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Wydarzyło się 
MEVO zwyciężyło w konkursie na nazwę dla Systemu Roweru 

Metropolitalnego – 51% internautów zagłosowało na nazwę 

wywodzącą się z języka esperanto. Przypomnijmy, że Rower 

Metropolitalny będzie funkcjonował w 14 gminach: Gdańsku, 

Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Redzie, Kartuzach, 

Sierakowicach, Somoninie, Stężycy, Władysławowie, Żukowie, 

Pruszczu Gdańskim i Rumi.
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Po raz ósmy w Rumi zorganizowano zawody aquathlonowe. Jest to 

coraz popularniejsza w Polsce dyscyplina będąca uproszczoną formą 

triathlonu – łączy pływanie i bieganie. Rywalizacja odbyła się na 

dystansach odpowiadającym możliwościom startujących – od 100 m 

do 1000 m w pływaniu oraz od 500 m do 5 km w bieganiu. Klasyfikacja 

podzielona została na 8 kategorii wiekowych. Szczegółowe wyniki oraz 

informacje odnaleźć można na stronie triathlonrumia.pl .
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yXIV Turniej Ekologiczny  pod hasłem „Dlaczego smog jest 

groźny jak smok” odbył się 17 kwietnia w siedzibie 

przedszkola „Janowiaczek”. Celem przedsięwzięcia było 

promowanie walorów przyrodniczych, poszerzenie wiedzy 

z zakresu ochrony środowiska, a także rozbudzanie 

zamiłowania oraz szacunku do natury wśród najmłodszych. 

W edukacyjnej zabawie uczestniczyło 30 dzieci.

12 kwietnia na pływalni MOSiR Rumia odbyły się 

I Mistrzostwa Rumi Szkół Podstawowych w Pływaniu 

z Elementami Ratownictwa Wodnego. Uczestniczyło w nich 

67 uczniów z pięciu rumskich placówek. Za organizację 

zawodów odpowiadała Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana 

Brzechwy w Rumi, Rumska Drużyna WOPR, WOPR 

Wejherowo oraz MOSiR Rumia.
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Celem obchodów jest upamiętnienie tysięcy osób 

zamordowanych przez hitlerowców w lasach 

piaśnickich. Oficjalne uroczyści pod pomnikiem 

w Piaśnicy rozpoczęły się w sobotę 7 kwietnia. 

W obchodach uczestn iczy l i  między innymi 

samorządowcy z całego regionu. Rumię reprezentował 

przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.
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Pudełko życia

Samba, cha-cha, rumba – to 
tylko niektóre tańce, jakie 
podziwiać można było w Rumi. 
Miasto po raz kolejny było 
gospodarzem dużych wydarzeń 
tanecznych: Mistrzostw Polski 
Północnej FTS i VI 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Sportowego o Puchar 
Burmistrza Miasta Rumi. 

Seniorzy każdego roku zapraszani są także na 

atrakcyjny koncert organizowany w ramach „Dnia 

Seniora”. 

Działania te możliwe są dzięki współpracy władz 

miasta z Radą Seniora, czyli 14-osobowym 

gremium, którego celem jest pomaganie 

w kształtowaniu polityki senioralnej.

Sprawy społeczne 54 Wydarzenie

Widać to chociażby po dużej frekwencji na 
w i d o w n i .  C i e s z ę  s i ę ,  ż e  z a ró w n o 
mieszkańcy, jak i goście spoza Rumi tak 
chętnie odwiedzają nasz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji – mówi radny Marcin 
Kaczmarek. 
Wśród  tancer zy  b io rących  udz ia ł 
w zawodach znalazły się pary repre-
zentujące najwyższą klasę taneczną. Swoje 
umiejętności zaprezentowali m.in. podczas 
specjalnie przygotowanych wieczornych gal. 
–  Zawody  pokazu ją  magię  tańca 
towarzyskiego. Mam wrażenie, że na sali 
znaleźli się jego wyjątkowi miłośnicy – 
mówiła podczas wydarzenia Iwona 
Pavlović. – Publiczność mogła być 
zachwycona muzyką, pięknem tańca, 
strojami czy fryzurami, natomiast pary 
taneczne musiały skupić się na tym, aby nie 
tylko tańczyć „ładnie”, lecz także zdobywać 
jak najlepsze noty – dodawała. 
Organizatorami wydarzenia były Taneczny 
Klub Sportowy Creative Dance z Rumi oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Było to 
szóste duże przedsięwzięcie taneczne 
organizowane przez obie instytucje, 
w którym uczestniczyć mogli mieszkańcy. 

lekarze, strażacy czy pracownicy socjalni mogą 

znacznie sprawniej ocenić stan zdrowia 

nieprzytomnej osoby, zaplanować dalsze działania 

i skontaktować się z rodziną.

– Tego typu innowacje ułatwiają nam prace. 

Czasem zdarza się, że z osobami potrzebującymi 

pomocy nie ma żadnego kontaktu, nic o nich nie 

wiemy. Dotyczy to szczególnie ludzi żyjących 

samotnie czy w podeszłym wieku. Takie pudełko to 

pozornie drobna rzecz, która w trudnej sytuacji 

może uratować komuś życie. Informacje zawarte 

w dokumentacji są bardzo ważne, od nich często 

uzależnione jest nasze postępowanie – mówi 

Adam Bliński, ratownik medyczny. 

Urząd Miasta dysponuje obecnie 3000 pudełek 

życia. Ich liczba uzupełniana jest w zależności od 

potrzeb mieszkańców. Pudełko odebrać można 

nieodpłatnie w Wydziale Spraw Społecznych 

(pokój 010), tel. (58) 679 65 39.  

Z seniorami – dla seniorów

Pudełko życia to jeden z wielu projektów 

realizowanych w porozumieniu i z myślą 

o seniorach. Osoby starsze mogą korzystać m.in. 

z oferty sportowej w ramach „Aktywnego seniora” 

– cyklu zajęć sportowych realizowanych wspólnie 

z siłownią CityGym – czy Rumskiej Karty Seniora. 

Dzięki tej drugiej osoby starsze mają dostęp do 

atrakcyjnych zniżek oferowanych przez partnerów 

programu, a także usług z zakresu kultury, sportu 

i rekreacji. Ponadto posiadaczom Karty 

systematycznie przekazywane są kupony rabatowe 

na seanse kinowe oraz darmowe bilety na wybrane 

mecze Arki Gdynia. 

Nowy projekt

Pudełko życia to nowa inicjatywa Urzędu Miasta 

i Rumskiej Rady Seniorów skierowana przede 

wszystkim do osób niepełnosprawnych i starszych. 

Ma ona ułatwić udzielenie pomocy w sytuacji, 

w której nie ma kontaktu z poszkodowanym.  

– Jest to bardzo dobry projekt z punktu widzenia 

ludzi schorowanych, emerytów czy rencistów – 

mówi Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rady 

Seniora. – Zawarte w pudełkach informacje, takie 

jak używane leki, miejsce ich przetrzymywania czy 

sposób użycia, mogą być szczególnie przydatne 

w przypadku omdlenia lub w innych drastycznych 

sytuacjach. Warto pamiętać, że każdego z nas 

może to spotkać – dodaje.  

Ratownik medyczny może znaleźć w pojemniku 

m. in .  kontakt  do rodz iny,  in formac ję 

o zdiagnozowanych chorobach czy uczuleniach, 

nazwy leków przypisanych na stałe przez lekarza 

oraz wskazanie miejsca, w którym dana osoba 

przechowuje pełną dokumentację medyczną. 

Pudełka umieszczane są w lodówce, a o ich 

obecności informują specjalne naklejki.

– Zestaw, który bezpłatnie przekazujemy 

zainteresowanym, składa się z plastikowego 

pojemnika, oznaczonego specjalnym nadrukiem, 

karty informacyjnej oraz dwóch naklejek do 

umieszczenia na lodówce i wewnętrznej stronie 

drzwi wejściowych do mieszkania. Oznaczenie to 

pozwala służbom niemal natychmiast zloka-

lizować pudełko – wyjaśnia Piotr Wittbrodt, 

zastępca burmistrza Rumi.

Dzięki takiemu rozwiązaniu ratownicy medyczni, 

Mierzy zaledwie 
kilkanaście centymetrów, 
a mimo to może 
uratować życie. Mowa 
o pudełku życia, czyli 
plastikowym pojemniku 
służącym do 
przechowywania 
informacji medycznych, 
takich jak 
zdiagnozowane choroby 
czy uczulenia. 

Do Rumi przyjechało ponad 300 par, które 
rywalizowały o tytuły mistrzowskie w kilku 
kategoriach: dziecięcych, juniorskich, 
młodzieżowych, dorosłych i seniorskich. 
W Mistrzostwach Polski  Północnej 
rywalizowali tancerze z województw 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, 
warmin ́sko-mazurskiego, podlaskiego, 
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego 
i lubuskiego.
– Są to nasze drugie mistrzostwa, 
w  zesz ł ym roku  o rgan izowa l i śmy 
Mistrzostwa Polski w 10 tańcach, w tym 
roku  pr zyznano nam organ izac ję 
Mistrzostw Polski Północnej – mówił Paweł 
Muchewicz, jeden z organizatorów 
wydarzenia, trener TKS Creative Dance. 
Tradycyjnie podczas wydarzenia nie 
zabrakło wspaniałej żywiołowej muzyki, 
pięknych kostiumów i fryzur. Zawody 
prowadziła Iwona Pavlović, znana tancerka, 
sędz ia ,  ju rorka  programu „Tan iec 
z gwiazdami”. Sędzią głównym był Antoni 
Czyżyk, prezes FTS, wiceprezes ds. rozwoju 
Światowej Federacji Tańca Sportowego.
– Tego typu inicjatywy pozytywnie 
wpływają na wizerunek naszego miasta. 

nowy projekt dla seniorów

Pudełka wręczał m.in. Ariel Sinicki,

przewodniczący Rady Miejskiej. 

Mistrzostwa Polski Północnej
Federacji Tańca Sportowego 

Zawody
prowadziła
Iwona Pavlović

Pudełko Życia,

formularz i naklejka
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Adam Bliński, ratownik medyczny. 

Urząd Miasta dysponuje obecnie 3000 pudełek 

życia. Ich liczba uzupełniana jest w zależności od 

potrzeb mieszkańców. Pudełko odebrać można 

nieodpłatnie w Wydziale Spraw Społecznych 

(pokój 010), tel. (58) 679 65 39.  

Z seniorami – dla seniorów

Pudełko życia to jeden z wielu projektów 

realizowanych w porozumieniu i z myślą 

o seniorach. Osoby starsze mogą korzystać m.in. 

z oferty sportowej w ramach „Aktywnego seniora” 

– cyklu zajęć sportowych realizowanych wspólnie 

z siłownią CityGym – czy Rumskiej Karty Seniora. 

Dzięki tej drugiej osoby starsze mają dostęp do 

atrakcyjnych zniżek oferowanych przez partnerów 

programu, a także usług z zakresu kultury, sportu 

i rekreacji. Ponadto posiadaczom Karty 

systematycznie przekazywane są kupony rabatowe 

na seanse kinowe oraz darmowe bilety na wybrane 

mecze Arki Gdynia. 

Nowy projekt

Pudełko życia to nowa inicjatywa Urzędu Miasta 

i Rumskiej Rady Seniorów skierowana przede 

wszystkim do osób niepełnosprawnych i starszych. 

Ma ona ułatwić udzielenie pomocy w sytuacji, 

w której nie ma kontaktu z poszkodowanym.  

– Jest to bardzo dobry projekt z punktu widzenia 

ludzi schorowanych, emerytów czy rencistów – 

mówi Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rady 

Seniora. – Zawarte w pudełkach informacje, takie 

jak używane leki, miejsce ich przetrzymywania czy 

sposób użycia, mogą być szczególnie przydatne 

w przypadku omdlenia lub w innych drastycznych 

sytuacjach. Warto pamiętać, że każdego z nas 

może to spotkać – dodaje.  

Ratownik medyczny może znaleźć w pojemniku 

m. in .  kontakt  do rodz iny,  in formac ję 

o zdiagnozowanych chorobach czy uczuleniach, 

nazwy leków przypisanych na stałe przez lekarza 

oraz wskazanie miejsca, w którym dana osoba 

przechowuje pełną dokumentację medyczną. 

Pudełka umieszczane są w lodówce, a o ich 

obecności informują specjalne naklejki.

– Zestaw, który bezpłatnie przekazujemy 
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pojemnika, oznaczonego specjalnym nadrukiem, 
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pozwala służbom niemal natychmiast zloka-
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Dzięki takiemu rozwiązaniu ratownicy medyczni, 

Mierzy zaledwie 
kilkanaście centymetrów, 
a mimo to może 
uratować życie. Mowa 
o pudełku życia, czyli 
plastikowym pojemniku 
służącym do 
przechowywania 
informacji medycznych, 
takich jak 
zdiagnozowane choroby 
czy uczulenia. 

Do Rumi przyjechało ponad 300 par, które 
rywalizowały o tytuły mistrzowskie w kilku 
kategoriach: dziecięcych, juniorskich, 
młodzieżowych, dorosłych i seniorskich. 
W Mistrzostwach Polski  Północnej 
rywalizowali tancerze z województw 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, 
warmin ́sko-mazurskiego, podlaskiego, 
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego 
i lubuskiego.
– Są to nasze drugie mistrzostwa, 
w  zesz ł ym roku  o rgan izowa l i śmy 
Mistrzostwa Polski w 10 tańcach, w tym 
roku  pr zyznano nam organ izac ję 
Mistrzostw Polski Północnej – mówił Paweł 
Muchewicz, jeden z organizatorów 
wydarzenia, trener TKS Creative Dance. 
Tradycyjnie podczas wydarzenia nie 
zabrakło wspaniałej żywiołowej muzyki, 
pięknych kostiumów i fryzur. Zawody 
prowadziła Iwona Pavlović, znana tancerka, 
sędz ia ,  ju rorka  programu „Tan iec 
z gwiazdami”. Sędzią głównym był Antoni 
Czyżyk, prezes FTS, wiceprezes ds. rozwoju 
Światowej Federacji Tańca Sportowego.
– Tego typu inicjatywy pozytywnie 
wpływają na wizerunek naszego miasta. 

nowy projekt dla seniorów

Pudełka wręczał m.in. Ariel Sinicki,

przewodniczący Rady Miejskiej. 

Mistrzostwa Polski Północnej
Federacji Tańca Sportowego 

Zawody
prowadziła
Iwona Pavlović

Pudełko Życia,

formularz i naklejka
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Sniadanie
Ki lkadz ies iąt  osób skorzysta ło 

z zaproszenia na śniadanie wiel-

kanocne ,  k tóre  pr zygotowano 

w sobotę 31 marca w Domu Harcerza 

w Rumi. Dzięki organizowanemu od 11 

lat przedsięwzięciu osoby potrze-

bujące i samotne miały okazję uczes-

tniczyć w świątecznej uroczystości.

również na paczki żywnościowe, pozyskane 

między innymi ze Związku Stowarzyszeń „Bank 

Żywności”.

