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Jeśli więc masz w domu plastikowe nakręt-
ki, stare płyty CD i DVD, nieużywany lub ze-
psuty telefon komórkowy, komputer czy ta-
blet – nie wyrzucaj tego, tylko przynieś do 
miejskiego urzędu! W ten sposób możesz 
pomóc w uzbieraniu pieniędzy na leczenie 
i rehabilitację 10-letniego Maksa, miesz-
kańca Rumi. 
Maks choruje na zespół Di George’a. Scho-
rzenie charakteryzuje się tym, że układ od-
pornościowy chłopca praktycznie nie funk-
cjonuje, przez co Maks nie może chodzić 
do szkoły ani bawić się z innymi dziećmi. 
Maks przeszedł także udar mózgu oraz 
dwie operacje serca, często jest zmuszony 
odwiedzać szpitale.
Zespół Di George’a to zespół wrodzonych 
wad genetycznych. Mimo tego, że chorych 
nie da się całkowicie wyleczyć, właściwe 
postępowanie i leczenie znacznie popra-
wia jakość ich życia. Nadzieją na spraw-
ność chłopca jest rehabilitacja, między in-
nymi specjalistyczne ćwiczenia nóg oraz 
kręgosłupa, które przywrócą mu spraw-

ność. Leczenie Maksa jest możliwe, dzię-
ki inicjatywie społecznej, odbywającej się 
pod hasłem „Do korka korek i uzbiera się 
worek”. Polega ona na zbiórce: plastiko-
wych nakrętek, płyt CD i DVD, zepsutych 
telefonów komórkowych czy też niedziała-
jących komputerów stacjonarnych, lapto-
pów i tabletów. Rodzina chłopca przekaże 
to wszystko firmie zajmującej się recyklin-
giem, za co fundacja otrzyma środki finan-
sowe niezbędne do rehabilitacji 10-latka.
Do akcji włączyli się między innymi wejhe-
rowscy policjanci oraz pracownicy redzkiej 
Fabryki Kultury oraz pracownicy Urzędu 
Miasta Rumi.
- Zachęcamy, by nie wrzucać wspomnia-
nych przedmiotów do kosza, ale zbierać je 
i przynosić do Urzędu Miasta Rumi, a do-
kładniej do pokoju 113 (pon. 9:00-17:00, wt.
-pt. 7:30-15:30) – apelują rumscy urzędni-
cy. - Nakrętki przyjmują również pracowni-
cy Miejskiego Domu Kultury w Rumi (pon.
-pt. 9:00-19:00). Ostatecznie wszystko zo-
stanie przekazane mamie chłopca.

Pomóc można również przekazując 1% po-
datku. Więcej informacji na ten temat moż-
na znaleźć na Facebooku (Twojprocentdla-
Maksia) lub kontaktując się z mamą chłop-
ca, pod numerem telefonu 607 322 111. 
/raf/

Projekt „Ja w internecie. Program szkolenio-
wy w zakresie rozwoju kompetencji cyfro-
wych”,  zakłada przeprowadzenie cyklu bez-
płatnych szkoleń, dzięki którym mieszkań-
cy dowiedzą się, jak sprawnie i bezpiecznie 
funkcjonować w internecie. Rumia zdobyła 
na realizację tego przedsięwzięcia 150 tysię-
cy złotych. Za te pieniądze zostaną sfinanso-
wane bezpłatne szkolenia dla mieszkańców. 
Głównym założeniem projektu jest zwięk-
szenie grupy świadomych i kompetentnych 
użytkowników internetu. Nabór wciąż trwa 
– wszyscy chętni mogą się jeszcze zapisać 
i wziąć udział w szkoleniu. 
– Planujemy realizację dwunastogodzinnych 
szkoleń, realizowanych w dwudniowych cy-
klach. Uczestnicy będą mogli, pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów, podnieść 
swoje umiejętności w siedmiu modułach – 
mówi Wiesława Pacholczyk, naczelnik Wy-

działu Spraw Społecznych. 
Kto może wziąć udział w tym przedsięwzię-
ciu? Niemal każdy. Uczestnikami projektu 
mogą być osoby, które ukończyły 25. rok ży-
cia, w tym: osoby niepełnosprawne, rolnicy, 
osoby niepełnosprawne ze specjalnymi po-
trzebami szkoleniowymi, a także seniorzy.
W ramach projektu gmina oferuje bezpłatne 

wsparcie w następujących modułach: „Ro-
dzic w internecie”, „Moje finanse i transak-
cje w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sie-
ci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, 
„Tworzę własną stronę internetową (blog) ”, 
a także „Mój biznes w sieci”.
- Wszystkich zainteresowanych uczestnic-
twem w projekcie zapraszamy do kontak-
tu telefonicznego (nr tel. 58 679-65-39) lub 
osobistego odwiedzenia siedziby Urzędu 
Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7), pokój 010 
– wyjaśnia Wiesława Pacholczyk. - Projekt 
będzie realizowany do czerwca 2019 roku 
w Szkole Podstawowej numer 7 w Rumi. 
Program jest finansowany i realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: 
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Dzia-
łania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz roz-
woju kompetencji cyfrowych. /raf/

Internet bez tajemnic
Chcesz wziąć udział w cyklu bezpłatnych szkoleń, podczas których
 dowiesz się, jak sprawnie i bezpiecznie korzystać z internetu? 
Weź udział w projekcie „Ja w internecie”!

Ty też możesz 
pomóc Maksowi!

To, co przez wiele osób traktowane jest jako zwykłe śmieci, może pomóc w pozyskaniu 
środków finansowych na leczenie 10-letniego chłopca. W Rumi trwa zbiórka odpadów. 
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Przebudowany peron wraz z kładką 
i całą infrastrukturą jest jedną z naj-
ważniejszych inwestycji w Rumi. Sta-
cja będzie bowiem częścią komuni-
kacyjnego węzła integracyjnego, któ-
ry zmieni komunikację w mieście. 

Rewolucja 
w komunikacji

Peron w Rumi Janowie nie był mo-
dernizowany od ok. 30 lat. Inwesty-
cja była więc bardzo wyczekiwa-
na. Tym bardziej, że nie chodzi tylko 
o komfort pasażerów korzystających 
z Szybkiej Kolei Miejskiej. Powstają-
cy węzeł będzie bowiem „ogniwem” 
łączącym komunikację samochodo-
wą, kolejową, autobusową oraz rowe-
rową. 
Przebudowa stacji była kluczowym 
elementem całej inwestycji, której 
koszt wyniósł ok. 10 milionów zło-
tych. Prace stanowiły pierwszy etap 
budowy węzła integracyjnego z tu-
nelem i były realizowane przez spół-
kę PKP Szybka Kolej Miejska w Trój-
mieście.

Nowy peron, 
kładka i windy

Prace budowlane trwały kilka mie-
sięcy. Obejmowały budowę nowego, 

zadaszonego peronu wraz z infra-
strukturą, bezpiecznych schodów 
oraz kładek dla pieszych, a także 
wind, które powstały m.in. z myślą 
o osobach niepełnosprawnych, ro-
werzystach oraz rodzicach z wóz-
kami dziecięcymi. Obecnie prace 
dobiegły końca, trwają procedury 
związane z odbiorem inwestycji. 
- Potrzeba przebudowy stacji kole-
jowej w Janowie była jednym z po-
wodów, dla których przed laty zde-
cydowałem się starać o mandat rad-
nego - podkreśla Ariel Sinicki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Rumi. - 
Bardzo długo mieszkańcy tej części 
miasta czekali na nową infrastruk-
turę. 

Czas na drugi etap
Rozpoczęcie odbioru technicznego 
oznacza, że zbliża się drugi etap in-
westycji, realizowany przez Rumię 
w ramach tzw. ZIT-u. Przedsięwzię-
cie, warte kilkadziesiąt milionów 
złotych, zakłada budowę chodni-
ków, parkingów z obu stron linii ko-
lejowej, zatok autobusowych, ście-
żek rowerowych, parkingu dla ro-
werów, a także stworzenie tune-
lu doprowadzającego komunikację 
zbiorową do dworca PKP. Wszystko 
to spowoduje, że powstanie funk-
cjonalny i spójny system transpor-
tu publicznego. /raf/

Stacja gotowa, 
czas na II etap

Trwa odbiór zmodernizowanej stacji kolejowej SKM Rumia Janowo. 
Jeszcze w tym miesiącu inwestycja ma być oficjalnie oddana do użytku. 

Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi:
- Trwające odbiory kończą pierwszy etap 
wielkiego przedsięwzięcia. My, jako miasto, 
w drugiej kolejności będziemy realizowa-
li budowę tunelu. W pobliżu stacji powsta-
nie też ponad 200 miejsc parkingowych, za-
równo od strony ulicy Gdańskiej, jak i dro-
gi krajowej numer 6. Dodam, że zgodnie 
z planami PKP w ciągu najbliższych kilku 
lat Rumia będzie dysponować łącznie trze-
ma nowoczesnymi stacjami kolejowymi: Ja-
nowo, dworzec główny i Biała Rzeka. Ten 
ostatni dworzec powstanie w ramach mo-
dernizacji linii kolejowej nr 202, która ma 
się rozpocząć w 2020 roku. Będzie to jesz-
cze jedna inwestycja, realizowana przez 
PKP PLK - wszystko po to, by pociągi dale-
kobieżne osiągały na tym odcinku o wiele 
większą prędkość, niż obecnie.

W tym miesiącu włodarze mieli okazję po raz 
pierwszy przejechać się testowym rowerem. Takim 
samym, jakie będą dostępne dla mieszkańców i tu-
rystów w ramach wprowadzanego włąśnie Systemu 
Roweru Metropolitalnego Mevo. Rowerem przeje-
chali się m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, 
burmistrz Władysławowa Roman Kużel oraz bur-
mistrz Rumi Michał Pasieczny. 
Czym charakteryzuje się taki pojazd? Jest wyposa-
żony m.in. w hamulce tarczowe, regulowane siodeł-
ko, a także dodatkowe akcesoria, takie jak koszyk 
czy dzwonek. Xciekawym rozwiązaniem jest elek-
tryczne wspomaganie, które włącza się automa-
tycznie przy pedałowaniu. 
- Wszystko to powoduje, że podróż takim rowerem 
jest przyjemny, wygodny i bezpieczny – zgodnie 
przyznali włodarze po pierwszej przejażdżce. 
Dokładna data uruchomienia systemu nie jest jesz-
cze znana. Jak podkreślają przedstawiciele stowa-
rzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot, termin jest uzależniony przede wszystkim 
od przekazania gotowej serii rowerów, mobilnej 
aplikacji służącej do wypożyczania jednośladów 
oraz oprogramowania, które umożliwi śledzenie lo-
kalizacji rowerów i poziomu naładowania baterii. Po 
przekazaniu rowerów i oprogramowania konieczne 
będzie jeszcze przeprowadzenie testów i dokład-
ne sprawdzenie poprawności działania wszystkich 
elementów systemu przez ekspertów. 
Przypomnijmy, że w pierwszej fazie do dyspozy-
cji mieszkańców obszaru metropolitalnego będą 
1244 rowery. Docelowo ma ich być znacznie więcej, 
bo ponad 4000. W projekcie uczestniczy 14 gmin, 
w tym Rumia. Stojaki na jednoślady są już zamon-
towane, a system ma zostać uruchomiony w pierw-
szej połowie 2019 roku. Umowa na jego realizację 
zostanie zawarta na 6,5 roku od dnia wystartowa-
nia przedsięwzięcia. /raf/

RoweR Mevo 
wystartuje na wiosnę
Przygotowania do uruchomie-
nia Systemu Roweru Metropoli-
talnego Mevo trwają, z rowerów 
będzie można korzystać od wio-
sny przyszłego roku. Ale już te-
raz samorządowcy mieli okazję 
przetestować jednoślady. 

Fot. UM Rumia

Fot. UM Rumia
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WybóR nA koleJną kAdenCJę to doWód, że MieSzkAń-
Cy AkCePtuJą PAnA SPoSób zARządzAniA MiASteM. 
CzyM dlA PAnA JeSt tAk WySokie PoPARCie W Wybo-
RACh – PoWodeM do SAtySfAkCJi, MotyWACJą do dAl-
SzeJ PRACy, zAChętą do PodeJMoWAniA koleJnyCh 
WyzWAń nA RzeCz MieSzkAńCóW i MiAStA?

- Wynik jest olbrzymim sukcesem. Bardzo dziękujemy mieszkań-
com Rumi za ogromne poparcie. Cieszymy się, że aż tylu radnych 
z komitetu Ponad Podziałami zdobyło mandat. Także i mój wynik 
jako burmistrza jest bardzo wysoki, co świadczy o ogromnym za-
ufaniu mieszkańców, za co jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
Motywacja w dalszym ciągu jest ogromna – uwielbiam tworzyć, 
praktycznie przez całe życie udzielam się społecznie w różnych 
dziedzinach: od prowadzenia stowarzyszenia, sportu, poprzez or-
ganizację imprez, aż po współpracę z placówkami wychowawczy-
mi w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Efek-
ty wszystkich działań mnie napędzają. Cały zespół pracowników 
oraz radnych podchodzi do swoich zadań podobnie, co powoduje, 
że jest to dla mnie ogromna motywacja i doping do dalszej pracy.

Czego MieSzkAńCy Mogą Się SPodzieWAć W koleJnyCh 
lAtACh? CzekAJą iCh JAkieś duże zMiAny?

- Skupimy się na kontynuacji dotychczasowych działań i wyko-
rzystaniu środków zewnętrznych. Trzeba pamiętać, że zakontrak-
towanie w umowach ponad 60 milionów złotych to nie wszystko. 
Musimy dopilnować, aby wszystkie projekty zostały skutecznie 
zrealizowane.
Marzeniem wielu mieszkańców było zagospodarowanie Góry Mar-
kowca, gdzie trwają działania proceduralne, pojawiają się pierwsze 
przetargi, a zakończyły się już prace archeologiczne. Jeśli chodzi 
o komunikację to tzw. Droga Trzech Powiatów i tunel w Janowie, 
który pozwoli jeździć na skróty mieszkańcom Janowa i rozładuje 
korki w całym mieście. Bardzo istotne są też tereny inwestycyjne, 
które znacznie zwiększą liczbę miejsc pracy i wpływy do budże-
tu miasta, co pozwoli na realizację kolejnych inwestycji oraz zadań 
społecznych oczekiwanych przez mieszkańców.

JAkie nAJWiękSze WyzWAniA StoJą PRzed RuMSkiM 
SAMoRządeM W Ciągu nAJbliżSzyCh 5 lAt?

- Największym wyzwaniem będą finanse miasta. Dostrzegamy za-
grożenie w nakładaniu na samorządy kolejnych obciążeń finanso-
wych przez Rząd. Reforma oświaty i ruchy związane z subwen-
cją zmusiły nas, tylko w 2018 roku, do przesunięcia około 4 mi-
lionów złotych na zadania oświatowe. Były to środki, które chcie-
liśmy przeznaczyć na działania społeczne dla dzieci, młodzieży, 
seniorów oraz budowę ulic. Jest też kwestia kolejnych wprowa-

dzanych przez rząd podatków, które będziemy musieli wdrożyć. 
Chodzi o prawo wodne i opodatkowanie mieszkańców oraz przed-
siębiorców za wody opadowe, spływające do kanalizacji burzowej. 
Miasto będzie musiało regulować ten podatek do Wód Polskich 
(Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”). W ten spo-
sób, po raz kolejny, rząd zrzuci na samorządy niemałe dodatkowe 
koszty, co znowu ograniczy nasze wydatki na działania społeczne 
oraz inwestycyjne. Dodatkowym znaczącym kosztem będzie sku-
tek zapowiadanych podwyżek cen prądu, co również może ozna-
czać znacznie większe wydatki – w skali miasta może to być 
kwota ok. 1,5-2 mln złotych.
Takie dodatkowe obciążenia gmin, które nie mogą 
prowadzić działalności gospodarczej, jest wręcz 
niemożliwe do zbilansowania. Efektem będzie re-
alizacja mniejszej liczby działań na rzecz miesz-
kańców.

któRe z zAdAń uWAżA PAn zA PRio-
RytetoWe? Czy RuMiA będzie StA-
WiAć PRzede WSzyStkiM nA RozWóJ in-
fRAStRuktuRy dRogoWeJ, inWeSty-
CJe W edukACJę, SPoRt i RekReACJę, 
A Może JeSzCze Coś innego?

