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Wydarzyło się
Tegoroczny Finał WOŚP przechodzi do
historii jako rekordowy – nie tylko udało się
pobić dotychczasowy rekord ogólnopolski,
który wynosił niemal 176 milionów złotych,
ale i miejski rekord. W całym kraju fundacja
zebrała ponad 186 milionów złotych,
z czego przeszło 115 tysięcy złotych
pochodziło z Rumi. To oznacza, że miejski
sztab zebrał 12 tysięcy złotych więcej niż w
u b i e g ł y m ro k u . W o l o n t a r i u s z e
zaangażowani w ten sukces zostali
uroczyście nagrodzeni podczas oficjalnej
uroczystości. Spotkanie odbyło się 9 marca
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi. Pisemne podziękowania oraz upominki wręczali
wolontariuszom przewodniczący rady
miejskiej Krzysztof Woźniak oraz Jolanta
Król, szef sztabu i dyrektor MOSiR-u.

w skrócie

BEZ ICH POMOCY WOŚP NIE POBIŁBY REKORDU

ODŚPIEWALI MAZURKA DĄBROWSKIEGO NA KILKASET GŁOSÓW
Za nami powiatowa gala sportu,
podczas której nagrodzeni zostali
najlepsi trenerzy i sportowcy
minionego roku. Wśród
kilkudziesięciu laureatów nie
zabrakło przedstawicieli Rumi.
Uroczystość odbyła się w auli
Powiatowego Zespołu Szkół
nr 1 w Wejherowie. Jak co roku
nagrody zostały przyznane za
osiągnięcie wysokich wyników
sportowych w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie
sportowym za rok ubiegły. Łącznie
przyznanych zostało 70 nagród,
z czego 19 przypadło mieszkańcom
Rumi. Pełną listę nagrodzonych
można znaleźć na stronie
www.rumia.eu.
Rumskie Nowiny nr /kwiecień/

Prawie 400 uczniów ze Szkoły Podstawowej numer
1 w Rumi wspólnie odśpiewało hymn Polski oraz
patriotyczne pieśni. Uroczysty koncert został
zorganizowany w ramach ogólnopolskiego
konkursu „Do Hymnu”, a wszystko oceniali jurorzy
wyznaczeni przez Narodowe Centrum Kultury.
Wśród 300 szkół podstawowych, które biorą udział
w tegorocznej odsłonie konkursu, znalazły się
2 placówki z powiatu wejherowskiego, w tym
1 z Rumi – Szkoła Podstawowa numer 1. Uczniowie
wspólnie z nauczycielami i dyrekcją zadbali nie
tylko o odpowiednie wykonanie hymnu, ale
również o uroczystą oprawę koncertu. Występ
obserwowało jury konkursowe oraz
przedstawiciele władz miasta na czele
z b u r m i s t r z e m M i c h a ł e m Pa s i e c z n y m .
Zwieńczeniem wydarzenia było wręczenie
okolicznościowego dyplomu dyrektorowi szkoły
Arkadiuszowi Skrzyńskiemu.

RUMIANIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW I TRENERÓW W POWIECIE
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TROPEM

Rumia pobiegła
dla Wyklętych

Około 500 osób wspólnie pobiegło ulicami Rumi, by uczcić pamięć o bohaterach. Okazją do tej
niecodziennej aktywności był Bieg Tropem Wilczym, który odbył się 1 marca z okazji Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
BEZ OGRANICZEŃ
Seniorzy, osoby w średnim wieku, młodzież,
a nawet kilkumiesięczne dzieci – taki był przekrój
uczestników, którzy w samo południe zjawili się na
starcie wyznaczonym przy rondzie rotmistrza
Witolda Pileckiego. Licząca niespełna dwa
kilometry trasa wiodła ulicami: Pomorską,
Dąbrowskiego i Stoczniowców. Metę wyznaczono
przy Szkole Podstawowej nr 9.
ODDALI HOŁD
Najszybsi uczestnicy ukończyli bieg w zaledwie
kilka minut, jednak czas nie miał tu żadnego
znaczenia. Celem inicjatywy było upamiętnienie
ostatnich obrońców wolności, walczących na
ziemiach polskich jeszcze po zakończeniu II wojny
światowej. Symboliczny dystans biegu wynosił
1963 metry, a liczba ta jest nawiązaniem do daty
śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa
Franczaka „Lalka”, który został zamordowany
w 1963 roku.

PRZEKRÓJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
Każdy uczestnik Biegu Tropem Wilczym
otrzymał pamiątkową koszulkę oraz medal.
Ponadto zastępca burmistrza Ariel Sinicki oraz
przewodniczący rady miejskiej Krzysztof
Woźniak wręczyli najmłodszym i najstarszym
biegaczom, a także najliczniejszej rodzinie,
specjalne podarunki.
– Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom biegu za
oddanie hołdu i uczczenie pamięci żołnierzy
antykomunistycznego podziemia. W tym roku
skupiliśmy się na postaci wielkiego bohatera
Witolda Pileckiego. Tak duża frekwencja, udział
całych rodzin, seniorów oraz osób
niepełnosprawnych, wskazuje, że jest to
wydarzenie, które na stałe wpisało się do
miejskiego kalendarza. Już teraz zapraszam do
udziału w przyszłorocznej edycji – mówi
wiceburmistrz Ariel Sinicki, inicjator rumskiej
odsłony wydarzenia.
Głównym organizatorem biegu był Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Roztańczone mistrzostwa Polski

z Iwoną Pavlović

Gorące rytmy cza-czy, rumby i samby zawładnęły halą Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Na przełomie lutego i marca
odbywały się tutaj Mistrzostwa Polski Federacji Tańca
Sportowego w 10 Tańcach oraz VIII Ogólnopolski Turniej Tańca
Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Rumi. Wydarzenie
przyciągnęło nawet telewizyjne osobowości.
Najlepsi tancerze z całego kraju
Przez dwa dni publiczność mogła podziwiać piękne kostiumy,
dopracowane układy choreograﬁczne oraz imponujące
dekoracje. Główną atrakcją i punktem kulminacyjnym imprezy
były wieczorne gale. Swoje umiejętności prezentowały najlepsze
pary taneczne z całego kraju.
Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach są najważniejszą imprezą tego
typu, ponieważ zawodnicy przez cały poprzedzający je rok
startują w turniejach kwaliﬁkacyjnych, aby móc spróbować
swoich sił w tej ogólnopolskiej rywalizacji.
– Gościliśmy najwyższej klasy polskich tancerzy – mówi Jolanta
Król, dyrektor MOSiR-u. – Zawodnicy niezmiennie, co roku,
prezentują wysoki poziom, a oprawa mistrzostw jest naprawdę
wspaniała – podkreśla.
Należy dodać, że oprócz najwyższej klasy polskich tancerzy,
podczas mistrzostw uwagę widzów przykuwała także Iwona
Pavlović. Znana jurorka programu „Taniec z gwiazdami”
poprowadziła ﬁnałową galę mistrzostw. Pozostałą część imprezy
prowadził Arek Deierling, tancerz oraz konferansjer turniejowy.
Od juniorów do seniorów
Pary taneczne wystartowały aż w ośmiu kategoriach: juniorzy
12-14 lat, młodzież 16-18 lat, młodzież starsza 16-21 lat, dorośli
powyżej 18 lat, senior I, senior II, senior III oraz senior IV. Młodsi
tancerze zaprezentowali się podczas Ogólnopolskiego Turnieju
Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Rumi, który
odbył się jako impreza towarzysząca mistrzostwom Polski.
Na informację dotyczącą terminu i miejsca przyszłorocznych
zawodów trzeba jednak poczekać, ponieważ to Federacja Tańca
Sportowego przyznaje możliwość ich organizacji. Taneczny Klub
Sportowy Creative Dance zorganizował te mistrzostwa już
4-krotnie.
Zawody zostały przygotowane przez: Taneczny Klub Sportowy „Creative
Dance”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi oraz Urząd Miasta Rumi.
Rumskie Nowiny nr /kwiecień/

– Tancerze oceniani byli przez 10osobową komisję sędziowską, w tym 6
polskich sędziów i 4 zagranicznych.
Poziom był naprawdę wysoki,
zdecydowanie wyższy niż w zeszłym roku
– mówi organizator wydarzenia Paweł
Muchewicz, prezes Tanecznego Klubu
Sportowego Creative Dance. – Pary
uwielbiają tańczyć na pięknie
przygotowanej hali MOSiR w Rumi i po
zakończonych mistrzostwach często
powtarzają „mamy nadzieję,
że w przyszłym roku mistrzostwa również
odbędą się tutaj” – dodaje.
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Stacja Kultura raz jeszcze
została polską stolicą komiksu

