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Uruchomienie Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo planowane jest na 

wiosnę. Rowerem testowym, który jest już w posiadaniu stowarzyszenia, 

przejechali się m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, burmistrz 

Władysławowa Roman Kużel oraz burmistrz Rumi Michał Pasieczny. 

Przypominamy, że do dyspozycji mieszkańców obszaru metropolitalnego 

będą 1244 rowery, a docelowo ma ich być ponad 4000. W projekcie 

uczestniczy 14 gmin, w tym Rumia. Stojaki na jednoślady są już 

zamontowane. System ma zostać uruchomiony w pierwszej połowie 2019 

roku. Umowa na jego realizację zostanie zawarta na 6,5 roku od dnia startu 

przedsięwzięcia.

Pan Adam Januszewski, 

właściciel Rumskiego Fiata 

125p pobił rekord Chrisa 

Marshalla, umieszczając 

na swoim aucie pięć tysięcy 

świątecznych lampek.

W osiągnięciu celu pomógł 

Mie j sk i  Dom Ku l tu r y 

w Rumi.

21.12.2018 r. Rekord pobity 

18.12.2018 r. Stypendia
Burmistrza zostały przyznane

Za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne docenionych zostało 65 młodych rumian. 

Granty, w postaci stypendiów, wręczali laureatom wspólnie zastępca burmistrza Piotr 

Wittbrodt oraz przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki. Uroczystość odbyła się na 

terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Wydarzenie otworzył występ 

artystyczny zespołu teatralnego „Bambo” ze Szkoły Podstawowej numer 10 w Rumi. 

Spośród 14 osób starających się o tegoroczne stypendia artystyczne, 13 zostało 

docenionych za osiągnięcia wokalne, plastyczne i teatralne. Znacznie więcej, bo aż 56 

młodych mieszkańców Rumi, walczyło o granty w dziedzinie sportu. Ostatecznie burmistrz 

Michał Pasieczny zdecydował przyznać 52 sportowe stypendia za osiągnięcia rumian w 11 

dyscyplinach sportowych. Łączna pula nagród finansowych wyniosła 50 tysięcy złotych.

Plastikowe nakrętki, płyty CD i DVD, zepsute telefony komórkowe 

czy niedziałające komputery – wszystko to może pomóc 

w rehabilitacji 10-letniego Maksa, mieszkańca Rumi. Trwa zbiórka 

odpadów, dzięki którym rodzina chorego chłopca pozyska środki 

finansowe na jego leczenie. Przedmioty można przynosić do 

Urzędu Miasta Rumi, a dokładniej do pokoju 113 (pon. 9:00-17:00, 

wt.-pt. 7:30-15:30). Nakrętki przyjmują również pracownicy 

Miejskiego Domu Kultury w Rumi (pon.–pt. 9:00-19:00) oraz Stacji 

Kultura (pon., wt., czw., i pt. 9:00-20:00 oraz sob. 10:00-15:00). 

Ostatecznie wszystko zostanie przekazane mamie chłopca.

RumiaUM miasto_rumiarumia.eu @RumiaUM aplikacja BLISKOmiastorumia

Zbierając nakrętki, możesz pomóc 10-letniemu Maksiowi

Kilkadziesiąt mieszkanek Rumi wzięło udział w kursie 

samoobrony dla kobiet. W jego trakcie nauczyły się podstaw 

sztuk walki. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2018. 

Warsztaty rozpoczęto w połowie września. Odbywały się na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Jak zapewniają 

instruktorzy, wszystkie panie, które dotrwały do końca szkolenia, 

doskonale potrafią sobie poradzić w sytuacji zagrożenia, choćby na 

ulicy. Gmina przeznaczyła na ten cel 15 tysięcy złotych.

10.12.2018 r. Włodarze przetestowali rower Mevo

14.12.2018 r. Mieszkanki Rumi nauczyły się bronić

w grudniuWydarzyło się w skrócie
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Wydarzenie zostało zorganizowane na placu 
przy skrzyżowaniu ul ic Starowiejskiej 
i Dąbrowskiego. Na czas trwania jarmarku 
miejsce to zmieniło się nie do poznania – 
dzięki instalacjom świetlnym, karuzeli, scenie 
oraz stoiskom oferującym regionalne wyroby 
i rękodzieło. 
W tym roku uczestnicy jarmarku mogli 
zaopatrzyć się w bombki, stroiki, wieńce czy 
drobną biżuterię. Postawiono przede 
wszystkim na asortyment rękodzielniczy 
wykonywany przez lokalnych twórców 
i rzemieślników. 
Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły 
się stoiska gastronomiczne. Skosztować 
można było ciastek czy rozgrzewających 
napojów. Te ostatnie cieszyły się szczególnym 
zainteresowaniem, bowiem w tym roku 

zimowa aura dopisała, przez cały czas trwania 
wydarzenia padał obfity śnieg. 
Na łasuchów czekały słodkie pierniki oraz 
ręcznie wytwarzane cukierki. 
– Tegoroczny jarmark obfitował w atrakcje 
dla dzieci, a i dorośli mogli znaleźć coś dla 
siebie. Osobiście największe wrażenie zrobił 
na mnie koncert orkiestry dętej z Wejherowa. 
Było to dla mnie duże przeżycie, bardzo lubię 
taką muzykę – mówi radna Lucyna Miotk. – 
Na słowa uznania zasługują też wystawcy, 
strefa gastronomiczna oraz iluminacje. 
Wszystko to w połączeniu ze śniegiem i lekkim 
mrozem tworzyło piękną atmosferę – dodaje. 
W programie przewidziano także występy 
artystyczne oraz zabawy i animacje dla dzieci. 
Mogły one spotkać się ze świętym Mikołajem 
i elfami, a potem obejrzeć i wysłuchać 

występów swoich rówieśników. Podobnie jak 
rok temu Mikołaj chętnie wysłuchał próśb 
najmłodszych , przyjmował także listy 
z życzeniami i... propozycjami prezentów. 
Po raz kolejny dzieci mogły także podziwiać 
zwierzęta. Na czas trwania jarmarku 
zbudowano bowiem specjalną szopkę 
z żywymi „mieszkańcami”: m.in. kozami czy 
lamą. Nie zabrakło też wielkiej choinki, 
świątecznej muzyki, przebranych aktorów 
i szczudlarza rozdającego cukierki. W tym 
roku wydarzenie cieszyło się rekordowym 
zainteresowaniem. 
Z oferty świątecznego jarmarku skorzystały 
tysiące rumian, w tym wielu najmłodszych. 
Kolejna edycja wydarzenia już za rok. 

Już po raz trzeci zorganizowano w Rumi jarmark bożonarodzeniowy. W jego 
trakcie można było zaopatrzyć się w pierniki, świąteczne ozdoby czy 
spróbować zimowych specjałów. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. 

Jarmark
Świąteczny
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Cecylka od samego rana piecze pierniczki, gotuje 

barszcz i ozdabia mufinki. Każdy z mieszkańców 

Starego Knedelkowa zajęty jest gorączkowymi 

przedświątecznymi pracami. Jedynie przyjaciółka 

Cecylki, gąska Waleria nie potrafi niczym zająć się 

na dłużej, bo jej myśli krążą ciągle wokół tematu 

choinki i ukrytej pod nią prezentów. Czy w tym 

roku drzewko będzie piękne?Jak będzie 

pachniało? Czy będzie małe, czy duże? Co będzie 

leżeć pod gałązkami?

Święta bez choinki to jak barszcz bez buraków, lub 

jak gąska bez piór – mówią przyjaciele Walerii.

Jeśli też tak myślicie, koniecznie przeczytajcie 

co zdarzy się w Knedelkowie tego dnia i dlaczego 

gąska myśli, że będą to najgorsze święta w jej 

życiu.

Książka Joanny Krzyżanek wzbogacona została 

o przepisy kulinarne wypróbowane przez Cecylkę 

i jej przyjaciół. Znajdziemy tu zarówno proste 

przepisy na pierniczki, czekoladowe choinki czy 

marchewkowe babeczki, jak i trudniejsze 

witrażowe drzewka, czy drożdżowe bałwanki.

 Przepisów jest aż 15. Dla każdego coś pysznego, 

w sam raz na święta!

Cecylka Knedelek i Boże Narodzenie, to kolejna 

część znanej i lubianej serii o perypetiach 

mieszkańców Starego Knedelkowa. Autorka 

z dużą dozą humoru opisuje zachowania 

bohaterów, przeplatając historię zabawnymi  

d ia logami  i  bar wnymi opisami  małego 

miasteczka. Polecam wszystkim, którzy czytają 

i gotują razem z dziećmi. 

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

Joanna Krzyżanek

Cecylka Knedelek, główna bohaterka pomysłowej serii książek dla dzieci autorstwa Joanny Krzyżanek, 
zdecydowanie lubi Święta. W małym różowym domu przy ulicy Naleśnikowej 5 trwają więc właśnie 
przygotowania do tegorocznej Wigilii. 

95 lat - tak długo istnieje chór św. Cecylii. Początki 
rumskiego zespołu sięgają czasów dwudziestolecia 
międzywojennego.

Historia chóru nieodłącznie związana jest z kościołem pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego. To właśnie w świeżo konsekrowanej świątyni od 1921 

zaczął formować się zespół mający uświetniać śpiewem ważne uroczystości. 

Już w 1923 rok nieformalna dotąd grupa rozpoczęła oficjalną działalność 

pod patronatem świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. 

Od tej pory chór nieustannie związany jest z historią naszego miasta 

i regionu. Jest to najstarsza lokalna grupa tego typu. Warto dodać, że muzycy 

nie zawiesili swojej działalności również podczas II wojny światowej. 

– Nasza lokalna ojczyzna obfituje w ludzi utalentowanych muzycznie, 

dysponujących pięknymi wokalami - mówi dyrektor chóru oraz dyrygent 

Krzysztof Brzozowski. – Tradycja śpiewu na terenie Kaszub jest bardzo 

bogata, idea wspólnego śpiewania przekazywana jest u nas z pokolenia na 

pokolenie – dodaje. 

– W Chórze św. Cecylii śpiewałam przez dziewięć lat. Sprawiało mi to dużą 

satysfakcję. Odnaleźć w nim może się każdy, kto lubi śpiewać. To grupa 

wielopokoleniowa, niemal rodzinna, w której panuje świetna atmosfera – 

mówi radna Teresa Hebel. - Chór stale się powiększa, prezentując przy tym 

niezmiennie wysoki poziom artystyczny. Jest to możliwe głównie dzięki 

naszemu dyrygentowi, Krzysztofowi Brzozowskiemu. Uważam go za 

profesjonalistę i mistrza w swojej dziedzinie - dodaje. 

Chórzyści św. Cecylii uświetniali swoim śpiewem nie tylko uroczystości 

miejskie, ale i wydarzenia międzynarodowe. Zespół koncertował m.in. 

w Niemczech, Włoszech, na Litwie czy Ukrainie. W 2012 roku wyróżniono go 

medalem „Zasłużony dla Powiatu Wejherowskiego”. 

– Repertuar chóru jest szeroki. Wykonujemy muzykę świecką, wojskową, 

ludową, a także muzykę sakralną. W naszym repertuarze znajdują się też 

duże formy muzyczne. Tu warto wymienić utwór „Angelus” Wojciecha Kilara 

czy wielkie oratorium „Ave Maria” w interpretacji Bogusława Grabowskiego 

– dodaje Krzysztof Brzozowski.  

Z okazji wyjątkowej rocznicy w murach kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego zorganizowano jubileuszowy koncert. Zaprezentowano wówczas 

oratorium dziękczynne „Miłość ponad wszystko” Piotra Pałki. Na 

zakończenie Przew. Ariel Sinicki i radna Teresa Hebel wręczyli członkom 

zespołu okolicznościowe upominki.  

95 rocznica powstania 

„Cecylka Knedelek” 
Podobno są na świecie tacy ludzie, którzy bardzo lubią święta, i tacy, którzy ich nie znoszą.

„Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, „Lulajże Jezuniu”, 

„Oj maluśki”, „Przybieżeli do Betlejem” - między 

innymi takie pieśni bożonarodzeniowe 

wybrzmiały w murach Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji . Kolędy i pastorałki 

w wykonaniu „Śląska” wzbogacono poezją 

Kazimierza Szemiotha oraz góralskimi 

gawędami Hanny Nowobilskiej. 

Z a i n t e r e s o w a n i e  k o n c e r t e m  w ś r ó d 

mieszkańców Rumi było ogromne. Ze względu 

na dużą liczbę chętnych, władze miasta 

zdecydowa ł y  s i ę  na  zo rgan i zowan ie 

podwójnego występu. 

– „Śląsk” to perełka polskiej kultury. Zespołowi 

zdecydowan ie  uda ło  s i ę  wprowadz i ć 

mieszkańców w świąteczny nastrój – mówi 

Jolanta Król, dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. – Frekwencja była bardzo 

dobra, wiele wskazuje na to, że nawet gdybyśmy 

zorganizowali trzy koncerty, za każdym razem 

mielibyśmy pełną salę – dodaje. 

Dodatkową atrakcją dla uczestników koncertu 

by ł a  moż l iwoś ć  podz iw i an i a  s zopek 

wykonanych przez mieszkańców Rumi 

w ramach VII konkursu Szopek Kaszubskich. 

Organizatorem konkursu był Oddział Parafialny 

Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Rumi. 

– Pierwszy koncert świąteczny zorganizowano 

z inicjatywy burmistrza Michała Pasiecznego. 

Od początku ich celem było rozbudzenie 

magicznej, świątecznej atmosfery. Dotychczas 

gości l iśmy w Rumi Arkę Noego, Golec 

uOrkiestra, Olgę Bończyk, Alicję Majewską, 

Włodzimierza Korcza, Łukasza Zagrobelnego 

czy zespół Mazowsze.  Teraz na nasze 

zaproszenie odpowiedzieli członkowie zespołu 

Śląsk - mówi Jolanta Król.

  

Józef Reszke,
przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego:

budynek (przy ulicy Ślusarskiej – przyp. red.) 

odbyło się kilka miesięcy temu. 

Oczywiście równie ważna jest przebudowa dróg 

powiatowych znajdujących się w Rumi. Zależy 

nam, aby podnosić ich standard, będziemy 

zatem sukcesywnie przeznaczać środki na ten 

cel. Dotyczy to np. ulicy Dębogórskiej. 

Pierwsze posiedzenia Rady Powiatu za 

nami. Jak ocenia Pan ich atmosferę?

Nad klimatem pierwszych posiedzeń zaciążyła 

decyz ja  t r zech  radnych  k lubu Prawa 

i Sprawiedliwości, w tym radnej z Rumi, pani 

Łucji Słowikowskiej, o przejściu do ugrupowania 

Wspólny  Powiat .  To  wydarzenie  by ło 

przedmiotem gorącej dyskusji i położyło się 

cieniem na pierwszych sesjach. Mimo to mam 

nadzieję, że poszczególni radni pogodzą się 

faktami i temat ten nie będzie już poruszany. 

Rumię reprezentują w Radzie Powiatu 

zarówno doświadczeni działacze społeczni, 

jak i debiutanci. Jak Pan ocenia ich 

działalność?  

Radni z Rumi zajmują ważne pozycje. Pani 

Jolanta Król została członkiem zarządu powiatu 

wejherowskiego. Pan Leszek Winczewski został 

przewodniczącym Komisji Kultury, zaś panie 

Anna Jamróz-Szadaj i Ewa Pasieczna - kolejno 

przewodniczącą i wiceprzewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej. Pani Łucja Słowikowska została 

natomiast przewodniczącą Komisji Zdrowia. 

Wśród rumskich radnych pojawiła się też nowa 

twarz – pan Grzegorz Grinholc. Moje pierwsze 

wrażenie jest takie, że jest to człowiek konkretny, 

a jako nauczyciel wychowania fizycznego – 

doświadczony w tematach związanych 

ze sportem czy edukacją. Wybrano go na 

wiceprzewodniczącego Komisj i  Spor tu 

i Turystyki. 

Jak nakreśliłby Pan główne cele Rady 

Powiatu w najbliższej kadencji? 

Dla mnie zawsze najważniejsze są inwestycje. 

Mieszkańcy oceniają działania samorządu 

przede wszystkim po zmianach, które widać 

w przestrzeni publicznej. Jestem przekonany, 

ż e  d z i a ł a n i a  w  t y m  z a k r e s i e  b ę d ą 

kontynuowane, szczególnie w kontekście 

pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój 

naszego powiatu. 

Które z działań realizowanych na poziomie 

powiatu będą dotyczyły właśnie Rumi? 

Naszym głównym zadaniem w Rumi jest 

b u d o w a  n o w e j  s i e d z i b y  o g n i s k a 

wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka”. W miejscu dotychczasowej placówki 

powstanie węzeł komunikacyjny Janowo. 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy 

„najważniejsze
są inwestycje”

Pod koniec 2018 roku pracę w nowym składzie rozpoczęła 
Rada Powiatu Wejherowskiego. O wyzwaniach stojących przed 
radnymi rozmawiamy z przewodniczącym Józefem Reszke. 