- Mamy kilka priorytetów. Komunikacja, aby 
walczyć z korkami ulicznymi, czyli inwestycje 
drogowe – tunel w Janowie, przebudowa Ron-
da JP II, aby włączyć w nie ul. Żołnierzy I DWP, 
rozbudowa o dodatkowe pasy ruchu ul. Dębogór-
skiej (tzw. lewoskręty) w kierunku ul. Kościelnej 
i ul. Mickiewicza, dalsze działania związane z inicja-
tywą budowy Drogi Trzech Powiatów wspólnie z inny-
mi samorządami, budowa wspólnie z PKP PLK nowego 
przystanku, tunelu oraz układu drogowego na wyso-
kości Auchan, łączącego ul. Grunwaldzką z Ce-
gielnianą. 
Tereny rekreacyjne – dalsze etapy bu-
dowy ciągu wzdłuż Zagórskiej 
Strugi, inwestycje na Górze 
Markowca, zapoczątko-
wanie działań inwesty-
cyjnych na Błoniach Ja-
nowskich. 
Inwestycje w bazę 
oświatową w szczegól-
ności sale gimnastycz-
ne – SP 6, SP 1 i SP 7.
Kontynuacja działań 
nad zwiększeniem 

bezpieczeństwa w mieście, jak i walki ze smogiem.
Oczywiście pragniemy też rozwijać jak najwięcej działań społecz-
nych dla seniorów, osób niepełnosprawnych, a także dzieci i mło-
dzieży i zdobywać na te cele jak największe środki finansowe.

zARządzAnie MiASteM WyMAgA WSPółPRACy z innyMi 
SAMoRządAMi oRAz RozMAityMi inStytuCJAMi i oRgA-
nizACJAMi. JAk PAn Widzi tę WSPółPRACę W PeRSPek-
tyWie nAJbliżSzyCh kilku lAt?

- W zeszłej kadencji współpraca z sąsiednimi gmi-
nami, powiatem, marszałkiem województwa, 

czy też innymi organizacjami przebiegała 
wzorowo, więc nie przewiduję zmian.

MyśląC o PRzySzłośCi, JAką 
ChCiAłby PAn zobACzyć Ru-
Mię zA nAJbliżSze 5, A Może 
i 10 lAt?

- Rumia bezpieczna, przepustowa 
na ulicach, z zielonymi terenami 
rekreacyjnymi do czynnego spę-
dzania wolnego czasu i z bogatą 
ofertą dla naszych mieszkańców. 

Mam nadzieję, że uda się zrealizo-
wać wszystkie planowane projekty, 

co spowoduje, że efektów nie trzeba 
będzie już sobie wyobrażać, a będą one 

namacalne.

Przed nami 5 lat wyzwań 
i wytężonej pracy

ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?
NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

Z Michałem Pasiecznym, burmistrzem Rumi, o wyzwaniach stojących przed rumskim samorządem na najbliższą 
kadencję oraz kierunkach rozwoju miasta, rozmawia Rafał Korbut.
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I właśnie w takie dwa urzą-
dzenia wyposażono nie-
dawno Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Oprócz zakupu urządzeń 
przeprowadzono także 
specjalne szkolenie dla 
pracowników ośrodka. 
Zarówno zakup, jak i szko-
lenie, zostały sfinansowa-
ne w ramach zeszłorocz-
nej edycji Budżetu Obywa-
telskiego. Inicjatywa uzy-
skała prawie 1700 gło-
sów, dzięki czemu znalazła 
się w grupie projektów BO 
2018 w Rumi przeznaczo-
nych do realizacji. 
Wybór MOSiR-u jako lo-
kalizacji urządzeń nie był 
przypadkowy. 
- Montaż defibrylatorów za-
lecany jest w miejscach 
i obiektach przyjmujących 
duże skupiska ludzi. A prze-
cież na terenie MOSiR-u od-
bywają się m.in. imprezy ma-
sowe oraz treningi. W przy-
padku wystąpienia zabu-

rzenia rytmu serca, zagra-
żającego zdrowiu lub życiu 
poszkodowanego, takie urzą-
dzenie może okazać się bez-
cenne - argumentował Bar-
tosz Smolik, który wspólnie 
z radną poprzedniej kadencji 
Jolantą Dobrzeniecką przy-
gotował projekt pt. „Defibry-
lator (AED) dla pływalni MO-
SiR Rumia i hali sportowo-
widowiskowej MOSiR Rumia”. 
- Mam nadzieję, że okazji do 
użycia tych defibrylatorów 
będzie jak najmniej.

Zakup dwóch defibrylato-
rów AED, które zostały za-
montowane przy wejściu i na 
pływalni, oraz przeszkolenie 
wszystkich pracowników MO-
SiR-u wydano niespełna 25 
tysięcy złotych. 
- Jest to już trzeci projekt 
realizowany przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rumi - informuje Jolanta 
Król, dyrektor MOSiR w Rumi. 
- Wcześniejsze to kurs samo-
obrony dla kobiet oraz kurs 
pierwszej pomocy. /raf/

Te urządzenia mogą 
uratować życie
defibrylatory to urządzenia, które stosuje się pod-
czas reanimacji. Mogą uratować ludzkie życie. 
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Od czterech miesięcy trwają prace budow-
lane w PZS nr 1 w Rumi. Przedsięwzięcie za-
kłada nadbudowę nad małą halą sportową 
dwóch kondygnacji z pięcioma salami lek-
cyjnymi oraz wielofunkcyjnego poddasza, 
w którym mieścić się będzie czytelnia multi-
medialna. Inwestycja usprawni funkcjonowa-
nie placówki oraz wpłynie na jakość prowa-
dzonych zajęć i komfort nauki uczniów. 
– Koncepcja rozbudowy szkoły pojawiła się 
już na początku poprzedniej kadencji – za-
znacza Starosta Wejherowski Gabriela Li-
sius. – Z uwagi na to, że placówka cały czas 
się rozwija i poszerza ofertę edukacyjną, po-
trzebne było opracowanie planu rozbudowy 
szkoły, by zapewnić uczniom lepsze warunki 
lokalowe do nauki.
Jak podkreśla Wicestarosta Wejherow-

ski Jacek Thiel, Samorząd Powiatu Wejhe-
rowskiego od wielu lat prowadzi działania 
w celu podniesienia standardów nauczania 
w powiatowych placówkach edukacyjnych.
– Oświata to bardzo ważna dziedzina dzia-
łalności Samorządu Powiatu Wejherowskie-
go, stanowiąca około 40% wydatków całe-
go budżetu. To inwestycja w młode poko-
lenie, stąd każdego roku powiat prowadzi 
działania w celu podniesienia standardów 
nauczania, dostosowania oferty edukacyj-
nej do potrzeb lokalnego rynku pracy czy 
doposażenia i unowocześnienia warszta-
tów szkolnych i pracowni – podkreśla Wi-
cestarosta Jacek Thiel.
Warto dodać, że dzięki rozbudowie rum-
ska placówka będzie także lepiej przygo-
towana do podwójnego naboru, który po-

Powiat inwestuje w I Liceum 
Ogólnokształcące w Rumi
Trwa rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi, w którego skład wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt 
Pomorskich. Inwestycja kosztować będzie blisko 5 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Powiatu Wejherowskiego. 
Dnia 28 listopada odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Rozbudowa ma zakończyć się w przyszłym roku.

