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Wydarzyło się
Za nami jubileuszowy V Konkurs Chóralny Małego
Trójmiasta Kaszubskiego. Na deskach Wejherowskiego
Centrum Kultury wystąpiło dziesięć chórów i zespołów,
które prezentowały kolędy, pastorałki i utwory
o tematyce bożonarodzeniowej.
W muzyczne szranki stanęły chóry z Wejherowa, Redy
i Nowego Dworu Wejherowskiego. Rumię
reprezentował Zespół Wokalny Muzaika (dyrygent
Marzena Graczyk), Chór Lira im. ks. Stanisława
Ormińskiego (dyrygent Katarzyna Januszewska) oraz
Zespół Bambo ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi
(dyrygent Anna Bronowicka).
W kategorii dziecięcej najlepszy okazał się Chór Szkoły
Podstawowej nr 9 w Wejherowie, natomiast wśród
dorosłych zwyciężył Miejski Chór Kameralny w Redzie.

w skrócie

WYBRALI NAJLEPSZE CHÓRY Z MAŁEGO TRÓJMIASTA KASZUBSKIEGO

PIOTR GĄSOWSKI ODWIEDZIŁ STACJĘ KULTURA

Kolejny sukces odniósł Grzegorz Grinholc, zawodnik reprezentujący Rumię
podczas 29. Mistrzostw Polski Masters w Lekkiej Atletyce. Natomiast
zawodniczki Akademii Piłki Siatkowej Rumia awansowały do półfinałów
mistrzostw Polski.
Grzegorz Grinholc zdobył kolejny tytuł mistrza Polski podczas odbywających
się w Toruniu 29. Mistrzostw Polski Masters w Lekkiej Atletyce. Rumianin
otrzymał także pamiątkowy medal za zajęcie 12. miejsca w rankingu
najlepszych medalistów 30-lecia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters.
Spory sukces osiągnęły również zawodniczki APS Rumia, które awansowały
do półfinałów mistrzostw Polski. Podopieczne trenera Roberta Sawickiego
pokonały SMS Ostróda, ECO UNI Opole oraz MKS Koszalin. W meczu
o pierwsze miejsce uległy jednak drużynie Energa MKS Kalisz Volleyball,
mimo to zyskując awans.
Półfinały turniejów mistrzostw Polski juniorek i juniorów zostaną rozegrane
w terminie od 6 do 8 marca. Turnieje finałowe zaplanowano na 25-29 marca.

Stacja Kultura gościła Piotra Gąsowskiego – znanego
i popularnego aktora, człowieka kabaretu i telewizji. W bibliotece
pojawił się w roli autora, ar tysta napisał bowiem
autobiograficzną książkę pod przewrotnym tytułem „Co mi
w życiu nie wyszło”.
Podczas spotkania Piotr Gąsowski prezentował fragmenty
książki. Uczestnicy mogli wysłuchać wielu anegdot oraz
opowieści z życia aktora, zarówno tych związanych z pracą, jak
i życiem codziennym. Artysta podzielił się m.in. przeżyciami
z czasów studenckich, a także historiami związanymi
ze stawianiem pierwszych kroków w zawodzie.
Rozmowa prowadzona przez Mariusza Hybiaka wielokrotnie
rozbawiła słuchaczy, przybliżając jednocześnie wiedzę o blaskach
i cieniach aktorskiego życia. Po spotkaniu zainteresowani mogli
osobiście porozmawiać z aktorem i zakupić książkę z autografem.

KOLEJNE SPORTOWE SUKCESY RUMIAN

WOLONTARIUSZE
Rumskie Nowiny
nr /marzec/ POSPRZĄTALI ZALEGAJĄCE ŚMIECI

Jedenastu wolontariuszy, wśród których nie zabrakło przedstawicieli rady
miejskiej, posprzątało zaniedbany teren przy ul. Apolinarego Formeli. Akcja
była odpowiedzią na apel mieszkańców.
Problem zaśmieconej nieruchomości został opisany na blogu i fanpejdżu
„Tymczasem w Rumi” oraz przez społeczność profilu „Rumia co mnie gryzie”.
Jeden z mieszkańców, który często spaceruje z psem przy ul. Apolinarego
Formeli, zaproponował wspólne posprzątanie zgromadzonych tam śmieci.
Wyzwanie podjęło jedenastu wolontariuszy, a wśród nich były
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki, przewodnicząca Komisji Kultury
Lucyna Miotk oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Liliana BarełaPalczewska. Oczyszczającym teren społecznikom pomogli również
pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi.
Ochotnicy zapełnili zebranymi śmieciami kilkadziesiąt worków. Były to
głównie ubrania, sprzęt AGD, puste butelki oraz materiały budowlane.
Niektóre z tych odpadów leżały tam od bardzo dawna.

4

WYDARZENIE

Gala sportu

Najlepsi sportowcy, trenerzy i sponsorzy nagrodzeni
Za nami 11. Rumska Gala Sportu i 26. konkurs „Na Najlepszego Sportowca i Trenera Rumi”. Wyboru
dokonała kapituła powołana przez burmistrza Michała Pasiecznego.

Lokalne ikony
Uroczystość, która odbyła się 14 lutego w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, była
okazją do nagrodzenia najlepszych sportowców
i trenerów, a także osób działających na rzecz
rumskiego sportu. Imprezie towarzyszyły wielkie
emocje, odświętna oprawa i długie przygotowania.
Nie co dzień zdarza się okazja do rozdania nagród
podczas wydarzenia, którego tradycje sięgają ponad
ćwierć wieku.
Nie zabrakło nowości
Po raz pierwszy w historii gali wręczone zostały
nagrody i wyróżnienia burmistrza za osiągnięcia
sportowe zawodnikom i trenerom biorącym udział
we współzawodnictwie na arenie krajowej,
europejskiej i światowej. W tym roku kapituła
konkursu przyznała nagrody w 14 kategoriach.
Otrzymali je m.in. najlepiej zapowiadający się
sportowcy młodego pokolenia, młodzieżowa
i seniorska drużyna roku, a także najlepsze rumskie
szkoły we współzawodnictwie sportowym
województwa pomorskiego, sponsor, osobowość
i wydarzenie sportowe roku.
Najważniejsze kategorie
Tytuł „Najlepszego Sportowca Rumi Roku 2019”
zdobyła siatkarka – Paulina Damaske. Natomiast
w kategorii „Najlepszy Trener Rumi Roku 2019”
laureatami zostali Paweł Nowak i Konrad
Chromiński.
Sylwetki zwycięzców
Pochodząca z siatkarskiej rodziny 19-letnia Paulina
Damaske rozpoczęła swoją sportową przygodę,
mając 8 lat. Jej pierwszym klubem był APS Rumia.
Obecnie Paulina gra w SPS Volley Piła jako
przyjmująca. Uczy się w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Szczyrku, placówce dla najbardziej
uzdolnionych siatkarek. Została również powołana
do seniorskiej reprezentacji Polski. Najważniejsze
sukcesy: rok 2016 – złoty medal mistrzostw Polski

młodziczek; rok 2017 – złoty medal mistrzostw Polski
młodziczek, MVP i najlepsza przyjmująca turnieju,
16. miejsce na mistrzostwach świata; rok 2018 –
brązowy medal mistrzostw Europy juniorek, MVP
mistrzostw Polski kadetek; rok 2019 – srebrny medal
mistrzostw Polski juniorek, najlepsza atakująca
zawodów. Zawodniczka reprezentacji Polski na
mistrzostwach świata U-20 w Meksyku (lipiec 2019),
drużyna zajęła 5. miejsce.
Paweł Nowak jest trenerem grupy seniorskiej Rugby
Club Arka Rumia, wraz z Konradem Chromińskim.
W latach 1997-2011 zawodnik Arki Gdynia.
Z drużyną zdobył wielokrotnie zdobywał medale
mistrzostw Polski seniorów, a w roku 2005 sięgnął po
Klubowy Puchar Europy. Zawodnik Benifica Lizbona
(Portugalia, 2004-2005), grał również w Athy RFC
(Irlandia, 2005-2006). Zawodnik Lechii Gdańsk 20122014, z którą także zdobywał medale mistrzostw
Polski seniorów i Puchar Polski 2013. W reprezentacji
Polski seniorów rozegrał 29 oficjalnych meczów
międzypaństwowych. Był kapitanem reprezentacji
Polski. Trener młodzików Arki Gdynia 1997-1998,
kadetów 1999-2000, juniorów 2001-2003, drugi
trener Lechii Gdańsk. Od 2016 r. trener seniorów Arki
Rumia wraz z Konradem Chromińskim, gdzie
w pierwszym roku swojej pracy z drużyną seniorską
wywalczył mistrzostwo II ligi. Przegrywając tylko
jeden mecz na dziesięć jednym punktem, awansował
z drużyną do I ligi. Pod jego kierownictwem seniorzy
Arki Rumia dwukrotnie zdobyli mistrzostwo I ligi.
Konrad Chromiński jest trenerem grupy seniorskiej
Rugby Club Arka Rumia, wraz z Pawłem Nowakiem.
Zawodnik Pogoni Siedlce. Wielokrotnie sięgał po
medale mistrzostw Polski juniorów i seniorów jako
zawodnik Arki Gdynia (1999-2014), zdobywca
pucharu Polski 2010. W reprezentacji Polski seniorów
rozegrał trzy oficjalne mecze międzypaństwowe,

– Chcemy, by sportowcy wiedzieli,
że ich praca i sukcesy są ważne
i zauważane. Wielu z nich robi karierę
ogólnopolską czy międzynarodową.
Miło słyszeć, kiedy podkreślają,
że pochodzą z Rumi i tu stawiali
pierwsze sportowe kroki – mówi
Marcin Kaczmarek, członek Komisji
Sportu, Rekreacji i Promocji Rady
M i e j s k i e j R u m i . – Bardzo duże
znaczenie mają też sponsorzy, którzy
wspierają sport w naszym mieście. Bez
nich utrzymanie klubów nie byłoby
możliwe. Natomiast miasto stara się
rozbudowywać infrastrukturę tak, aby
pozwalała na rozwój rumskiego sportu
– dodaje radny.

Rumia naturalnie pomysłowa
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wystąpił na pozycji łącznika ataku. Uczestnik
mistrzostw świata juniorów (1998). W Arce Rumia od
2015 roku. Pod jego kierownictwem seniorzy Arki
Rumia dwukrotnie zdobyli mistrzostwo I ligi.
– Mamy w Rumi super trenerów z różnych dyscyplin
sportowych, ze wspaniałymi wynikami sportowymi
na skalę kraju, Europy i świata. Jestem dumna,
że lata pracy lokalnego środowiska sportowego
przynoszą takie sukcesy – mówi Jolanta Król,
dyrektor MOSiR.
Nie tylko sport
Galę uświetniła część artystyczna, podczas której
wystąpili: saksofonistka Paulina StrzegowskaSkrzyńska, Zespół Tańca SPIN MOSiR Rumia,
Uczniowski Klub Sportowy Masta Dance, a także
Łukasz Roszkowski i Marta Jasińska – w pokazach
tańca na szarfach.
Na zakończenie imprezy wszyscy zostali poproszeni
do pamiątkowego zdjęcia i udziału w okolicznościowym poczęstunku. W związku z nietypową
datą wydarzenia nie zabrało również akcentów
walentynkowych.
Organizatorami wydarzenia byli MOSiR i Urząd
Miasta Rumi. Łącznie nagrodzonych zostało ponad
80 sportowców, trenerów, zespołów, przedsiębiorców, sponsorów oraz instytucji.

Patriotyczne powitanie generała Hallera
Tradycji stało się zadość – 10 lutego, tak jak 100 lat wcześniej, przez Rumię przejechał pociąg relacji
Gdańsk-Puck. Pasażerowie, na czele z generałem Hallerem, zmierzali do puckiego portu
rybackiego, by dokonać symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Pociąg, mimo że nie zatrzymał się
w Rumi, został entuzjastycznie przywitany przez biało-czerwony tłum.
Pamiętny dzień
Symboliczny gest wrzucenia przez generała Józefa Hallera pierścienia do morza
miał miejsce 10 lutego 1920 roku w Pucku. Setna rocznica zaślubin Polski z morzem
to ważna data – nie tylko dla regionu, ale całego kraju. To wydarzenie oznaczało
powrót Pomorza w granice Rzeczpospolitej. Właśnie dlatego 10 lutego w Pucku
odbyły się uroczystości m.in. z udziałem prezydenta RP oraz przedstawicieli władz
województwa pomorskiego.
Wyczekiwani goście
Zmierzająca pociągiem do Pucka delegacja została uroczyście powitana w Rumi
przez tłum mieszkańców, wśród których pojawili się przedstawiciele władz miasta,
członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nauczyciele, uczniowie
i reprezentanci miejskich jednostek.
– Rumia jak zwykle stanęła na wysokości zadania. Jadącą pociągiem delegację
witało na dworcu około 200 osób – relacjonuje Ariel Sinicki, były przewodniczący
rady miejskiej oraz inicjator uroczystego powitania. – To bardzo ważne, byśmy
aktywnie uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych, ponieważ wolność nie
jest nam dana raz na zawsze. Musimy o nią dbać, pielęgnować ją i szanować.
Dlatego właśnie pojawił się pomysł, abyśmy przywitali pociąg w Rumi, co się
w pełni udało – dodaje.
Rumskie Nowiny nr /marzec/
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Z jednym biletem przez Metropolię

Na odcinku Luzino-Pruszcz Gdański
będzie można korzystać z oferty SKM,
PKM, Polregio oraz miejskich autobusów,
trolejbusów i tramwajów, okazując jeden
bilet miesięczny. Taką decyzję podjęły
samorządy zrzeszone w ramach Obszaru
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Miesięczny normalny bilet metropolitalny będzie kosztować 150 zł.

