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25. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy 
W tegorocznej edycji największej akcji 
charytatywnej w Polsce mieszkańcy Rumi 
zebrali łącznie rekordową sumę ponad 62 
tysięcy złotych. Kwota przeznaczona zostanie 
na ratowanie życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
zapewnienie godnej opieki medycznej 
seniorom. 

Tradycyjnie rumski sztab Orkiestry umiejscowiony został w hali 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W tym roku dla uczestników 

wydarzenia przygotowano bogaty program. Nie zabrakło 

wydarzeń artystycznych, stoisk z gadżetami i usługami, a także 

emocjonującej licytacji prowadzonej przez niezastąpioną Adrianę 

Miętkę. Najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanego parku zabaw, 

a także zaopatrzyć się w magiczne kapelusze, balony i maskotki. 

– W Rumi padł kolejny rekord. W ramach Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy zebraliśmy ponad 62 tysiące złotych. 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych 

w przedsięwzięcie, czyli organizatorów, działaczy, wolontariuszy, 

artystów występujących na scenie, zaś przede wszystkim 

darczyńców – mówił Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. 

 Bogaty program artystyczny zaprezentowały m.in. rumskie 

przedszkola: w tym Janowiaczek, Przedszkole Nr 1 „Słoneczna 

Jedynka”, Przedszkole nr 2 „Bajka” i Przedszkole „Pod Topolą”. 

W akcję zaangażowały się też rumskie szkoły. Przed publicznością 

wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9, młodzież 

z Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum 2. Świąteczne piosenki 

zaśpiewały wokalistki z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi, zaś 

efektownym tańcem sportowym zachwycili podopieczni lokalnej 

szkoły tańca – Creative Dance. Swój pokaz przeprowadzili także 

uczniowie R&D Studia Tańca Spin z Galerii Rumia. 

Wieczorem zgromadzeni podziwiać mogli występ sekcji 

tanecznej Spinki oraz występ taneczny grupy EMBI. Podobnie jak 

roku temu w organizację Orkiestry włączył się klub RC Arka Rumia, 

który zaprezentował trening rugby. 

Jak co roku najgorętszym punktem programu były licytacje. 

Wygrać można było m.in. dzieła sztuki, upominki ufundowane 

przez sponsorów, a także piłkę do koszykówki podpisaną przez 

samego Marcina Gortata.  

Równolegle Finał WOŚP organizowany był także w Domu 

Kultury SM Janowo. Mieszkańcy mogli podziwiać przedszkolaków, 

tym razem z Iskierki i Puchatka. Z ogromnym zainteresowaniem 

spotkał się także pokaz fireshow. Wydarzenie zamknęły występy 

kolędników z Ekologicznej Szkoły Społecznej, a także pokaz 

muzyczny grupy Madi z Gdańska. 

W skali całego kraju w akcji wzięło udział 120 tysięcy 

wolontariuszy, datki rozliczano w 1600 sztabach. Po zakończeniu 

Finału WOŚP w Polsce zebrano łącznie prawie 62,5 miliona złotych 

(jest to kwota deklarowana, ostateczny wynik poznamy 7 marca). 

To niecałe 20 milionów więcej niż rok temu.  

W ciągu poprzednich 24 Finałów Orkiestra zebrała i przekazała 

na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 720 milionów złotych. 

Nocna zabawa, szlagiery muzyki rozrywkowej, pokaz sztucznych ogni – takie atrakcje czekały na 
mieszkańców Rumi, którzy Nowy Rok postanowili przywitać na stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

Najpierw była zabawa przy muzyce zespołu „Półtora gościa” 

pod przewodnictwem Leszka Winczewskiego.  Kapela 

zaprezentowała polskie i zagraniczne hity muzyczne – w sam raz 

na nocną imprezę sylwestrową. 

Następnie noworoczne życzenia złożyli mieszkańcom 

burmistrz miasta Michał Pasieczny, rumski poseł Jan Klawiter oraz 

przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki. Na scenie pojawili się 

też miejscy radni – Małgorzata Łoboz, Leszek Grzeszczyk oraz 

Florian Mosa. 

Równo o północy rozpoczął się pokaz fajerwerków. W tym roku 

trwał on aż kilkanaście minut. Przedstawienie pirotechniczne 

łączyło efekty świetlne i akustyczne, tworząc tym samym 

widowisko na najwyższym poziomie.  

Tradycyjnie dla przybyłych mieszkańców przygotowano wielki 

tort z herbem i logo miasta. 

Mimo niesprzyjającej aury – tego dnia Rumię panował silny 

mróz i wiatr – pod sceną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

bawiło się kilkaset osób. 

Rumia hucznie powitała Nowy Rok 

Bieg żołnierzy wyklętych – zapisy trwają
Po raz drugi z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej Ariela Sinickiego w Rumi odbędzie się bieg 
„Tropem wilczym”. Wydarzenie ma na celu upamiętnienie żołnierzy podziemia antykomunistycznego 
i antysowieckiego działających w latach 1944-1963. 

Bieg „Tropem wilczym” organizowany jest w całej Polsce. 

Dystans biegu wynosi dokładnie 1963 metrów. Liczba ta ma 

znaczenie symboliczne, bowiem w 1963 roku poległ ostatni 

żołnierz wyklęty, Józef Franczak ps. Lalek.

Impreza odbędzie się 26 lutego 2017 roku o godzinie 12:00. 

Zapisać się można za pośrednictwem strony internetowej 

elektronicznezapisy.pl lub tropemwilczym.pl, koszt udziału 

wynosi 10 złotych. Uczestnicy otrzymają pakiety startowe 

zawierające pamiątkowe koszulki z wizerunkiem "Wyklętych", 

a także medale.

Organizatorem tego ogólnopolskiego wydarzenia jest 

Fundacja Wolność i Demokracja. Początkowo bieg miał charakter 

surwiwalowy, od 2015 roku jest to inicjatywa ogólnopolska. 

Organizatorzy przewidują, że w całym przedsięwzięciu udział 

weźmie prawie 60 000 biegaczy z 240 miast w Polsce i na świecie. 

W Rumi inicjatorem wydarzenia jest Ariel Sinicki, przewodniczący 

Rady Miejskiej. 

– Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję biegu z okazji 

Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Dystans wynosi 1963 

metry, stąd zachęcamy do wzięcia udziału szczególnie rodziny 

z dziećmi. Na miejscu uczestnicy otrzymają atrakcyjne pamiątki, 

nie zabraknie też dodatkowych atrakcji – mówi Ariel Sinicki, 

przewodniczący Rady Miejskiej. 

Żołnierze wyklęci działali od 1944 roku. Ich głównym celem 

była walka z władzą komunistyczną. Liczbę żołnierzy szacuje się na 

120-180 tysięcy osób. Aparat państwowy bezwzględnie zwalczał 

podziemie antykomunistyczne, a także prowadził przeciw niemu 

intensywną propagandę, określając „Wyklętych” mianem faszystów 

i bandytów. 

Ostatni oficer podziemia antykomunistycznego, porucznik 

Anatol Radziwonik, poległ w walce z NKWD w maju 1949 roku. 

Ostatni żołnierz, Józef Franczak, prawie piętnaście lat później – 21 

października 1963 roku. Łącznie z rąk polskich i sowieckich 

komunistów zginęło ich prawie 9 tysięcy. 

zapisy na: tropemwilczym.pl
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50 litrów – tyle krwi udało się zebrać podczas akcji 
organizowanej przez NZOZ Panaceum w Rumi 
Janowie. Akcja zorganizowana została podczas 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców. 

Tradycyjnie akcje honorowego krwiodawstwa organizowane są 

w Rumi dwa razy w roku. Pierwszy raz przy okazji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy oraz latem. Każdorazowo mieszkańcy miasta 

ofiarowują od kilkunastu do kilkudziesięciu litrów krwi. Trafia ona 

do gdańskiego banku krwi przy Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

– Oddając krew ratujemy życie. Jest to dar, którego nie da się 

wyprodukować. Dlatego chciałbym złożyć najszczersze 

podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Przede 

wszystkim uczestnikom, ale też sponsorom i partnerom 

przedsięwzięcia – mówił Ariel Sinicki, przewodniczący Rady 

Miejskiej. 

W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „Podaruj nadzieję, 

podaruj życie, podaruj krew”. Przy jej okazji promowane było 

przedsięwzięcie „Ultrakrew – każdy ma swój Krwiobieg”, czyli bieg 

charytatywny organizowany na początku stycznia 2017 roku, 

którego uczestnicy mieli za zadanie pokonać trasę 550 km – od 

Świnoujścia do Piasków. Jego celem była zbiórka funduszy na 

specjalistyczny sprzęt dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

w Gdańsku.

Akcje honorowego krwiodawstwa są cykliczne. Warto zapamiętać podstawowe zasady pobierania krwi. W dniu wizyty 

w przychodni lub punkcie mobilnym należy zjeść lekkie śniadanie, natomiast w dniu poprzedzającym – unikać używek. 

Przed zabiegiem należy się zarejestrować. W tym celu wymagane jest posiadanie przy sobie dokumentu ze zdjęciem oraz 

podanie adresu zamieszkania i numeru PESEL.  

Procedurę rozpoczyna krótkie badanie lekarskie. Po wydaniu pozytywnej opinii przez lekarza można przystąpić 

do oddania krwi. Jednorazowo pobiera się jej ok. 450 ml. Cała procedura trwa ok. 15 minut. 
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Burmistrz Miasta Rumi, Michał Pasieczny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, Ariel Sinicki składają

PODZIĘKOWANIA
dla partnerów akcji 

HONOROWE KRWIODAWSTWO

Z a w s p a r c i e i n i c j a t y w y i o t wa r t o ś ć

Rumia, styczeń 2017

Rumianie ratują życie –
honorowe krwiodawstwo 

Trzej królowie
przemaszerowali
przez Rumię
Ty s i ą c e  m i e s z k a ń c ó w  w z i ę ł o  u d z i a ł 
w tegorocznym Orszaku Trzech Króli. Wśród nich 
nie zabrakło przedstawicieli  lokalnego 
samorządu,  rumskich  paraf i i ,  a  także 
rekonstruktorów historycznych, muzyków oraz 
uczniów i nauczycieli z lokalnych szkół. 

Tradycja ulicznych Orszaków Trzech Króli pochodzi z Hiszpanii. 

W Polsce podobne wydarzenia organizowane są od 2004 roku, zaś na 

większą skalę – od roku 2009. Obecnie jest to przedsięwzięcie, 

w którym każdego roku bierze udział kilkaset tysięcy Polaków 

z kilkudziesięciu miast. 

Tegoroczny Orszak był czwartym, który zorganizowano w Rumi. 

W tym roku wydarzenie poprzedziła uroczysta msza święta 

w Kościele pw. Św. Józefa i Judy Tadeusza, następnie uczestnicy 

przemaszerowali ulicami Sabata, Sobieskiego, Dąbrowskiego 

i Starowiejską. Podobnie jak rok temu uroczystość zakończyła się pod 

pomnikiem Św. Jana Pawła II. Tam uczestnicy mogli obejrzeć 

inscenizację pokłonu, jaki Trzej Królowie oddali Świętej Rodzinie, 

a także wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu Agnieszki 

Skawińskiej, dyrektorki Miejskiego Domu Kultury w Rumi. Na nieco 

bardziej zziębniętych czekał ciepły poczęstunek. 

Po raz pierwszy w historii Orszaku w roli małego Jezuska wystąpił 

chłopiec, dotychczas rolę tę grały dziewczynki. W tym roku zabrakło 

niestety szczudlarzy z grupy Umber Climbers. Ich udział odwołano ze 

względu na warunki atmosferyczne – opady śniegu i oblodzoną 

nawierzchnię. 

– Jest to uroczystość, która jednoczy wszystkich mieszkańców 

Rumi. W ubiegłym roku mieliśmy pięć tysięcy uczestników, to bardzo 

duża ilość – mówił podczas wydarzenia Mirosław Słowikowski, 

marszałek Orszaku. 

W organizację wydarzenia włączyła się m.in. grupa 

rekonstrukcyjna Chorągiew Jakuba Wejhera zajmująca się 

odtwarzaniem XVII-wiecznej piechoty autoramentu narodowego, 

a także husaria idąca na czele całego pochodu. Rekonstruktorzy 

zadbali o odpowiednią oprawę wizualną oraz dźwiękową – sygnałem 

do rozpoczęcia i zakończenia przemarszu był wystrzał 

z siedemnastowiecznej armaty. 

– To jest fenomen, że w wydarzeniu, które ma w Polsce dość 

świeżą tradycję, bierze udział tak duża liczba osób. Widać, że takie 

święto powinno być organizowane. Ludzie chcą w nim uczestniczyć 

mimo tak ciężkiej aury. Kolorowy orszak w taką pogodę jest ciekawym 

wydarzeniem, nawet dla osób, które nie są związane z tradycją 

chrześcijańską – mówi pan Paweł, który na rumski Orszak 

przyjechał z Redy. 

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Urzędu 

Miasta Rumi.
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50 litrów – tyle krwi udało się zebrać podczas akcji 
organizowanej przez NZOZ Panaceum w Rumi 
Janowie. Akcja zorganizowana została podczas 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców. 