jawi się w przyszłym roku.
– Na skutek reformy edukacyjnej w roku 
szkolnym 2019/2020 placówka będzie musia-
ła przyjąć podwójną liczbę absolwentów, po-
nieważ do szkoły zgłoszą się uczniowie wyga-
szanych gimnazjów i jednocześnie absolwenci 
klas ósmych szkół podstawowych – mówi Dy-
rektor PZS nr 1 w Rumi Lucyna Penkowska. 
Prace budowlane realizuje Przedsiębior-
stwo Budowlane TEAM Zbigniew Bilik. 
Zgodnie z harmonogramem rozbudowa ma 
zakończyć się w 2019 r., tak by od września 
uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowych 
pomieszczeniach. 
W tej chwili w szkole jest 17 oddziałów i 17 
klas lekcyjnych, a młodzież może uczyć się 
na kierunkach o profilu: humanistycznym, 

matematycznym, medycznym, lingwistycz-
nym i sportowym. Utworzona została także 
klasa dwujęzyczna, jedyna w powiecie wej-
herowskim.
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi to nie je-
dyna placówka edukacyjna, która jest obec-
nie rozbudowywana. Jak zaznacza Starosta 
Wejherowski, cały czas kontynuowane są 
rozbudowy szkół zawodowych, branżowych. 
Rozpoczęła się także budowa w Powiatowym 
Zespole Szkół w Redzie, który powiększy się 
o kompleks dziesięciu pracowni, głównie do 
kształcenia technicznego.
 – Ta inwestycja także realizowana jest ze 
środków powiatu. Niebawem również i tam 
spotkamy się na wmurowaniu aktu erekcyj-
nego – zapowiada Gabriela Lisius.
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Zmiana opłat czeka wszyst-
kie gminy, ze względu na ro-
snące koszty wywozu odpa-
dów, większą ilość śmieci, jak 
i wprowadzenie ustawowo do-
datkowych frakcji, które gmi-
ny mają odbierać od miesz-
kańców. To wszystko gene-
ruje dodatkowe koszty w po-
staci konieczności dodatko-
wych kursów samochodów 
do odbioru odpadów, a także 
znaczny wzrost opłat środo-
wiskowych ustalanych przez 
Ministerstwo. 
Ustawa jednoznacznie regu-
luje, że pobrana opłata śmie-
ciowa od mieszkańców ma 
sfinansować cały system od-
bioru i zagospodarowanie 
odpadów. Gmina na tym nie 
może zarabiać. Kwota jest za-
tem liczona jako suma wydat-
ków na ten cel i bezpośrednio 
przerzucona na mieszkańców 
zgodnie z ustalonymi zasada-
mi (np. od osoby). 
Cena zależy w dużym stop-
niu od opłaty środowisko-
wej. Jej wysokość jest ustala-
na w drodze rozporządzenia 
Rady Ministrów i regulowana 
w drodze obwieszczenia Mi-
nistra Środowiska. W 2013 r. 
jej wysokość wynosiła oko-
ło 115,41 zł, a już niedługo ma 
dojść do ok. 270 złotych. 
Dodatkowo we wszystkich 
gminach rośnie sumarycz-
na wagowa ilość odpadów, 
co bezpośrednio przekłada 
się na koszt wywozu (ilość 
kursów jak i opłat na samym 

wysypisku. Rosną też kosz-
ty pracy w firmach wywozo-
wych, a ubezpieczenia samo-
chodów ciężarowych wzrosły 
ostatnio od 50 do ponad 100 
%. Miasta robią coraz częst-
sze akcje odbioru odpadów 
wielkogabarytowych jak i wy-
stawiają coraz więcej koszy 
na ulicach, co również powo-
duje wzrost kosztów.
Najlepiej i najbezpiecz-
niej funkcjonują gminy, któ-
re mają własne spółki komu-
nalne, które są w stanie przy-
pilnować cen odbioru odpa-
dów i transportu na wysypi-
sko (np. Rumia i Wejherowo). 
Największe zagrożenie jest 
w gminach mniejszych lub 
tych, które nie posiadają swo-
ich spółek, ponieważ już kil-
ka razy, w tym w wojewódz-
twie pomorskim zdarzyło się, 
że na przetargu cena rosła 
dwukrotnie. Obecnie umo-
wy wieloletnie dobiegają koń-
ca i w większości gmin z całą 
pewnością należy spodzie-
wać się znacznych podwyżek 
cen za śmieci. 
Warto dodać, że np. Puck 
w tym roku znacząco pod-
niósł już cenę za śmieci, Ko-
sakowo w najbliższym czasie 
podejmie taką decyzję (nie-
dawno rozstrzygnięto prze-
targ), a w Pruszczu Gdańskim 
najniższa oferta zgłoszona 
w przetargu byłą tak wysoka, 
że zdecydowano o załeżeniu 
własnej spółki komunalnej. 
/raf/

Odbiór odpadów 
będzie droższy
gminy wprowadzają aktualizację 
opłat za śmieci. Jest to związane 
m.in. z rosnącą liczbą odpadów 
oraz wzrostem kosztów pracy. 

g W e 2 4 . P l

I n fo rmac je 
z  c a ł e g o  p ow i a t u !
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Od początku tego miesiąca nieczynny jest główny budynek 
Komisariatu Policji w Rumi przy ul. Derdowskiego 43. Było 
to konieczne z powodu rozpoczęcia remontu. W budynku 
przeprowadzana jest kompleksowa termomodernizacja. 
Na czas prowadzenia prac budynek został zamknięty dla in-
teresantów, natomiast służby kryminalne zostały tymcza-
sowo przeniesione do Komisariatu Policji w Redzie. Drugi 
budynek, w którym znajduje się pion prewencji, funkcjonu-
je bez zmian. W tym miejscu mieszkańców przyjmują funk-
cjonariusze Rewiru Dzielnicowych oraz Zespołu Wykroczeń, 
Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich oraz policjanci 
patrolowo-interwencyjni.
Wszystkie zawiadomienia dotyczące przestępstw i wykro-
czeń należy obecnie zgłaszać w Komisariacie Policji w Re-
dzie przy ul. Łąkowej 61. Natomiast Komendant Komisaria-
tu Policji w Rumi przyjmuje interesantów w Rumi na ul. Der-
dowskiego 43 w czwartki w godzinach od 14:00 do 16:00.
Wezwania interwencji policji powinno się zgłaszać, dzwo-

niąc na numer alarmowy 112. Policjanci Wydziału Prewen-
cji będą pełnić służby patrolowo-interwencyjne na terenie 
Rumi. /raf/

Komisariat tymczasowo zamknięty
W związku z rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych komisariatu policji 
w Rumi wprowadzono tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu placówki. 



iche, wygodne, klimatyzowane 
i z dostępem do sieci wi-fi – ta-
kie są nowe pociągi, które nie-
dawno wyjechały na pomor-

skie tory. Na razie kursy rozpoczę-
ły dwa nowe Impulsy, docelowo ma 
ich być dziewięć. 

Wraz z nowym rozkładem jazdy, 
który zaczął obowiązywać 9 grud-

nia, na pomorskie szlaki wyje-
chały dwa pierwsze najnowsze 
elektryczne składy. Zbudowane 
na zamówienie samorządu wo-
jewództwa Impulsy w komfor-
towych warunkach zawiozą pa-
sażerów do Elbląga i Słupska. 
Łącznie samorząd wojewódz-
twa pomorskiego zaplanował 
zakup dziewięciu  składów Im-
puls za cenę 221 mln zł. Dwa 
pierwsze nowoczesne pocią-
gi dojechały już na Pomorze 
i zaczęły wozić pasażerów. Ko-
lejne pociągi przyjadą w 2019 

roku, zaś ostatnie na tory wyja-
dą w 2020 roku.
Impulsy to elektryczne zespoły 
trakcyjne (tak fachowo nazywają 
się zakupione przez samorząd wo-
jewództwa pociągi). 
– To sprawdzona konstrukcja. Ta-
kie pociągi kursują między innymi 
na Dolnym Śląsku, w Kolejach Ma-
zowieckich oraz w województwie 

zachodnio-pomorskim – mówi Ry-
szard Świlski, wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego. 
Do tej pory wyprodukowano prawie 
200 Impulsów. Te, które przyjecha-
ły na Pomorze mogą osiągać pręd-
kość 160 km/h. W składach zamon-
towane są wzmacniacze sieci wi-fi. 
Składy są klimatyzowane i znacznie 
cichsze, niż pozostałe pociągi. 
– Wewnątrz jest 195 miejsc siedzą-
cych oraz 20 miejsc do przewozu 
rowerów. Są też wyznaczone miej-
sca dla wózków inwalidzkich – wy-
licza wicemarszałek Świlski. - Ob-
niżona podłoga i szerokie drzwi 
ułatwią podróż osobom starszym 
i niepełnosprawnym.
Nowe pociągi obsługują wybrane 
połączenia pomiędzy Słupskiem, 
Trójmiastem a Elblągiem. Impul-
sem obsługiwany jest między in-
nymi pierwszy poranny pociąg ze 
Słupska, odjeżdżający w stronę 
Trójmiasta o godzinie 4.54.

