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Wydarzyło się
W Stacji Kultura za sprawą Grace Gospel Choir wybrzmiały
najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w żywiołowych,
gospelowych aranżacjach, które opracowała dyrygentka
chóru Anna Baranowska-Bober.
Świąteczny koncert chóru przyciągnął liczną publiczność,
która wypełniła przestrzeń wypożyczalni po brzegi.
Niestandardowe i charyzmatyczne wykonania porwały
widownię do wspólnego, radosnego kolędowania,
przywołując magię świąt Bożego Narodzenia.
Grace Gospel Choir to ekumeniczny chór gospel, który
występuje na trójmiejskich scenach nieprzerwanie od 2004
roku. Tworzą go zakręceni pasjonaci muzyki, czerpiący radość
z dźwięków i przesłania muzyki gospel. Chór uczestniczy
w licznych koncertach i akcjach charytatywnych,
współpracując z wieloma wybitnymi muzykami.

w skrócie

KOLĘDOWALI Z GRACE GOSPEL CHOIR

NIECODZIENNA WIZYTA W URZĘDZIE MIASTA

Orkiestra Dęta przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
w Rumi świętowała 60-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji w kościele odbył się
koncert jubileuszowy pod dyrekcją Tadeusza Gruczy, który kieruje zespołem od 1976
roku. Wśród widzów nie zabrakło przedstawicieli władz miasta i powiatu.
– Wspólnie z przewodniczącym rady miejskiej Arielem Sinickim mieliśmy
przyjemność uczestniczyć w 60-leciu orkiestry. Był to koncert na naprawdę wysokim
poziomie – przyznaje wiceburmistrz Piotr Wittbrodt. – Wszystkim członkom
orkiestry bardzo dziękuję za obecność w życiu kulturalnym miasta i życzę dalszych
sukcesów oraz satysfakcji płynącej ze wspólnego muzykowania – dodaje.
Muzycy poświęcają wiele czasu i wysiłku, aby kultywować tradycję parafialnej
orkiestry. Występują przede wszystkim na uroczystościach religijnych, festynach,
festiwalach i pielgrzymkach, gdzie przyjmowani są z entuzjazmem.
W 2014 roku zespół został nagrodzony medalem „Za zasługi dla powiatu
wejherowskiego” za promocję regionu i wieloletnie krzewienie kultury muzycznej
wśród społeczności regionu.

Rumskie Nowiny nr /luty/

W gabinecie wiceburmistrza Piotra
Wittbrodta zagościły mieszkające
w Rumi 2,5-letnie trojaczki. Kasi, Zosi
i Małgosi towarzyszyła starsza siostra Iza
oraz rodzice: Magdalena i Krzysztof
Kaleta.
Trojaczki co prawda nie mieszkają
w Rumi od urodzenia, ale już aktywnie
uczestniczą w życiu miasta. Wspólnie
z rodzicami i starszą siostrą głosowały
w budżecie obywatelskim, biorą udział
w miejskich wydarzeniach, a ich mama
udziela się w facebookowej grupie
„Mama w mieście Rumia”.

60-LECIE PARAFIALNEJ ORKIESTRY DĘTEJ

PACZKA DLA POTRZEBUJĄCYCH

Co roku przedstawiciele urzędu oraz rady miejskiej biorą
udział w inicjatywie, której celem jest pomoc
potrzebującym. Tym razem wsparcie otrzymała jedna
z mieszkanek – mama samotnie wychowująca dwoje
niepełnosprawnych dzieci.
W akcję zaangażowali się radni: Teresa Hebel, Krzysztof
Woźniak, Maria Bochniak, Marcin Kaczmarek, Liliana
Bareła-Palczewska, Florian Mosa, Lucyna Miotk oraz
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki, a także
burmistrz Michał Pasieczny i wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.
Dzięki zebranym środkom finansowym udało się zakupić
m.in. specjalne okulary korekcyjne oraz artykuły
gospodarstwa domowego, które asystent rodziny
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazał jako
najbardziej potrzebne.
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Koncerty

Noworoczne
Autorskie wykonania świątecznych utworów z całego świata
oraz efektowne układy choreograﬁczne w wykonaniu
polskich i zagranicznych artystów – wszystko to czekało na
mieszkańców Rumi w ramach dwóch noworocznych
koncertów. Oba wydarzenia zgromadziły liczną publiczność.

Koncert świąteczno-noworoczny, w Kościele
pw. św. Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi

Koncert noworoczny w wykonaniu polskich
i białoruskich artystów w hali MOSIR

Goście ze wschodu
Pierwszym krokiem do muzycznego wejścia
w nowy rok był koncert noworoczny w wykonaniu
polskich i białoruskich artystów. Odbywający się
w sobotni wieczór (4 stycznia) występ zgromadził
w hali MOSiR liczną publiczność.
Imprezę prowadziła Karolina Szczepańska ze
Szkoły Muzycznej Yamaha, a na scenie pojawili się
wychowankowie Międzynarodowej Szkoły Tańca
i Studia Wokalnego School Stars z Polski i Białorusi
oraz podopieczni Show Ballet Sensation. Rumianie
mogli kojarzyć część artystów z Festiwalu Kultury
Białoruskiej, który co roku odbywa się w hali MOSiR
i cieszy się dużym zainteresowaniem.
W programie wydarzenia znalazły się występy
wokalne i taneczne, a także utwory o tematyce
świątecznej oraz popularne szlagiery. Nie zabrakło
hitów, takich jak: „Snow Queen”, „Gdy Gwiazdka”,
„Winter Time”, „Jedziemy autostopem”, czy „King of
the Jungle”. Wydarzeniu towarzyszyła radosna
i odświętna atmosfera. Wstęp na koncert był
bezpłatny, a gospodarzem imprezy był MOSiR
Rumia.
Połączenie kolęd z musicalem
Zwieńczeniem muzycznego wejścia w 2020 rok był
koncert świąteczno-noworoczny, który 5 stycznia
przyciągnął tłumy mieszkańców do Kościoła
pw. św. Józefa i św. Judy Tadeusza.
Repertuar obﬁtował w polskie kolędy oraz znane
na całym świecie piosenki świąteczne i musicalowe.
Wybrzmiały m.in. „Wśród nocnej ciszy”,
„Przybieżeli do Betlejem, „White Christmas”
i „Winter wonderland”, a także utwory z musicali
„Jesus Christ Superstar” czy „Upiór w operze”.
Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym

wydarzenia był pochodzący z Rumi tenor Opery
Krakowskiej – Marek Gerwatowski.
– Piękny śpiew artystów oraz imponująca gra
instrumentalistów porwały publiczność, która tego
wieczoru wypełniła kościół po brzegi – podkreśla
Marek Gerwatowski. – Dziękuję artystom za
piękny koncert i za cudowną energię podczas prób
i koncertu. Natomiast publiczności dziękuję za
stworzenie magicznej atmosfery. Podziękowania
należą się także osobom, bez których wsparcia ten
koncert nie mógłby się odbyć – dodał dyrektor
artystyczny wydarzenia.
Na scenie wystąpili: Sonia Warzyńska-Dettlaff –
sopran, Agata Flondro – mezzosopran, Kamil
Pękala – baryton oraz Marek Gerwatowski – tenor.
W koncercie wzięli także udział artyści związani
z miastem: Zespół Śpiewaczy św. Cecylia oraz Chór
Dziecięcy z Podstawowej Ekologicznej Szkoły
Społecznej pod dyrekcją dyrygenta Krzysztofa
Brzozowskiego. Wszystkim wykonawcom
towarzyszyli instrumentaliści: pianista Łukasz
Jankowski, klarnecista Dawid Głowacki oraz
perkusista Tomasz Skrętkowski.
Wydarzenie odbyło się w ramach Rumskich
Spotkań Muzycznych, wstęp był wolny.
Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe
w Wejherowie, paraﬁa pw. św. Józefa i św. Judy
Tadeusza w Rumi, Stowarzyszenie Zespół
Śpiewaczy św. Cecylia z Rumi oraz Rumskie
Spotkania Muzyczne. Partnerzy: Urząd Miasta
Rumi, Miejski Dom Kultury w Rumi oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
Autorami zdjęć są Dorota Korbut (MOSiR Rumia)
oraz MMK Fotograﬁa.
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Orszak Trzech Króli
Trzej Królowie, rycerze, biskup z Miry, anioły oraz tłumy mieszkańców w koronach, z ﬂagami
i sztandarami w rękach – tak prezentował się orszak, który już po raz siódmy przeszedł
ulicami Rumi z okazji Święta Trzech Króli (6 stycznia).
Barwny korowód
Miejskie obchody Objawienia Pańskiego
rozpoczęły się od mszy świętej, która została
odprawiona w Kościele św. Jana z Kęt. Następnie,
po armatnim wystrzale, świętujący wyruszyli
spod świątyni w kierunku pomnika św. Jana
Pawła II.
Uroczystej kolumnie, tradycyjnie już, przewodzili
halabardnicy, rycerze na koniach, szlachcice, Trzej
Królowie, zastęp aniołów oraz święty Mikołaj. Nie
zabrakło również przedstawicieli szkół,
stowarzyszeń, władz miasta, a także duchownych
oraz setek mieszkańców.
Wyjątkowe spotkanie
Po przemarszu rozpoczęły się uroczystości
i atrakcje sceniczne. Tradycyjnie odegrana została
inscenizacja pokłonu mędrców Świętej Rodzinie,
a głos zabrali marszałek orszaku Jan Klawiter
oraz burmistrz Michał Pasieczny. Zwieńczeniem
obchodów był koncert kolęd w wykonaniu
zespołu „Ciepły Kożuch” i gorący poczęstunek.
Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja
„Słowo”, Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi oraz
Urząd Miasta Rumi.
Rumskie Nowiny nr /luty/

Ponad tysiącletnia tradycja
Objawienie Pańskie, oznaczające ukazanie się
Boga człowiekowi, to jedno z najstarszych
świąt chrześcijańskich. Na Wschodzie znane
jest już od trzeciego wieku. Około sto lat
później zagościło także na Zachodzie, gdzie
potocznie nazywane jest Świętem Trzech Króli.
Według Ewangelii Mateusza, magowie lub –
według innych tłumaczeń – mędrcy ze
Wschodu, podążając za gwiazdą, przybyli do
Betlejem w poszukiwaniu nowo narodzonego

króla żydowskiego. Gdy go zobaczyli, oddali
mu pokłon, składając dary w postaci złota,
kadzidła oraz mirry. Wydarzenie to nawiązuje
do możliwości poznania Boga, dzięki
poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku.
Obecnie Objawienie Pańskie obchodzone jest
w wielu polskich miastach poprzez jasełka
oraz wspólne kolędowanie. Święto przyciąga
całe rodziny, zachęcając uroczystą i radosną
atmosferą.
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WOŚP: Rekord hojności pobity!
„Wiatr w żagle” – pod takim hasłem 12 stycznia odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Akcja już po raz jedenasty zagościła w Rumi, a dokładniej w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, która
na ten czas zamieniła się w siedzibę sztabu. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz hojności rumian udało
się zebrać rekordową kwotę.
Jak co roku
Wydarzenie tradycyjnie otworzył hymn WOŚP,
następnie rozpoczęły się koncerty, pokazy i występy
artystyczne w wykonaniu związanych z Rumią
tancerzy z „Masta Dance”, „Spin Rumia” i „Creative
Dance”, a także uczniów i przedszkolaków. Potencjalni
darczyńcy mogli także skorzystać ze stanowiska
fryzjerskiego i kosmetycznego, kawiarenki czy
poskakać na dmuchanym zamku – a wszystko
w szczytnym celu.
– Cieszymy się, że program ﬁnału WOŚP jest
realizowany we współpracy z rumskimi
przedszkolami, szkołami podstawowymi i średnimi
– mówi Jolanta Król, szefowa miejskiego sztabu
WOŚP i dyrektor MOSiR. – Mieszkańcy naszego
miasta to wspaniali ludzie, hojni i pomocni.
Dziękuję wszystkim za udział i zaangażowanie –
dodaje.
Otwarte serca i portfele
Nieodłącznymi elementami Finału były oczywiście
zbiórka datków do puszek, stoisko z gadżetami oraz
charytatywne licytacje. Pod młotek traﬁły między
innymi: piłka koszykowa z autografem Marcina

Gortata, kurs na ratownika WOPR, koszulka
z podpisem Mai Włoszczowskiej oraz dwie
drewniane repliki żaglowców.
Na scenie pojawił się także burmistrz Michał
Pasieczny, który wspominał zamordowanego
podczas ubiegłorocznego Finału WOŚP Pawła
Adamowicza. Pamięć gdańskiego prezydenta
uczczono minutą ciszy. Zwieńczeniem imprezy było
„Światełko do Nieba” w formie krótkiego pokazu
fajerwerków.
Nie tylko miejskie jednostki
W Finał WOŚP zaangażowany był również Dom
Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo, gdzie
przygotowano program artystyczny. Z kolei na
terenie Osiedla Rumia Park sprzedawano słodycze
i domowe wypieki, z których dochód przekazano na
cele charytatywne. Ponadto w jednej z rumskich
kawiarni na zmarzniętych wolontariuszy czekała
gorąca kawa i herbata.
Grosz do grosza
Z dotychczasowych wyliczeń rumskiego sztabu
wynika, że dzięki licytacjom zebrano 20 960 złotych,

natomiast kwestujący wolontariusze zgromadzili
w puszkach około 94 tysiące złotych.
Najskuteczniejsi kwestujący zebrali kolejno: 7242 zł
(puszka nr 12), 5431 zł (puszka nr 18) oraz 3788 zł
(puszka nr 58).
Łącznie miejskiemu sztabowi udało się zebrać
ponad 115 tysięcy złotych i tym samym pobić
ustanowiony w 2019 roku rekord, który wynosił
niespełna 103 tysiące. Zebrane środki ﬁnansowe
zostaną przeznaczone na zapewnienie najwyższych
standardów diagnostycznych i leczniczych
w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Od nich się zaczęło
Przypomnijmy, że miejski sztab na terenie MOSiR-u
po raz pierwszy został zorganizowany w 2010 roku,
przy okazji 18. Finału WOŚP. Wówczas zebrano
łącznie 27 290 zł.
– Od początku wolontariuszami opiekuje się
Barbara Niewiedziała, która pracuje w bibliotece
I LO w Rumi. To ona była pierwszą organizatorką
WOŚP w naszym mieście, gdy rozpoczęła zbiórki
pieniężne właśnie w ogólniaku – podsumowuje
Jolanta Król.
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AKCJA HONOROWEGO
KRWIODAWSTWA
Z uśmiechem przelali ponad 60 litrów krwi