Tradycyjnie akcje honorowego krwiodawstwa organizowane są 

w Rumi dwa razy w roku. Pierwszy raz przy okazji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy oraz latem. Każdorazowo mieszkańcy miasta 

ofiarowują od kilkunastu do kilkudziesięciu litrów krwi. Trafia ona 

do gdańskiego banku krwi przy Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

– Oddając krew ratujemy życie. Jest to dar, którego nie da się 

wyprodukować. Dlatego chciałbym złożyć najszczersze 

podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję. Przede 

wszystkim uczestnikom, ale też sponsorom i partnerom 

przedsięwzięcia – mówił Ariel Sinicki, przewodniczący Rady 

Miejskiej. 

W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „Podaruj nadzieję, 

podaruj życie, podaruj krew”. Przy jej okazji promowane było 

przedsięwzięcie „Ultrakrew – każdy ma swój Krwiobieg”, czyli bieg 

charytatywny organizowany na początku stycznia 2017 roku, 

którego uczestnicy mieli za zadanie pokonać trasę 550 km – od 

Świnoujścia do Piasków. Jego celem była zbiórka funduszy na 

specjalistyczny sprzęt dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

w Gdańsku.

Akcje honorowego krwiodawstwa są cykliczne. Warto zapamiętać podstawowe zasady pobierania krwi. W dniu wizyty 

w przychodni lub punkcie mobilnym należy zjeść lekkie śniadanie, natomiast w dniu poprzedzającym – unikać używek. 

Przed zabiegiem należy się zarejestrować. W tym celu wymagane jest posiadanie przy sobie dokumentu ze zdjęciem oraz 

podanie adresu zamieszkania i numeru PESEL.  

Procedurę rozpoczyna krótkie badanie lekarskie. Po wydaniu pozytywnej opinii przez lekarza można przystąpić 

do oddania krwi. Jednorazowo pobiera się jej ok. 450 ml. Cała procedura trwa ok. 15 minut. 
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Burmistrz Miasta Rumi, Michał Pasieczny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, Ariel Sinicki składają

PODZIĘKOWANIA
dla partnerów akcji 

HONOROWE KRWIODAWSTWO

Z a w s p a r c i e i n i c j a t y w y i o t wa r t o ś ć

Rumia, styczeń 2017

Rumianie ratują życie –
honorowe krwiodawstwo 

Trzej królowie
przemaszerowali
przez Rumię
Ty s i ą c e  m i e s z k a ń c ó w  w z i ę ł o  u d z i a ł 
w tegorocznym Orszaku Trzech Króli. Wśród nich 
nie zabrakło przedstawicieli  lokalnego 
samorządu,  rumskich  paraf i i ,  a  także 
rekonstruktorów historycznych, muzyków oraz 
uczniów i nauczycieli z lokalnych szkół. 

Tradycja ulicznych Orszaków Trzech Króli pochodzi z Hiszpanii. 

W Polsce podobne wydarzenia organizowane są od 2004 roku, zaś na 

większą skalę – od roku 2009. Obecnie jest to przedsięwzięcie, 

w którym każdego roku bierze udział kilkaset tysięcy Polaków 

z kilkudziesięciu miast. 

Tegoroczny Orszak był czwartym, który zorganizowano w Rumi. 

W tym roku wydarzenie poprzedziła uroczysta msza święta 

w Kościele pw. Św. Józefa i Judy Tadeusza, następnie uczestnicy 

przemaszerowali ulicami Sabata, Sobieskiego, Dąbrowskiego 

i Starowiejską. Podobnie jak rok temu uroczystość zakończyła się pod 

pomnikiem Św. Jana Pawła II. Tam uczestnicy mogli obejrzeć 

inscenizację pokłonu, jaki Trzej Królowie oddali Świętej Rodzinie, 

a także wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu Agnieszki 

Skawińskiej, dyrektorki Miejskiego Domu Kultury w Rumi. Na nieco 

bardziej zziębniętych czekał ciepły poczęstunek. 

Po raz pierwszy w historii Orszaku w roli małego Jezuska wystąpił 

chłopiec, dotychczas rolę tę grały dziewczynki. W tym roku zabrakło 

niestety szczudlarzy z grupy Umber Climbers. Ich udział odwołano ze 

względu na warunki atmosferyczne – opady śniegu i oblodzoną 

nawierzchnię. 

– Jest to uroczystość, która jednoczy wszystkich mieszkańców 

Rumi. W ubiegłym roku mieliśmy pięć tysięcy uczestników, to bardzo 

duża ilość – mówił podczas wydarzenia Mirosław Słowikowski, 

marszałek Orszaku. 

W organizację wydarzenia włączyła się m.in. grupa 

rekonstrukcyjna Chorągiew Jakuba Wejhera zajmująca się 

odtwarzaniem XVII-wiecznej piechoty autoramentu narodowego, 

a także husaria idąca na czele całego pochodu. Rekonstruktorzy 

zadbali o odpowiednią oprawę wizualną oraz dźwiękową – sygnałem 

do rozpoczęcia i zakończenia przemarszu był wystrzał 

z siedemnastowiecznej armaty. 

– To jest fenomen, że w wydarzeniu, które ma w Polsce dość 

świeżą tradycję, bierze udział tak duża liczba osób. Widać, że takie 

święto powinno być organizowane. Ludzie chcą w nim uczestniczyć 

mimo tak ciężkiej aury. Kolorowy orszak w taką pogodę jest ciekawym 

wydarzeniem, nawet dla osób, które nie są związane z tradycją 

chrześcijańską – mówi pan Paweł, który na rumski Orszak 

przyjechał z Redy. 

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Urzędu 

Miasta Rumi.
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W  F i l h a r m o n i i  K a s z u b s k i e j  w 
Wejherowie już po raz drugi spotkały się 
najlepsze chóry Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego, aby zaprezentować 
swoje umiejętności oraz wygrać II 
edycję Konkursu Chóralnego. 

W tym roku do jury oceniającego zespoły należeli: Piotr 

Bartelke, radny miasta Rumi i prezes Stowarzyszenia Gmin „Małe 

Trójmiasto Kaszubskie”, a także specjaliści w swoich dziedzinach, 

czyli dr hab. Przemysław Stanisławski i prof. Zbigniew Bruna 

z Wejherowa, Tomasz Wiśniewski i Weronika Korthals z Redy oraz 

Leszek Winczewski i Beata Felczykowska z Rumi.

– Tegoroczny konkurs oceniało wspaniałe Jury. Jego 

członkowie zwracali uwagę głównie na takie elementy, jak emisja 

głosu czy tonacja. Bardzo liczył się dobór repertuaru, zwłaszcza 

gdy były to kolędy polskie i kaszubskie, a także ogólne walory 

artystyczne. W czasie obrad Jury dyskutowało i oceniało wszystkich 

finalistów bardzo długo i skrupulatnie – mówi Piotr Bartelke.

W kategorii chórów i zespołów dziecięcych zwyciężył 

dziewczęcy Chór Cantabile działający przy Zespole Szkół nr 1 

w Redzie. W zeszłym roku zdobył on pierwszą nagrodę 

w I Konkursie Kolędniczym Chórów Małego Trójmiasta 

Kaszubskiego. Opiekunem Chóru jest Barbara Tańska.  

W tej kategorii wzięły udział także: zespół „Cytra” działający 

przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi (opiekun Maria Ropela), 

Chór Szkoły Podstawowej nr 9 z Wejherowa (opiekun Aleksandra 

Janus), zespół TON działający przy Salezjańskim Gimnazjum 

w Rumi (opiekun Anna Bronowicka). 

II Konkursu
Chóralnego MTK

Zwycięzcą wśród chórów i zespołów dorosłych został Zespół 

Wokalny I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Wejherowie, którego opiekunem jest Pani 

Aleksandra Janus. Pokonał on chór mieszany „Laudate Dominum” 

przy parafii NMP Królowej Polski w Wejherowie (opiekun Wiesław 

Tyszer), Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia w Rumi (opiekun Krzysztof 

Brzozowski) oraz chór „Consonans” z Redy (opiekun Ewa Szmidt). 

– Wraz z resztą Jury zwrócil iśmy uwagę na duże 

zaangażowanie chórów w przygotowanie i wykonanie utworów 

konkursowych. Cieszy wielkie zainteresowanie chórów z Małego 

Trójmiasta naszym konkursem. Myślę, że na stałe wpisał się on 

w kalendarz imprez chóralnych, szczególnie w sprzyjającym 

okresie okołoświątecznym – dodaje Piotr Bartelke.  

Nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych dla zespołu 

dziecięcego oraz 2000 zł dla dorosłych wręczone zostały przez 

włodarzy miast: Krzysztofa Krzemińskiego, Michała Pasiecznego 

oraz Krzysztof Hildebrandta. Pozostałe chóry i zespoły, które 

zaprezentowały się w finale otrzymały nagrodę finansową 

w wysokości 500,00 zł.

Serdecznie gratulujemy! 

Znamy zwycięzców

Zwycięzca wśród chórów i zespołów dorosłych - Zespół Wokalny

I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Moc atrakcji w czasie ferii zimowych
Dzieci i młodzież podczas tegorocznych ferii zimowych nie mogły narzekać na nudę. Bogatą ofertę 
sportową i artystyczną przygotowały rumskie szkoły i parafie oraz jednostki samorządowe: Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury. Tradycyjnie do grona 
organizatorów dołączył także Dom Kultury SM Janowo. 

Uczniowie niemal wszystkich rumskich szkół mogli wziąć udział 

w interesujących zajęciach sportowych. Poza klasycznymi grami 

zespołowymi (siatkówka, piłka nożna, koszykówka, unihokej) kadra 

pedagogiczna przygotowała także propozycje dla nieco bardziej 

wymagających uczniów. W Szkole Podstawowej nr 10 można było 

spróbować swoich sił m.in. w zabawach biegowych, ćwiczeniach ze 

skakanką czy nieco zapomnianej, lecz ciągle emocjonującej grze 

w dwa ognie. Tradycyjne SKSy Szkoła Podstawowa nr 6 wzbogaciła 

m.in. o zajęcia taneczne, natomiast Gimnazjum nr 2 – turnieje 

tenisa stołowego. 

Poza zajęciami sportowymi szkoły położyły duży nacisk na 

edukację kulturalną. Gimnazjum nr 1 zaprosiło uczniów do udziału 

w zajęciach filmowych, a także turniejach gier planszowych. 

W drugim tygodniu ferii  zorganizowano dla uczniów wycieczkę 

przyrodniczo-krajoznawczą. Na turystykę i rekreację postawiło 

także Gimnazjum nr 4 – w tym roku zorganizowało dla młodzieży 

akcję „Ferie z włóczykijem”. 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących uczniowie mogli zmierzyć 

się w turniejach piłkarskich i siatkarskich, natomiast Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 zorganizował warsztaty psychologiczne. 

Równie dużo atrakcji czekało na młodzież w Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji. W pływalni przy ulicy Rodziewiczówny 

zorganizowano zimową naukę pływania. Przez cały okres ferii 

organizowano też różnego rodzaju turnieje sportowe. Chętni mogli 

spróbować swoich sił na kortach tenisowych. Jak co roku 

ogromnym zainteresowaniem cieszyło się ogólnodostępne 

sztuczne lodowisko uruchomione w obrębie kompleksu Orlik 2012 

przy ulicy Świętopełka. 

– Zainteresowanie ofertą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

było bardzo duże. Młodzież chętnie korzystała ze stołów do tenisa 

stołowego, łącznie w turniejach piłki nożnej i siatkówki wzięło 

udział kilkanaście drużyn. Podczas sparingu Orkana Rumia 

z Gryfem Wejherowo na boisku przy ulicy Bukowej oraz lodowisku 

przy ulicy Świętopełka znajdowało się kilkaset osób. Takie 

zaangażowanie bardzo nas cieszy – mówi Jolanta Król, menadżer 

sportu z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Rumi. 

Dzięki MDK Rumia uczniowie mogli wyjść do kina, na kręgle, 

organizowano także ogniska oraz wycieczki – m.in. do Muzeum 

Miasta Gdyni. Teatr Rozmaitości z Gdańska zaprezentował w Rumi 

spektakl dla najmłodszych. Z kolei w Domu Kultury SM Janowo coś 

dla siebie znaleźli miłośnicy grania na gitarze (warsztaty ABC gitary 

biwakowej), beatboxu czy śpiewu solowego.  

Ciekawe atrakcje przygotował także zespół Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. W Stacji Kultura najmłodsi mogli nauczyć się 

wytwarzania autorskiej ceramiki czy poznać proces nagrywania 

utworu muzycznego w ramach warsztatów „DźwiękoŁowy” – czyli 

zabawy z nagrywaniem, śpiewaniem i miksowaniem”. Te ostatnie 

zajęcia prowadzili instruktorzy z redzkiej firmy „Muzyczny starter”. 

– Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 

„Dźwiękołowy”. Młodzi uczestnicy warsztatów mogli obcować 

z żywymi instrumentami, a także uczestniczyć w postprodukcji 

utworów. Na szczególną uwagę zasługują także zajęcia 

ceramiczne z panią Beatą Wysocką-Turek. Dzieci mogły tworzyć 

własną ceramikę, którą wypalano następnie w piecu ręcznym. 