Szybkie, ciche i komfortowe
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orada medyczna, roz-
maite informacje do-
tyczące chorób i le-
czenia, zalecenia me-

dyczne a nawet zdjęcia ran 
i skaleczeń – z tego wszyst-
kiego mogą skorzystać pa-
cjenci przy pomocy specjal-
nej aplikacji. Na Pomorzu 
wdrażany jest pilotażowy 
program. 

Wywiady medyczne, zdjęcia 
ran, wiadomości oraz zale-
cenia medyczne – to realna 
pomoc, z jakiej mogą sko-
rzystać chorzy za pomocą 
aplikacji mobilnej. Wystar-
czy mieć telefon komórko-
wy z dostępem do interne-
tu, aby usprawnić proces 
leczenia.
Szpitale Pomorskie, jako 
pierwsze w województwie, 
włączyły się w iWound – pi-
lotażowy program skoor-
dynowanej opieki nad raną 
z wykorzystaniem systemu 
oraz aplikacji mobilnych.

System telemedyczny iWo-
und został stworzony do 
wsparcia procesu zdalne-
go leczenia ran. Szpitalom 
umożliwia zdalny monito-
ring zakażeń ran poopera-
cyjnych. Pacjentom zapew-
ni sprawniejszą terapię po-
przez stały kontakt z konsul-
tantem, możliwość zdalnej 
weryfikacji stanu zdrowia, 
a także konsultacje medycz-
ne bez konieczności czeka-
nia w kolejkach.

– To narzędzie, które 
usprawnia pracę lekarzy 
i pielęgniarek, ma moż-
liwość konsultować kon-
kretny przypadek z innym 
specjalistą, porządku-
je dokumentację, oszczę-
dza czas, a nade wszystko 
usprawnia komunikację 
z pacjentem, który za po-
mocą aplikacji mobilnej 
na bieżąco jest informo-
wany o postępie leczenia – 
tłumaczy Beata Góralska, 
koordynator zespołu i jed-
nocześnie administrator 
projektu w Szpitalach Po-
morskich.

Program koordynowa-
nej opieki nad raną jest 
pilotażem w wojewódz-
twie pomorskim. Narzę-
dzie umożliwia pacjentom 
prostszy kontakt ze spe-
cjalistami oraz skrócenie 
czasu leczenia ran, a pielę-
gniarkom i lekarzom uła-
twi pracę.
Projekt jest realizowany 
od października 2018 r. 
w Szpitalu Morskim im. 
PCK w Gdyni przez we-
wnętrznych konsultantów 
na oddziałach: chirurgii 
onkologicznej, ginekologii 
onkologicznej, radiotera-
pii, chorób wewnętrznych 
i leczenia schorzeń endo-
krynologicznych, aneste-
zjologii i intensywnej te-
rapii. Dzięki tej aplikacji 
objęto opieką już kilku-
dziesięciu pacjentów.

Szpitalna pomoc 
przez... aplikację!

P
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projektu w Szpitalach Po-
morskich.

Program koordynowa-
nej opieki nad raną jest 
pilotażem w wojewódz-
twie pomorskim. Narzę-
dzie umożliwia pacjentom 
prostszy kontakt ze spe-
cjalistami oraz skrócenie 
czasu leczenia ran, a pielę-
gniarkom i lekarzom uła-
twi pracę.
Projekt jest realizowany 
od października 2018 r. 
w Szpitalu Morskim im. 
PCK w Gdyni przez we-
wnętrznych konsultantów 
na oddziałach: chirurgii 
onkologicznej, ginekologii 
onkologicznej, radiotera-
pii, chorób wewnętrznych 
i leczenia schorzeń endo-
krynologicznych, aneste-
zjologii i intensywnej te-
rapii. Dzięki tej aplikacji 
objęto opieką już kilku-
dziesięciu pacjentów.

Szpitalna pomoc 
przez... aplikację!

P
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Pierwsza sesja nowej kadencji miała uroczysty charakter, a to 
ze względu na ślubowanie, które złożyli wszyscy radni wy-
brani w ostatnich wyborach samorządowych oraz Michał Pa-
sieczny, burmistrz Rumi, ponownie wybrany na to stanowisko 
przez mieszkańców. Ponadto w wyniku głosowania samorzą-
dowcy wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących 
rady, a także ustalili składy poszczególnych komisji.
- Chciałbym, tym razem już oficjalnie, podziękować za ogrom-
ne zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni - powiedział podczas 
pierwszej sesji Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. - To wielki 
zaszczyt pracować w zespole, który zainicjował przedsięwzię-
cia, takie jak węzeł Janowo czy budowa tzw. drogi trzech po-
wiatów, które odmienią nasze miasto. Wciąż będziemy dążyć 
do dalszej współpracy ponad podziałami, również z innymi sa-
morządami, ponieważ jest to klucz do rozwoju naszego miasta. 
Obiecuję, że nie zawiedziemy państwa zaufania.
Jednym z pierwszych punktów obrad był wybór przewod-
niczącego rady. Do objęcia tej funkcji zgłoszono tylko jed-
nego kandydata - Ariela Sinickiego, dotychczasowego prze-
wodniczącego. Kandydaturę poparło 19 radnych, 1 zagłoso-
wał przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.

- Bardzo dziękuję za okazane zaufanie, postaram się państwa 
nie zawieść i obiecuję, że dołożę wszelkich starań do dal-
szej pracy na rzecz naszego miasta - powiedział Ariel Sinicki, 
przewodniczący rady miejskiej.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Rumi zostali: Ma-
ria Bochniak (kandydaturę poparło 19 radnych, 1 zagłosował 
przeciw i 1 wstrzymał się od głosu) oraz Florian Mosa (kandy-
daturę poparło 21 radnych).
Podczas drugiego posiedzenia, które zwołano na koniec ubie-
głego tygodnia, radni miejscy podjęli pierwsze istotne decy-
zje. Dotyczyły one przede wszystkim przyszłorocznego bu-
dżetu miasta. Oprócz budżetu na 2019 roku w programie se-
sji znalazły się także projekty uchwał dotyczące m.in. Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032, zaciągnię-
cia kredytu na pokrycie deficytu, wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami, harmonogramu zadań 
w programie „Rumia - bezpieczne miast” oraz wprowadzenia 
zmian do planów zagospodarowania przestrzennego.
Szerzej o budżecie i podjętych decyzjach napiszemy w kolej-
nym wydaniu Expressu Rumskiego. 
/raf/

Ślubowanie i pierwsze 
ważne decyzje

Za nami już dwie sesje Rady Miejskiej Rumi VIII kadencji. Podczas pierwszego posiedzenia burmistrz oraz radni złożyli uroczy-
ste ślubowania, podczas drugiego podjęli pierwsze ważne decyzje, dotyczące budżetu miasta na przyszły rok. 

Pełny skład Rady Miejskiej 
Rumi VIII kadencji 2018-2023: 

Liliana Bareła-Palczewska, Ariel Sinic-
ki, Krzysztof Woźniak, Maria Bochniak, Beata 
Ławrukajtis, Karolina Rydzewska, Piotr Bartel-
ke, Tomasz Urbaniak-Dzienisz, Lucyna Szypu-
ła, Anna Okrój, Teresa Hebel, Marcin Kaczma-
rek, Leszek Grzeszczyk, Magdalena Mrowicka, 
Mateusz Socha, Michał Kryża, Florian Mosa, 
Barbara Jasińska, Leszek Kiersznikiewicz, 
Henryk Grinholc oraz Bogdan Formella.