Kolorowo i ludowo, czyli wyjątkowy 

KONCERT KOLĘD

Rumię odwiedziło już „Mazowsze”, tym razem do miasta zawitał „Śląsk”. Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji gościł kolejny legendarny zespół pieśni i tańca.

chóru św. Cecylia 
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Cecylka od samego rana piecze pierniczki, gotuje 

barszcz i ozdabia mufinki. Każdy z mieszkańców 

Starego Knedelkowa zajęty jest gorączkowymi 

przedświątecznymi pracami. Jedynie przyjaciółka 

Cecylki, gąska Waleria nie potrafi niczym zająć się 

na dłużej, bo jej myśli krążą ciągle wokół tematu 

choinki i ukrytej pod nią prezentów. Czy w tym 

roku drzewko będzie piękne?Jak będzie 

pachniało? Czy będzie małe, czy duże? Co będzie 

leżeć pod gałązkami?

Święta bez choinki to jak barszcz bez buraków, lub 

jak gąska bez piór – mówią przyjaciele Walerii.

Jeśli też tak myślicie, koniecznie przeczytajcie 

co zdarzy się w Knedelkowie tego dnia i dlaczego 

gąska myśli, że będą to najgorsze święta w jej 

życiu.

Książka Joanny Krzyżanek wzbogacona została 

o przepisy kulinarne wypróbowane przez Cecylkę 

i jej przyjaciół. Znajdziemy tu zarówno proste 

przepisy na pierniczki, czekoladowe choinki czy 

marchewkowe babeczki, jak i trudniejsze 

witrażowe drzewka, czy drożdżowe bałwanki.

 Przepisów jest aż 15. Dla każdego coś pysznego, 

w sam raz na święta!

Cecylka Knedelek i Boże Narodzenie, to kolejna 

część znanej i lubianej serii o perypetiach 

mieszkańców Starego Knedelkowa. Autorka 

z dużą dozą humoru opisuje zachowania 

bohaterów, przeplatając historię zabawnymi  

d ia logami  i  bar wnymi opisami  małego 

miasteczka. Polecam wszystkim, którzy czytają 

i gotują razem z dziećmi. 

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

Joanna Krzyżanek

Cecylka Knedelek, główna bohaterka pomysłowej serii książek dla dzieci autorstwa Joanny Krzyżanek, 
zdecydowanie lubi Święta. W małym różowym domu przy ulicy Naleśnikowej 5 trwają więc właśnie 
przygotowania do tegorocznej Wigilii. 

95 lat - tak długo istnieje chór św. Cecylii. Początki 
rumskiego zespołu sięgają czasów dwudziestolecia 
międzywojennego.

Historia chóru nieodłącznie związana jest z kościołem pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego. To właśnie w świeżo konsekrowanej świątyni od 1921 

zaczął formować się zespół mający uświetniać śpiewem ważne uroczystości. 

Już w 1923 rok nieformalna dotąd grupa rozpoczęła oficjalną działalność 

pod patronatem świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. 

Od tej pory chór nieustannie związany jest z historią naszego miasta 

i regionu. Jest to najstarsza lokalna grupa tego typu. Warto dodać, że muzycy 

nie zawiesili swojej działalności również podczas II wojny światowej. 

– Nasza lokalna ojczyzna obfituje w ludzi utalentowanych muzycznie, 

dysponujących pięknymi wokalami - mówi dyrektor chóru oraz dyrygent 

Krzysztof Brzozowski. – Tradycja śpiewu na terenie Kaszub jest bardzo 

bogata, idea wspólnego śpiewania przekazywana jest u nas z pokolenia na 

pokolenie – dodaje. 

– W Chórze św. Cecylii śpiewałam przez dziewięć lat. Sprawiało mi to dużą 

satysfakcję. Odnaleźć w nim może się każdy, kto lubi śpiewać. To grupa 

wielopokoleniowa, niemal rodzinna, w której panuje świetna atmosfera – 

mówi radna Teresa Hebel. - Chór stale się powiększa, prezentując przy tym 

niezmiennie wysoki poziom artystyczny. Jest to możliwe głównie dzięki 

naszemu dyrygentowi, Krzysztofowi Brzozowskiemu. Uważam go za 

profesjonalistę i mistrza w swojej dziedzinie - dodaje. 

Chórzyści św. Cecylii uświetniali swoim śpiewem nie tylko uroczystości 

miejskie, ale i wydarzenia międzynarodowe. Zespół koncertował m.in. 

w Niemczech, Włoszech, na Litwie czy Ukrainie. W 2012 roku wyróżniono go 

medalem „Zasłużony dla Powiatu Wejherowskiego”. 

– Repertuar chóru jest szeroki. Wykonujemy muzykę świecką, wojskową, 

ludową, a także muzykę sakralną. W naszym repertuarze znajdują się też 

duże formy muzyczne. Tu warto wymienić utwór „Angelus” Wojciecha Kilara 

czy wielkie oratorium „Ave Maria” w interpretacji Bogusława Grabowskiego 

– dodaje Krzysztof Brzozowski.  

Z okazji wyjątkowej rocznicy w murach kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego zorganizowano jubileuszowy koncert. Zaprezentowano wówczas 

oratorium dziękczynne „Miłość ponad wszystko” Piotra Pałki. Na 

zakończenie Przew. Ariel Sinicki i radna Teresa Hebel wręczyli członkom 

zespołu okolicznościowe upominki.  

95 rocznica powstania 

„Cecylka Knedelek” 
Podobno są na świecie tacy ludzie, którzy bardzo lubią święta, i tacy, którzy ich nie znoszą.

„Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, „Lulajże Jezuniu”, 

„Oj maluśki”, „Przybieżeli do Betlejem” - między 

innymi takie pieśni bożonarodzeniowe 

wybrzmiały w murach Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji . Kolędy i pastorałki 

w wykonaniu „Śląska” wzbogacono poezją 

Kazimierza Szemiotha oraz góralskimi 

gawędami Hanny Nowobilskiej. 

Z a i n t e r e s o w a n i e  k o n c e r t e m  w ś r ó d 

mieszkańców Rumi było ogromne. Ze względu 

na dużą liczbę chętnych, władze miasta 

zdecydowa ł y  s i ę  na  zo rgan i zowan ie 

podwójnego występu. 

– „Śląsk” to perełka polskiej kultury. Zespołowi 

zdecydowan ie  uda ło  s i ę  wprowadz i ć 

mieszkańców w świąteczny nastrój – mówi 

Jolanta Król, dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. – Frekwencja była bardzo 

dobra, wiele wskazuje na to, że nawet gdybyśmy 

zorganizowali trzy koncerty, za każdym razem 

mielibyśmy pełną salę – dodaje. 

Dodatkową atrakcją dla uczestników koncertu 

by ł a  moż l iwoś ć  podz iw i an i a  s zopek 

wykonanych przez mieszkańców Rumi 

w ramach VII konkursu Szopek Kaszubskich. 

Organizatorem konkursu był Oddział Parafialny 

Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Rumi. 

– Pierwszy koncert świąteczny zorganizowano 

z inicjatywy burmistrza Michała Pasiecznego. 

Od początku ich celem było rozbudzenie 

magicznej, świątecznej atmosfery. Dotychczas 

gości l iśmy w Rumi Arkę Noego, Golec 

uOrkiestra, Olgę Bończyk, Alicję Majewską, 

Włodzimierza Korcza, Łukasza Zagrobelnego 

czy zespół Mazowsze.  Teraz na nasze 

zaproszenie odpowiedzieli członkowie zespołu 

Śląsk - mówi Jolanta Król.

  

Józef Reszke,
przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego:

budynek (przy ulicy Ślusarskiej – przyp. red.) 

odbyło się kilka miesięcy temu. 

Oczywiście równie ważna jest przebudowa dróg 

powiatowych znajdujących się w Rumi. Zależy 

nam, aby podnosić ich standard, będziemy 

zatem sukcesywnie przeznaczać środki na ten 

cel. Dotyczy to np. ulicy Dębogórskiej. 

Pierwsze posiedzenia Rady Powiatu za 

nami. Jak ocenia Pan ich atmosferę?

Nad klimatem pierwszych posiedzeń zaciążyła 

decyz ja  t r zech  radnych  k lubu Prawa 

i Sprawiedliwości, w tym radnej z Rumi, pani 

Łucji Słowikowskiej, o przejściu do ugrupowania 

Wspólny  Powiat .  To  wydarzenie  by ło 

przedmiotem gorącej dyskusji i położyło się 

cieniem na pierwszych sesjach. Mimo to mam 

nadzieję, że poszczególni radni pogodzą się 

faktami i temat ten nie będzie już poruszany. 

Rumię reprezentują w Radzie Powiatu 

zarówno doświadczeni działacze społeczni, 

jak i debiutanci. Jak Pan ocenia ich 

działalność?  

Radni z Rumi zajmują ważne pozycje. Pani 

Jolanta Król została członkiem zarządu powiatu 

wejherowskiego. Pan Leszek Winczewski został 

przewodniczącym Komisji Kultury, zaś panie 

Anna Jamróz-Szadaj i Ewa Pasieczna - kolejno 

przewodniczącą i wiceprzewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej. Pani Łucja Słowikowska została 

natomiast przewodniczącą Komisji Zdrowia. 

Wśród rumskich radnych pojawiła się też nowa 

twarz – pan Grzegorz Grinholc. Moje pierwsze 

wrażenie jest takie, że jest to człowiek konkretny, 

a jako nauczyciel wychowania fizycznego – 

doświadczony w tematach związanych 

ze sportem czy edukacją. Wybrano go na 

wiceprzewodniczącego Komisj i  Spor tu 

i Turystyki. 

Jak nakreśliłby Pan główne cele Rady 

Powiatu w najbliższej kadencji? 

Dla mnie zawsze najważniejsze są inwestycje. 

Mieszkańcy oceniają działania samorządu 

przede wszystkim po zmianach, które widać 

w przestrzeni publicznej. Jestem przekonany, 

ż e  d z i a ł a n i a  w  t y m  z a k r e s i e  b ę d ą 

kontynuowane, szczególnie w kontekście 

pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój 

naszego powiatu. 

Które z działań realizowanych na poziomie 

powiatu będą dotyczyły właśnie Rumi? 

Naszym głównym zadaniem w Rumi jest 

b u d o w a  n o w e j  s i e d z i b y  o g n i s k a 

wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka”. W miejscu dotychczasowej placówki 

powstanie węzeł komunikacyjny Janowo. 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy 

„najważniejsze
są inwestycje”

Pod koniec 2018 roku pracę w nowym składzie rozpoczęła 
Rada Powiatu Wejherowskiego. O wyzwaniach stojących przed 
radnymi rozmawiamy z przewodniczącym Józefem Reszke. 

Kolorowo i ludowo, czyli wyjątkowy 

KONCERT KOLĘD

Rumię odwiedziło już „Mazowsze”, tym razem do miasta zawitał „Śląsk”. Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji gościł kolejny legendarny zespół pieśni i tańca.

chóru św. Cecylia 
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czyli drugie życie przedmiotów 

Sport8

Po raz pierwszy wydarzenie odbyło pod koniec 

2017 roku. Od tej pory inicjatywa znacznie się 

ro z ro s ł a .  W y d a r z e n i e  k a ż d o r a z o w o 

organizowane jest przez Stowarzyszenie Ludzi 

Aktywnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem 

Spor tu i  Rekreacj i .  Stwarza okazję do 

przewietrzenia szaf i sprzedania nieużywanej 

zawartości. 

– Pewnego razu sfrustrowałam się faktem, 

że mam w szafie wiele dobrej jakości rzeczy, 

których już nie używam. Z tej frustracji zrodził się 

pomysł Rumskiej Szafy Otwartej – mówi prezes 

Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych, Małgorzata 

Klawiter-Piwowarska. 

Mikołajkowa edycja była rekordowa pod 

względem frekwencji. W przedsięwzięciu wzięło 

udział stu wystawców i kilka tysięcy kupujących. 

Nowością tej edycji były specjalne strefy: 

rękodzieła oraz przeznaczona dla rodziców 

z dziećmi. Pierwsza z nich umożliwiała rumskim 

artystom prezentowanie i sprzedaż swoich dzieł. 

W drugiej strefie rodzice mogli spędzić czas 

ze swoimi pociechami: przygotować wspólnie 

ozdoby świąteczne czy pobawić się klockami 

lego. Tradycyjnie w czasie wydarzenia 

funkcjonowała kawiarenka. Organizatorzy 

zaprosili też do akcji „Ciuchobranie”, w trakcie 

której można było bezgotówkowo wymienić 

ubrania. 

– Nasze stowarzyszenie stara się propagować 

dbałość o środowisko. Nie chcemy, aby 

marnowały się wyprodukowane już dobra, 

do których stworzenia zużyto duże ilości energii 

czy wody. Chcemy, żeby używane przedmioty 

otrzymały drugie życie i ciągle służyły kolejnym 

właścicielom – mówi Małgorzata Klawiter-

Piwowarska. – Trzecim celem jest inspirowanie 

rumian do rozwijania przedsiębiorczości – 

dodaje. 

Rumska Szafa Otwarta to także wydarzenie 

prospołeczne. W jego trakcie zorganizowano 

zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci cierpiących 

w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Zbierano 

także środki na rzecz bezdomnych zwierząt. 

Jak zapewniają organizatorzy, kolejna edycja 

wydarzenia odbędzie się najprawdopodobniej 

wiosną 2019 roku. 

– Montaż defibrylatorów zalecany jest 

w miejscach i obiektach przyjmujących duże 

skupiska ludzi. Na terenie MOSiR-u odbywają 

się m.in. imprezy masowe oraz treningi. 

W przypadku wystąpienia zaburzenia rytmu 

serca, zagrażającego zdrowiu lub życiu 

poszkodowanego, takie urządzenie może 

okazać się bezcenne – argumentował Bartosz 

Smolik, który wspólnie z radną poprzedniej 

kadencji Jolantą Dobrzeniecką przygotował 

projekt pt. „Defibrylator (AED) dla pływalni 

MOSiR Rumia i hali sportowo-widowiskowej 

MOSiR Rumia”. – Mam nadzieję, że okazji do 

użycia tych defibrylatorów będzie jak najmniej 

– dodał.

Inicjatywa uzyskała prawie 1700 głosów, dzięki 

czemu znalazła się w grupie projektów Budżetu 

Obywatelskiego 2018 w Rumi przeznaczonych 

do realizacji.

– Na zakup dwóch defibrylatorów AED, które 

pod koniec listopada zostały zamontowane 

przy wejściu na halę i na pływalni, oraz 

przeszkolenie wszystkich naszych pracowników 

przeznaczyliśmy niespełna 25 tysięcy złotych – 

informuje Jolanta Król, dyrektor MOSiR 

w Rumi.

Jest to już trzeci projekt realizowany przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. 

Wcześniejsze to kurs samoobrony dla kobiet 

oraz kurs pierwszej pomocy.

Grzeczne dzieci dostają prezenty

Wydarzenie odbyło się już po raz dwunasty. 

Każdego roku przedszkolaki biorące udział 

w spotkaniach mikołajkowych mogą liczyć na 

dobrą zabawę, wspólne kolędowanie oraz 

oczywiście prezenty. Wręczył je gość specjalny – 

przybyły prosto z Laponii Mikołaj. Na spotkanie 

z rumskimi przedszkolakami wziął ze sobą całą 

grupę elfów-pomocników, które przez ponad 

półtorej godziny bawiły się z najmłodszymi. 

– Wydarzenie bardzo podobało się dzieciom. 

Cieszę się, że mogłam razem z nimi uczestniczyć 

w tej inicjatywie - mówi Grażyna Kacperczyk, 

dyrektor Przedszkola Słoneczna Jedynka. 

– Przedszkolaki tańczyły, śpiewały, całe 

spotkanie  wprowadzi ło  najmłodszych 

w świąteczny klimat. Była to dla nas pierwsza 

okazja do wspólnego zaśpiewania kolęd - dodaje. 

Przedszkolaki otrzymały drobne prezenty, 

Mikołaj złożył im też życzenia. Uczestnicy mogli 

w s p ó l n i e  t a ń c z y ć  i  ś p i e w a ć  p r z y 

akompaniamencie granej na żywo muzyki. Tę 

zapewnił Leszek Winczewski, kierownik Domu 

Kultury SM Janowo. Na przybyłych czekały też 

gry i zabawy z animatorami przebranymi za 

postacie z bajek. 

– Chcieliśmy stworzyć dzieciom możliwość 

spędzenia czasu z prawdziwym świętym 

Mikołajem. Uczestnicy byli szczęśliwi i dobrze 

bawili się na naszej hali. Uśmiechy nie schodziły 

im z twarzy – mówi Jolanta Król, dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Podczas wydarzenia obecny był także 

przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki oraz 

zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt. Mikołajki 
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przedszkolaków

zorganizowane zostały dla przedszkolaków 

w wieku 5-6 lat. 