W jedności siła
Zintegrowany system transportu publicznego
to jedno z głównych założeń metropolii. Właśnie
dlatego, po latach starań, 14 sąsiadujących ze sobą
samorządów wspólnie zdecydowało
o wprowadzeniu miesięcznego biletu metropolitalnego. Do tej pory, aby podróżować środkami
transpor tu dostępnymi na terenie
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego
Zatoki Gdańskiej, trzeba było zapłacić 230 zł
miesięcznie, czyli o 80 zł więcej.
Taniej od 1 lipca
Bilet miesięczny w cenie 150 zł (ulgowy 75 zł)
zostanie testowo wprowadzony 1 lipca tego roku
i będzie umożliwiał korzystanie ze środków
komunikacji publicznej na terenie gmin: Luzino,
Szemud, Wejherowo (gmina wiejska), Wejherowo
(miasto), Reda, Rumia, Kosakowo, Gdynia, Sopot,
Gdańsk, Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański (gmina
wiejska), Pruszcz Gdański (miasto)
Decyzja o pilotażowym wprowadzeniu
miesięcznego biletu zapadła 12 lutego podczas
zgromadzenia Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Samorządy
wchodzące w skład MZKZG zobowiązały się do
współfinansowania zwiększonych kosztów
transportu kolejowego w obszarze Metropolii.
Na razie nie wiadomo, ile poszczególne gminy
będą musiały dopłacać do wspólnego biletu.
– Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju oraz
integracji naszej Metropolii, dzięki czemu

mieszkańcy regionu, w tym Rumi, będą mogli taniej
i wygodniej przemieszczać się komunikacją
miejską – podkreśla były przewodniczący Rady
Miejskiej Rumi Ariel Sinicki, który uczestniczył
w zgromadzeniu. – Oczywiście wiąże się to ze
zwiększonymi kosztami, które poniosą samorządy
zrzeszone w ramach Związku Metropolitalnego,
w tym także Rumia. Wierzę, że dzięki tym
nakładom finansowym zwiększy się liczba
pasażerów komunikacji miejskiej i tym samym
zmniejszy się liczba samochodów na naszych
drogach – podkreśla.
Szansą ustawa metropolitalna
Jak podkreślają inicjatorzy przedsięwzięcia,
działania w kierunku ujednolicenia transportu
w ramach gmin OMGGS byłyby dużo łatwiejsze
i tańsze, gdyby parlament uchwalił ustawę
metropolitalną dla Pomorza. Gminy zyskałyby
wówczas około 200 mln zł rocznie m.in. na wspólne
rozwiązania komunikacyjne.
Powołanie metropolii to temat obecny w debacie
publicznej od kilku lat. Pod koniec stycznia
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie
z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
zaapelowali do marszałka senatu o pilne
wznowienie prac nad ustawą metropolitalną dla
Pomorza. Projekt takiej ustawy został przekazany
w Gdańsku na ręce marszałka Tomasza
Grodzkiego. W spotkaniu wzięli również udział
senatorowie z Pomorza oraz marszałek
województwa pomorskiego.

– Metropolia na Pomorzu to przede
wszystkim dodatkowe pieniądze dla
naszego regionu. To możliwość połączenia
wszystkich, nawet najbardziej odległych,
części Pomor za i północnej Polski
z Trójmiastem – to wspólny bilet, częstsze
połączenia, to kolejne węzły integracyjne,
skoordynowane planowanie przebiegu dróg
i terenów. To wszystko będzie możliwe dzięki
ustawie o związku metropolitalnym, która
zapewni dodatkowe fundusze na realizację
wspólnych działań – mówi Mieczysław
Struk, marszałek województwa
pomorskiego . – Pomorskie samorządy
doskonale potrafią ze sobą współpracować,
o czym świadczy sukces Zintegrowanych
I n w e s t y c j i Te r y t o r i a l n y c h . O b s z a r
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
zarządza funduszami europejskimi
o wartości 1,76 mld zł, co przekłada się na
177 projektów o wartości 3,13 mld zł. Z tych
pieniędzy powstają węzły przesiadkowe,
finansowana jest termomodernizacja
budynków publicznych, budowane są nowe
szpitale geriatryczne, a prawie 18 tys. osób
bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem, dostaje pomoc – dodaje.
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Komunikacja miejska w Rumi
– miliony pasażerów i ogromne koszty
Po Rumi kursują autobusy
gdyńskiej i wejherowskiej
komunikacji miejskiej. Głównym
organizatorem przewozów jest
Zarząd Komunikacji Miejskiej
w Gdyni odpowiadający za linie:
J, M, R, 84, 85, 86, 87, 173, 288,
383 i N30. Rumia finansuje
funkcjonowanie tych linii nie
tylko na swoim obszarze, ale
także na terenie Redy
i Wejherowa. Wszystko to
powoduje, że koszty są
znaczące, a potrzeby
mieszkańców w tym zakresie
wcale nie maleją.
Miliony pasażerów
Gdyńska komunikacja miejska na wszystkich
rumskich liniach przewozi rocznie ponad 5,7
mln pasażerów. W skali tygodnia jest to niemal
115 tysięcy osób. Z przeprowadzonych wiosną
2019 roku badań marketingowych wynika,
że w stosunku do roku 2018 liczba pasażerów
wzrosła na linii 87 (na trasie Janowo SKM – Reda
Aquapark) oraz na linii 84 (obsługującej trasę
CH „Port Rumia” – ul. Podmokła). Niewielki
spadek popytu odnotowano na linii R, natomiast
na sezonowej linii M do Rewy liczba pasażerów
zmalała o 25%. Wszystko to powoduje, że koszt
obsługi komunikacji miejskiej to wciąż spory
wydatek dla miasta.
Ile to wszystko kosztuje?
Na terenie Rumi funkcjonuje 11 linii
autobusowych organizowanych przez ZKM
w Gdyni. Najistotniejsze pod względem liczby
autobusów i pokonanych kilometrów są linie
J i R. W skali roku kursujące po Rumi autobusy
pokonują łącznie ponad milion kilometrów, czyli
ponad 25-krotnie okrążają kulę ziemską.
Roczny koszt utrzymania transportu
publicznego w Rumi to ponad 7,8 mln zł.
Dopłata z budżetu miasta stanowi około 40% tej
kwoty, czyli przeszło 3,3 mln zł.

darmo. Popularne są bilety okresowe – korzysta
z nich ponad 1/3 pasażerów, najwięcej na liniach
R, J i 173.
Spore znaczenie w kontekście bezpłatnej
komunikacji miało wprowadzenie w 2018 roku
darmowych przejazdów dla uczniów w wieku od
7 do 20 lat. Ulga obowiązuje na wszystkich
liniach ZKM w Gdyni na terenie Rumi.
Uprawnienie dotyczy przejazdów we wszystkie
dni tygodnia, przez niemal cały rok, z wyjątkiem
lipca i sierpnia.
Natomiast dzieci do ukończenia 7. roku życia, na
podstawie dokumentu stwierdzającego ich
wiek, mogą podróżować bezpłatnie wszystkimi
autobusami i trolejbusami w sieci
komunikacyjnej ZKM w Gdyni – we wszystkie
dni tygodnia, przez cały rok.
Co przyniesie 2020 rok?
Rosnące koszty usług i wynagrodzeń przełożyły

Kto jeździ autobusem?
Tylko 35% pasażerów korzysta z biletów
normalnych, niemal 26% z przejazdów
ulgowych, 7% stanowią gapowicze, natomiast
aż 32% osób jeździ komunikacją miejską za
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Fot. ZKM Gdynia

się na wzrost kosztów funkcjonowania
komunikacji miejskiej, któremu nie towarzyszył
analogiczny wzrost przychodów ze sprzedaży
b i l e t ó w. W re z u l t a c i e , a b y u t r z y m a ć
dofinansowanie z budżetu Rumi na tym samym
poziomie, niezbędne było wprowadzenie
pewnych oszczędności.
Właśnie dlatego od 11 stycznia tego roku na
niektórych liniach obowiązują nowe rozkłady
jazdy, niewielkim zmianom uległy też trasy.
– Dla pasażerów rumskiej komunikacji miejskiej
jest też dobra wiadomość: w wyniku
rozstrzygniętego przetargu obsługująca linię 85
firma „Gr yf ” zobowiązana została do
wprowadzenia do ruchu, jeszcze w tym roku,
dwóch fabrycznie nowych autobusów. Wybór
padł na nowy model autobusu MAN Lion's City.
Dwa takie pojazdy, z hybrydowym napędem,
już się produkują – podsumowuje Hubert
Kołodziejski, dyrektor ZKM w Gdyni.
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ROZLICZ

PIT W RUMI

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT
wpisz, że mieszkasz w Rumi

RUM

IA

1

2

3

Jeżeli jesteś zameldowany
poza Rumią, ale mieszkasz w Rumi:
Do końca kwietnia każdy Polak powinien rozliczyć uzyskane w 2019
roku dochody. Wszystkich mieszkańców Rumi, którzy będą wypełniać
deklaracje podatkowe, urząd miasta zachęca do wskazywania gminy
jako aktualnego adresu. Dzięki temu samorząd zyska dodatkowe środki
finansowe, co przełoży się na kolejne inwestycje i działania społeczne.
Szansa na rozwój
Roczny podatek dochodowy od osób fizycznych,
który płacony jest przez czynnych zawodowo
obywateli, nie trafia w całości do Skarbu Państwa.
Zgodnie z przepisami aż 38% tej kwoty może zasilić
gminne budżety. Fundusze te umożliwiają
samorządom rozwój m.in. poprzez budowę dróg,
chodników, placów zabaw czy obiektów
sportowych.
Szybka instrukcja
Aby zapewnić Rumi dodatkowe wpływy do
budżetu, każdy mieszkaniec powinien złożyć
deklarację PIT do Urzędu Skarbowego
w Wejherowie. Na pierwszej stronie formularza,
w części B, należy zgodnie z prawdą wskazać
Rumię jako aktualne miejsce zamieszkania. W tym
przypadku adres zameldowania nie ma znaczenia.
Jeśli rozliczenie PIT zostało już wysłane, możliwa
jest jego modyfikacja za pomocą jednostronicowego dokumentu ZAP-3. Wystarczy go
wypełnić i przesłać do Urzędu Skarbowego
w Wejherowie.
Dziesiątki milionów złotych
Dzięki wzrastającej świadomości mieszkańców
Rumia od kilku lat uzyskuje coraz większe wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 2015 roku było to niewiele ponad 42 miliony

złotych (31085 podatników). Dwa lata później
kwota sięgnęła prawie 51 milionów złotych (31925
podatników), natomiast w roku 2019 przekroczyła
61,4 miliona (33585 podatników). Pieniądze te są
niezbędne do realizacji kolejnych znaczących
przedsięwzięć, takich jak budowa węzła
integracyjnego z tunelem w Janowie czy
rewitalizacja Zagórza.
Pomocna dłoń
Z myślą o tych, którym wypełnienie deklaracji PIT
sprawia pewne trudności, w Urzędzie Miasta Rumi
20 marca w godzinach od 9:00 do 12:00 w sali
nr 100 zostaną przeprowadzone otwarte
konsultacje z pracownikami Urzędu Skarbowego
w Wejherowie. Specjaliści pomogą
zainteresowanym złożyć zeznanie podatkowe za
rok 2019 drogą elektroniczną oraz odpowiedzą na
wszelkie dodatkowe pytania. Mieszkańcy będą
mogli również skorzystać z listy rumskich
organizacji pozarządowych, które posiadają status
Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i przekazać
na ich rzecz swój 1%.
Uwaga! Osoby chcące skorzystać z pomocy
urzędników powinny mieć przy sobie zeszłoroczny
PIT. Formularz jest niezbędny, ponieważ
w elektronicznym systemie rozliczeń konieczne jest
podanie kwoty przychodu za 2018 rok.

– To bardzo prosty formularz, a jego
wypełnienie zajmuje dosłownie kilka minut.
Mało kto zdaje sobie sprawę, jak ogromne
znaczenie ma właśnie rubryka „adres
zamieszkania”. Wskazane w ten sposób
gminy zyskują dodatkowe środki finansowe,
które później mogą przeznaczyć na
rozbudowę infrastruktury, organizację
wydarzeń czy granty. Zawsze powtarzam,
że to są pieniądze, które dosłownie wracają
do mieszkańców – wyjaśnia radna
Magdalena Mrowicka, przewodnicząca
Komisji Finansowo-Budżetowej.

Nagrody czekają
Ponadto, tak jak w zeszłym roku, osoby wskazujące
w deklaracji Rumię jako miejsce zamieszkania
mogą wygrać atrakcyjne nagrody. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć na stronie internetowej
miasta www.rumia.eu oraz na facebookowym
profilu www.facebook.com/RumiaUM/.

Partnerami tegorocznej akcji są: restauracja Przystań na rybę, kawiarnia Cafe Kwadrat, siłownia CityGYM, centrum rozrywki Tag Arena, centrum
rehabilitacyjno-opiekuńczego Salubre, palarnia kawy Olle Cafe, studio tańca i ruchu Creative Dance, gabinet Zdrowy Masaż oraz Multikino Rumia
Rumia naturalnie pomysłowa

SAMORZĄD

Zostaw swój 1% w Rumi
Rozpoczął się okres rozliczeń podatkowych. To nie tylko możliwość przekazania części podatku na rzecz
miasta, w którym się żyje, ale także 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
To nic nie kosztuje
Jeden procent odliczany jest od kwoty
przeznaczonej dla urzędu skarbowego.
To oznacza, że podatnika nic nie kosztuje
przekazanie tych środków na wsparcie organizacji
działających dla dobra publicznego.
Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych jest
ważne nie tylko dla samych organizacji, ale także
dla rumian, którzy korzystają z ich oferty. Dzięki tym
funduszom mogą one rozwijać swoją działalność
polegającą m.in. na trenowaniu dzieci w
lekkoatletyce, prowadzeniu Rumskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizowaniu

wydarzeń i wypoczynku dla dzieci, a także wsparciu
osób z niepełnosprawnościami.
Jak przekazać 1% podatku?
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są
niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku.
W pola te wpisać należy:
l numer KRS organizacji
l przekazywaną kwotę, która nie może
przekroczyć 1%
Aby ułatwić mieszkańcom przekazanie 1%
podatku Rumia przystąpiła do programu
„Wspieraj Lokalnie” prowadzonego przez
pracownię OPP Instytut Wsparcia Organizacji

Pozarządowych. Odwiedzając stronę internetową:
www.iwop.pl/wspierajlokalnie-lista/ możemy z listy
organizacji pozarządowych wybrać tę, którą
chcemy wesprzeć i w łatwy sposób rozliczyć PIT.
– Bez organizacji pożytku publicznego i bez
wolontariuszy nie byłoby wielu akcji, które
w mieście się dzieją. Warto swój 1% podatku, bez
względu na to, czy jest to 5 czy 50 złotych,
przekazać na rumskie organizacje – mówi radna
Anna Okrój. – Dzięki temu mnożymy dobro, które
możemy zobaczyć obok siebie, w swoim mieście.
1% uwrażliwia, pokazuje, że możemy działać dla
dobra innych – dodaje.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCE NA TERENIE RUMI
Fundacja Dobroczyńca KRS: 0000421936
Fundacja Nauki Polskiej KRS: 0000177013
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym
„Kawałek Nieba” KRS: 000382243
Fundacja Teraźniejszość Przeszłości KRS: 0000216884
Rumski Klub Sportowy KRS: 0000334227
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
Piła, oddział Rumia KRS: 0000061527

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym „Spinacz” KRS: 0000232113
Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej Szkoły w Rumi
KRS: 0000049740
Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku
KRS: 0000298629
Zespół Śpiewaczy św. Cecylia KRS: 0000315840
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
Hufiec Rumia KRS: 0000273799
Trwa trzecia edycja projektu „Rumia oczami dzieci”.
W tegorocznej odsłonie uczestniczy rekordowa liczba
placówek oświatowych – łącznie 23 szkoły i przedszkola.
Podczas spotkania z koordynatorami, które odbyło się
5 lutego, omówione zostały wszystkie założenia projektu
oraz czekające na uczestników zadania.