    – Miasto stara się, jak tylko może, pomagać 

mieszkańcom, którzy znajdują się w trudnej 

sytuacji życiowej i materialnej. Co roku poprzez 

MOPS przeznaczane są na ten cel środki 

finansowe, a dzięki nim osoby te choć przez 

chwilę mogą poczuć świąteczną i rodzinną 

a tmos fe rę  –  podkreś la  Ar i e l  S in i ck i , 

przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

W organizację śniadania wielkanocnego 

zaangażowani są pracownicy socjalni , 

s p o ł e c z n i c y ,  h a r c e r z e ,  k s i ę ż a  o r a z 

samorządowcy. Inicjatywa jest w pełni 

finansowana ze środków Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rumi.

Śniadanie wielkanocne dla potrzebujących 

i samotnych organizowane jest od 2007 roku. 

Inicjatorami byli pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz harcerze 

z hufca ZHP Rumia. Zaczęło się od skromnego, 

kilkuosobowego spotkania. Obecnie z tej formy 

pomocy korzysta cyklicznie kilkudziesięciu 

potrzebujących. Wszystkie te osoby mogą liczyć 

Wielkanocne

lecia to jubileuszowy koncert połączony 

z uroczystą mszą świętą, podczas której 

ofiarowane zostało wotum wdzięczności dla 

Matki Świętej od chórzystów – mówi Katarzyna 

Januszewska, dyrygentka chóru. – W górnym 

kościele NMP zorganizowaliśmy także wystawę 

pamiątek związanych z chórem, np. zabytkowych 

plakatów. Kolejną atrakcją były warsztaty 

głosowe dla osób chcących doskonalić swoje 

umiejętności śpiewacze  – dodaje. W wydarzeniu 

uczestniczyli między innymi starosta powiatu 

wejherowskiego Gabriela Lisius, burmistrz Rumi 

Michał Pasieczny, a także wiceprzewodnicząca 

Małgorzata Łoboz i przewodniczący Rady 

Miejskiej Rumi Ariel Sinicki, którzy wręczali 

w y ró ż n i o n ym j u b i l a t o m k w i a t y  o r a z 

okolicznościowe odznaczenia za wieloletnią 

działalność na rzecz chóru i lokalnej społeczności.

Jak podkreślają członkowie chóru, ich 

działalność nie ogranicza się do muzyki 

i śpiewania, a polega też na integracji 

i promowaniu aktywnego spędzania czasu we 

wspólnym gronie. 

– Chórzyści „Liry” nie tylko wspólnie śpiewają, 

lecz są wielką rodziną. Naszym celem, oprócz 

tworzenia muzyki, jest aktywizacja ludzi 

starszych czy samotnych. Tym samym 

działalność chóru ma charakter zarówno 

kulturalny, jak i społeczny – mówi Katarzyna 

Januszewska. – Zachęcamy wszystkich, aby do 

nas dołączali. Wystarczy przyjść na którąś 

z naszych prób, harmonogram znajduje się na 

stronie internetowej i profilu Facebook – 

zaprasza dyrygentka.

Bogata historia

Chór „Lira” początkowo nazywał się „Auxilium”. 

Pierwsze próby odbyły się w styczniu 1938 roku. 

Już po wojnie zmieniono nazwę na „Lira”. Było to 

podyktowane naciskami ze strony władz 

komunistycznych.  

W 1961 roku rozpoczął się okres świetności chóru. 

Wówczas zespół przejął ks. prof. Stanisław 

Ormiński. Zdolny muzyk i ceniony kompozytor od 

razu wprowadził swoich podopiecznych na 

ścieżkę wysokiego wykonawstwa. Wśród nagród, 

które chór otrzymał wówczas na konkursach, 

znajduje się m.in. I miejsce na II Festiwalu Chórów 

Polskich i Polonijnych 4-6 czerwca 1962 roku.

W latach osiemdziesiątych „Lira” koncertowała 

m.in. we Francji i RFN. Lata świetności chóru 

przerwała śmierć dyrygenta i organizatora. 

Ks. Stanisław Ormiński umarł 13 czerwca 1987 

roku. Jako animator życia artystycznego zasłynął 

zarówno w kraju, jak i za granicą.  

A współcześnie… 

Obecnie „Lira” wykonuje muzykę nie tylko 

religijną, ale też świecką. Bierze udział 

w koncertach o różnej tematyce, a także 

uroczystościach kościelnych czy miejskich. 

– Chór „Lira” może pochwalić się bogatą historią. 

Przez wiele lat działalności gościł w swoich 

szeregach wielu utalentowanych mieszkańców. 

Tak jest i dzisiaj. Chórzyści mocno udzielają się 

zarówno w Rumi, jak i poza granicami miasta czy 

kraju – mówi radna Teresa Jałocha. 

Najnowsze osiągnięcia Liry to m.in.: I miejsce na 

I  Fes t iwa lu  Ko lęd  Małego Tró jmias ta 

Kaszubskiego; nagroda specjalna Polskiego 

Związku Chórów i Orkiestr; brązowy dyplom na 

XXVIII Festiwalu Muzyki kościelnej im. ks. St. 

Ormińskiego w Rumi; Srebrne Pasmo na 

I Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym 50+ 

w Wejherowie; brązowy dyplom w „Morenowych 

Chóraliach” w Gdańsku. 

Zdjęcie z 1979 roku

Zdjęcie z 2001 roku

Historia chóru „Lira” sięga czasów przedwojennych. Od kilkudziesięciu lat zespół uświetnia uroczystości religijne i wydarzenia 
kulturalne w Rumi, regionie oraz na arenie międzynarodowej. W tym roku obchodzi jubileusz 80-lecia działalności.

Chór „Lira” – rozśpiewani od czasów przedwojennych

80-lecie Chóru  Lira” /

spotkanie mieszkańców z burmistrzem
Michałem Pasiecznym 

Smog, węzły integracyjne, rewitalizacja 
i oświata – to jedne z głównych tematów 
spotkania mieszkańców z burmistrzem 
M i c h a ł e m  P a s i e c z n y m  i  p r z e d -
s t a w i c i e l a m i  m i e j s k i e j  r a d y . 
W zgromadzeniu, odbywającym się 
w  S t a c j i  K u l t u r a ,  u c z e s t n i c z y ł o 
kilkadziesiąt osób.
Celem spotkania było przybliżenie obecnym 

realizowanych w centrum miasta inwestycji. 

Rozpoczęło się od omówienia przez burmistrza 

Michała Pasiecznego prezentacji multimedialnej, 

dotyczącej takich inwestycji, jak: węzeł 

integracyjny Rumia Janowo wraz z tunelem, 

węzeł integracyjny Rumia, rondo imienia 

rotmistrza Witolda Pileckiego, rondo imienia Jana 

Pawła II, przebudowa ulicy Dębogórskiej oraz 

tzw. drogi trzech powiatów.

Kolejnym tematem była polityka prospołeczna, 

w ramach której przybywa terenów rekreacyjnych 

oraz realizowany jest budżet obywatelski. 

Burmistrz wspomniał także o zewnętrznych 

funduszach, czyli ponad 59 milionach złotych, 

które samorząd zdobył na sfinalizowanie 

inwestycji planowanych na lata 2015-2022.

Mieszkańcy mogli się również dowiedzieć więcej 

o rewitalizacji Zagórza oraz Wzgórza Markowca, 

a także postępującej estetyzacji miasta. 

W końcowej części prezentacji omówione zostały 

przygotowywane przez miasto wydarzenia 

sportowe i kulturalne oraz akcje społeczne, takie 

jak „Pudełko życia”.

Drugą część spotkania stanowiły pytania, które 

mieszkańcy zadawali burmistrzowi, radnym, 

komendantowi straży miejskiej oraz obecnym 

w Stacji Kultura pracownikom urzędu. Dotyczyły 

one przede wszystkim problemów, jakim jest: 

smog, opieka nad dziećmi do lat 3, stan 

niektórych dróg i chodników, budowa nowego 

urzędu miasta, a także kwestia dłużników 

mieszkaniowych oraz pilna potrzeba rewitalizacji 

społecznej.

W spotkaniu, które odbyło się 18 kwietnia, 

miejską radę reprezentowali: przewodniczący 

Ariel Sinicki, wiceprzewodnicząca Małgorzata 

Łoboz, Karolina Rydzewska, Krzysztof Woźniak, 

Marcin Karczmarek i Michał Kryża. 

Terminy kolejnych spotkań:

Sprawy społeczne

09.05 godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Batorego 29

16.05 godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 6 

06.06 godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sienkiewicza 30

13.06 godz. 18.00
Dom Kultury SM Janowo

Program obchodów 

Z okaz j i  okrągłych urodzin chórzyśc i 

przygotowali ciekawe atrakcje – w tym 

wyjątkowy koncert prezentowany w drugiej 

połowie kwietnia w sali koncertowej Zarządu 

Morskiego Portu Gdynia oraz rodzimej parafii 

Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia 

Wiernych w Rumi. 

– Najważniejsze wydarzenie obchodów 80-

Zdjęcie z 2007 roku

” 
7Wydarzenie
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Smog, węzły integracyjne, rewitalizacja 
i oświata – to jedne z głównych tematów 
spotkania mieszkańców z burmistrzem 
M i c h a ł e m  P a s i e c z n y m  i  p r z e d -
s t a w i c i e l a m i  m i e j s k i e j  r a d y . 
W zgromadzeniu, odbywającym się 
w  S t a c j i  K u l t u r a ,  u c z e s t n i c z y ł o 
kilkadziesiąt osób.
Celem spotkania było przybliżenie obecnym 

realizowanych w centrum miasta inwestycji. 

Rozpoczęło się od omówienia przez burmistrza 

Michała Pasiecznego prezentacji multimedialnej, 

dotyczącej takich inwestycji, jak: węzeł 

integracyjny Rumia Janowo wraz z tunelem, 

węzeł integracyjny Rumia, rondo imienia 

rotmistrza Witolda Pileckiego, rondo imienia Jana 

Pawła II, przebudowa ulicy Dębogórskiej oraz 

tzw. drogi trzech powiatów.

Kolejnym tematem była polityka prospołeczna, 

w ramach której przybywa terenów rekreacyjnych 

oraz realizowany jest budżet obywatelski. 

Burmistrz wspomniał także o zewnętrznych 

funduszach, czyli ponad 59 milionach złotych, 

które samorząd zdobył na sfinalizowanie 

inwestycji planowanych na lata 2015-2022.

Mieszkańcy mogli się również dowiedzieć więcej 

o rewitalizacji Zagórza oraz Wzgórza Markowca, 

a także postępującej estetyzacji miasta. 

W końcowej części prezentacji omówione zostały 
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niektórych dróg i chodników, budowa nowego 

urzędu miasta, a także kwestia dłużników 

mieszkaniowych oraz pilna potrzeba rewitalizacji 
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W spotkaniu, które odbyło się 18 kwietnia, 

miejską radę reprezentowali: przewodniczący 

Ariel Sinicki, wiceprzewodnicząca Małgorzata 
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Terminy kolejnych spotkań:

Sprawy społeczne

09.05 godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Batorego 29

16.05 godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 6 

06.06 godz. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sienkiewicza 30

13.06 godz. 18.00
Dom Kultury SM Janowo

Program obchodów 

Z okaz j i  okrągłych urodzin chórzyśc i 

przygotowali ciekawe atrakcje – w tym 

wyjątkowy koncert prezentowany w drugiej 

połowie kwietnia w sali koncertowej Zarządu 

Morskiego Portu Gdynia oraz rodzimej parafii 

Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia 

Wiernych w Rumi. 

– Najważniejsze wydarzenie obchodów 80-

Zdjęcie z 2007 roku

” 
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W lasach całego kraju sadzi się 500 milionów sadzonek rocznie. 

Nadleśnictwo Gdańsk cyklicznie organizuje podobne akcje. Oprócz tego 

leśniczy otaczają również opieką odnowienie naturalne, czyli te drzewka, 

które samodzielnie wyrosły w lesie z nasion rosnących tam drzew. 

Wszystko to powoduje, że obecnie około 30% powierzchni całego kraju 

stanowią tereny leśne.

Zasadzili
dwa tysiące
dębów

Była to pierwsza tego typu inicjatywa organizowana w tym roku przez 

lokalnych leśniczych. Specjalnie na ten dzień przygotowano niezbędne 

narzędzia oraz dwa tysiące sadzonek dębu. W sadzeniu mógł uczestniczyć 

każdy, komu los środowiska naturalnego nie jest obojętny. Wszelkich 

instrukcji udzielali obecni na miejscu specjaliści.

Dramatopisarka, felietonistka, wielokrotnie 
nominowana i nagradzana w prestiżowych 
konkursach w dziedzinie literatury. Jest 
m.in. laureatką Nagrody Literackiej Nike za 
powieść „Paw królowej” oraz Paszportu 
„Polityki” za bestsellerową powieść „Wojna 
polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”.
W świat twórczości Doroty Masłowskiej 
publiczność wprowadził dr hab. Tomasz 
Swoboda – doświadczony tłumacz, 
l i t e r a t u ro z n a w c a ,  a u t o r  k s i ą ż e k , 
felietonista, badacz kultury. 
Prowadzący wciągnął Autorkę w dyna-

m i c z n ą  d y s k u s j ę .  I c h  r o z m o w a 
sprowokowała wiele pytań i refleksji 
do t y c zą cy ch  znaczen i a  p r zem ian 
językowych, miejsca pisarza i literatury 
w kulturze konsumpcjonizmu, gdzie 
wszystko podporządkowane jest prawom 
narzucanym przez marketing. 
Jak stwierdziła Dorota Masłowska, do tych 
reguł trzeba się odnosić krytycznie i starać 
się im nie podporządkowywać. Przyznała 
jednak, że w pewnym wymiarze musi się do 
nich dostosować, jeśli chce, aby jej 
twórczość trafiła do czytelnika. 

Dorota Masłowska tak poważnie i odpo-
wiedzialnie traktuje swoją twórczość, że 
zdecydowała s ię odrzucić  kuszącą 
propozycję napisania scenariusza do 
s e r i a l u .  N i e  d o c z e k a m y  s i ę 
najprawdopodobniej takiej produkcji. 
Masłowska koncentruje się bowiem na 
języku i to on jest najważniejszym 
nośnikiem treści w jej twórczości. Fabuła, 
która musi być podstawą każdego serialu, 
ma w jej utworach znaczenie drugorzędne. 
Autorkę fascynują zjawiska językowe, które 
są źródłem informacji o charakterze 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, społeczników oraz 

pracowników Nadleśnictwa Gdańsk w Rumi przybędzie 

około dwóch tysięcy dębów. To efekt akcji sadzenia lasu, 

zorganizowanej w sobotę 21 kwietnia na terenie leśnictwa 

Stara Piła.