Pierwsza z tegorocznych zbiórek krwi zakończyła się sukcesem.
Na apel odpowiedziało 171 osób, z czego 138 pomyślnie przeszło
badania kontrolne. Dzięki temu udało się zebrać 62,1 litra krwi.
Pod znakiem WOŚP
Zbiórka została przeprowadzona 12 stycznia na
terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Rumi, gdzie na potencjalnych dawców czekał
personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Akcja
nawiązywała do 28. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i tradycyjnie towarzyszyło
jej hasło „Podaruj życie, podaruj krew”.
„Słodko jest się dzielić”
Każdy, kto podzielił się krwią, otrzymywał
zestaw czekolad, lnianą torbę oraz miejski
gadżet: workoplecak bądź koszulkę. Dawcy
mogli się także posilić ciepłym posiłkiem
ufundowanym przez Dom Bankietowy Grinholc,
a na koniec zostali poproszeni o wypełnienie
ankiety.
Spośród ponad 110 ankietowanych niemal 65%
stanowili mężczyźni, w większości około 40-

Rumskie Nowiny nr /luty/

letni. Nieco młodsze były krwiodawczynie –
w ich przypadku średnia wyniosła 36 lat. Niemal
wszyscy dawcy bardzo wysoko ocenili personel,
a także organizację i przebieg zbiórki. Ostatnie
z zawartych w formularzu pytań dotyczyło
powodów uczestnictwa w akcji. „Chcę pomagać
innym”, „Krew to bezcenny lek”, „Czuję taką
potrzebę”, „To już rodzinna tradycja”, „Daje mi
to satysfakcję”, „Dobro powraca”, „Bo żona
kocha czekoladę” – to tylko niektóre spośród
odpowiedzi udzielanych przez honorowych
krwiodawców.
– Chyba nie ma nic cenniejszego niż
bezinteresowna pomoc drugiej osobie.
Powinniśmy o tym pamiętać każdego dnia, nie
tylko podczas takich akcji – podsumował
wiceburmistrz Piotr Wittbrodt, który również
oddał krew.
Kolejne miejskie zbiórki krwi zaplanowano na
20 czerwca i 19 września.

– Dziękuję bardzo wszystkim, którzy
honorowo oddali krew w Rumi z okazji Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przyszło aż 171 osób, co pokazuje,
że w naszym mieście nie brakuje ludzi
o dobrych sercach – mówi koordynator
zbiórki oraz przewodniczący rady miejskiej
Ariel Sinicki. – Odwiedzili nas także
przedstawiciele akcji Ultrakrew „Każdy ma
swój Krwiobieg”, dla których Rumia była
symbolicznym miejscem startu sportowej
części przedsięwzięcia – dodaje.
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Ferie

bez śniegu, ale z wyobraźnią
Ferie zimowe w województwie pomorskim już za nami. Mimo iż śnieg z pewnością
ucieszyłby dzieci i młodzież, to tegoroczną Akcję Zima zdecydowanie można zaliczyć do
udanych. Uczestnicy zajęć przygotowanych przez miejskie jednostki nie narzekali na brak
atrakcji. Był czas na sport, wycieczki, warsztaty, kino, a nawet kiełbaskę przy ognisku.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi
Z myślą o miłośnikach ruchu przygotowano
zajęcia nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także
dla dorosłych. Wszystkie cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Zimowa nauka pływania na
basenie przy ul. Rodziewiczówny przyciągnęła
173 dzieci, z godzin otwartych na Orliku przy
ul. Świętopełka skorzystało 160 chętnych,
natomiast tenis stołowy wybrało 40 osób. Przy
stołach pingpongowych, które czekały na
antresoli hali widowiskowo-sportowej, stanęli
n a j m ł o d s i z ro d z i c a m i , k t ó r z y t a k ż e
zaangażowali się w grę.
– Jak co roku pływanie cieszy się największą
i wciąż niesłabnącą popularnością – mówi
Jolanta Król, dyrektor MOSiR Rumia. –
Zwłaszcza, że nauka odbywa się na dwóch
poziomach: dla początkujących i tych, którzy
posiadają już pewne umiejętności w tym
zakresie – dodaje.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi
Miejska biblioteka postawiła na ferie
z wyobraźnią. Dzieci i młodzież miały
możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć
przygotowanych przez Stację Kultura oraz ﬁlie.
Odbyły się tu warsztaty kreatywne, plastyczne,
kino w bibliotece, warsztaty fotograﬁczne,
spotkania z grami fabularnymi i planszowymi
czy warsztaty cosplay.
– Już tradycyjnie zima nie dopisała, więc też
tradycyjnie miejska biblioteka starała się
zagospodarować czas dzieciom i młodzieży
szkolnej w czasie ferii. Bogata oferta
warsztatów przyciągnęła wielu młodych ludzi.
Niestety nie wszyscy mogli z niej skorzystać ze
względu na ograniczoną liczbę miejsc. Ale nic
straconego, bo niektóre z tych zajęć będziemy
powtarzać w niedalekiej przyszłości – podkreśla
Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rumi. – Cieszę się,
że Stacja Kultura i ﬁlie biblioteki są dla naszych
młodych mieszkańców atrakcyjnym miejscem
spędzania wolnego czasu – dodaje.

Miejski Dom Kultury w Rumi
Pracownicy Miejskiego Domu Kultury oferowali
dzieciom i młodzieży przede wszystkim
spędzenie czasu poza murami jednostki. Przez
dwa tygodnie z atrakcji zaproponowanych przez
MDK skorzystało około 150 dzieci. Chętni mogli
uczestniczyć w różnych aktywnościach,
zabawach, a także zdobywać wiedzę
w interaktywny sposób.
– Jak co roku dzieci nas nie zawiodły i tłumnie
wypełniły mury MDK-u podczas ferii zimowych.
Najmłodsi brali udział w zorganizowanych
wyjściach na basen, wycieczce do Centrum
Nauki Experyment oraz przejeździe bryczką.
Dzieci oglądały także przedstawienie teatralne,
a na koniec bawiły się na balu karnawałowym –
relacjonuje Agnieszka Skawińska, dyrektor
MDK-u. – Muszę przyznać, że czuję
niesamowitą radość, kiedy nasz Dom Kultury
wypełnia radosny gwar dzieci – dodaje.

Rumia naturalnie pomysłowa

WYDARZENIE

Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej
„Janowo”
Oferta janowskiego Domu Kultury skierowana
była do dwóch grup wiekowych: 6-10 lat oraz
11-15 lat. Najmłodsi mogli wykorzystać pokłady
niespożytej energii, tańcząc zumbę oraz
rozwijać wyobraźnię, uczestnicząc
w warsztatach plastycznych i podziwiając
teatralne widowiska. Głodne wiedzy dzieci
mogły poznać szczegóły zimowej wyprawy
przez Mongolię i dowiedzieć się, jak trenowali
walkę mieczem średniowieczni rycerze.
Natomiast ich starsi koledzy mogli umilić sobie
czas, grając w piłkarzyki i tenisa stołowego.
Szkoły
Aktywny wypoczynek zaproponowały także
Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Szkoła
Podstawowa numer 7 w Rumi. Odbywały się
tam warsztaty sportowe, zajęcia turystyczne,
mecze piłki siatkowej i zabawy dla
najmłodszych.

Z Akcji Zima 2020, organizowanej przez
miejskie jednostki, skorzystało łącznie 869
osób. Koszt organizacji wypoczynku dla
dzieci i młodzieży pozostających w mieście
podczas zimowych ferii wyniósł łącznie
ponad 13 tysięcy złotych.
Rumskie Nowiny nr /luty/
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KULTURA

Agnieszka
Skawińska
podsumowała

10
lat na scenie

Recitalem pt. „Może jestem…” dyrektor
Miejskiego Domu Kultury w Rumi Agnieszka
Skawińska podsumowała 10-lecie pracy
artystycznej. Jubileuszowy koncert wypełnił
po brzegi salę Dworku pod Lipami, a wśród
widzów nie zabrakło artystów, przyjaciół
i przedstawicieli władz miasta.
Od najmłodszych lat
Agnieszka Skawińska od 2016 roku pełni funkcję dyrektora Miejskiego
Domu Kultury w Rumi, niemniej pierwsze artystyczne kroki stawiała już
jako kilkuletnia dziewczynka. Jako profesjonalna aktorka zadebiutowała
na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Przez wiele lat współpracowała
z różnymi teatrami w Polsce, m.in. Teatrem Polskim w Szczecinie czy
Teatrem Gdynia Główna. Występowała również dla publiczności polonijnej
w Szwecji, Niemczech, Rumunii i Kanadzie. Jest animatorką życia
kulturalnego i pomysłodawczynią projektów edukacyjno-artystycznych
takich jak: „Rumski Wokal”, „Wierszogadanie” czy „Lekcje z Kulturą”.
Wspólnie z publicznością
Z okazji jubileuszu pracy artystycznej w sobotę 25 stycznia aktorka
zaprezentowała zarówno utwory sentymentalne, jak i te pełne humoru.
W wykonanie niektórych z nich została zaangażowana także publiczność.
Wydarzenie było również okazją do wspomnień związanych z pierwszymi
artystycznymi krokami, które Agnieszka Skawińska stawiała właśnie
w rumskim MDK-u.
– Jestem niezwykle wzruszona reakcją zebranych gości, a także ilością
pięknych słów oraz życzeń na kolejne lata. To daje mi ogromną siłę

i motywację do podejmowania dalszych działań artystycznych –
przyznaje Agnieszka Skawińska.
W gronie przyjaciół
Podczas jubileuszowego wieczoru artystce towarzyszyli na scenie:
wiolonczelistka i autorka recitalu Agata Oriana Kwahs oraz pianista Maciej
Łyszkiewicz, twórca zespołów: Leszcze, No Limits, Iza&Latynoscy Brothers
i Łyczacza, a także autor przebojów: „Ta dziewczyna” i „Kombinuj
dziewczyno”. Natomiast wśród widzów obecni byli przyjaciele i miłośnicy
twórczości Agnieszki Skawińskiej, a także przedstawiciele władz miasta,
w tym wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz przewodniczący rady miejskiej
Ariel Sinicki.
– Czułam się wyjątkowo, bo jedna z piosenek była poniekąd o mnie. Sala
była wypełniona gośćmi po brzegi, a radość i wesołość udzieliła się
każdemu – przyznaje Lucyna Miotk, przewodnicząca Komisji Kultury.
– To był naprawdę wyjątkowy wieczór, który tylko potwierdził ogromny
talent, pasję i zaangażowanie pani dyrektor MDK-u. Było raz radośnie, raz
poważnie, a w jednym utworze miałem nawet przyjemność zagrać na
grzechotce – mówi Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi. – Jubilatce życzę
kolejnych udanych lat pracy, nowych projektów i wyzwań – podsumowuje.