TEN SAM CEL
Projekt edukacyjny „Rumia oczami dzieci” po raz pierwszy
wystartował w marcu 2018 roku z inicjatywy burmistrza Michała
Pasiecznego. Celem inicjatywy od początku było budowanie poczucia
lokalnej tożsamości, propagowanie wiedzy o mieście i samorządzie
gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne
miasta. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno placówki publiczne,
jak i prywatne.
– Zależy nam, aby dzieci i młodzież mogły jeszcze lepiej poznać swoje
miasto, związane z Rumią symbole czy historię. Jest to również
okazja, aby zaangażować się w sprawy lokalne, na przykład poprzez
udział w sesji dziecięcej rady miejskiej – podkreśla Piotr Wittbrodt,
wiceburmistrz miasta.
NOWOŚCI NIE BRAKUJE
W ramach tegorocznej odsłony projektu zaplanowano realizację
sześciu zadań tematycznych. Najmłodsi, jak co roku, będą musieli
Rumskie Nowiny nr /marzec/

poznać miejskie symbole, zorganizować spotkanie z ciekawą osobą
oraz uczestniczyć we wspomnianym już dziecięcym posiedzeniu rady
miejskiej. Nowością będzie realizacja autorskiego projektu
ekologicznego, przygotowanie przedstawienia, którego fabuła
nawiązuje do Rumi, a także udział w grze miejskiej oraz
interaktywnym quizie. Więcej o quizie czytaj na kolejnej stronie
Ponadto, wzorem poprzednich edycji, przeprowadzony zostanie
konkurs plastyczny pod tytułem „Rumia moje miasto” oraz konkurs
literacki polegający na stworzeniu bajki, baśni lub opowiadania dla
dzieci, którego fabuła nawiązuje do Rumi. Na tych, którzy wykażą się
największym zaangażowaniem i kreatywnością, czekać będą nagrody
rzeczowe.
Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas podsumowującego projekt
festynu, który odbędzie się 31 maja.
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Weź udział
w quizie!
Interaktywny turniej, w formule zbliżonej do popularnych
„Milionerów”, zostanie przeprowadzony 20 marca w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Do udziału
w zabawie zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców
miasta. Zwycięska drużyna otrzyma nowoczesne tablety.
Trzy kategorie
Najpierw swoją wiedzą o mieście będą mogli się wykazać mali uczestnicy
projektu „Rumia oczami dzieci”. Następnie rywalizować będą uczniowie,
którzy ukończyli 15 lat – w ich przypadku pytania będą dotyczyć Unii
Europejskiej. Natomiast jako ostatni, w godzinach popołudniowych,
z interaktywnym testem wiedzy zmierzą się pełnoletni mieszkańcy Rumi.
Wiedza i taktyka
Interaktywny turniej zostanie przeprowadzony w nowoczesnej formule
Quizspotter, która umożliwia obserwowanie pytań i bieżącego rankingu na
dużym ekranie. Drużyny będą odpowiadać zespołowo na 21 zamkniętych
pytań, za pomocą powierzonego na czas gry tabletu. Poprawna odpowiedź
będzie nagradzana punktami, zaś błędna karana punktami ujemnymi.
Wygra drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

Nie tylko o mieście
Pytania będą dotyczyć m.in. 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce,
miejskich symboli, znanych rumskich osobowości, lokalnych wydarzeń
kulturalnych i sportowych, a także historii Rumi oraz relacji z miastami
partnerskimi.
Jak się zgłosić?
Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w zabawie, zachęcamy do wypełnienia
karty zgłoszenia (dostępnej na stronie www.rumia.eu, w artykule pt. „Weź
udział w quizie”) i złożenia jej w pokoju nr 113 Urzędu Miasta Rumi lub
przesłania skanów na adres mailowy: promocja@um.rumia.pl. Nabór potrwa
do 10 marca.
Nie po raz pierwszy
Podobny quiz został przeprowadzony w zeszłym roku, w ramach obchodów
65. Urodzin miasta. Wówczas zmagania na poziomie szkolnym wygrali
uczniowie Szkoły Podstawowej numer 4, natomiast wśród dorosłych najlepsi
okazali się strażnicy miejscy.

sportowa
strona
miasta

Kuźnia młodych talentów
Tym razem przedstawiamy kolejny punkt na sportowej mapie naszego miasta –
szkolne zespoły sportowe. MOSiR Rumia od 44 lat, wspólnie z Wojewódzkim
Szkolnym Związkiem Sportowym, organizuje miejskie, powiatowe
i wojewódzkie imprezy sportowe. Oto najważniejsze z nich.
W MOSiR Rumia odbywają się m.in. Powiatowe
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej, Powiatowa
Licealiada w Drużynowych Biegach
Pr zełajowych, Mistr zostwa Powiatu
Wejherowskiego Szkół Podstawowych
w Koszykówce czy Miejskie Zawody w Pływaniu
Indywidualnym i Sztafetowym.
– Zarząd główny Szkolnego Związku
Sportowego określa dyscypliny, w których
należy przeprowadzić zawody – tłumaczy
Jarosław Mamrot, koordynator szkolnych
imprez sportowych w Rumi. – W tym zakresie
ściśle współpracujemy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Sportu
– dodaje.
W lutym już po raz 18. w hali MOSiR Rumia
odbyła się Powiatowa Licealiada w Halowej

Lekkoatletyce. W rywalizacji wzięło udział
ponad 200 zawodników i zawodniczek z całego
powiatu wejherowskiego. W całej historii tych
zawodów startowało wielu przyszłych
medalistów mistrzostw Polski.
– Podstawowym celem jest wyrobienie nawyku
zdrowego stylu życia według zasady: „przez
ruch do zdrowia” – podkreśla Jarosław Mamrot.
– Uczniowie są uważnie obserwowani przez
trenerów klubowych. W momencie, gdy
zauważą oni określone predyspozycje
u młodego człowieka, proponują mu zajęcia
w klubie. Należy dodać, że wielu spośród
startujących poszło dalej w tak wytyczonym
kierunku. Ukończyli AWFiS, pracują w rumskich
szkołach jako wuefiści i teraz sami uczą
młodych sportowców – zapewnia koordynator.

Powiatowa Licealiada w Halowej
Lekkoatletyce, pierwsze miejsca:
Dziewczęta:
l
l
l
l
l

Bieg na 30 metrów – Weronika Zmarzła (PZS
nr 1 w Rumi)
Skok wzwyż – Patrycja Gajewska (PZS nr 2
w Wejherowie)
Skok w dal z miejsca – Oliwia Bielska (PZS
nr 1 w Wejherowie)
Pchnięcie kulą – Julia Gehrmann (PZS nr 3
w Wejherowie)
Bieg na 600 metrów – Aleksandra Dominik
(PZS nr 4 w Wejherowie)

Chłopcy:
l
l
l
l
l

Bieg na 30 metrów – Artur Ostrowski (PZS
nr 1 w Rumi)
Skok wzwyż – Norbert Czerwionka (PZS nr 3
w Wejherowie)
Skok w dal z miejsca – Miron Pelcer (PZS nr 1
w Wejherowie)
Pchnięcie kulą – Jakub Gruba (PZS nr 2 w
Rumi)
Bieg na 1000 metrów – Jakub Godlewski (PZS
nr 4 w Wejherowie)
Rumia naturalnie pomysłowa

KULTURA

Czy wiesz że...

Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

w MDK-u kultura polska spotka się z rosyjską?
Znane przysłowie mawia „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Często w kulturze i sztuce bywa tak, że bardziej podoba nam się to,
co obce, a o tym, co nasze zapominamy bądź tego nie doceniamy. Jest taka artystka, o której pamięć poza granicami naszego kraju jest do
dzisiaj żywa. Mowa o Annie German, którą pokochali Rosjanie. Na jej koncertach w ZSRR sale wypełnione były po brzegi. Do dzisiaj
w Rosji odbywają się festiwale i koncerty ku jej pamięci, a wznowienia płyt wydanych po rosyjsku nadal bardzo dobrze się sprzedają.
Z wykształcenia była geologiem, jednak za sprawą
swojego niezwykłego głosu stała się popularna jako
piosenkarka. Była laureatką festiwali m.in. w Monte
Carlo, San Remo, Wiesbaden, Cannes, Sopocie czy
Opolu. Była też pierwszą Polką, która wystąpiła w San
Remo. Dwukrotnie uznana za najpopularniejszą
piosenkarkę wśród Polonii amerykańskiej.
Zdobywczyni złotej płyty za nagrany w 1970 roku
longplay „Człowieczy los”.
Występowała w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
Wielkiej Brytanii, Australii, Francji, Portugalii,
Włoszech i ZSRR. Śpiewała w siedmiu językach. Płyty
wydawała po polsku, rosyjsku i włosku. Mimo
iż artystka zmarła w 1982 roku, to w Rosji do tej pory
aktywnie działają jej fankluby, a fascynacja jej
twórczością zbliża artystów różnych kultur.
Do wokalistek, które często z repertuarem Anny
German koncertują u naszych sąsiadów, należą Anna
Federowicz oraz Agnieszka Babicz. Jednak tym

razem wyjątkowy polsko-rosyjski wieczór czeka nas
w marcu w Miejskim Domu Kultury w Rumi.
Podczas koncertu zatytułowanego „Echo miłości”
będzie można usłyszeć rosyjskie romanse, które
między innymi śpiewała Anna German, Żanna
Biczewska i Muslim Magomajew. Występ odbędzie
się 28 marca o godz. 18:00, wstęp wolny.
W Dworku pod Lipami zaśpiewają wówczas: Anna
Federowicz, Agnieszka Babicz, Iwan IliczewWołkanowski, na fortepianie akompaniować będzie
Jan Rejnowicz, a na trąbce i akordeonie – Piotr
Nadolski. Warto dodać, że gość z Moskwy, Iwan
Iliczew-Wołkanowski, jest autorem książek o Annie
German, w tym „Anna German. Sto wspomnień
wielkiej o piosenkarce” czy „Echo miłości”.
Po raz kolejny będziemy mieli okazję przekonać się,
że kultura i sztuka nie znają granic.

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”
Ewa Karolina Cichocka

(Nie)zwykły przewodnik po Sycylii
Ewa Karolina Cichocka w książce „Sycylia
między niebem a morzem” zaprasza
czytelników do zwiedzania swojej
ukochanej wyspy, a czyni to w formie
osobistego zbioru esejów i reportaży
z podróży.
Wędrówka po atolu jest podzielona na siedem
szlaków. Przemierzając je, poznajemy Sycylię
z perspektywy zakochanej w wyspie autorki,
która zgrabnie wplata między swoje wrażenia
cytaty mistrzów takich jak Iwaszkiewicz,
Szymanowski, Niemcewicz czy Krasiński.
Niejeden czytelnik dowie się, jak wielką
inspiracją dla polskich artystów była Wyspa
Słońca.
Autorka prowadzi czytelników krętymi, wąskimi
uliczkami miast, portowymi pasażami, zaprasza
na szlaki górskie, opisuje smaki i zapachy Sycylii,
Rumskie Nowiny nr /marzec/

przy okazji dzieląc się ogromną wiedzą
z zakresu kultury, sztuki i literatury. Opowiada
o zawiłej historii, mieszkańcach i tradycjach
z pogranicza Europy i Afryki
Wspomnienia z wypraw łączą się z ciekawostkami, a dodatkowym atutem książki są
liczne fotografie przepięknie ukazujące
krajobraz wyspy.
Zachęcam do lektury tego (nie)zwykłego
przewodnika po Wyspie Słońca.
Anna Jackowska, Stacja Kultura
Ewa Karolina Cichocka – dziennikarka,
autorka podróżniczych relacji. Uwielbia
wyspy, wulkany i odkrywanie własnych
szlaków. Pisze, fotografuje i gotuje.
Zafascynowana jest Sycylią i Żuławami, które
na przemian eksploruje od lat. Będzie gościem
Stacji Kultura 19 marca o godzinie 18:30.
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Rośnie jakość powietrza w mieście
Łagodna zimna sprzyja jakości powietrza w Rumi. To wniosek, który nasuwa się po analizie raportów z wykonanych pomiarów.
Pozyskanie danych jest możliwe dzięki pięciu urządzeniom badającym stężenia pyłu PM10 oraz manualnemu pobornikowi
pyłowemu, który sprawdza stężenie benzo(a)pirenu.
Najlepiej na Zagórzu
W ostatnim kwartale ani razu nie odnotowano
przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia
szkodliwych pyłów na stanowisku pomiarowym
zlokalizowanym przy ul. Sabata 12, obsługiwanym
przez Agencję Regionalnego Monitoringu
Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Natomiast
rejonem, w którym wystąpiły najbardziej
niekorzystne wyniki, jest dzielnica Lotnisko.
Tamtejszy miernik zlokalizowany jest przy
ul. Różanej.
Widoczna poprawa
Zasadniczo jakość powietrza w Rumi jest coraz
lepsza. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu
stężeń szkodliwych pyłów w minionym roku było
zjawiskiem rzadszym niż w roku 2018. Zanotowane
przekroczenia w głównej mierze były spowodowane
dymem z kominów i spalin pochodzących
z samochodów. Wpływ na to miały też niekorzystne
warunki meteorologiczne, czyli słaby wiatr, spadek

?

?

temperatury nocą i nad ranem oraz brak lub
niewielkie opady.
Ponadto zlokalizowane na terenie miasta
gospodarstwa domowe, mimo dostępności gazu,
korzystają w prawie 50% z przestarzałych
i niewydajnych kotłów. Mieszkańcy często stosują
niskogatunkowy węgiel oraz drewno, a także
wykorzystują kominki jako główne lub uzupełniające
źródło ogrzewania. Wprowadzane do atmosfery
substancje są więc emitowane z kominów o około
10-metrowej wysokości, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz ich kumulację
w najbliższej okolicy.
Receptą rozpalanie od góry
Przeszkoleni w tym celu strażnicy miejscy
systematycznie kontrolują, czym palą mieszkańcy
Rumi, a także przypominają, jak robić to efektywnie.
– Tylko w ostatnim kwartale strażnicy miejscy 111
razy wyjeżdżali na interwencje związane ze
spalaniem substancji niedozwolonych w piecach

?