Miłośnicy komiksów z całego kraju przyjechali do
Rumi, by uczestniczyć w trzeciej już edycji
festiwalu Rumia Comic Con. Z roku na rok impreza
się rozrasta, przyciągając coraz większe tłumy
miłośników kultury komiksowej z najodleglejszych
zakątków Polski. Tegoroczna frekwencja przerosła
oczekiwania organizatorów, dlatego niemal od
razu ogłosili termin przyszłorocznej edycji.

ODDOLNA INICJATYWA
Rumia Comic Con to kameralna impreza
z udziałem gwiazd polskiego komiksu
i atrakcjami dla osób w każdym wieku.
Miejska biblioteka organizuje to wydarzenie
we współpracy z Łukaszem Kowalczukiem –
mieszkańcem Rumi, uznanym autorem
i ilustratorem komiksów. W Stacji Kultura
mieści się jego pracownia komiksowa,
w ramach której prowadzi warsztaty dla dzieci
i młodzieży.
BIAŁY KRUK WŚRÓD WYDARZEŃ
Rumia Comic Con to impreza unikalna w skali
kraju, której koncepcja wyrasta z wielkiej
pasji, wiedzy i doświadczenia pomysłodawcy

– Łukasza Kowalczuka. Skupia się ona na
historiach, sztuce, procesie twórczym,
autorach i czytelnikach. Uczestnicy mogą
posłuchać rozmów i wykładów, obejrzeć filmy
i wystawy, wziąć udział w warsztatach,
zakupić nowości i archiwalia czy pograć w gry
figurkowe i video.
TU KAŻDY ZNALAZŁ COŚ DLA SIEBIE
W ramach tegorocznego festiwalu, który
odbył się 7 marca, pojawiło się kilka nowości.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
warsztaty cosplay, których uczestnicy
przygotowali kostiumy ulubionych
bohaterów i mieli okazję je zaprezentować.
Wszystkiemu towarzyszyła prelekcja

doświadczonej cosplayerki Justyny „Esmeten”
Kieczmer, która zachęcała do rozpoczęcia
twórczej przygody. Finałem trzeciej edycji
imprezy był spektakl pt. „Z okna komiksu –
etiudy na podstawie Mysiej Straży oraz
Wielkiej ucieczki z ogródków działkowych”
w wykonaniu Teatru w Międzyczasie. Teatr
tworzy grupa działająca w Stacji Kultura pod
kierunkiem Anny Rekowskiej i Doroty Wolter.
Festiwalowi towarzyszyła również wystawa
ilustracji autorstwa angielskiego rysownika
J a c k a Te a g l e' a . O rg a n i z a t o r z y j u ż
zapowiedzieli, że czwarta edycja Rumia
Comic Con odbędzie się 13 marca 2021 roku.
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Twórcy miejskiej kultury
nagrodzeni przez burmistrza
Jerzy Hoppe, Piotr Lewicki i Fundacja Pomysłodalnia zostali laureatami nagród burmistrza Rumi za
całokształt dokonań w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego
za rok 2019.
Uroczyste wręczenie nagród finansowych z udziałem przedstawicieli
władz miasta odbyło się 6 marca w Miejskim Domu Kultury.
– Niech te nagrody będą wyrazem uznania dla podejmowanych przez
państwa inicjatyw na rzecz propagowania kultury i kreowania
wrażliwości artystycznej wśród społeczności lokalnej – powiedział Piotr
Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi. – Serdecznie gratuluję i życzę wszelkiej
pomyślności, inspiracji oraz sił do realizacji kolejnych pomysłów na rzecz

miejskiego życia kulturalnego – dodał.
W uroczystości, oprócz laureatów i przedstawicieli urzędu, uczestniczyli
również pracownicy miejskich jednostek kultury, lokalni działacze oraz ich
bliscy. Nagrody, podziękowania i kwiaty wręczał nagrodzonym zastępca
burmistrza Piotr Wittbrodt wspólnie z przewodniczącym rady miejskiej
Krzysztofem Woźniakiem. W imieniu Jerzego Hoppe nagrodę odebrała
rodzina, pozostali laureaci przyjęli je osobiście.