Jak zapewniają organizatorzy, świąteczne 

spo tkan ie  z  p r zedszko lakami  będz ie 

kontynuowane. W przyszłym roku Mikołaj 

odwiedzi Rumię po raz trzynasty. 

„Święta są super”. Tego typu komentarze dominowały wśród najmłodszych 
mieszkańców Rumi, którzy po raz kolejny mogli spotkać Mikołaja w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Mikołajki to tradycyjne święto ku 
czci świętego Mikołaja, biskupa 
Miry. W katolicyzmie i prawosławiu 
obchodzone jest 6 grudnia. W XIX 
wieku było to jedno z ważniejszych 
świąt kościelnych, dzień wolny od 
pracy. Tego dnia święty Mikołaj 
rozdaje dzieciom drobne upominki 
– już w średniowiecznej Europie 
zachodniej uważano świętego 
Mikołaja za patrona dzieci.

„Olimpiada u Mikołaja”, 
czyli ósmoklasiści dla przedszkolaków

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeprowadzono „Olimpiadę 
u Mikołaja”. Organizatorami wydarzenia byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8, 

którzy do udziału w świątecznych grach i zabawach zaprosili przedszkolaków. 

Większość wydarzeń przeznaczonych dla 

najmłodszych przygotowują organizacje 

pozarządowe, jednostki samorządowe czy 

podmioty prywatne. Na tym tle „Olimpiada 

u Mikołaja” jest przedsięwzięciem wyjątkowym. 

Jej organizatorami są bowiem uczniowie 

ze Szkoły Podstawowej nr 8. Przygotowują oni 

„Olimpiadę” z myślą o najmłodszych, szlifując 

tym samym umiejętności twórcze i organizacyjne. 

– Szkoła Podstawowa nr 8 organizuje to 

wydarzenie po raz pierwszy. Odwołujemy się do 

t r a d y c j i  i m p r e z y  „ G i m n a z j a l i s t a 

przedszkolakowi” sięgającej czasów Gimnazjum 

nr 1 – mówi Marzena Korzeniewska, dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 8. – Chcemy, aby dzieci 

poczuły magię świąt, a jednocześnie spędziły 

czas na wspólnej zabawie, aktywności sportowej 

czy piosence – dodaje. 

W tegorocznej edycji młodzi organizatorzy 

postawili przede wszystkim na aktywność 

ruchową. Taka decyzja okazała się strzałem 

w dziesiątkę. Przedszkolaki z ogromnym 

zaangażowaniem brały udział w przygotowanych 

atrakcjach. Mogły spróbować m.in. skoków na 

materac, rzucania do celu, toczenia piłki i wielu 

innych. Nie zabrakło też wspólnego tańczenia 

i śpiewania. 

Poza atrakcjami sportowymi na uczestników 

czekała także uczta kulturalna. Najmłodsi mogli 

bowiem obejrzeć spektakl „Królowa Śniegu”. 

Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał 

świąteczny upominek. 

– Uczniowie przygotowywali się do tego projektu 

od września. Pozyskali sponsorów, wykonali 

zaproszenia ,  dekorac ję ,  przygotowal i 

konkurencje sportowe m.in. bieg na 30 metrów, 

skok w dal, skok na „Małysza”, rzut piłką do kosza 

i inne. Konkurencje były wymyślane w taki sposób, 

by wszystkie dzieci bez większych problemów 

poradziły sobie w nich, a przede wszystkim 

bardzo dobrze się bawiły – podsumowują 

organizatorzy w oficjalnej relacji. 

MOSiR został
wyposażony
w defibrylatory

Dwa urządzenia ratujące życie pojawiły się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi. Zakup defibrylatorów oraz specjalne szkolenie dla pracowników zostały 
sfinansowane w ramach zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Rumska Szafa Otwarta,

Ubrania, obuwie, książki, zabawki, kosmetyki, 
porcelana czy przedmioty codziennego użytku. 
W grudniu zorganizowano kolejną edycję 
Rumskiej Szafy Otwartej. 
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Po raz pierwszy wydarzenie odbyło pod koniec 

2017 roku. Od tej pory inicjatywa znacznie się 

ro z ro s ł a .  W y d a r z e n i e  k a ż d o r a z o w o 

organizowane jest przez Stowarzyszenie Ludzi 
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udział stu wystawców i kilka tysięcy kupujących. 

Nowością tej edycji były specjalne strefy: 

rękodzieła oraz przeznaczona dla rodziców 

z dziećmi. Pierwsza z nich umożliwiała rumskim 

artystom prezentowanie i sprzedaż swoich dzieł. 

W drugiej strefie rodzice mogli spędzić czas 

ze swoimi pociechami: przygotować wspólnie 

ozdoby świąteczne czy pobawić się klockami 

lego. Tradycyjnie w czasie wydarzenia 

funkcjonowała kawiarenka. Organizatorzy 

zaprosili też do akcji „Ciuchobranie”, w trakcie 

której można było bezgotówkowo wymienić 

ubrania. 

– Nasze stowarzyszenie stara się propagować 

dbałość o środowisko. Nie chcemy, aby 

marnowały się wyprodukowane już dobra, 

do których stworzenia zużyto duże ilości energii 

czy wody. Chcemy, żeby używane przedmioty 

otrzymały drugie życie i ciągle służyły kolejnym 

właścicielom – mówi Małgorzata Klawiter-

Piwowarska. – Trzecim celem jest inspirowanie 

rumian do rozwijania przedsiębiorczości – 

dodaje. 

Rumska Szafa Otwarta to także wydarzenie 

prospołeczne. W jego trakcie zorganizowano 

zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci cierpiących 

w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Zbierano 

także środki na rzecz bezdomnych zwierząt. 

Jak zapewniają organizatorzy, kolejna edycja 

wydarzenia odbędzie się najprawdopodobniej 

wiosną 2019 roku. 

– Montaż defibrylatorów zalecany jest 

w miejscach i obiektach przyjmujących duże 

skupiska ludzi. Na terenie MOSiR-u odbywają 

się m.in. imprezy masowe oraz treningi. 

W przypadku wystąpienia zaburzenia rytmu 

serca, zagrażającego zdrowiu lub życiu 

poszkodowanego, takie urządzenie może 

okazać się bezcenne – argumentował Bartosz 

Smolik, który wspólnie z radną poprzedniej 

kadencji Jolantą Dobrzeniecką przygotował 

projekt pt. „Defibrylator (AED) dla pływalni 

MOSiR Rumia i hali sportowo-widowiskowej 

MOSiR Rumia”. – Mam nadzieję, że okazji do 

użycia tych defibrylatorów będzie jak najmniej 

– dodał.

Inicjatywa uzyskała prawie 1700 głosów, dzięki 

czemu znalazła się w grupie projektów Budżetu 

Obywatelskiego 2018 w Rumi przeznaczonych 

do realizacji.

– Na zakup dwóch defibrylatorów AED, które 

pod koniec listopada zostały zamontowane 

przy wejściu na halę i na pływalni, oraz 

przeszkolenie wszystkich naszych pracowników 

przeznaczyliśmy niespełna 25 tysięcy złotych – 

informuje Jolanta Król, dyrektor MOSiR 

w Rumi.

Jest to już trzeci projekt realizowany przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. 

Wcześniejsze to kurs samoobrony dla kobiet 

oraz kurs pierwszej pomocy.

Grzeczne dzieci dostają prezenty

Wydarzenie odbyło się już po raz dwunasty. 

Każdego roku przedszkolaki biorące udział 

w spotkaniach mikołajkowych mogą liczyć na 

dobrą zabawę, wspólne kolędowanie oraz 

oczywiście prezenty. Wręczył je gość specjalny – 

przybyły prosto z Laponii Mikołaj. Na spotkanie 

z rumskimi przedszkolakami wziął ze sobą całą 

grupę elfów-pomocników, które przez ponad 

półtorej godziny bawiły się z najmłodszymi. 

– Wydarzenie bardzo podobało się dzieciom. 

Cieszę się, że mogłam razem z nimi uczestniczyć 

w tej inicjatywie - mówi Grażyna Kacperczyk, 

dyrektor Przedszkola Słoneczna Jedynka. 

– Przedszkolaki tańczyły, śpiewały, całe 

spotkanie  wprowadzi ło  najmłodszych 

w świąteczny klimat. Była to dla nas pierwsza 

okazja do wspólnego zaśpiewania kolęd - dodaje. 

Przedszkolaki otrzymały drobne prezenty, 

Mikołaj złożył im też życzenia. Uczestnicy mogli 

w s p ó l n i e  t a ń c z y ć  i  ś p i e w a ć  p r z y 

akompaniamencie granej na żywo muzyki. Tę 

zapewnił Leszek Winczewski, kierownik Domu 

Kultury SM Janowo. Na przybyłych czekały też 

gry i zabawy z animatorami przebranymi za 

postacie z bajek. 

– Chcieliśmy stworzyć dzieciom możliwość 

spędzenia czasu z prawdziwym świętym 

Mikołajem. Uczestnicy byli szczęśliwi i dobrze 

bawili się na naszej hali. Uśmiechy nie schodziły 

im z twarzy – mówi Jolanta Król, dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Podczas wydarzenia obecny był także 

przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki oraz 

zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt. Mikołajki 
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pozarządowe, jednostki samorządowe czy 

podmioty prywatne. Na tym tle „Olimpiada 
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ze Szkoły Podstawowej nr 8. Przygotowują oni 

„Olimpiadę” z myślą o najmłodszych, szlifując 
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– Szkoła Podstawowa nr 8 organizuje to 
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nr 1 – mówi Marzena Korzeniewska, dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 8. – Chcemy, aby dzieci 

poczuły magię świąt, a jednocześnie spędziły 

czas na wspólnej zabawie, aktywności sportowej 

czy piosence – dodaje. 

W tegorocznej edycji młodzi organizatorzy 

postawili przede wszystkim na aktywność 

ruchową. Taka decyzja okazała się strzałem 

w dziesiątkę. Przedszkolaki z ogromnym 

zaangażowaniem brały udział w przygotowanych 

atrakcjach. Mogły spróbować m.in. skoków na 

materac, rzucania do celu, toczenia piłki i wielu 

innych. Nie zabrakło też wspólnego tańczenia 

i śpiewania. 

Poza atrakcjami sportowymi na uczestników 

czekała także uczta kulturalna. Najmłodsi mogli 

bowiem obejrzeć spektakl „Królowa Śniegu”. 

Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał 

świąteczny upominek. 

– Uczniowie przygotowywali się do tego projektu 

od września. Pozyskali sponsorów, wykonali 

zaproszenia ,  dekorac ję ,  przygotowal i 

konkurencje sportowe m.in. bieg na 30 metrów, 

skok w dal, skok na „Małysza”, rzut piłką do kosza 

i inne. Konkurencje były wymyślane w taki sposób, 

by wszystkie dzieci bez większych problemów 

poradziły sobie w nich, a przede wszystkim 

bardzo dobrze się bawiły – podsumowują 

organizatorzy w oficjalnej relacji. 

MOSiR został
wyposażony
w defibrylatory

Dwa urządzenia ratujące życie pojawiły się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
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Samorząd

Oznacza to, że stawkę podatkową za budynki mieszkalne udało się 

utrzymać na niemal niezmiennym poziomie – w zeszłym roku podatek 

wynosił bowiem 72 grosze od 1 m². To mniej niż w Redzie, Gdyni, Gdańsku 

czy Sopocie (77 groszy) i znacznie poniżej stawki ustalonej przez 

Ministerstwo Finansów (79 groszy). 

Również w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej stawka podatku podniosła się minimalnie – w 2018 

Podatek od nieruchomości 
na niezmiennie niskim poziomie

W wielu gminach podwyżki sięgają 100% – tak 

jest chociażby w Tarnobrzegu czy Łodzi. 

W naszym regionie podobne podwyżki 

wprowadzone zostały dotychczas w gminie 

Puck (16 zł za zbiórkę selektywną, 28 za 

nieselektywną) czy gminie Kolbudy (19 i 38 zł). 

Powodem każdorazowo jest stale rosnąca liczba 

śmieci. 

Samorząd 11

W gminach rosną opłaty za odbiór odpadów 

przedsiębiorcy uiszczali kwotę w wysokości 87 groszy od 1 m² 

powierzchni, w 2019 kwotę podatku ustalono na 88 groszy. Podobnie jak 

w przypadku budynków mieszkalnych - jest to jedna z najniższych stawek 

w okolicy.  

Stawki dotyczące pozostałych przedmiotów opodatkowania również 

pozostają poniżej poziomu stawek ogłoszonych przez Ministerstwo 

Finansów.

oszczędnościom na codziennym wyposażeniu 

strażników.

– Takie pieniądze pojawiły się pod koniec tego 

roku, dlatego też w ostatnich dniach pożądany 

sprzęt został zakupiony – podkreśla komendant.

Kierowcy, których samochody odmówią 

Rumia uchwaliła jeden z najniższych podatków od nieruchomości w regionie. 
W przypadku budynków mieszkalnych jego tegoroczny wymiar wynosi 73 grosze 
od 1 m² powierzchni użytkowej.

Wysokości stawek podatku od nieruchomości

na rok 2019
(Uchwała nr I/10/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 listopada 2018 r.)

Podstawa 

opodatkowania  
Wyszczególnienie  Stawka podatku  

od gruntów:  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  

i budynków  

0,88 zł od 1 m² 

powierzchni  

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  
4,61 zł od  1 ha 

powierzchni  

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego  

0,45 zł od 1 m² 

powierzchni  

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (Dz. U., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 

mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 

tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

3,03 zł od  m² 

powierzchni  

od budynków  lub ich 

części:  

mieszkalnych  
0,73 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej  

23,02 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej  

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
10,76 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej  

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez  

podmioty udzielające tych świadczeń  

4,68 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej  

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego  

7,74 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej  

od budowli:  
wartość, określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 744 oraz poz. 1045)  
2% 

 

10

– Już od kilku lat pomagamy mieszkańcom 

w uruchamianiu pojazdów, a w szczególności 

w okresie niskich temperatur – mówi Roman 

Świrski, komendant Straży Miejskiej w Rumi. – 

Dotychczas robiliśmy to za pomocą dość długich 

kabli  rozruchowych, a prąd pochodził 

z akumulatora radiowozu. Czasami było to 

jednak bardzo trudne, zwłaszcza gdy inne 

samochody nie pozwalały na dogodny dojazd 

radiowozu do ratowanego auta – wyjaśnia.

W związku z problemami i potrzebami 

mieszkańców, jednostka już w ubiegłym roku 

zaplanowała kupno niewielkiego, ale niezwykle 

skutecznego urządzenia rozruchowego. Zakup 

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

Samochód nie odpala? Pomoże straż miejska

Usług Komunalnych składa się przede 

w s z y s t k i m  f a k t ,  ż e  j a k o  m i e s z k a ń c y 

produkujemy coraz więcej śmieci. W ciągu 

zaledwie kilku lat ilość odbieranych odpadów 

np. wielkogabarytowych wzrosła o 500%! 

Wymaga to większej liczby pracowników, 

pojazdów, paliwa. Nie bez znaczenia jest też 

zwiększająca się opłata środowiskowa dla Eko-

Doliny czy większa liczba koszy ulicznych. 

W ostatnich latach postawiono ich kilkaset – 

mówi Stanisław Pogorzelski, prezes PUK. 

Nowe opłaty będą szczególnie dotkliwe dla tych 

mieszkańców, którzy nie segregują odpadów. 

W myśl ustawy tak duża dysproporcja ma 

skłonić te osoby, aby dokonywali takiej selekcji. 

Jak informuje portal samorządowy podobne 

podwyżki czekają mieszkańców całego kraju. 

Podwyżki opłat w dużej mierze nie są zależne od 

samorządu. Obowiązek wprowadzania opłat 

reguluje tzw. ustawa śmieciowa. Zgodnie z jej 

za łożen iami  op ła t y  pob ie rane  p r zez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych nie 

mogą przekroczyć faktycznych kosztów 

związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadów. Gmina nie może „zarabiać” na 

śmieciach. 

Podwyżki w tym zakresie są więc każdorazowo 

spowodowane rosnącymi kosztami. Te ostatnie 

spowodowane są zaś przede wszystkim 

zwiększającą się każdego roku i lością 

odbieranych od mieszkańców śmieci. Od 2014 

roku wartość ta wzrasta średnio o 400 ton 

rocznie. 

– Na koszty ponoszone przez Przedsiębiorstwo 

Z każdym rokiem w całej Polsce wzrastają opłaty związane z odbiorem i zagospodarowywaniem 
odpadów. Rumia nie zwiększała opłat od 2013 roku - w 2019 roku ma się to jednak zmienić. 
W przypadku selektywnej zbiórki odpadów rumianie zapłacą miesięcznie 15 zł, 
a nieselektywnej - 40 zł od osoby. Wcześniej kwoty te wynosiły kolejno 11 zł i 19 zł. 