Najczęściej zadawane pytania

przydomowych. W 6 przypadkach pobrano próbki
popiołu, w 2 przypadkach stwierdzono pożar sadzy
w kominach. W 7 przypadkach ujawniono spalanie
substancji niedozwolonych, a sprawców ukarano
mandatami. Do płonących ognisk wyjeżdżano
7 razy, wystawiono 3 mandaty za spalanie
niedozwolonych odpadów. W znacznej większości
pieców pali się węglem lub drewnem. Gryzący dym,
który się z nich wydobywa, może być spowodowany
metodą palenia – podkreśla komendant Straży
Miejskiej w Rumi Roman Świrski. – Zdecydowanie
bardziej efektywną metodą palenia jest metoda
odgórna – przypomina.
Mieszkańcy na bieżąco mogą sprawdzać jakość
powietrza, odwiedzając platformę internetową
www.powietrze.rumia.eu. Są tam na bieżąco
udostępniane wyniki pomiarów z urządzeń
zamontowanych przy ulicach: Sobieskiego, Sabata,
Kujawskiej, Kościelnej oraz Różanej.

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.

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej
mailowo lub poprzez Facebooka. Tym razem skupimy się wyłącznie na tematyce związanej z gospodarką odpadami
komunalnymi.
Joanna: Jak wygląda sprawa z segregacją
odpadów kuchennych we wspólnotach
mieszkaniowych? Czy odpady mogą być
wyrzucane w workach plastikowych albo bez
worków?
Odpowiedź referatu: Pojemniki na odpady biokuchenne zostały już dostarczone. Mieszkańcy
zabudowy jednorodzinnej otrzymali również worki,
natomiast w marcu zakończy się ich dystrybucja
w zabudowie wielorodzinnej. Do dedykowanych
pojemników, dopóki nie otrzyma Pani
biodegradowalnych worków, najlepiej wyrzucać
śmieci bez worka.
D a m i a n : C h c ę p o s t a w i ć w o g ro d z i e
kompostownik, żeby mniej płacić za wywóz
śmieci. Czy muszę spełnić jakieś warunki?
Odpowiedź referatu: Chcąc skorzystać z ulgi
w wysokości 7 zł miesięcznie, należy poinformować
o tym gminę, wypełniając deklarację. Z ulgi mogą
skorzystać wyłącznie właściciele zabudowy
jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady.
Proszę pamiętać, że osoby kompostujące bioodpady
nie otrzymają ani pojemnika na tę frakcję,
ani dedykowanych worków na odpady biokuchenne oraz odpady zielone, ponieważ zgodnie

z założeniem cała wygenerowana biomasa powinna
być kompostowana.
Małgorzata: Jak są egzekwowane kary ze
niesegregowanie śmieci i co znaczy, że miasto
musi dopłacać do plastiku?
Odpowiedź referatu: Zgodnie z przyjętą przez sejm
ustawą, wszyscy Polacy są zobligowani do segregacji
odpadów. Jeśli tak się nie dzieje, gmina musi nałożyć
„karną stawkę” – w Rumi jest to 100 złotych
miesięcznie od osoby. W przypadku zabudowy
wielorodzinnej, zgodnie z przepisami prawa,
nieprzestrzeganie segregacji rodzi odpowiedzialność zbiorową.
Jeżeli mieszkańcy nie poprawią procentowego
poziomu segregacji odpadów, wówczas na miasto
nałożona zostanie ponad milionowa kara, która
wedle ustawy wpłynie na wysokość opłaty
śmieciowej od osoby.
Od 2014 do 2019 roku za każdą tonę plastikowych
odpadów Eko Dolina płaciła dostawcy określoną
kwotę. Od tego roku to dostawca płaci Eko Dolinie za
przyjmowanie plastikowych odpadów. Ma to wpływ
na wysokość opłaty śmieciowej, ponieważ miasto nie
może pobierać ani mniej, ani więcej pieniędzy niż jest
potrzebne na utrzymanie systemu gospodarki

odpadami komunalnymi.
Hanna: Od lutego obowiązuje nowa stawka za
wywóz śmieci, która jest naliczana od osoby.
W przekazywanych przez urząd miasta
informacjach była mowa o możliwości przejścia na
naliczanie według powierzchni mieszkalnej lub
zużycia wody. Czy coś się ruszyło w tej sprawie?
Odpowiedź referatu: Do połowy tego roku
prowadzona będzie analiza mająca wykazać, jaki
system naliczania opłat jest najbardziej korzystny
i sprawiedliwy dla mieszkańców Rumi. Obowiązująca
obecnie opłata od osoby jest najbardziej
sprawiedliwa i przy tym najmniej szczelna. Dlatego
pod uwagę brane jest przede wszystkim
wspomniane naliczanie opłaty od metra
sześciennego zużytej wody, ponieważ jest to metoda
niepozwalająca na unikanie opłaty śmieciowej – np.
osobom wynajmującym lokal lub przebywającym
tymczasowo na terenie miasta. Ze względu na
specyfikę Rumi, czyli gęstą zabudowę jednorodzinną,
naliczanie opłaty w oparciu o powierzchnię
mieszkalną byłoby niesprawiedliwe. Wiele starych
domów o łącznej powierzchni przekraczającej
150 m² zamieszkuje jedna bądź dwie osoby – dla tych
mieszkańców byłyby to znacznie zawyżone opłaty.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Czipowanie, sterylizacja i kastracja domowych
czworonogów – te zabiegi opłaci miasto
Urząd miasta już po raz piąty realizuje program bezpłatnej sterylizacji oraz kastracji psów
i kotów należących do mieszkańców Rumi. Głównym celem akcji jest propagowanie tej
najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt
domowych, której efektem jest zmniejszenie liczby czworonogów traﬁających do schronisk.
Kto pierwszy, ten lepszy
Program wystartował 10 lutego tego roku
i będzie realizowany do końca listopada bądź do
wyczerpania środków ﬁnansowych (50 tysięcy
złotych), które zostały przeznaczone na ten cel
w ramach rumskiego Budżetu Obywatelskiego
2020. Z usługi można skorzystać w jednym
z trzech biorących udział w projekcie gabinetów
weterynaryjnych zlokalizowanych na terenie
miasta.
Trzeba spełnić kryteria
Warunkiem udziału w programie jest ujęcie
czworonoga w miejskim systemie identyﬁkacji
zwierząt. W związku z powyższym, psy i koty,
które do tej pory nie zostały oznaczone
elektronicznym „czipem”, w ramach zabiegu
zostaną dodatkowo oznakowane poprzez
wstrzyknięcie pod skórę mikroskopijnego
procesora, co jest całkowicie bezpieczne.
Wizytę kwaliﬁkującą, wykonanie zabiegu
sterylizacji lub kastracji, wszczepienie „czipa”,
zapewnienie opieki pooperacyjnej oraz wizytę
kontrolną ﬁnansuje miasto. Natomiast zabiegi
przygotowujące, opiekę stacjonarną oraz
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dodatkowe leczenie w razie powikłań
właściciele czworonogów muszą opłacić
z własnej kieszeni.
Trzy kroki
Aby skorzystać z ﬁnansowanego przez miasto
zabiegu, należy:
l
1 Wypełnić dostępny na stronie
www.rumia.eu wniosek właściciela
o wykonanie zabiegu.
l
2 Udać się z wypełnionym formularzem do
pokoju nr 108 lub 109 w celu weryﬁkacji
wniosku – na tym etapie wnioskodawca
będzie zobowiązany do okazania dowodu
tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Rumi.
Dodatkowo właściciel psa musi
przedstawić dokument potwierdzający
ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
3 Z pozytywnie zweryﬁkowanym przez
l
urzędników formularzem należy udać się
do jednego z tr zech wskazanych
gabinetów weterynaryjnych, gdzie po
wizycie kwaliﬁkacyjnej zostanie ustalony
termin zabiegu.

Z korzyścią dla wszystkich
Jak podkreślają przedstawiciele towarzystw
walczących o lepsze traktowanie zwierząt,
schroniska oraz domy tymczasowe dla zwierząt
nadal są przepełnione. Czworonogi nierzadko
stłoczone są w ciasnych klatkach lub na małej
powierzchni, co uniemożliwia zaspokojenie ich
podstawowych potrzeb. Co drugi kot i co
czwarty pies umiera w polskich schroniskach,
a większość czworonogów, które przeżyją, nigdy
nie znajduje domów. Zwierząt jest dużo więcej
niż chętnych do ich przygarnięcia. Właśnie
dlatego sterylizacja i kastracja zwierząt, a także
ich czipowanie to jedyna skuteczna metoda
zapobiegania bezdomności zwierząt.
Ponadto zwierzęta pozbawione możliwości
rozmnażania są spokojniejsze, a także
zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej
agresji oraz ryzyko wystąpienia groźnych dla
życia schorzeń układu rozrodczego.
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INWESTYCJE
Pr zez ostatnich 10 lat Rumia znacząco
rozbudowała miejską infrastrukturę. Samorząd
przeznaczył na inwestycje łącznie ponad
200 mln zł, znacznie zwiększając nakłady
finansowe w minionym 5-leciu. Rekordowy będzie
rok 2020, w którym miasto zaplanowało wydatki
inwestycyjne na poziomie 57,7 mln zł.

Dekada
2010

Lata 2010-2014
W latach 2010-2014 miasto przeznaczyło na inwestycje łącznie 82 mln zł.
Początek mijającej dekady związany był przede wszystkim z rozbudową szkół.
W roku 2010 miasto przeznaczyło ponad 4,8 mln zł na dobudowę biblioteki, sali
gimnastycznej oraz segmentu do Szkoły Podstawowej numer 10. Niemal w tym
samym czasie zbudowane zostało rondo prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz
ulica Łokietka, co kosztowało łącznie 3,6 mln zł.
l Rok 2011 upłynął pod znakiem kolejnych dwóch szkolnych inwestycji.
Rozpoczęła się wówczas rozbudowa Szkoły Podstawowej numer 1 oraz Szkoły
Podstawowej numer 6. Obie inwestycje kosztowały łącznie 18,4 mln zł. Ponadto,
wspólnie z Redą i Starostwem Powiatowym w Wejherowie, udało się zrealizować
wartą prawie 7,7 mln zł budowę ulic Towarowej i Cegielnianej.
l Największe i najbardziej kosztowne inwestycje 2012 roku to termomodernizacje
budynku Gimnazjum nr 2 i siedziby Administracji Budynków Komunalnych,
co kosztowało miasto łącznie ponad milion złotych.
l W roku 2013 największe środki finansowe przeznaczono na drogi. Zbudowano
ulicę Podgórną, Garbarską oraz księdza Ormińskiego. Łączny koszt
wymienionych inwestycji przekroczył 3 mln zł, a część środków pochodziła
z dotacji. Wkład w budowę ostatniej z wymienionych ulic mieli także mieszkańcy,
którzy wsparli przedsięwzięcie w ramach inicjatyw lokalnych.
l Pierwsze pięciolecie minionej dekady zamknęły kolejne inwestycje drogowe,
wśród których najbardziej znaczące były: budowa ulicy Piłsudskiego na odcinku
od ulicy Dębogórskiej do ulicy Zygmunta Starego oraz budowa ciągu ulic:
Kazimierska, Bukowa, Chełmińska. Na te inwestycje gmina przeznaczyła łącznie
ponad 7,4 mln zł, finansując je dzięki dotacji i wsparciu mieszkańców.
l

Szkoła Podstawowa numer 10

ul. Piłsudskiego

Lata 2015-2019

ul. Dąbrowskiego

Druga połowa mijającej dekady to okres wzmożonych działań. W tym czasie
wydatki inwestycyjne przekroczyły 122 mln zł.
l Rok 2015 związany był przede wszystkim z budową ulicy Działkowców,
Hetmańskiej i Długiej, a także przebudową ulicy Dąbrowskiego. Wymienione
przedsięwzięcia kosztowały miasto łącznie około 8,5 mln zł. Część pieniędzy
udało się pozyskać w ramach inicjatyw lokalnych, projektów partnerskich oraz
dotacji.
l Najbardziej znaczącą inwestycją 2016 roku była warta prawie 2,4 mln zł budowa
boiska piłkarskiego przy ulicy Bukowej, w ramach której przebudowano boiska
do piłki nożnej i rugby, zbudowano ciąg pieszo-jezdny, oświetlenie oraz
infrastrukturę towarzyszącą. Kolejne 2,4 mln samorząd przeznaczył na budowę
ulic: Rodziewiczówny, Jaworskiego, Targowej, pułkownika Dąbka i Skarpowej.
l W roku 2017 władze miasta postawiły na rekreację i bezpieczeństwo. Największe
nakłady finansowe, bo aż 3,1 mln zł, posłużyły do modernizacji oświetlenia
ulicznego, a dokładniej zamontowania 1517 opraw typu LED. Zbudowany został
także ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Zagórskiej Strugi, który połączył MDK
i MOSiR, oraz „zielona wyspa” przy ulicy Różanej, gdzie powstała strefa
wypoczynkowo-parkowa z układem ścieżek pieszych oraz elementami małej
architektury. Na obie inwestycje miasto przeznaczyło łącznie ponad 2,5 mln zł.
l Kosztująca ponad 5,3 mln zł termomodernizacja Szkoły Podstawowej numer 9,

„Zielona wyspa” przy ulicy Różanej
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w
inwestycjach
2020
która obejmowała m.in. stworzenie nowej elewacji i wymianę źródeł ciepła, była
najbardziej kosztowną inwestycją 2018 roku. Kolejnym znaczącym
przedsięwzięciem była budowa ulicy Chodkiewicza, gdzie powstał układ
drogowy oraz kanalizacja deszczowa, na co samorząd przeznaczył 2,4 mln zł.
Nieco mniej, bo 1,9 mln zł, kosztowała miasto termomodernizacja i podłączanie
budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej (ulice: Sabata, Kombatantów,
Młyńskiej i Zakole). Dzięki temu na Zagórzu pojawiło się centralne ogrzewanie,
a zlikwidowanych zostało prawie 200 przestarzałych pieców węglowych, tak
zwanych kopciuchów.
l Rok 2019 oznaczał ogromne zmiany dla lokalnego sportu, ponieważ po ponad
50 latach przebudowana została bieżnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Obiekt zyskał także odwodnienie, oświetlenie oraz urządzenia lekkoatletyczne.
Łącznie na inwestycję gmina przeznaczyła ponad 5 mln zł, z czego 1,3 mln
stanowiły zdobyte dofinansowania. Samorząd nie zapomniał również
o drogach, przeznaczając 1,6 mln zł na budowę ulicy Filtrowej oraz
doprowadzając do przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Starowiejskiej i Wybickiego, co kosztowało niespełna 650 tys. zł.

ul. Chodkiewicza

Plany na 2020 rok
Prawie 58 mln zł – tyle w roku 2020 urząd miasta planuje przeznaczyć na tzw.
wydatki majątkowe.
l Znaczna część zabezpieczonych środków finansowych zostanie przeznaczona
na realizację historycznej inwestycji, czyli budowę węzła integracyjnego
z tunelem w Rumi Janowie. Powstaną tam również m.in. parkingi, ścieżki
rowerowe, kładki dla pieszych, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz
wiaty autobusowe. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie 16.
Ponad 11 mln zł będzie kosztowała realizacja kolejnego etapu rewitalizacji
Zagórza, gdzie zbudowane zostaną nowoczesne boiska, place zabaw, ścieżki
rowerowe, chodniki oraz wiaty przystankowe. Ukończona zostanie również
budowa pierwszych od ponad 25 lat mieszkań komunalnych. W budynku
zlokalizowanym przy ul. Żwirki i Wigury znajdą się łącznie 32 lokalne. Koszt tej
inwestycji to ponad 5,5 mln zł.
– W najbliższych miesiącach Rumia będzie w budowie, z czego się bardzo cieszymy,
ale też trochę się martwimy, ponieważ jest to ogromne wyzwanie. Także już teraz
przepraszamy i uczulamy mieszkańców, ponieważ będzie więcej korków –
podkreśla burmistrz Michał Pasieczny. – Jest to związane nie tylko z przebudową
drogi krajowej w ramach węzła integracyjnego, ale też ulicy Pomorskiej, która jest
drugim głównym ciągiem komunikacyjnym z Redy do Gdyni. Zdobyliśmy również
dofinansowanie na remont innej arterii – ul. Żwirki i Wigury. Zachęcamy więc
mieszkańców, by starali się więcej korzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza kolei,
ponieważ w pewnych okresach z pewnością wystąpią utrudnienia – dodaje.