We wtorek 17 kwietnia 
przestrzeń Stacji Kultura –  
Biblioteki Głównej w Rumi  
w y p e ł n i o n a  z o s t a ł a 
w i e l o p o k o l e n i o w ą 
publicznością. Osobą, która 
w z b u d z i ł a  t a k  d u ż e 
z a i n t e r e s o w a n i e  b y ł a 
Dorota Masłowska – pisarka 
młodego pokolenia.

i kulturze społeczeństwa – tego natomiast 
formuła serialu nie jest w stanie oddać.  
Dynamiczna wymiana myśli i spostrzeżeń 
w trakcie spotkania wciągnęły publiczność 
w intrygującą dyskusję, pozostawiając 
jednocześnie wiele wątków do dalszej 
refleksji i pytań.
„Było to inspirujące spotkanie, zawierające 
wiele cennych myśli i spostrzeżeń 
i zachęcające do głębszego zainte-
resowania się literaturą Masłowskiej” – 
podsumowali uczestnicy.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Stacj� Kultur�: Czy Dorota Masłowska  napisze scenariusz do serialu? 

Stacja Kultura była jednym z gospodarzy 

Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji 

O!PLA. W czasie wydarzenia prezentowano 

autorskie filmy animowane polskich 

twórców. 

Odbywający się od 2013 roku Ogólnopolski 

Festiwal Polskiej Animacji O!PLA („O!PLA 

oznacza: „O! Polska Animacja”) to wydarzenie 

mające na celu promocję filmów animowanych. 

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 21 

miejscowościach. Tegoroczna dotarła zaś do 80 

miejscowości w całym kraju. Także do Rumi. 

– Od samego początku O!PLA dociera ze sztuką 

animacji nie tylko do dużych, ale przede 

wszystkim do mniejszych ośrodków w kraju, zaś 

poprzez projekcje dla widzów w różnym wieku, 

prelekcje i lekcje animacji, spotkania z twórcami 

oraz warsztaty animacji ma znaczący charakter 

edukacyjny  – deklarują  ogólnopolscy 

organizatorzy przedsięwzięcia. 

W Rumi  odby ły  s ię  pro jekc je  fi lmów 

animowanych o różnorodnej tematyce. Część 

z nich skierowana była do klasycznego odbiorcy, 

czyli dzieci, a część do widzów dorosłych. 

Ważnym e lementem wydarzenia  by ła 

możliwość głosowania na ulubione filmy – 

każdy widz pełnił jednocześnie rolę jurora. 

– Podczas wydarzenia szczególnie udała się 

część przeznaczona dla dzieci. Zanotowaliśmy 

bardzo duże zainteresowanie, każdy pokaz 

zgromadził ponad 70 uczestników. Dzieci miały 

możliwość głosowania na swoje ulubione filmy, 

obecnie czekamy na zbiorcze wyniki z całego 

kraju – mówi dyrektor Stacji Kultura Krystyna 

Laskowicz. 

Festiwal jest całkowicie niezależną inicjatywą 

organizowaną w ścisłej współpracy z lokalnymi 

organizatorami. Pomysłodawcą koncepcji jest 

Piotr Kardas. Prezentowane animacje zostały 

wyreżyserowane przez profesjonalistów i są 

finansowo wspierane przez studia produkcyjne 

np. Studio Munka – Stowarzyszenie Filmowców 

Polskich, Animoon, FUMI Studio.

To jednak nie wszystko, już w maju Stacja 

Kultura organizuje kolejne duże wydarzenie 

skierowane do fanów pop-kultury. 

– Od 24 do 26 maja Stacja Kultura zaprasza na 

festiwal komiksu Comic-Con Rumia. Zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych, w programie 

mamy warsztaty, spotkania autorskie, pokaz 

starych komputerów i gier oraz wiele innych. 

Z tej okazji wydamy własny komis przy 

współpracy z rumskim twórcą komiksu Łukaszem 

Kowalczukiem – dodaje Krystyna Laskowicz. 

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji

O!PLA w Stacji Kultura
– Dzięki tej inicjatywie w okolicy starej leśniczówki wolontariuszom 

udało się posadzić około tysiąca sadzonek dębu. Resztą zajęli się 

leśniczy – mówi Beata Ławrukajtis, przewodnicząca Komisji Polityki 

Gospodarczej Rady Miejskiej Rumi. – Podziękowania za poświęcony 

czas należą się nie tylko mieszkańcom, ale również pracownikom 

Nadleśnictwa Gdańsk, którzy profesjonalnie przygotowali 

i przeprowadzili całe przedsięwzięcie. Wsparciem byli również 

harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz radni. Już dziś 

mogę zapowiedzieć, że za rok zasadzimy kolejne drzewa – dodaje.
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Czym jest „MPZP”, czyli miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego? 

J e s t  t o  z b i ó r  r e g u l a c j i  p r a w n y c h 

odpowiadających na pytanie co i w jaki sposób 

można budować na określonym terenie. Plan 

wprowadza ład przestrzenny i określa szczegóły 

dotyczące możliwej na danym obszarze 

zabudowy. Istnienie na danym obszarze planu 

ułatwia też procedury – mieszkańcy nie muszą 

bowiem zwracać się do gminy z prośbą 

o określenie warunków zabudowy, wystarczy 

zajrzeć do odpowiedniego dokumentu 

w Biuletynie Informacji Publicznej czy Urzędzie 

Miasta i tam określone są wszystkie szczegóły. 

W jaki sposób plany porządkują przestrzeń? 

Ich zapisy dotyczą konkretnych parametrów 

np. budynków? 

Tak. Określają przykładowo kąt nachylenia 

dachu czy procent zabudowy działki. Ale to nie 

wszystko. Definiują również rodzaj działalności, 

jaką można prowadzić w obrębie danych 

nieruchomości (np. działalność usługowa czy 

przemysł). Chronią tym samym interesy 

mieszkańców, gdyż w obszarze objętym MPZP 

budować należy zgodnie z pewną wizją 

architektoniczną – jeżeli na danym terenie 

pozwala się na budowę domów jedno-

rodzinnych to istnienie dobrego planu 

uniemożliwia stawianie pojedynczych wysokich 

budynków czy obiektów o charakterze 

przemysłowym. 

Problem zestawiania wysokich budynków 

z budownictwem jednorodzinnym istnieje 

w wielu miejscach w całej Polsce… 

Jest to duży problem społeczny. Ktoś, kto 

buduje dom w mieście, nie chce, aby obok niego 

wyrósł blok wielorodzinny. I jest to całkowicie 

zrozumiałe. Duże budynki wielorodzinne 

p o w s t a j ą c e  n a  o s i e d l a c h  d o m ó w 

jednorodzinnych zacieniają przestrzeń, ze 

względu na drastyczne zwiększenie liczby 

mieszkańców na danym obszarze problemem 

jest też dostęp do infrastruktury: parkingów, 

chodników, dróg rowerowych. Plany pozwalają 

to regulować, jednak warto pamiętać, że zawsze 

istnieć będą granice między poszczególnymi 

obszarami. 

Czy mieszkańcy mają wpływ na tworzenie 

planów? 

Rozmawiamy z mieszkańcami i staramy się 

godzić różne wizje rozwoju danego obszaru. 

Często są to trudne rozmowy, bo obie strony 

Członkowie stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot ponownie zdecydowali się na wspólne zakupy usług. 
Dzięki temu przedsięwzięciu samorządy mogą zaoszczędzić łącznie 
nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 16 

kwietnia w siedzibie stowarzyszenia w Gdańsku. 

Do współpracy zostało zaproszonych 57 

s a m o r z ą d ó w ,  w  t y m  R u m i a ,  k t ó r ą 

reprezentował burmistrz Michał Pasieczny.

Spotkanie było nie tylko okazją do podpisania 

dokumentu w sprawie dalszej współpracy, ale 

również do podsumowania dotychczasowych 

działań. W minionym roku samorządy z regionu 

z a k u p i ł y  w s p ó l n i e  m . i n .  p a l i w o  d o 

samochodów, gaz ziemny, olej opałowy czy 

energię elektryczną, co pozwoliło na obniżenie 

kosztów niektórych usług nawet o kilkadziesiąt 

procent.

– Rumia dzięki tym środkom m.in. utrzymuje 

bardzo wysoką, coroczną już, pulę finansową 

na budżet obywatelski, z którego realizowane 

są najważniejsze zdaniem mieszkańców 

inwestycje oraz działania społeczne – 

podkreśla burmistrz Michał Pasieczny.

S a m o r z ą d y  z r z e s z o n e  w  O b s z a r z e 

Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot już 

siódmy rok z rzędu dokonują grupowych 

zakupów usług. Tylko w 2017 roku udało się 

zaoszczędzić w ten sposób prawie 37 mln zł. 

Największe oszczędności generuje wspólna 

dostawa energii elektrycznej. Dzięki tym 

W Rumi wprowadzane są kolejne miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które porządkują przestrzeń publiczną i określają 

zasady budowania nieruchomości na określonym obszarze. O ich 

znaczeniu rozmawiamy z Markiem Chodnickim, przewodniczącym 

Komisji Polityki Przestrzennej. 

mają w pewnym stopniu racje i nie każdego da 

się całkowicie zadowolić. Warto jednak 

pamiętać, że zgodnie z prawem każdy plan musi 

zostać skonsultowany z zainteresowanymi. 

Do tego służy tzw. wyłożenie planu, podczas 

którego mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi. 

Są one sprawdzane pod kątem formalnym czy 

technicznym, opiniowane przez architektów, 

prawników i – o ile nie ma przeciwwskazań – 

wdrażane do projektu. W ten sposób często 

udaje się pozyskać cenne uwagi.

Na wielu sesjach Rady Miejskiej uchwalane są 

plany dla kolejnych obszarów naszego 

miasta. Jak daleko jest Rumia w tym procesie?

Jesteśmy już bardzo zaawansowani. W ostatnich 

latach udało się tych planów uchwalić bardzo 

dużo. Aktualnie procent powierzchni gminy 

pokrytej miejscowymi planami wynosi 73,4 %, 

a jak uchwalimy wszystkie plany, które są 

procedowane będzie to 85,4%.  Jest to wynik 

wspólnej pracy Urzędu Miasta oraz Rady 

Miejskiej. Tworzenie MPZP to  czas i duże 

koszty, ale ich istnienie przekłada się na 

konkretne efekty. Przede wszystkim udaje się 

zapobiegać sytuacjom, w których duże budynki 

stawiane są obok mniejszych. To od zawsze był 

największy punkt zapalny. 

 o który wnioskowali mieszkańcy 

Porozumienie właścicielki obiektu z władzami 

miasta sprawia, że apel lokalnej społeczności 

staje się rzeczywistością. Przedsięwzięcie jest 

r e a l i z o w a n e  d z i ę k i  s t a r a n i o m 

przewodniczącego rady miejskiej Ariela 

S in ick iego,  któr y uzgodni ł  powstanie 

przystanku autobusowego z wiatą jeszcze 

z poprzednim dyrektorem NZOZ nr 1 

Grzegorzem Szalewskim. Działania te wynikały 

z problemu, który zgłaszali najczęstsi pacjenci 

przychodni, czyli seniorzy. 

– Wiejący wiatr i padający deszcz. Właśnie tego 

Przy ulicy Derdowskiego w Rumi powstaje przystanek autobusowy 
z wiatą. O inwestycję od wielu lat zabiegali mieszkańcy będący 
stałymi pacjentami przychodni NZOZ nr 1. 

Zakończył się pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego 2019 w Rumi, czyli zgłaszanie projektów. 

Mieszkańcy przygotowali łącznie 46 propozycji, z czego większość o charakterze 

inwestycyjnym. Teraz nastąpi formalna weryfikacja złożonych wniosków. Prace w tym zakresie 

ruszą 7 maja i zakończą się 3 sierpnia.Głosowanie odbędzie się w terminie 10-24 września. 

10 Inwestycje

Marek Chodnicki –
plany miejscowe
wprowadzają ład
przestrzenny

Widok planu miejscowego na stronie: http://rumia.e-mapa.net

doświadczaliśmy, korzystając do tej pory 

z pobliskiego przystanku. Wokół mnóstwo 

miejsc parkingowych, ale przychodnia powinna 

przecież być w pierwszej kolejności dla ludzi, 

a nie dla samochodów – mówiła podczas 

spotkania burmistrza Michała Pasiecznego 

z mieszkańcami Zofia Jarosz, seniorka z Rumi. 

Wkrótce sytuacja ma się jednak zmienić. Warto 

podkreślić, że zrealizowanie inwestycji nie 

byłoby możliwe bez zgody obecnej właścicielki 

NZOZ nr 1.

– Z myślą o pacjentach doszliśmy do poro-

zumienia w kwestii rozwiązania zgłaszanego od 

lat problemu. Po zbudowaniu parkingu dla 

ki lkudziesięciu samochodów przy ulicy 

Puławskiego, możliwe było przesunięcie 

przystanku autobusowego i wybudowanie 

wiaty w obrębie przychodni – podkreśla Ariel 

Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

Według wstępnych ustaleń prace budowlane 

miały ruszyć po długim weekendzie majowym, 

jednak wykonawca przystąpił do działania tuż 

po świętach wielkanocnych. Dzięki temu 

inwestycja zostanie przekazana do użytku 

mieszkańców wcześniej niż planowano. 

Milionowe oszczędności
dzięki wspólnym zakupom

zakupom zaoszczędzonych zostało blisko 30 

mln zł. Środki te samorządy mogą przeznaczyć 

na realizację innych zadań publicznych.

Inwestycje

Będzie przystanek,

11

wpłynęło 46 projektówBudżet
obywatelski 

����



Rumskie Nowiny nr �/maj/����

Czym jest „MPZP”, czyli miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego? 

J e s t  t o  z b i ó r  r e g u l a c j i  p r a w n y c h 

odpowiadających na pytanie co i w jaki sposób 

można budować na określonym terenie. Plan 

wprowadza ład przestrzenny i określa szczegóły 

dotyczące możliwej na danym obszarze 

zabudowy. Istnienie na danym obszarze planu 

ułatwia też procedury – mieszkańcy nie muszą 

bowiem zwracać się do gminy z prośbą 

o określenie warunków zabudowy, wystarczy 

zajrzeć do odpowiedniego dokumentu 

w Biuletynie Informacji Publicznej czy Urzędzie 

Miasta i tam określone są wszystkie szczegóły. 

W jaki sposób plany porządkują przestrzeń? 

Ich zapisy dotyczą konkretnych parametrów 

np. budynków? 

Tak. Określają przykładowo kąt nachylenia 

dachu czy procent zabudowy działki. Ale to nie 

wszystko. Definiują również rodzaj działalności, 

jaką można prowadzić w obrębie danych 

nieruchomości (np. działalność usługowa czy 

przemysł). Chronią tym samym interesy 

mieszkańców, gdyż w obszarze objętym MPZP 

budować należy zgodnie z pewną wizją 

architektoniczną – jeżeli na danym terenie 

pozwala się na budowę domów jedno-

rodzinnych to istnienie dobrego planu 

uniemożliwia stawianie pojedynczych wysokich 

budynków czy obiektów o charakterze 

przemysłowym. 