Rumia naturalnie pomysłowa

SPRAWY SPOŁECZNE

ZUŻYTE FIRANKI ZAMIENIAJĄ
W EKOLOGICZNE TORBY
Pracownicy Centrum Integracji Społecznej w Rumi dają drugie życie niepotrzebnym już
ﬁrankom. Przyuczając podopiecznych do krawiectwa, przerabiają zużyty materiał na
wielorazowe torby i wręczają je mieszkańcom. Akcja, mająca pomóc mieszkańcom
w rezygnacji z foliowych siatek, ruszyła 27 stycznia.
Twarda sztuka
Popularne foliówki zazwyczaj służą do pakowania
niewielkich zakupów, a po kilkudziesięciu minutach
kończą w śmietniku jako odpady. Mimo że folię
łatwo jest porwać, to proces jej rozkładu sięga
nawet kilkuset lat, co stwarza spore zagrożenie dla
całej planety. Najprostszym i najskuteczniejszym
rozwiązaniem tego problemu jest korzystanie
z toreb wielokrotnego użytku, co nie tylko sprzyja
środowisku, ale i oszczędnościom.
– Powinniśmy promować zamianę plastiku na
produkty wielokrotnego użytku. Mamy bardzo
dużo rzeczy w domu, którym możemy nadać
drugie życie i przerobić. Cieszę się, że dzięki
działalności CIS-u możemy te ciekawe pomysły
realizować – mówi radna Anna Okrój,
pomysłodawczyni akcji.
Coś z niczego
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, miejska
jednostka zachęca mieszkańców do udziału w akcji
„Drugie życie ﬁranki”. Pomysłodawcy
przedsięwzięcia, oprócz zużytych tkanin, przyjmują
także białe nitki i bawełniane sznurki. Wszystkie
materiały posłużą do uszycia wielorazowych toreb,
które ostatecznie zostaną wyłożone w sklepach na
terenie miasta i wręczone mieszkańcom.
– W Centrum powstało już stoisko krawieckie,
Rumskie Nowiny nr /luty/

a dzięki wolontariuszom możemy realizować nasz
pomysł. To pokazuje, że nasza jednostka może
realizować wiele wspaniałych inicjatyw
społecznych – podkreśla radna Karolina
Rydzewska będąca jednocześnie koordynatorem
CIS-u i organizatorem akcji.
Jakość, nie ilość
Pierwsze wielorazowe torby zostały już uszyte,
przeszły testy i pomyślnie zdały egzamin. Zdaniem
koordynatora, są one trwałe, a na dodatek można
je łatwo wyprać i wysuszyć. Nadają się do
przechowywania suchych owoców i warzyw,
pieczywa czy też produktów mącznych.
Nie zajmują dużo miejsca, mają też ściągacz, a co
najważniejsze – są zamiennikiem dla
kilkudziesięciu albo nawet kilkuset jednorazowych
siatek.
Każdy może pomóc
Wszelkie materiały, mające posłużyć do stworzenia
wielorazowych toreb, można przynosić do siedziby
Centrum Integracji Społecznej w Rumi
(ul. Starowiejska 46), od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-15:30. Materiały są także
przyjmowane w Szkole Podstawowej nr 8 w Rumi
(ul. Rodziewiczówny 10) od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-14:00. Niewykluczone,

że wprowadzone zostaną także popołudniowe
dyżury. Organizatorzy proszą, by przynoszone
ﬁranki były wyprane. Chętni mogą również pomóc
w szyciu toreb.
Dla miasta i planety
Akcja nie jest pierwszą ekologiczną inicjatywą
podejmowaną przez samorząd i miejskie jednostki.
Od 1 września obowiązuje uchwała pod nazwą
„Rumia bez plastiku”, której celem jest rezygnacja
z jednorazowego tworzywa na rzecz ekologicznych
odpowiedników. Dzięki temu plastikowe butelki,
sztućce czy kubeczki zniknęły z budynków
użyteczności publicznej oraz organizowanych
przez miasto plenerowych imprez, a zastąpiły je
głównie papierowe produkty.
Realizacja uchwały ma się przyczynić nie tylko do
ochrony środowiska, ale też promować ekologiczne
nawyki wśród mieszkańców. Przykładem takich
działań może być inicjatywa podjęta z okazji Dnia
bez opakowań foliowych. Wówczas w ręce rumian
traﬁło 250 lnianych toreb, które można było
bezpłatnie odebrać w trzech punktach: urzędzie
miasta, Stacji Kultura oraz Cafe Kwadrat.
Ekologiczne zamienniki foliowych siatek cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem, a kolejną okazją do
ich zdobycia będą letnie wydarzenia miejskie.

11

12

SAMORZĄD

Wejherowski szpital
zmienił się na lepsze
Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Geriatrii oraz Oddział
Urologii wejherowskiego szpitala zmieniły się nie do poznania. Uroczyste
otwarcie odnowionych oddziałów odbyło się na początku stycznia. Na remont
i wyposażenie placówki złożyły się lokalne samorządy, w tym Rumia.
Na miarę XXI wieku
W r a m a c h o d n o w y O d d z i a ł u C h o ró b
Wewnętrznych, Gastroenterologii i Geriatrii
przeprowadzono remont łazienek i sal chorych,
wymieniono oświetlenie sufitowe oraz
medyczne panele nadłóżkowe, a także
zmodernizowano instalację gazów
medycznych. Zadanie kosztowało około 1,5 mln
zł i zostało sfinansowane przez urząd
marszałkowski.
Z kolei na Oddziale Urologii udało się
wyremontować dwie sale zabiegowe, dwie sale
endoskopowe oraz śluzy dla lekarzy, a także
gabinet USG i pokój socjalny dla pielęgniarek.
Zmodernizowano też łazienki, gabinet
pielęgniarki oddziałowej i gabinet lekarski,
a dawny magazyn zaadaptowano na drugi
gabinet lekarski.
Współpraca się opłaca
Na remont i wyposażenie niemedyczne
Oddziału Urologii, co kosztowało prawie 500
tys. zł, złożyły się: urząd marszałkowski, miasta:

Rumia, Reda i Wejherowo, gminy: Wejherowo,
Szemud, Gniewino, Krokowa i Luzino oraz
starostwo powiatowe. Część kwoty szpital
pokrył z własnego budżetu.
– Dzięki remontowi niewątpliwie zwiększy się
jakość świadczonych usług zdrowotnych,
a także poprawi się bezpieczeństwo i komfort
pobytu pacjentów. Ponadto, personel medyczny
zyska bardziej dogodne warunki pracy – mówi
Agnieszka Kapała-Sokalska, członek zarządu
województwa pomorskiego.
Dla setek pacjentów
Oddział Chorób Wewnętrznych,
Gastroenterologii i Geriatrii liczy 45 łóżek i jest
jednym z największych oddziałów
w wejherowskim szpitalu. Miesięcznie jest tam
hospitalizowanych średnio 200 pacjentów.
W 2018 roku przyjęto 2522 chorych, a do końca
listopada 2019 roku było to 2109 chorych. Na
oddziale leczeni są pacjenci m.in. z chorobami
układu pokarmowego, sercowo-naczyniowego
płuc czy nerek.

– Cieszę się, że dzięki wspólnym działaniom do
dyspozycji mieszkańców oraz personelu
medycznego oddano kolejne nowoczesne
oddziały. To pokazuje, że współpraca lokalnych
samorządów w zakresie podnoszenia jakości
świadczenia usług zdrowotnych jest bardzo
istotna i przynosi namacalne efekty – podkreśla
Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi.
Rok 2016
Przekazano 104 tys. zł dotacji dla Szpitala
Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
na modernizację części pooperacyjnej Oddziału Chirurgii
Ogólnej oraz zakup defibrylatora dla karetki
stacjonującej w Rumi.
Rok 2017
Przekazano 10 tys. zł dotacji dla Szpitala
Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
na zakup systemu kardiomonitoringu dla potrzeb
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.
Rok 2018
Przekazano 20 tys. zł dotacji dla spółki Szpitale
Pomorskie na zakup sprzętu diagnostycznego – aparatu
USG na użytek Oddziału Chirurgii Ogólnej i
Onkologicznej w Szpitalu w Wejherowie.
Rok 2019
Przekazano 60 tys. zł dotacji dla spółki Szpitale
Pomorskie na modernizację Oddziału Urologii Szpitala
Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.

???

Najczęściej zadawane pytania
Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej
mailowo lub poprzez Facebooka. Tym razem poruszamy tematy dotyczące segregacji śmieci oraz publikowania treści na
facebookowym proﬁlu miasta.
Michał: Witam. Gdzie można znaleźć
informacje, jak należy prawidłowo
segregować śmieci?
O d p o w i e d ź r e f e r a t u : D z i e ń d o b r y,
mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej
otrzymali już ulotki informacyjne wraz
z decyzjami dotyczącymi wysokości tzw.
opłaty śmieciowej. Natomiast mieszkańcy
zabudowy wielorodzinnej w najbliższych
dniach otrzymają ulotki do skrzynek
pocztowych. Ulotki w wersji papierowej są
także dostępne w urzędzie miasta, a w wersji
elektronicznej na stronie internetowej
w w w. r u m i a . e u . W y s t a r c z y w p i s a ć
w wyszukiwarkę frazy „Nowa frakcja
odpadów – od kiedy segregacja?” oraz „Nowy
system śmieciowy – pytania i odpowiedzi”.

K a m i l : D z i e ń d o b r y, c h c i a ł b y m s i ę
dowiedzieć, kto prowadzi fanpage miasta
oraz czy mogę prosić nagłośnienie
organizowanego przeze mnie wydarzenia?
Odpowiedź referatu: Dzień dobry, profil na
Facebooku prowadzą pracownicy urzędu
miasta, a dokładniej Referatu Promocji,
Estetyzacji i Komunikacji Społecznej. Jeśli
chodzi o promocję wydar zeń, to
publikujemy przede wszystkim treści
zachęcające do udziału w imprezach
organizowanych bądź współorganizowanych przez miasto lub miejskie
jednostki. Ze względu na charakter
profilu nie publikujemy treści
komercyjnych.

?

?

?

?

Jeśli macie pytanie, na które powinni
odpowiedzieć przedstawiciele urzędu
miasta, prześlijcie je na adres mailowy:
promocja@um.rumia.pl bądź za
pośrednictwem facebookowego profilu:
Miasto Rumia. Wybrane kwestie zostaną
poruszone w kolejnym wydaniu biuletynu.
Rumia naturalnie pomysłowa

INWESTYCJE

REWITALIZACJA ZAGÓRZA
WCHODZI W KOLEJNY ETAP

Niespełna 11,6 mln zł – taki będzie koszt wykonania kompleksowego zagospodarowania
oraz rozbudowy infrastruktury komunalnej na terenie osiedla Zagórze. Przetarg został
rozstrzygnięty pod koniec stycznia, wykonawcą jest firma budowlano-drogowa MTM SA.

Ogromne pieniądze, ogromne zmiany
Prace mają ruszyć po podpisaniu umowy i będą
polegać m.in. na budowie nowoczesnych boisk,
placów zabaw, nowych ścieżek rowerowych,
chodników, miejsc integracji oraz wiat
przystankowych. Efekt końcowy będzie widoczny
najpóźniej we wrześniu 2021 roku.
P ro j e k t z a k ł a d a t a k ż e k o m p l e k s o w e
zagospodarowanie Góry Markowca, w tym
stworzenie ścianki wspinaczkowej z wieżą
widokową, ścieżek historyczno-edukacyjnych, mini
trawersu, trasy kolarstwa górskiego, górki
saneczkowej oraz schodów terenowych. Przetarg na
to zadanie wkrótce zostanie ogłoszony. Wszelkie
prace powinny się zakończyć do 2022 roku.
Do tej pory w ramach rewitalizacji Zagórza udało się
wyremontować 10 budynków wielorodzinnych oraz
zbudować kładkę pieszo-rowerową nad Zagórską
Strugą. Ponadto trwa budowa docelowej siedziby
Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sabata, wraz
z zagospodarowaniem okolicznego terenu.
Szansa na lepsze życie
Społeczny aspekt projektu realizowany jest od
stycznia 2018 roku i ma się zakończyć
w październiku 2022 roku. Głównym celem jest
aktywizacja społeczno-zawodowa dzielnicy
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Zagórze borykającej się między innymi ze
sporym bezrobociem. W tym celu utworzony
został Klub Integracji Społecznej Zagórze (KIS)
oraz Centrum Usług Społecznych Zagórze (CUS).
Oba podmioty działają przy ul. Młyńskiej 8.
Osoby objęte wsparciem KIS-u korzystają m.in.
z usług psychologa, prawnika i doradcy
zawodowego. Do tej pory ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej przeszło kilkadziesiąt
osób, z czego 14 znalazło pracę, kolejnych 14
aktywnie jej poszukuje, a 8 odbywa staż
zawodowy. Ponadto w ramach Klubu funkcjonuje
świetlica zapewniająca opiekę dzieciom w wieku
od 3 do 10 lat.
Z kolei CUS oferuje mieszkańcom Zagórza
wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika,
mediatora, ratownika medycznego i asystenta
ro d z i n y. D o d a t k o w o w g o d z i n a c h
popołudniowych funkcjonuje prowadzony przez
harcerzy klub młodzieżowy, gdzie dzieci
otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji i wspólnie
spędzają czas. Do tej pory z tej formy wsparcia
skorzystało ponad 20 rodzin, co stanowi połowę
docelowej liczby odbiorców. Do tej pory na
realizację części społecznych projektu udało
się pozyskać ponad13 milionów złotych.

– Rewitalizacja to jedna z kluczowych
inwestycji w naszym mieście. Jej głównym
celem jest poprawa jakości życia naszej
społeczności w tych nieco zaniedbanych
i mniej aktywnych rejonach. Pierwsze jej
efekty są już widoczne, budynki
wielorodzinne na Zagórzu przeszły
prawdziwą metamorfozę. Dodatkowo
w parze z pracami budowlanymi
prowadzone są działania społeczne,
działamy więc bardzo kompleksowo.
Musimy jednak mieć świadomość, że
największe zmiany i prace dopiero przed
nami, bo już za chwilę rozpoczniemy
zagospodarowanie przestrzeni na osiedlu –
mówi Tomasz Urbaniak-Dzienisz radny,
przewodniczący komitetu ds. rewitalizacji
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INWESTYCJE – aktualizacja
Mieszkania Komunalne

Trwa budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żwirki i Wigury. Obecnie postępują prace
wykończeniowe: układane są płytki ścienne, montowane są wanny i toalety oraz malowane są ściany.
W nowo wybudowanym obiekcie znajdą się łącznie 32 lokale komunalne, w tym: 15 mieszkań
dwupokojowych o powierzchni od 35 do 44 m², 8 mieszkań trzypokojowych o powierzchni ok. 52 m², 5
mieszkań jednopokojowych o powierzchni ok. 25 m² oraz 4 mieszkania czteropokojowe o powierzchni ok.
62 m². Całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań wyniesie ponad 1442 m². Koszt inwestycji to
prawie 5,5 miliona złotych.
Aby uniknąć zaniedbań lub zniszczeń, nowe mieszkania komunalne będą przekazywane wyłącznie
osobom, które do tej pory zamieszkiwały tego typu lokale i nie sprawiały jakichkolwiek problemów. Oznacza
to, że nie zalegały z jakimikolwiek opłatami, dbały o stan nieruchomości i nie zakłócały spokoju sąsiadów.
Ostatnie mieszkania komunalne powstały na terenie miasta ponad 27 lat temu.
Inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych.