Okazało się, że piękne dzieła ceramiczne mogą stworzyć także 

najmłodsi – mówi Anna Chlewicka ze Stacji Kultura. 

Na następne ferie przyjdzie rumskiej młodzieży jeszcze 

poczekać, ale z pewnością atrakcji nie zabraknie także 

w najbliższych miesiącach. Najświeższe informacje o planowanych 

wydarzeniach znaleźć można na stronie rumia.eu. 

Ferie w Stacji Kultura

Chór - Laudate Dominum

Od lewej:  Michał Pasieczny - Burmistrz Rumi, Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Wejherowa,

Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Redy.
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W  F i l h a r m o n i i  K a s z u b s k i e j  w 
Wejherowie już po raz drugi spotkały się 
najlepsze chóry Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego, aby zaprezentować 
swoje umiejętności oraz wygrać II 
edycję Konkursu Chóralnego. 

W tym roku do jury oceniającego zespoły należeli: Piotr 

Bartelke, radny miasta Rumi i prezes Stowarzyszenia Gmin „Małe 

Trójmiasto Kaszubskie”, a także specjaliści w swoich dziedzinach, 

czyli dr hab. Przemysław Stanisławski i prof. Zbigniew Bruna 

z Wejherowa, Tomasz Wiśniewski i Weronika Korthals z Redy oraz 

Leszek Winczewski i Beata Felczykowska z Rumi.

– Tegoroczny konkurs oceniało wspaniałe Jury. Jego 

członkowie zwracali uwagę głównie na takie elementy, jak emisja 

głosu czy tonacja. Bardzo liczył się dobór repertuaru, zwłaszcza 

gdy były to kolędy polskie i kaszubskie, a także ogólne walory 

artystyczne. W czasie obrad Jury dyskutowało i oceniało wszystkich 

finalistów bardzo długo i skrupulatnie – mówi Piotr Bartelke.

W kategorii chórów i zespołów dziecięcych zwyciężył 

dziewczęcy Chór Cantabile działający przy Zespole Szkół nr 1 

w Redzie. W zeszłym roku zdobył on pierwszą nagrodę 

w I Konkursie Kolędniczym Chórów Małego Trójmiasta 

Kaszubskiego. Opiekunem Chóru jest Barbara Tańska.  

W tej kategorii wzięły udział także: zespół „Cytra” działający 

przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi (opiekun Maria Ropela), 

Chór Szkoły Podstawowej nr 9 z Wejherowa (opiekun Aleksandra 

Janus), zespół TON działający przy Salezjańskim Gimnazjum 

w Rumi (opiekun Anna Bronowicka). 

II Konkursu
Chóralnego MTK

Zwycięzcą wśród chórów i zespołów dorosłych został Zespół 

Wokalny I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Wejherowie, którego opiekunem jest Pani 

Aleksandra Janus. Pokonał on chór mieszany „Laudate Dominum” 

przy parafii NMP Królowej Polski w Wejherowie (opiekun Wiesław 

Tyszer), Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia w Rumi (opiekun Krzysztof 

Brzozowski) oraz chór „Consonans” z Redy (opiekun Ewa Szmidt). 

– Wraz z resztą Jury zwrócil iśmy uwagę na duże 

zaangażowanie chórów w przygotowanie i wykonanie utworów 

konkursowych. Cieszy wielkie zainteresowanie chórów z Małego 

Trójmiasta naszym konkursem. Myślę, że na stałe wpisał się on 

w kalendarz imprez chóralnych, szczególnie w sprzyjającym 

okresie okołoświątecznym – dodaje Piotr Bartelke.  

Nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych dla zespołu 

dziecięcego oraz 2000 zł dla dorosłych wręczone zostały przez 

włodarzy miast: Krzysztofa Krzemińskiego, Michała Pasiecznego 

oraz Krzysztof Hildebrandta. Pozostałe chóry i zespoły, które 

zaprezentowały się w finale otrzymały nagrodę finansową 

w wysokości 500,00 zł.

Serdecznie gratulujemy! 

Znamy zwycięzców

Zwycięzca wśród chórów i zespołów dorosłych - Zespół Wokalny

I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Moc atrakcji w czasie ferii zimowych
Dzieci i młodzież podczas tegorocznych ferii zimowych nie mogły narzekać na nudę. Bogatą ofertę 
sportową i artystyczną przygotowały rumskie szkoły i parafie oraz jednostki samorządowe: Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury. Tradycyjnie do grona 
organizatorów dołączył także Dom Kultury SM Janowo. 

Uczniowie niemal wszystkich rumskich szkół mogli wziąć udział 

w interesujących zajęciach sportowych. Poza klasycznymi grami 

zespołowymi (siatkówka, piłka nożna, koszykówka, unihokej) kadra 

pedagogiczna przygotowała także propozycje dla nieco bardziej 

wymagających uczniów. W Szkole Podstawowej nr 10 można było 

spróbować swoich sił m.in. w zabawach biegowych, ćwiczeniach ze 

skakanką czy nieco zapomnianej, lecz ciągle emocjonującej grze 

w dwa ognie. Tradycyjne SKSy Szkoła Podstawowa nr 6 wzbogaciła 

m.in. o zajęcia taneczne, natomiast Gimnazjum nr 2 – turnieje 

tenisa stołowego. 

Poza zajęciami sportowymi szkoły położyły duży nacisk na 

edukację kulturalną. Gimnazjum nr 1 zaprosiło uczniów do udziału 

w zajęciach filmowych, a także turniejach gier planszowych. 

W drugim tygodniu ferii  zorganizowano dla uczniów wycieczkę 

przyrodniczo-krajoznawczą. Na turystykę i rekreację postawiło 
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wydarzeniach znaleźć można na stronie rumia.eu. 

Ferie w Stacji Kultura

Chór - Laudate Dominum

Od lewej:  Michał Pasieczny - Burmistrz Rumi, Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Wejherowa,

Krzysztof Krzemiński - Burmistrz Redy.
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Sport

Wyjątkowe czterdziestolecie MOSiR-u 
W 2016 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
obchodził swoje czterdzieste urodziny. Z tej okazji 
cały rok obfitował w ciekawe wydarzenia – 
zarówno sportowe, jak i kulturalne. 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obiekty administrowane 

przez MOSiR na stałe wpisały się w sportowy krajobraz miasta. 

Boiska do gier zespołowych, korty tenisowe, skate park, pływalnia, 

a przede wszystkim nowoczesna hala widowiskowo-sportowa 

i stadion miejski – wszystkie tłumnie odwiedzane są przez 

mieszkańców miasta. 

Już na początku zeszłego roku wydarzenie współorganizowane 

przez MOSiR przyniosło miastu ogromny powód do dumy. Po raz 

pierwszy w historii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

przeprowadzono w Rumi akcję charytatywną na tak dużą skalę. 

Sztab główny znajdował się w hali widowiskowo-sportowej. 

Równie dużym rozgłosem cieszyła się zorganizowana w lutym 

Rumska Gala Sportu, podczas której nagrodzono najlepszych 

lokalnych sportowców i działaczy. 

Od 2016 roku udostępniono mieszkańcom syntetyczne 

lodowisko przy ulicy Świętopełka. Początkowo w ramach budżetu 

obywatelskiego, obecnie stało się ono stałą zimową atrakcją 

w mieście. Organizowano także biegi uliczne – m.in. bieg pamięci 

„Tropem wilczym”, Bieg Kaszubski, Bieg Wielkanocny czy XXXII Bieg 

Pokoju. 

Ponadto przez cały 2016 rok w obrębie obiektów MOSiR 

zorganizowano kilkadziesiąt zawodów, turniejów i mistrzostw 

różnych dyscyplin: piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, unihokeja, 

lekkoatletyki, rugby, gimnastyki artystycznej, tenisa stołowego 

i ziemnego, tańca sportowego, karate i wielu innych. Wydarzenia te 

miały rangę zarówno lokalną, jak i ogólnopolską. 

– Jednym z najważniejszych wydarzeń w 2016 roku był Marcin 

Gortat Camp. Najbardziej znany polski koszykarz gościł po raz 

kolejny w naszej hali. Bardzo wysoko oceniał zarówno samo 

miejsce, jak i organizację wydarzenia. Wiele wskazuje na to, że nie 

była to ostatnia wizyta tego sportowca w Rumi – mówi Jolanta Król 

z MOSiR. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wielokrotnie zapraszał 

mieszkańców na występy znanych kabaretów i zespołów 

muzycznych. Do Rumi przyjeżdżały m.in. kabaret Paranienormalni, 

Formacja Chatelet, Kabaret Skeczów Męczących czy Katarzyna 

Pakosińska. Miłośnicy dobrej muzyki mogli posłuchać na żywo 

zespołów Brathanki, Arka Noego i Raz Dwa Trzy. Z okazji Święta 

Niepodległości zorganizowano Koncert Pieśni Patriotycznych, 

z kolei święta Bożego Narodzenia przebiegły pod znakiem 

wspólnego kolędowania z Zespołem Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 

– Miniony rok oceniam bardzo dobrze. Poza bogatą ofertą 

wydarzeń, udało się zrealizować długo oczekiwaną inwestycję, 

czyli budowę profesjonalnego boiska przy ulicy Bukowej. Obecnie 

obiekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem zespołów różnych 

dyscyplin. Poza klubami lokalnymi, chęć trenowania w Rumi wyraził 

m.in. Gryf Wejherowo. To pokazuje, że Rumia jest atrakcyjnym 

miejscem dla sportowców z regionu – dodaje Jolanta Król. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powstał w 1976 roku. 

W ciągu 40 lat swojej działalności znacząco wpłynął na poprawę 

dostępu do sportu i kultury w mieście. 

Sprawy urzędowe

Małżonkowie, którzy przeżyli razem pięćdziesiąt wspólnych lat 

mogą otrzymać z tej okazji medal ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE 

MAŁŻEŃSKIE, przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej.

Proces przyznania medalu poprzedza wniosek, który jest 

przygotowywany przez Urząd Stanu Cywilnego w Rumi.

Kto może złożyć wniosek

Z wnioskiem o nadanie medalu mogą wystąpić sami 

małżonkowie, członkowie ich rodzin, sąsiedzi lub znajomi. 

Zgłoszenia dotyczyć mogą wyłącznie aktualnych mieszkańców 

Rumi. Do zgłoszenia jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia 

małżeńskiego wymagane są następujące dane: 

- Imiona, nazwiska, dowody osobiste małżonków, nr PESEL,

- Data i miejsce ślubu cywilnego,

- dane adresowe i telefoniczne.

Po przyjęciu wszystkich niezbędnych informacji, Urząd Stanu 

Cywilnego w Rumi wnioski o nadanie medali kieruje do Kancelarii 

Ważne informacje
dla par obchodzących

Złote Gody i ich rodzin.
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku. Po podpisaniu decyzji o przyznaniu 

odznaczeń przez Prezydenta RP, medale są przesyłane do Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku, a następnie do Urzędu Stanu 

Cywilnego w Rumi.

Uroczystość wręczenia odznaczeń

Po otrzymaniu medali, Urząd Stanu Cywilnego przygotowuje 

dla Jubilatów uroczystość w Miejskim Domu Kultury, na której 

Burmistrz Miasta Rumi wręcza odznaczenia Jubilatom. Całości 

towarzyszy oprawa muzyczna, specjalnie przygotowana na tą 

okoliczność oraz słodki poczęstunek.

Medale  ZA WIELOLETNIE POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE 

przyznawane są wyłącznie z okazji Złotych Godów, czyli 

pięćdziesiątej rocznicy ślubu. Procedura ich otrzymania może 

trwać około 6 miesięcy. W związku z tym, prosimy o składanie 

wniosków z półrocznym wyprzedzeniem.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 58 679 65 11, 

lub osobiście w USC (pokoje 111, 112)

LAT RAZEM

Gortat Camp Puchar Świata - ArmwrestlingKoncert zespołu Mazowsze
w ramach wydarzenia „Koncert Kolęd”

Diamentowe Gody w Rumi
W dniu 23 stycznia Zastępca 
Burmistrza Marcin Kurkowski 
wręczy ł  Pańs twu  Bara -
n o w s k i m  k w i a t y  o r a z 
s y m b o l i c z n y  u p o m i n e k 
s k ł a d a j ą c  n a  i c h  r ę c e 
gratulacje oraz życzenia. 
Jubilaci, którzy są rdzennymi 
mieszkańcami  Rumi ,  są 
w  ś w i e t n e j  k o n d y c j i 
i w minionym roku obchodzili 
60 rocznicę ślubu.

Pani Henryce i Panu Stanisławowi życzymy kolejnych wspólnie spędzonych lat w szczęściu i miłości!
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Inwestycje Inwestycje

Węzeł Rumia Janowo – kolejne kroki
Coraz bliżej realizacji długo 
o c z e k i w a n e g o  w ę z ł a 
integracyjnego na wysokości 
p r z y s t a n k u  S K M  R u m i a 
Janowo. W dniu 11 stycznia 
podpisano w sprawie tej 
inwestycj i  l ist  intencyjny 
p o m i ę d z y  P o w i a t e m 
Wejherowskim i Gminą Miejską 
Rumia.

Uroczystość odbyła się w Ognisku Wychowawczym przy 

ul. Gdańskiej 2 w Rumi. Wzięli w niej udział m.in. Pani starosta 

Gabriela Lisius, a także burmistrz Rumi Michał Pasieczny 

i przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki. 