Problem zestawiania wysokich budynków 

z budownictwem jednorodzinnym istnieje 

w wielu miejscach w całej Polsce… 

Jest to duży problem społeczny. Ktoś, kto 

buduje dom w mieście, nie chce, aby obok niego 

wyrósł blok wielorodzinny. I jest to całkowicie 

zrozumiałe. Duże budynki wielorodzinne 

p o w s t a j ą c e  n a  o s i e d l a c h  d o m ó w 

jednorodzinnych zacieniają przestrzeń, ze 

względu na drastyczne zwiększenie liczby 

mieszkańców na danym obszarze problemem 

jest też dostęp do infrastruktury: parkingów, 

chodników, dróg rowerowych. Plany pozwalają 

to regulować, jednak warto pamiętać, że zawsze 

istnieć będą granice między poszczególnymi 

obszarami. 

Czy mieszkańcy mają wpływ na tworzenie 

planów? 

Rozmawiamy z mieszkańcami i staramy się 

godzić różne wizje rozwoju danego obszaru. 

Często są to trudne rozmowy, bo obie strony 

Członkowie stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot ponownie zdecydowali się na wspólne zakupy usług. 
Dzięki temu przedsięwzięciu samorządy mogą zaoszczędzić łącznie 
nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 16 

kwietnia w siedzibie stowarzyszenia w Gdańsku. 
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s a m o r z ą d ó w ,  w  t y m  R u m i a ,  k t ó r ą 

reprezentował burmistrz Michał Pasieczny.

Spotkanie było nie tylko okazją do podpisania 

dokumentu w sprawie dalszej współpracy, ale 

również do podsumowania dotychczasowych 

działań. W minionym roku samorządy z regionu 

z a k u p i ł y  w s p ó l n i e  m . i n .  p a l i w o  d o 

samochodów, gaz ziemny, olej opałowy czy 

energię elektryczną, co pozwoliło na obniżenie 

kosztów niektórych usług nawet o kilkadziesiąt 

procent.

– Rumia dzięki tym środkom m.in. utrzymuje 

bardzo wysoką, coroczną już, pulę finansową 

na budżet obywatelski, z którego realizowane 

są najważniejsze zdaniem mieszkańców 

inwestycje oraz działania społeczne – 

podkreśla burmistrz Michał Pasieczny.

S a m o r z ą d y  z r z e s z o n e  w  O b s z a r z e 

Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot już 

siódmy rok z rzędu dokonują grupowych 

zakupów usług. Tylko w 2017 roku udało się 

zaoszczędzić w ten sposób prawie 37 mln zł. 

Największe oszczędności generuje wspólna 

dostawa energii elektrycznej. Dzięki tym 

W Rumi wprowadzane są kolejne miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które porządkują przestrzeń publiczną i określają 

zasady budowania nieruchomości na określonym obszarze. O ich 

znaczeniu rozmawiamy z Markiem Chodnickim, przewodniczącym 

Komisji Polityki Przestrzennej. 

mają w pewnym stopniu racje i nie każdego da 

się całkowicie zadowolić. Warto jednak 

pamiętać, że zgodnie z prawem każdy plan musi 

zostać skonsultowany z zainteresowanymi. 

Do tego służy tzw. wyłożenie planu, podczas 

którego mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi. 

Są one sprawdzane pod kątem formalnym czy 

technicznym, opiniowane przez architektów, 

prawników i – o ile nie ma przeciwwskazań – 

wdrażane do projektu. W ten sposób często 

udaje się pozyskać cenne uwagi.

Na wielu sesjach Rady Miejskiej uchwalane są 

plany dla kolejnych obszarów naszego 

miasta. Jak daleko jest Rumia w tym procesie?

Jesteśmy już bardzo zaawansowani. W ostatnich 

latach udało się tych planów uchwalić bardzo 

dużo. Aktualnie procent powierzchni gminy 

pokrytej miejscowymi planami wynosi 73,4 %, 

a jak uchwalimy wszystkie plany, które są 

procedowane będzie to 85,4%.  Jest to wynik 

wspólnej pracy Urzędu Miasta oraz Rady 

Miejskiej. Tworzenie MPZP to  czas i duże 

koszty, ale ich istnienie przekłada się na 

konkretne efekty. Przede wszystkim udaje się 

zapobiegać sytuacjom, w których duże budynki 

stawiane są obok mniejszych. To od zawsze był 

największy punkt zapalny. 

 o który wnioskowali mieszkańcy 

Porozumienie właścicielki obiektu z władzami 

miasta sprawia, że apel lokalnej społeczności 

staje się rzeczywistością. Przedsięwzięcie jest 

r e a l i z o w a n e  d z i ę k i  s t a r a n i o m 

przewodniczącego rady miejskiej Ariela 

S in ick iego,  któr y uzgodni ł  powstanie 

przystanku autobusowego z wiatą jeszcze 

z poprzednim dyrektorem NZOZ nr 1 

Grzegorzem Szalewskim. Działania te wynikały 

z problemu, który zgłaszali najczęstsi pacjenci 

przychodni, czyli seniorzy. 

– Wiejący wiatr i padający deszcz. Właśnie tego 

Przy ulicy Derdowskiego w Rumi powstaje przystanek autobusowy 
z wiatą. O inwestycję od wielu lat zabiegali mieszkańcy będący 
stałymi pacjentami przychodni NZOZ nr 1. 

Zakończył się pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego 2019 w Rumi, czyli zgłaszanie projektów. 

Mieszkańcy przygotowali łącznie 46 propozycji, z czego większość o charakterze 

inwestycyjnym. Teraz nastąpi formalna weryfikacja złożonych wniosków. Prace w tym zakresie 

ruszą 7 maja i zakończą się 3 sierpnia.Głosowanie odbędzie się w terminie 10-24 września. 
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doświadczaliśmy, korzystając do tej pory 

z pobliskiego przystanku. Wokół mnóstwo 

miejsc parkingowych, ale przychodnia powinna 

przecież być w pierwszej kolejności dla ludzi, 

a nie dla samochodów – mówiła podczas 

spotkania burmistrza Michała Pasiecznego 

z mieszkańcami Zofia Jarosz, seniorka z Rumi. 

Wkrótce sytuacja ma się jednak zmienić. Warto 

podkreślić, że zrealizowanie inwestycji nie 

byłoby możliwe bez zgody obecnej właścicielki 

NZOZ nr 1.

– Z myślą o pacjentach doszliśmy do poro-

zumienia w kwestii rozwiązania zgłaszanego od 

lat problemu. Po zbudowaniu parkingu dla 

ki lkudziesięciu samochodów przy ulicy 

Puławskiego, możliwe było przesunięcie 

przystanku autobusowego i wybudowanie 

wiaty w obrębie przychodni – podkreśla Ariel 

Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

Według wstępnych ustaleń prace budowlane 

miały ruszyć po długim weekendzie majowym, 

jednak wykonawca przystąpił do działania tuż 

po świętach wielkanocnych. Dzięki temu 

inwestycja zostanie przekazana do użytku 

mieszkańców wcześniej niż planowano. 

Milionowe oszczędności
dzięki wspólnym zakupom

zakupom zaoszczędzonych zostało blisko 30 

mln zł. Środki te samorządy mogą przeznaczyć 

na realizację innych zadań publicznych.
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Znane są kolejne szczegóły dotyczące historycznej inwestycji 

w Rumi – budowy tunelu łączącego ulicę Sobieskiego z Janowem. 

W obrębie planowanego w tym miejscu węzła stworzone zostaną 

parkingi, a także ścieżki czy wiaty rowerowe.  

postęp
w pracach
na Węźle
janowo

Sprawniejsza komunikacja

Budowa węzła Janowo oznacza znaczne 

ułatwienie komunikacyjne dla mieszkańców 

Rumi. Po wybudowaniu tunelu możliwe będzie 

łatwe przedostanie się z okolic dzisiejszej ulicy 

Sobiesk iego do na jwiększe j  dz ie ln icy 

mieszkalnej miasta, czyli Janowa. 

Dzięki tej inwestycji możliwa będzie również 

integracja różnych środków transportu. 

Oznacza to, że powstanie funkcjonalny i spójny 

system komunikacji drogowej, a co za tym idzie 

– zwiększy się liczba pasażerów, a zmniejszą się 

korki i emisja spalin.

pociągu – dodaje. 

Łączny koszt całego projektu ma wynieść około 

36 milionów złotych. W tej kwocie około 13 

milionów to wsparcie pozyskane z Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020.

– Korzyści odczują też osoby podróżujące 

samochodami do pracy, ponieważ w końcu nie 

będą musiały jeździć dookoła miasta, aby 

wjechać na drogę krajową. Jadąc tunelem, nie 

okrążamy miasta, skracamy więc czas dojazdu, 

spalamy mniej paliwa, czyli będziemy mieli 

czystsze powietrze, co stanowi kolejny aspekt 

walki ze smogiem w Rumi. Zmniejszy się też 

natężenie ruchu na ul. Dąbrowskiego oraz na 

głównym rondzie, przy  McDonald's. Robimy 

w końcu to, co zostało zaplanowane jeszcze 

w czasach przedwojennych – dodaje burmistrz 

Michał Pasieczny. 

Obecnie zostały ukończone prace projektowe. 

Najprawdopodobniej w czerwcu miasto uzyska 

wszelkie pozwolenia i będzie dysponować 

dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia 

budowy, która planowo ma się zakończyć do 

2020 roku.

Przystanek SKM prawie gotowy…

Końca dobiega także długo oczekiwany 

remont przystanku SKM Rumia Janowo. 

Po zakończeniu realizacji na peronie pojawią 

się podświetlane gabloty, nowoczesne 

oznakowanie, kasowniki i kosze. Komfort 

korzystania z przystanku podniosą ławki 

z siedziskiem z egzotycznego drewna Jatoba. 

Przewidziano montaż aż szesnastu sztuk. 

O informację zadba system informacji 

pasażerskiej pokazujący na ekranach LCD 

– Chcąc uniknąć w przyszłości wielkich korków, 

nie tylko w Rumi, musimy zadbać o solidną 

siatkę połączeń drogowych oraz możliwość 

lepszego wykorzystania Szybkiej Kolei Miejskiej. 

Rozwiązania komunikacyjne w Europie 

pokazują, że tylko te miasta, które mają dobrze 

rozwinięty transport szynowy, obroniły się przed 

korkami – mówi burmistrz Michał Pasieczny. – 

Węzeł Janowo z tunelem da możliwość ułożenia 

lepszej siatki połączeń autobusowych oraz 

bezpłatnego pozostawienia samochodu lub 

roweru  na  park ingu  z loka l i zowanym 

bezpośrednio przy dworcu i przesiadkę do 

aktualną sytuację ruchu pociągów. Rozwią-

zany zostanie też problem z dostępem dla 

o s ó b  n i e p e ł n o s p r a w n y c h ,  ro d z i c ó w 

z wózkami czy rowerzystów – z poziomu 

kładki na peron będzie można dostać się 

windą. 

Umowę między SKM a Przedsiębiorstwem 

Usługowo-Handlowym „Rajbud” podpisano 

5 grudnia 2016 roku. Jej wartość sięga ok. 

8,2 mln zł. 
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Rozpoczęto prace mające na celu stworzenie kolejnej „Zielonej wyspy” w Rumi. W zeszłym roku 
podobny obiekt powstał przy ulicy Różanej, teraz pora na ulicę Topolową. 
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Rumia naturalnie pomysłowa

Finaliści ogólnopolskiej Odysei Umysłów w Gdyni -

Ekologiczna Szkoła Społeczna z Rumi 

Kwietniową sesję Rady Miejskiej Rumi zdominowały 

tematy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście. 

Inwestycje

Zielona wyspa 

Zielono i wesoło
Budowa „Zielonej wyspy” to kolejny etap 
kompleksowej inwestycji prowadzonej przy 
ulicy Topolowej. Wcześniej w tym miejscu 
urządzono atrakcyjny plac zabaw, teraz 
całość rozbudowana zostanie o alejki 
spacerowe, ławki, stojaki rowerowe czy inne 
elementy małej architektury. W obrębie 
„Zielonej wyspy” powstaną też budki 
lęgowe, karmiki i poidełka dla ptaków oraz 
charakterystyczne leżaki. 
– Okolice Topolowej to osiedle domków 
jednorodzinnych. Dzieci z tego terenu przez 
długi czas mogły się spotkać jedynie 
w szkole. Dzięki istniejącemu od jakiegoś 
czasu placowi zabaw i tworzonej „Zielonej 
wyspie” mogą nawiązać kontakt wcześniej, 
poznać się, zintegrować. To z kolei ułatwi im 
np. rozwój w szkole. Jest to bardzo 
korzystne, zarówno dla ich rozwoju 
fizycznego, jak i psychicznego – mówi 

radna Teresa Jałocha. – Warto dodać, że 
tego typu miejsce może przydać się także 
rodzicom. Daje ono możliwość odpoczynku 
i integracji we współczesnych zabieganych 
czasach – dodaje. 
„Zielona wyspa” to także drzewa – m.in. 
różne odmiany klonu, brzozy, lipy czy dębu. 
Rodzinę roślin dopełni kilkaset bylin 
zgrupowanych w piękne kompozycje. 
– Pierwsze reakcje mieszkańców są 
pozytywne. W przyszłości będziemy starali 
się o stworzenie w tym miejscu m.in. 
ogrodzenia, oświetlenia czy monitoringu. 
W najbliższej okolicy powstanie też 
miasteczko ruchu drogowego – dodaje 
radna Teresa Jałocha. 
Jedno miasto, dwie wyspy
Pierwsza „Zielona wyspa” powstała przy 
ulicy Różanej. Prace zakończono jesienią 
zeszłego roku. W ramach inwestycji 
utworzona została strefa rekreacyjna dla 

młodzieży i dorosłych (ogólnodostępna 
siłownia) oraz strefa wypoczynkowo- 
parkowa (z układem ścieżek i elementami 
małej architektury). 
Projekt „Zielona wyspa – rozwój terenów 
zielonych na terenie Gminy Miejskiej 
Rumia” realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 ma na celu poprawę jakości 
środowiska miejskiego.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości do 85% kosztów kwalifikowanych. 
Całkowity koszt realizacji projektu to 1,7 
miliona złotych. Wartość dofinansowania 
wynosi prawie 1,5 miliona złotych. W tym 
konkursie Rumia jako jedna w Województwie 
Pomorskim zdobyła dofinansowanie. Prace 
przy ulicy Topolowej zakończą się pod koniec 
czerwca bieżącego roku. 