Fot. UM Rumia
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Budują 
mieszkania 
komunalne

Latem bieżącego roku rozpoczę-
ła się budowa mieszkań komunal-
nych w Rumi. Aktualnie stawiane 
są ściany w piwnicy, kolejnym eta-
pem będzie układanie stropów. 
Przypomnijmy, że budynek miesz-
kalny powstaje przy ulicy Żwirki 
i Wigury w Rumi. Wykonawca od-
powiada nie tylko za sam budynek, 
ale także za stworzenie niezbędnej 
infrastruktury oraz zagospodaro-
wanie przyległego terenu.
Przypomnijmy, że budowa nowych 
mieszkań komunalnych w Rumi sta-
nowi efekt konsekwentnych dzia-
łań, prowadzonych od 2014 roku, 
skierowanych głównie na pozyska-
nie środków finansowych. Udało się 
je zgromadzić dzięki realizacji pro-
gramu wprowadzonego przez bur-
mistrza Michała Pasiecznego oraz 
miejską radę. W ramach przedsię-
wzięcia lokatorzy dawnych miesz-
kań komunalnych mogli je odkupić 
za 25% rynkowej wartości.
W ten sposób sprzedano 100 loka-
li za łączną kwotę prawie 3 milio-
nów złotych. Kolejnym działaniem, 
które umożliwiło budowę  nowych 
mieszkań komunalnych, było uzy-
skanie 35-procentowej umarzalnej 
pożyczki z Banku Gospodarstwa 
Krajowego.
Koszt realizacji tej inwestycji to 
około 6 milionów złotych, z cze-
go prawie 3 miliony udało się po-
zyskać poprzez sprzedaż istnieją-
cych już mieszkań komunalnych, 
a niemal 2 miliony pochodzą z do-
finansowania.
W nowo wybudowanym obiekcie 
znajdą się łącznie 32 lokale komu-
nalne, w tym: 15 mieszkań dwupo-
kojowych o powierzchni od 35 do 
44 m², 8 mieszkań trzypokojowych 
o powierzchni ok. 52 m², 5 miesz-
kań jednopokojowych o powierzch-
ni ok. 25 m² oraz 4 mieszkania czte-
ropokojowe o powierzchni ok. 62 
m². Całkowita powierzchnia użyt-
kowa wszystkich mieszkań wynie-
sie ponad 1442 m².
To przełom w sprawie, ponieważ 
ostatnie mieszkania komunalne 
wybudowano ponad 25 lat temu, 
przy ulicy Stoczniowców. Burmistrz 
Rumi Michał Pasieczny już w 2014 
roku zapowiadał, że budownictwo 
komunalne będzie jednym z priory-
tetów inwestycyjnych miasta.

Budują mieszkania, 
ulice i chodniki

W mieście realizowane są kolejne ważne inwestycje. Trwa budowa mieszkań komunalnych, wybudowano 
nowy chodnik przy ul. Abrahama, modernizowana jest też ul. Chodkiewicza. 
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Nowy chodnik 
przy ul. Abrahama

Zakończyły się prace związane z mo-
dernizacją chodnika przy ulicy Abra-
hama. Wykonanie nawierzchni z kost-
ki brukowej na obszarze o powierzch-
ni 600 metrów kwadratowych koszto-
wało około 145 tysięcy złotych.
Wszystkie działania związane z re-
montem chodnika na odcinku od uli-
cy Starowiejskiej do mostku nad Za-
górską Strugą (ulica Torowa) plano-
wano zakończyć w grudniu br. i tak 
też się stało. Prace były prowadzone 
w taki sposób, by umożliwić okolicz-
nym mieszkańcom swobodny dostęp 
do swoich nieruchomości.
Przypomnijmy, że wcześniej - na po-
czątku października - zakończyła się 
modernizacja odcinka ulicy Abraha-
ma od mostu nad Zagórską Strugą do 
ulicy Piłsudskiego. Zadanie było war-
te niespełna 650 tysięcy złotych. Pra-
ce polegały m.in. na wymianie zdegra-
dowanej nawierzchni jezdni, chodni-
ków oraz krawężników. Bezpieczeń-
stwo zwiększyło się również, dzięki 
zastosowaniu progów zwalniających 
oraz wyniesieniu tarczy skrzyżowania 
z ulicą Morską. W ramach inwestycji 
został także wykonany remont mostu 
nad Zagórską Strugą.

Prace na 
ul. Chodkiewicza

W październiku rozpoczęły się pra-
ce budowlane na ulicy Chodkiewicza 
w Rumi. Powstaje tu układ drogowy 
oraz kanalizacja deszczowa, natomiast 
usunięte zostaną kolizje z podziemną 
infrastrukturą. Miasto na ten cel prze-
znacza ponad 2 miliony złotych.
– Mieszkańcy czekali na tę inwesty-
cję od wielu lat – mówi radna Maria 
Bochniak. – Były tu różne problemy, 
jak np. zalewane posesje. Prace uda-
ło się rozpocząć dzięki wspólnym sta-
raniom zdeterminowanych mieszkań-
ców, burmistrza oraz przedstawicieli 
rady miejskiej.
Działania prowadzone są etapami – 
tak, aby mieszkańcy mieli swobod-
ny dostęp do nieruchomości. W razie 
pytań czy wystąpienia nieprzewidzia-
nych trudności można się kontakto-
wać z Wydziałem Inżynierii Miejskiej 
pod numerem telefonu 58 679 65 43 
lub z radną Marią Bochniak tel. 662 
646 866.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 
2,2 mln zł. Miastu udało się zdobyć na 
ten cel dofinansowanie w wysokości 
425 tys. zł. /raf/
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To spory sukces, ponieważ w kampanii uczestniczyło aż 
160 miast z Polski. Organizatorzy docenili działania podję-
te przez Rumię, które promowały rowery jako ekologiczny 
i przyjazny środowisku transport. 
Ministerstwo Infrastruktury niedawno podsumowało tego-
roczną kampanię Europejskiego Tygodnia Zrównoważone-
go Transportu, która odbyła się pod hasłem „Przesiadaj się 
i jedź!”. Polska zajęła czwarte miejsce w światowej klasyfi-
kacji, wyprzedzając m.in. Francję, Niemcy czy Rosję. Swo-
je aktywności zarejestrowały 2692 miasta na całym świecie, 
w tym Rumia, która otrzymała wyróżnienie. 
Konferencja podsumowująca tegoroczną kampanię Europej-
skiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Polsce od-
była się w Warszawie.
– Kluczowym elementem kampanii jest zrównoważony 
transport, który nie powinien być postrzegany jako chwi-
lowy trend, lecz jako stały element planowania strategicz-
nego polityki transportowej. Zrównoważona mobilność 

miejska to jedno z najważniejszych wyzwań, które sto-
ją przed administracją rządową oraz samorządami – po-
wiedział podczas otwarcia konferencji wiceminister infra-
struktury Andrzej Bittel.
Spośród 160 polskich miast i gmin zaproszeni zostali przed-
stawiciele podmiotów, które były najbardziej zaangażowane 
w przedsięwzięcie. Zwieńczeniem spotkania było wręczenie 
wyróżnień, które otrzymali m.in. przedstawiciele władz Rumi.
W ramach kampanii miasto przeprowadziło zabawę w me-
diach społecznościowych, w której mieszkańcy mogli zdo-
być zestawy rowerowych gadżetów, były to m.in. odblasko-
we workoplecaki, kamizelki odblaskowe, dzwonki rowerowe, 
lampki oraz odblaskowe rękawy na ramę roweru. Natomiast 
zwieńczeniem kampanii był miejski przejazd rowerowy, połą-
czony z tematycznym festynem, który odbył się 22 września. 
Wydarzenie zostało zrealizowane z inicjatywy mieszkańców, 
w ramach budżetu obywatelskiego. Uczestnicy przejazdu 
także otrzymali zestawy rowerowych gadżetów. /raf/

Zrównoważony 
transport 
wyzwaniem 
dla samorządów
Miasto Rumia znalazło się w gro-
nie wyróżnionych za za reali-
zację ogólnopolskiej kampanii 
„Przesiadaj się i jedź!”, promują-
cej zrównoważony transport. 

Oddaj krew, 
uratuj życie!
Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa 
odbędzie się 13 stycznia 2019 r. podczas fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Rumi. Chętni do oddania krwi mogą udać 
się do Szkoły Podstawowej nr 9, akcja będzie 
tam prowadzona w godz. od 9.00 do 14.00. 
Połączona będzie z rejestracją dawców szpi-
ku dla Damiana (mieszkańca Rumi).

Piotr Wittbrodt, 
zastępca 
burmistrza Rumi:
– Była to dla mnie ogrom-
na przyjemność i zaszczyt, że 
mogłem odebrać kolejne wy-
różnienie dla naszego mia-
sta. Tym razem zostaliśmy 
docenieni za lokalne działa-
nia, których celem jest zmia-
na niekorzystnych dla zdro-
wia przyzwyczajeń i wybra-
nia alternatywnych, ekolo-
gicznych środków transportu.