– Dołożymy wszelkich starań, aby doprowadzić tę inwestycję do 

szczęśliwego końca. Patrząc od strony Gdyni, będzie to pierwszy 

tego typu węzeł integracyjny przy wjeździe do powiatu 

wejherowskiego – stwierdziła pani starosta Gabriela Lisius.

Starostwo powiatowe w Wejherowie oraz gmina Rumia 

zobowiązały się do podjęcia działań, na mocy których zrealizowany 

zostanie na terenie Rumi projekt „Budowa węzłów integracyjnych 

w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”, który w ramach Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

otrzyma dofinansowanie na poziomie ok. 13 milionów złotych.

W ramach porozumienia zadeklarowano budowę nowej 

siedziby Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka” w Rumi. Instytucja funkcjonuje w miejscu budowy węzła 

od 1993 roku. 

– To kolejny, bardzo duży krok w kierunku realizacji tej 

przełomowej dla miasta inwestycji. Bardzo cieszę się też, 

że wspólnymi siłami ze starostwem wejherowskim wybudujemy 

nową siedzibę dla Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza 

Lisieckiego – powiedział burmistrz Michał Pasieczny.

Budowa węzła Rumia Janowo to kolejna ważna inwestycja 

w naszym mieście.

Wizualizacja węzła integracyjnego 

Remont peronu SKM Rumia Janowo

W styczniu rozpoczął się długo wyczekiwany 
remont peronu SKM Rumia Janowo. 
Inwestyc ja ,  k tóra  pochłon ie  b l i sko 
10 000 000 zł ma sprawić, że zaniedbany 
przystanek całkowicie zmieni swoje oblicze. 
To jednocześnie pierwszy krok, który 
poprzedzi budowę węzła integracyjnego 
w tym rejonie. 

Za wykonanie wszystkich prac odpowiedzialne jest 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Rajbud. Inwestorem jest 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

Obecnie na placu budowy prowadzone są prace rozbiórkowe 

i niezbędna wycinka krzewów. Nowy peron na miarę XXI wieku 

będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

i rodziców z wózkami. Z poziomu kładki na peron będzie można 

dostać się windą, dodatkowo zostanie on wyposażony w ścieżki 

prowadzenia dla osób z dysfunkcją wzroku.  

Peron zostanie całkowicie zadaszony. Wymienione zostaną 

elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci. 

Rozkłady jazdy zostaną umieszczone w podświetlanych gablotach 

ułatwiając podróżnym odczytywanie godzin odjazdów pociągów. 

W ramach prowadzonych prac remontowych przewidziany jest 

również remont kładki dla pieszych.

Remont potrwa do grudnia 2017 roku. 

O postępie prac i związanych z nimi utrudnieniach będziemy 

Państwa informować na bieżąco.  

Podpisanie listu intencyjnego. Od lewej:  Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki, Burmistrz Rumi Michał Pasieczny, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Członek Zarządu Jacek Thiel

Wycinka krzewów Wyburzenie starego peronu
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Inwestycje Inwestycje

Węzeł Rumia Janowo – kolejne kroki
Coraz bliżej realizacji długo 
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p r z y s t a n k u  S K M  R u m i a 
Janowo. W dniu 11 stycznia 
podpisano w sprawie tej 
inwestycj i  l ist  intencyjny 
p o m i ę d z y  P o w i a t e m 
Wejherowskim i Gminą Miejską 
Rumia.
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ul. Gdańskiej 2 w Rumi. Wzięli w niej udział m.in. Pani starosta 

Gabriela Lisius, a także burmistrz Rumi Michał Pasieczny 

i przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki. 

– Dołożymy wszelkich starań, aby doprowadzić tę inwestycję do 

szczęśliwego końca. Patrząc od strony Gdyni, będzie to pierwszy 
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zostanie na terenie Rumi projekt „Budowa węzłów integracyjnych 

w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”, który w ramach Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

otrzyma dofinansowanie na poziomie ok. 13 milionów złotych.

W ramach porozumienia zadeklarowano budowę nowej 

siedziby Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka” w Rumi. Instytucja funkcjonuje w miejscu budowy węzła 

od 1993 roku. 

– To kolejny, bardzo duży krok w kierunku realizacji tej 

przełomowej dla miasta inwestycji. Bardzo cieszę się też, 

że wspólnymi siłami ze starostwem wejherowskim wybudujemy 

nową siedzibę dla Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza 

Lisieckiego – powiedział burmistrz Michał Pasieczny.

Budowa węzła Rumia Janowo to kolejna ważna inwestycja 

w naszym mieście.

Wizualizacja węzła integracyjnego 
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Obecnie na placu budowy prowadzone są prace rozbiórkowe 

i niezbędna wycinka krzewów. Nowy peron na miarę XXI wieku 

będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

i rodziców z wózkami. Z poziomu kładki na peron będzie można 

dostać się windą, dodatkowo zostanie on wyposażony w ścieżki 

prowadzenia dla osób z dysfunkcją wzroku.  

Peron zostanie całkowicie zadaszony. Wymienione zostaną 

elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci. 

Rozkłady jazdy zostaną umieszczone w podświetlanych gablotach 

ułatwiając podróżnym odczytywanie godzin odjazdów pociągów. 

W ramach prowadzonych prac remontowych przewidziany jest 

również remont kładki dla pieszych.

Remont potrwa do grudnia 2017 roku. 

O postępie prac i związanych z nimi utrudnieniach będziemy 

Państwa informować na bieżąco.  

Podpisanie listu intencyjnego. Od lewej:  Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki, Burmistrz Rumi Michał Pasieczny, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Członek Zarządu Jacek Thiel
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Inwestycje

Wywiad z Burmistrzem
Michałem Pasiecznym

- Panie Burmistrzu, za nami półmetek Pana kadencji. Zanim 

przejdziemy do konkretów, jak ogólnie ocenia Pan minione dwa lata?

- Był to okres wytężonej pracy. Prowadzimy coraz więcej działań, 

które zakończą się nie tylko inwestycjami, ale również efektami czysto 

społecznymi. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ wszystkie 

działania realizujemy równolegle. Jedne mogą być realizowane 

szybciej, inne głównie ze względów proceduralnych wolniej, ale 

idziemy do przodu. Bardzo cieszę się, że wszystko odbywa się przy 

bardzo aktywnej współpracy z Radnymi. 

- Współpraca na linii Burmistrz – Radni wydaje się wzorowa.

Tak, zajmujemy się tylko i wyłącznie tematami związanymi 

z rozwojem miasta i to pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. 

Kwalifikacje naszych radnych obejmują prawie cały zakres 

działalności samorządu. Mamy specjalistów od finansów, planowania 

przestrzennego, spraw społecznych, kultury, edukacji czy sportu. 

I mam tu na myśli wszystkich radnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie 

realizować znacznie więcej działań. 

- Z pewnością też dzięki tej współpracy udało się dokonać 

i zaplanować tyle inwestycji przez dwa lata. W Pana ocenie  – 

które trzy z nich najbardziej przyczyniły się bądź przyczynią 

w przyszłości  do rozwoju miasta? 

- Rzeczywiście, dzięki pozyskanym środkom sporo jest nowych 

inwestycji. Na pewno najbardziej cenię sobie te komunikacyjne i je 

wymieniłbym w pierwszej kolejności. Przez 2 lata wybudowaliśmy 

kilometry nowych dróg, chodników, dróg z płyt typu jomb. Dzięki 

pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania zadań, nie tylko 

ze środków unijnych, ale też krajowych jak i własnych konkretnych 

działań, zrealizujemy szereg usprawnień komunikacyjnych dla osób 

przemieszczających się do pracy, czy szkoły. Epokowa i przełomowa 

dla naszego miasta będzie  budowa Węzła integracyjnego Rumia 

Janowo. W 2017 roku w ramach „schetynówek” z łącznym 

dofinansowaniem ok. 75% przebudujemy niebezpieczne i kolizyjne 

skrzyżowanie Pomorska/Gdańska w nowoczesne turbinowe rondo, 

które będzie zarówno bezpieczne dla pieszych jak i przepustowe 

(dwa pasy z Pomorskiej w Gdańską wzorem Ronda Unii Europejskiej). 

Planowana jest przebudowa Ronda Jana Pawła II, aby włączyć w nie 

ul. I Dywizji Wojska Polskiego, jak i dobudować lewoskręty przy 

rumskim targowisku i MOSiR. Również i na tę inwestycję mamy 

nadzieję pozyskać środki z zewnątrz. Najprawdopodobniej już 

w 2017 r. uda nam się doprowadzić linię autobusową do Starej Rumi, 

a to przecież też bardzo oczekiwana przez mieszkańców zmiana. 

rewitalizacja Zagórza. Dzięki temu projektowi zmienimy oblicze tej 

dzielnicy miasta. Koszt planowanych działań to ok. 18 mln złotych, 

z czego aż 13 mln pozyskamy ze środków zewnętrznych. 

 - Środki zewnętrzne, a głównie środki unijne to bardzo 

poważne źródło finansowania inwestycji.

- Pozyskujemy dużo środków zewnętrznych, unijnych, krajowych 

czy wojewódzkich. Tylko do tej pory udało nam się zagwarantować 

Rumi ogromną kwotę ponad 40 000 000 złotych! Realizujemy 

projekty również w partnerstwie z mieszkańcami (85% miasto, 15% 

mieszkańcy), z przedsiębiorcami i z SM Janowo (z reguły jest to po 

50%). Na przykład teraz wspólnie ze Spółdzielnią budujemy drogę, 

miejsca parkingowe oraz chodniki wokół Domu Kultury Janowo, aby 

można było przejechać we wszystkich kierunkach i uzyskać również 

drogę ewakuacyjną do Szkoły Podstawowej nr 9. Kolejną formą 

pozyskiwania nowych środków finansowych to przygotowanie 

dużych gruntów miejskich na sprzedaż (uzbrojenie + budowa dróg). 

Dzięki temu uzyskamy znacznie wyższą cenę za metr kwadratowy. 

subwencji) nie mamy szans tego sfinansować. Natomiast cały czas 

pracujemy, aby temat w końcu drgnął. Po niedawno uchwalonym 

planie zagospodarowania dla terenów, na których obecnie znajduje 

się Urząd, możemy przystąpić do próby sprzedaży gruntów, tak aby 

z pozyskanych pieniędzy wybudować nowych Ratusz. Również nie 

wykluczamy alternatywnej możliwości wybudowania urzędu 

w partnerstwie. 

- Panie Burmistrzu, porozmawiajmy o przyszłości. Jakie będą 

Pana priorytety na drugą część kadencji?

- Na pewno bardzo zależy mi na utrzymaniu tak dobrej 

współpracy z Radą Miejską. Bardzo się cieszę, że jako mieszkańcy 

Rumi aktywnie włączamy się w działania. Tegoroczna edycja Budżetu 

Obywatelskiego, a szczególnie bardzo wysoka frekwencja, pokazały, 

że chcemy się angażować w rozwój miasta, wspólnie zmieniać Rumię 

i to mnie bardzo cieszy. Coraz więcej osób bierze również udział 

w różnych imprezach i inicjatywach miejskich. To bardzo dobrze bo 

przecież wszystkie działania, o których rozmawiamy organizowane są 

Węzły Integracyjne Rumia i Rumia Janowo. 

Planowana jest budowa setek miejsc parkingowych, budowa tunelu pod 

torami na przedłużeniu ul. Gdańskiej, doprowadzenie ścieżek 

rowerowych, modernizacji dworca SKM Janowo (zadaszenie, remont, 

budowa wind oraz kładki dla pieszych. PKP SKM już przekazał 

wykonawcy teren to budowy nowego peronu w ramach I etapu 

inwestycji, następnie my jako miasto rozpoczniemy swoje działania). 

Przy dworcu w Rumi pojawią się również ścieżki rowerowe jak 

i dodatkowe miejsca parkingowe.

Rewitalizacja składa się z dwóch części: społecznej (aktywizacja społeczno – zawodowa osób) oraz inwestycyjnej w ramach, której 

przewidujemy renowację oraz remont części wspólnych budynków mieszkalnych, adaptację budynku na Klub Integracji Społecznej, 

kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych (tereny zielone, aleje, place zabaw), rozbudowę i budowę nowej infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej stworzenie parku na terenie Wzgórza Markowca (m.in. schody terenowe, ścieżka edukacyjna, elementy małej 

architektury, ścianka wspinaczkowa, ścieżka do uprawiania kolarstwa górskiego).

Samorząd SamorządRazem zmieniamy Rumię

Przykładowo na 6 hektarach wzrost o 50 zł/m2 spowoduje 

dodatkowy dochód w wysokości 3 milionów zł!

- Z drugiej strony udało się Panu obniżyć koszty pracy urzędu. 

- Tak, dzięki wprowadzeniu nowych zasad zarządzania 

umożliwiło wypracowanie bardzo dużych oszczędności nie tylko 

w urzędzie ale również w naszych jednostkach podległych. Twarde 

negocjacje, zakupy grupowe, czy też odpowiednie zapisy 

w przetargach pozwalają uzyskać czasem nawet 40% oszczędności. 