„Zielona wyspa” przy ulicy Różanej
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przy ul. Topolowej

Piotr Wittbrodt – zastępca burmistrza

Miasta Rumi, prezentuje „Pudełko Życia” 

Samorząd

przede wszystkim sprawy społeczne
Kwietniowa sesja Rady Miejskiej: 

Tradycyjnie sesję otworzyły wystąpienia 
przewodniczącego Rady Miejskiej Ariela 
Sinickiego oraz burmistrza Rumi Michała 
Pasiecznego, którzy przedstawili radnym 
szczegóły swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym. 
Dyskusję dotyczącą tematów społecznych 
poprzedziło przedstawienie przygotowane 
przez uczniów Ekologicznej Szkoły 
Społecznej – to samo, które zapewniło im 
wygraną podczas 27. Ogólnopolskiego 
Finału Odysei Umysłu i dało awans do 
finałów światowych, które odbędą się 
w maju w kampusie uniwersyteckim Iowa 
S t a t e  U n i v e r s i t y  w  A m e s  ( S t a n y 
Zjednoczone). 
Następnie sprawozdania z działalności 
złożyli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Centrum Integracji 
Społecznej oraz Komisji ds. Rodziny, 
Zdrowia i Opieki Społecznej. Była to okazja 
do dyskusji na tematy związane ze 
wsparciem potrzebujących mieszkańców. 
– Dzięki radnym, którzy w lutym 2017 roku 
zagłosowali „na tak” możemy w ramach 
C e n t r u m  I n t e g r a c j i  S p o ł e c z n e j 
aktywizować społecznie i zawodowo 
naszych mieszkańców, a także pomagać 
tym najbardziej potrzebującym poprzez 
pomoc w wejściu na rynek pracy. W ten 
sposób takie osoby wspierają zarówno 
społeczeństwo, jak i pozytywnie wpływają 
na budżet gminy – mówiła radna Karolina 
Rydzewska w trakcie sprawozdania 
z działalności CIS. 

Dyskusja prowadzona przez radnych 
dotyczyła osób nieaktywnych zawodowo, 
zmagających się z uzależnieniami, 
problemami zdrowotnymi, a także osób 
starszych czy pozostających w trudnej 
sytuacji materialnej. Osobno poruszono 
kwestie niepełnosprawnych oraz ich 
opiekunów – w nawiązaniu do trwającego 
ogólnopolskiego protestu tych grup 
społecznych. 
– Często rodzice sprawujący opiekę nad 
dorosłymi osobami niepełnosprawnymi ze 
względu na podeszły wiek same potrzebują 
pomocy. Jednocześnie nie mają możliwości 
nawet na kilka godzin pozostawić bez 
opieki swoich podopiecznych. Dlatego 
chcemy w MOPS zatrudnić asystenta osoby 
niepełnosprawnej, który będzie wsparciem 
dla takich osób – mówiła Gabriela 
Konarzewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
Pozostałe punkty obrad Rady Miejskiej 
dotyczyły między innymi sporządzenia 
kolejnego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego – tym razem 
dla obszaru w pasie pomiędzy ulicami 
Starowiejską i Mickiewicza. Radni zgodzili się 
także na sprzedaż nieruchomości przy ulicy 
Wiązowej oraz zakup działek przy 
ul. Sobieskiego, które przeznaczone zostaną 
na budowę węzła. 
Posiedzenie zamknęło sprawozdanie 
z posiedzenia Komunalnego Związku Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”. 
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 Bieg 
16 Sport 17Sport

Wywiad XX Wielkanocny 

Już po raz dwudziesty 
dz iec i ,  młodz ież  o raz 
d o r o ś l i  w z i ę l i  u d z i a ł 
w Biegu Wielkanocnym. Jak 
przekonują organizatorzy – 
zawody są formą aktywnej 
celebracji świąt Wielkanocy.  

Zawody podzielone zostały na kilka kategorii, 

wśród których znalazły się zarówno te 

przeznaczone dla młodszych, jak i starszych 

zawodników. Miłośnicy biegania sprawdzali się 

na dystansach od 350 do 2100 metrów. 

W kategorii OPEN mierzono się na trasie 

o długości 4,2 kilometra. 

– Jestem bardzo zadowolona z przebiegu 

imprezy. Mieliśmy rekordową liczbę uczest-

ników. W biegu zmierzyło się łącznie 216 bie-

gaczy. Warto dodać, że jest to impreza, która 

łączy pokolenia. Na starcie stanęły całe rodziny. 

Nie zabrakło też kibiców – mówi Jolanta Król, 

dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Pętla biegowa zlokalizowana została na polanie 

odniosły historyczny sukces

Editorial text leave here, 
this is an example text 
to help you. Editorial 

W rywalizacji wzięło udział osiem drużyn i blisko 

setka zawodniczek reprezentujących siedem 

klubów z całej Polski. Kadetki z Rumi musiały się 

zmierzyć z zespołami: KS Budowlani Łódź (KSB), 

Tygrysice Sochaczew oraz Warriors Nowo-

grodziec.

– Pierwszy, historyczny, mecz turnieju rozegrały 

Gladiatorki z KSB, wygrywając 17:0. Ostatecznie 

wszystkie mecze grupowe rozegrane zostały po 

myśli zawodniczek RCAR. W trzech pojedynkach 

Rumia straciła tylko jedno przyłożenie – 

relacjonuje trener Krzysztof Bogdanis. – 

W meczu półfinałowym Rumia trafiła na świetnie 

dysponowane tego dnia Atomówki BBRC. Po 

wyrównanej pierwszej połowie w drugiej odsłonie 

Gladiatorki uległy drużynie z Łodzi 0:24 – dodaje.

Porażka zmotywowała drużynę do walki. Mimo 

ogromnego zmęczenia oraz osłabienia 

spowodowanego kontuzją, dziewczęta były 

zdeterminowane do zdobycia medalu. Mecz 

o trzecie miejsce był powtórką spotkania 

grupowego.

– Prezentując świetną obronę, z pomocą 

najmłodszych zawodniczek, Rumia ponownie 

okazała się lepsza od KS Budowlani Łódź, 

wygrywając 10:0 – dodaje trener.

Dziewczynom pozostają do rozegrania jeszcze 

dwa turnieje. Tym razem po złoty medal sięgnęła 

Juvenia Kraków, która w finale pokonała BBRC 

Atomówki 10:7.

Skład RCAR Gladiatorki: Zuzanna Sadowska, 

Agata Czapiewska, Martyna Kuźma, Natalia 

Żurawska, Sara Kamińska, Maja Górska, Marta 

Stańczak, Kamila Stawicka, Magdalena 

Gedowska, Hanna Oleksy, Paula Solarska, Julia 

Samson oraz Nikola Jażdżewska.

W kwietniu 2018 roku stanowisko dyrektora MOSiR objęła Jolanta 
Król. W rozmowie z redakcją Rumskich Nowin opowiada o swojej 
wizji rozwoju sportu i kultury w mieście.  

Jakie są Pani plany dotyczące funkcjo-

nowania Miejskiego Ośrodku Sportu 

i Rekreacji? 

Stworzyłam i przedstawiłam burmistrzowi 

strategię na lata 2018-2023, która dokładnie 

określa plany dotyczące funkcjonowania 

MOSiR. W ramach tej strategii planuję rozwijać 

nie tylko wydarzenia kulturalne czy sportowe, 

lecz także infrastrukturę. Nasze obiekty są na 

bieżąco remontowane i modernizowane – 

chcemy to kontynuować, aby zaproponować 

mieszkańcom lepszą jakość. Wszystko po to, 

aby nie tylko profesjonalni sportowcy mogli 

czuć się w Rumi dobrze, ale i amatorzy. Sport 

powinien być dla każdego. 

Co zmieni się w najbliższym czasie w obrębie 

rumskich obiektów sportowych? 

Przede wszystkim przeprowadzony zostanie 

remont naszego stadionu. Chodzi o wymianę 

niesławnej bieżni. Prace nad tym projektem 

powinny ruszyć w najbliższych miesiącach. 

Oznacza to dość duże utrudnienia, ponieważ 

ze stadionu korzystają zarówno sportowcy, jak 

i organizatorzy imprez, dlatego już teraz 

szukamy alternatyw. Na szczęście mamy 

więcej obiektów, między innymi boisko przy 

ulicy Bukowej, i właśnie na nich będziemy 

realizować nasz program. 

MOSiR to nie tylko sport, ale i kultura… 

Imprezy kulturalne są bardzo ważną częścią 

naszej działalności. Dużą popularnością cieszą 

się przykładowo kabarety czy koncerty. Nie 

mniej istotna jest różnorodna oferta dla 

seniorów. Zamierzamy kontynuować także 

takie przedsięwzięcia. 

Jak zachęciłaby Pani do udziału w sporcie te 

osoby, które dotychczas nie miały za wiele 

wspólnego z aktywnością fizyczną?

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji na bieżąco umieszczamy 

informacje dotyczące aktualnej ofer ty. 

Miłością do sportu można zarazić się, 

przychodząc na jedno z organizowanych przez 

nas wydarzeń. Jest tego bardzo dużo – 

lekkoatletyka, sztuki walki, gry zespołowe, 

tenis stołowy i wiele innych. Nie trzeba od razu 

brać udziału w tych wydarzeniach w sposób 

aktywny, wcześniej można po prostu usiąść na 

trybunie i być z nami. 

Zauważyłam też, że do uczestnictwa w sporcie 

mobilizują… dzieci. Często jest tak, że rodzice 

przyprowadzają swoje pociechy np. na zajęcia 

tenisa stołowego i ostatecznie grają z nimi. 

W ten sposób rodzic łapie bakcyla przez 

dziecko. 

niedaleko karczmy Zochlina, w otulinie 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  

– Linia startu i mety znajdowała się przy 

karczmie Zochlina, w pięknym miejscu. W tym 

roku dopisywała też pogoda. Już dawno nie 

organizowaliśmy Biegu w takich warunkach. 

Pozostaje podziękować inicjatorowi całej akcji, 

panu Tadeuszowi Odowskiemu – dodaje 

p. Jolanta Król.  

Trzej najlepsi zawodnicy oraz zwycięzcy 

w poszczególnych kategoriach wiekowych 

zostali nagrodzeni statuetkami i medalami. 

Ponadto wśród wszystkich uczestników zostały 

rozlosowane nagrody rzeczowe oraz słodycze, 

a po ukończonym biegu każdy mógł liczyć na 

kiełbaskę z grilla.

– Jak każda impreza sportowa w Rumi, także i ta 

zorganizowana została bardzo profesjonalnie. 

Serce się raduje, kiedy widzi się tak dużą liczbę 

dzieci i młodzieży na starcie biegu, a nie przy 

laptopach. Młodzi ludzie biegają, świetnie sobie 

radzą – mówi radna Beata Ławrukajtis.  

 „sport powinien być dla każdego” Jolanta Król –
Rozmowa z nową dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Jolanta Król to w lokalnym sporcie człowiek-instytucja. Od trzech dekad zajmuje się organizacją wydarzeń sportowych oraz kulturalnych. 
W 2017 roku odznaczona została przez ministra sportu i turystyki Witolda Bańkę złotą odznaką „Za zasługi dla sportu”.  Znana jest 
także z zaangażowania w działania salezjańskiej organizacji sportowej Salos. W 2013 roku za osiągnięcia na polu rozwoju Salos 
odebrała medal „Salesiani merentibus”.

Zawodniczki z RC Arka Rumia uczestniczyły 

w pierwszych Mistrzostwach Polski Kadetek U-16 

w rugby 7. Pierwszy turniej z cyklu odbywał się 22 

kwietnia w Sopocie. Reprezentantki Rumi, zwane 

również gladiatorkami, ukończyły zmagania na 

trzecim miejscu. 

Gladiatorki
Uczniowie Ekologicznej Szkoły Społecznej mistrzami Polski
Podczas 27. Ogólnopolskiego Finału Odysei 

Umysłu uczniowie z Ekologicznej Szkoły 

Społecznej w Rumi zdobyli tytuł mistrzów 

Polski ,  zapewniając sobie tym samym 

możliwość udziału w finałach światowych, które 

o d b ę d ą  s i ę  w  m a j u  n a  k a m p u s i e 

uniwersyteckim Iowa State University w Ames.  

W składzie zwycięskiej drużyny znaleźli się: 

Hubert Baranowski, Jakub Brzozowski, 

Aleksander Karbowski, Szymon Blacho, Inga 

Czaja, Antonina Pakur i Kinga Wysocka.  

Zadanie, które dało Odyseuszom awans do 

finałów światowych, wymagało kreatywności, 

po l ega ło  bow iem na  p r zygo towan iu 

autorskiego przedstawienia. W jego trakcie 

zaprojektowany i skonstruowany przez drużynę 

pojazd wziął udział w trzech konkurencjach – 

slalomie, curlingu i lancy.

– Obecnie trwa zbiórka funduszy, które pozwolą 

spełnić marzenia utalentowanych uczniów 

i umożliwią im wyjazd na finały światowe do 

USA. W sobotę 19 maja w godzinach 10:00 – 

13:00 w Ekologicznej Szkole Społecznej 

odbędzie się Familiada Odysejowa – mówi 

Michał Woźniak z Podstawowej Ekologicznej 

Szkoły Społecznej w Rumi. – Tego dnia szkolny 

hol zamieni się w kawiarnię, a w ogródku będzie 

grill. Przewidziane są również liczne atrakcje 

i aktywności dla dzieci. Już teraz serdecznie 

zapraszamy wszystkich mieszkańców Rumi. 

Środki zebrane tego dnia zostaną przeznaczone 

na dofinansowanie wyjazdu naszych zdolnych 

uczniów do USA – dodaje. 

Przygotowania do konkursu odbywały się pod 

okiem doświadczonych trenerów – Marioli 

Jurkiewicz i Michała Woźniaka.
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Wywiad XX Wielkanocny 

Już po raz dwudziesty 
dz iec i ,  młodz ież  o raz 
d o r o ś l i  w z i ę l i  u d z i a ł 
w Biegu Wielkanocnym. Jak 
przekonują organizatorzy – 
zawody są formą aktywnej 
celebracji świąt Wielkanocy.  

Zawody podzielone zostały na kilka kategorii, 

wśród których znalazły się zarówno te 

przeznaczone dla młodszych, jak i starszych 

zawodników. Miłośnicy biegania sprawdzali się 

na dystansach od 350 do 2100 metrów. 

W kategorii OPEN mierzono się na trasie 

o długości 4,2 kilometra. 

– Jestem bardzo zadowolona z przebiegu 

imprezy. Mieliśmy rekordową liczbę uczest-

ników. W biegu zmierzyło się łącznie 216 bie-

gaczy. Warto dodać, że jest to impreza, która 

łączy pokolenia. Na starcie stanęły całe rodziny. 

Nie zabrakło też kibiców – mówi Jolanta Król, 

dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Pętla biegowa zlokalizowana została na polanie 

odniosły historyczny sukces

Editorial text leave here, 
this is an example text 
to help you. Editorial 

W rywalizacji wzięło udział osiem drużyn i blisko 

setka zawodniczek reprezentujących siedem 

klubów z całej Polski. Kadetki z Rumi musiały się 

zmierzyć z zespołami: KS Budowlani Łódź (KSB), 

Tygrysice Sochaczew oraz Warriors Nowo-

grodziec.

– Pierwszy, historyczny, mecz turnieju rozegrały 

Gladiatorki z KSB, wygrywając 17:0. Ostatecznie 

wszystkie mecze grupowe rozegrane zostały po 

myśli zawodniczek RCAR. W trzech pojedynkach 

Rumia straciła tylko jedno przyłożenie – 

relacjonuje trener Krzysztof Bogdanis. – 

W meczu półfinałowym Rumia trafiła na świetnie 

dysponowane tego dnia Atomówki BBRC. Po 

wyrównanej pierwszej połowie w drugiej odsłonie 

Gladiatorki uległy drużynie z Łodzi 0:24 – dodaje.