Ulica Jałowcowa
W porozumieniu z deweloperem budowany jest fragment
ul. Jałowcowej. Oprócz drogi z kostki brukowej powstanie
tam system odwodnienia oraz chodnik. Ulica zostanie
włączona w istniejący układ komunikacyjny przy
ul. Dębogórskiej. Dodatkowo, po zakończeniu prac,
przedsiębiorca zostanie zobowiązany do wyrównania
gruntowego odcinka drogi.
Miasto, korzystając z zapisów ustawy o drogach
publicznych, stara się zobowiązać inwestorów do budowy
lub przebudowy dróg publicznych. W zależności od
wielkości przedsięwzięcia oraz potrzeb komunikacyjnych
negocjowany jest zakres oraz warunki inwestycji.
Inwestycja realizowana ze środków inwestora.

Węzeł integracyjny
Przetarg na węzeł został otwarty. Realizacją
inwestycji zainteresowanych jest 5 firm. Obecnie trwa
analiza ofert złożonych przez wykonawców. Prace
mają ruszyć po podpisaniu umowy i zakończyć się do
30 października 2022 roku.
Jednocześnie rozpoczął się kolejny etap prac
związany z przygotowaniem terenu pod inwestycję.
Trwa wyburzanie budynków znajdujących się przy
peronie SKM Janowo – obecnie likwidowana jest
siedziba Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka”. Planowany termin
zakończenia prac to luty bieżącego roku.
Inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych.

Ważny komunikat dla kierowców – zmiana organizacji ruchu
Od 4 lutego wprowadzona zostanie testowa zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic
Dębogórskiej, Kościelnej i Mickiewicza.
Ustawiony zostanie tam znak pionowy B-21, czyli zakaz skrętu w lewo, który będzie obowiązywał
pojazdy nadjeżdżające od strony ronda Jana Pawła II, uniemożliwiając im wjazd w ulicę Kościelną.
Jest to próbne rozwiązanie, którego celem jest upłynnienie ruchu na skrzyżowaniu.
Dotychczasowa organizacja ruchu powodowała, że skręcające w lewo pojazdy blokowały przejazd
na wprost.
Po zmianie organizacji ruchu, kierowcy chcący udać się w kierunku ul. Kościelnej, powinni
przejechać na wprost przez skrzyżowanie, zawrócić na rondzie Płażyńskiego, a ostatecznie skręcić
w prawo na skrzyżowaniu w ul. Kościelną.
Dla pewnej grupy kierowców zmiana oznacza nieznaczne wydłużenie trasy, natomiast dla
zdecydowanej większości zmniejszenie się korków, które niejednokrotnie sięgały od skrzyżowania
do ronda Jana Pawła II.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Rok największych
inwestycji w historii Rumi
Budowa węzła integracyjnego w Janowie, rewitalizacja
osiedla Zagórze czy zagospodarowanie Góry Markowca
– to tylko niektóre z inwestycji zaplanowanych na 2020
rok. Rumia przygotowywała się do nich od kilku lat.
Działania te obejmowały systematyczną redukcję
zadłużenia miasta, jak i pozyskiwanie dotacji
potrzebnych do realizacji inwestycji. Tylko w tym roku
miasto przeznaczy na ten cel 57,7 mln zł.
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”

– W 2020 roku będziemy
praktycznie realizować tylko
te inwestycje, na które udało
nam się pozyskać środki
zewnętrzne. Są to dotacje
unijne, wsparcie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz pieniądze
z Funduszu Dróg
Samorządowych

”

– zapowiada Ariel Sinicki,
przewodniczący rady miejskiej.

Przede wszystkim drogi
Najwięcej funduszy przeznaczonych zostanie na
drogi. Władze miasta zabezpieczyły na ten cel
ponad 40,7 mln zł. Największym wyzwaniem jest
budowa węzła integracyjnego w Janowie, wraz
z tunelem na przedłużeniu ulicy Gdańskiej.
Przetarg zostanie rozstrzygnięty prawdopodobnie
w marcu, a prace budowlane rozpoczną się w ciągu
trzech miesięcy.
Dzięki współpracy z władzami powiatu, pozyskano
dotację na przebudowę ulicy Pomorskiej.
W ramach generalnego remontu zostanie
wymieniona nawierzchnia tej ulicy, powstaną też
m.in. ścieżki rowerowe i chodniki. Na modernizację
odcinka od ronda Unii Europejskiej do ronda
Pileckiego samorząd przeznaczy 1,1 mln zł.
Wśród zaplanowanych inwestycji jest również
przebudowa ulicy Żwirki i Wigury. To jeden
z głównych ciągów komunikacyjnych, prowadzący
od dworca do dzielnicy Lotnisko. Połowa tej ulicy
zostanie wyremontowana.
Budowy doczekają się również mieszkańcy ulicy
Konopnickiej, odcinków ulic Sędzickiego
i Grottgera, a w Janowie ulicy Katowickiej.
Ponadto w tym roku zakończy się budowa ulicy
Kazimierskiej – istotnej dla miasta inwestycji,
realizowanej przez spółkę Rumia Invest Park. Nowa
droga ma przyciągnąć duże przedsiębiorstwa na
tereny inwestycyjne. Mieszkańcy Rumi znajdą tam
nowe miejsca pracy, a odprowadzane przez firmy
podatki zasilą budżet miasta.
Nowe oblicze Góry Markowca
W ramach prac inwestycyjnych obejmujących
Wzgórze Markowca planowana jest realizacja
układu drogowego. W pierwszym półroczu 2020
roku zostanie rozpisany przetarg na realizację tej
inwestycji. Na potrzeby budowy ulicy Harcerskiej
w roku 2020 ma zostać przygotowana
odpowiednia dokumentacja. Lokalne władze będą
Rumskie Nowiny nr /luty/

prowadzić dalsze prace przybliżające miasto do
budowy tzw. Drogi Popiołowej, która w przyszłości
ma być trzecią nitką łączącą Rumię z Gdynią.
Szansa dla Zagórza
Ponad 9,8 mln zł zabezpieczono na rewitalizację
Zagórza, budowę mieszkań komunalnych, a także
wykup gruntów pod budowę dróg. Dofinansowana
ze środków unijnych rewitalizacja Zagórza
obejmuje m.in. wymianę sieci wodnokanalizacyjnej, budowę ścieżek rowerowych,
parkingów i chodników.
Estetyka i bezpieczeństwo
Miasto od lat systematycznie modernizuje
nawierzchnię ulic gruntowych poprzez
utwardzanie płytami jomb oraz remonty
chodników – tak też będzie w tym roku. Ponadto
w ramach budżetu obywatelskiego oraz środków
przeznaczonych na oświetlenie miasta, na 20
przejściach zamontowany zostanie inteligentny
system zwiększający widoczność pieszych, a tym
samym ich bezpieczeństwo. Ponadto niespełna
2 mln zł zostaną przeznaczone na budowę
kanalizacji deszczowych w ramach projektu
„Rozwój systemu gospodarowania wodami
opadowymi na terenie Rumi”.

Czas na odpoczynek
Prawie 4 mln zł władze miasta zabezpieczyły na
stworzenie miejsc do wypoczynku. W ramach
budżetu obywatelskiego zrealizowany zostanie
I etap projektu „Na zdrowie” na Błoniach
Janowskich. Na Wzgórzu Markowca zostaną
zagospodarowane fortyfikacje, staną tam również
przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych.
Przy ulicy Sędzickiego powstanie boisko do gry
w bule. Realizacji doczeka się również plac zabaw
przy ulicy Kostki Napierskiego, miasto otrzymało
już zgodę na wykonanie tej inwestycji. Wcześniej
nie pozwalało na to prawo budowlane.
– W 2020 roku będziemy praktycznie realizować
tylko te inwestycje, na które udało nam się pozyskać
środki zewnętrzne. Są to dotacje unijne, wsparcie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz pieniądze z Funduszu Dróg
Samorządowych. Z dotacji unijnych zrealizujemy
Węzeł Janowo, zagospodarujemy Górę Markowca
i zrewitalizujemy Zagórze. Z Programu
Operacyjnego zrealizowane zostaną ulice
Katowicka i Konopnickiej. Natomiast z Funduszu
Dróg Samorządowych wyremontujemy ulicę
Pomorską oraz Żwirki i Wigury – wymienia
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.
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Dewastacja
miasta to nasz
wspólny problem
Wygięte znaki drogowe, przewrócone kosze na śmieci czy
zniszczone wiaty przystankowe – to tylko niektóre
z chuligańskich wybryków, z którymi przychodzi nam się
mierzyć. Zniszczone mienie trzeba naprawić, a to kosztuje.
Za czyjąś niezrozumiałą agresję i głupotę płacimy wszyscy –
mówi Roman Świrski, komendant Straży Miejskiej w Rumi.
Redakcja Rumskich Nowin: W sylwestrową noc spłonęła dwumetrowa
bombka, jedna z miejskich iluminacji świątecznych, która stała nieopodal
Miejskiego Domu Kultury. Mieszkańcy chcą, żeby w mieście było ładnie,
a jednocześnie sami przyczyniają się do dewastacji ozdób.
Komendant Roman Świrski: W tym przypadku nie był to przedmiot ataku
chuliganów, jej zniszczenie było wynikiem ludzkiej głupoty. Na miejskim
monitoringu widać, że trzy osoby, prawdopodobnie rodzina, puszczają w parku
fajerwerki. Jedna z wypuszczonych rakiet trafiła w miejską bombkę,
spowodowała zwarcie i iluminacja się spaliła. Rodzina z dzieckiem i psem
szybko się oddaliła. Zanim ktoś zauważył i zgłosił to zdarzenie, połowa bombki
zdążyła spłonąć. Na ulicę Mickiewicza przyjechała straż pożarna i patrol
mieszany straży miejskiej i policji.
RN: Czy udało się dotrzeć do tej rodziny?
RŚ: Do zdarzenia doszło w nocy. Z zapisu monitoringu trudno rozpoznać
twarze, ponieważ miejsce, z którego ta rodzina puszczała fajerwerki, jest
oddalone od kamery o kilkadziesiąt metrów, na dodatek w nieoświetlonym
obszarze. Policja nadal analizuje materiał.
RN: Dużym problemem, o którym należy powiedzieć, jest notoryczne
niszczenie wiat przystankowych. W minionym roku na ich naprawę miasto
przeznaczyło 23 tysiące złotych. Czy udaje się ustalić sprawców?
RŚ: Zwykle otrzymujemy informację post factum, pozostaje więc tylko próba
wytypowania potencjalnych sprawców. W 2019 roku udało się złapać osoby,
które zniszczyły jedną z wiat. Była to grupa młodzieży, która najpierw
narozrabiała w barze przy ul. Filtrowej, po czym wytłukła szyby na przystanku
przy ul. Gdańskiej. Po wszystkim zgłodnieli i poszli do pobliskiej pizzerii.
Świadkowie zdarzenia poinformowali nas, dokąd poszły te osoby. Dzięki temu
udało się ująć sprawców tego aktu wandalizmu.
RN: Jakie konsekwencje grożą wandalom?
RŚ: Zależy to od kwalifikacji czynu przez sąd. Może to być kara grzywny
z wyrównaniem strat, których dokonali sprawcy. Może to być ograniczenie
wolności polegające na odpracowaniu godzin na rzecz społeczeństwa na
ulicach miasta.
RN: Jakie jeszcze akty wandalizmu odnotowuje Straż Miejska w Rumi?
RŚ: Nazwałbym to chuligańskimi wybrykami. Są to wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi publicznemu lub mieniu. Charakteryzują się tym,
że czynione są bez powodu i są połączone z okazaniem rażącego lekceważenia
porządku prawnego. Ta definicja oddaje charakter tych czynów. W ostatnim
kwartale odnotowaliśmy m.in. wrzucanie petard do śmietników na terenie

dzielnicy Lotnisko, przewracanie ławek na ul. Żwirki i Wigury czy wrzucenie
wolno stojącej ubikacji publicznej do Zagórskiej Strugi, na wysokości sceny
w parku Starowiejskim. To, co było w toi toiu, dostało się do wody. W efekcie
zniszczenia trzeba usunąć, wiaty naprawić, a śmieci posprzątać. To wszystko
kosztuje.
RN: Czy można określić profil typowego chuligana i dzielnice, w których
najczęściej dochodzi do takich incydentów?
RŚ: Najczęściej są to młodzi mężczyźni między 16. a 21. rokiem życia, którzy
spożyli alkohol lub substancje psychoaktywne. Najwięcej chuligańskich
wybryków odnotowujemy w parkach Żelewskiego i Starowiejskim, w centrum
miasta oraz w dzielnicy Janowo.
RN: Co powinni zrobić mieszkańcy, którzy są świadkami takiego zdarzenia
lub już po fakcie zauważą zniszczenia?
RŚ: Od poniedziałku do soboty prosimy o zgłaszanie takich sytuacji straży
miejskiej, a w nocy i w niedziele policji. Policjanci ustalają kolejność interwencji
według ważności. Jeśli zostają wezwani do kradzieży lub włamania, to do
zniszczonego znaku drogowego przyjadą później. Straż miejska jedzie najpierw
do takich sytuacji jak zniszczone mienie czy zakłócanie porządku publicznego.
To są nasze główne zadania określone w ustawie o strażach gminnych. Prosimy
zatem, aby świadkowie aktów chuligańskich zwracali uwagę na to, kto dokonał
takiego wybryku, ile to było osób, jak wyglądają i w którym kierunku zmierzają.
Po zgłoszeniu najlepiej jest poczekać na przyjazd patrolu, aby te informacje
przekazać.
RN: Dziękujemy za rozmowę.