Staramy się, aby jak najwięcej obowiązków wykonywali nasi 

pracownicy zamiast zlecać je zewnętrznym firmom. Dzięki zmianie 

brokera i doskonale przygotowanej dokumentacji osiągnęliśmy 

kilkadziesiąt tysięcy oszczędności rocznie (prawie 30%) 

na ubezpieczeniu majątku gminy, gdzie mamy dodatkowo o wiele 

szerszy zakres ubezpieczenia. 

Korzyści są bardzo odczuwalne. Mogliśmy przekazać więcej 

środków z budżetu miasta np. dla organizacji pozarządowych, które 

bardzo mocno wspierają działania społeczne na rzecz dzieci, 

młodzieży i seniorów. W 2017 roku będzie to kwota 1 408 000 złotych 

przy 925 tysiącach w roku 2015. 

- Budowa nowego urzędu to inwestycja, której mieszkańcy 

wypatrują z utęsknieniem. Może Pan zdradzić kiedy możemy 

spodziewać się nowego Ratusza?

- Budowa nowego Ratusza jest bardzo potrzebna, wręcz 

niezbędna, ale musimy być świadomi, że to bardzo duży koszt rzędu 

15 – 20 milionów złotych. Z bieżących dochodów (podatków, dotacji, 

dla mieszkańców i dążymy do tego, żeby ta oferta była z roku na rok 

coraz bardziej atrakcyjna. Priorytetem będzie oczywiście też 

dokończenie wszystkich rozpoczętych już inwestycji, a także 

przyciągnięcie poważnych partnerów i zagospodarowanie naszych 

terenów inwestycyjnych. Przede wszystkim dzięki tym działaniom 

możemy spowodować większe wpływy do budżetu miasta i dzięki 

temu realizować więcej potrzeb mieszkańców.

- A jakie ma Pan dalekosiężne plany? Gdzie i jak widzi Pan 

Rumię za 10 lat?

- Jako były sportowiec i trener zawsze dążę do doskonałości. 

Wspólnie z radnymi wyznaczyliśmy bardzo ambitne cele. Zależy nam, 

aby Rumia była energicznie rozwijającym się miastem, przyjaznym 

dla inwestorów, co przyniesie większe wpływy z podatków nie 

podnosząc stawek, i znacznie więcej lepiej płatnych miejsc pracy dla 

mieszkańców Rumi. Chcemy, aby Rumia była komfortowym 

miejscem do życia, żeby nasi mieszkańcy znaleźli atrakcyjna ofertę 

edukacyjną – dla dzieci, zawodową, a także mogli miło i aktywnie 

spędzić wolny czas. Zdaję sobie sprawę, że do osiągnięcia tego 

potrzeba wiele ciężkiej pracy i odważnych decyzji. Chciałbym 

podkreślić, że przez ostatnie dwa lata udało nam się stworzyć 

w urzędzie bardzo pracowity zespół i jestem przekonany, że dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu współpracowników nasze miasto 

będzie rozwijać się coraz szybciej. 

- Dziękuję za rozmowę.

Ponadto, dzięki bardzo dobrym relacjom z gminami sąsiednimi udało 

nam się podpisać list intencyjny, w którym wspólnie z Prezydentem 

Gdyni Wojciechem Szczurkiem oraz Wójtem Kosakowa Jerzym 

Włudzikiem zobowiązaliśmy się dołożyć wszelkich możliwych starań 

do budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów na granicy Rumia/Kazimierz 

śladem Drogi Popiołowej. W drużynie jest siła, wierzę że nasze 

wspólne działania będą skuteczne.

Drugą istotną inwestycją są mieszkania komunalne. Ostatnie 

lokale komunalne powstały w Rumi 27 lat temu! Dzięki naszemu 

nowemu programowi obecni lokatorzy mają możliwość odkupienia 

ich z 75 % bonifikatą. W efekcie udało się sprzedać 86 lokali na łączną 

kwotę ponad 2 300 000 złotych. Za te środki wybudujemy nowe 

i jeszcze dodatkowo chcemy pozyskać dodatkowo środki zewnętrzne 

na ten cel.

Trzecią inwestycją, której realizację dopiero rozpoczniemy będzie 

Dzięki pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania 

zadań, nie tylko ze środków unijnych, ale też 

krajowych jak i własnych konkretnych działań, 

zrealizujemy szereg usprawnień komunikacyjnych 

dla osób przemieszczających się do pracy, czy szkoły.

„

12 13Rumskie Nowiny nr 2/luty/2017



Inwestycje

Wywiad z Burmistrzem
Michałem Pasiecznym

- Panie Burmistrzu, za nami półmetek Pana kadencji. Zanim 

przejdziemy do konkretów, jak ogólnie ocenia Pan minione dwa lata?

- Był to okres wytężonej pracy. Prowadzimy coraz więcej działań, 

które zakończą się nie tylko inwestycjami, ale również efektami czysto 

społecznymi. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ wszystkie 

działania realizujemy równolegle. Jedne mogą być realizowane 

szybciej, inne głównie ze względów proceduralnych wolniej, ale 

idziemy do przodu. Bardzo cieszę się, że wszystko odbywa się przy 

bardzo aktywnej współpracy z Radnymi. 

- Współpraca na linii Burmistrz – Radni wydaje się wzorowa.

Tak, zajmujemy się tylko i wyłącznie tematami związanymi 

z rozwojem miasta i to pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. 

Kwalifikacje naszych radnych obejmują prawie cały zakres 

działalności samorządu. Mamy specjalistów od finansów, planowania 

przestrzennego, spraw społecznych, kultury, edukacji czy sportu. 

I mam tu na myśli wszystkich radnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie 

realizować znacznie więcej działań. 

- Z pewnością też dzięki tej współpracy udało się dokonać 

i zaplanować tyle inwestycji przez dwa lata. W Pana ocenie  – 

które trzy z nich najbardziej przyczyniły się bądź przyczynią 

w przyszłości  do rozwoju miasta? 

- Rzeczywiście, dzięki pozyskanym środkom sporo jest nowych 

inwestycji. Na pewno najbardziej cenię sobie te komunikacyjne i je 

wymieniłbym w pierwszej kolejności. Przez 2 lata wybudowaliśmy 

kilometry nowych dróg, chodników, dróg z płyt typu jomb. Dzięki 

pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania zadań, nie tylko 

ze środków unijnych, ale też krajowych jak i własnych konkretnych 

działań, zrealizujemy szereg usprawnień komunikacyjnych dla osób 

przemieszczających się do pracy, czy szkoły. Epokowa i przełomowa 

dla naszego miasta będzie  budowa Węzła integracyjnego Rumia 

Janowo. W 2017 roku w ramach „schetynówek” z łącznym 

dofinansowaniem ok. 75% przebudujemy niebezpieczne i kolizyjne 

skrzyżowanie Pomorska/Gdańska w nowoczesne turbinowe rondo, 

które będzie zarówno bezpieczne dla pieszych jak i przepustowe 

(dwa pasy z Pomorskiej w Gdańską wzorem Ronda Unii Europejskiej). 

Planowana jest przebudowa Ronda Jana Pawła II, aby włączyć w nie 

ul. I Dywizji Wojska Polskiego, jak i dobudować lewoskręty przy 

rumskim targowisku i MOSiR. Również i na tę inwestycję mamy 

nadzieję pozyskać środki z zewnątrz. Najprawdopodobniej już 

w 2017 r. uda nam się doprowadzić linię autobusową do Starej Rumi, 

a to przecież też bardzo oczekiwana przez mieszkańców zmiana. 

rewitalizacja Zagórza. Dzięki temu projektowi zmienimy oblicze tej 

dzielnicy miasta. Koszt planowanych działań to ok. 18 mln złotych, 

z czego aż 13 mln pozyskamy ze środków zewnętrznych. 

 - Środki zewnętrzne, a głównie środki unijne to bardzo 

poważne źródło finansowania inwestycji.

- Pozyskujemy dużo środków zewnętrznych, unijnych, krajowych 

czy wojewódzkich. Tylko do tej pory udało nam się zagwarantować 

Rumi ogromną kwotę ponad 40 000 000 złotych! Realizujemy 

projekty również w partnerstwie z mieszkańcami (85% miasto, 15% 

mieszkańcy), z przedsiębiorcami i z SM Janowo (z reguły jest to po 

50%). Na przykład teraz wspólnie ze Spółdzielnią budujemy drogę, 

miejsca parkingowe oraz chodniki wokół Domu Kultury Janowo, aby 

można było przejechać we wszystkich kierunkach i uzyskać również 

drogę ewakuacyjną do Szkoły Podstawowej nr 9. Kolejną formą 

pozyskiwania nowych środków finansowych to przygotowanie 

dużych gruntów miejskich na sprzedaż (uzbrojenie + budowa dróg). 

Dzięki temu uzyskamy znacznie wyższą cenę za metr kwadratowy. 

subwencji) nie mamy szans tego sfinansować. Natomiast cały czas 

pracujemy, aby temat w końcu drgnął. Po niedawno uchwalonym 

planie zagospodarowania dla terenów, na których obecnie znajduje 

się Urząd, możemy przystąpić do próby sprzedaży gruntów, tak aby 

z pozyskanych pieniędzy wybudować nowych Ratusz. Również nie 

wykluczamy alternatywnej możliwości wybudowania urzędu 

w partnerstwie. 

- Panie Burmistrzu, porozmawiajmy o przyszłości. Jakie będą 

Pana priorytety na drugą część kadencji?

- Na pewno bardzo zależy mi na utrzymaniu tak dobrej 

współpracy z Radą Miejską. Bardzo się cieszę, że jako mieszkańcy 

Rumi aktywnie włączamy się w działania. Tegoroczna edycja Budżetu 

Obywatelskiego, a szczególnie bardzo wysoka frekwencja, pokazały, 

że chcemy się angażować w rozwój miasta, wspólnie zmieniać Rumię 

i to mnie bardzo cieszy. Coraz więcej osób bierze również udział 

w różnych imprezach i inicjatywach miejskich. To bardzo dobrze bo 

przecież wszystkie działania, o których rozmawiamy organizowane są 

Węzły Integracyjne Rumia i Rumia Janowo. 

Planowana jest budowa setek miejsc parkingowych, budowa tunelu pod 

torami na przedłużeniu ul. Gdańskiej, doprowadzenie ścieżek 

rowerowych, modernizacji dworca SKM Janowo (zadaszenie, remont, 

budowa wind oraz kładki dla pieszych. PKP SKM już przekazał 

wykonawcy teren to budowy nowego peronu w ramach I etapu 

inwestycji, następnie my jako miasto rozpoczniemy swoje działania). 

Przy dworcu w Rumi pojawią się również ścieżki rowerowe jak 

i dodatkowe miejsca parkingowe.

Rewitalizacja składa się z dwóch części: społecznej (aktywizacja społeczno – zawodowa osób) oraz inwestycyjnej w ramach, której 

przewidujemy renowację oraz remont części wspólnych budynków mieszkalnych, adaptację budynku na Klub Integracji Społecznej, 

kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych (tereny zielone, aleje, place zabaw), rozbudowę i budowę nowej infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej stworzenie parku na terenie Wzgórza Markowca (m.in. schody terenowe, ścieżka edukacyjna, elementy małej 

architektury, ścianka wspinaczkowa, ścieżka do uprawiania kolarstwa górskiego).

Samorząd SamorządRazem zmieniamy Rumię

Przykładowo na 6 hektarach wzrost o 50 zł/m2 spowoduje 

dodatkowy dochód w wysokości 3 milionów zł!

- Z drugiej strony udało się Panu obniżyć koszty pracy urzędu. 

- Tak, dzięki wprowadzeniu nowych zasad zarządzania 

umożliwiło wypracowanie bardzo dużych oszczędności nie tylko 

w urzędzie ale również w naszych jednostkach podległych. Twarde 

negocjacje, zakupy grupowe, czy też odpowiednie zapisy 

w przetargach pozwalają uzyskać czasem nawet 40% oszczędności. 

Staramy się, aby jak najwięcej obowiązków wykonywali nasi 

pracownicy zamiast zlecać je zewnętrznym firmom. Dzięki zmianie 

brokera i doskonale przygotowanej dokumentacji osiągnęliśmy 

kilkadziesiąt tysięcy oszczędności rocznie (prawie 30%) 

na ubezpieczeniu majątku gminy, gdzie mamy dodatkowo o wiele 

szerszy zakres ubezpieczenia. 

Korzyści są bardzo odczuwalne. Mogliśmy przekazać więcej 

środków z budżetu miasta np. dla organizacji pozarządowych, które 

bardzo mocno wspierają działania społeczne na rzecz dzieci, 

młodzieży i seniorów. W 2017 roku będzie to kwota 1 408 000 złotych 

przy 925 tysiącach w roku 2015. 

- Budowa nowego urzędu to inwestycja, której mieszkańcy 

wypatrują z utęsknieniem. Może Pan zdradzić kiedy możemy 

spodziewać się nowego Ratusza?