Wręczenie nagród i wyróżnień miało miejsce na 
uroczystej gali, zorganizowanej z okazji jubileuszu 
70-lecia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Gdańsku. 
Gala była okazją do wspomnień, przybliżenia naj-
ważniejszych wydarzeń z historii centrum, podzię-
kowań i wręczenia gratulacji i odznaczeń. Uhono-
rowano m.in. 10 najlepszych organizatorów mo-
bilnych akcji poboru krwi w kategorii „Największa 
ilość zebranej krwi w 2018 roku”. Jednym z nagro-
dzonych została Rumia za akcję w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nagrodę odebrał 
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.
- To wyróżnienie to zasługa wszystkich osób, któ-
re w tym roku uczestniczyły w naszych zbiórkach 
krwi - podkreśla Ariel Sinicki, przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi. - Liczba honorowych dawców 
rośnie w Rumi z roku na rok, co świadczy o tym, że 
mieszkańcy mają dobre serca, są otwarci i empa-
tyczni. Wierzę, że w przyszłym roku uda nam się 
zebrać jeszcze więcej krwi, która
uratuje życie wielu ludziom.
Ostatnia akcja honorowego krwiodawstwa w Rumi 
odbywała się na początku września tego roku. Wy-
darzenie przyciągnęło 130 osób, z czego 101 prze-
szło badania i oddało krew. Udało się zebrać wów-
czas niespełna 45,5 litra życiodajnego płynu. Zbiór-
ka związana była z setną rocznicą obchodów nie-
podległości Polski, dlatego towarzyszyło jej hasło: 
„Bądź patriotą w czasie pokoju, oddaj krew”. Łącz-
nie, podczas trzech tegorocznych miejskich akcji, 

Wyróżnienie dla miasta 
za zbiórki krwi

Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, odebrał wyróżnienie za organizowane w mieście zbiórki krwi. 

udało się zebrać ponad 145 litrów krwi.
Natomiast, dzięki dwóm zeszłorocznym zbiórkom Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku otrzy-
mało od mieszkańców Rumi ponad 70 litrów życiodajnego pły-
nu. Wynik ten uplasował miasto na 6. miejscu spośród 50 po-
morskich organizatorów honorowych zbiórek. Zwycięzca ze-
szłorocznego rankingu przeprowadził 29 takich akcji, pozy-
skując łącznie 261 litrów krwi. /raf/
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Zespół Śpiewaczy św. Cecylia to amator-
ski chór, działający przy parafii św. Krzyża 
w Rumi. Wielokrotnie odnosił sukcesy nie 
tylko w naszym kraju, ale również na sce-
nach zagranicznych. Uroczystości jubile-
uszowe z okazji 95 rocznicy działalności 
chóru miały wyjątkowo podniosły charak-
ter. Świętowanie rozpoczęto mszą świę-
tą w intencji chóru, odprawioną w koście-
le p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Rumi. Podczas nabożeństwa można było 
posłuchać części stałych w wykonaniu 
chóry, takich jak: Kyrie, Sanctus i Agnus 
Dei autorstwa Pawła Bębenka. 
Zaraz po mszy rozpoczął się koncert, pod-
czas którego wybrzmiało oratorium krakow-
skiego kompozytora Piotra Pałki pt. „Miłość 
ponad wszystko”, a także Ave Verum Wol-
fganga Amadeusza Mozarta. 
- Repertuar chóru jest dość obszerny, na co 
dzień prezentujemy muzykę sakralną a ca-
pella, coraz częściej wykonujemy też duże 
formy wokalno-instrumentalne, wymagają-
ce dużej obsady wykonawczej – wymienia 
Krzysztof Brzozowski, dyrygent zespołu. 
Zespół Śpiewaczy św. Cecylia liczy obec-
nie 41 członków i wciąż pojawiają się 
nowe twarze. Przekrój wiekowy i zawodo-
wy jest mocno zróżnicowany. Nierzadko 
udziałem w życiu chóru zainteresowane 

są młode osoby, nie tylko z Rumi, ale i są-
siednich gmin.
Z okazji jubileuszu podziękowania oraz 
upominki za dotychczasową działalność 
przedstawicielom stowarzyszenia wręczyli 
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinic-
ki oraz wiceprzewodnicząca Komisji Kultu-
ry Teresa Hebel.
– Występy chóru są ogromną uroczysto-
ścią duchową dla miasta i mieszkańców, 
dlatego powinniśmy korzystać z zaproszeń 
na takie wydarzenia – podkreśla Teresa 
Hebel, wieloletni członek chóru oraz wice-
przewodnicząca Komisji Kultury w Radzie 
Miejskiej Rumi.
Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy św. Ce-
cylia działa w Rumi od 22 listopada 1923 
roku. Zespół nigdy nie zaprzestał swojej 
działalności, nawet podczas drugiej wojny 
światowej. Początkowo chór współdziałał 
z orkiestrą parafialną, jednak została ona 
rozwiązana.
Blisko 100 lat działalności chóru to licz-
ne koncerty, nie tylko muzyki sakralnej, 
ale także muzyki patriotycznej, ludowej 
czy nawet żołnierskiej. Zespół koncerto-
wał m.in. w Niemczech, Watykanie, we Wło-
szech oraz na Litwie i Ukrainie, niejedno-
krotnie zdobywając uznanie publiczności 
oraz konkursowego jury. /raf/

Rumski chór 
ma już 95 lat!
niezwykły jubileusz świętowali członkowie chóru Ce-
cylia. z okazji 95 urodzin zorganizowano koncert oraz  
spotkanie z przyjaciółmi i rodzinami muzyków. 

Bądź na Bieżąco!
/Expressy.pl

Co roku 10 grudnia na całym świecie obchodzo-
ny jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. I 
co roku z tej okazji Amnesty International organi-
zuje Maraton Pisania Listów. Akcja polega na tym, 
że ludzie na całym świecie piszą miliony listów 
w obronie tych, których prawa są łamane. Ten z 
pozoru niewielki wysiłek prowadzi do realnych 
zmian. Zalewając urzędy, ambasady i rządy lista-
mi domagającymi się sprawiedliwości, piszący uci-
nają niesprawiedliwe traktowanych ludzi. W kon-
sekwencji bezprawnie uwięzieni zostają uwolnie-
ni, oprawcy zostają postawieni przed wymiarem 
sprawiedliwości, a więźniowie traktowani są bar-
dziej humanitarnie.
W akcję aktywnie włączyli się rumianie, którzy już 
po raz piąty pisali listy w obronie praw człowieka. 
- Rok 2018 jest szczególny, ponieważ to rok praw 
kobiet, w związku z tym wsparliśmy naszymi lista-
mi kobiety, obrończynie praw słabych i pokrzyw-

dzonych, które chcą budować sprawiedliwszy 
świat – wyjaśnia Krystyna Laskowicz, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
W tym roku listy były pisane w obronie odważ-
nych obrończyń praw człowieka, które przeciw-
stawiają się łamaniu prawa, lecz również same 
potrzebują wsparcia, bo spotykają się z atakami, 
prześladowaniem i niesprawiedliwością.
Co trzeba było zrobić, aby włączyć się w akcję? 
Wystarczyło przyjść do Stacji Kultura w godzi-
nach otwarcia biblioteki. W placówce dostęp-
ne były życiorysy bohaterów maratonu, wzo-
ry listów, przybory do pisania, papier, koperty 
oraz  skrzynki na listy. 
W tym roku rumianie pokazali, że prawa człowie-
ka nie są dla nich obojętne. Napisali ponad 200 li-
stów! To ponad dwa razy więcej, niż w latach po-
przednich – wówczas listów było ok. 90. 
/raf/

Setki listów w obronie 
praw człowieka
to był rekordowy maraton pisania listów – mieszkań-
cy Rumi napisali ich ponad 200! A są to listy niezwy-
kłe, powstały w ramach cyklicznej akcji organizowa-
nej przez Amnesty international. 
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kolorowo, wesoło i radośnie – tak było podczas co-
rocznego spotkania przedszkolaków z Mikołajem, 
jakie zorganizowano w Miejskim ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Rumi.