Działalność nagrodzonych
Jerzy Hoppe jest rodowitym rumianinem. Ukończył Uniwersytet Jagielloński, całe
życie zawodowe poświęcił pracy z młodzieżą – jako nauczyciel języka polskiego,
szkolny bibliotekarz oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt
Pomorskich. Współzałożyciel rumskiego oddziału Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego, a także członek zarządu i działacz ZKP. Redaktor naczelny miesięcznika
„Rëmskô klëka”, autor wielu publikacji dotyczących kaszubszczyzny. Od lat umacnia
kulturę i tożsamość kaszubską, promując Rumię w regionie.

Piotr Lewicki od wielu lat współpracuje z Miejskim Domem Kultury w Rumi,
koncertuje, a także prowadzi sekcję teatralną dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Jego ogromną pasją jest teatr, reżyseria i role teatralne, które
w jego wykonaniu wywołują u widzów silne emocje. Inicjator projektu „Teatr
pod gwiazdami”, który latem 2019 roku spotkał się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców Rumi.

Fundacja Pomysłodalnia od 2014 roku prowadzi rozległą działalność na polu
kultury, edukacji, ekologii i aktywizmu. Fundacja administruje wortal
www.teatr.pomorzekultury.pl oraz produkuje spektakle teatralne, które
z sukcesem są prezentowane nie tylko w Rumi, ale i na terenie całego kraju
i poza jego granicami. Od 2015 fundacja realizuje rozległy projekt pn. Kongres
Kultury Pomorskiej. Laureaci nagrody ministra kultury i dziedzictwa
narodowego dla najlepszej organizacji w województwie pomorskim
działającej w obszarze kultury.
Rumskie Nowiny nr /kwiecień/
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W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa polski rząd
wprowadził stan zagrożenia epidemicznego i podjął szereg działań
o zasięgu ogólnokrajowym. Samorządy
nie pozostały bierne, część z nich nie
tylko zrealizowała odgórne zalecenia,
ale i wykazała się własną inicjatywą. Tak
się stało między innymi w Rumi.

K O R O N A W I R U S
PODJĘTE DZIAŁANIA
ź

Ze względów profilaktycznych zamknięty został urząd miasta oraz wszystkie podległe
jednostki: Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z boiskami i krytą
pływalnią, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rumi. Wymienione instytucje przeszły na wewnętrzny tryb pracy, a organizowane
przez nie wydarzenia i spotkania zostały zawieszone do odwołania. Pilne sprawy
urzędowe należy załatwiać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie 28.

ź

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi oferuje telefoniczne wsparcie
psychologiczne (nr tel. 515 078 622 lub 531 646 156) oraz pomoc polegającą na robieniu
najpotrzebniejszych zakupów (żywność, środki czystości, leki) dla osób starszych,
niepełnosprawnych, chorych i objętych kwarantanną – tylko w przypadku, gdy osoby te
nie mogą liczyć na pomoc bliskich.

ź

Centrum Integracji Społecznej szyje maseczki ochronne między innymi z myślą
o strażnikach miejskich i pracownikach MOPS-u, którzy podczas wypełniania
obowiązków zawodowych mogą mieć styczność z osobami zarażonymi koronawirusem.

ź

Do odwołania zamknięte zostały wszystkie miejskie place zabaw, siłownie zewnętrzne
oraz boiska.

ź

Na wszystkich przejściach dla pieszych, którymi zarządza miasto, zostały wyłączone
i zabezpieczone przyciski uruchamiające zielone światło. Sygnalizatory działają
automatycznie.

ź

Osoby, które nie mogą spędzić kwarantanny w swoich domach, powinny skontaktować
się telefonicznie z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku – całodobowa
infolinia tel. 58 307 72 04. Centrum wyznacza miejsce kwarantanny, ale nie zapewnia
transportu.

ź

Systematycznie odbywają się posiedzenia zespołu kryzysowego, który na bieżąco
monitoruje sytuację w mieście.

ź

Podjęte działania prewencyjne nie mają wpływu na realizację wypłat świadczeń
z pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych
i z funduszu alimentacyjnego. Wypłaty są realizowane zgodnie z wcześniej
przyjętymi terminami.