Wizualizacja węzła integracyjnego Janowo
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Termomodernizacja na Zagórzu

Bieżnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Nowo powstające mieszkania komunalne
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Wykonawca wybrany,
rusza budowa węzła integracyjnego z tunelem
To już pewne – realizacją największej w historii miasta inwestycji, czyli
budową węzła integracyjnego z tunelem w Rumi Janowie, zajmie się
przedsiębiorstwo budowlane Budimex. Umowa pomiędzy wykonawcą
a tutejszymi władzami zostanie podpisana w najbliższych tygodniach.
Koszt inwestycji to niespełna 61 milionów złotych, efekt końcowy
będzie widoczny najprawdopodobniej w październiku 2022 roku.
Dopięte na ostatni guzik
Wszelkie przygotowania do inwestycji dobiegły
końca w lutym tego roku, wówczas wyburzona
została dawna siedziba Ogniska
Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego
„Dziadka”. Równoległe zakończyła się analiza
propozycji, które zostały złożone w ramach
przetargu. Spośród pięciu zainteresowanych,
którzy przedstawili oferty opiewające na kwoty
od niespełna 61 do 91 milionów złotych,
wybrany został Budimex. Wcześniej udało się
m.in. zakończyć projektowanie, uzyskać
niezbędne pozwolenia oraz przeprowadzić
prace związane z przygotowaniem terenu pod
inwestycję.
Tory to już nie problem
W ramach budowy węzła integracyjnego
z tunelem, który połączy dwie części miasta,
powstaną również m.in. parkingi, ścieżki
rowerowe, kładki dla pieszych, udogodnienia

dla osób niepełnosprawnych oraz wiaty
autobusowe.
Celem inwestycji jest przede wszystkim
usprawnienie ruchu drogowego. Dzięki temu
przedsięwzięciu możliwa będzie również
integracja różnych środków transportu.
Oznacza to, że powstanie funkcjonalny i spójny
system komunikacji drogowej, a co za tym idzie
– zwiększy się liczba pasażerów, a zmniejszą się
korki i emisja spalin.
Miasto w budowie
Na realizację inwestycji w ramach projektu pn.
„Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z
trasami dojazdowymi” udało się zdobyć unijną
dotację w wysokości ponad 17 milionów
złotych. Kwota dofinansowania może się jeszcze
zwiększyć.

– Na pewno wystąpią utrudnienia
w ruchu, choć będziemy się starać, żeby
prace były jak najmniej uciążliwe dla
mieszkańców. Chyba wszyscy rozumieją,
że jeśli będziemy mieli przejazd kolejowy
na początku Rumi, to przynajmniej ¼
kierowców pojedzie na skróty, czyli
odkorkuje się nam krajówka, a ruch na
takich ulicach jak Dąbrowskiego będzie
upłynniony. To jest zasada wszystkich
najlepiej rozwiniętych miast w Europie,
dlatego jestem dobrej myśli, mimo
rosnącej liczby samochodów – podkreśla
burmistrz Michał Pasieczny. – Należy
pamiętać, że węzeł Janowo znajduje się
w jednym zamówieniu projektowym
wraz z węzłem w Rumi, gdzie stworzone
zostaną dodatkowe miejsca parkingowe
i zostaną doprowadzone ścieżki
rowerowe – podsumowuje.

Rumia naturalnie pomysłowa
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nie zwalnia tempa
Miejskiej spółce Rumia Invest Park udało się zdobyć prawie 6,5-milionowe
dofinansowanie na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod
działalność przemysłowo-usługową. Równolegle postępują prace związane z budową
ulicy Kazimierskiej. Wszystko po to, by przyciągnąć do Rumi kolejnych inwestorów.

Od tego się zaczęło
W 2017 roku rada miejska bez głosu
sprzeciwu zdecydowała o powołaniu spółki
Rumia Invest Park. Spółka, będąca w stu
procentach własnością gminy, od jej
powołania przygotowywała się do realizacji
inwestycji, które są kluczowe dla rozwoju
miejskich oraz prywatnych terenów
przemysłowych zlokalizowanych przy ulicy
Kazimierskiej oraz Żołnierzy I Dywizji Wojska
Polskiego.
Wspomniany obszar stanowi największe,
określone w planach zagospodarowania
przestrzennego, tereny przemysłowousługowe w Rumi. Niestety przez ponad 20
lat potencjał ten nie był wykorzystywany.
Dopiero podczas poprzedniej kadencji udało
się przeprowadzić szereg prac, dostosowując
teren do potrzeb przedsiębiorców, którzy
zapewnią nowe miejsca pracy oraz regularne
wpływy z podatków do budżetu miasta.
„Droga do biznesu”
Budowa odcinka ulicy Kazimierskiej, który na
wysokości ogrodów działkowych zostanie
włączony w ulicę Żołnierzy I Dywizji Wojska
Polskiego, rozpoczęła się w czerwcu 2019
roku. Od tego czasu udało się m.in.
wybudować skrzyżowanie, chodnik,
wykonać pierwszą warstwę podbudowy,
rowy melioracyjne wzdłuż całej inwestycji,
zrealizować większość prac związanych
z doprowadzeniem kanalizacji i sieci
teletechnicznej, a także przeprowadzić prace
mostowe.
Projekt zakłada również realizację kolejnych
etapów układu drogowego, budowę
oświetlenia ulicznego, przedłużenie ścieżek
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rowerowych, a także stworzenie zatok
postojowych i przystanku autobusowego.
Nie zabraknie również zieleni oraz małej
architektury. Całkowity koszt inwestycji to
około 14 milionów złotych.
Crème de la crème województwa
Choć główna inwestycja jest w trakcie
realizacji, to spółka może się już pochwalić
pewnymi sukcesami. Jednym z nich jest
zdobycie kilkumilionowego dofinansowania
w konkursie przeprowadzonym pod szyldem
I n v e s t i n Po m e r a n i a , w r a m a c h
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 20142020.
Celem inicjatywy było wsparcie podmiotów o
największym potencjale inwestycyjnym.
Ostatecznie dofinansowanie otrzymają tylko
cztery podmioty. Zaproponowany przez
spółkę Rumia Invest Park projekt uzbrojenia
terenów położonych w północnej części
miasta uzyskał najlepszą ocenę i znalazł się
na pierwszym miejscu w rankingu.
– Był to konkurs zamknięty, organizowany
przez urząd marszałkowski pod szyldem
Invest in Pomerania, do którego zaproszono
tylko 28 lokalizacji z całego województwa.
Rumia podeszła do tego w wyjątkowy
sposób. Jest to jedyne miasto średniej
wielkości w regionie, które przygotowało tak
kompleksową ofertę. Zwycięski teren
inwestycyjny to absolutny crème de la crème
naszego województwa – podkreśla Piotr
Ciechowicz, wiceprezes zarządu Agencji
Rozwoju Pomorza.
Kolejny krok
Zdobyte pieniądze zostaną przeznaczone na

realizację inwestycji w północnej części Rumi,
powstanie tam m.in. plac składowy
o powierzchni około 2000 m2, hala
magazynowo-produkcyjna o powierzchni
około 4 000 m2, plac manewrowo-postojowy
dla samochodów ciężarowych o powierzchni
około 11 000 m2, a także droga wewnętrzna,
uzbrojenie terenu, ogrodzenie, oświetlenie
oraz infrastruktura doprowadzająca media.
– Bardzo się cieszymy z tej dotacji, a przed
nami ciężka praca – mówi Agnieszka
Rodak, prezes spółki Rumia Invest Park. –
Realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze
w tym roku. Efektem tego projektu ma być
wprowadzenie na te tereny co najmniej
czterech firm z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. Tr wają rozmowy,
z niektórymi firmami mamy podpisaną
umowę przedwstępną, w związku z tym
jesteśmy optymistycznie nastawieni do
spełnienia warunku komercjalizacji tego
obszaru – wyjaśnia.
Wszelkie prace mają się zakończyć
najpóźniej 30 czerwca 2022 roku. Całkowita
wartość inwestycji to niemal 23 mln zł,
z czego spółka wyda niespełna 18,5 mln zł,
a prawie 6,5 mln zł (35%) będzie stanowić
zdobyte w konkursie dofinansowanie.
– Są bardzo duże szanse na pojawienie się
w Rumi inwestycji krajowych i zagranicznych,
a to stanowi dźwignię rozwoju dla każdej
społeczności. Dla mieszkańców oznacza to
więcej bardziej wysublimowanych miejsc
pracy, a dla gminy to przychody z podatków
umożliwiające kolejne inwestycje –
podsumowuje wiceprezes zarządu Agencji
Rozwoju Pomorza Piotr Ciechowicz.
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CIS

Mariusz Woźniak – dyrektor CIS, absolwent Akademii Marynarki Wojennej.
Posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, jest instruktorem reintegracji
zawodowej. Przez wiele lat prowadził działalność gospodarczą w dziedzinie
remontowo-budowlanej oraz pracował z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem
społecznym.

reintegruje zawodowo i społecznie
Na terenie Rumi osoby wykluczone społecznie bądź też zagrożone
takim wykluczeniem mają szansę zdobyć zawód. Umożliwia im to
Centrum Integracji Społecznej, które w ramach warsztatu reintegracji
zawodowej, realizuje szkolenie z wykonywania prac remontowobudowlanych.
Powrót na właściwe tory
Uczestnicy warsztatu reintegracji zawodowej mogą
się przekwalifikować, podnieść swoje kompetencje
bądź po prostu zdobyć zawód. Chętni mogą się
zgłosić sami, przez MOPS w Rumi lub przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie, które kierują daną osobę na taki
warsztat. Z uwagi na to, że w takiej sytuacji
wymagany jest wywiad środowiskowy, wszystkie
wnioski weryfikuje pracownik socjalny.
Wśród podopiecznych CIS są osoby, które
ukończyły tylko szkołę podstawową, zmagają się
z nałogami lub odbyły karę i opuściły zakład karny.
Pracownicy CIS są więc dla nich nie tylko
instruktorami zawodu, ale też niejako terapeutami.
Pokazują, że praca jest wartością, a na zmianę
swojego życia nigdy nie jest za późno.
Pora zakasać rękawy
Warsztat zawodowy rozpoczyna się od miesiąca
próbnego, podczas którego CIS sprawdza
uczestnika. Jeśli dana osoba dobrze rokuje,
wówczas przechodzi do dalszego etapu
przyuczania zawodu, który trwa od 6 do 11
miesięcy. Uczestnicy są również wspierani
finansowo – przez pierwszy miesiąc otrzymują
połowę zasiłku dla bezrobotnych, a przez kolejne
miesiące tzw. świadczenie integracyjne w pełnej
wysokości zasiłku.

Drugi dom
Uczestnicy warsztatu zawodowego przebywają
w CIS od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00.
Rano odbywa się zebranie, podczas którego
przypominane są zasady BHP i rozdzielane prace
na dany dzień. Wszyscy wykonują swoje zadania do
godziny 14:00.
W tym czasie, oprócz prac remontowych, wykonują
też inne czynności. Zajmują się m.in. rękodziełem,
w tym wykonywaniem dekoracji wnętrz,
przygotowaniem ozdób z drewna czy tworzeniem
mebli ogrodowych.
Z korzyścią dla miasta
W ramach warsztatu remontowo-budowlanego
jego uczestnicy wykonują prace np. w miejskich
obiektach, takich jak szkoły, cmentarz komunalny
czy budynek Miejskiego Domu Kultury. Obecnie
podopieczni CIS odnawiają wnętrza siedziby przy
ul. Starowiejskiej, a już niebawem rozpoczną
działania w budynku MOPS-u przy ul. Ślusarskiej.
– Na terenie Rumi w każdej szkole wykonywaliśmy
już prace remontowe i malarskie – podkreśla
Mariusz Woźniak, dyrektor CIS. – Korzyść z takich
działań czerpią nie tylko uczestnicy warsztatu
reintegracji zawodowej, ale też miasto, które nie
musi takich czynności zlecać zewnętrznym firmom.
Zdarza się też, że uczestnicy warsztatu podejmują
pracę jako konserwatorzy miejskich obiektów –
dodaje Mariusz Woźniak.
W planach warsztat opiekuńczy i spółdzielnia
socjalna
Ze szkoleń w ramach warsztatu budowlanoremontowego korzystają wyłącznie mężczyźni.
Tym, którym lekarz nie pozwala na wykonywanie
takich prac, proponowana jest tzw. ścieżka
porządkowa. Dla osób, które nie odnajdą się na
rynku pracy, dyrektor CIS ma w planach stworzenie
spółdzielni socjalnej. Specjalizowałaby się ona
w opiece nad osobami starszymi.
– Po analizie rynku dochodzimy do wniosku,
że w Rumi, gdzie mieszka ponad 10 tysięcy
seniorów, warto rozpocząć realizację warsztatu
opiekuńczego – tłumaczy Mariusz Woźniak. –
Moim marzeniem jest też utworzenie instytucji
„złotej rączki”, czyli wykonywanie prac
naprawczych u osób starszych, których nie stać na
przeprowadzenie remontu – dodaje.