Mikołajkowe spotkanie w hali widowiskowo-sportowej MOSiR 
w Rumi, w którym uczestniczą przedszkolaki z całego miasta,  to 
już coroczna tradycja. W tym roku wydarzenie zorganizowano już 
po raz 12. Dzieci odwiedził nie tylko Mikołaj z wielkim workiem 
prezentów, ale też Myszka Miki. Było wesoło, kolorowo i rado-
śnie a na twarzach wszystki98ch uczestników zagościły uśmie-
chy. Dzieci wraz z opiekunami i organizatorami wspaniale się ba-
wiły, nie zabrakło też wspólnych tańców i śpiewów. /raf/

Spotkanie 
z Mikołajem 
i Myszką Miki

fotogAleRiA

ZDJĘCIA: MOSiR Rumia
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Policja 997 
Straż Miejska 986 
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Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 

Pogotowie Weterynaryjne 9283 
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Pogotowie Gazowe 992 
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Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

WAżne  telefony

zAAdoPtuJ

otoz AniMAlS 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

PoMóż nAM PoMAgAć
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegó-
łowym „Schronisko w Dąbrówce k. 
Wejherowa”)

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

NIERUCHOMOŚCI

SPRzedAM

SPRzedAM działkę budowlaną, 
Częstkowo, 1000 m2, cena 38 zł. za 
m2, tel. 510 751 837

SPRzedAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

WynAJMę

WynAJMę 3000m2, centrum Koście-
rzyny, 3000 zł.,  tel. 537 955 506  

WynAJMę działkę rolną, 1ha, w Re-
dzie, 500 zł., tel. 537 955 506

WynAJMę działkę w Rumi, ul Gajowa, 
600 m2, 500 zł., tel. 537 955 506

SPRzedAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, 
tel. 793 903 536

PoSzukuJę WynAJąć

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRzedAM

kuPię

złoMoWAnie aut, kasacja, skup, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

lekCJe dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-

uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRzedAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

PRACA

USŁUGI

Szkody komunikacyjne, majątkowe, 
likwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie, 
tel. 601 631 835 

uSługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAkoWAniA jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłoWnie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

WdoWA brunetka 168 cm pozna wol-
nego, samotnego pana do 75 lat, tel. 
663 421 896

Wolny wiek 39 lat pozna panią do 
stałego związku,dzieci nie stanowią 
przeszkody, tel 572 543 529

WdoWA brunetka, 168 cm, pozna 
wolnego samotnego, pana do 75 lat, 
tel. 663 421 896

RÓŻNE

dReWno opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SiAno, słoma w  balotach 120x150, 
słowa w kostkach, z magazynu, możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

bRyCzkA na drewnianych kołach, do 
odnowienia 2100 zł., tel. 600 667 860

PiłA tarczowa drewniana, bez silnika, 
180 zł., bryczka na drewnianych ko-
łach, do odnowienia 2100 zł., tel. 600 
667 860

PRzyCzePA do kostek 6 m., stan do-
bry, 3000 zł., Szemud, tel. 510 751 837

dMuChAWA stan dobry 550 zł., Sze-
mud, tel. 510 751 837

NEKROLOGI
KONDOLENCJE

tel. 660 731 138    |    e-mail: d.bieszke@expressy.pl

SPRzedAM silnik na wózku, 7,5kw, 
750 zł., tel. 537 955 506

SPRzedAM maszyny krawieckie, 
przemysłowe, stół i inne, tanio, tel. 537 
955 506

SiAno, słoma w  balotach 120x150, 
słowa w kostkach, z magazynu, możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

dReWno opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SieCzkARniA do sieczki, drewniana 
220 zł, sanki do konia, 160 zł. Tel. 600 
667 860

kuPię stare antyczne meble, stare ma-
szyny do szycia, stare dywany, stare 
obrazy, futra z norek, tel. 732 917 377

ZDJĘCIA: MOSiR Rumia

a może...
ogłoszenie 

w ramce?

Zadzwoń:
660 731 138
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W pierwszej kategorii, czyli Mikołajach oraz 
Mikołajkach, zwyciężył zespół „Modelki”, 
na drugim stopniu podium uplasowała się 
drużyna SP nr 10 w Rumi, a na trzecim SP 
nr 6 w Rumi. Po wręczeniu nagród nastąpi-
ło losowanie wśród najmłodszych uczestni-
ków wejściówek do rumskiego parku tram-
polin. W rywalizacji „Reniferów” wygrał ze-
spół pod nazwą „FC Pomarchewce”. 
W najstarszej kategorii w rywalizacji ko-
biet wygrały „Baskeciary”, które wystą-
piły w składzie: Paulina Baranowska, Zo-
fia Freund oraz Barbara Konkol. Natomiast 

w kategorii open mężczyzn najlepszą eki-
pą okazały się „Dziki z Afryki”. W zwycię-
skiej drużynie grali: Paweł Dettlaff, Maciej 
Szwinka, Szymon Sobkowski oraz Adam 
Spigarski. Drugie miejsce zajęli „Łinabi”, 
a trzecie „Bazylka”. Trzy najlepsze teamy 
w rozgrywkach „Open” otrzymały nagro-
dy finansowe w wysokości 300, 200 oraz 
100 złotych. 
W zawodach został rozegrany także kon-
kurs rzutów za trzy punkty, który w katego-
rii kobiet wygrała Barbara Konkol, a wśród 
mężczyzn najlepszy był Adam Patelew-

ski. Nagrodami w tym konkursie były bony 
w wysokości 200 zł, ufundowane przez 
sponsora, a wręczane przez Jolantę Król, 
dyrektor MOSiR Rumia. 
Najlepsze ekipy w kategorii „Open: otrzy-
mały puchary ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie. Za oprawę 
muzyczną podczas całej imprezy odpowie-
dzialny był DJ Miker. 
Turniej został zorganizowany przy współ-
pracy z współpracy z UKS Basket Ósem-
ka Wejherowo. 
/raf/

mieJsce 
NA TwoJą 
reKLamĘ

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Koszykarski 
turniej

Turniej koszykówki NBA Rumia 2018 rozegrano na hali widowiskowo 
sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Fot. MOSiR Rumia

W hali widowiskowo – sportowej Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rumi odbył się Finał XX Wo-
jewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihoke-
ju Chłopców. W rywalizacji wzięło udział 6 najlep-
szych zespołów z całego województwa pomorskiego.  
Zwycięzcą turnieju została drużyna z Gimnazjum nr 
1 z Gdyni. Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społecz-
na z Rumi zajęła na tej imprezie bardzo dobre, wysokie 
czwarte miejsce. 
Należy podkreślić, że jest to duży sukces wywalczo-
ny przez chłopaków z „Ekologa”. Poziom turnieju stał 
bowiem na wysokim poziomie, a same rozgrywki były 
bardzo emocjonujące.  Uroczystego otwarcia zawo-
dów dokonali: przewodniczący Rady Miejskiej Rumi 
Ariel Sinicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi Jolanta Król oraz dyrektor Powiatowe-
go Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych 
w Wejherowie Andrzej Byczkowski. 
Na zakończenie turnieju zespoły zostały nagrodzone 
pucharami, medalami oraz dyplomami, które wręczał 
Bartłomiej Woźniak, referent ds. sportu i imprez spor-
towych w PZPOW w Wejherowie. Organizatorami za-
wodów byli Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo -  
Wychowawczych w Wejherowie, Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Rumi  oraz Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Gdańsku. /raf/

RuMianie 
tuż za podium
za nami finał XX Wojewódz-
kich igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w unihokeju Chłopców. Czwarte 
miejsce zajęli zawodnicy z Rumi. 

Wyniki:
1 miejsce - Gimnazjum nr 1 w Gdyni•	
2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdańsku•	
3 miejsce - Szkoła Podstawowa w Gardeji•	
4 miejsce - Podstawowa Ekologiczna Szkoła Spo-•	
łeczna w Rumi (skład zespołu: Tymon Doan, Jan 
Górecki, Błażej Grzenkowski, Maksymilian Helmin, 
Kamil Jakubowski, Tymon Kisielewski, Piotr Ki-
towski, Marek Kokoszczyński, Piotr Leszczyński, 
Mateusz Rozmysłowicz, Jakub Zych, Łukasz Zych, 
opiekun drużyny – Andrzej Rybiński)
5 miejsce - Szkoła Podstawowa w Liniewie•	
6 miejsce - Szkoła Podstawowa w Łupawie•	
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