Rumia zmuszona do podniesienia stawek

W okresie zimowym często zdarza się, że samochody, które nie są garażowane lub są zasilane 
przez wysłużone akumulatory, wymagają pomocy przy tzw. odpaleniu. Mieszkańcy Rumi 
w takich przypadkach mogą liczyć na strażników miejskich. Niedawno jednostka zakupiła 
w tym celu specjalne urządzenie. 

posłuszeństwa z powodu rozładowanego 

akumulatora, mogą więc liczyć na profesjonalną 

pomoc strażników miejskich, którzy są do 

dyspozycji mieszkańców od poniedziałku do 

soboty w godzinach od 6:30 do 22:30. Numer 

telefonu 58 671 94 73.
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Samorząd

Oznacza to, że stawkę podatkową za budynki mieszkalne udało się 

utrzymać na niemal niezmiennym poziomie – w zeszłym roku podatek 

wynosił bowiem 72 grosze od 1 m². To mniej niż w Redzie, Gdyni, Gdańsku 

czy Sopocie (77 groszy) i znacznie poniżej stawki ustalonej przez 

Ministerstwo Finansów (79 groszy). 

Również w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej stawka podatku podniosła się minimalnie – w 2018 

Podatek od nieruchomości 
na niezmiennie niskim poziomie

W wielu gminach podwyżki sięgają 100% – tak 

jest chociażby w Tarnobrzegu czy Łodzi. 

W naszym regionie podobne podwyżki 

wprowadzone zostały dotychczas w gminie 

Puck (16 zł za zbiórkę selektywną, 28 za 

nieselektywną) czy gminie Kolbudy (19 i 38 zł). 

Powodem każdorazowo jest stale rosnąca liczba 

śmieci. 

Samorząd 11

W gminach rosną opłaty za odbiór odpadów 

przedsiębiorcy uiszczali kwotę w wysokości 87 groszy od 1 m² 

powierzchni, w 2019 kwotę podatku ustalono na 88 groszy. Podobnie jak 

w przypadku budynków mieszkalnych - jest to jedna z najniższych stawek 

w okolicy.  

Stawki dotyczące pozostałych przedmiotów opodatkowania również 

pozostają poniżej poziomu stawek ogłoszonych przez Ministerstwo 

Finansów.

oszczędnościom na codziennym wyposażeniu 

strażników.

– Takie pieniądze pojawiły się pod koniec tego 

roku, dlatego też w ostatnich dniach pożądany 

sprzęt został zakupiony – podkreśla komendant.

Kierowcy, których samochody odmówią 

Rumia uchwaliła jeden z najniższych podatków od nieruchomości w regionie. 
W przypadku budynków mieszkalnych jego tegoroczny wymiar wynosi 73 grosze 
od 1 m² powierzchni użytkowej.

Wysokości stawek podatku od nieruchomości

na rok 2019
(Uchwała nr I/10/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 listopada 2018 r.)

Podstawa 

opodatkowania  
Wyszczególnienie  Stawka podatku  

od gruntów:  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  

i budynków  

0,88 zł od 1 m² 

powierzchni  

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  
4,61 zł od  1 ha 

powierzchni  

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego  

0,45 zł od 1 m² 

powierzchni  

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (Dz. U., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 

mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 

tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

3,03 zł od  m² 

powierzchni  

od budynków  lub ich 

części:  

mieszkalnych  
0,73 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej  

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej  

23,02 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej  

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
10,76 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej  

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez  

podmioty udzielające tych świadczeń  

4,68 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej  

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego  

7,74 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej  

od budowli:  
wartość, określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 -7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 744 oraz poz. 1045)  
2% 

 

10

– Już od kilku lat pomagamy mieszkańcom 

w uruchamianiu pojazdów, a w szczególności 

w okresie niskich temperatur – mówi Roman 

Świrski, komendant Straży Miejskiej w Rumi. – 

Dotychczas robiliśmy to za pomocą dość długich 

kabli  rozruchowych, a prąd pochodził 

z akumulatora radiowozu. Czasami było to 

jednak bardzo trudne, zwłaszcza gdy inne 

samochody nie pozwalały na dogodny dojazd 

radiowozu do ratowanego auta – wyjaśnia.

W związku z problemami i potrzebami 

mieszkańców, jednostka już w ubiegłym roku 

zaplanowała kupno niewielkiego, ale niezwykle 

skutecznego urządzenia rozruchowego. Zakup 

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

Samochód nie odpala? Pomoże straż miejska

Usług Komunalnych składa się przede 

w s z y s t k i m  f a k t ,  ż e  j a k o  m i e s z k a ń c y 

produkujemy coraz więcej śmieci. W ciągu 

zaledwie kilku lat ilość odbieranych odpadów 

np. wielkogabarytowych wzrosła o 500%! 

Wymaga to większej liczby pracowników, 

pojazdów, paliwa. Nie bez znaczenia jest też 

zwiększająca się opłata środowiskowa dla Eko-

Doliny czy większa liczba koszy ulicznych. 

W ostatnich latach postawiono ich kilkaset – 

mówi Stanisław Pogorzelski, prezes PUK. 

Nowe opłaty będą szczególnie dotkliwe dla tych 

mieszkańców, którzy nie segregują odpadów. 

W myśl ustawy tak duża dysproporcja ma 

skłonić te osoby, aby dokonywali takiej selekcji. 

Jak informuje portal samorządowy podobne 

podwyżki czekają mieszkańców całego kraju. 

Podwyżki opłat w dużej mierze nie są zależne od 

samorządu. Obowiązek wprowadzania opłat 

reguluje tzw. ustawa śmieciowa. Zgodnie z jej 

za łożen iami  op ła t y  pob ie rane  p r zez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych nie 

mogą przekroczyć faktycznych kosztów 

związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadów. Gmina nie może „zarabiać” na 

śmieciach. 

Podwyżki w tym zakresie są więc każdorazowo 

spowodowane rosnącymi kosztami. Te ostatnie 

spowodowane są zaś przede wszystkim 

zwiększającą się każdego roku i lością 

odbieranych od mieszkańców śmieci. Od 2014 

roku wartość ta wzrasta średnio o 400 ton 

rocznie. 

– Na koszty ponoszone przez Przedsiębiorstwo 

Z każdym rokiem w całej Polsce wzrastają opłaty związane z odbiorem i zagospodarowywaniem 
odpadów. Rumia nie zwiększała opłat od 2013 roku - w 2019 roku ma się to jednak zmienić. 
W przypadku selektywnej zbiórki odpadów rumianie zapłacą miesięcznie 15 zł, 
a nieselektywnej - 40 zł od osoby. Wcześniej kwoty te wynosiły kolejno 11 zł i 19 zł. 

Rumia zmuszona do podniesienia stawek

W okresie zimowym często zdarza się, że samochody, które nie są garażowane lub są zasilane 
przez wysłużone akumulatory, wymagają pomocy przy tzw. odpaleniu. Mieszkańcy Rumi 
w takich przypadkach mogą liczyć na strażników miejskich. Niedawno jednostka zakupiła 
w tym celu specjalne urządzenie. 

posłuszeństwa z powodu rozładowanego 

akumulatora, mogą więc liczyć na profesjonalną 

pomoc strażników miejskich, którzy są do 

dyspozycji mieszkańców od poniedziałku do 

soboty w godzinach od 6:30 do 22:30. Numer 

telefonu 58 671 94 73.
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12 13

INWESTYCJE W RUMI aktualizacja
Mieszkania komunalne 

ul. Chodkiewicza

Chodnik przy
ul. Abrahama 

Łączniki pomiędzy ul. 3-go Maja, ul. Ormińskiego
i ul. Świętojańską 

Kładka pieszo-rowerowa 

Winda
w Szkole Podstawowej nr 9 

Wykonano już roboty ziemne i postawiono fundamenty. Obecnie 
powstają ściany parteru. 

Wykonano I odcinek nawierzchni. Przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych prace będą kontynuowane od 03.01.2019 r. 

Zakończono prace związane z modernizacją chodnika na 
odcinku od ul. Starowiejskiej do mostku na Zagórskiej Strudze. 

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją łączników. 

Wyłoniony został wykonawca. Realizacja inwestycji planowana jest 
do końca kwietnia 2019 r. Kładka będzie o szerokości 4 metrów, 
usytuowana równolegle do istniejącego mostu na ul. Sabata, 
zlokalizowana w terenie zielonym, poza pasem drogowym. Razem 
z kładką wybudowane zostaną odcinki chodnika i ścieżki 
rowerowej, prowadzące od istniejącego chodnika do kładki.

Koszt budowy to 405.900 zł brutto, natomiast dofinansowanie 
wynosi 58,99%.

12 13Inwestycje Inwestycje

Winda ma powstać do końca maja 2019 r. Realizacja inwestycji jest 
możliwa dzięki, środkom finansowym, które gmina pozyskała 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termomodernizacja 
Zakończona została termomodernizacja w Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole 
Podstawowej nr 10. 

zdjęcie poglądowe
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INWESTYCJE W RUMI aktualizacja
Mieszkania komunalne 

ul. Chodkiewicza

Chodnik przy
ul. Abrahama 

Łączniki pomiędzy ul. 3-go Maja, ul. Ormińskiego
i ul. Świętojańską 

Kładka pieszo-rowerowa 

Winda
w Szkole Podstawowej nr 9 

Wykonano już roboty ziemne i postawiono fundamenty. Obecnie 
powstają ściany parteru. 

Wykonano I odcinek nawierzchni. Przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych prace będą kontynuowane od 03.01.2019 r. 

Zakończono prace związane z modernizacją chodnika na 
odcinku od ul. Starowiejskiej do mostku na Zagórskiej Strudze. 

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją łączników. 

Wyłoniony został wykonawca. Realizacja inwestycji planowana jest 
do końca kwietnia 2019 r. Kładka będzie o szerokości 4 metrów, 
usytuowana równolegle do istniejącego mostu na ul. Sabata, 
zlokalizowana w terenie zielonym, poza pasem drogowym. Razem 
z kładką wybudowane zostaną odcinki chodnika i ścieżki 
rowerowej, prowadzące od istniejącego chodnika do kładki.

Koszt budowy to 405.900 zł brutto, natomiast dofinansowanie 
wynosi 58,99%.

12 13Inwestycje Inwestycje

Winda ma powstać do końca maja 2019 r. Realizacja inwestycji jest 
możliwa dzięki, środkom finansowym, które gmina pozyskała 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termomodernizacja 
Zakończona została termomodernizacja w Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole 
Podstawowej nr 10. 

zdjęcie poglądowe
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Inwestycje Samorząd 1514

Rekordowy budżet 

Nowe oblicze 

Długo oczekiwany remont rozpoczął się 5 

grudnia 2016 roku. Szeroko zakrojone zmiany 

obejmowały zarówno zagadnienia techniczne – 

wykonano przebudowę sieci trakcyjnej, nową 

konstrukcję peronu, zmieniono ślad toru nr 502, 

z m o d e r n i z o w a n o  o d w o d n i e n i e , 

upor ządkowano  l i n i e  kab lowe  –  j ak 

i  rozwiązania mające służyć wygodzie 

i bezpieczeństwu pasażerów.  

–  P r z e p ro w a d z o n o  p r a c e  z w i ą z a n e 

z  montażem dachu wiaty  peronowej , 

montażem nowych schodów, modernizacją 

nawierzchni  kładki  dla pieszych wraz 

z oświetleniem, budową wind oraz montażem 

systemu informacji pasażerskiej, tj. głośników 

i wyświetlaczy – informuje Tomasz Złotoś 

z Szybkiej Kolei Miejskiej.  

Najbardziej widoczne zmiany to estetyczna 

wiata zabezpieczająca przed złymi warunkami 

atmosferycznymi, nowe schody oraz windy 

umożl iwia jące dostanie  s ię  na peron 

rowerzystom, rodzicom z wózkami oraz 

niepełnosprawnym. 

W obrębie peronu pojawiły się podświetlane 

gabloty, nowoczesne oznakowanie, kasowniki 

i kosze. Pasażerowie mogą odpocząć na jednej 

z kilkunastu ławek. 

Całkowity koszt modernizacji wyniósł ok. 8,2 

mln zł. 

Część większego planu 

Modernizacja przystanku SKM Rumia Janowo to 

pierwszy etap znacznie większej inwestycji – 

budowy węzła integracyjnego, który ma połączyć 

obecną drogę krajową z największą dzielnicą 

mieszkalną miasta – Janowem. Możliwe będzie 

to dzięki budowie tunelu przechodzącego pod 

torami w pobliżu przystanku SKM Rumia Janowo. 

W obrębie planowanego węzła stworzone 

zostaną także parkingi, ścieżki czy wiaty 

rowerowe. Nadrzędnym celem inwestycji jest 

zwiększenie płynności ruchu drogowego 

w mieście, zmniejszenie korków, a przede 

wszystkim – integracja różnych środków 

transportu. 

Łączny koszt całego projektu ma wynieść około 

36 milionów złotych. W tej kwocie ponad 17 

milionów to wsparcie pozyskane z Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020.

To nie koniec inwestycji kolejowych w Rumi. 

Trwają bowiem prace koncepcyjne dotyczące 

budowy przystanku kolejowego Rumia Biała 

Rzeka. Jednocześnie planowane jest połączenie 

na wysokości nowego dworca ulic Grunwaldzkiej 

na wysokości Centrum Handlowego Auchan 

z ulicą Cegielnianą. Zmodernizowany ma zostać 

również peron główny w Rumi (m. in. powstaną 

windy). Inwestycje powinny zostać zrealizowane 

do 2022 r.

Remont przystanku SKM Rumia Janowo dobiega końca. Obecnie trwa odbiór techniczny - 
oznacza to, że inwestor sprawdza zgodność realizacji z zawartą umową. 

Trwa odbiór techniczny
przystanku SKM Rumia Janowo

Rumia wybiera
transport kolejowy
Remont dworca Rumia Janowo jest jedną z kilku 

dużych inwestycji kolejowych w regionie. 

Nie powinno to dziwić. Zgodnie z danymi 

Urzędu Transportu Kolejowego w 2017 roku 

pomorskie miasta – z Gdańskiem na czele – 

znajdują się w ogólnopolskiej czołówce pod 

względem ilości odprawionych pasażerów. 

W pierwszej dziesiątce znalazły się także 

Gdynia, Sopot oraz Wejherowo. Rumia zajęła 

wysokie 16 miejsce. Przez cały 2017 rok z usług 

kolei skorzystało w naszym mieście ponad 4,2 

milionów pasażerów. To znacznie więcej niż 

w kilkakrotnie ludniejszym Lublinie, Toruniu, 

Olsztynie czy Kielcach. 

Liczba pasażerów odprawionych w 2017 r.

wg Urzędu Transportu Kolejowego:

1.  Warszawa: 127 600 000

2.  Gdańsk: 35 300 000

3.  Poznań: 24 800 000

4.  Gdynia: 22 900 000

16.Rumia: 4 200 000

22. Toruń  3 400 000    

23. Olsztyn 3 100 000    

29. Lublin 2 100 000    

32. Kielce  1 700 000    

Przede wszystkim - inwestycje 

Znacznie wyższa kwota przeznaczona została 

w 2019 roku na real izację inwestycj i . 

W zeszłorocznym projekcie uchwały budżetowej 

zaplanowano na ten cel 33 miliony złotych. W tym 

roku kwota ta wzrosła do rekordowych 

48 milionów złotych. 

Pieniądze te pozwolą m.in. na wykonanie ścieżki 

rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej wraz 

z wymianą chodnika od Ronda Kaczyńskiego 

w stronę granicy miasta z Powiatem Puckim czy 

wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową 

istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej. Obie 

realizacje to propozycje złożone w ramach 

budżetu obywatelskiego. 

Poza  t ym w 2019  roku  zap lanowano 

modernizację i budowę kolejnych ulic lub ich 

odcinków. 

250 tysięcy złotych zaplanowano na kontynuację 

działań w ramach procedury Partnerstwa 

Publiczno- Prywatnego, mającej doprowadzić do 

budowy nowego Urzędu Miasta .  Przy 

skrzyżowaniu ulic Kostki Napierskiego 

i Kilińskiego planowana jest budowa kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego. 

- Atmosfera podczas uchwalania tegorocznego 

budżetu była bardzo pozytywna, zarówno 

podczas sesji Rady Miejskiej, jak i prac Komisji 

Finansowo-Budżetowej. Oczywiście dyskusja 

zawsze jest pożądana. Każdy, kto ma wątpliwości 

lub zastrzeżenia co do pozycji ujętych w budżecie 

powinien podzielić się swoimi uwagami

i przedstawić własną koncepcję rozwiązania 

danego problemu. W tym akurat przypadku, jak 

widać po przebiegu sesji, radni poparli 

propozycje przygotowane w projekcie bez 

zastrzeżeń – mówi radna Liliana Bareła-

Palczewska. – Warto podkreślić, że tak 

optymistyczny dla mieszkańców budżet to efekt 

pracy radnych poprzedniej kadencji, a także 

burmistrza i zaangażowanych pracowników 

Urzędu Miasta – dodaje. 

Szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe

Inwestycje za ponad 1,2 miliona złotych 

planowane są też w obrębie placówek 

o ś w i a t o w y c h .  P r z y  Z e s p o l e  S z k ó ł 

Ogólnokształcących powstanie zespół boisk do 

siatkówki plażowej wraz z trybunami. W placówce 

roku wyniosą one ponad 35 milionów złotych. 

To o 14 milionów więcej niż w roku ubiegłym.

Pieniądze te przeznaczone zostaną m.in. na 

rozwój systemu gospodarowania wodami 

opadowymi czy zwiększenie wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych (łącznie prawie 

8 milionów złotych).

W kwocie tej znajdują się również projekty 

inwestycyjne: budowa węzła integracyjnego 

w Rumi Janowie (ponad 17 milionów złotych) 

oraz rewitalizacja Zagórza (blisko 10 milionów 

złotych). Dodatkowe fundusze (275 tysięcy) trafią 

także do sektora oświatowego, głównie dzięki 

programowi „Super Przedszkolaki w Rumi – 

podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”. 

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej przyjęto projekt budżetu na 2019 rok. Przewidziano 

w nim rekordowo wysokie kwoty na inwestycje. Więcej pieniędzy trafi też do miasta z funduszy 

zewnętrznych. 

na 2019 rok 

powstanie także winda dla niepełnosprawnych. 

Zmodernizowany zostanie plac zabaw przy 

Szkole Podstawowej nr 1, a Szkoła Podstawowa 

nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 8 doczekają się 

nowych placów zabaw. 

Dodatkowe pieniądze trafią także do przedszkoli. 

W 2019 roku blisko 3,5 miliona złotych powędruje 

do oddziałów przedszkolnych działających przy 

szkołach podstawowych (w 2018 roku – 2,2 

miliona złotych), prawie pół miliona złotych 

więcej przeznaczono też na stołówki. 

Na podobnym poziomie udało się utrzymać także 

dotacje celowe dla organizacji pozarządowych. 

W 2019 kwota ta wyniesie 1 milion 591 tysięcy 

złotych. Pieniądze te trafią do podmiotów 

zajmujących się m.in. sportem, pomocą 

społeczną czy ochroną zdrowia. 

– Cieszy fakt, że tak znaczna część środków 

finansowych przeznaczonych zostanie właśnie na 

inwestycje drogowe. Mieszkańcy Rumi odczuwają 

rosnące uciążliwości związane ze wzmożonym 

ruchem komunikacyjnym, szczególnie w okresie 

wakacyjnym. Rozpoczęcie prac m.in. nad węzłem 

Janowo na pewno poprawi sytuację. Wszyscy 

zdajemy sobie  sprawę,  że  f ina l izac ja 

zamierzonych zadań uzależniona jest od wielu 

czynników, jednak możemy być pewni, że nowa 

Rada będzie starała się szukać takich rozwiązań, 

a b y  u m o ż l i w i ł y  j a k  n a j s z y b s z e  i  j a k 

najkorzystniejsze zrealizowanie zaplanowanych 

w budżecie na rok 2019 zadań - mówi Liliana 

Bareła-Palczewska.

Ki lkadz ies ią t  mi l ionów ze  ś rodków 

zewnętrznych

Oprócz wymienionych wyżej środków miejskich, 

Rumi po raz kolejny 

udało się utrzymać 

bardzo wysoką 

kwotę dofin-

a n s o w a ń 

z e w n ę -

trznych. 

W 2019 
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Rekordowy budżet 

Nowe oblicze 

Długo oczekiwany remont rozpoczął się 5 

grudnia 2016 roku. Szeroko zakrojone zmiany 

obejmowały zarówno zagadnienia techniczne – 

wykonano przebudowę sieci trakcyjnej, nową 

konstrukcję peronu, zmieniono ślad toru nr 502, 

z m o d e r n i z o w a n o  o d w o d n i e n i e , 

upor ządkowano  l i n i e  kab lowe  –  j ak 

i  rozwiązania mające służyć wygodzie 

i bezpieczeństwu pasażerów.  

–  P r z e p ro w a d z o n o  p r a c e  z w i ą z a n e 

z  montażem dachu wiaty  peronowej , 

montażem nowych schodów, modernizacją 

nawierzchni  kładki  dla pieszych wraz 

z oświetleniem, budową wind oraz montażem 

systemu informacji pasażerskiej, tj. głośników 

i wyświetlaczy – informuje Tomasz Złotoś 

z Szybkiej Kolei Miejskiej.  

Najbardziej widoczne zmiany to estetyczna 

wiata zabezpieczająca przed złymi warunkami 

atmosferycznymi, nowe schody oraz windy 

umożl iwia jące dostanie  s ię  na peron 

rowerzystom, rodzicom z wózkami oraz 

niepełnosprawnym. 

W obrębie peronu pojawiły się podświetlane 

gabloty, nowoczesne oznakowanie, kasowniki 

i kosze. Pasażerowie mogą odpocząć na jednej 

z kilkunastu ławek. 

Całkowity koszt modernizacji wyniósł ok. 8,2 

mln zł. 

Część większego planu 

Modernizacja przystanku SKM Rumia Janowo to 

pierwszy etap znacznie większej inwestycji – 

budowy węzła integracyjnego, który ma połączyć 

obecną drogę krajową z największą dzielnicą 

mieszkalną miasta – Janowem. Możliwe będzie 

to dzięki budowie tunelu przechodzącego pod 

torami w pobliżu przystanku SKM Rumia Janowo. 

W obrębie planowanego węzła stworzone 

zostaną także parkingi, ścieżki czy wiaty 

rowerowe. Nadrzędnym celem inwestycji jest 

zwiększenie płynności ruchu drogowego 

w mieście, zmniejszenie korków, a przede 

wszystkim – integracja różnych środków 

transportu. 

Łączny koszt całego projektu ma wynieść około 

36 milionów złotych. W tej kwocie ponad 17 

milionów to wsparcie pozyskane z Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020.

To nie koniec inwestycji kolejowych w Rumi. 

Trwają bowiem prace koncepcyjne dotyczące 

budowy przystanku kolejowego Rumia Biała 

Rzeka. Jednocześnie planowane jest połączenie 

na wysokości nowego dworca ulic Grunwaldzkiej 

na wysokości Centrum Handlowego Auchan 

z ulicą Cegielnianą. Zmodernizowany ma zostać 

również peron główny w Rumi (m. in. powstaną 

windy). Inwestycje powinny zostać zrealizowane 

do 2022 r.

Remont przystanku SKM Rumia Janowo dobiega końca. Obecnie trwa odbiór techniczny - 
oznacza to, że inwestor sprawdza zgodność realizacji z zawartą umową. 

Trwa odbiór techniczny
przystanku SKM Rumia Janowo

Rumia wybiera
transport kolejowy
Remont dworca Rumia Janowo jest jedną z kilku 

dużych inwestycji kolejowych w regionie. 

Nie powinno to dziwić. Zgodnie z danymi 

Urzędu Transportu Kolejowego w 2017 roku 

pomorskie miasta – z Gdańskiem na czele – 

znajdują się w ogólnopolskiej czołówce pod 

względem ilości odprawionych pasażerów. 

W pierwszej dziesiątce znalazły się także 

Gdynia, Sopot oraz Wejherowo. Rumia zajęła 

wysokie 16 miejsce. Przez cały 2017 rok z usług 

kolei skorzystało w naszym mieście ponad 4,2 

milionów pasażerów. To znacznie więcej niż 

w kilkakrotnie ludniejszym Lublinie, Toruniu, 

Olsztynie czy Kielcach. 

Liczba pasażerów odprawionych w 2017 r.

wg Urzędu Transportu Kolejowego:

1.  Warszawa: 127 600 000

2.  Gdańsk: 35 300 000

3.  Poznań: 24 800 000

4.  Gdynia: 22 900 000

16.Rumia: 4 200 000

22. Toruń  3 400 000    

23. Olsztyn 3 100 000    

29. Lublin 2 100 000    

32. Kielce  1 700 000    

Przede wszystkim - inwestycje 

Znacznie wyższa kwota przeznaczona została 

w 2019 roku na real izację inwestycj i . 

W zeszłorocznym projekcie uchwały budżetowej 

zaplanowano na ten cel 33 miliony złotych. W tym 

roku kwota ta wzrosła do rekordowych 

48 milionów złotych. 

Pieniądze te pozwolą m.in. na wykonanie ścieżki 

rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej wraz 

z wymianą chodnika od Ronda Kaczyńskiego 

w stronę granicy miasta z Powiatem Puckim czy 

wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową 

istniejącego chodnika przy ul. Gdańskiej. Obie 

realizacje to propozycje złożone w ramach 

budżetu obywatelskiego. 

Poza  t ym w 2019  roku  zap lanowano 

modernizację i budowę kolejnych ulic lub ich 

odcinków. 

250 tysięcy złotych zaplanowano na kontynuację 

działań w ramach procedury Partnerstwa 

Publiczno- Prywatnego, mającej doprowadzić do 

budowy nowego Urzędu Miasta .  Przy 

skrzyżowaniu ulic Kostki Napierskiego 

i Kilińskiego planowana jest budowa kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego. 

- Atmosfera podczas uchwalania tegorocznego 

budżetu była bardzo pozytywna, zarówno 

podczas sesji Rady Miejskiej, jak i prac Komisji 

Finansowo-Budżetowej. Oczywiście dyskusja 

zawsze jest pożądana. Każdy, kto ma wątpliwości 

lub zastrzeżenia co do pozycji ujętych w budżecie 

powinien podzielić się swoimi uwagami

i przedstawić własną koncepcję rozwiązania 

danego problemu. W tym akurat przypadku, jak 

widać po przebiegu sesji, radni poparli 

propozycje przygotowane w projekcie bez 

zastrzeżeń – mówi radna Liliana Bareła-

Palczewska. – Warto podkreślić, że tak 

optymistyczny dla mieszkańców budżet to efekt 

pracy radnych poprzedniej kadencji, a także 

burmistrza i zaangażowanych pracowników 

Urzędu Miasta – dodaje. 

Szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe

Inwestycje za ponad 1,2 miliona złotych 

planowane są też w obrębie placówek 

o ś w i a t o w y c h .  P r z y  Z e s p o l e  S z k ó ł 

Ogólnokształcących powstanie zespół boisk do 

siatkówki plażowej wraz z trybunami. W placówce 

roku wyniosą one ponad 35 milionów złotych. 

To o 14 milionów więcej niż w roku ubiegłym.

Pieniądze te przeznaczone zostaną m.in. na 

rozwój systemu gospodarowania wodami 

opadowymi czy zwiększenie wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych (łącznie prawie 

8 milionów złotych).

W kwocie tej znajdują się również projekty 

inwestycyjne: budowa węzła integracyjnego 

w Rumi Janowie (ponad 17 milionów złotych) 

oraz rewitalizacja Zagórza (blisko 10 milionów 

złotych). Dodatkowe fundusze (275 tysięcy) trafią 

także do sektora oświatowego, głównie dzięki 

programowi „Super Przedszkolaki w Rumi – 

podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”. 

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej przyjęto projekt budżetu na 2019 rok. Przewidziano 

w nim rekordowo wysokie kwoty na inwestycje. Więcej pieniędzy trafi też do miasta z funduszy 

zewnętrznych. 

na 2019 rok 

powstanie także winda dla niepełnosprawnych. 

Zmodernizowany zostanie plac zabaw przy 

Szkole Podstawowej nr 1, a Szkoła Podstawowa 

nr 4 i Szkoła Podstawowa nr 8 doczekają się 

nowych placów zabaw. 

Dodatkowe pieniądze trafią także do przedszkoli. 

W 2019 roku blisko 3,5 miliona złotych powędruje 

do oddziałów przedszkolnych działających przy 

szkołach podstawowych (w 2018 roku – 2,2 

miliona złotych), prawie pół miliona złotych 

więcej przeznaczono też na stołówki. 

Na podobnym poziomie udało się utrzymać także 

dotacje celowe dla organizacji pozarządowych. 

W 2019 kwota ta wyniesie 1 milion 591 tysięcy 

złotych. Pieniądze te trafią do podmiotów 

zajmujących się m.in. sportem, pomocą 

społeczną czy ochroną zdrowia. 

– Cieszy fakt, że tak znaczna część środków 

finansowych przeznaczonych zostanie właśnie na 

inwestycje drogowe. Mieszkańcy Rumi odczuwają 

rosnące uciążliwości związane ze wzmożonym 

ruchem komunikacyjnym, szczególnie w okresie 

wakacyjnym. Rozpoczęcie prac m.in. nad węzłem 

Janowo na pewno poprawi sytuację. Wszyscy 

zdajemy sobie  sprawę,  że  f ina l izac ja 

zamierzonych zadań uzależniona jest od wielu 

czynników, jednak możemy być pewni, że nowa 

Rada będzie starała się szukać takich rozwiązań, 

a b y  u m o ż l i w i ł y  j a k  n a j s z y b s z e  i  j a k 

najkorzystniejsze zrealizowanie zaplanowanych 

w budżecie na rok 2019 zadań - mówi Liliana 

Bareła-Palczewska.

Ki lkadz ies ią t  mi l ionów ze  ś rodków 

zewnętrznych

Oprócz wymienionych wyżej środków miejskich, 

Rumi po raz kolejny 

udało się utrzymać 

bardzo wysoką 

kwotę dofin-

a n s o w a ń 

z e w n ę -

trznych. 

W 2019 
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II sesję Rady Miejskiej zdominowały tematy związane z budżetem miasta na rok 2019. Zdecydowano 
także o nadaniu nazw kilku lokalnych ulic oraz omawiano plany i możliwości realizacji kolejnych 
inwestycji w przyszłości. 

Samorząd16

Od listopada 2018 roku Rada Miejska Rumi obraduje w nowym składzie. Radni nowej kadencji 
odpowiedzieli na pytania redakcji Rumskich Nowin i przedstawili swoje plany dotyczące pracy 
w samorządzie. 

i Marty. Ukończyłem Uniwersytet Gdański, 

Wydział Prawa i Administracji, pozostaje 

aktywny zawodowo od 36 lat. Od wielu lat 

działam na rzecz mieszkańców Janowa, bliskie 

są mi także akcje związane z honorowym 

krwiodawstwem. 

W wolnych chwilach: staram się poznawać 

historię naszego miasta i popularyzować ją 

wśród znajomych. Interesuje się także sportem. 

Jestem kibicem siatkówki oraz tenisa stołowego, 

oczywiście w lokalnym, rumskim wydaniu. Sam 

też staram się aktywnie spędzać wolny czas – na 

przykład na rowerze. 

W Radzie Miejskiej: chciałbym reprezentować 

społeczność Janowa i działać na ich rzecz. 

Aktywnie  uczestn iczę  w największych 

projektach związanych z naszą dzielnicą, czyli 

budową tunelu na wysokości SKM Rumia 

Janowo oraz zagospodarowaniem Błoń 

Janowskich. Jestem także przewodniczącym 

Komisji Samorządowej oraz członkiem Komisji 

Kultury. Jako prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie będę także 

aktywnie działał na rzecz integracji jego 

członków. 

wraz z mężem w życiu naszych pięciorga dzieci. 

Staramy się wpajać im szacunek do drugiego 

człowieka i poszanowanie wartości, takich jak 

wolność i równość. Dlatego wspólnie wspieramy 

wszelkie akcje na rzecz praw kobiet oraz środowisk 

LGBT. Uwielbiam też podróże. Cenię szczerość 

i bezpośredniość, gardzę obłudą i głupotą. 

W  R a d z i e  M i e j s k i e j :  p e ł n i ę  f u n k c j ę 

przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, jestem 

członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz 

Komisj i  Finansowo-Budżetowej.  Z racji 

wykonywanego zawodu uważam, że właśnie na 

tym gruncie będę mogła najlepiej wspierać 

działanie lokalnego samorządu. Mam nadzieję, 

że nie zawiodę tych, którzy mi zaufali i oddali 

głos na „pyskatą” i „postrzeloną” blondynkę, 

która nigdy nie będzie głosować nad uchwałą, 

dopóki jej nie zrozumie.

książek o naszym mieście: II tomu „Historii Rumi” 

oraz wydawnictwa dla dzieci „Rumia pachnąca 

rumiankiem”. Bardzo miło wspominam ten czas.

W wolnych chwilach: zajmuję się poznawaniem 

dziejów naszego miasta. Kolekcjonuję pamiątki 

związane z Rumią. Wśród moich najcenniejszych 

znalezisk znajdują się m.in. bardzo rzadkie zdjęcia 

lotnicze z 1944 roku. Zależy mi na tym, aby 

młodzież miała świadomość przeszłości naszego 

regionu, stąd chętnie popularyzuję wiedzę w tym 

zakresie. Moją pasją jest też muzyka, kolekcjonuję 

p ł y t y,  j e ż d ż ę  n a  k o n c e r t y,  w  l a t a c h 

dziewięćdziesiątych byłem członkiem rumskiego 

zespołu The Hush.