Najczęściej uszkadzane wiaty
przystankowe w 2019 roku:
Rumia Dworzec PKP (dla autobusów linii 9, 86, 85, R),
Dąbrowskiego „Kościół”, Gdańska Kujawska,
Dąbrowskiego „Most”, Żwirki i Wigury „Ceynowy”,
Grunwaldzka „Chełmońskiego”
ź Wybitych szyb tylnych – 6 szt.
ź Wybitych szyb bocznych – 23 szt.
ź Uszkodzone ławeczki – 1 szt.
ź

łączna kwota strat w 2019 r. wynosi 23 000 zł
Rumia naturalnie pomysłowa
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ZAWÓD
czy

PASJA?
Stylistka fr yzur, wielokrotna
mistrzyni Polski, mistrzyni świata
2017, brązowa medalistka
drużynowych mistrzostw świata
2018 i 2019 oraz trenerka kadry
narodowej. W zawodzie od 19
lat, na co dzień można ją spotkać
w rodzinnym zakładzie w Rumi
J a n o w i e . Pa s j ą d o z a w o d u
zaraziła ją mama Kr ystyna.
Fryzjerstwu z radością poświęca
większość życia.

Przez chwilę trzymała się z daleka
Jonna dorastała w salonie fryzjerskim, ale omijała
go szerokim łukiem, bo nie chciała ciągle siedzieć
w pracy. Dzisiaj spędza tam większość dnia i nie
wyobraża sobie, by mogła robić coś innego. Praca
stała się jej pasją.
– Moja przygoda z zawodem zaczęła się, kiedy
byłam w szkole średniej. Rozpoczęłam naukę
w liceum i jednocześnie uczyłam się fachu
w salonie mamy. Po trzech miesiącach, za jej
namową, wystar towałam w pier wszym
konkursie. I ku mojemu zdziwieniu… wygrałam
go. Wtedy stwierdziłam, że to jest to.
Uczestnictwo w konkursach połączone z pracą
fryzjerki sprawia mi najwięcej radości – przyznaje
Joanna Jakóbek. – Mam różne pasje, ale po
części są one związane z konkursami. Sama
projektuję i wykonuję stroje dla modelek
i manekinów na zawody. Moje częste podróże też
związane są z fryzjerstwem – dodaje.

ź Brązowa medalistka

drużynowych mistrzostw
świata 2018 i 2019
ź Mistrzyni świata 2017
ź Stylista roku – Paryż 2017
ź Brązowa medalistka

mistrzostw Europy
ź Brązowa medalistka

mistrzostw Francji
ź Wielokrotna mistrzyni Polski
ź Trzykrotna mistrzyni Norwegii
ź Trzykrotna mistrzyni Łotwy
ź Mistrzyni Niemiec
Rumskie Nowiny nr /luty/

Joanna Jakóbek
Z zegarkiem w ręku
Wielokrotna mistrzyni każdą wolną chwilę
poświęca na trening. Trenuje też po pracy,
również w weekendy, ponieważ tutaj liczy się
czas.
– Podczas mistrzostw świata na wykonanie
fryzury ślubnej ma się 25 minut. Podobnie jest ze
strzyżeniem, trzeba je wykonać w 30 minut.
Żeby wygrać, tr zeba zaprezentować
skomplikowane stylizacje, a to wymaga precyzji –
opowiada nasza bohaterka. – Inspiracji szukam
wszędzie. Ostatnio zainspirowało mnie oko.
Kolejna fryzura, którą przygotowuję na
mistrzostwa świata, będzie inspirowana właśnie
ludzkim okiem, a przygotowania do zawodów
trwają kilka miesięcy. Najbliższe mistrzostwa
odbywają się we wrześniu. W tym roku co prawda
nie startuję, ale trenuję dwie drużyny, w Paryżu
będę też sędziować. Moi zawodnicy pochodzą
z południa Polski, ale niewykluczone, że mój brat,
który jest barberem (męskim fryzjerem, golibrodą
– przyp. red.), da się namówić na udział we
wrześniowym konkursie – dodaje.
Dzień z życia
Joanna lubi sobie pospać, więc wstaje o godzinie
8:00, a na 10:00 jedzie do pracy, gdzie spędza
około 10 godzin. Wtedy zabiera się
za tworzenie fryzur konkursowych
albo przygotowuje nowe fryzury
na szkolenia. W salonie fryzjerskim
spędza większość dnia, to jej drugi,
a może nawet pierwszy dom. Jak
przyznaje, nie ma czasu na urlop,
ponieważ weekendy poświęca na
różne wyjazdy związane ze
szkoleniami.
– Ostatnio byłam w Danii na
szkoleniu z kilkunastokrotnymi
mistrzami świata pochodzącymi
z Chin. Mimo że dużo podróżuję
po świecie, to nie wyobrażam
sobie życia poza Rumią. To bardzo
przyjazne miasto, dobrze się tu

mieszka i pracuje. Mieszkańcy Rumi są odważni.
Lubią eksperymentować. Widać to na moim
instagramowym profilu, na którym zamieszczam
zdjęcia. Mój profil jest bardzo kolorowy. Moje
klientki są naprawdę odważne. Lubię stylizować
panie, ale panowie z dłuższymi włosami też
chętnie do mnie przychodzą. Podchodzę do tego
strzyżenia trochę inaczej niż typowy fryzjer męski
– przyznaje Joanna Jakóbek.
Zasłużone sukcesy
Rumianka najlepiej wspomina 2017 rok, kiedy
wystartowała w dwóch konkursach: na stylistę
roku oraz w mistrzostwach świata, zdobywając
oba tytuły. Apetyt rośnie w miarę jedzenia,
dlatego stylistka stworzyła drużynę, z którą
w 2018 roku zdobyła na mistrzostwach brązowy
medal, a w 2019 powtórzyła ten sukces.
– We wrześniu minie 20 lat w zawodzie.
Chciałabym ten jubileusz uhonorować zdobytym
mistrzostwem jako trener. Tego mogę sobie
życzyć. Potrzeba tylko cierpliwości, ale brakuje mi
jej, kiedy pracuję z moimi zawodnikami. Lubię
robić wszystko szybko, ale nie każdy wszystkiego
może się szybko nauczyć – przyznaje mistrzyni. –
Ostatnio ktoś mnie zapytał, kim bym była,
gdybym nie została fryzjerką. Bez wahania
odpowiedziałam, że prowadziłabym biuro
podróży. We fryzjerstwie jednak czuję się najlepiej
– kwituje.
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Teleopieka
i Klub
Seniora
Opaska Teleopieki, źródło: elderia.pl

– TAKIE SĄ PLANY

Miasto nie zwalnia tempa w realizacji działań na rzecz seniorów. Plany na rok 2020 są ambitne – zdobycie
unijnego dofinansowania na założenie klubu seniora oraz wprowadzenie usług opiekuńczych w oparciu
o nowoczesne technologie, czyli tzw. teleopiekę.
Społeczeństwo się starzeje
Prognoza zmian struktury wiekowej województwa pomorskiego wskazuje,
że około 2050 roku osoby w wieku poprodukcyjnym będą stanowiły 25%
społeczeństwa. Podobne tendencje będą się utrzymywały we wszystkich
podregionach województwa pomorskiego, w tym również w Rumi. Dane
wskazują na konieczność rozwoju różnych form wsparcia i aktywności seniorów.
Dotychczasowe działania
Mając na uwadze prognozy demograficzne, gmina stara się dostosować formy
wsparcia seniorów do ich potrzeb. Wprowadzone już przez miasto programy
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród najstarszych mieszkańców.
Są to m.in.:
ź „Pudełko życia” (karta informacyjna o stanie zdrowia seniora, chorobach,
przyjmowanych lekach, uczuleniach i danych kontaktowych do osób, które
należy powiadomić w przypadku przewiezienia pacjenta do szpitala)
ź Rumska Karta Seniora (wydano 4230 kart umożliwiających seniorom zniżki
u 66 przedsiębiorców)
ź Aktywny Senior 60+ (z gimnastyki dla seniorów, prowadzonej w CityGym,
oraz z zajęć na basenie korzysta ponad 300 osób)
ź Dzień Seniora (koncerty gwiazd takich jak: Halina Frąckowiak, Krystyna
Giżowska czy Krzysztof Krawczyk)
Jak pomaga MOPS?
Część zadań na rzecz seniorów wypełnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rumi. Są to usługi opiekuńcze, pomoc opiekuna medycznego, poradnictwo
oraz wsparcie finansowe.
– W mieście nie brakuje aktywnych seniorów, którzy korzystają z szerokiej oferty
kierowanej do nich przez miasto. Jest jednak wielu seniorów, którzy pozostają
w domu sami. Staramy się wyłaniać te osoby. Najczęściej trafiamy do nich przez
zgłoszenia, na przykład od sąsiadów lub pielęgniarek środowiskowych.
Współpracujemy też ze szpitalem, który informuje nas o samotnych seniorach
wypisywanych ze szpitala do domu – wyjaśnia Gabriela Konarzewska,
dyrektor MOPS-u.
Szczęśliwsi od innych
Dla pełnego rozeznania sytuacji osób starszych starostwo przyjęło Powiatowy
Program Wsparcia Osób Starszych na lata 2019-2023. Interesujące jest,
iż seniorzy z powiatu wejherowskiego w wybranych aspektach życia – takich jak
relacje ze znajomymi, aktualne warunki mieszkaniowe czy osiągnięcia życiowe
– deklarują większe zadowolenie niż przeciętny polski senior, przy czym
większymi optymistkami są kobiety. Najchętniej wybieraną formą aktywności są
zajęcia organizowane przez kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku.

Miasto mocno wspiera działalność Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
gdzie seniorzy mogą rozwijać swoje pasje.
– Rozpoczynamy semestr letni. Zapisy potrwają od 10 do 14 lutego
i prowadzone będą w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19,
w godzinach 11:00-14:00 – mówi Renata Grzesiak z Rumskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. – Proponujemy wykłady, warsztaty wokalne, teatralne,
plastyczne, gimnastykę, jogę, zajęcia na basenie oraz języki: angielski
i hiszpański – zachęca.
Senior zrozumie seniora
W mieście działa również Rumska Rada Seniora, która swoją aktywnością wybija
się ponad przeciętną krajową. W jej działalność wpisuję się m.in. organizacja
spotkań dla osób starszych z radcą prawnym, przedstawicielem ZUS-u czy
policjantami, którzy przypominają, co robić, by nie paść ofiarą oszustów
działających tzw. metodą na wnuczka. Ponadto seniorzy w każdy poniedziałek
i piątek spotykają się w Miejskim Domu Kultury. Nie inaczej będzie w tym roku.
– Chcemy kontynuować to, co udało się dotychczas wprowadzić, czyli basen,
gimnastykę czy Dzień Seniora. Inicjatywy te cieszą się dużym
zainteresowaniem. Udało nam się zaktywizować seniorów – podkreśla
przewodniczący Rumskiej Rady Seniorów Mieczysław Grzenia. – Razem
z Wydziałem Spraw Społecznych urzędu miasta chcemy też realizować projekt
dotyczący teleopieki – dodaje.
Kolejne działania
Samorząd wraz z Rumską Radą Seniorów chce ubiegać się o unijną dotację na
wprowadzenie tzw. teleopieki. Jest to bezpłatna usługa umożliwiająca
mieszkańcom całodobowe wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia
lub życia. W sytuacji np. upadku czy zasłabnięcia wciśnięcie „czerwonego
przycisku alarmowego” spowoduje zawiadomienie Centrum OperacyjnoAlarmowego.
– Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu
ogłoszonego przez urząd marszałkowski. Projekt ma być skierowany do osób,
które przez większość dni pozostają w domu bądź są samotne. Do nich chcemy
skierować tę usługę. Dodatkowo chcemy pozyskać środki finansowe na
stworzenie klubu seniora – mówi Marietta Grabowska, główny specjalista
w Wydziale Spraw Społecznych. – Jeśli uda nam się zdobyć dofinansowanie, to
od 1 października tego roku będziemy realizować oba projekty – dodaje.
Wydział Spraw Społecznych zorganizował już spotkanie, które przybliżyło
seniorom zagadnienia związane z teleopieką. Aktualnie sprawdzane jest
zapotrzebowanie na takie usługi. Mieszkańcy zainteresowani korzystaniem
z teleopieki proszeni są o złożenie wypełnionego formularza w urzędzie miasta,
w pokoju nr 10 (tel. 58 679 65 39 lub 58 679 65 41), w terminie do 7 lutego.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Jakość życia codziennego zależy
od aktywności sportowej seniora
Wystartowała kolejna edycja programu „Aktywny senior”, który został wprowadzony przez urząd miasta we
współpracy z Rumską Radą Seniorów oraz klubem CityGym. Obecnie z gimnastyki pod okiem
wykwalifikowanych trenerów korzysta 275 osób w wieku 60+.