Stają na nogi
W przypadku, gdy dana osoba dobrze sobie radzi w
zawodzie, po minimum pół roku może zostać
przeniesiona do tzw. warsztatu zewnętrznego, czyli
na staż do pracodawcy lub zatrudniona na
otwartym rynku.
W minionym roku warsztat remontowo-budowlany
ukończyło 16 osób. Nie pozostają one jednak bez
dalszej pomocy. Rola pracownika CIS polega też na
przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz
przygotowaniu do spotkania z przyszłym
pracodawcą.
Indywidualne podejście
Podczas dotychczasowej trzyletniej działalności CIS
przez warsztat przewinęło się około 60 osób. Każda
z nich miała swoją, często niełatwą, historię życia.
Niektórym udało się zmienić swoje życie.
– Reintegracja zawodowa idzie w parze
z reintegracją społeczną. Sukces uczestnika
warsztatu zawodowego jest też sukcesem całej
jego rodziny oraz instruktora. To nie tylko warsztat
i szkolenie zawodowe, ale też resocjalizacja osób
wykluczonych społecznie. Ważne jest indywidualne
podejście do każdej osoby, to daje wymierne efekty
– zaznacza Mariusz Woźniak, dyrektor CIS. – Nasz
zespół stara się pokazywać wartość pracy oraz
instruować, jak mądrze gospodarować pieniędzmi.
Osoby, którym udało się wejść na rynek pracy,
kontaktują się z nam i często mówią o zadowoleniu
oraz zmianie stosunku do życia – podsumowuje.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Zmiany we władzach Rumi
Miniona sesja Rady Miejskiej Rumi (27 lutego) przyniosła spore zmiany personalne we władzach miasta.
Z funkcji przewodniczącego rady miejskiej zrezygnował Ariel Sinicki, jego obowiązki przejmie Krzysztof
Woźniak. Natomiast nowym sekretarzem miasta został dawny zastępca burmistrza Marcin Kurkowski.
Oprócz znajdujących się w porządku obrad uchwał i sprawozdań
dotyczących działalności służb oraz bezpieczeństwa w mieście, radni
rozmawiali na temat zmian personalnych. Powodem dyskusji była
decyzja o zrzeczeniu się funkcji przewodniczącego rady miejskiej
przez Ariela Sinickiego, który pełnił tę rolę nieprzerwanie od 6 lat.
Nowym przewodniczącym został zasiadający w radzie miejskiej od
2014 roku Krzysztof Woźniak.
– To zaufanie, którym obdarzyli mnie radni, pozwalając pełnić
funkcję przewodniczącego, jest zobowiązaniem. Ciągle powtarzam,
że jestem samorządowcem, a moją rolą jest dbanie o miasto –
powiedział nowy przewodniczący rady.
Rezygnacja Ariela Sinickiego nie oznacza zakończenia pracy na rzecz
miasta. Były już przewodniczący otrzymał od burmistrza Michała
Pasiecznego propozycję objęcia stanowiska zastępcy burmistrza.
– Zaproponowałem panu Arielowi, żeby został wiceburmistrzem.
Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wspólnie pracować
w urzędzie na rzecz mieszkańców – powiedział Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi.
Funkcję sekretarza pełni obecnie dawny wiceburmistrz Marcin
Kurkowski, który zastąpił na tym stanowisku pracującego w urzędzie
od wielu lat Ryszarda Grychtoła.
Od lewej: Krzysztof Woźniak, Michał Pasieczny, Ariel Sinicki

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI
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Bioodpady – odpady kuchenne! Część III
Kompostowanie to organiczny, najprostszy recykling – tlenowa
degradacja odpadów, której produktem jest kompost. Dzięki
niemu redukujemy ilość odpadów trafiających na składowiska
i emisję metanu. Kompost może być używany jako składnik
podłoży hodowlanych (ziemia doniczkowa, szklarnie, uprawy
kontenerowe), nawóz organiczny lub ulepszacz gleby.
Jeżeli mamy przydomowy ogródek lub działkę, możemy
bezpośrednio włączyć się w procesy recyklingu poprzez
indywidualne kompostowanie. Jeżeli nie mamy możliwości
kompostowania, naszym ważnym zadaniem jest właściwe
segregowanie odpadów w ramach obowiązującego systemu
gospodarki odpadami. Odpady z naszej kuchni (głównie
pochodzenia roślinnego*) powinniśmy wyrzucać bez
dodatkowych opakowań do brązowego pojemnika na
bioodpady. Jeżeli chcemy używać małych worków, to niech
będą papierowe albo z tworzyw kompostowalnych.
Do zbiórki odpadów organicznych nie powinno się stosować
worków foliowych z tworzyw sztucznych ani z dodatkami
przyśpieszającymi rozkład folii. Takie torby nie podlegają
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pełnej biodegradacji tylko rozpadają się na drobne kawałki lub
zamieniają w mikroplastik. W związku z tym nie nadają się do
kompostowania i należy umieszczać je w żółtym pojemniku na
tworzywa sztuczne.
Zwracajmy uwagę na oznaczenia, które znajdują się na
woreczkach na bioodpady. Przykłady takich symboli
zamieszczono obok. Jeśli je znajdziemy na opakowaniu,
dostajemy informację o tym, że nie ma ono negatywnego
wpływu na sam proces kompostowania, ani na jakość
wytworzonego kompostu.
Certyfikaty kompostowalności produktu są coraz częściej
stosowane, zwłaszcza na tych produktach, które nie są
oczywistymi przyszłymi wsadami kompostownika.
*Szczegółowe informacje co należy wrzucać do pojemnika na
bioodpady znajdują się na stronie urzędu gminy lub
www.kzg.pl.

Rys. Znaki informujące
o tym, że opakowanie nadaje
się do kompostowania
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Rubryka Seniora

Jak zachować sprawność
i dobre samopoczucie?
Eliksir młodości nie istnieje, ale można zadbać o to, aby
w starszym wieku czuć się dobrze i być zdrowym. Ważnym
wpływającym na to czynnikiem jest stosowanie racjonalnej
diety i aktywność ﬁzyczna.
Świadomy senior dba o swoją dietę
Podczas starzenia się w ludzkim organizmie
następują zauważalne zmiany: spowolnienie
metabolizmu, zmniejszenie się perystaltyki jelit,
przewlekłe choroby, a także spadek masy kostnej
i mięśniowej.
Mamy jednak duży wpływ na to, jak będziemy się
czuć i wyglądać. Nasze codziennie wybory, styl życia
i genetyka rzutują na proces starzenia się. Celem
racjonalnego odżywiania i aktywności ﬁzycznej jest
dążenie do jak najdłuższej samodzielności
w codziennych obowiązkach oraz zachowanie
sprawności intelektualnej i dobrego nastroju.
Woda i witamina D
Dieta seniora powinna zawierać odpowiednią ilość
płynów. Zaleca się 20 ml na każdy kilogram masy
ciała. Dobrze jest wdrożyć spożycie wody bogatej
w minerały. W diecie powinny być także ujęte
warzywa i owoce – to źródło błonnika i witamin.
Wyjątkowo ważna dla seniora jest witamina D, która
pełni istotną rolę we wchłanianiu wapnia, buduje
kości oraz wzmacnia zęby. Zbyt niski poziom

witaminy D stwierdza się u 5-25% sprawnych
i samodzielnie poruszających się seniorów.
Naturalnym źródłem witaminy D jest słońce.
Produkowana jest ona w skórze pod wpływem
światła UV w wyniku reakcji zachodzących
w organizmie. Drugim źródłem dostarczania
organizmowi witaminy D jest pożywienie.
Znajdziemy ją przede wszystkim w rybach morskich,
jak również w jajkach, pełnym mleku i produktach
mlecznych. Osoby starsze, często cierpiące na brak
apetytu, powinny rozważyć suplementację witaminą
D w postaci preparatów sprawdzonych marek, co
najmniej w okresie od września do kwietnia.
Nie smażę, ograniczam cukier, jem
systematycznie
Posiłki powinny być spożywane co 2-3 godziny.
Ważne jest, aby choć jeden z nich był podawany na
ciepło. Na obiad zaleca się spożycie ryb, jaj, chudego
mięsa. Aby dodać im smaku, można użyć ziół, takich
jak zioła prowansalskie, oregano, bazylia czy
tymianek. Smażenie na głębokim tłuszczu można
zastąpić gotowaniem na parze lub opiekaniem

Złote gody

Autorem artykułu jest Emilia Kordalska
– dietetyk, trener personalny, pasjonatka
zdrowego stylu życia i racjonalnego
odżywiania. Na co dzień pomaga
skomponować jadłospis klientom
CityGYM w Rumi.
w piekarniku. Do mięsa można ugotować kaszę,
ciemny ryż lub makaron pełnoziarnisty.
Trzeba też pamiętać o warzywach – także
kiszonkach, które dostarczają witamin z grupy B oraz
regulują metabolizm. Wpływają również na układ
odpornościowy. Kiszonki z warzyw z grupy
kapustowatych wykazują działanie przeciwnowotworowe.
Dodatkowo zaleca się ograniczenie cukru,
słodzonych płynów, przetworzonej żywności oraz
utwardzonych tłuszczy. Słodkie bułki, ciasteczka
i napoje z zagęszczonego soku nie są dobrym
wyborem. Można je zastąpić orzechami i owocami.
Dla lepszego samopoczucia i utrzymania wagi warto
też zadbać o aktywność ﬁzyczną. Codzienne spacery
i zajęcia dedykowane seniorom to na pewno dobry
wybór.

Kolejne małżeństwa
zasłużyły na medale

Swoim doświadczeniem w budowaniu trwałych relacji międzyludzkich zasłużyli na prezydenckie
medale. Mowa o małżeństwach, które 20 lutego obchodziły 50. i 60. rocznicę ślubu. Ceremonia
z udziałem gości i przedstawicieli władz miasta odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Rumi.
Diament czy złoto?
Złote gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego, świętowało 6 par: Jadwiga i Krzysztof Muellerowie,
Helena i Stanisław Pranczkowie, Daniela i Józef Marciniakowie, Urszula i Jan Joskowscy, Danuta
i Kazimierz Marcowie oraz Tamara i Henryk Sochowie. Natomiast diamentowe gody obchodzili

Eleonora i Edmund Zinkowie, którzy mogą się pochwalić 60letnim małżeńskim stażem.
Docenieni przez prezydenta
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie zostały nadane
przez prezydenta RP, a wręczył je jubilatom wiceburmistrz
Piotr Wittbrodt. Zastępca burmistrza, wspólnie
z byłym przewodniczącym rady miejskiej Arielem
Sinickim, podarował również parom kwiaty i upominki,
a także złożył życzenia.
– Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w pięknej
ceremonii z udziałem par, które poprzez swoją miłość dają
wspaniały przykład kolejnym pokoleniom – powiedział Piotr
Wittbrodt. – Wszystkim jubilatom życzę, by kolejne wspólnie
spędzone lata przyniosły wszelką pomyślność – dodał.
O oprawę muzyczną uroczystości zadbali wspólnie Anna
Osior i Krzysztof Brzozowski, którzy odtworzyli utwory z lat
młodości jubilatów. Zwieńczeniem spotkania był słodki
poczęstunek.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Świadkowie historii

Zygmunt Pałasz
„mieszkaliśmy w tzw. banditen siedlung, bandyckiej dzielnicy”
W kolejnym odcinku „Świadków historii”, serialu dokumentalnego o dziejach miasta, o swoim życiu
opowiada Zygmunt Pałasz (ur. w 1948 r.), rodowity rumianin, malarz, fotograf i dziennikarz, który
dzieciństwo spędził w Zagórzu. Poniżej prezentujemy fragmenty jego wspomnień.
Pan Zygmunt pierwsze lata swojego życia
spędził na tzw. osiedlu Kombatantów, które
przez wiele lat nie cieszyło się dobrą reputacją.
Mimo to bohater dzisiejszego artykułu dobrze
wspomina swoje dzieciństwo i miejsce
zamieszkania.
– Mieszkaliśmy w tzw. banditen siedlung,
bandyckiej dzielnicy. W pobliżu znajdowały się
koszary wojskowe. Milicja rzadko kiedy
pojawiała się w naszej okolicy. Mimo
to funkcjonowaliśmy w swojego rodzaju
enklawie, wszyscy u nas się znali, czuliśmy się
jak ryby w wodzie. Nikt nie zamykał drzwi na
klucz. W Zagórzu byliśmy jedną wielką rodziną
– opowiada pan Zygmunt.
Nasz rozmówca pierwsze lata swojego życia
spędził w cieniu góry Markowca, na której
szczycie w okresie II wojny światowej
znajdowała się niemiecka bateria obrony
przeciwlotniczej. W drugiej połowie lat
czterdziestych w okolicy wzgórza wciąż pełno
było śladów po prowadzonych tam działaniach
wojennych.
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– Codziennie organizowaliśmy wymarsz na
górę Markowca. Szukaliśmy pamiątek z wojny.
Hełmów, kawałków karabinów czy bagnetów,
czaszek ze złotymi zębami. Mój ojciec rozpalał
w piecu prochem czarnym. W każdym domu
było tego pełno. Kiedyś znaleźliśmy nawet
tablicę z napisem „Danzig”, którą zakopaliśmy
w pobliżu dzisiejszego cmentarza
komunalnego. Może ktoś kiedyś to odkopie –
opowiada bohater serialu.
Wiele wspomnień dziennikarza związanych jest
z jego ojcem, czołgistą i byłym żołnierzem
generała Maczka.
– Mój ojciec był miejscowym Kaszubem, mama
natomiast mieszkanką Wolnego Miasta
Gdańska. Tata, żeby otrzymać zgodę na ślub,
musiał podpisać listę narodowościową. Kilka
dni po ślubie wcielili go do niemieckiego wojska.
Ponieważ był zdolnym strzelcem, całą wojnę
brał udział w zawodach spor towych.
Opowiadał, że nigdy nie był na froncie. Później
poddał się Amerykanom i wstąpił do armii
polskiej. Był czołgistą u generała Maczka.

Do dzisiaj żałuję, że nie wyciągnąłem od ojca
więcej opowieści – opowiada pan Zygmunt.
Jednym z ulubionych miejsc dawnych
mieszkańców Rumi był Miejski Dom Kultury
przy obecnej ulicy Sobieskiego (budynek
niedawno zburzono). Częstym gościem
jednostki był nasz bohater.
– W późniejszym okresie nasze życie kręciło się
wokół Domu Kultury. Nazywaliśmy to miejsce
„u Bazylego”, ponieważ kierownik tej instytucji
nazywał się Bazyli Przybylski. Był to człowiek,
który robił co mógł, żeby zaktywizować
mieszkańców. Organizował dyskoteki, zabawy
dla dorosłych, koncerty, ściągał do Rumi znane
osoby – wspomina.