W Radzie Miejskiej: powinniśmy pochylić się nad 

zagadnieniem  centrum miasta, zadać sobie 

pytanie gdzie ono powinno się znajdować i jak je 

stworzyć. Rumia powinna też mieć centrum kultury 

z prawdziwego zdarzenia, z nowoczesną halą 

widowiskową. Powinniśmy również położyć nacisk 

na komunikację w obrębie miasta oraz jakość 

powietrza. Te kwestie bardzo mnie interesują. 

Czekają nas też wyzwania w zakresie oświaty. Rok 

2019 będzie przejściowym momentem, gdyż mury 

naszych szkół opuszczą dwa roczniki uczniów. 

Oznacza to zmianę struktury oświatowej w naszym 

mieście, a co za tym idzie rotację nauczycieli . Nasze 

placówki wymagają też sporych inwestycji, tu warto 

wspomnieć np. o konieczności budowy sal 

gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 czy 

Szkole Podstawowej nr 6. 

Samorząd

Rumia naturalnie pomysłowa

16 1716

Rada Miejska Rumi

Sesję tradycyjnie otworzyły sprawozdania 

z działalności międzysesyjnej burmistrza 

miasta i przewodniczącego Rady Miejskiej. 

W tym punkcie radni dyskutowali m.in. 

o  m o ż l i w o ś c i a c h  s k o r z y s t a n i a 

z  d o f i n a n s o w a n i a  w  r a m a c h 

ogólnokrajowego Planu Rozwoju Retencji – 

programu planowanego przez Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Ewentualne fundusze pozwoliłby na 

stworzenie dodatkowych zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych. 

Radni poruszali zagadnienia związane 

z inwestycjami w rumskich szkołach (m.in. 

zaplecze sportowe Szkoły Podstawowej nr 6) 

oraz w obrębie cmentarza komunalnego. 

Jednak najważniejszy punkt obrad dotyczył 

budżetu na rok 2019. 

Rada Miejska uchwaliła rekordowy budżet 

R u m i .  K w o t a  p r z e z n a c z o n a  n a 

przyszłoroczne inwestycje wynosi aż 48 

milionów złotych. Oznacza to, że możliwe 

będzie kontynuowanie rozpoczętych, 

ambitnych przedsięwzięć – takich jak 

budowa węzła Janowo, rewitalizacja Zagórza 

czy zagospodarowanie Góry Markowca. 

- Nasze plany pozostają bez zmian mimo 

zrzucania na gminy kolejnych obciążeń 

f inansowych, związanych chociażby 

z podwyżkami cen prądu czy kolejnymi 

podatkami - komentował burmistrz Michał 

Pasieczny. – Staramy się o inwestycje, na 

które od dawna czekali mieszkańcy. To m.in. 

węzły integracyjne, rewitalizacja Zagórza, 

zagospodarowanie Góry Markowca, 

modernizacja chodników i ulic, rozwój 

oświaty, zwiększanie bezpieczeństwa czy 

wsparcie organizacji pozarządowych. 

Solidną pracą i szeroką współpracą 

zmieniamy Rumię – dodawał. 

Oprócz tego przyjęto Wieloletnią Prognozę 

Finansową, przyjęto sprawozdanie Komisji 

Finansowo-Budżetowej, ustalono także plan 

pracy Rady Miejskiej na rok 2019. Nadano 

także nowe nazwy tym ulicom, które 

dotychczas ich nie posiadały. Na mapie 

miasta pojawiły się Jęczmienna, Dereniowa, 

Lawendowa, Magnoliowa, Orkiszowa, Błoń 

Janowskich, Krzemowa czy Kwarcowa. 

Zmieniono nazwę fragmentu ulicy Wiązowej 

– powstała ulica Czereśniowa. Zmiany 

spowodowane były rozwojem budownictwa, 

a co za tym idzie – koniecznością 

uporządkowania numeracji.

Jedną z ulic nazwano także imieniem Józefa 

Rzepki, obrońcy Poczty Polskiej w Wolnym 

Mieście Gdańsku, który przez lata był 

mieszkańcem naszego miasta. Sylwetkę 

Józefa Rzepki przedstawił jego syn – Marian 

Rzepka. Dokonania bohatera wojennego 

radni uczcili minutą ciszy.  

Decyzją Rady Miejskiej zmieniono nazwę 

fragmentu ulicy Wiązowej – powstała ulica 

Czereśniowa. Zmiana dotyczy numerów 

budynków: 25, 25A, 25B, 27, 29, 31.

Osoby zameldowane pod tym adresem zostaną 

przez Urząd przemeldowane pod nowe adresy. 

Nie muszą wymieniać dowodów osobistych. 

Mieszkańcy prowadzący pod tymi adresami 

działalność gospodarczą powinni nieodpłatnie 

zmienić dane adresowe w Urzędzie Miasta. Dane 

te Urząd przekazuje Urzędowi Skarbowemu. 

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne – działy 

spec ja lne ,  np .  ogrodnic two  –  muszą 

samodzielnie powiadomić Urząd Skarbowy 

o zmianie adresu.

Osoby zameldowane muszą zmienić dane 

dotyczące: kas fiskalnych, licencji, koncesji.

Z informacji  uzyskanych w Starostwie 

Powiatowym w Wejherowie wynika, że wymiana 

dowodów rejestracyjnych pojazdów będzie 

płatna (koszt wymiany to 54 złote), natomiast 

wymiana prawa jazdy bezpłatna. W tej ostatniej 

s y tuac j i  na l eży  dos ta rczyć  w łaśc iwe 

zaświadczenie, że zmiana nazwy ulicy miała 

charakter urzędowy. Dostępne jest ono 

w Urzędzie Miasta Rumi. 

Mieszkańcy powiadomieni zostaną o zmianie 

nazwy ulicy 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

Uwaga!

O sobie: od urodzenia jestem mieszkańcem 

Rumi Janowa. Z żoną Iwoną jesteśmy rodzicami 

dwójki wspaniałych młodych ludzi – Patryka 

Piotr Bartelke

O sobie: jestem z wykształcenia ekonomistką, 

posiadam uprawnienia biegłego rewidenta, 

od ponad dwudziestu lat zajmuje się księgowością 

i finansami firm, a od sześciu lat jestem główną 

księgową w jednej z gdyńskich jednostek 

samorządowych. Dodatkowo jako członek 

zarządu wspólnoty mieszkaniowej staram się dbać 

o sprawne funkcjonowanie naszego osiedla Rumia 

Park. Z ogromną satysfakcją angażuję się w akcje 

charytatywne, od wielu lat czynnie wspieram 

WOŚP. Uwielbiam moją pracę i jestem szczęśliwa, 

że mogę w najbliższej kadencji również próbować 

sprawdzić się w roli radnej naszego miasta. 

W wolnych chwilach: aktywnie uczestniczymy 

Liliana Bareła-Palczewska

O sobie: jestem nauczycielem historii, wiedzy 

o społeczeństwie oraz języka angielskiego. Jako 

samorządowiec zajmuję się przede wszystkim 

oświatą. Pełniłem funkcję radnego, przez ponad 

rok byłem zastępcą burmistrza ds. społecznych. 

Uczestniczyłem także w procesie powstawania 

Leszek Kiersznikiewicz
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II sesję Rady Miejskiej zdominowały tematy związane z budżetem miasta na rok 2019. Zdecydowano 
także o nadaniu nazw kilku lokalnych ulic oraz omawiano plany i możliwości realizacji kolejnych 
inwestycji w przyszłości. 

Samorząd16

Od listopada 2018 roku Rada Miejska Rumi obraduje w nowym składzie. Radni nowej kadencji 
odpowiedzieli na pytania redakcji Rumskich Nowin i przedstawili swoje plany dotyczące pracy 
w samorządzie. 

i Marty. Ukończyłem Uniwersytet Gdański, 

Wydział Prawa i Administracji, pozostaje 

aktywny zawodowo od 36 lat. Od wielu lat 

działam na rzecz mieszkańców Janowa, bliskie 

są mi także akcje związane z honorowym 

krwiodawstwem. 

W wolnych chwilach: staram się poznawać 

historię naszego miasta i popularyzować ją 

wśród znajomych. Interesuje się także sportem. 

Jestem kibicem siatkówki oraz tenisa stołowego, 

oczywiście w lokalnym, rumskim wydaniu. Sam 

też staram się aktywnie spędzać wolny czas – na 

przykład na rowerze. 

W Radzie Miejskiej: chciałbym reprezentować 

społeczność Janowa i działać na ich rzecz. 

Aktywnie  uczestn iczę  w największych 

projektach związanych z naszą dzielnicą, czyli 

budową tunelu na wysokości SKM Rumia 

Janowo oraz zagospodarowaniem Błoń 

Janowskich. Jestem także przewodniczącym 

Komisji Samorządowej oraz członkiem Komisji 

Kultury. Jako prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie będę także 

aktywnie działał na rzecz integracji jego 

członków. 

wraz z mężem w życiu naszych pięciorga dzieci. 

Staramy się wpajać im szacunek do drugiego 

człowieka i poszanowanie wartości, takich jak 

wolność i równość. Dlatego wspólnie wspieramy 

wszelkie akcje na rzecz praw kobiet oraz środowisk 

LGBT. Uwielbiam też podróże. Cenię szczerość 

i bezpośredniość, gardzę obłudą i głupotą. 

W  R a d z i e  M i e j s k i e j :  p e ł n i ę  f u n k c j ę 

przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, jestem 

członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz 

Komisj i  Finansowo-Budżetowej.  Z racji 

wykonywanego zawodu uważam, że właśnie na 

tym gruncie będę mogła najlepiej wspierać 

działanie lokalnego samorządu. Mam nadzieję, 

że nie zawiodę tych, którzy mi zaufali i oddali 

głos na „pyskatą” i „postrzeloną” blondynkę, 

która nigdy nie będzie głosować nad uchwałą, 

dopóki jej nie zrozumie.

książek o naszym mieście: II tomu „Historii Rumi” 

oraz wydawnictwa dla dzieci „Rumia pachnąca 

rumiankiem”. Bardzo miło wspominam ten czas.

W wolnych chwilach: zajmuję się poznawaniem 

dziejów naszego miasta. Kolekcjonuję pamiątki 

związane z Rumią. Wśród moich najcenniejszych 

znalezisk znajdują się m.in. bardzo rzadkie zdjęcia 

lotnicze z 1944 roku. Zależy mi na tym, aby 

młodzież miała świadomość przeszłości naszego 

regionu, stąd chętnie popularyzuję wiedzę w tym 

zakresie. Moją pasją jest też muzyka, kolekcjonuję 

p ł y t y,  j e ż d ż ę  n a  k o n c e r t y,  w  l a t a c h 

dziewięćdziesiątych byłem członkiem rumskiego 

zespołu The Hush.

W Radzie Miejskiej: powinniśmy pochylić się nad 

zagadnieniem  centrum miasta, zadać sobie 

pytanie gdzie ono powinno się znajdować i jak je 

stworzyć. Rumia powinna też mieć centrum kultury 

z prawdziwego zdarzenia, z nowoczesną halą 

widowiskową. Powinniśmy również położyć nacisk 

na komunikację w obrębie miasta oraz jakość 

powietrza. Te kwestie bardzo mnie interesują. 

Czekają nas też wyzwania w zakresie oświaty. Rok 

2019 będzie przejściowym momentem, gdyż mury 

naszych szkół opuszczą dwa roczniki uczniów. 

Oznacza to zmianę struktury oświatowej w naszym 

mieście, a co za tym idzie rotację nauczycieli . Nasze 

placówki wymagają też sporych inwestycji, tu warto 

wspomnieć np. o konieczności budowy sal 

gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 czy 

Szkole Podstawowej nr 6. 

Samorząd

Rumia naturalnie pomysłowa

16 1716

Rada Miejska Rumi

Sesję tradycyjnie otworzyły sprawozdania 

z działalności międzysesyjnej burmistrza 

miasta i przewodniczącego Rady Miejskiej. 

W tym punkcie radni dyskutowali m.in. 

o  m o ż l i w o ś c i a c h  s k o r z y s t a n i a 

z  d o f i n a n s o w a n i a  w  r a m a c h 

ogólnokrajowego Planu Rozwoju Retencji – 

programu planowanego przez Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Ewentualne fundusze pozwoliłby na 

stworzenie dodatkowych zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych. 

Radni poruszali zagadnienia związane 

z inwestycjami w rumskich szkołach (m.in. 

zaplecze sportowe Szkoły Podstawowej nr 6) 

oraz w obrębie cmentarza komunalnego. 

Jednak najważniejszy punkt obrad dotyczył 

budżetu na rok 2019. 

Rada Miejska uchwaliła rekordowy budżet 

R u m i .  K w o t a  p r z e z n a c z o n a  n a 

przyszłoroczne inwestycje wynosi aż 48 

milionów złotych. Oznacza to, że możliwe 

będzie kontynuowanie rozpoczętych, 

ambitnych przedsięwzięć – takich jak 

budowa węzła Janowo, rewitalizacja Zagórza 

czy zagospodarowanie Góry Markowca. 

- Nasze plany pozostają bez zmian mimo 

zrzucania na gminy kolejnych obciążeń 

f inansowych, związanych chociażby 

z podwyżkami cen prądu czy kolejnymi 

podatkami - komentował burmistrz Michał 

Pasieczny. – Staramy się o inwestycje, na 

które od dawna czekali mieszkańcy. To m.in. 

węzły integracyjne, rewitalizacja Zagórza, 

zagospodarowanie Góry Markowca, 

modernizacja chodników i ulic, rozwój 

oświaty, zwiększanie bezpieczeństwa czy 

wsparcie organizacji pozarządowych. 

Solidną pracą i szeroką współpracą 

zmieniamy Rumię – dodawał. 

Oprócz tego przyjęto Wieloletnią Prognozę 

Finansową, przyjęto sprawozdanie Komisji 

Finansowo-Budżetowej, ustalono także plan 

pracy Rady Miejskiej na rok 2019. Nadano 

także nowe nazwy tym ulicom, które 

dotychczas ich nie posiadały. Na mapie 

miasta pojawiły się Jęczmienna, Dereniowa, 

Lawendowa, Magnoliowa, Orkiszowa, Błoń 

Janowskich, Krzemowa czy Kwarcowa. 

Zmieniono nazwę fragmentu ulicy Wiązowej 

– powstała ulica Czereśniowa. Zmiany 

spowodowane były rozwojem budownictwa, 

a co za tym idzie – koniecznością 

uporządkowania numeracji.

Jedną z ulic nazwano także imieniem Józefa 

Rzepki, obrońcy Poczty Polskiej w Wolnym 

Mieście Gdańsku, który przez lata był 

mieszkańcem naszego miasta. Sylwetkę 

Józefa Rzepki przedstawił jego syn – Marian 

Rzepka. Dokonania bohatera wojennego 

radni uczcili minutą ciszy.  

Decyzją Rady Miejskiej zmieniono nazwę 

fragmentu ulicy Wiązowej – powstała ulica 

Czereśniowa. Zmiana dotyczy numerów 

budynków: 25, 25A, 25B, 27, 29, 31.

Osoby zameldowane pod tym adresem zostaną 

przez Urząd przemeldowane pod nowe adresy. 

Nie muszą wymieniać dowodów osobistych. 

Mieszkańcy prowadzący pod tymi adresami 

działalność gospodarczą powinni nieodpłatnie 

zmienić dane adresowe w Urzędzie Miasta. Dane 

te Urząd przekazuje Urzędowi Skarbowemu. 

Osoby prowadzące gospodarstwa rolne – działy 

spec ja lne ,  np .  ogrodnic two  –  muszą 

samodzielnie powiadomić Urząd Skarbowy 

o zmianie adresu.

Osoby zameldowane muszą zmienić dane 

dotyczące: kas fiskalnych, licencji, koncesji.

Z informacji  uzyskanych w Starostwie 

Powiatowym w Wejherowie wynika, że wymiana 

dowodów rejestracyjnych pojazdów będzie 

płatna (koszt wymiany to 54 złote), natomiast 

wymiana prawa jazdy bezpłatna. W tej ostatniej 

s y tuac j i  na l eży  dos ta rczyć  w łaśc iwe 

zaświadczenie, że zmiana nazwy ulicy miała 

charakter urzędowy. Dostępne jest ono 

w Urzędzie Miasta Rumi. 

Mieszkańcy powiadomieni zostaną o zmianie 

nazwy ulicy 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

Uwaga!

O sobie: od urodzenia jestem mieszkańcem 

Rumi Janowa. Z żoną Iwoną jesteśmy rodzicami 

dwójki wspaniałych młodych ludzi – Patryka 

Piotr Bartelke

O sobie: jestem z wykształcenia ekonomistką, 

posiadam uprawnienia biegłego rewidenta, 

od ponad dwudziestu lat zajmuje się księgowością 

i finansami firm, a od sześciu lat jestem główną 

księgową w jednej z gdyńskich jednostek 

samorządowych. Dodatkowo jako członek 

zarządu wspólnoty mieszkaniowej staram się dbać 

o sprawne funkcjonowanie naszego osiedla Rumia 

Park. Z ogromną satysfakcją angażuję się w akcje 

charytatywne, od wielu lat czynnie wspieram 

WOŚP. Uwielbiam moją pracę i jestem szczęśliwa, 

że mogę w najbliższej kadencji również próbować 

sprawdzić się w roli radnej naszego miasta. 