Własnym tempem
U osób starszych obserwuje się problem
z zakresem ruchu, koordynacją i stabilizacją.
Zazwyczaj poruszają się one wolniej i ostrożniej.
Ćwiczenia realizowane w projekcie „Aktywny
senior 60+” mają za zadanie usprawnić te
obszary.
Seniorzy rozpoczynający ćwiczenia w CityGym
mogą skorzystać z zajęć w dwóch grupach:
ogólnorozwojowej lub prozdrowotnej, gdzie
kierowani są po rozmowie i obserwacji. Wykonują
m.in. ćwiczenia rozciągające, usprawniające
koordynację ruchową i stabilizację. Trenerzy
pilnują, aby każdy prawidłowo je wykonywał.
Kompleksowa opieka
Podczas realizacji programu trzykrotnie analizuje
i obserwuje się wyniki seniora. Osoby te są
badane na starcie programu, na jego półmetku
i na zakończenie, czyli po 6 miesiącach ćwiczeń.
Dotychczas żadna starsza osoba, która przyszła
do CityGym, nie nabawiła się podczas treningu
Rumskie Nowiny nr /luty/

kontuzji. Seniorzy są informowani, jakie
ćwiczenia mogą wykonywać, a jakie nie.
Organizowane są również dodatkowe spotkania,
np. z dietetykiem czy geriatrą.
– Aktywność sportowa jest dla osób starszych
bardzo ważna, ponieważ zwiększa ich sprawność
i witalność – podkreśla Damian Złoch, właściciel
CityGym. – U seniorów, którzy przychodzą do nas
na treningi, zaobserwowaliśmy znaczący wzrost
wydolności organizmu – dodaje.
Schody, siatki, rower – żaden problem
Najlepszą motywacją dla seniorów, którzy
chcieliby zacząć się ruszać, byłoby spotkanie
z tymi, którzy już ćwiczą w ramach programu.
U c z e s t n i c y z g o d n i e p o d k re ś l a j ą , ż e
systematycznie wykonywane ćwiczenia wpływają
na jakość życia codziennego. Seniorom łatwiej
wnieść zakupy do domu, wejść po schodach czy
schylić się podczas sprzątania. Wyjście na rower
czy spacer zaczyna ich cieszyć.
– Naszym sukcesem jest liczba osób

przychodzących na zajęcia, to 275 seniorów,
a 95% z nich to panie. Dotychczas naszą
porażką, a zarazem celem, jest zmotywowanie
mężczyzn do korzystania z programu – mówi
Damian Złoch. – Ruch jest bardzo ważny, ale
jeszcze ważniejsze jest prawidłowe wykonywanie
ćwiczeń. Ruch jest w stanie nas usprawnić, pod
warunkiem, że robimy to technicznie dobrze, po
prostu z głową. Najbezpieczniejsze samodzielnie
wykonywane aktywności to np. spacery, nordic
walking czy jazda na rowerze – dodaje.
Spore korzyści, niewielkie koszty
Zainteresowani udziałem w treningach seniorzy
mogą zgłaszać się do CityGym mieszczącego się
w Centrum Handlowym Abraham. Miasto
współfinansuje program, pozyskało również
sponsora, a każdy senior płaci symboliczną kwotę
za udział w zajęciach. Część tegorocznego
programu będzie dla seniorów bezpłatna, dzięki
realizacji projektu złożonego w budżecie
obywatelskim.
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SPORT

sportowa strona miasta
Światowej rangi zawody sportowe,
turnieje, rozgrywki, koncerty oraz występy
znanych artystów – to tylko niektóre
atrakcje, jakie zapewnia Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Rumi.
W tym numerze publikujemy pierwszy artykuł
z cyklu „MOSiR – sportowa strona miasta”, w
którym będziemy prezentować ważne wydarzenia,
sylwetki związanych z naszym miastem
sportowców oraz ciekawostki z lokalnego świata
sportu.
Rubrykę rozpoczynamy od przedstawieniu zespołu
jednostki, której dyrektorem jest związana od
niemal 33 lat z MOSiR-em Jolanta Król. Pod jej
kierownictwem ośrodek działa przez cały rok,
siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by
mieszkańcy mogli uprawiać sport i korzystać
z rozrywki na najwyższym poziomie.
Nad wszystkim czuwa kompetentna kadra:
konserwatorzy obiektów (pływalni, hali i stadionu),

pracownicy recepcji, instruktorzy, a także osoby
odpowiedzialne za: administrację, organizację
imprez, księgowość i promocję.
Taki zespół jest niezbędny, by należycie opiekować
się miejskimi obiektami sportowymi. Głównym
z nich jest nowoczesna hala widowiskowosportowa, która może pomieścić naraz nawet do
tysiąca widzów. MOSiR dysponuje także
zmodernizowanym w 2019 r. stadionem z bieżnią
tartanową oraz krytą pływalnią. Ponadto ośrodek
zarządza boiskami przy ul. Gdyńskiej oraz Orlikiem,
a także kompleksem sportowym przy ul. Bukowej.
Bogate zaplecze umożliwia organizowanie
wydarzeń, takich jak: Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, Rumska Gala Sportu,

Mistrzostwa Polski FTS w 10 tańcach, Mistrzostwa
Polski w Gimnastyce Artystycznej, Puchar Świata
Zawodowców w Armwrestlingu „Złoty Tur”,
zawody strongman czy też mecze piłki nożnej,
siatkowej i tenisa stołowego.
W ofercie MOSiR-u nie brakuje również imprez
kulturalnych. Co roku jednostka organizuje święto
patrona miasta oraz Rumski Dzień Seniora.
Koncertowali tu m.in. Beata Kozidrak, Golec
uOrkiestra, Anna Wyszkoni, Krzysztof Krawczyk czy
Zbigniew Wodecki.
Już dziś możemy zdradzić, że również w tym roku
zagoszczą u nas gwiazdy sportu i estrady, dlatego
śledźcie nasz kalendarz i rezerwujcie czas –
zapraszamy do MOSiR-u!

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Dodatek
specjalny

nr 184

UWAGA MIESZKAŃCY!
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych
W piątek 14 lutego 2020 r. będzie możliwość oddania pochodzących
wyłącznie z Państwa gospodarstw domowych następujących
odpadów niebezpiecznych:
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, 14.02.2020 r. – POSTOJE PRZY SZKOŁACH:
8:40
9:10
9:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:10
12:40 – 13:10

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Świętojańska 11
Salezjańskie LO, ul. Świętojańska 1 (wjazd od ul. Dąbrowskiego)
LO nr 1, ul. Starowiejska 4
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Rodziewiczówny 10
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 6
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sienkiewicza 30
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Batorego 29
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19

Odpady należy przekazać osobiście naszym kierowcom.
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 (bez opakowań i ulotek) 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 pod numerem 58 624 66 11, bądź za
pośrednictwem formularza internetowego: www.kzg.pl/formularz-odbiory.
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Czy wiesz że...
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Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

najmłodsi ponownie skorzystają z „Lekcji z kulturą”
Rozpoczyna się kolejna edycja programu edukacyjnego „Lekcje z kulturą”, w którym dotychczas brały udział wszystkie rumskie
szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Kolejna edycja projektu skierowana jest do jeszcze młodszych dzieci.
Do tej pory program realizowany był dla dzieci z klas 4-6 w budynku
Miejskiego Domu Kultury, a dla starszych widzów w Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. Dzieci i młodzież brały udział
w praktycznych zajęciach z emisji głosu, a dzięki chórowi kaszubskiemu
„Rumianie” poznawały kaszubską kulturę. Ważnym elementem spotkań był
również „Dekalog kulturalnego widza”, czyli instruktaż wyjaśniający, jak
należy się zachować podczas artystycznego wydarzenia.
Z kolei grupy młodzieżowe oglądały spektakle teatralne: „Noc Helvera”
Ingmara Villqista w reżyserii Agnieszki Skawińskiej oraz „Pierwsza lepsza,
czyli komedia w jednym akcie wierszem” Aleksandra Fredry w reżyserii
Elżbiety Mrozińskiej.
Tym razem z „Lekcji z kulturą” skorzystają najmłodsi, a mianowicie uczniowie
szkół podstawowych klas 0-3. Z myślą o nich Zawodowy Teatr MDK Rumia
przygotował spektakl muzyczny pt. „Dyzio w krainie wyobraźni”.
Sztuka opowiada o losach chłopca, który nie ma przyjaciół, a nauka w szkole
sprawia mu wiele trudności. To wszystko powoduje, że nie lubi szkoły, zaś
emocje, z jakimi przyszło mu się mierzyć, biorą górę. Na szczęście spotyka
niezwykłe istoty, które pomagają mu zrozumieć, że jego zachowanie nie jest
przyjazne i być może dlatego nikt nie chce się z nim kumplować, nauka jest
fajna – jeśli znajdzie się sposób na to, jak się uczyć – oraz, że wyobraźnia
pomaga w rozwiązywaniu problemów. Z nowymi przyjaciółmi Dyzio śpiewa

piosenki i poznaje świat. Obsada i twórcy spektaklu to: Ola Lis, Piotr Lewicki
i Agnieszka Skawińska. „Lekcje z kulturą” będą realizowane w okresie od
lutego do końca roku, z wyłączeniem wakacji.
Zapraszamy do wspólnej podróży z Dyziem!

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”
Piotr Gąsowski

„Co mi w życiu nie wyszło?”
Piotr Gąsowski to artysta wszystkim dobrze znany,
a jego życie obfituje w niesamowite anegdoty,
przypadki i wydarzenia, dlatego postanowił
napisać książkę pod tytułem „Co mi w życiu nie
wyszło?” Dlaczego taki tytuł? Co takiego mogło nie
wyjść w życiu tak znanego i cenionego celebryty?
Okazuje się, że nawet życie ludzi sukcesu jest
usiane wpadkami.
Na początku książki dowiadujemy się, że już jej
pierwotny projekt zwyczajnie nie wyszedł.
Los bowiem sprawił, że pierwsza wersja została
skradziona i Gąsowski musiał stworzyć ją na nowo.
Tego typu wpadek autor odnajduje o wiele więcej
w swoim życiu, co przy okazji staje się swoistym
motywem przewodnim książki opowiadającej
o tym, że nasze życie głównie składa się z porażek,
błędów i sytuacji, które nam po prostu nie wyszły.
Gdy spojrzy się na nie z dystansem, można
dostrzec, jak były zabawne, ale też docenić, jak
wartościowe były to doświadczenia.
Na rynku wydawniczym często możemy się
Rumskie Nowiny nr /luty/

spotkać ze wspomnieniami artystów, które są tylko
podpisane ich nazwiskiem, jednak Piotr Gąsowski
chciał być uczciwy wobec swoich fanów i napisał
książkę w całości sam. Z treści dowiadujemy się
między innymi, z jaką znaną postacią sceny
muzycznej był mylony, jak otarł się o sukces
w Hollywood oraz z jakimi znanymi osobami miał
do czynienia w swojej pracy. Najbardziej zabawne
są perypetie związane z przypadkowo spotykanymi
fanami. Czytając książkę, ma się wrażenie,
że czytelnik ma do czynienia z podręcznikiem na
temat „jak mieć dystans do siebie”. Jeden
z rozdziałów nawet brzmi jak wyjęty prosto
z poradnika pt. „Jak spalić most za sobą wcale go
nie podpalając”.
Gąsowski z dystansem przygląda się swoim
życiowym wpadkom, ale płynąca z tego szczerość
powoduje, że czyta się bardzo przyjemnie
i z radością, co jest zasługą dobrego i lekkiego stylu
pisarskiego. Książka dla każdego, nie tylko dla
wielbicieli twórczości Piotra Gąsowskiego.

Polecam, Mariusz Hybiak
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HISTORIA
Autor artykułu: Darek Rybacki

Kapsuła czasu pod dawnym
kościołem ewangelickim…
Kościół ewangelicki na przedwojennym
zdjęciu, fot. ze zbiorów L. Bacha

Kościół ewangelicki na przedwojennej
pocztówce, ze zbiorów L. Bacha

W dniu 12 sierpnia 1858 roku w Rumi odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia
węgielnego w fundamenty budowanego wówczas kościoła ewangelickiego. W
zbiorach Biblioteki Narodowej znajduje się unikalna relacja z tego wydarzenia
zatytułowana „Die neue evangelische Gemeinde und die am 12. August 1858
stattgefundene feierliche Grundsteinlegung zu einer neuen evangelischen Kirche im
Rahmel (Kreis Neustadt, Westpr.)”*.
Dwa kościoły, dwa wyznania
Przed 1772 rokiem wsie, które w przyszłości
miały współtwor zyć nasze miasto,
zamieszkane były głównie przez katolików.
Uczęszczali oni albo do średniowiecznego
cysterskiego kościółka w Rumi, albo do
niewielkiej drewnianej świątyni w Redzie.
W wyniku I rozbioru teren Pomorza przejęła
administracja pruska. Wydarzenie to
rozpoczęło okres wzmożonej kolonizacji
naszych ziem przez przybyszów z głębi Prus.
W większości byli to ludzie wyznania
ewangelickiego, czyli protestanci. Ich wiara
różniła się od tej katolickiej zarówno pod kątem
doktryn religijnych, jak i związanych z nimi
zwyczajów.
Przez długi czas miejscowa diaspora
ewangelicka nie posiadała własnej świątyni.
Protestanci z Rumi, Zagórza i Szmelty musieli
uczęszczać do oddalonych kościołów
w Wejherowie, Małym Kacku czy Bolszewie.
Brak własnej świątyni był dużym
utrudnieniem:
„Przed około 30 laty w tej okolicy [Rumi – przyp.
DR] w promieniu jednej mili było osiedlonych
tylko kilka ewangelickich rodzin. Liczba ta z
biegiem czasu zwiększyła się do 600 dusz, które
zażyle z katolicką ludnością mieszkają w 19
miejscowościach oddalonych od ewangelickich

kościołów (…) od 2 do 2,75 mili.
Te duże odległości powodowały różnorodne złe
sytuacje: utrudniały dorosłym regularne
uczestnictwo w nabożeństwach, katechumenom
pilne prowadzenie zajęć, a śmiertelnie chorym
i umierającym otrzymanie pocieszających słów
i świętych sakramentów”.
(Cyt. za: “Die neue evangelische Gemeinde…”,