Pełne nagranie rozmowy wkrótce będzie
dostępne na miejskim kanale YouTube
„Miasto Rumia”. Zapraszamy do oglądania!
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Autor artykułu:
Darek Rybacki

Kiedy w Zagórzu
leczono alkoholików…

Trinkerheilanstalt Sagorsch, pocztówka pruska z pocz. XX wieku

Alcoholismus chronicus
Przez wiele wieków problem nadmiernego
spożywania trunków nie leżał w sferze
zainteresowania medycyny. Wprawdzie liczni
publicyści od wieków przestrzegali przed
nadużywaniem alkoholu, jednak ich prace
koncentrowały się na moralnych i kulturowych
aspektach pijaństwa.
W kontekście medycznym po raz pierwszy pojęcia
przewlekłego alkoholizmu użył szwedzki lekarz
Magnus Huss w swojej pracy „Alcoholismus
chronicus” z 1849 roku (w 1852 roku
przetłumaczonej na język niemiecki). Od tej pory
nadmierną, niekontrolowaną konsumpcję
alkoholu coraz częściej traktowano jako chorobę,
a nie przejaw słabości charakteru czy zepsucia
moralnego.
Stopniowa medykalizacja alkoholizmu w kolejnych
dziesięcioleciach drugiej połowy XIX wieku
przełożyła się na zwiększenie społecznej
świadomości problemu. Z upływem lat rosnącą
popularnością cieszyły się różnego rodzaju
inicjatywy i organizacje trzeźwościowe, m.in.
Międzynarodowy Błękitny Krzyż założony w 1877
roku w Genewie.

Pod koniec XIX wieku dolina Zagórskiej
Strugi stanowiła częsty cel wycieczek
turystów oczarowanych lokalnymi
krajobrazami, klimatem i gościnnością
mieszkańców. Wytchnienia w Zagórzu
i Szmelcie szukali jednak nie tylko
letnicy, lecz także… osoby uzależnione
od alkoholu.
W 1892 roku na naszych ziemiach
powstał pierwszy w całej prowincji
Prusy Zachodnie zakład leczniczy dla
alkoholików. Jego oryginalna nazwa
brzmiała Westpreußische Trinkerheilanstalt Sagorsch.

Trinkerheilanstalt Sagorsch, pocztówka
pruska z pocz. XX wieku

Antyalkoholowy trend znalazł swoje odbicie także
na terenach dzisiejszej Rumi. Pod koniec XIX wieku
w dolinie Zagórskiej Strugi powstała pierwsza
w regionie placówka lecznicza dedykowana
osobom zmagającym się z alkoholizmem.
Zakład w Zagórzu
Zachodniopruski zakład leczniczy dla
uzależnionych od alkoholu w Zagórzu
(Westpreußische Trinkerheilanstalt Sagorsch)
powstał z inicjatywy sopockiego pastora
ewangelickiego, rodowitego gdańszczanina,
doktora Johannesa Rindfleischa. Wiadomo, że był
on człowiekiem wszechstronnie wykształconym,
absolwentem uczelni w Halle, Lipsku i Jenie, a przy
tym zadeklarowanym przeciwnikiem nadużywania
alkoholu. Ciekawostką może być fakt, że doktorat
Johannesa Rindfleischa nie był związany
z kierunkami medycznymi, a filozofią.
Początki instytucji można datować na lato 1892
roku. Wówczas specjalnie powołany komitet
ds. budowy zakładu wykupił malowniczą działkę
w Zagórzu. Jej koszt wyniósł 11 tysięcy marek.
Pieniądze zebrano w dużej mierze z prywatnych

Fragment pruskiej mapy turystycznej Rumi i okolic z 1915 r.,
w lewym dolnym rogu oznaczenie zakładu

datków. Działkę opisywano jako zalesioną
i znajdującą się blisko natury, a więc stosowną do
tego typu działalności. Zakład Rindfleischa
planowano otworzyć 15 sierpnia, jednak
ostatecznie termin ten przesunął się na 15
października 1892 roku. W momencie
uruchomienia placówka mieściła się
w jednopiętrowym budynku i przeznaczona była
wyłącznie dla mężczyzn. Na parterze urządzono
osiem dużych pokoi – sześć dla przyszłych
pacjentów i dwa dla zarządcy domu, którym został
niejaki Romecke. Na piętrze znajdowały się dalsze
dwa pokoje, łazienka oraz izolatka. Przy zakładzie
założono też ogród i gospodarstwo rolne.
Pierwsi pacjenci przebywali w zakładzie od kilku
miesięcy do roku, przy czym ze względu na możliwe
nawroty choroby alkoholowej zalecano pobyty
długotrwałe. Pacjenci zakładu reprezentowali
różne zawody i stany społeczne. Z problemem
alkoholowym walczyli m.in. właściciele ziemscy,
kupcy, nauczyciele czy inwalidzi wojenni w wieku od
25 do 56 lat.
Kuracja opierała się przede wszystkim na kontakcie
Rumia naturalnie pomysłowa
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z przyrodą i wypełnianiu czasu różnorodnymi
aktywnościami. Pacjenci odbywali liczne spacery,
zajmowali się pielęgnacją ogrodu oraz pracą
w gospodarstwie rolnym. Nad przebiegiem
leczenia czuwał m.in. doktor Friedrich Timm,
zagórski lekarz pochodzący z Meklemburgii.
Ciekawostką może być fakt, że do czasów
dzisiejszych przetrwała willa, w której żył
i przyjmował pacjentów doktor Timm. Jest to
budynek przy ulicy Sobieskiego 23.
Znany i ceniony
Zagórski zakład dla alkoholików w latach swojej
działalności cieszył się dużym uznaniem
społeczeństwa. Placówka otrzymywała regularne
dotacje z różnych źródeł i w różnej wysokości.
Przykładowo w październiku 1897 roku zakład
otrzymał od tzw. Provinzial Ausschuß (komisji
prowincjonalnej) znaczącą dotację w wysokości
4000 marek, którą przeznaczono na rozbudowę.
Po jej zakończeniu możliwe było zwiększenie liczby
pacjentów do 30 osób. W 1903 roku zagórską
placówkę dotował sam cesarz Wilhelm II, który
przekazał na jej funkcjonowanie 2000 marek.
Mimo tak znaczących grantów kuracja była
odpłatna. W 1900 roku pacjenci musieli opłacać
czesne w wysokości 400 marek rocznie.
W pierwszych latach istnienia zagórski zakład dla
alkoholików przeznaczony był wyłącznie dla
mężczyzn. Z czasem uległo to zmianie. 12 lipca
1900 roku otwarto filię zakładu przeznaczoną dla
kobiet. Zgłoszenia do niej przyjmował zarówno
doktor Rindfleisch, jak i pastor ewangelicki
Unkermann z Rumi. Na potrzeby nowej inwestycji
planowano wykupić dodatkową dużych rozmiarów
działkę o wartości 8000 marek, która znajdowała
się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej

placówki. Najprawdopodobniej nie doszło to
jednak do skutku, a sama filia dla kobiet była mniej
okazała niż główny budynek zakładu (w prasie
z 1910 roku opisywana była jako „mały domek”).
Tuż po otwarciu przyjęto dwie pierwsze pacjentki,
w kolejnych latach liczba ta systematycznie
wzrastała.
Ostatnie lata
Lata świetności Trinkerheilanstalt Sagorsch przerwał
wybuch I wojny światowej. W okresie wojennym
zapotrzebowanie na usługi zakładu znacząco spadły
– większość jego potencjalnych „klientów”
kierowano na front. Ponadto w 1916 roku zmarł
w wieku 82 lat doktor Rindfleisch.
W czasie Wielkiej Wojny zabudowania placówki
wykorzystywane były okresowo jako dom dziecka.
W 1918 roku w dawnym zagórskim zakładzie dla
alkoholików planowano zorganizować specjalną
szkołę przystosowawczą dla inwalidów wojennych.
Żołnierze mieli uczyć się w niej podstawowych
umiejętności w zakresie m.in. stolarstwa, kowalstwa,
uprawy warzyw i owoców czy hodowli zwierząt.
Celem instytucji było przygotowanie weteranów do
życia w powojennej rzeczywistości. W źródłach
brakuje informacji, czy pomysł ten udało się
zrealizować, a jeśli tak – jak długo dawny zakład
dla alkoholików pełnił funkcję szkoły. Pewne jest,
że po wprowadzeniu w Rumi i Zagórzu
administracji polskiej budynki Trinkerheilanstalt
pełniły funkcje wypoczynkowe oraz mieściły

szkołę gospodarczą dla kobiet.
Obecnie po dawnej placówce nie ma już śladu.
Miejsce w którym stała (okolice ulicy Zielarskiej 23)
oznacza tabliczka z krótką informacją. Budynek
z całą pewnością istniał jeszcze w drugiej połowie
1944 roku (widnieje na zdjęciach satelitarnych
z tego okresu), zniszczono go najprawdopodobniej
podczas działań wojennych wiosną 1945 roku.
Źródła: gazety Thorner Presse, Die Presse (18921918), Krankenhaus-Lexikon für das Deutsche
Reich (Berlin 1900 r.), Die Alkoholfrage (BerlinDahlem 1918 r.) i inne.

Niemiecka demonstracja antyalkoholowa,
Zurych, pocz. XX wieku

Doniesienie prasowe o planowanym otwarciu zakładu, Thorner Presse, wyd. z 27 lipca 1892 r.

W pamięci Rumian

Tygrys na dachu stacji Esso, lata 90., fot. A. Sadłowski
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Stacja Esso

Stacja benzynowa Esso w Rumi, 1994-5 r., fot. M. Cieślak

W latach dziewięćdziesiątych nieopodal dworca PKP otwarto w Rumi jedną z pierwszych „zachodnich” stacji benzynowych o nazwie „Esso”. Jej wygląd i oferta były dla
kierowców szokiem. Nowoczesny wystrój, dobrze wyposażony sklep, automyjnia i kilka dystrybutorów całkowicie odróżniały ją od podobnych obiektów z okresu PRL.
Charakterystycznym elementem stacji był dmuchany tygrys przyczepiony do jej dachu. W latach dziewięćdziesiątych był on swoistą atrakcją turystyczną, szczególnie
dla najmłodszych.
Amerykańska sieć „Esso” weszła do Polski w 1991 r., pierwsze stacje wybudowała w Poznaniu. Ostatnie otwarto w 2002 roku, w kolejnych latach wykupione zostały
przez
polską spółkę Lotos.
Rumskie Nowiny nr /marzec/
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startujemy z nową rubryką

Chcemy, aby ten dział był
tworzony przez lokalną
społeczność – przez rumian
i rumianki w każdym wieku,
o różnych predyspozycjach
i zainteresowaniach. Każdy z nas
jest wyjątkowy i każdy z nas wie
coś, czym mógłby podzielić się
z innymi. Wszyscy mamy pewne
refleksje, więc dlaczego by o nich
nie pisać?

Proste zasady
Ta rubryka będzie miejscem, w którym każdy
mieszkaniec Rumi może dodać coś od siebie.
Stwórzmy to miejsce razem, poruszając
nurtujące nas tematy. Mówmy do siebie,
rozmawiajmy i słuchajmy się wzajemnie!
Trochę historii
W lipcu 2018 roku powstała wyjątkowa
facebookowa społeczność pod nazwą „MAMA
w mieście Rumia”, zrzeszająca mamy z Rumi
i najbliższych okolic. To ponad dwa tysiące
kobiet w różnym wieku, które są ciekawe świata,
otwarte na nowości, rodzinne i aktywnie
spędzają wolny czas. To kobiety, które stale się
integrują, uczestniczą w spotkaniach
i wzajemnie wspierają w trudach dnia
codziennego każdej matki. Te kobiety to
encyklopedie rumskiego świata. Wśród nas nie
ma pytań bez odpowiedzi.
Nie tylko mamy
Podczas organizowania pikniku rodzinnego,
który odbył się w sierpniu 2019 roku i stanowił
celebrację pierwszego roku istnienia tejże
społeczności, pojawił się pomysł na coś
nowego. Wychodząc naprzeciw chętnym do
aktywności i zaangażowanym ojcom naszych
pociech, powstała szersza grupa – „RODZINA
w mieście Rumia”. To idealne miejsce dla
każdego, kto tworzy system rodzinny na terenie
naszego miasta, bez względu na płeć czy wiek.
Jednym słowem – to społeczność dedykowana
każdemu z nas! Gospodarujemy tutaj

przestrzenią na poznanie się i integrację, na
wymianę swoich wartości i zainteresowań, ale
też na bazę informacyjną pt. „co w mieście
piszczy”. „RODZINA w mieście Rumia” to także
miejsce, gdzie promujemy wyjątkowych
rumskich pr zedsiębiorców. Po prostu
wspieramy się lokalnie.
Jedno miejsce, różne generacje
Ta społeczność zrzesza całe pokolenia –
nastolatków, dorosłych i osoby starsze. Dlatego
w naszej nowo powstałej rubryce chcemy pisać
o refleksjach, problemach, radościach
i pomysłach wszystkich rumian. Chcemy pisać
o tym, o czym sami chcecie mówić i czytać.
Przecież są wśród nas:
– Babcie, które mogą się z nami podzielić
tajnikami najlepszych przepisów
i podpowiedzieć, jak zrobić idealną drożdżówkę.
– Doświadczeni dziadkowie, którzy młodym
tatom mogą zdradzić pomysły na własnoręczne
zrobienie zabawek.
– Generacja osób dojrzałych, które widzą świat
w inny sposób niż młodzi ludzie, dopiero
poznający życie. Dlaczego by nie opisać swoich
refleksji o zmianach myślenia z biegiem lat?

– Rodzice nastolatków, którzy pewnie chcieliby
znaleźć lub znają opcje na fajne spędzanie
wspólnego czasu z dziećmi, które już nie do
końca tymi dziećmi są.
– Osoby spodziewające się dzieci, więc
rozmawiajmy o obawach i radościach tego
czasu. Można też przygotować uniwersalny
p o r a d n i k l u b m a ł ą ś c i ą g ę z „w i e d z y
brzuszkowej”?
– Jest i młodzież. Niech pokolenie naszej
przyszłości napisze o tym, jak żyje się młodym
ludziom w dzisiejszej Rumi, niech opowiedzą
o świecie swoimi oczami – w końcu to ich
decyzje będą kreować przyszłą Rumię.
– No i w końcu – maleństwa, brzdące, szkraby,
małe łobuzy i urocze wstydnisie, czyli ukochane
dzieci. Najmłodsi sami nie przeleją myśli na
papier, ale my dorośli możemy wyciągnąć
wnioski z zabaw, wspólnie spędzonego czasu
czy w końcu z rozmów.
Serdecznie zapraszamy nie tylko do czytania
naszej rubryki, ale również do tworzenia
kolejnych artykułów. Masz pomysł? Napisz do
nas na Facebooku: RODZINA w mieście Rumia
lub wyślij maila na poniższy adres:
rodzinawmiescierumia@gmail.com
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RUMIANIE Z PASJĄ
Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

„Przepyszny przepis”

Egzotyczny jogurt z granolą
Granola, czyli mieszanka płatków zbożowych, bakalii i orzechów, świetnie sprawdza się jako
podstawa wielu porannych posiłków. Jej domowa wersja jest znacznie zdrowsza niż gotowa
mieszanka, a w dodatku bardzo łatwa w przygotowaniu. Stanowi pyszną alternatywę dla kanapek
na śniadanie. Miseczka z granolą, pomarańczowym jogurtem, owocami i prażonym kokosem kusi
słonecznym kolorem, zwłaszcza w chłodny, przedwiosenny poranek.
Granola (1 słoik)
ź 2 szklanki płatków owsianych
ź 1 szklanka bakalii (rodzynek, suszonych
moreli, żurawiny, ananasów)
ź ½ szklanki niesolonych orzechów
(laskowych, włoskich, nerkowców, pekan)
ź skórka otarta z połowy pomarańczy
ź sok z połowy pomarańczy

Dodatki (1 porcja)
ź 100 g jogurtu greckiego
ź pomarańcza
ź banan
ź 1 łyżka wiórków kokosowych

Przygotowanie:
Płatki owsiane wymieszać z posiekanymi orzechami. Dodać sok
i skórkę z pomarańczy oraz miód, wymieszać. Przełożyć na blachę
wyłożoną papierem do pieczenia. Piec w piekarniku nagrzanym
do 160 stopni przez ok. 30 minut. W trakcie pieczenia kilkakrotnie
przemieszać. Ostudzoną granolę wymieszać z bakaliami.
Mieszankę można przechowywać w szczelnym słoiku do dwóch
tygodni.
Jogurt grecki wymieszać z sokiem z połowy pomarańczy. Drugą
połowę pokroić na niewielkie kawałki, banana zaś na plasterki.
Suchą patelnię postawić na niewielkim ogniu. Wsypać wiórki
kokosowe i prażyć, stale mieszając, aż nabiorą złotego koloru.
Jogurt przełożyć do miseczki, dodać kilka łyżek granoli,
udekorować owocami i kokosem.