- Budowa nowego Ratusza jest bardzo potrzebna, wręcz 

niezbędna, ale musimy być świadomi, że to bardzo duży koszt rzędu 

15 – 20 milionów złotych. Z bieżących dochodów (podatków, dotacji, 

dla mieszkańców i dążymy do tego, żeby ta oferta była z roku na rok 

coraz bardziej atrakcyjna. Priorytetem będzie oczywiście też 

dokończenie wszystkich rozpoczętych już inwestycji, a także 

przyciągnięcie poważnych partnerów i zagospodarowanie naszych 

terenów inwestycyjnych. Przede wszystkim dzięki tym działaniom 

możemy spowodować większe wpływy do budżetu miasta i dzięki 

temu realizować więcej potrzeb mieszkańców.

- A jakie ma Pan dalekosiężne plany? Gdzie i jak widzi Pan 

Rumię za 10 lat?

- Jako były sportowiec i trener zawsze dążę do doskonałości. 

Wspólnie z radnymi wyznaczyliśmy bardzo ambitne cele. Zależy nam, 

aby Rumia była energicznie rozwijającym się miastem, przyjaznym 

dla inwestorów, co przyniesie większe wpływy z podatków nie 

podnosząc stawek, i znacznie więcej lepiej płatnych miejsc pracy dla 

mieszkańców Rumi. Chcemy, aby Rumia była komfortowym 

miejscem do życia, żeby nasi mieszkańcy znaleźli atrakcyjna ofertę 

edukacyjną – dla dzieci, zawodową, a także mogli miło i aktywnie 

spędzić wolny czas. Zdaję sobie sprawę, że do osiągnięcia tego 

potrzeba wiele ciężkiej pracy i odważnych decyzji. Chciałbym 

podkreślić, że przez ostatnie dwa lata udało nam się stworzyć 

w urzędzie bardzo pracowity zespół i jestem przekonany, że dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu współpracowników nasze miasto 

będzie rozwijać się coraz szybciej. 

- Dziękuję za rozmowę.

Ponadto, dzięki bardzo dobrym relacjom z gminami sąsiednimi udało 

nam się podpisać list intencyjny, w którym wspólnie z Prezydentem 

Gdyni Wojciechem Szczurkiem oraz Wójtem Kosakowa Jerzym 

Włudzikiem zobowiązaliśmy się dołożyć wszelkich możliwych starań 

do budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów na granicy Rumia/Kazimierz 

śladem Drogi Popiołowej. W drużynie jest siła, wierzę że nasze 

wspólne działania będą skuteczne.

Drugą istotną inwestycją są mieszkania komunalne. Ostatnie 

lokale komunalne powstały w Rumi 27 lat temu! Dzięki naszemu 

nowemu programowi obecni lokatorzy mają możliwość odkupienia 

ich z 75 % bonifikatą. W efekcie udało się sprzedać 86 lokali na łączną 

kwotę ponad 2 300 000 złotych. Za te środki wybudujemy nowe 

i jeszcze dodatkowo chcemy pozyskać dodatkowo środki zewnętrzne 

na ten cel.

Trzecią inwestycją, której realizację dopiero rozpoczniemy będzie 

Dzięki pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania 

zadań, nie tylko ze środków unijnych, ale też 

krajowych jak i własnych konkretnych działań, 

zrealizujemy szereg usprawnień komunikacyjnych 

dla osób przemieszczających się do pracy, czy szkoły.

„
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Rumianie z pasją Historia

Uniwersytet Ludowy w Zagórzu

W dwudziestoleciu międzywojennym na terenie 
Rumi i Zagórza funkcjonowały trzy polskie szkoły 
powszechne zapewnia jące  podstawowe 
wykształcenie. Ambitniejsi (i bogatsi) mogli 
skorzystać z dodatkowych możliwości. Od 1926 
roku otwarto bowiem… miejscowy uniwersytet. 

Placówka powstała z inicjatywy Towarzystwa Czytelni 

Ludowych. W okresie zaborów głównym celem aktywności TCL była 

działalność oświatowa i kulturalna wśród polskiego społeczeństwa 

oraz podtrzymywanie świadomości narodowej. Towarzystwo 

zorganizowało też sieć bibliotek z polskim księgozbiorem. 

Po odzyskaniu niepodległości Towarzystwo aktywnie włączyło 

się w proces tworzenia tzw. uniwersytetów ludowych. Placówki tego 

typu zakładano przede wszystkim w środowiskach wiejskich. 

Uniwersytet Ludowy w Zagórzu otwarto 15 kwietnia 1926 roku. 

Jego siedziba mieściła się niedaleko stacji kolejowej – w dzisiejszym 

Białym Dworku. Kierownikiem został W. Ciesielski. 

Kursy na uniwersytecie przeznaczone były dla młodzieży 

i dorosłych w wieku od 18 do 40 lat. Nauka trwała 4-5 miesięcy 

i odbywała się w dwóch turnusach: od maja do sierpnia dla kobiet, 

od listopada do marca dla mężczyzn. 

Pogram zajęć obejmował przedmioty humanistyczne, takie jak 

historia, literatura czy język polski oraz przedmioty praktyczne: 

przyrodę gospodarczą, fizykę i chemię rolniczą, rachunki 

i „książkowość” gospodarczą. Obok tego w planie była astronomia, 

geometria, geografia i gimnastyka. Dodatkowym przedmiotem dla 

kobiet były robótki ręczne. 

Uniwersytet Ludowy w Zagórzu. Fotografia z książki Światła

w mroku Józefa Kisielewskiego (wyd. Poznań 1930)

Powszechnie doceniano piękne położenie zagórskiej szkoły. 

W czasopiśmie „Słowo Pomorskie” pisano: 

„Okolica urocza; z jednej strony zakładu wznoszą się wyżyny 

kaszubskie, doliny i jary, z drugiej zaś piękny widok na oksywską 

kępę i na morze polskie” 

Uniwersytet miał charakter stacjonarny, dlatego też uczestnicy 

na czas kursu mieszkali w internacie. Nauka nie była bezpłatna. 

Czesne wraz z utrzymaniem wynosiło 250 złotych, do tego należało 

doliczyć 50 zł na opał i światło, 5 zł na kasę chorych oraz opłaty 

korespondencyjne. Wysokie koszty takiego kształcenia 

powodowały, że na zajęcia nie zgłaszało się zbyt wielu chętnych. 

Uniwersytet w Zagórzu funkcjonował bardzo krótko. 

Już w 1929 roku zajęcia zostały zawieszone. Przyczyniła się do tego 

nie tylko mała liczba kursantów, ale też pozyskanie lepszej siedziby 

w nieodległym Bolszewie, dokąd planowano przenieść placówkę. 

Warto jednak pamiętać, że niegdyś Rumia (a właściwie Zagórze) 

mogła z dumą nazywać się miastem uniwersyteckim. 

(Słowo Pomorskie, 08.09.1927) 

Rumski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku zaprasza! 

W s p ó ł c z e ś n i e  j e d y n y m 

uniwersytetem funkcjonującym na 

t e re n ie  m ia s ta  j e s t  Rumsk i 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy 

ulicy Mickiewicza 19. Obecnie 

prowadzi on zapisy na II semestr 

2016/2017 roku. Zapisać się można 

w dniach 6-10 lutego w godz. 11:00-

14:00. Wpisowe wynosi 30 złotych. 

Ahoj, przygodo! 

Już sama postać pana Adama zwiastuje wyjątkową osobowość. 

Potężna budowa, długa broda, kowbojski kapelusz, czapsy 

i skórzana kurtka – to jego nieodłączne atrybuty, dzięki którym nie 

można go pomylić z nikim innym. Nie na darmo wśród 

odwiedzających Wild West Ranch znany jest jako „Szeryf”. 

Pseudonim pasuje jak ulał – pan Adam od lat dba o porządek na 

swoim ranczo, a przede wszystkim stara się zamienić je 

w wyjątkowe miejsce, w którym można przeżyć przygodę 

w końskim siodle, z gitarą lub łukiem w dłoni. 

– Wiele rzeczy już w życiu robiłem, jednak najwięcej satysfakcji 

daje mi praca z dziećmi i młodzieżą, zarażanie ich pasją. Na ranczo 

mogą zmienić się w piratów, indian, żołnierzy czy podróżników. 

Poza  jazdami konnymi prowadzimy zajęcia na strzelnicy, rodeo, 

w wiosce Indian oraz na zoo-farmie, gdzie mieszkają ptaki, owce, 

kozy, lamy, skunks oraz wielbłąd Mustafa – mówi pan Adam. 

Sensem wypraw są ludzie

Pan Adam jest też zapalonym podróżnikiem. Swoich ekspedycji 

nie poprzedza szczegółowym planowaniem noclegów czy 

konkretnych miejsc do zwiedzenia. Szczególnie inspirują go kraje 

położone na wschód od Polski. 

– Wschód uczy życia. Ludzie są tam trochę inni, bardziej 

charakterni, zasadniczy. W czasie swoich wypraw poznałem wiele 

wyjątkowych osób, z którymi cały czas utrzymuje kontakty. Do tego 

na wschodzie wciąż mocno zakorzenione są tradycje, które 

w naszym świecie stają się coraz bardziej wyblakłe i nijakie – mówi. 

Adam Mazurek – 

W sąsiadującym z Rumią Dębogórzu-Wybudowaniu można przenieść się w czasie i przestrzeni, w sam 
środek Dzikiego Zachodu. Wszystko za sprawą Wild West Ranch – stadniny koni, rancza i krainy 
przygody w jednym. Twórcą i dobrym duchem tego wyjątkowego miejsca jest mieszkaniec Rumi pan 
Adam Mazurek. 

Często organizuje zagraniczne wyprawy dla małych grup. 

W najbliższym czasie wyjeżdża z innymi zapaleńcami na Maltę 

potem – na Cypr, do Mołdawii i na Ukrainę. Jednak, jak sam 

przyznaje, jego ukochanym miejscem na ziemi jest Gruzja. 

– W Gruzji wciąż zobaczyć można „prawdziwy” świat i spotkać 

twardych, a jednocześnie wrażliwych ludzi. Kiedyś zapytałem tam 

starszego człowieka o autobus do miasta o nazwie Kobuletti. 

Nie tylko zaprowadził mnie w odpowiednie miejsce i poinstruował 

kierowcę, ale też zaprosił  do własnego domu. Wkrótce, wracając 

z Armenii, skorzystałem z tego zaproszenia. I tak narodziła się 

moja przyjaźń z Gruzinem Jurą. Trwa ona do dziś  – mówi pan 

Adam. 

Takie sytuacje nie są w tym kraju niczym dziwnym. 

To wyjątkowo gościnny naród. Mają jednak drugą stronę swojej 

natury:

– Charakter Gruzinów symbolizuje 20-metrowy pomnik Matki 

Gruzji czuwający nad Tbilisi. Postać  ta w jednej ręce trzyma czarę, 

a w drugiej miecz.  Czara z winem jest przyjaciół, natomiast miecz 

dla wrogów. Na szczęście Polacy są w Gruzji bardzo mile widziani – 

dodaje. 

Jak podkreśla pan Adam Mazurek, sensem wszystkich wypraw 

i podejmowanych działań są przede wszystkim ludzie. Dzielenie się 

z nimi wiedzą, wrażliwością i doświadczeniami. Jego wielkim 

marzeniem jest przelanie tego przekonania na swoje dzieci, a także 

wszystkich, których porywa do swojego świata. 

szeryf,
podróżnik,
miłośnik
koni 

Ćwiczą kursantki Uniwersytetu Ludowego.

Fotografia z książki Rumia - miasto w pradolinie (wyd. Wejherowo-Pelplin 2004)

Autor artykułu: Darek Rybacki Prowadzi blog Szum Rumi (www.szumrumi.pl)
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Rumianie z pasją Historia

Uniwersytet Ludowy w Zagórzu

W dwudziestoleciu międzywojennym na terenie 
Rumi i Zagórza funkcjonowały trzy polskie szkoły 
powszechne zapewnia jące  podstawowe 
wykształcenie. Ambitniejsi (i bogatsi) mogli 
skorzystać z dodatkowych możliwości. Od 1926 
roku otwarto bowiem… miejscowy uniwersytet. 

Placówka powstała z inicjatywy Towarzystwa Czytelni 

Ludowych. W okresie zaborów głównym celem aktywności TCL była 

działalność oświatowa i kulturalna wśród polskiego społeczeństwa 

oraz podtrzymywanie świadomości narodowej. Towarzystwo 

zorganizowało też sieć bibliotek z polskim księgozbiorem. 

Po odzyskaniu niepodległości Towarzystwo aktywnie włączyło 

się w proces tworzenia tzw. uniwersytetów ludowych. Placówki tego 

typu zakładano przede wszystkim w środowiskach wiejskich. 

Uniwersytet Ludowy w Zagórzu otwarto 15 kwietnia 1926 roku. 

Jego siedziba mieściła się niedaleko stacji kolejowej – w dzisiejszym 

Białym Dworku. Kierownikiem został W. Ciesielski. 

Kursy na uniwersytecie przeznaczone były dla młodzieży 

i dorosłych w wieku od 18 do 40 lat. Nauka trwała 4-5 miesięcy 

i odbywała się w dwóch turnusach: od maja do sierpnia dla kobiet, 

od listopada do marca dla mężczyzn. 

Pogram zajęć obejmował przedmioty humanistyczne, takie jak 

historia, literatura czy język polski oraz przedmioty praktyczne: 

przyrodę gospodarczą, fizykę i chemię rolniczą, rachunki 

i „książkowość” gospodarczą. Obok tego w planie była astronomia, 

geometria, geografia i gimnastyka. Dodatkowym przedmiotem dla 

kobiet były robótki ręczne. 