1858 r.)
Ewangelicy budują kościół
Wkrótce podjęto więc decyzję o budowie
nowej protestanckiej świątyni w Rumi. Nowa
parafia swoim zasięgiem miała objąć nie tylko
Rumię, Janowo, Zagórze i Szmeltę, lecz także
m.in. Kazimierz, Dębogórze, Cisową czy
Mechelinki.
Przygotowania do budowy ruszyły 10 grudnia
1857 roku. Tego dnia landrat (pruski urzędnik
administrujący powiatem) von Plauen zebrał
w Zagórzu grupę lokalnych ewangelików
i zachęcił do powołania specjalnego komitetu,
który miał zająć się koordynowaniem trudnego
zadania, jakim była budowa kościoła.
Do komitetu przystąpiło 11 najznaczniejszych
protestantów z okolic Rumi.
Do najważniejszych przedstawicieli komitetu
należeli: Ludwig Hanemann z Janowa
(właściciel dóbr ziemskich), posiadacze
ziemscy: Albert von Bulow z Adl. Brűck**,

Wieża kościoła ewangelickiego (w tle)
w 1947 r., fot. ze zbiorów L. Bacha

Friedrich Gemsky z Rumi, Adolf Dressler
z Rumi i Gottfried Schwabe ze Szmelty
(właściciel kuźnicy).
Pierwszy z wymienionych, Ludwig Hanemann,
wniósł w ofierze pięciomorgową działkę:
„Właściciel dóbr Ludwig Hanneman z Janowa
zaofiarował się do wsparcia dobrej rzeczy
i z serdecznej miłości do jego towarzyszy wiary
ofiarować bardzo korzystnie położony kawałek
ziemi składający się z domu mieszkalnego,
budynku stajni i pięciu morgów ogrodu. Ten dar
został z należnym podziękowaniem ofiarodawcy
przyjęty; bez niego przeprowadzenie
przedsięwzięcia raczej by się nie udało”.
(Cyt. za: “Die neue evangelische Gemeinde…”,

1858 r.)
Od samego początku dużym problemem było
zdobycie odpowiednich funduszy. Budowę
kościoła wyceniano na 4580 talarów,
tymczasem zebrana jeszcze w 1858 roku
kwota nie przekroczyła 1000 talarów. Mimo to
podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy
i „ryzykując w imię Jezusa i w wierze w jego
obietnice” 12 sierpnia 1858 roku odbyło się
uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego
w fundamenty nowej świątyni.
Lokalne święto i kapsuła czasu
Święto wmurowania kamienia węgielnego
zorganizowane zostało z należytą
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starannością. Okoliczni mieszkańcy
przyozdobili całą Rumię wieńcami, kwiatami
i listowiem. Zbudowano też ambonę
zadaszoną plecionymi gałęziami, nad którą
górował dębowy krzyż ozdobiony kwiatami.
Dach okazał się zbędny – 12 sierpnia 1858
roku był dniem ciepłym i słonecznym.
Uroczystość rozpoczęła się pod domem
jednego z członków komitetu: Friedricha
Gemskego. Po zaintonowaniu religijnych
pieśni (przy akompaniamencie orkiestry dętej)
przemowę wygłosił dotychczasowy opiekun
duchowy miejscowych ewangelików: pastor
Lebermann z Wejherowa, który „dziękował
Bogu za wzbudzenie wiary, w której dzieło
[budowy kościoła] się rozpoczęło”.
Po kolejnych pr zemowach bar wne
zgromadzenie uroczystym pochodem
skierowało się na plac budowy, gdzie
kontynuowano świętowanie.
Na placu budowy kościoła dokonano aktu
wmurowania kamienia węgielnego, który
przybrał formę blaszanej kapsuły czasu, do
której włożono kilkustronicowy akt erekcyjny
spisany na pergaminie przez wspomnianego
Gemskego i podpisany przez członków
komitetu.
„Skierowało się czoło pochodu w stronę miejsca,
w którym miał zostać położony kamień węgielny;
kiedy podczas tego kapsuła z dokumentem w
kamieniu złożona pyłem węglowym przykryta i

zamurowana była, panu radcy konsystorskiemu
doktorowi Bresslerowi młotek wręczono, aby
zwyczajowe uderzenie nim uczynił”.
(Cyt. za: “Die neue evangelische

Gemeinde…”, 1858 r.)
Komitet budowy świątyni zakładał, że budowę
uda się zakończyć do 15 października 1859 r.
Data wybrana została nieprzypadkowo – 15
października urodziny obchodził ówczesny król
pruski Fryderyk Wilhelm IV. Projektantem
„domu bożego” był syn jednego z członków
komitetu: Fritz Schwabe, a głównym
wykonawcą mistrz ciesielski Carl Zube
z Wejherowa.
Dalsze dzieje
Ostatecznie świątynia rozpoczęła swoje
działanie nieco wcześniej niż zakładano – 24
lipca 1859 roku. Nie obyło się jednak bez
komplikacji. Brak wystarczających środków
spowodował, że swój zakładany kształt kościół
uzyskał… po dwudziestu latach od rozpoczęcia
budowy, tj. w 1878 roku. Dopiero od tej pory nad
Rumią górowała charakterystyczna wieża
z zegarem zwieńczona żelaznym krzyżem.
Protestancka świątynia ze zmienną
intensywnością funkcjonowała do 1945 roku. Jej
kasacja nastąpiła dopiero po II wojnie światowej.
W okresie PRL opuszczony i częściowo
zniszczony obiekt przebudowano
i zaadaptowano na pomieszczenia Szkoły
Podstawowej nr 1.

Częścią rumskiej „jedynki” dawny ewangelicki
kościół pozostaje po dziś dzień… chociaż bez
charakterystycznej wieży, okiennic i ceglanej
elewacji dość trudno go rozpoznać.
O wyjątkowej przeszłości budynku przy ulicy
Kościelnej świadczą jednak nie tylko
zachowane zdjęcia i pocztówki, lecz także
kapsuła czasu złożona w jego fundamentach
12 sierpnia 1858 roku, która wciąż czeka na
swojego odkrywcę.
* Skan dokumentu wraz z polskim tłumaczeniem
autorstwa M. Pasewicz-Rybackiej i D. Rybackiego
znajduje się w zbiorach Archiwum Cyfrowego Rumi

www.archiwumcyfrowerumia.pl, oryginalny
dokument wypożyczyć można ze zbiorów
Biblioteki Narodowej w Warszawie.
** Nie udało mi się ustalić polskiej nazwy tej
miejscowości – przyp. DR

Die neue evangelische Gemeinde (...),
okładka wydawnictwa, 1858 r.

W pamięci

Rumian

Janowski „Pewex”

Janowski „Pewex”
Okazały sklep „Pewexu” otwarto w Janowie
20 kwietnia 1991 roku. Można było w nim
kupić m.in. zabawki, odzież, kosmetyki,
lekarstwa i sprzęt elektroniczny. Wiele
produktów uznawano za luksusowe i dobrej
jakości. Miało to swoje negatywne
konsekwencje – pierwszy raz janowski
„Pewex” okradziono już kilka tygodni po
otwarciu. Złodzieje złupili towar wart pół
miliarda starych złotych!
Budynek dawnego Pewexu stoi do dziś –
znajduje się przy skrzyżowaniu ulic
Gdańskiej i Katowickiej. Nad budynkiem od
dawna nie ma już charakterystycznego logo,
ale wciąż zachowało się żebrowanie, na
którym się znajdowało.

Źródło: „Goniec Rumski” wyd. kwiecień-maj 1991 i czerwiec-lipiec
Rumskie Nowiny nr /luty/
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Świadkowie historii

ŚWIADKOWIE HISTORII

Alfons
Trocki
„przydzielono nas do
1. Samodzielnej
Brygady
Spadochronowej”

Nowy cykl - Świadkowie historii
W pierwszym, premierowym odcinku „Świadków historii”, serialu dokumentalnego o historii
miasta, o swoim życiu opowiada pan Alfons Trocki, urodzony w 1921 roku mieszkaniec Białej Rzeki.
Poniżej prezentujemy fragmenty jego wspomnień.
Jako młody chłopak pan Alfons został siłą wcielony
do wojsk niemieckich i wysłany na front wschodni.
– Ukrywałem się przez rok u ciotki w Bolszewie.
Po roku zagrozili ojcu, że odbiorą nasze
gospodarstwo, więc zdecydował się podpisać III
niemiecką grupę. Po krótkim czasie, około pięciu
tygodniach, wcielili mnie do wojska niemieckiego.
Po kilkutygodniowym przeszkoleniu wysłali mnie
na front wschodni, do Rosji. Na początku
pracowałem w kuchni, woziłem żywność na front.
Jednej nocy ktoś ukradł mi koło od mojego wozu.
Za karę kazali mi się spakować i jechać na pierwszą
linię – opowiada pan Alfons.
Na froncie wschodnim pan Alfons został ranny
i omal nie stracił życia. Został ewakuowany wraz
z innymi rannymi żołnierzami i skierowany do
szpitala wojskowego w Koblencji, w którym spędził

Alfons Trocki w czasach służby w 1 Brygadzie Spadochronowej

siedem tygodni. Odmówił kolejnego wyjazdu na
front wschodni, argumentując, że jest Polakiem,
co prawie poskutkowało aresztowaniem.
Ostatecznie pana Alfonsa skierowano do Francji,
potem do Belgii. Po otwarciu frontu zachodniego
udało mu się uciec do wojsk alianckich.
– Mój dowódca skierował mnie z jeszcze jednym
żołnierzem niemieckim na stanowisko CKMu.
Miałem tam spędzić godzinę, ale czekałem
aż osiem godzin na nadejście wojsk alianckich.
Po ośmiu godzinach żołnierz, który był ze mną,
wyciągnął pistolet, skierował na mnie lufę i zapytał
czy chce dezerterować. Udało mi się go uderzyć
i wyciągnąć swoją broń. Puściłem go wolno, ale
kilka chwil później widziałem, jak zostaje
zastrzelony – mówi pan Alfons.
Ostatecznie panu Alfonsowi udało się
zdezerterować z armii niemieckiej i oddać do
niewoli aliantom. Umieszczono go w izbie wraz
z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami
niemieckimi.
– Dowódca [aliancki] podejrzewał nas o zabójstwo
miejscowych Francuzów. Kazano nam kopać sobie
groby. Ostatecznie jednak nie zostaliśmy
rozstrzelani. Po jakimś czasie zapytano nas
podczas zbiórki o to, kto czuje się Polakiem. Razem
ze mną wystąpiło siedemnaście osób. Skierowano

nas do Szkocji, do miasta Cupar. Przydzielono
naszą grupę do 1. Samodzielnej Brygady
Spadochronowej. Rozpoczęliśmy szkolenie
spadochronowe – mówi pan Alfons.
Pana Alfonsa dwukrotnie kierowano do akcji
bojowych. Najpierw miał skakać do Polski, jednak
akcję odwołano ze względu na brak zgody władz
rosyjskich na lądowanie samolotów na ich terenie
po zakończeniu zrzutu. Później mieszkaniec Białej
Rzeki miał uczestniczyć w bitwie o Hamburg. Zanim
jego oddział dotarł na miejsce, miasto poddało się.
Ostatecznie III Rzesza skapitulowała, a pana
Alfonsa i innych polskich żołnierzy skierowano na
dwa lata do Niemiec – jego oddział brał udział
w okupacji alianckiej pokonanego kraju.
Jednym z ważniejszych wspomnień pana Alfonsa
jest wizytacja jego oddziału przez generała
Sosabowskiego, organizatora i dowódcy
1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej.
– Podał mi rękę, życzył 102 lat życia. Do dzisiaj żyję,
do 100 lat brakuje mi już tylko jednego roku –
podsumowuje pan Alfons.

!

Pełne nagranie rozmowy już wkrótce
dostępne będzie na miejskim kanale
YouTube „Miasto Rumia” oraz miejskim
profilu Facebook. Zapraszamy do oglądania!
Rumia naturalnie pomysłowa

RUMIANIE Z PASJĄ
Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

„Przepyszny przepis”

Rozgrzewająca herbata
Zimą chętniej sięgamy po rożnego rodzaju herbaty, zwłaszcza te rozgrzewające.
Wśród dodatków króluje miód, cytryna, imbir czy maliny. Pomysłów na
aromatyczne napary jest jednak znacznie więcej. Jednym z nich jest herbata
z czerwonym pieprzem i przyprawami korzennymi. Pieprz w herbacie może
zaskakiwać, ale warto go wypróbować. Nie tylko podkreśla głębię smaku
przypraw, ale też doskonale rozgrzewa i poprawia odporność.
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Na dzbanek herbaty:
3 łyżki czarnej liściastej herbaty
1 pomarańcza
1 cytryna
kawałek imbiru, ok. 5 cm
10 ziarenek czerwonego pieprzu
5 goździków
pół łyżeczki kardamonu w ziarnach
1 gwiazdka anyżu
1 laska cynamonu
miód

Przygotowanie:
W rondelku zagotować litr wody.
Do wrzątku dodać herbatę, obrany
i pokrojony w plasterki imbir, skórkę
z połowy pomarańczy i połowy cytryny oraz
wszystkie przyprawy. Gotować 3-4 minuty
i zdjąć z ognia.
Wycisnąć sok z obranych połówek cytrusów
i dodać do naparu. Pozostałe połówki
pokroić na plastry, przełożyć je do żaroodpornego dzbanka, dodać herbatę. Przyprawy i skórki można pozostawić lub odcedzić przelewając herbatę
przez sitko. Dosłodzić miodem do smaku.
Herbata będzie jeszcze bardziej aromatyczna, jeśli wszystkie przyprawy przed dodaniem do wrzątku lekko utłuczemy w moździerzu.