Szkoła bez dzwonka na przerwę
Związany z przerwami zgiełk to jedna ze szkolnych uciążliwości. Panujący na
korytarzach hałas sięga nawet 90 decybeli, co można porównać do ruchliwej
drogi. Specjaliści zgodnie podkreślają, że hałas osłabia zdolność
zapamiętywania i uniemożliwia koncentrację, nie mówiąc już o odpoczynku.
Właśnie dlatego, z myślą o uczniach i nauczycielach, szkoły rezygnują
z dzwonków, a nawet proponują strefy ciszy. Przykładem takich działań może
być Szkoła Podstawowa numer 6 w Rumi.
Mniej dzwonków, więcej spokoju
W 2017 roku z inicjatywy dyrektor SP nr 6 Aleksandry Brunat
zrezygnowano na próbę z dzwonków informujących
o rozpoczynającej się przerwie. Pomysł się sprawdził, dlatego na
stałe zredukowano liczbę dzwonków o połowę. Dyrektor, jako
praktykująca nauczycielka, z czasem zauważyła, że dzieci
przestały wybiegać na przerwę, co zwiększyło też bezpieczeństwo
na korytarzach.
– Dzwonek działał na uczniów podświadomie. Teraz dzieci zaczęły
ze spokojem pakować plecaki, mają czas na rozmowę. Są o wiele
spokojniejsze, kiedy to nauczyciel informuje o tym, że lekcja się
skończyła i można wyjść na szkolny kor ytarz – podkreśla
Aleksandra Brunat, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 6 w Rumi.
Kwestia dzwonków jest również istotna z innego powodu.
Do placówki uczęszcza ponad 940 dzieci, w tym osoby
o specjalnych potrzebach, posiadające orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego. Wśród nich są tacy, którzy źle znoszą
hałas – na przerwy wychodzą w wygłuszających słuchawkach.
Dla nich redukcja dzwonków ma jeszcze większe znaczenie.
Rumskie Nowiny nr /marzec/

Strefa ciszy i kąciki zabaw
Z myślą o młodszych dzieciach zastosowano również inne rozwiązania. Sale klas
od 0 do 3 wyposażone są w dywany, zabawki i kąciki czytelnicze – tam najmłodsi
mogą spędzić przerwę. Natomiast na korytarzach znajdują się specjalne naklejki
z zegarem czy też dobrze znaną grą w klasy.
– Uczniom starszych klas proponujemy strefę ciszy – mówi wicedyrektor szkoły
Anna Dybikowska. – Na długiej przerwie, która trwa 20 minut, w specjalnym
pomieszczeniu można spędzić czas w ciszy, poczytać książkę, po prostu
odpocząć – dodaje.
Dwie strony medalu
Wśród uczniów pamiętających czasy, kiedy w szkole funkcjonował dzwonek na
przerwę, zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że kiedyś było lepiej, ponieważ
wszystkie klasy równo wychodziły na przerwę. Drudzy uważają, że bez
dzwonków jest ciszej i przyjemniej. Nauczyciele, tak samo jak uczniowie,
zauważają plusy i minusy zredukowanej liczby dzwonków. Jednak przede
wszystkim podkreślają, że ich podopieczni zdecydowanie spokojniej opuszczają
sale lekcyjne po zakończonej lekcji, a to znacząco wpływa na bezpieczeństwo na
szkolnych korytarzach. Jest to pierwszy i pewnie nie ostatni krok w stronę
redukcji hałasu w szkołach.
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marzec-kwiecień 2020
01.03 – 31.03 Wystawa prac Barbary Wojtanowskiej „Magiczne
anioły Barbary”, filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
07.03 – 31.03 Wystawa Jack Teagle!, Stacja Kultura, Biblioteka Główna
ul. Starowiejska 2
1.03 (niedziela) 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, ulicami: Częstochowska, Pomorska,
Dąbrowskiego, Stoczniowców
godz. 16:00 Rodzinne Spotkania Teatralne, spektakl
pt. „Dyzio w krainie wyobraźni”, wystawia Teatr MDK
Rumia, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11
3.03 (wtorek) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży w Piłce
Ręcznej Dziewcząt, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle
„Petra - nikt mnie nie ruszy”, obowiązują zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura, Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
4.03 (środa) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży w Piłce
Ręcznej Chłopców, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Wernisaż prac Barbary Wojtanowskiej
„Magiczne anioły Barbary”, filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
5.03 (czwartek) godz. 16:00 „Hej Kaszuby jak wy cudne” Otwarcie
wystawy pokonkursowej, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle
„Petra - nikt mnie nie ruszy”, obowiązują zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl, filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
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
6.03 (piątek) godz. 18:00-20:00 Kabaret Moralnego Niepokoju –
„Tego jeszcze nie grali”, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
7.03 (sobota) godz. 10:00-20:00 Rumia Comic Con 3 – festiwal
komiksu. Prelekcje, warsztaty, pokazy i targi, Stacja
Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 14:00-17:00 Rodzinne Warsztaty Warsztaty
z instruktorami MDK Rumia, Port Rumia Auchan,
ul. Grunwaldzka 108
8.03 (niedziela) godz. 16:00 Dzień Kobiet w Janowie „Wieczór z arią –
aria ze śmiechem”, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11
9.03 (poniedziałek) godz. 18:00 Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA –
pokaz animacji dla widzów 16+, Stacja Kultura,
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
11.03 (środa) godz. 18:00 Koncert Kobiety – Kobietom, filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11

12.03 (czwartek) godz. 16:00 Kreatywny czwartek, filia nr 2 MBP,
ul. Kościelna 17
godz. 18:00 Wykład historyczny z prezentacją „W 75.
rocznicę Marszu śmierci Więźniów Obozu
Koncentracyjnego Shtuthoff w 1945 roku”. Wykład
z prezentacją poprowadzi emerytowany kierownik działu
naukowego Muzeum Shtuthoff – Elżbieta Groth,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
13.03 (piątek) godz. 18:00 Spotkanie z dietetykiem: Otyłość –
epidemia XXI wieku, Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
14.03 (sobota) godz. 11:00-13:00 Mecz Piłki Nożnej - Junior C2 MKS
Orkan Rumia – Gedania I Gdańsk, boisko
wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 11:00-14:00 VI Wiosenna Rumska Szafa Otwarta,
hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 12:00 Rodzinne warsztaty teatralne książką
podszyte, obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl,
Stacja Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 16:00 Biesiada Literacka, gość spotkania
Stanisław Michalkiewicz, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11
15.03 (niedziela) godz. 12:00-14:00 Mecz Piłki Nożnej – V Liga MKS
Orkan Rumia – Orzeł Trąbki Wielkie, stadion miejski,
ul. Mickiewicza 43
godz. 17:00 Czesław Jakubiec & The Treex „Muzykalni
akrobaci”, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11
16.03 (poniedziałek) godz. 09:00-15:00 XV Halowe Mistrzostwa Rumi
w Drużynowej Lekkiej Atletyce Szkół Podstawowych,
hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Dyskusyjny Klub Książki, filia nr 4 MBP,
ul. Górnicza 19
17.03 (wtorek) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży w Piłce
Siatkowej Dziewcząt, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle
„Potwory książkowe”, obowiązują zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 Warsztaty BEATBOX, czyli „Mów Muzyką”,
obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja
Kultura, Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
18.03 (środa) godz. 09:00-12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży w Piłce
Siatkowej Chłopców, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
19.03 (czwartek) godz. 15:00 Dyskusyjny Klub Książki, filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
godz. 17:00 Warsztaty kreatywne z książką w tle
„Potwory książkowe”, obowiązują zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl, filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
godz. 18:00 Wernisaż Tadeusza Trockiego Pt. „Spacer
z pędzlem po Kaszubach”, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19
Rumia naturalnie pomysłowa
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godz. 18:30 Spotkanie podróżnicze z Ewą Cichocką Sycylia między niebem a morzem, Stacja Kultura,
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
20.03 (piątek) godz. 09:00 Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kaszubach,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
godz. 10:00-19:00 Turniej Interaktywny, hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Spotkanie z dietetykiem: Żywienie
w chorobach sercowo-naczyniowych, Stacja Kultura,
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
21.03 (sobota) godz. 09:00-13:00 III Memoriał im. Kazimierza
Bielickiego w Halowej Piłce Nożnej Klas I-III, hala
MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej V turniej, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
22.03 (niedziela) godz. 08:30-15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie
Stołowym – VII turniej, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-12:30 Mecz Piłki Nożnej – Junior D2 SL
SALOS Rumia – Korona Żelistrzewo, boisko
wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 12:45-14:15 Mecz Piłki Nożnej – Junior D1 MKS
Orkan Rumia – Ejsmond Gdynia, boisko wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
godz.14:30-16:00 Mecz Piłki Nożnej – Junior D2 MKS
Orkan Rumia – LZS Bojano, boisko wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
Kaszubska Niedziela w Janowie: godz. 14:00
Kaszubska msza święta, Kościół Św. Jana z Kęt,
godz. 15:00 „Spotkanie z historią Rumi” Darek
Rybacki, koncert na śląską nutę – Claudia i Kasia
Chwołka, kaszubski poczęstunek, Dom Kultury SM
Janowo, ul. Pomorska 11
24.03 (wtorek) godz. 17:00 Dyskusyjny Klub Książki, Stacja Kultura,
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
25.03 (środa) godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży
w Piłce Siatkowej Chłopców, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Promocja książki „Manchester City Pepa
Guardioli. Budowa superdrużyny”, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
26.03 (czwartek) godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Młodzieży
w Piłce Siatkowej Dziewcząt, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:30 Warsztaty Ekologiczne – Woskowijki,
obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja
Kultura, Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 Akademia Projektowania, obowiązują
zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura,
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:30 Zero waste – co z tymi śmieciami?
Spotkanie z Julią Wizowską, Stacja Kultura, Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
27.03 (piątek) godz. 10:00-12:00 Miejskie Igrzyska Dzieci
w Drużynowych Biegach Przełajowych, stadion Miejski,
ul. Mickiewicza 43
godz. 10:00-12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży
w Drużynowych Biegach Przełajowych,
stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43
28.03 (sobota) godz. 08:00-18:00 Halowy Turniej LSO w Piłce Nożnej,
Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 10:00-13:00 Kiermasz charytatywny w Ósemce
„Drugie życie zabawki”, Szkoła Podstawowa nr 8, sala
gimnastyczna, ul. Rodziewiczówny 10
godz.11:00-14:00 Radosna Sobota, Rodzinne warsztaty
z instruktorami MDK, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
godz. 18:00 Wieczór Polsko-Rosyjski Koncert pt. „Echo
miłości” Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
29.03 (niedziela) godz. 12:00-14:00 Mecz Piłki Nożnej – V Liga MKS
Orkan Rumia – Potok Pszczółki, stadion miejski,
ul. Mickiewicza 43
godz. 15:00-18:00 Puchar Europy Strongman Rumia
2020 Polska vs Ukraina, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
02.04 (czwartek) godz. 16:00 Kreatywny czwartek, filia nr 2 MBP,
ul. Kościelna 17
03.04 (piątek) godz. 09:00 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Prozy
I Poezji Polskiej Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
godz. 14:00-17:00 Rodzinne Warsztaty z instruktorami
MDK Rumia, Port Rumia Auchan, ul. Grunwaldzka 108
04.04 (sobota) godz. 09:00-15:00 XVIII Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Belfra, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 09:00-16:00 X Aquathlon Rumia 2020 w ramach
Grand Prix Polski w Aquathlonie, pływalnia MOSiR,
ul. Rodziewiczówny 8, Park przy ul. Starowiejskiej
godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej
– VI turniej, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
09.04 (czwartek) 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

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.
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Komunikat Rady Miejskiej Rumi w sprawie
przeprowadzenia wyborów
uzupełniających na ławników sądowych
na kadencję 2020-2023
Na podstawie art. 168 ustawy o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późniejszymi zmianami),
w związku z wystąpieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku z 5 lutego 2020 roku, ogłasza się uzupełniający nabór
kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gdyni – w liczbie 1 ławnik na kadencję – w tym 1 do orzekania
z zakresu prawa pracy. Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do 7 kwietnia 2020 roku.
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie znajdują się:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi pod tytułem „Komunikat Rady Miejskiej Rumi w sprawie
przeprowadzenia wyborów uzupełniających na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023”,
– na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi (www.rumia.eu) pod tytułem „Komunikat Rady Miejskiej Rumi w sprawie
przeprowadzenia wyborów uzupełniających na ławników sądowych na kadencję 2020-2023”.

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:

Alkoholowy Telefon Zaufania 514 534 220 – Stowarzyszenie Abstynenckie
„Krokus”. Czynny pon-pt 19:00 - 21:00, sob-niedz 18:00 - 22:00.

Wydział Rozwoju Miasta – pracuje codziennie w godzinach 7:30-15:30.
Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – nie
przyjmuje we wtorki.
Wydział Urbanistyki i Architektury – nie przyjmuje w czwartki.
Referat Gospodarki Nieruchomościami – nie przyjmuje w czwartki.
Referat Podatków i Opłat – nie przyjmuje we wtorki i czwartki.
Wydział Spraw Społecznych – nie przyjmuje we wtorki i czwartki.
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).

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.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Burmistrz Rumi Michał Pasieczny, wraz z zastępcami, przyjmuje 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

Rumia naturalnie pomysłowa