Uniwersytet Ludowy w Zagórzu. Fotografia z książki Światła

w mroku Józefa Kisielewskiego (wyd. Poznań 1930)

Powszechnie doceniano piękne położenie zagórskiej szkoły. 

W czasopiśmie „Słowo Pomorskie” pisano: 

„Okolica urocza; z jednej strony zakładu wznoszą się wyżyny 

kaszubskie, doliny i jary, z drugiej zaś piękny widok na oksywską 

kępę i na morze polskie” 

Uniwersytet miał charakter stacjonarny, dlatego też uczestnicy 

na czas kursu mieszkali w internacie. Nauka nie była bezpłatna. 

Czesne wraz z utrzymaniem wynosiło 250 złotych, do tego należało 

doliczyć 50 zł na opał i światło, 5 zł na kasę chorych oraz opłaty 

korespondencyjne. Wysokie koszty takiego kształcenia 

powodowały, że na zajęcia nie zgłaszało się zbyt wielu chętnych. 

Uniwersytet w Zagórzu funkcjonował bardzo krótko. 

Już w 1929 roku zajęcia zostały zawieszone. Przyczyniła się do tego 

nie tylko mała liczba kursantów, ale też pozyskanie lepszej siedziby 

w nieodległym Bolszewie, dokąd planowano przenieść placówkę. 

Warto jednak pamiętać, że niegdyś Rumia (a właściwie Zagórze) 

mogła z dumą nazywać się miastem uniwersyteckim. 

(Słowo Pomorskie, 08.09.1927) 

Rumski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku zaprasza! 

W s p ó ł c z e ś n i e  j e d y n y m 

uniwersytetem funkcjonującym na 

t e re n ie  m ia s ta  j e s t  Rumsk i 

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy 

ulicy Mickiewicza 19. Obecnie 

prowadzi on zapisy na II semestr 

2016/2017 roku. Zapisać się można 

w dniach 6-10 lutego w godz. 11:00-

14:00. Wpisowe wynosi 30 złotych. 

Ahoj, przygodo! 

Już sama postać pana Adama zwiastuje wyjątkową osobowość. 

Potężna budowa, długa broda, kowbojski kapelusz, czapsy 

i skórzana kurtka – to jego nieodłączne atrybuty, dzięki którym nie 

można go pomylić z nikim innym. Nie na darmo wśród 

odwiedzających Wild West Ranch znany jest jako „Szeryf”. 

Pseudonim pasuje jak ulał – pan Adam od lat dba o porządek na 

swoim ranczo, a przede wszystkim stara się zamienić je 

w wyjątkowe miejsce, w którym można przeżyć przygodę 
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szeryf,
podróżnik,
miłośnik
koni 

Ćwiczą kursantki Uniwersytetu Ludowego.

Fotografia z książki Rumia - miasto w pradolinie (wyd. Wejherowo-Pelplin 2004)

Autor artykułu: Darek Rybacki Prowadzi blog Szum Rumi (www.szumrumi.pl)
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Sport

Parkrun Rumia zachęca do biegania
Jaki jest najlepszy sposób na spędzenie 
sobotniego poranka? Bieg na 5 kilometrów 
z pomiarem czasu – taką odpowiedź usłyszeć 
można od kilkudziesięciu osób biorących udział 
w biegach parkrun Rumia. 

Treningi organizowane są w każdą sobotę o godzinie 9:00. 

Parkrun startuje z Parku Miejskiego przy ulicy Starowiejskiej. Udział 

w biegu jest bezpłatny, ale należy pamiętać o obowiązkowej 

rejestracji, której dokonać można za pośrednictwem strony 

internetowej www.parkrun.pl/rejestracja/. Po zarejestrowaniu 

należy wydrukować i zabrać ze sobą indywidualny kod uczestnika. 

– Polska dołączyła do inicjatywy parkrun w październiku 2011, 

kiedy to powołane zostało do życia Stowarzyszenie parkrun Polska 

i otwarta została pierwsza lokalizacja parkrun w Gdyni. 

Tym samym Polska stała się czwartym krajem poza Wielką 

Brytanią na terenie którego organizowane były biegi parkrun. 

Podobnie, jak w innych krajach parkrun Polska organizowany jest 

według tych samych zasad i w oparciu o te same pryncypia: 

cykliczność, bezpłatny udział, sobota 9.00, dystans 5 km 

z pomiarem czasu oraz dostępność biegów dla każdego – 

przeczytać można w komunikacie wydanym przez organizatorów. 

Aby wziąć udział w biegu, nie trzeba być sportowcem. Nie ma 

znaczenia tempo biegu i poziom wytrenowania. W ramach 

parkrun biega się przede wszystkim dla własnej satysfakcji. 

Trasę biegu oraz szczegóły wydarzenia można znaleźć 

na stronie www.parkrun.pl/rumia/. 

Historia Rumia dawniej i dziś 

Budynek na zdjęciu znajduje się przy ulicy Sobieskiego 21. Zbudowany został pod koniec XIX wieku i początkowo – jako Villa Emilie – 

pełnił funkcję domu kuracyjnego. W okresie międzywojennym oraz podczas okupacji hitlerowskiej w budynku znajdował się gabinet 

lekarski – najpierw dr Adlera, później dr Majerowskiego. Po wojnie w ramach rekompensaty otrzymała go prywatna rodzina. W ostatnich 

latach budynek został wykupiony przez nowych właścicieli, którzy utworzyli tu restaurację Villa Zagórze. 

Villa Emilie, pocztówka z 1914 roku

Villa Zagórze, fotografia z 2017 roku 

Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby porozmawiać 
o rozwoju Rumi  na spotkanie dotyczące konsultacji projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji, 
które odbędzie się 

6 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta Rumi, 
sala nr 100, godz. 16.00 do 19.00.

Ogłoszenia

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM
Nr 988/30/2017 
Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 17.01.2017 r 

Dokument powstał w ramach projektu pt. „Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny 
Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Rumi” realizowany jest przy współfinansowaniu środków  
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

W związku z corocznym wymiarem podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego  informujemy, że decyzje ustalające 

wysokość tych podatków na 2017r.   dla podatników - osób fizycznych, zamieszkującym na terenie Gminy Rumia będą 

doręczane przez pracowników tut urzędu w okresie od 01.02.2017 do 28.02.2017r. Każdy z pracowników posiada imienne 

upoważnienie  Burmistrza Miasta   oraz identyfikator.

„Mały Może Dużo”- nowy projekt socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi podejmuje 

kolejne inicjatywy na rzecz wspierania podopiecznych 

tutejszego Ośrodka. Ostatnie działania w ramach projektu 

socjalnego „Koszulka Życia” były dedykowane osobom starszym. 

Projekt „Mały Może Dużo” kierowany jest do rodzin z dziećmi 

w wieku 10- 13 lat objętych wsparciem asystenta rodziny. 

Koordynatorem projektu jest specjalista pracy socjalnej Anita 

Naumiuk, która do współpracy zaprosiła nie tylko pracowników 

socjalnych i asystentów rodziny pracujących w tutejszym Ośrodku, 

Mały Może Dużo

ale także partnerów będących specjalistami innych instytucji 

naszego miasta. Udział w projekcie potwierdzili: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących, Pomorska Fundacja Aktywności Społecznej 

„MY”,  Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „Nasz Dom”. „Mały 

Może Dużo” to inicjatywa, która ma na celu wzmacnianie poczucia 

własnej wartości młodych mieszkańców naszego miasta, a także 

wspieranie ich rodziców w doskonaleniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej.

Sprawy społeczne

źródło zdjęcia: www.parkrun.pl
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Opłata wynosi 11 zł od osoby za miesiąc w przypadku segregacji, zaś dla osób deklarujących brak segregacji - 19 zł za osobę w miesiącu. 

Przypominamy także o obowiązku aktualizacji deklaracji w przypadku pojawiających się zmian, w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany 

(zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób, zmiany adresu itp.).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH DLA ZABUDOWY
JEDNORODZINNEJ W RUMI  W STYCZNIU, LUTYM I MARCU 2017r.

l Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, które winny 

spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego 

odpady od właścicieli nieruchomości. 

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

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, 

budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca 

nieruchomości indywidualnie ustala z firmą odbierającą odpady 

komunalne szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:

l  Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych – z częstotliwością 

minimum 1 x tydzień.

l W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów wypada w dzień 

świąteczny, odpady odbierane są w najbliższy dzień roboczy. 

l Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie 

przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, które 

winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnienie 

przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy 

odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH DLA ZABUDOWY
JEDNORODZINNEJ W RUMI W STYCZNIU, LUTYM I MARCU 2017r.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej (spółdzielnie mieszkaniowe, 

budynki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe), Właściciel/Zarządca 

nieruchomości indywidulanie ustala z firmą odbierającą odpady 

komunalne szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz nw. wytycznych:

l odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: makulatury 

i opakowań wielomateriałowych; szkła; plastiku i metalu; odpadów 

zielonych oraz popiołu z palenisk domowych – z częstotliwością 

minimum 1 x 2 tygodnie; można je również przekazać bezpłatnie 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór odpadów wielkogabarytowych – z częstotliwością 1 x miesiąc, 

w pierwszym przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych 

selektywnie; można przekazać je bezpłatnie do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów.

l odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów 

wielkogabarytowych, w ilości 4szt./na rok kalendarzowy/na lokal 

mieszkalny; można przekazać je bezpłatnie do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów.

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

rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

l odbiór choinek poza systemem workowym – odbywa się w terminach 

zbiórki odpadów selektywnie zbieranych  w miesiącach styczniu 

i luty. Należy je wystawić przy pergoli śmietnikowej w sposób 

nieutrudniający przejścia lub przejazdu; można je również przekazać 

bezpłatnie to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. 
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Sprawy społeczne

 

SEGREGACJA? NIC TRUDNEGO!  

d kilku lat segregacja odpadów nie jest już tylko dobrym zwyczajem, ale i obowiązkiem. 
Dyrektywy unijne wymagają, by mniej odpadów trafiało na składowiska, a więcej było 
poddawane recyklingowi, przekształcaniu termicznemu w spalarniach odpadów 

i przetwarzaniu biologicznemu.  W związku z tym gminy wymagają od swoich mieszkańców, by odpady 
powstające w naszych domach, zbierane były z podziałem na frakcje. Dzięki temu odpady danej frakcji 
nie ulegają zanieczyszczeniu i mogą trafić bezpośrednio do zakładów przetwarzających dany surowiec. 

Statystyki z ostatnich lat pokazują, że mieszkańcy naszego regionu coraz lepiej radzą sobie segregacją 
odpadów. Średnia ilość odpadów zmieszanych, przypadająca na mieszkańca systematycznie spada, 
a procentowa ilość odpadów zbieranych selektywnie rośnie. Ale może być lepiej! Nakłady finansowe 
związane z przywróceniem materiałów z odpadów 
recyklingowanych do ponownego użytku są 
rekompensowane: oszczędnością zasobów natural-
nych, ograniczeniem ilości odpadów powstających w 
procesach produkcyjnych, mniejszym zanieczyszcz-
eniem atmosfery, mniejszym zużyciem energii, 
mniejszą ingerencją w krajobraz oraz 
oszczędnościami finansowymi.  

A CO Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI? 

Zaliczamy do nich leki, baterie, świetlówki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także kleje, farby, 
lakiery, środki ochrony roślin, czyli wszystkie „śmieci”, które w swoim składzie zawierają 
niebezpieczne związki chemiczne i metale ciężkie. Umieszczenie ich w pojemniku z odpadami 
zmieszanymi, lub wyrzucenie do kanalizacji, może mieć tragiczne konsekwencje środowiskowe, gdyż 
po trafieniu na składowisko odpadów czy do oczyszczalni ścieków, zawarte w nich toksyny przedostają 
się do środowiska i atmosfery, a finalnie zatruwają organizmy żywe, w tym nas. Dlatego tak ważne jest, 
by odpady niebezpieczne trafiły do zakładów, które w sposób bezpieczny i w pełni kontrolowany są w 
stanie je unieszkodliwić.  

Zużyte artykuły, z którymi mamy kontakt praktycznie co 
dnia, mogą być niebezpieczne. A jak je rozpoznać? Każdy 
z nich oznaczony jest symbolem 
przekreślonego pojemnika na odpady. 
W razie wątpliwości najlepiej 
zasięgnąć języka na stronie lub infolinii 

producenta, lub u nas, w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” -  
www.kzg.pl. Wszystkie wymienione odpady należy oddać do Punktów Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych (PZON), a sprzęt AGD, elektryczny i elektroniczny o 
wadze większej niż 20kg odbierzemy od Państwa z mieszkań (nieodpłatnie). 
 

Odbiór elektrośmieci zgłaszać można pod numerem telefonu 58 624 66 11. Adresy punktów PZON, 
pojemników na zużyte baterie, oraz na przeterminowane leki dostępne są na naszej stronie: 

www.kzg.pl. 

 

O 

Nawet jedna mała bateria wielkości 
guzika jest w stanie zatruć metalami 
ciężkimi metr sześcienny gleby lub 
400 litrów wody! 
 

