(z udziałem pocztów sztandarowych) 

Bezpłatne korzystanie ze stołów tenisowych , Hala MOSiR ul. 
Mickiewicza 49, godz. 10.00-12.00 i 16.00-18.00 (uczniowie: szkół 
podstawowych, gimnazjów i średnich za okazaniem legitymacji 
szkolnej) 
 
KRYTA PŁYWALNIA MOSiR ul. Rodziewiczówny 8, tel. 58 679-44-
09 szczegóły na stronie: www.mosir.rumia.pl/pl/plywalnia  
Bilet wakacyjny  - 2zł od poniedziałku do pi ątku  w godz. 8.00 - 
17.00 (dzieci młodsze oraz uczniowie: szkół podstawowych, 
gimnazjów i średnich za okazaniem legitymacji szkolnej) 
od 01 do 12 i od 16 do 26 sierpnia  (od poniedziałku do piątku) 
dwutygodniowe turnusy nauki pływania, (wejścia co 45 minut w 
zależności od stopnia zaawansowania – 10 x 45min)  
godz. 08.00 - 12.30 „Letnia szkółka pływania dla dzieci” (koszt – 
bilet wakacyjny 2zł) 
godz. 16.15 - 19.15 „Lekcje pływania dla dorosłych”  (lekcje 
płatne) 
 

Zapraszamy na boiska ze sztuczn ą nawierzchni ą 
na terenie Rumi  

Ogólnodost ępne Strefy Rekreacji Dzieci ęcej: 
„Sabata” - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-
Wychowawczych ul. Sabata 12, tel. 58 671-07-19 (poniedziałek - 
piątek godz. 9.00-13.00)  
„Starowiejska”  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,  
ul. Starowiejska 4 
„Grunwaldzka”- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,  
ul. Grunwaldzka 57 
„Blisko Boisko” - Gimnazjum Nr 4, ul. Batorego 29, tel. 58 671-01-
40 
„Moje Boisko - ORLIK 2012” - Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
ul. Stoczniowców 6, tel. 58 671-29-17, (animator tel. kom. 519 102 
398)  
„Moje Boisko - ORLIK 2012” - boisko MOSiR  ul. Świętopełka 24 
(SL SALOS), tel. 58 771-17-37, (animator tel. kom. 604 776 516)  
 

Organizatorzy 
MDK ul. Mickiewicza 19, tel. 58 671-07-37 http://mdkrumia.org/  
MBP ul. Pomorska 11, tel. 58 671-83-04 http://www.mbprumia.org/ 
MOSiR ul. Mickiewicza 49, tel. 58 771-17-37 http://mosir.rumia.pl 
DKSM Janowo ul. Pomorska 11, tel. 58 671-82-93 http://www.smj-
rumia.pl  
 
 

Szczegółowe informacje mo żna uzyska ć bezpośrednio u 
organizatorów. Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do zmian 

w programie. 



 