W wolnych chwilach: aktywnie uczestniczymy 

Liliana Bareła-Palczewska

O sobie: jestem nauczycielem historii, wiedzy 

o społeczeństwie oraz języka angielskiego. Jako 

samorządowiec zajmuję się przede wszystkim 

oświatą. Pełniłem funkcję radnego, przez ponad 

rok byłem zastępcą burmistrza ds. społecznych. 

Uczestniczyłem także w procesie powstawania 

Leszek Kiersznikiewicz
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Piotr Jerzy Przebendowski herbu własnego 

urodził się w 1674 roku, zmarł w roku 1755. 

W czasie swojego życia pełnił rozliczne funkcje 

publiczne na terenie Pomorza. Był wojewodą 

inflanckim, malborskim, starostą puckim, 

a także właścicielem odkupionych od rodu 

Sobieskich dóbr wejherowskich i rzucewskich. 

W 1748 roku Piotr Jerzy Przebendowski 

otrzymał pozwolenie na budowę we wsi 

Zagórze (współcześnie dzielnica Rumi) 

niewielkiej kapliczki, która miała służyć 

pielgrzymom tłumnie nawiedzającym kalwarię 

wejherowską. Miała ona służyć za dogodne 

m ie j s c e  p r ze chowywan i a  p r z ybo rów 

procesyjnych, można było w niej również 

Ulica
Kościelna

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Przedwojenny widok na ulicę 
Kościelną. Na pierwszym planie 
widać nieistniejącą kapl iczkę 
św. Jana Nepomucena, patrona wsi 
Rumia. Oryginalny obiekt zniszczony 
został podczas II wojny światowej, 
udało się jednak uratować figurę. 
W 1990 roku trafiła ona do nowej 
kaplicy, którą zbudowano na terenie 
parafii św. Krzyża. W tym miejscu 
oglądać można ją do dzisiaj. 

Autor artykułu:
Darek Rybacki 
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nr 171
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

W dniu 25 stycznia będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych 

z Państwa mieszkań. Sprzęty należy dostarczyć osobiście i przekazać naszym 

kierowcom.

ODDAĆ MOŻNA NASTĘPUJĄCE SPRZĘTY:

ź  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg*),

ź  Baterie i akumulatory,

ź  Termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, 

ź  Środki ochrony roślin i owadobójcze,

ź  Farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie przyjmujemy),

ź Przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań 

i ulotek

PIĄTEK, 25.01.2019 r. – POSTOJE PRZY SZKOŁACH:

8:40 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6 

9:10 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Świętojańska 11

9:40 Salezjańskie LO, ul. Świętojańska 1 (wjazd od ul. Dąbrowskiego)

10:10 LO  nr 1, ul. Starowiejska 410:40 Szkoła Podstawowa nr 8, 

ul. Rodziewiczówny 10

11:10 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 6

11:40 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sienkiewicza 30

12:10 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Batorego 29

12:40-13:10 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19

UWAGA MIESZKAŃCY!

Dodatek
specjalny

odprawiać msze święte. Dla okolicznej ludności 

przez wiele lat pełniła więc funkcje niewielkiego 

kościółka, miejsca udzielania sakramentów 

i modlitwy.  

Kapliczkę wybudowano na planie czworoboku 

ze  śc ię tymi  narożn ikami  twor zącymi 

nieregularny ośmiobok. Ściany wykonane były 

w dolnej części z cegły, w górnej z muru 

prusk iego .  Dwie  śc iank i  wyposażono 

w niewielkie okienka. Nad dachem pokrytym 

ceramiczną dachówką górował żelazny krzyż. 

Wewnątrz kapliczki znajdował się niewielki 

ołtarzyk, na ścianie wisiał obraz z patronem 

Zagórza, św. Józefem. Cały obiekt nie był duży, 

mieścił zaledwie kilkunastu wiernych, pozostali 

Ulica Kościelna dzisiaj,
fot. za Google Maps

musieli słuchać mszy na zewnątrz.  

Kapliczka podzieliła los wielu rumskich 

zabytków. Drugą wojnę światową przetrwała 

bez większych zniszczeń, jednak zaniedbywana 

w okresie powojennym wkrótce popadła 

w ruinę. Do lat dziewięćdziesiątych pozostały 

po niej jedynie fundamenty. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych pojawiła się 

szansa na odbudowę kapliczki w przedwojennym 

kształcie. Grupa pasjonatów historii miasta 

przeprowadziła w jej obrębie prace porządkowe 

i archeologiczne. Ostatecznie jednak działkę 

sprzedano pod działalność gospodarczą. 

Pamiątką po cennym zabytku jest drewniany 

krzyż zwrócony w stronę ulicy Sobieskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Objazdowa Zbiórka
Odpadów Niebezpiecznych

Historia nieistniejącej
kaplicy Przebendowskich 

Zagórska kapliczka z XVIII w.

Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych 

i elektronicznych w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) 

w Rumi, na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, 

ul. Dębogórska 148. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 

7:00-20:00 oraz w soboty, 7:00-20:00.

Zużyte baterie zbierane są również w systemie 

pojemnikowym w placówkach oświatowych, sklepach oraz 

w Urzędzie Miasta Rumi, natomiast przeterminowane 

leki w aptekach na terenie miasta.

* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany 

jest bezpośrednio z domów i mieszkań po ich zgłoszeniu telefonicznym - 

58 624 66 11, bądź za pośrednictwem formularza internetowego: 

www.kzg.pl/formularz-odbiory.

Kapliczka na przedwojennej pocztówce Kaplica Przebendowskich w interpretacji Alfonsa Zwary

Miejsce, w którym
znajdowała się
kapliczka,
Google Maps 2017
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Przedwojenny widok na ulicę Kościelną. 

Przy zbiegu ulic Sobieskiego i Kombatantów, w miejscu, w którym 
obecnie znajduje się bezobsługowa stacja benzynowa, przez 
niemal dwa wieki istniała niewielka kaplica wybudowana 
po 1748 roku przez Piotra Jerzego Przebendowskiego. 
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Przedwojenny widok na ulicę Kościelną. 

Przy zbiegu ulic Sobieskiego i Kombatantów, w miejscu, w którym 
obecnie znajduje się bezobsługowa stacja benzynowa, przez 
niemal dwa wieki istniała niewielka kaplica wybudowana 
po 1748 roku przez Piotra Jerzego Przebendowskiego. 
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Wystawa malarstwa studentów Rumskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Filia nr 1 MBP 

ul. Pomorska 11

Wystawa malarstwa „Kaszubski pejzaż” – 

Bronisław Melzer, Dom Kultury SM Janowo, 

ul. Pomorska 11

„Stacja Fantazja” – wystawa prac czytelników 

dziecięcych bibliotek z Rosji – Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

Wystawa fotografii Aleksandry Barankiewicz 

„Bibliotekarze Stacji Kultura” – Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10:00-14:00 Turniej Świąteczny Szkoły 

Tańca MASTA DANCE, Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00-21:00 APS Rumia – KS Spójnia 

Stargard, Hala Widowiskowo-Sportowa 49

godz. 18:45 Koncert kolęd w wyk. Chóru 

Uniwersytetu medycznego z Gdańska, Kościół 

Św. Jana z Kęt, ul. Stoczniowców 23

godz. 13:00-14:00 Orszak Trzech Króli 2019 

(Koncert), Pomnik Św. Jana Pawła II

godz. 17:00-20:30 (5 kolejka), Rumska Liga Halowa 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-11:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

w Pływaniu Drużynowym, Pływalnia MOSiR, 

ul. Rodziewiczówny 8 

godz. 11:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej w Pływaniu Drużynowym, Pływalnia 

MOSiR, ul. Rodziewiczówny 8 

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Dwa 

Ognie Usportowione Dziewcząt i Chłopców, Szkoła 

Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19 

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle 

„Liczypieski”, Stacja Kultura Biblioteka Główna,

 ul. Starowiejska 2 Obowiązują zapisy: 

zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 10:00 Festiwal Małe Trójmiasto Kaszubskie 

śpiewa kolędy, eliminacje chórów szkolnych, Dom 

Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 17:30 Festiwal Małe Trójmiasto Kaszubskie 

śpiewa kolędy, eliminacje chórów dorosłych, Dom 

Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18:00 Wernisaż wystawy fotografii 

Aleksandry Barankiewicz „Bibliotekarze Stacji 

Kultura”,  Stacja Kultura Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

i Młodziezy Szkolnej w Halowej Lekkiej Atletyce, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00 Filia nr Kreatywny czwartek w Filii nr 2, 

2 MBP, ul. Kościelna 17

godz.17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle 

„Liczypieski”, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11. 

Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl

godz. 18:00 Teatr MDK – Komedia Aleksandra 

Fredry Pierwsza lepsza, czyli komedia w jednym 

akcie wierszem, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 Turniej Młodzieżowy MKS 

O r k a n ,  H a l a  W i d o w i s k o w o - S p o r t o w a , 

ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00-21:00 APS Rumia – UKŻPS Coccodrillo 

Kościan Mecz Piłki Siatkowej – II Liga Kobiet, Hala 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 9:00-14:00  Honorowe Krwiodawstwo,

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6

godz. 13:00-20:00 XXVII finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

pokazy taneczne oraz przedstawienia w wyk. 

przedszkoli i szkół, Dom Kultury SM Janowo, 

ul. Pomorska 11

godz. 18:00  – gość spotkania Biesiada Literacka

Zbigniew Hołdys, Dom Kultury SM Janowo, 

ul. Pomorska 11

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

w Minipiłce Siatkowej Dziewcząt, Szkoła 

Podstawowa nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

w Minipiłce Siatkowej Chłopców, Szkoła 

Podstawowa nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 18:00  Famil i jny wieczór filmowy 

z niespodzianką, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

02.01 – 31.01

02.01 – 31.01 

06.01 (niedziela)

10.01 (czwartek)

12.01 (sobota)

03.01 - 31.01

07.01 – 31.01

13.01 (niedziela)

08.01 (wtorek)

05.01 (sobota)

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Dzieci 

w Pływaniu Drużynowym, Pływalnia MOSiR, 

ul. Rodziewiczówny 8

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodziezy 

Szkolnej w Pływaniu Drużynowym, Pływalnia 

MOSiR, ul. Rodziewiczówny 8

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

w Minipiłce Ręcznej Dziewcząt,  Szkoła 

Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19

godz. 18:30 Jak żyć? – spotkanie autorskie 

z Miłoszem Brzezińskim, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

w Minipiłce Ręcznej Chłopców, Szkoła Podstawowa 

nr 10, ul. Górnicza 19

godz. 17:00  Stacja Czytanie na podwieczorek,

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2 

Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:30 Stacja Koncert Grace Gospel Choir, 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2 

godz. 09:00-14:00 Turniej Młodzieżowy MKS 

O r k a n ,  H a l a  W i d o w i s k o w o - S p o r t o w a , 

ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00-19:30  (6 kolejka), Rumska Liga Halowa

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 08:30-15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie 

Stołowym 2018/2019 V edycja, Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 15:00  Otwarty koncert semestralny szkoły 

Music Inn, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 17:00-20:30 (7 kolejka), Rumska Liga Halowa 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-14:00  Mistrzostwa Powiatu 

Wejherowskiego Młodziezy Szkolnej w Halowej 

Lekkiej Atletyce, Hala Widowiskowo-Sportowa, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle – 

kartka ekologiczna, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna, ul. Starowiejska 2 Obowiązują zapisy: 

zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:30 Profesor Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil 

– wokół książki „Pokochawszy”, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz.17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle - 

kartka ekologiczna, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11. 

Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:00  Monologi więzienne, Teatr RUTW

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 ¡Ameryka! Spotkanie podróżniczo-

kulinarne z Moniką Mądrą-Pawlak i Janem 

Pawlakiem, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2 

godz. 18:00  Monologi więzienne, Teatr RUTW

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 08:00-14:00 Turniej Piłki Halowej SL SALOS 

( 2 0 0 9 ) ,  H a l a  W i d o w i s k o w o - S p o r t o w a , 

ul. Mickiewicza 49

godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce 

Siatkowej 2018/2019 III edycja, Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00  Miejski Dom Koncert zespołu „Q”,

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 Turniej Młodzieżowy MKS 

O r k a n ,  H a l a  W i d o w i s k o w o - S p o r t o w a , 

ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-14:00  rodzinne Radosna Niedziela,

warsztaty z instruktorami, MDK Rumia, Galeria 

Rumia, ul. Sobieskiego 14A

godz. 16:00-20:00 Rumska Liga Halowa (8 kolejka), 

Hala Widowiskowo- Sportowa, ul. Mickiewicza 49

 

godz. 18:00  Famil i jny wieczór filmowy 

z niespodzianką, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 17:30 Miejski Dom Wernisaż Malarstwa, 

Kultury, ul. Mickiewicza 19 

godz. 19:00  Kąpiel w dźwiękach Mis i Gongów,

wyk. Lucyna Bierut-Mazurek, wstęp 30 zł, rezerwacja 

722-303-520, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
14.01

(poniedziałek)

19.01 (sobota)

16.01 (środa)

22.01 (wtorek)

24.01 (czwartek)

07.01
(poniedziałek)

09.01 (środa)

20.01 (niedziela)

23.01 (środa) 

15.01 (wtorek)

17.01 (czwartek)

18.01 (piątek) 25.01 (piątek)

27.01 (niedziela)

26.01 (sobota)

29.01 (wtorek)  

31.01 (czwartek)

21.01

(poniedziałek)

24.10 (środa)

Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się 

w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja 

(www.parkrun.pl/rejestracja/), wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść, 

przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.
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Wystawa malarstwa studentów Rumskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Filia nr 1 MBP 

ul. Pomorska 11

Wystawa malarstwa „Kaszubski pejzaż” – 

Bronisław Melzer, Dom Kultury SM Janowo, 

ul. Pomorska 11

„Stacja Fantazja” – wystawa prac czytelników 

dziecięcych bibliotek z Rosji – Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

Wystawa fotografii Aleksandry Barankiewicz 

„Bibliotekarze Stacji Kultura” – Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10:00-14:00 Turniej Świąteczny Szkoły 

Tańca MASTA DANCE, Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00-21:00 APS Rumia – KS Spójnia 

Stargard, Hala Widowiskowo-Sportowa 49

godz. 18:45 Koncert kolęd w wyk. Chóru 

Uniwersytetu medycznego z Gdańska, Kościół 

Św. Jana z Kęt, ul. Stoczniowców 23

godz. 13:00-14:00 Orszak Trzech Króli 2019 

(Koncert), Pomnik Św. Jana Pawła II

godz. 17:00-20:30 (5 kolejka), Rumska Liga Halowa 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-11:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

w Pływaniu Drużynowym, Pływalnia MOSiR, 

ul. Rodziewiczówny 8 

godz. 11:00-14:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej w Pływaniu Drużynowym, Pływalnia 

MOSiR, ul. Rodziewiczówny 8 

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Dwa 

Ognie Usportowione Dziewcząt i Chłopców, Szkoła 

Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19 

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle 

„Liczypieski”, Stacja Kultura Biblioteka Główna,

 ul. Starowiejska 2 Obowiązują zapisy: 

zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 10:00 Festiwal Małe Trójmiasto Kaszubskie 

śpiewa kolędy, eliminacje chórów szkolnych, Dom 

Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 17:30 Festiwal Małe Trójmiasto Kaszubskie 

śpiewa kolędy, eliminacje chórów dorosłych, Dom 

Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18:00 Wernisaż wystawy fotografii 

Aleksandry Barankiewicz „Bibliotekarze Stacji 

Kultura”,  Stacja Kultura Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

i Młodziezy Szkolnej w Halowej Lekkiej Atletyce, 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00 Filia nr Kreatywny czwartek w Filii nr 2, 

2 MBP, ul. Kościelna 17

godz.17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle 

„Liczypieski”, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11. 

Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl

godz. 18:00 Teatr MDK – Komedia Aleksandra 

Fredry Pierwsza lepsza, czyli komedia w jednym 

akcie wierszem, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 Turniej Młodzieżowy MKS 

O r k a n ,  H a l a  W i d o w i s k o w o - S p o r t o w a , 

ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00-21:00 APS Rumia – UKŻPS Coccodrillo 

Kościan Mecz Piłki Siatkowej – II Liga Kobiet, Hala 

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 9:00-14:00  Honorowe Krwiodawstwo,

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6

godz. 13:00-20:00 XXVII finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

pokazy taneczne oraz przedstawienia w wyk. 

przedszkoli i szkół, Dom Kultury SM Janowo, 

ul. Pomorska 11

godz. 18:00  – gość spotkania Biesiada Literacka

Zbigniew Hołdys, Dom Kultury SM Janowo, 

ul. Pomorska 11

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

w Minipiłce Siatkowej Dziewcząt, Szkoła 

Podstawowa nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

w Minipiłce Siatkowej Chłopców, Szkoła 

Podstawowa nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 18:00  Famil i jny wieczór filmowy 

z niespodzianką, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

02.01 – 31.01

02.01 – 31.01 

06.01 (niedziela)

10.01 (czwartek)

12.01 (sobota)

03.01 - 31.01

07.01 – 31.01

13.01 (niedziela)

08.01 (wtorek)

05.01 (sobota)

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Dzieci 

w Pływaniu Drużynowym, Pływalnia MOSiR, 

ul. Rodziewiczówny 8

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodziezy 

Szkolnej w Pływaniu Drużynowym, Pływalnia 

MOSiR, ul. Rodziewiczówny 8

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

w Minipiłce Ręcznej Dziewcząt,  Szkoła 

Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19

godz. 18:30 Jak żyć? – spotkanie autorskie 

z Miłoszem Brzezińskim, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 

w Minipiłce Ręcznej Chłopców, Szkoła Podstawowa 

nr 10, ul. Górnicza 19

godz. 17:00  Stacja Czytanie na podwieczorek,

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2 

Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:30 Stacja Koncert Grace Gospel Choir, 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2 

godz. 09:00-14:00 Turniej Młodzieżowy MKS 

O r k a n ,  H a l a  W i d o w i s k o w o - S p o r t o w a , 

ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00-19:30  (6 kolejka), Rumska Liga Halowa

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 08:30-15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie 

Stołowym 2018/2019 V edycja, Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 15:00  Otwarty koncert semestralny szkoły 

Music Inn, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 17:00-20:30 (7 kolejka), Rumska Liga Halowa 

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-14:00  Mistrzostwa Powiatu 

Wejherowskiego Młodziezy Szkolnej w Halowej 

Lekkiej Atletyce, Hala Widowiskowo-Sportowa, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle – 

kartka ekologiczna, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna, ul. Starowiejska 2 Obowiązują zapisy: 

zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:30 Profesor Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil 

– wokół książki „Pokochawszy”, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz.17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle - 

kartka ekologiczna, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11. 

Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:00  Monologi więzienne, Teatr RUTW

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 ¡Ameryka! Spotkanie podróżniczo-

kulinarne z Moniką Mądrą-Pawlak i Janem 

Pawlakiem, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2 

godz. 18:00  Monologi więzienne, Teatr RUTW

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 08:00-14:00 Turniej Piłki Halowej SL SALOS 

( 2 0 0 9 ) ,  H a l a  W i d o w i s k o w o - S p o r t o w a , 

ul. Mickiewicza 49

godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce 

Siatkowej 2018/2019 III edycja, Hala Widowiskowo-

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00  Miejski Dom Koncert zespołu „Q”,

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 Turniej Młodzieżowy MKS 

O r k a n ,  H a l a  W i d o w i s k o w o - S p o r t o w a , 

ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-14:00  rodzinne Radosna Niedziela,

warsztaty z instruktorami, MDK Rumia, Galeria 

Rumia, ul. Sobieskiego 14A

godz. 16:00-20:00 Rumska Liga Halowa (8 kolejka), 

Hala Widowiskowo- Sportowa, ul. Mickiewicza 49

 

godz. 18:00  Famil i jny wieczór filmowy 

z niespodzianką, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 17:30 Miejski Dom Wernisaż Malarstwa, 

Kultury, ul. Mickiewicza 19 

godz. 19:00  Kąpiel w dźwiękach Mis i Gongów,

wyk. Lucyna Bierut-Mazurek, wstęp 30 zł, rezerwacja 

722-303-520, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
14.01

(poniedziałek)

19.01 (sobota)

16.01 (środa)

22.01 (wtorek)

24.01 (czwartek)

07.01
(poniedziałek)

09.01 (środa)

20.01 (niedziela)

23.01 (środa) 

15.01 (wtorek)

17.01 (czwartek)

18.01 (piątek) 25.01 (piątek)

27.01 (niedziela)

26.01 (sobota)

29.01 (wtorek)  

31.01 (czwartek)

21.01

(poniedziałek)

24.10 (środa)

Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się 

w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja 

(www.parkrun.pl/rejestracja/), wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść, 

przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.
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Telefony, ogłoszenia

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

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 | 58 668-73-11
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

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

22 Rumianie z Pasją

od razu przypomina sobie jedną z tych 

niesamowitych historii, które napisać mogło 

jedynie życie. 

– Najbardziej zaskakująca rzecz o jakiej 

informowałem to poszukiwania nietypowego 

zwierzaka. Jeden z mieszkańców napisał 

w prywatnej wiadomości, że po Rumi... biega 

kangur. W życiu nie spodziewałbym się takiej 

informacji! Ostatecznie okazała się ona 

prawdziwa, a kangura, który zbiegł z pobliskiego 

mini-zoo, udało się odnaleźć - śmieje się Paweł 

Jałoszewski. 

„Tymczasem w Rumi” to przede wszystkim profil 

na portalu Facebook. Mimo to jego autor 

niedawno rozszerzył działalność. Od kilku 

miesięcy czytelnicy mogą poznawać swoje miasto 

za pośrednictwem bloga znajdującego się pod 

adresem www.tymczasemwrumi.pl 

– Strona wystartowała w październiku. 

Zainteresowanie jest dużo większe niż się 

spodziewałem – wyjaśnia Paweł Jałoszewski. 

– Warto dodać, że zarówno profil, jak i blog 

obserwują nie tylko mieszkańcy naszego miasta, 

ale i Redy czy Wejherowa. Wielu moich 

czytelników to osoby, które nie mieszkają już 

w Rumi, ale wciąż czują do niej sentyment – dodaje. 

Paweł Jałoszewski przyznaje, że po pewnym 

okresie stagnacji, Rumia zaczęła na nowo 

budować swoją markę. I z roku na rok staje się ona 

coraz silniejsza.

–  Pos t r zegan ie  Rumi  za równo  p r zez 

mieszkańców, jak i sąsiadów zaczyna się 

zmieniać. Nasze miasto organizuje interesujące 

wydarzenia, sporo się u nas dzieje. Dzięki temu 

Rumia staje się coraz bardziej rozpoznawalna – 

podsumowuje bohater artykułu.   

„Tymczasem w Rumi” to jedna z najpo-

pularniejszych, najciekawszych i najbardziej 

opiniotwórczych stron zajmujących się lokalną 

tematyką. Treści zamieszczane jej łamach 

codziennie obserwują i komentują setki 

mieszkańców. 

– Mój profil od początku prowadzę ze stałą myślą 

przewodnią: jest to strona tworzona przez 

mieszkańca dla mieszkańców. Oznacza to, że dla 

moich czytelników staram się być przede 

wszystkim kolegą, sąsiadem – mówi Paweł 

Jałoszewski. – Dzięki temu na co dzień otrzymuję 

ogromne wsparcie, czytelnicy sami podsyłają mi 

różne ciekawe materiały do publikacji. Bardzo za 

to dziękuję – dodaje.

Każdego dnia na profilu Pawła Jałoszewskiego 

pojawiają się aktualności z życia miasta, piękne 

fotografie, a także różnego rodzaju ciekawostki. 

– Pierwotnie „Tymczasem w Rumi” miało być 

profilem humorystycznym. Inspirowałem się 

komiksowymi dymkami „Meanwhile in” 

[„Tymczasem w...” – przyp. red.], obecnymi 

chociażby w popularnych memach. Tak zresztą 

powstała nazwa – opowiada Paweł Jałoszewski. 

– Moje zainteresowanie miastem wciąż jednak 

rosło i dlatego zdecydowałem się na rozszerzenie 

tematyki. W internecie nie istniało wówczas zbyt 

wiele miejsc, z których można było się dowiedzieć 

czegoś o Rumi. I tak na moim profilu zacząłem 

umieszczać nie tylko bieżące informacje, lecz 

także anegdoty, ciekawostki, fotografie czy filmy 

– dodaje. 

W natłoku informacji związanych z Rumią nie 

braku je  też  tak i ch ,  k tóre  wyda ją  s ię 

nieprawdopodobne. Paweł Jałoszewski niemal 

Paweł Jałoszewski to bloger, społecznik, a przede wszystkim rumianin wrażliwy na 

to, co dzieje się w mieście. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się na profilu Facebook 

„Tymczasem w Rumi”, który obserwuje ponad 10 tysięcy osób. 

„Szanowni Państwo, Gmina Miejska Rumia ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na zadania publiczne Gminy w 2018 r. Termin składania ofert ustala się do 

7 stycznia 2019r. do godz. 17.00. Formularze Oferty realizacji zadania publicznego oraz wymagane załączniki znajdą Państwo w zakładce Organizacje 

Pozarządowe, wzory dokumentów do pobrania na stronie rumia.eu" 
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Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady w styczniu 2019 roku:

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

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

21.01 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Maria Bochniak,

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

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi 

oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w styczniu 2019 roku

Termin sesji:

31 stycznia 2019 roku godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Rumi

Tematy wiodące sesji w dniu 31 stycznia 2019 r.:

ź Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 
i przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym,

ź Roczne plany pracy Komisji Rady.

Sesja Rady Miejskiej Rumi

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 
Gospodarczej 

Komisja Samorządowa

21 stycznia, godz. 19.00 (poniedziałek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 stycznia 00, godz. 16.  (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

28 stycznia, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 stycznia, godz. 17.30 (środa)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

28 stycznia, godz. 17.30 (poniedziałek)  
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

29 stycznia, godz. 16.30 (wtorek)

Komisja Polityki 
Społecznej

Paweł
Jałoszewski
twórca „Tymczasem w Rumi”:
Rumia staje się coraz bardziej rozpoznawalna 

Jedna z fotografii umieszczonych na profilu Tymczasem w Rumi. Fot. P. Jałoszewski 

Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji

21 stycznia, godz. 18.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Rewizyjna

Komisja
Bezpieczeństwa

Komisja Sportu,
Rekreacji i Promocji 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
29 stycznia, godz. 17.00 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
29 stycznia, godz. 17.30 (wtorek)

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

24 stycznia, godz. 17.45 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Kultury 24 stycznia 30, godz. 16.  (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
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Telefony, ogłoszenia

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

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 | 58 668-73-11
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

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

22 Rumianie z Pasją

od razu przypomina sobie jedną z tych 

niesamowitych historii, które napisać mogło 

jedynie życie. 

– Najbardziej zaskakująca rzecz o jakiej 

informowałem to poszukiwania nietypowego 

zwierzaka. Jeden z mieszkańców napisał 

w prywatnej wiadomości, że po Rumi... biega 

kangur. W życiu nie spodziewałbym się takiej 

informacji! Ostatecznie okazała się ona 

prawdziwa, a kangura, który zbiegł z pobliskiego 

mini-zoo, udało się odnaleźć - śmieje się Paweł 

Jałoszewski. 

„Tymczasem w Rumi” to przede wszystkim profil 

na portalu Facebook. Mimo to jego autor 

niedawno rozszerzył działalność. Od kilku 

miesięcy czytelnicy mogą poznawać swoje miasto 

za pośrednictwem bloga znajdującego się pod 

adresem www.tymczasemwrumi.pl 

– Strona wystartowała w październiku. 

Zainteresowanie jest dużo większe niż się 

spodziewałem – wyjaśnia Paweł Jałoszewski. 

– Warto dodać, że zarówno profil, jak i blog 

obserwują nie tylko mieszkańcy naszego miasta, 

ale i Redy czy Wejherowa. Wielu moich 

czytelników to osoby, które nie mieszkają już 

w Rumi, ale wciąż czują do niej sentyment – dodaje. 

Paweł Jałoszewski przyznaje, że po pewnym 

okresie stagnacji, Rumia zaczęła na nowo 

budować swoją markę. I z roku na rok staje się ona 

coraz silniejsza.

–  Pos t r zegan ie  Rumi  za równo  p r zez 

mieszkańców, jak i sąsiadów zaczyna się 

zmieniać. Nasze miasto organizuje interesujące 

wydarzenia, sporo się u nas dzieje. Dzięki temu 

Rumia staje się coraz bardziej rozpoznawalna – 

podsumowuje bohater artykułu.   

„Tymczasem w Rumi” to jedna z najpo-

pularniejszych, najciekawszych i najbardziej 

opiniotwórczych stron zajmujących się lokalną 

tematyką. Treści zamieszczane jej łamach 

codziennie obserwują i komentują setki 

mieszkańców. 

– Mój profil od początku prowadzę ze stałą myślą 

przewodnią: jest to strona tworzona przez 

mieszkańca dla mieszkańców. Oznacza to, że dla 

moich czytelników staram się być przede 

wszystkim kolegą, sąsiadem – mówi Paweł 

Jałoszewski. – Dzięki temu na co dzień otrzymuję 

ogromne wsparcie, czytelnicy sami podsyłają mi 

różne ciekawe materiały do publikacji. Bardzo za 

to dziękuję – dodaje.

Każdego dnia na profilu Pawła Jałoszewskiego 

pojawiają się aktualności z życia miasta, piękne 

fotografie, a także różnego rodzaju ciekawostki. 

– Pierwotnie „Tymczasem w Rumi” miało być 

profilem humorystycznym. Inspirowałem się 

komiksowymi dymkami „Meanwhile in” 

[„Tymczasem w...” – przyp. red.], obecnymi 

chociażby w popularnych memach. Tak zresztą 

powstała nazwa – opowiada Paweł Jałoszewski. 

– Moje zainteresowanie miastem wciąż jednak 

rosło i dlatego zdecydowałem się na rozszerzenie 

tematyki. W internecie nie istniało wówczas zbyt 

wiele miejsc, z których można było się dowiedzieć 

czegoś o Rumi. I tak na moim profilu zacząłem 

umieszczać nie tylko bieżące informacje, lecz 

także anegdoty, ciekawostki, fotografie czy filmy 

– dodaje. 

W natłoku informacji związanych z Rumią nie 

braku je  też  tak i ch ,  k tóre  wyda ją  s ię 

nieprawdopodobne. Paweł Jałoszewski niemal 

Paweł Jałoszewski to bloger, społecznik, a przede wszystkim rumianin wrażliwy na 

to, co dzieje się w mieście. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się na profilu Facebook 

„Tymczasem w Rumi”, który obserwuje ponad 10 tysięcy osób. 

„Szanowni Państwo, Gmina Miejska Rumia ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na zadania publiczne Gminy w 2018 r. Termin składania ofert ustala się do 

7 stycznia 2019r. do godz. 17.00. Formularze Oferty realizacji zadania publicznego oraz wymagane załączniki znajdą Państwo w zakładce Organizacje 

Pozarządowe, wzory dokumentów do pobrania na stronie rumia.eu" 
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Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady w styczniu 2019 roku:

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

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

21.01 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Maria Bochniak,

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

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi 

oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w styczniu 2019 roku

Termin sesji:

31 stycznia 2019 roku godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Rumi

Tematy wiodące sesji w dniu 31 stycznia 2019 r.:

ź Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 
i przeciwdziałanie narkomanii w środowisku lokalnym,

ź Roczne plany pracy Komisji Rady.

Sesja Rady Miejskiej Rumi

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 
Gospodarczej 

Komisja Samorządowa

21 stycznia, godz. 19.00 (poniedziałek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 stycznia 00, godz. 16.  (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

28 stycznia, godz. 16.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 stycznia, godz. 17.30 (środa)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

28 stycznia, godz. 17.30 (poniedziałek)  
sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Polityki 

Przestrzennej

29 stycznia, godz. 16.30 (wtorek)

Komisja Polityki 
Społecznej

Paweł
Jałoszewski
twórca „Tymczasem w Rumi”:
Rumia staje się coraz bardziej rozpoznawalna 

Jedna z fotografii umieszczonych na profilu Tymczasem w Rumi. Fot. P. Jałoszewski 

Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji

21 stycznia, godz. 18.30 (poniedziałek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Rewizyjna

Komisja
Bezpieczeństwa

Komisja Sportu,
Rekreacji i Promocji 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
29 stycznia, godz. 17.00 (wtorek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
29 stycznia, godz. 17.30 (wtorek)

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

24 stycznia, godz. 17.45 (czwartek)

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

Komisja Kultury 24 stycznia 30, godz. 16.  (czwartek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
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w Rumi

Zbiórka
krwi

miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Stoczniowców 6

Oddaj krew

PODARUJ ŻYCIE
Rejestracja

dawców
szpiku

Burmistrza RumiPrzewodniczącego Rady Miejskiej
Michała PasiecznegoAriela Sinickiego

Akcja pod Honorowym Patronatem

Dla Damiana
24-letniego

mieszkańca Rumi

13.01.2019 od 9:00 do 14:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących

13.01.2019 od 14:00 do 20:00 Hala MOSiR  

Stoczniowców 6

Honorowe Krwiodawstwo: 13.01.2019 od 9:00 do 14:00 

Rejestracja Dawców Szpiku: 12.01.2019 od 13:00 do 18:00
miejsce:  Centrum Handlowe Auchan