Kreatywny rodzic

Balonowy szał

Karnawał trwa w najlepsze. A jeśli mowa o karnawałowych imprezach, to oczywiście muszą się
pojawić… balony! To ulubiona zabawka każdego dziecka. Sam widok góry nadmuchanych
balonów wywołuje pozytywne reakcje u dzieci oraz szczęśliwe wspomnienia u dorosłych.
Rubrykę prowadzi: Monika Keller

Niewiele potrzeba, by wywołać uśmiech na
dziecięcej i dorosłej twarzy, balony mają
fantastyczny wpływ na nasze samopoczucie.
K i l k a s z t u k w y s t a rc z y d o w y k o n a n i a
fantastycznych dekoracji. Można je również
wykorzystać do świetnej i rozwijającej zabawy!
Balonowy szał to zabawa, która ma korzystny
wpływ na koordynację ruchową pociechy,
a dodatkowo uczy dzieci identyfikacji
poszczególnych części ciała. Taka mini lekcja,
połączona z zabawą dla najmłodszych.
Potrzebujemy tylko balonów – najlepiej w jak
największej liczbie i w najróżniejszych kolorach
– oraz ulubionej muzyki dziecka. Zabawa
polega na zachęceniu dzieci do podjęcia próby
utrzymania balona w powietrzu, odbijając go
wyznaczoną częścią ciała.
Przykładowo, najpierw zaczynamy od prawej
Rumskie Nowiny nr /luty/

ręki. Każdy z graczy musi utrzymać balon
w powietrzu jak najdłużej, podbijając go do
góry jedynie przy użyciu prawej ręki. Potem
następuje zmiana i wskazaną częścią ciała jest
lewa stopa, kolano, ramię, głowa, wierzch dłoni,
środek dłoni, lewy łokieć, prawy łokieć i tak
dalej. Każdy z zawodników musi utrzymywać
balon w powietrzu, odbijając go wyznaczoną
częścią ciała. Nie zapomnijcie o rytmicznej,
radosnej muzyce – przy niej zabawa będzie
jeszcze lepsza!
Zabawa szybko przerodzi się w szalone tańce
i wybuchy śmiechu, które wciągną każdego.
I bardzo dobrze, w końcu balony kojarzą się
głównie z dziecięcą radością i beztroską
zabawą, a przy tym mają pozytywny wpływ na
rozwój dziecka. I niech tak zostanie.
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1.02-29.02 Wystawa prac dr Mariusza Sładczyka – „Coexistence” –
Stacja Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
1.02-29.02 Wystawa malarstwa Bronisława Melzera, filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
1-12.02 Wystawa malarstwa „Kolory Kolumbii” Magdaleny
Giesek, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

1.02 (sobota) godz. 08:00-14:00 Bal Przedszkola Słoneczna Jedynka,
hala MOSiR– antresola, ul. Mickiewicza 49
godz. 14:00-17:00 Rodzinne Warsztaty „Walentynkowe
zabawy” Warsztaty z instruktorami MDK RUMIA, Port
Rumia Auchan, ul. Grunwaldzka 108
godz. 16:00-19:00 Mecz Tenisa Stołowego – I Liga
Mężczyzn Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia – ZKS
PALMIARNIA Zielona Góra, hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
2.02 (niedziela) godz. 08:00-16:00 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej
MKS Orkan Rumia, rocznik 2011 i 2012, hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz.16:00 Biesiada Literacka, gość spotkania Jerzy
Dziewulski, pierwszy polski antyterrorysta, Dom Kultury
SM Janowo, ul. Pomorska 11
3.02 (poniedziałek) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Mini Piłce
Siatkowej Dziewcząt, SP nr 9, ul. Stoczniowców 6
4.02 (wtorek) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Mini Piłce
Siatkowej Chłopców, SP nr 9, ul. Stoczniowców 6
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja
Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
5.02 (środa) godz. 09:00-15:00 Powiatowa Licealiada w Halowej
Lekkiej Atletyce, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Wieczór poetycki Piotra Mazurowskiego,
filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
6.02 (czwartek) godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, filia nr 1
MBP, ul. Pomorska 11
godz. 17:30 Spotkanie autorskie z Piotrem Gąsowskim,
Stacja Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 Premiera Zawodowy Teatr MDK „Dyzio
w krainie wyobraźni”scenariusz i muzyka: Agata Oriana
Kwahs, obsada i twórcy: Aga Skawińska, Ola Lis, Piotr
Lewicki scenografia: Maria Szachnowska, Paweł
Lewandowski reżyseria świateł, realizacja: Jacek Wojno,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

7.02 (piątek) godz. 18:00 Zawodowy Teatr MDK „Dyzio w krainie
wyobraźni”, scenariusz i muzyka: Agata Oriana Kwahs,
obsada i twórcy: Aga Skawińska, Ola Lis, Piotr Lewicki,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
8.02 (sobota) godz. 12:00 Rodzinne warsztaty teatralne książką
podszyte – obowiązują zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura, Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 20:00-23:00 Zawodowa Gala MMA K1 Time
od Masters Gra o Tron, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
9.02 (niedziela) godz. 12:00-18:00 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej
MKS Orkan Rumia rocznik 2006, hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 16:00 Pokaz sekcji tanecznej na Dzień babci
i dziadka instruktor: Alicja Hundsdorff, Miejski Dom
Kultury, ul. Mickiewicza 19
11.02 (wtorek) godz. 09:00-11:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Pływaniu
Drużynowym, pływalnia MOSiR, ul. Rodziewiczówny 8
godz. 11:00-13:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży
w Pływaniu Drużynowym, pływalnia MOSiR,
ul. Rodziewiczówny 8
12.02 (środa) godz. 18:30 Piaf po polsku – koncert Doroty Lulki,
Stacja Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
13.02 (czwartek) godz. 18:00 Wernisaż Malarstwa Pt. „Piękno natury”,
autorka : Ewa Szymelfenig, w części artystycznej wystąpią:
Krzysztof Brzozowski – tenor, Izabela Paszkiewicz –
fortepian, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
14.02 (Piątek) godz. 18:00 Janowskie Walentynki – koncert zespołu
Panie pozwolą ( Osiecka, Młynarski…), Dom Kultury SM
Janowo, ul. Pomorska 11
godz. 18:00-20:00 XI Rumska Gala Sportu, hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
16.02 (niedziela) godz. 12:00-17:00 Mistrzostwa Bałtyku w Baśce, hala
MOSiR, ul. Mickiewicza 49
17.02 (poniedziałek) godz. 17:00 Dyskusyjny Klub Książki, filia nr 4 MBP,
ul. Górnicza 19
18.02 (wtorek) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Mini Piłce
Ręcznej Dziewcząt, SP nr 10, ul. Górnicza 19
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja
Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
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19.02 (środa) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Dzieci w Mini Piłce
Ręcznej Chłopców, SP nr 10, ul. Górnicza 19
godz.09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Dzieci w Mini
Piłce Siatkowej Dziewcząt, SP nr 9, ul. Stoczniowców 6
20.02 (czwartek) godz. 15:00 Dyskusyjny Klub Książki, filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle,
obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, filia nr 1
MBP, ul. Pomorska 11
godz. 18:30 Spotkanie autorskie z Mikołajem
Łozińskim, Stacja Kultura, Biblioteka Gł., ul. Starowiejska 2
godz. 19:30 Kąpiel w dźwiękach mis i gongów
w wykonaniu Lucyny Bierut – Mazurek, wstęp: 30 zł,
rezerwacja tel. 722303520, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19

28.02 (piątek) godz. 09:00-11:00 Powiatowe Igrzyska Dzieci
w Pływaniu Drużynowym, pływalnia MOSiR,
ul. Rodziewiczówny 8
godz. 11:00-13:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży
w Pływaniu Drużynowym, pływalnia MOSiR, ul.
Rodziewiczówny 8
29.02 (sobota) godz. 09:30-21:00 Mistrzostwa Polski FTS w 10 Tańcach
i VIII Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Burmistrza
Miasta Rumi, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-14:00 Radosna Sobota, Rodzinne
warsztaty z instruktorami MDK RUMIA,
Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
godz. 18:00 Koncert Kameralny L'APERITIF – Piosenka
francuska na żywo, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
Marzec

22.02 (sobota) godz. 08:00-14:00 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej
MKS Orkan Rumia rocznik 2010, hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej –
IV turniej, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
23.02 (niedziela) godz. 08:30-15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym
– V turniej, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 16:00 Janowski Salon Muzyczny – „Karnawał
w zenicie, przeboje opery i musicalu”, prowadzenie
Barbara Żurowska – Sutt, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 1
25.02 (wtorek) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży
w Koszykówce Dziewcząt, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Dyskusyjny Klub Książki, Stacja Kultura,
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 Janowski śledzik – wesoły program
biesiadny „Historia leżenia pod stołem”, wystawia Teatr
Muzyczny Hals, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11
26.02 (środa) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży w
Koszykówce Chłopców, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
27.02 (czwartek) godz. 18:30 „Katastrofa klimatyczna – fakt naukowy
czy spisek producentów paneli słonecznych?” – wykład
dr Dawida Weisbrodta, Stacja Kultura, Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

1.03 (niedziela) godz. 09:30-21:00 Mistrzostwa Polski FTS w 10
Tańcach i VIII Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar
Burmistrza Miasta Rumi, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 12:00-13:00 Tropem Wilczym – Bieg Żołnierzy
Wyklętych
3.03 (wtorek) godz.09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży w Piłce
Ręcznej Dziewcząt, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
4.03 (środa) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży w Piłce
Ręcznej Chłopców, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
5.03 (czwartek) godz. 16:00 Hej Kaszuby jak wy cudne, Otwarcie
wystawy pokonkursowej, współpraca: SP 6, Miejski Dom
Kultury, ul. Mickiewicza 19
godz. 19:30 MISY I GONGI Koncert w wykonaniu
Lucyny Bierut – Mazurek, wstęp: 30 zł, rezerwacja
tel. 722303520, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
6.03 (piątek) godz. 18:00-20:00 Kabaret Moralnego Niepokoju –
Tego jeszcze nie grali, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
7.03 (Sobota) godz. 10:00 Rumia Comic Con 3, Stacja Kultura,
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 14.00-17.00 Rodzinne Warsztaty, Port Rumia,
ul. Grunwaldzka 108

Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się
w soboty o godz. 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.

Rumskie Nowiny nr /luty/

DORĘCZANIE DECYZJI USTALAJĄCYCH WYSOKOŚĆ PODATKÓW
W związku z corocznym wymiarem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego informujemy, że decyzje ustalające wysokość podatków doręczane
będą osobiście przez pracowników urzędu w okresie od 1 do 22 lutego. Każdy z pracowników będzie posiadał identyﬁkator oraz imienne upoważnienie burmistrza Rumi.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 58 679 65 26, 58 679 65 14, 58 679 65 19.

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi 58 671-01-98
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Komisariat Policji w Rumi 58 679-67-22
Straż Miejska w Rumi 58 671-94-73
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992 | 58 679-96-00
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 | 58 668-73-11
Pogotowie Energetyczne 991 | 801-404-404
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi 58 679-65-89
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58 671-05-56
Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00

TELEFONY
KONTAKTOWE

58 727-24-01 | 58 727-24-02 NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
58 671-72-10 NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia
58 671-98-25 NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia
58 771-25-07 NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia
58 671-11-23 Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.
58 727-24-40 NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia
58 727-21-72 Centrum Medyczne IMED
58 771-47-40 NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia
58 679-56-86 NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A
58 727-29-50 Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia
(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h
NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)
58 672-74-23 Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.
58 572-72-00 Szpital Specjalistyczny Wejherowo

58 301-73-44 | 601-408-183 Koordynator Ratowniczych Działań Med.
58 670-48-48 Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

W Urzędzie Miasta Rumia interesanci przyjmowani są od poniedziałku do
piątku w godzinach funkcjonowania urzędu, z wyjątkiem:
ź Wydział Rozwoju Miasta – pracuje codziennie w godzinach 7:30-15:30.
ź Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – nie
przyjmuje we wtorki. W lutym pracownicy pokoju nr 6 nie przyjmują
interesantów także w czwartki (6, 13, 20 oraz 27 lutego). Ograniczenie
dotyczy spraw związanych z deklaracjami wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
ź Wydział Urbanistyki i Architektury – nie przyjmuje w czwartki.
ź Referat Gospodarki Nieruchomościami – nie przyjmuje w czwartki.
ź Referat Podatków i Opłat – nie przyjmuje we wtorki i czwartki.
ź Wydział Spraw Społecznych – nie przyjmuje we wtorki i czwartki.
ź Wydział Inżynierii Miejskiej – pracownicy pokoju nr 122 nie przyjmują we
wtorki i czwartki (ograniczenie dotyczy spraw związanych z uzgadnianiem
dokumentacji oraz udostępnianiem bądź zajęciem pasa drogowego).

Alkoholowy Telefon Zaufania – Stowarzyszenie Abstynenckie „Krokus”: sobotaniedziela 15.30-20.00; 22.00-24.00. Telefon: 517 060 405.
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.
Burmistrz Rumi Michał Pasieczny, 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
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