Porażka zmotywowała drużynę do walki. Mimo 

ogromnego zmęczenia oraz osłabienia 

spowodowanego kontuzją, dziewczęta były 

zdeterminowane do zdobycia medalu. Mecz 

o trzecie miejsce był powtórką spotkania 

grupowego.

– Prezentując świetną obronę, z pomocą 

najmłodszych zawodniczek, Rumia ponownie 

okazała się lepsza od KS Budowlani Łódź, 

wygrywając 10:0 – dodaje trener.

Dziewczynom pozostają do rozegrania jeszcze 

dwa turnieje. Tym razem po złoty medal sięgnęła 

Juvenia Kraków, która w finale pokonała BBRC 

Atomówki 10:7.

Skład RCAR Gladiatorki: Zuzanna Sadowska, 

Agata Czapiewska, Martyna Kuźma, Natalia 

Żurawska, Sara Kamińska, Maja Górska, Marta 

Stańczak, Kamila Stawicka, Magdalena 

Gedowska, Hanna Oleksy, Paula Solarska, Julia 

Samson oraz Nikola Jażdżewska.

W kwietniu 2018 roku stanowisko dyrektora MOSiR objęła Jolanta 
Król. W rozmowie z redakcją Rumskich Nowin opowiada o swojej 
wizji rozwoju sportu i kultury w mieście.  

Jakie są Pani plany dotyczące funkcjo-

nowania Miejskiego Ośrodku Sportu 

i Rekreacji? 

Stworzyłam i przedstawiłam burmistrzowi 

strategię na lata 2018-2023, która dokładnie 

określa plany dotyczące funkcjonowania 

MOSiR. W ramach tej strategii planuję rozwijać 

nie tylko wydarzenia kulturalne czy sportowe, 

lecz także infrastrukturę. Nasze obiekty są na 

bieżąco remontowane i modernizowane – 

chcemy to kontynuować, aby zaproponować 

mieszkańcom lepszą jakość. Wszystko po to, 

aby nie tylko profesjonalni sportowcy mogli 

czuć się w Rumi dobrze, ale i amatorzy. Sport 

powinien być dla każdego. 

Co zmieni się w najbliższym czasie w obrębie 

rumskich obiektów sportowych? 

Przede wszystkim przeprowadzony zostanie 

remont naszego stadionu. Chodzi o wymianę 

niesławnej bieżni. Prace nad tym projektem 

powinny ruszyć w najbliższych miesiącach. 

Oznacza to dość duże utrudnienia, ponieważ 

ze stadionu korzystają zarówno sportowcy, jak 

i organizatorzy imprez, dlatego już teraz 

szukamy alternatyw. Na szczęście mamy 

więcej obiektów, między innymi boisko przy 

ulicy Bukowej, i właśnie na nich będziemy 

realizować nasz program. 

MOSiR to nie tylko sport, ale i kultura… 

Imprezy kulturalne są bardzo ważną częścią 

naszej działalności. Dużą popularnością cieszą 

się przykładowo kabarety czy koncerty. Nie 

mniej istotna jest różnorodna oferta dla 

seniorów. Zamierzamy kontynuować także 

takie przedsięwzięcia. 

Jak zachęciłaby Pani do udziału w sporcie te 

osoby, które dotychczas nie miały za wiele 

wspólnego z aktywnością fizyczną?

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji na bieżąco umieszczamy 

informacje dotyczące aktualnej ofer ty. 

Miłością do sportu można zarazić się, 

przychodząc na jedno z organizowanych przez 

nas wydarzeń. Jest tego bardzo dużo – 

lekkoatletyka, sztuki walki, gry zespołowe, 

tenis stołowy i wiele innych. Nie trzeba od razu 

brać udziału w tych wydarzeniach w sposób 

aktywny, wcześniej można po prostu usiąść na 

trybunie i być z nami. 

Zauważyłam też, że do uczestnictwa w sporcie 

mobilizują… dzieci. Często jest tak, że rodzice 

przyprowadzają swoje pociechy np. na zajęcia 

tenisa stołowego i ostatecznie grają z nimi. 

W ten sposób rodzic łapie bakcyla przez 

dziecko. 

niedaleko karczmy Zochlina, w otulinie 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  

– Linia startu i mety znajdowała się przy 

karczmie Zochlina, w pięknym miejscu. W tym 

roku dopisywała też pogoda. Już dawno nie 

organizowaliśmy Biegu w takich warunkach. 

Pozostaje podziękować inicjatorowi całej akcji, 

panu Tadeuszowi Odowskiemu – dodaje 

p. Jolanta Król.  

Trzej najlepsi zawodnicy oraz zwycięzcy 

w poszczególnych kategoriach wiekowych 

zostali nagrodzeni statuetkami i medalami. 

Ponadto wśród wszystkich uczestników zostały 

rozlosowane nagrody rzeczowe oraz słodycze, 

a po ukończonym biegu każdy mógł liczyć na 

kiełbaskę z grilla.

– Jak każda impreza sportowa w Rumi, także i ta 

zorganizowana została bardzo profesjonalnie. 

Serce się raduje, kiedy widzi się tak dużą liczbę 

dzieci i młodzieży na starcie biegu, a nie przy 

laptopach. Młodzi ludzie biegają, świetnie sobie 

radzą – mówi radna Beata Ławrukajtis.  

 „sport powinien być dla każdego” Jolanta Król –
Rozmowa z nową dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Jolanta Król to w lokalnym sporcie człowiek-instytucja. Od trzech dekad zajmuje się organizacją wydarzeń sportowych oraz kulturalnych. 
W 2017 roku odznaczona została przez ministra sportu i turystyki Witolda Bańkę złotą odznaką „Za zasługi dla sportu”.  Znana jest 
także z zaangażowania w działania salezjańskiej organizacji sportowej Salos. W 2013 roku za osiągnięcia na polu rozwoju Salos 
odebrała medal „Salesiani merentibus”.

Zawodniczki z RC Arka Rumia uczestniczyły 

w pierwszych Mistrzostwach Polski Kadetek U-16 

w rugby 7. Pierwszy turniej z cyklu odbywał się 22 

kwietnia w Sopocie. Reprezentantki Rumi, zwane 

również gladiatorkami, ukończyły zmagania na 

trzecim miejscu. 

Gladiatorki
Uczniowie Ekologicznej Szkoły Społecznej mistrzami Polski
Podczas 27. Ogólnopolskiego Finału Odysei 

Umysłu uczniowie z Ekologicznej Szkoły 

Społecznej w Rumi zdobyli tytuł mistrzów 

Polski ,  zapewniając sobie tym samym 

możliwość udziału w finałach światowych, które 

o d b ę d ą  s i ę  w  m a j u  n a  k a m p u s i e 

uniwersyteckim Iowa State University w Ames.  

W składzie zwycięskiej drużyny znaleźli się: 

Hubert Baranowski, Jakub Brzozowski, 

Aleksander Karbowski, Szymon Blacho, Inga 

Czaja, Antonina Pakur i Kinga Wysocka.  

Zadanie, które dało Odyseuszom awans do 

finałów światowych, wymagało kreatywności, 

po l ega ło  bow iem na  p r zygo towan iu 

autorskiego przedstawienia. W jego trakcie 

zaprojektowany i skonstruowany przez drużynę 

pojazd wziął udział w trzech konkurencjach – 

slalomie, curlingu i lancy.

– Obecnie trwa zbiórka funduszy, które pozwolą 

spełnić marzenia utalentowanych uczniów 

i umożliwią im wyjazd na finały światowe do 

USA. W sobotę 19 maja w godzinach 10:00 – 

13:00 w Ekologicznej Szkole Społecznej 

odbędzie się Familiada Odysejowa – mówi 

Michał Woźniak z Podstawowej Ekologicznej 

Szkoły Społecznej w Rumi. – Tego dnia szkolny 

hol zamieni się w kawiarnię, a w ogródku będzie 

grill. Przewidziane są również liczne atrakcje 

i aktywności dla dzieci. Już teraz serdecznie 

zapraszamy wszystkich mieszkańców Rumi. 

Środki zebrane tego dnia zostaną przeznaczone 

na dofinansowanie wyjazdu naszych zdolnych 

uczniów do USA – dodaje. 

Przygotowania do konkursu odbywały się pod 

okiem doświadczonych trenerów – Marioli 

Jurkiewicz i Michała Woźniaka.
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Wiadomo, że już w XIII wieku na terenie dzisiejszej Starej Rumi (czyli dawnej 

wsi Rumia) oraz Janowa funkcjonował folwark cysterski, w skład którego 

wchodziły grunty rolne i pastwiska. W tym czasie w dzisiejszym Janowie 

hodowano zarówno owce różnych odmian, jak i bydło czy trzodę chlewną. 

Hodowla musiała być bardzo intensywna, skoro doprowadziła z czasem do 

wyjałowienia gruntów i konieczności sadzenia zagajników sosnowych – 

takich jak ten nieopodal basenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (przy 

ulicy Mickiewicza) – które miały zapobiec przemieszczaniu się zwałów 

piasku.

Status własnościowy Janowa (a także Rumi, Zagórza czy Szmelty) zmienił się 

wraz z pierwszym rozbiorem w 1772 roku. Cały obszar dawnych Prus 

Królewskich, dotychczasowej północnej prowincji Rzeczpospolitej Polskiej, 

przeszedł pod panowanie pruskie. Nowe władze wkrótce zaczęły 

wprowadzać na przejętym terenie własną politykę administracyjną: 

w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku wydzielono i sprzedano w ręce 

prywatne część dawnych posiadłości cysterskich. I tak rozpoczęła się historia 

dzisiejszego Janowa jako prywatnego folwarku i jednostki odrębnej 

administracyjnie od Rumi. 

Sama nazwa „Janowo” funkcjonuje od 1830 roku. Pierwotna wersja była 

zniemczona i brzmiała „Johannisdorf”. Autorem 

tego określenia jest pierwszy właściciel 

janowskiego folwarku – Georg Ludwig 

Hannemann. Nazwa może mieć związek z jego 

nazwiskiem: w jego pierwszym członie 

występuje spieszczone imię Hannes, czyli 

niemieckie Johannis.

W XIX wieku właściciele Janowa zmieniali się 

kilkukrotnie. W 1863 roku dobra nabył w wyniku 

licytacji kupiec Samuel Hirschmann, zaś już 

w 1869 roku ich właścicielem był niejaki 

Wirtschaft – rozpoczął on na swoich ziemiach 

akcję kopania wysokokalorycznego torfu, 

sprzedawanego do okolicznych miejscowości. 

W tym okresie pojawił się też po raz pierwszy 

postulat stworzenia przystanku kolejowego, 

Parcelacja w latach trzydziestych XX wieku nie 

obyła się bez skandalu – jak informowało 

czasopismo „Pielgrzym” w maju 1938 roku, de 

Langeron, sprzedając działki ,  wydawał 

nieważne kontrakty notarialne i nie spłacał 

zaległości zaciągniętych w Banku Rolnym. 

Wykupione przez okolicznych Kaszubów 

parcele wkrótce poszły pod młotek.  

Dalszą historię Janowa tworzyły miejscowe 

rodziny: Bekerów, Hoppe, Miotków czy 

Żelewskich. Nazywali oni swoje ziemie „Nową 

Rumią” – niejako w opozycji do „Starej Rumi”, 

chociaż korzenie obu dzielnic sięgają równie 

głęboko.  

W połowie lat trzydziestych w Janowie 

wybudowano osadę kolejową, która istnieje do 

dziś; zaś w latach siedemdziesiątych rozpoczęto 

ogromną inwestycję polegającą na budowie 

osiedla mieszkalnego – do dzisiaj pozo-

stającego pod administracją Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Janowo”. Są to jednak historie 

wymagające odrębnego artykułu. 

ul. Starowiejska

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Pocztówka z 1916 roku przed-
stawiająca widok na Rumię z ulicy 
Starowiejskiej. Na pocztówce widać 
zabytkowy młyn Kuhla (dzisiaj 
siedziba straży pożarnej), nieist-
niejący kościół ewangelicki oraz 
zabudowania gospodarcze. Ulica 
Starowiejska od wieków łączyła dwie 
najważniejsze wsie w okolicy – Rumię 
oraz Zagórze. 

Tabela 1. Masa odpadów niebezpiecznych i ZSEE zebranych przez

KZG i  przekazanych do unieszkodliwiania w 2017 r. [kg]

Pocztówka z 1916 roku

ul. Starowiejska, ten sam widok współcześnie

„Nowa Rumia” 
Historia Janowa, współcześnie jednej z największych dzielnic naszego 
miasta, sięga czasów średniowiecza. Początki tego miejsca, podobnie 
jak całej Rumi, związane są z aktywnością cystersów. 

Autor artykułu:
Darek Rybacki –

prowadzi blog
Szum Rumi

(www.szumrumi.pl)
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Rumia naturalnie pomysłowa

nr 163
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

ak co roku w okresie wiosennym prezentujemy Państwu wyniki 

Jdziałalności  Związku w zakresie gospodarki  odpadami 

niebezpiecznymi (ON) z gospodarstw domowych. Odbiór odpadów 

niebezpiecznych od Mieszkańców – bezpośrednio z domów i mieszkań 

oraz podczas zbiórek objazdowych (OZON), prowadzony w każdej z gmin 

dwa razy w roku, a także w systemie stacjonarnym, tj. w punktach zbiórki 

odpadów niebezpiecznych (PZON). Zarówno ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach jak i rosnąca świadomość i dbałość 

Odpady niebezpieczne w podsumowaniu 2017 roku

o nasze środowisko skłaniają nas do postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi w szczegółowo określony sposób. Dla nas, tj. osób 

wytwarzających odpady niebezpieczne, oznacza to wyrzucanie ich jedynie 

do pojemników do tego przeznaczonych, przekazywanie do punktów ich 

zbiórki lub do instytucji takich jak nasza. Następnie odpady te odbierane 

są przez firmy zajmujących się ich profesjonalnym przetwarzaniem 

i unieszkodliwianiem w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla 

środowiska i organizmów żywych oraz umożliwia odzyskanie 

wartościowych materiałów i substancji celem ich ponownego 

wykorzystania. 

Skuteczność lokalnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi zależy od 

naszej konsekwencji w ich właściwym gospodarowaniu. Zebrane w tabeli 

i na poniższym wykresie dane pokazują, że z roku na rok oddają Państwo 

do nas więcej odpadów niebezpiecznych, co oznacza, że praktyka ich 

właściwej utylizacji przyjęła się wśród Mieszkańców gmin-członków 

Związku. W stosunku do roku 2016, w roku minionym masa zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego w Rumi wzrosła 

w o 13%, natomiast ogólnej masy ON o 24%. Dla porównania, średni 

wzrostu dla obu wskazanych wartości wyniósł dla całego Związku ok 11%. 

Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska. Wierzymy, 

że z Państwa udziałem w nadchodzących lata uda nam się osiągnąć 

jeszcze lepsze rezultaty! 

 

Dodatek
specjalny

Czasopismo „Pielgrzym”

z maja 1938 roku

czyli krótka historia Janowa

który miał ułatwić transport cennego towaru między innymi do Gdańska. 

Początki końca Janowa jako prywatnego folwarku to końcówka XIX wieku. 

Wtedy to kolejny właściciel – niejaki Wenzel – częściowo rozparcelował 

i wyprzedał swoje dobra. Ostateczny kres folwarku przyniosły lata 

dwudzieste i trzydzieste XX wieku. Wówczas nastąpiła całkowita parcelacja 

dóbr, a wykupione przez okolicznych rolników ziemie włączono do gminy 

wiejskiej Rumia. Ostatnim właścicielem Janowa był niejaki Dymitr Andrault 

de Langeron, zaś administratorem – Julian Ścibor-Marchocki. 
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czasopismo „Pielgrzym” w maju 1938 roku, de 
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nieważne kontrakty notarialne i nie spłacał 

zaległości zaciągniętych w Banku Rolnym. 

Wykupione przez okolicznych Kaszubów 

parcele wkrótce poszły pod młotek.  

Dalszą historię Janowa tworzyły miejscowe 

rodziny: Bekerów, Hoppe, Miotków czy 

Żelewskich. Nazywali oni swoje ziemie „Nową 

Rumią” – niejako w opozycji do „Starej Rumi”, 

chociaż korzenie obu dzielnic sięgają równie 

głęboko.  

W połowie lat trzydziestych w Janowie 

wybudowano osadę kolejową, która istnieje do 

dziś; zaś w latach siedemdziesiątych rozpoczęto 

ogromną inwestycję polegającą na budowie 

osiedla mieszkalnego – do dzisiaj pozo-

stającego pod administracją Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Janowo”. Są to jednak historie 

wymagające odrębnego artykułu. 

ul. Starowiejska

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Pocztówka z 1916 roku przed-
stawiająca widok na Rumię z ulicy 
Starowiejskiej. Na pocztówce widać 
zabytkowy młyn Kuhla (dzisiaj 
siedziba straży pożarnej), nieist-
niejący kościół ewangelicki oraz 
zabudowania gospodarcze. Ulica 
Starowiejska od wieków łączyła dwie 
najważniejsze wsie w okolicy – Rumię 
oraz Zagórze. 

Tabela 1. Masa odpadów niebezpiecznych i ZSEE zebranych przez

KZG i  przekazanych do unieszkodliwiania w 2017 r. [kg]

Pocztówka z 1916 roku

ul. Starowiejska, ten sam widok współcześnie

„Nowa Rumia” 
Historia Janowa, współcześnie jednej z największych dzielnic naszego 
miasta, sięga czasów średniowiecza. Początki tego miejsca, podobnie 
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G o d z i n y  p r z y j ę ć  w  U r z ę d z i e  M i a s t a  R u m i a
Interesanci przyjmowiani są codziennie w godzinach pracy 
( p o n .  9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 ; w t . - p t .  7 : 3 0 - 1 5 : 3 0 ) .
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Referat 
Gospodarki Nieruchomościami przyjmuje zgodnie
z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem czwartków.
Referat Podatków i  Opłat Wydziału Finansowo-
Budżetowego oraz Wydział Spraw Społecznych przyjmują 
zgodnie z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem wtorków 
i czwartków.

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

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

władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.

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

18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

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

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują mieszkańców 

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

Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek 

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

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

Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com

Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady w maju 2018 roku:

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

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

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

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

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 671-94-73

112

999

58 671-01-98

997

58 679-67-22

998

993

992 | 58 679-96-00

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

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-98-25

58 771-25-07

58 671-11-23

58 727-24-40

58 727-21-72

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

58 727-29-50

58 670-48-48

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

58 672-74-23

58 572-72-00

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

58 671-72-10

NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

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

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

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

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi 

oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w maju 2018 roku

Termin sesji:

24 maja 2018 roku o  godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Rumi

Tematy wiodące sesji w dniu 24 maja 2018 roku  

ź Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście,
ź Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rumi,
ź Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa.

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Komisja Samorządowa

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

16 maja, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

17 maja, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

21 maja, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 maja, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

17 maja, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

17 maja, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

21 maja, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 maja, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

22 maja, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

21 maja, godz. 18.30 (poniedziałek)

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

Projekt „Rumia oczami dzieci” ruszył 20 

marca i  potr wa do 17 czer wca 

bieżącego roku. Inicjatywa skierowana 

jest do wszystkich przedszkoli oraz 

szkół podstawowych zlokalizowanych 

na terenie Rumi, a także najmłodszych 

mieszkańców, którzy uczęszczają do 

tych placówek.

Celem przedsięwzięcia jest budowanie 

poczuc i a  l o ka l ne j  t o ż samośc i , 

propagowanie wiedzy o Rumi i samo-

rządzie gminnym oraz zaanga-żowanie 

dzieci i młodzieży w życie społeczne 

miasta.

Osiągnięcie wspomnianych zamierzeń 

jest możliwe dzięki zaangażowaniu 

placówek oraz ich podopiecznych. 

Na chętnych czeka sześć zadań tema-

tycznych, w tym cztery zwykłe oraz dwa 

specjalne. Ich realizacja nie tylko 

wpłynie na rozwój dzieci i młodzieży, ale 

da im także szansę na zdobycie nagród 

rzeczowych.

Zadania, jakie stoją przed samymi 

placówkami oświatowymi to między 

innymi: umieszczenie na terenie obiektu 

planszy z herbem i logo miasta; 

zorganizowanie spotkania z ciekawą 

osobą lub osobami, które są związane 

z  Rumią ;  propagowanie  na jwa-

żniejszych wydarzeń z historii miasta; 

wyjaśnienie genezy i znaczenia symboli 

miejskich.

Natomiast indywidualni uczestnicy 

mogą się wykazać w czterech kon-

kursach tematycznych: plastycznym, 

literackim, fotograficznym i filmowym. 

Na  l aurea tów czeka ją  nagrody 

rzeczowe. Ponadto zwycięskie prace 

zostaną opublikowane w formie 

mie jsk iego ka lendarza ,  a lbumu 

fotograficznego oraz książki z bajkami.

Podsumowanie projektu odbędzie się 

17 czerwca bieżącego roku na festynie 

pn. „Rumia oczami dzieci”. Szczegółowy 

regulamin konkursu można znaleźć pod 

adresem:

https://rumia.eu/2018/03/20/zachec

amy-do-udzialu-w-projekcie-rumia-

oczami-dzieci/

Zorganizowanie spotkania z ciekawą osobą, propagowanie najważniejszych wydarzeń z historii 
miasta, wyjaśnienie genezy i znaczenia rumskich symboli. To tylko niektóre z zadań, które stoją 
przed uczestnikami konkursu „Rumia oczami dzieci”. 

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

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

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

władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.

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

18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, 

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

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują mieszkańców 

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

Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek 

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

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

Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com

Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady w maju 2018 roku:

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

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

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

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

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 671-94-73

112

999

58 671-01-98

997

58 679-67-22

998

993

992 | 58 679-96-00

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

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-98-25

58 771-25-07

58 671-11-23

58 727-24-40

58 727-21-72

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

58 727-29-50

58 670-48-48

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

58 672-74-23

58 572-72-00

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

58 671-72-10

NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

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

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

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

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi 

oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w maju 2018 roku

Termin sesji:

24 maja 2018 roku o  godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Rumi

Tematy wiodące sesji w dniu 24 maja 2018 roku  

ź Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście,
ź Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rumi,
ź Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa.

Sesja Rady Miejskiej Rumi
Komisja Samorządowa

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

16 maja, godz. 17.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

17 maja, godz. 16.45 (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

21 maja, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 maja, godz. 17.00 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

17 maja, godz. 16.00 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

17 maja, godz. 17.30 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

21 maja, godz. 17.30 (poniedziałek)   

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 maja, godz. 16.30 (wtorek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

22 maja, godz. 17.30 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

21 maja, godz. 18.30 (poniedziałek)

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

Projekt „Rumia oczami dzieci” ruszył 20 

marca i  potr wa do 17 czer wca 

bieżącego roku. Inicjatywa skierowana 

jest do wszystkich przedszkoli oraz 

szkół podstawowych zlokalizowanych 

na terenie Rumi, a także najmłodszych 

mieszkańców, którzy uczęszczają do 

tych placówek.

Celem przedsięwzięcia jest budowanie 

poczuc i a  l o ka l ne j  t o ż samośc i , 

propagowanie wiedzy o Rumi i samo-

rządzie gminnym oraz zaanga-żowanie 

dzieci i młodzieży w życie społeczne 

miasta.

Osiągnięcie wspomnianych zamierzeń 

jest możliwe dzięki zaangażowaniu 

placówek oraz ich podopiecznych. 

Na chętnych czeka sześć zadań tema-

tycznych, w tym cztery zwykłe oraz dwa 

specjalne. Ich realizacja nie tylko 

wpłynie na rozwój dzieci i młodzieży, ale 

da im także szansę na zdobycie nagród 

rzeczowych.

Zadania, jakie stoją przed samymi 

placówkami oświatowymi to między 

innymi: umieszczenie na terenie obiektu 

planszy z herbem i logo miasta; 

zorganizowanie spotkania z ciekawą 

osobą lub osobami, które są związane 

z  Rumią ;  propagowanie  na jwa-

żniejszych wydarzeń z historii miasta; 

wyjaśnienie genezy i znaczenia symboli 

miejskich.

Natomiast indywidualni uczestnicy 

mogą się wykazać w czterech kon-

kursach tematycznych: plastycznym, 

literackim, fotograficznym i filmowym. 

Na  l aurea tów czeka ją  nagrody 

rzeczowe. Ponadto zwycięskie prace 

zostaną opublikowane w formie 

mie jsk iego ka lendarza ,  a lbumu 

fotograficznego oraz książki z bajkami.

Podsumowanie projektu odbędzie się 

17 czerwca bieżącego roku na festynie 

pn. „Rumia oczami dzieci”. Szczegółowy 

regulamin konkursu można znaleźć pod 

adresem:

https://rumia.eu/2018/03/20/zachec

amy-do-udzialu-w-projekcie-rumia-

oczami-dzieci/

Zorganizowanie spotkania z ciekawą osobą, propagowanie najważniejszych wydarzeń z historii 
miasta, wyjaśnienie genezy i znaczenia rumskich symboli. To tylko niektóre z zadań, które stoją 
przed uczestnikami konkursu „Rumia oczami dzieci”. 
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1–31.05

1–20.05

Polskie latarnie morskie, 

wystawa, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

Portrety Kobiece - wystawa fotografii stylizowanej,

Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła „Kunszt”,  

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

2–29.05 Wystawa malarstwa Stanisławy Neubauer

pt. „Kaszubski pejzaż”,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

Festiwal komiksu Rumia Comic Con, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10.00-18.00 Mistrzostwa Polski 

w Piłce Siatkowej Kadetek - Dzień II, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

25–26.05

2. środa godz. 10.00-20.00 Mistrzostwa Polski

w Piłce Siatkowej Kadetek - Dzień I,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

3. czwartek

4. piątek 10.00-20.00 Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej

Kadetek – Dzień III, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

5. sobota godz. 10.00-18.00 Mistrzostwa Polski

w Piłce Siatkowej Kadetek – Dzień IV, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11.00-12.30 Mecz Piłki Nożnej Junior D2

grupa 2 - MKS ORKAN Rumia – MKS Władysławowo, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 10.00-16.00 Mistrzostwa Polski

w Piłce Siatkowej Kadetek – Dzień V, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

9. środa godz. 10.00-13.00 Mistrzostwa Rumi w Czwórboju

Lekkoatletycznym Dziewcząt rocznik 2005 i młodsze, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43 

godz. 10.00-13.00 Mistrzostwa Rumi w Czwórboju

Lekkoatletycznym Chłopców rocznik 2005 i młodsi, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 17.00 Warsztaty z tworzenia kreatywnej książki

(w ramach Tygodnia Bibliotek), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Spotkanie autorskie z Barbarą Piórkowską

Notatki na spódnicy. O pisarkach i poetkach Pomorza

(w ramach Tygodnia Bibliotek oraz cyklu Siła tkwi w Kobiecie), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

11. piątek

18. piątek

6. niedziela

godz. 10.00-16.00 Turniej Rugby Dzieci, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

8. wtorek 

godz. 15.00-16.30 Konsultacja Kadry Pomorza

w Piłce Nożnej rocznik 2005, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00 Wernisaż wystawy prac ceramicznych

(w ramach Tygodnia Bibliotek), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

10. czwartek

godz. 09.00-13.00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego

w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców 2005 i młodsi,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 12.00-14.00 Mecz Piłki Nożnej Junior B –

MKS ORKAN Rumia – KTS-K Luzino, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00 Koncert piosenek Anny German –

w wykonaniu zespołu Stroynowski Duo, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 16.00-20.00 Casting Projekt Rumski Wokal 2018,

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

12. sobota 10.00-22.00 X Festiwal Pieśni Maryjnych im. Św. Jana Pawła II,

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Kościelna 20

godz. 10.00 Wycieczka Rowerowa - Wyb. Dębogórskie,

Kosakowo, Pierwoszyno, Mechelinki, Rewa,

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 11.00-12.30 Mecz Piłki Nożnej Junior D1 –

MKS ORKAN Rumia – Kaszuby Połchowo,

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

14. poniedziałek

godz. 11.00 Gra miejska „Poszukiwacze książek”, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

17. czwartek godz. 09.00-13.00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego

w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt 2005 i młodsze, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 17.00 Akcja czytelnicza „Posłuchaj piesku”, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

19. sobota godz. 09.00-10.30 Rumia Biega – Biegaj Razem z Nami, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 10.00-15.00 Grand Prix Rumi Amatorów

w Tenisie Ziemnym w ramach Grand Prix Wybrzeża, 

Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41

godz. 12.00-13.30 Mecz Piłki Nożnej Junior C1 –

MKS ORKAN Rumia – Lechia Gdańsk, 

Boisko MOSiR, ul. Gdyńska 

godz. 13.00 Stacja Jazzik odsłona 5 – Anna Broda, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej Klasa B –

OKS Janowo Rumia – Stolem II Gniewino,

Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 16.00-18.00 Mecz Tenisa Stołowego I liga mężczyzn gr.