 PLASTIK i METALE         MAKULATURA                   SZKŁO   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza otwarty nabór uczestników do projektu

Uczestnikami Projektu mogą być:

Mieszkańcy Rumi w wieku aktywności 

zawodowej, 

- bezrobotni zaliczeni do III profilu 

pomocy zgodnie z  ustawą z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy,

- lub nieaktywni zawodowo, w tym 

osoby niepełnosprawne.

Dla uczestników Projektu oferujemy 

bezpłatne wsparcie, m.in.:

·  Doradztwo zawodowe,

·  Warsztaty kompetencji społecznych,

·  Poradnictwo psychologiczne,

·  Szkolenia i treningi motywacyjne,

·  Prace społecznie – użyteczne,

·  Staże,

·  Zasiłki stażowe

·  Wsparc ie  f inansowe zgodn ie 

z ustawą o pomocy społecznej.

Wszys tk i ch  za in te resowanych 

uczestnictwem w Projekcie i spełniających 

powyższe warunki zapraszamy do 

siedziby Biura Projektowego Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi 

ul. Starowiejska 46

tel./fax. (58) 672-16-61 

mail: projekt.efs@mops.rumia.pl

„Klub Integracji Społecznej –
W poszukiwaniu Pracy”
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Regaty Trójcup

Koncert - Dzień Seniora

Aquathlon Rumia

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 

2 lutego, godz. 16.00 (czwartek) 

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

2 lutego, godz. 17.30 (czwartek) 

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

6 lutego, godz. 17.30 (poniedziałek)  

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

7 lutego, godz. 16.30 (wtorek) 

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

7 lutego, godz. 17.30 (wtorek) 

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

2 lutego (czwartek), godz. 16.45 

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

6 lutego (poniedziałek)  , godz. 16.30  

 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

6 lutego, 18.30 (poniedziałek)    godz. 

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

7 lutego, godz. 17.00 (wtorek) 

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

9 lutego 2017 rok  godz.11.00. w Urzędzie Miasta Rumi.

Tematy wiodące sesji w dniu 9 lutego 2017 r.:

ź Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii w środowisku lokalnym,

ź Roczne plany pracy Komisji Rady, 

ź Kultura, sport i rekreacja w mieście:

ź Sprawozdanie Komisji Kultury, 

ź Sprawozdanie Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji

ź Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi

ź Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rumi

ź Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Rumi.

Planowane dyżury Przewodniczącego Rady i Wiceprze-

wodniczących Rady w miesiącu styczniu 2017 roku:

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

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

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

27.02  godz. 16.00-17.00 – Przewodniczący Rady Ariel Sinicki.

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy 

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

Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Gospodarki  oraz 

Nieruchomościami przyjmuje zgodnie z godzinami otwarcia UM 

z wyjątkiem  czwartków.

Referat Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz 

Wydział Spraw Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami otwarcia 

UM z wyjątkiem . wtorków i czwartków

TELEFONY ALARMOWE
Wojewódzkie Centrum Powiadamiana

Ratunkowego  

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska 

Nocna i świąteczna opieka medyczna

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

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

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

   Pogotowie Energetyczne 

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania

Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Usług Kominiarskich

112

999

998

58 671-01-98

58 679-47-12

997

58 679-67-22

58 679-35-55 

58 671-94-73 

58 679-65-73

58 679-69-50

58 572-72-00

993

992, 58 671-18-82

994, 58 621-90-19

991, 801 404 404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-08-30

58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia

Centrum Medyczne IMED

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie

Dębogórska 132, Rumia

58 671-15-11

58 671 72 10

58 672 11 02

58 301-73-44

601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 670 48 48

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

i Wiceprzewodniczących

Sesja Rady Miejskiej Rumi

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi i Marcin Kurkowski, Zastępca

Burmistrza Rumi przyjmują mieszkańców w poniedziałki, w godz. 

13.00-17.00, po uprzednim umówieniu się przez Sekretariat

tel. 58 679 65 00

Komisja Polityki 

Przestrzennej

8 lutego, 3 środagodz. 17. 0 ( ) 

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni 

wtorek miesiąca 12.00-14.00.

Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów”.

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

18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

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

R o k 2 0 1 6 w  o b i e k t y w i e

Budżet obywatelski

Jarmark Świąteczny

Honorowe Krwiodawstwo

Czysta Rumia List intencyjny - Droga Trzech Powiatów

Światowy Zjazd Kaszubów

Parada Niepodległości  

Dzień Patrona - św. Jana Bosko 
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Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska 

Nocna i świąteczna opieka medyczna

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

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

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

   Pogotowie Energetyczne 

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania

Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Usług Kominiarskich

112

999

998

58 671-01-98

58 679-47-12

997

58 679-67-22

58 679-35-55 

58 671-94-73 

58 679-65-73

58 679-69-50

58 572-72-00

993

992, 58 671-18-82

994, 58 621-90-19

991, 801 404 404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-08-30

58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia

Centrum Medyczne IMED

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

 

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie

Dębogórska 132, Rumia

58 671-15-11

58 671 72 10

58 672 11 02

58 301-73-44

601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 670 48 48

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

i Wiceprzewodniczących

Sesja Rady Miejskiej Rumi

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi i Marcin Kurkowski, Zastępca

Burmistrza Rumi przyjmują mieszkańców w poniedziałki, w godz. 

13.00-17.00, po uprzednim umówieniu się przez Sekretariat

tel. 58 679 65 00

Komisja Polityki 

Przestrzennej

8 lutego, 3 środagodz. 17. 0 ( ) 

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi

Rumska Rada Seniorów dyżuruje w Stacji Kultura w każdy ostatni 

wtorek miesiąca 12.00-14.00.

Zapraszamy do rozmowy będziemy razem przekonywali władze Rumi, 

szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów”.

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

18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

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

R o k 2 0 1 6 w  o b i e k t y w i e

Budżet obywatelski

Jarmark Świąteczny

Honorowe Krwiodawstwo

Czysta Rumia List intencyjny - Droga Trzech Powiatów

Światowy Zjazd Kaszubów

Parada Niepodległości  

Dzień Patrona - św. Jana Bosko 

Rumia naturalnie pomysłowa22 24
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LUTY 7 201KALENDARZ IMPREZ

 01.02 (środa) 

godz. 10.00- 12.00, Mistrzostwa Rumi Szkół 

Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt, 

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Stoczniowców 6

 02.02 (czwartek) 

godz. 10.00- 12.00, Mistrzostwa Rumi Szkół 

Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej Chłopców, 

Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Stoczniowców 6

godz. 18.00, Teatralny Pierwszy Czwartek, „Batszeba” 

spektakl Teatru Gdynia Główna wg noweli „Bat Seba” 

Torgny'ego Lindgrena w tłum. Haliny Thylwe, Miejski 

Dom Kultury ul. Mickiewicza 19

 03.02 (piątek) 

godz. 18.15, Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa 

młodsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota 

Wol ter ) ,  S tac ja  Ku l tura  B ib l io teka  G łówna 

ul. Starowiejska 2

godz. 19.15, Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa 

starsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota 

Wol ter ) ,  S tac ja  Ku l tura  B ib l io teka  G łówna 

ul. Starowiejska 2

 04.02 (sobota) 

godz. 8.30-14.00, Turniej Św. Jana Bosko w Halowej 

Piłce Nożnej (chłopcy rocznik 2004 i młodsi), Hala 

Widowiskowo- Sportowa ul. Mickiewicza 49 

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

V turniej, Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00, Janowski Salon Muzyczny – koncert 

karnawałowy – „Skrzypek do wynajęcia” – wystawia 

zespół Les Femmes, Dom Kultury SM Janowo  

 05.02 (niedziela) 

godz. 16.00, „Janowo się zgrywa” – turniej gier 

planszowych, Dom Kultury SM Janowo  

godz. 17.00-22.00 Rumska Liga Halowa - 8 kolejka, 

Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Mickiewicza 49

 07.02 (wtorek) 

g o d z .  0 9 . 0 0 - 1 4 . 0 0 ,  M i s t r z o s t w a  Po w i a t u 

Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Halowej Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców, 

Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz.18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

 08.02 (środa) 

godz. 18.00, Wernisaż wystawy zbiorowej „Kolory 

zimy” - Koło Plastyków im. W. Szczeblewskiego przy 

Towarzystwie Miłośników Gdyni, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

 09.02 (czwartek) 

godz.  9 .00-13.00 ,  Mistrzostwa Rumi Szkół 

Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, 

Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00, Wernisaż malarstwa Autor: Mariusz   

Kitowski, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19 

 10.02 (piątek) 

godz.18.00-20.00, VIII Rumska Gala Sportu, Hala 

Widowiskowo-Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00, „Apetyt na Azję” – prelekcja podróżnicza 

(prowadzenie: Agnieszka Kaźnica), Stacja Kultura 

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18.15, Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa 

młodsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota 

Wolter ) ,  S tac ja  Ku l tura  B ib l io teka  Główna 

ul. Starowiejska 2

godz. 19.00, Janowskie walentynki – spektakl pt. 

„Rasputin” – wystawia Teatr Afisz z Torunia, Dom 

Kultury SM Janowo

godz. 19.15, Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa 

starsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota 

Wolter ) ,  S tac ja  Ku l tura  B ib l io teka  Główna 

ul. Starowiejska 2

 12.02 (niedziela) 

godz.8.30- 15.00, Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym 

-  I I I  turn ie j ,  Ha la  Widowiskowo-Spor towa 

ul. Mickiewicza 49

 13.02 (poniedziałek) 

godz. 16.30, Cykliczny Patrol Bolt Action, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

 14.02 (wtorek) 

godz. 18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

 15.02 (środa) 

godz .  09 -12 . 00 ,  Mis t r zos twa  Rumi  S zkó ł 

Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt, 

Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Górnicza 19 

 16.02 (czwartek) 

godz .  09 -12 . 00 ,  Mis t r zos twa  Rumi  S zkó ł 

Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Chłopców, 

Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Górnicza 19 

godz. 15.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

godz. 19.00, Masaż dźwiękiem, „Kąpiel w dźwiękach 

mis i gongów”, w wykonaniu: Lucyny Bierut-Mazurek 

30zł/os, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19 

 17.02 (Piątek) 

godz. 17.00, Czytanie na podwieczorek (prowadzenie: 

Anna Rekowska oraz Dorota Wolter), Stacja Kultura 

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 17.30-20.30, Finał Mistrzostw Pomorza Kadetek 

w Piłce Siatkowej - dzień I, Hala Widowiskowo- 

Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 18.15, Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa 

młodsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota 

Wolter ) ,  S tac ja  Ku l tura  B ib l io teka  Główna 

ul. Starowiejska 2

godz. 19.15, Warsztaty teatralne dla dzieci – grupa 

starsza (prowadzenie Anna Rekowska oraz Dorota 

Wolter ) ,  S tac ja  Ku l tura  B ib l io teka  Główna 

ul. Starowiejska 2

 18.02 (sobota) 

godz. 14.00-17.00, Finał Mistrzostw Pomorza Kadetek 

w Piłce Siatkowej - dzień II, Hala Widowiskowo- 

Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz.18.00-20.00, Mecz Piłki Siatkowej, II Liga Kobiet, 

APS Rumia - Sparta Warszawa, Hala Widowiskowo- 

Sportowa ul. Mickiewicza 49

  19.02 (niedziela) 

godz. 09.00-12.00, Finał Mistrzostw Pomorza Kadetek 

w Piłce Siatkowej- dzień III, Hala Widowiskowo- 

Sportowa ul. Mickiewicza 49

godz. 13.00-18.00, Mistrzostwa Bałtyku - Baszka 

Mester Spor t ,  Hala Widowiskowo-Spor towa 

ul. Mickiewicza 49

 20.02 (poniedziałek) 

godz. 17.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

 21.02 (wtorek) 

godz. 18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

 22.02  (środa) 

godz. 18.00, Finisaż wystawy tkanin ręcznie 

malowanych „30 lat z batikiem” Wilgi Badowskiej,  

04 lutego – 28 lutego (czynna w godz. otwarcia 

placówki) ,  Stacja Kultura Bibl ioteka Główna 

ul. Starowiejska 2

 23.02 (czwartek) 

godz. 19.00, Spotkanie autorskie z Mariuszem 

Szczygłem, Stacja Kultura Biblioteka Główna 

ul. Starowiejska 2

godz. 18.00, Promocja Książki „Przenosiny” Adam 

Weiss, Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19 

 25.02 (sobota) 

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

V I  t u r n i e j ,  H a l a  W i d o w i s k o w o - S p o r t o w a 

ul. Mickiewicza 49

godz. 18.00, Koncert „Opera całkiem nie na serio”, 

Miejski Dom Kultury ul. Mickiewicza 19 

 26.02 (niedziela) 

godz.12.00-12.30, Tropem Wilczym Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, Start Pomnik Żołnierzy AK, Meta 

Hala Widowiskowo-Sportowa 

godz. 17.00, Koncert pt. „Jazz na widelcu” – zespół 

Durys Band, danie główne: klasyka światowego jazzu, 

deser: polskie przeboje przedwojenne, Dom Kultury SM 

Janowo

 28.02 (Wtorek) 

godz. 17.00, Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18.00, Taniec Hula (prowadzenie Justyna Miąc), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2