Północna OTLogistics Kamix ATS Małe Trójmiasto

Rumia – GORZOVIA Gorzów Wielkopolski, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

22. wtorek

godz. 12.00-14.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS ORKAN

Rumia – Gryf Słupsk, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

23. środa godz. 09.00-14.00 Powiatowa Liceliada w Lekkiej Atletyce, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00 „Obraz i słowo” wystawa oraz spotkanie literackie

Paweł Huelle, Marek Wittbrot i Artur Majka, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

24. czwartek godz. 18.15 Wernisaż Poplenerowy, Stowarzyszenia Artystów

Pasjonat z Rumi w części artystycznej wystąpi: Zespół

MUZAika pod kierunkiem Marzeny Graczyk,

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

26. sobota godz. 09.00-10.30 Rumia Biega – Biegaj Razem z Nami, 

Stadion Miejski, ul. Mickieiwcza 43 

27. niedziela godz. 10.00-16.00 Turniej Rugby Dzieci,

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 11.00-14.00 Radosna Niedziela, cykl warsztatów,

gier i zabaw dla dzieci

Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A

29. wtorek godz. 10.00-12.00 Dziecięca Sesja Rady Miejskiej, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 15.00-16.30 Konsultacje Kadry Pomorza

w Piłce Nożnej rocznik 2005, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00, Wernisaż Sekcji Plastycznej, instruktor: Beata Went, 

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 13.30-15.30 Mecz Piłki Nożnej IV Liga – MKS ORKAN

Rumia – Sokół Wyczechy, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

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

VI turniej – zakończenie,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

maj 2018

godz. 10.00-17.00 Mistrzostwa Pomorza Cheerleaders - dzień II

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 13.55-21.00 Festyn Sportowo-Rekreacyjny

z okazji obchodów 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

31. czwartek

godz. 19.00 Koncert zespołu Beata i Bajm

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 12.00-13.30 Mecz Piłki Nożnej Junior C1 – 

MKS ORKAN Rumia – Orlęta Reda, 

Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 13.00-14.30 Mecz Piłki Nożnej Junior D2

grupa 3 – MKS ORKAN II Rumia – Lechia Gdańsk, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga –

MKS ORKAN Rumia – Anioły Garczegorze, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej Klasa B –

OKS Janowo Rumia – Wicher Wierzchucino, 

ul. Boisko MOSiR, ul Gdyńska

godz. 18.30-20.30 Mecz Piłki Nożnej IV Liga

MKS ORKAN Rumia – GKS Kolbudy,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00 Spotkanie Podróżnicze, 

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 18.00 Koncert Muzyczne Podróże

„Kolumbia jakiej nie znacie” – Juan Felipe Avarado,

słodkie spotkanie przy kolumbijskiej kawie, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 11.00-22.00 Festyn Sportowo-Rekreacyjny,

Mecz I ligi Rugby Arka Rumia - Wataha Zielona Góra,

koncert RDW oraz O.S.T.R., 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 12.00 Zajęcia czytelniczo – plastyczne

z Małgorzatą Adamus (dzieci w wieku 5 – 10 lat), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 13.00-15.00 Mecz Piłki Nożnej Junior B –

MKS ORKAN Rumia – Bałtyk II Gdynia, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

13. niedziela godz. 12.00-14.00 Turniej Ligowy rocznika 2008

MKS ORKAN Rumia, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 17.00 Biesiada Literacka, gość spotkania

Leszek Długosz, mini koncert krakowskiego barda, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

godz. 15.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Filia nr 1, ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Czytanie na podwieczorek, prowadzenie

Anna Rekowska i Dorota Wolter, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15.00-17.00 Mistrzostwa Polski w Duathlonie, 

Ulice Rumi Start/Meta Parking Hali MOSiR

godz. 10.00-15.00 Grand Prix Rumi Amatorów w Tenisie

Ziemnym w ramach Grand Prix Wybrzeża, 

Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41

godz. 18.00 Janowski Wieczór Teatralny, spektakl

pt. „AFEKT czyli qui pro quo” – wystawia Teatr Afisz z Torunia, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 10.00-13.00 XIII Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce

dla Dzieci Niepełnosprawnych i Klas Integracyjnych, 

Stadion Miejskie, ul. Mickiewicza 43

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10.00 Wycieczka Rowerowa - Szmelta, Reszki,

Zbychowo, Wyspowo, Gniewowo, Reda, 

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 10.00-17.00 Mistrzostwa Pomorza Cheerleaders –dzień I, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11.00-12.30 Mecz Piłki Nożnej Junior D1 –

MKS ORKAN Rumia – MKS Władysławowo, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 13.00-15.00 Mecz Piłki Nożnej Junior B –

MKS ORKAN Rumia – Czarni Pruszcz Gdański, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 15.00-17.00 Turniej Ligowy rocznika 2007 MKS ORKAN Rumia

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 16.00-22.00 Wiosenny Piknik na Scenie Letniej MDK,

Gwiazda wieczoru GABA KULKA, 

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 17.00 Janowski Salon Muzyczny – Koncert „Muzyka

dla mam – piosenki bez zmarszczek”, wystąpią: 

Magdalena Witczak – sopran, Robert Hennig - baryton, 

Marcin Pomykała - tenor , Elżbieta Grażyńska – fortepian, 

prowadzenie Barbara Żurowska-Sutt, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18.00-20.30 Koncert Ewangelizacyjny „Bogu Chwała”,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

73 rocznica zakończenia II Wojny Światowej, godz. 17.15 – 

Składanie kwiatów; godz. 18.00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny 

w Kościele pw. Św. Jana z Kęt, ul. Stoczniowców 23

Kalendarz imprez 2322 Kalendarz imprez



Rumskie Nowiny nr �/maj/����

1–31.05

1–20.05

Polskie latarnie morskie, 

wystawa, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

Portrety Kobiece - wystawa fotografii stylizowanej,

Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła „Kunszt”,  

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

2–29.05 Wystawa malarstwa Stanisławy Neubauer

pt. „Kaszubski pejzaż”,

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

Festiwal komiksu Rumia Comic Con, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10.00-18.00 Mistrzostwa Polski 

w Piłce Siatkowej Kadetek - Dzień II, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

25–26.05

2. środa godz. 10.00-20.00 Mistrzostwa Polski

w Piłce Siatkowej Kadetek - Dzień I,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

3. czwartek

4. piątek 10.00-20.00 Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej

Kadetek – Dzień III, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

5. sobota godz. 10.00-18.00 Mistrzostwa Polski

w Piłce Siatkowej Kadetek – Dzień IV, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11.00-12.30 Mecz Piłki Nożnej Junior D2

grupa 2 - MKS ORKAN Rumia – MKS Władysławowo, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 10.00-16.00 Mistrzostwa Polski

w Piłce Siatkowej Kadetek – Dzień V, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

9. środa godz. 10.00-13.00 Mistrzostwa Rumi w Czwórboju

Lekkoatletycznym Dziewcząt rocznik 2005 i młodsze, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43 

godz. 10.00-13.00 Mistrzostwa Rumi w Czwórboju

Lekkoatletycznym Chłopców rocznik 2005 i młodsi, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 17.00 Warsztaty z tworzenia kreatywnej książki

(w ramach Tygodnia Bibliotek), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18.00 Spotkanie autorskie z Barbarą Piórkowską

Notatki na spódnicy. O pisarkach i poetkach Pomorza

(w ramach Tygodnia Bibliotek oraz cyklu Siła tkwi w Kobiecie), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

11. piątek

18. piątek

6. niedziela

godz. 10.00-16.00 Turniej Rugby Dzieci, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

8. wtorek 

godz. 15.00-16.30 Konsultacja Kadry Pomorza

w Piłce Nożnej rocznik 2005, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00 Wernisaż wystawy prac ceramicznych

(w ramach Tygodnia Bibliotek), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

10. czwartek

godz. 09.00-13.00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego

w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców 2005 i młodsi,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 12.00-14.00 Mecz Piłki Nożnej Junior B –

MKS ORKAN Rumia – KTS-K Luzino, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00 Koncert piosenek Anny German –

w wykonaniu zespołu Stroynowski Duo, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 16.00-20.00 Casting Projekt Rumski Wokal 2018,

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

12. sobota 10.00-22.00 X Festiwal Pieśni Maryjnych im. Św. Jana Pawła II,

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Kościelna 20

godz. 10.00 Wycieczka Rowerowa - Wyb. Dębogórskie,

Kosakowo, Pierwoszyno, Mechelinki, Rewa,

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 11.00-12.30 Mecz Piłki Nożnej Junior D1 –

MKS ORKAN Rumia – Kaszuby Połchowo,

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

14. poniedziałek

godz. 11.00 Gra miejska „Poszukiwacze książek”, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

17. czwartek godz. 09.00-13.00 Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego

w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt 2005 i młodsze, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 17.00 Akcja czytelnicza „Posłuchaj piesku”, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

19. sobota godz. 09.00-10.30 Rumia Biega – Biegaj Razem z Nami, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 10.00-15.00 Grand Prix Rumi Amatorów

w Tenisie Ziemnym w ramach Grand Prix Wybrzeża, 

Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41

godz. 12.00-13.30 Mecz Piłki Nożnej Junior C1 –

MKS ORKAN Rumia – Lechia Gdańsk, 

Boisko MOSiR, ul. Gdyńska 

godz. 13.00 Stacja Jazzik odsłona 5 – Anna Broda, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej Klasa B –

OKS Janowo Rumia – Stolem II Gniewino,

Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 16.00-18.00 Mecz Tenisa Stołowego I liga mężczyzn gr.

Północna OTLogistics Kamix ATS Małe Trójmiasto

Rumia – GORZOVIA Gorzów Wielkopolski, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

22. wtorek

godz. 12.00-14.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga MKS ORKAN

Rumia – Gryf Słupsk, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

23. środa godz. 09.00-14.00 Powiatowa Liceliada w Lekkiej Atletyce, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00 „Obraz i słowo” wystawa oraz spotkanie literackie

Paweł Huelle, Marek Wittbrot i Artur Majka, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

24. czwartek godz. 18.15 Wernisaż Poplenerowy, Stowarzyszenia Artystów

Pasjonat z Rumi w części artystycznej wystąpi: Zespół

MUZAika pod kierunkiem Marzeny Graczyk,

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

26. sobota godz. 09.00-10.30 Rumia Biega – Biegaj Razem z Nami, 

Stadion Miejski, ul. Mickieiwcza 43 

27. niedziela godz. 10.00-16.00 Turniej Rugby Dzieci,

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 11.00-14.00 Radosna Niedziela, cykl warsztatów,

gier i zabaw dla dzieci

Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A

29. wtorek godz. 10.00-12.00 Dziecięca Sesja Rady Miejskiej, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 15.00-16.30 Konsultacje Kadry Pomorza

w Piłce Nożnej rocznik 2005, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00, Wernisaż Sekcji Plastycznej, instruktor: Beata Went, 

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 13.30-15.30 Mecz Piłki Nożnej IV Liga – MKS ORKAN

Rumia – Sokół Wyczechy, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

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

VI turniej – zakończenie,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

maj 2018

godz. 10.00-17.00 Mistrzostwa Pomorza Cheerleaders - dzień II

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 13.55-21.00 Festyn Sportowo-Rekreacyjny

z okazji obchodów 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

31. czwartek

godz. 19.00 Koncert zespołu Beata i Bajm

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 12.00-13.30 Mecz Piłki Nożnej Junior C1 – 

MKS ORKAN Rumia – Orlęta Reda, 

Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 13.00-14.30 Mecz Piłki Nożnej Junior D2

grupa 3 – MKS ORKAN II Rumia – Lechia Gdańsk, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej IV Liga –

MKS ORKAN Rumia – Anioły Garczegorze, 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 16.00-18.00 Mecz Piłki Nożnej Klasa B –

OKS Janowo Rumia – Wicher Wierzchucino, 

ul. Boisko MOSiR, ul Gdyńska

godz. 18.30-20.30 Mecz Piłki Nożnej IV Liga

MKS ORKAN Rumia – GKS Kolbudy,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 18.00 Spotkanie Podróżnicze, 

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 18.00 Koncert Muzyczne Podróże

„Kolumbia jakiej nie znacie” – Juan Felipe Avarado,

słodkie spotkanie przy kolumbijskiej kawie, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 11.00-22.00 Festyn Sportowo-Rekreacyjny,

Mecz I ligi Rugby Arka Rumia - Wataha Zielona Góra,

koncert RDW oraz O.S.T.R., 

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

godz. 12.00 Zajęcia czytelniczo – plastyczne

z Małgorzatą Adamus (dzieci w wieku 5 – 10 lat), 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 13.00-15.00 Mecz Piłki Nożnej Junior B –

MKS ORKAN Rumia – Bałtyk II Gdynia, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

13. niedziela godz. 12.00-14.00 Turniej Ligowy rocznika 2008

MKS ORKAN Rumia, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 17.00 Biesiada Literacka, gość spotkania

Leszek Długosz, mini koncert krakowskiego barda, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19

godz. 15.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Filia nr 1, ul. Pomorska 11

godz. 17.00 Czytanie na podwieczorek, prowadzenie

Anna Rekowska i Dorota Wolter, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15.00-17.00 Mistrzostwa Polski w Duathlonie, 

Ulice Rumi Start/Meta Parking Hali MOSiR

godz. 10.00-15.00 Grand Prix Rumi Amatorów w Tenisie

Ziemnym w ramach Grand Prix Wybrzeża, 

Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41

godz. 18.00 Janowski Wieczór Teatralny, spektakl

pt. „AFEKT czyli qui pro quo” – wystawia Teatr Afisz z Torunia, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 10.00-13.00 XIII Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce

dla Dzieci Niepełnosprawnych i Klas Integracyjnych, 

Stadion Miejskie, ul. Mickiewicza 43

godz. 17.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10.00 Wycieczka Rowerowa - Szmelta, Reszki,

Zbychowo, Wyspowo, Gniewowo, Reda, 

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 10.00-17.00 Mistrzostwa Pomorza Cheerleaders –dzień I, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 11.00-12.30 Mecz Piłki Nożnej Junior D1 –

MKS ORKAN Rumia – MKS Władysławowo, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 13.00-15.00 Mecz Piłki Nożnej Junior B –

MKS ORKAN Rumia – Czarni Pruszcz Gdański, 

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 15.00-17.00 Turniej Ligowy rocznika 2007 MKS ORKAN Rumia

Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 16.00-22.00 Wiosenny Piknik na Scenie Letniej MDK,

Gwiazda wieczoru GABA KULKA, 

Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 17.00 Janowski Salon Muzyczny – Koncert „Muzyka

dla mam – piosenki bez zmarszczek”, wystąpią: 

Magdalena Witczak – sopran, Robert Hennig - baryton, 

Marcin Pomykała - tenor , Elżbieta Grażyńska – fortepian, 

prowadzenie Barbara Żurowska-Sutt, 

Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18.00-20.30 Koncert Ewangelizacyjny „Bogu Chwała”,

Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

73 rocznica zakończenia II Wojny Światowej, godz. 17.15 – 

Składanie kwiatów; godz. 18.00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny 

w Kościele pw. Św. Jana z Kęt, ul. Stoczniowców 23
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podarujżycie
podarujkrew

26.05.2018 r.
godz. 9.00-14.00

NZOZ „Panaceum”
ul. Katowicka 16

Rumia Janowo
Burmistrza Rumi

Przewodniczącego Rady Miejskiej

Michała Pasiecznego

Akcja pod
Honorowym
Patronatem

Ariela Sinickiego

zostań dawcą krwi

���-lecie 

�iepodległości w �umi