– Nie mamy chyba żadnych wątpliwości, że znajdujemy się w wyjątkowo trudnej sytuacji. To, jak długo ona potrwa, zależy
również od nas samych. Dlatego zachęcam wszystkich do pozostania w domach i ograniczenia swoich codziennych aktywności.
Zachowajmy przy tym spokój i rozwagę. Zwróćmy szczególną uwagę na osoby starsze i niepełnosprawne, które nie mogą liczyć
na pomoc swoich bliskich. Sprawdzajmy, jak sobie radzą nasi sąsiedzi. Może wśród nas jest ktoś, kto wstydzi się poprosić
o pomoc? W takich sytuacjach nie bądźmy obojętni. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy są na pierwszej linii i walczą o nasze
bezpieczeństwo. Pamiętajmy również o innych bohaterach dnia codziennego, między innymi kierowcach komunikacji miejskiej
czy pracownikach sklepów i aptek. Wykażmy się cierpliwością i zrozumieniem. Zwykły uśmiech może się okazać najlepszą
formą podziękowania. Na koniec chciałbym dodać, że choć urzędy oraz instytucje nie przyjmują interesantów, to wciąż
funkcjonują, skupiając się na pracy wewnętrznej. Nadal możecie na nas liczyć.
Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi do spraw społecznych
Rumia naturalnie pomysłowa
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Miasto
wspiera
organizacje
pozarządowe

Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Blisko 650 tysięcy złotych – co najmniej taką kwotą Rumia wesprze w tym roku kilkadziesiąt organizacji
pozarządowych działających na rzecz mieszkańców. W postępowaniu konkursowym wybrano najciekawsze
oferty w sferze kultury i sztuki, edukacji i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, a także wspierania kultury
fizycznej oraz działalności na rzecz seniorów i osób potrzebujących.
Przede wszystkim sport
Najwięcej pieniędzy, bo aż 335 tysięcy złotych,
zostanie przekazanych organizacjom promującym
sport. Wśród nich są m.in. Akademia Piłki Siatkowej
Rumia, Rugby Club Arka Rumia czy Orkan Rumia,
który na popularyzowanie gry w piłkę nożną
otrzymał 50 tysięcy złotych.
– Wsparcie otrzymane od miasta jest dla nas
ważne, ponieważ pozwala nam na obniżenie
składek członkowskich klubu, które wynoszą
maksymalnie 60 złotych. Są zdecydowanie
mniejsze niż w innych klubach, dzięki czemu łatwiej
przyciągnąć na treningi szersze grono młodzieży –
podkreśla Jarosław Formella, przedstawiciel
zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Orkan
Rumia.
Taką samą kwotę, ale na propagowanie siatkówki,
otrzymała Akademia Piłki Siatkowej Rumia.
– Przyznane granty przeznaczamy na szkolenie
młodzieży, wynajem hali, rozgrywanie meczów na
miejscu i meczów wyjazdowych oraz na pokrycie
wynagrodzeń trenerów – zaznacza prezes
Akademii Piłki Siatkowej Rumia Ewa Nastały.
Z myślą o chorych i potrzebujących
Dzięki pieniądzom z miejskiego budżetu możliwe

Akademia Piłki Siatkowej Rumia
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jest również prowadzenie punktu dystrybucji
żywności dla potrzebujących rumian, na co
Harcerski Ośrodek „Centrum Przygody” otrzyma
140 tysięcy złotych. Urząd miasta przekaże również
17 tysięcy złotych Bankowi Żywności w Trójmieście,
który zajmie się pozyskiwaniem artykułów rolnospożywczych dla mieszkańców.
Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej,
które gmina wesprze kwotą 55 tysięcy złotych, jest
prowadzenie domu dziennego pobytu przez
Caritas. Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi”
otrzyma ponad 11 tysięcy złotych między innymi na
organizację Dnia Dziecka czy zajęć integracyjnych,
a niespełna 2 tysiące złotych Stowarzyszenie
Abstynenckie „Krokus” wykorzysta do
przeprowadzenia zbiórki odzieży i obuwia dla
potrzebujących.
Inwestycja w kulturę i zdrowie
Na działania związane z kulturą, sztuką i ochroną
dziedzictwa narodowego miasto przeznaczy 50
tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom w Rumi
odbędzie się m.in. koncert z okazji Święta
Niepodległości, Stowarzyszenie Artystów
„Pasjonat” będzie rozwijać kulturę malarską na
terenie miasta, a Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

oddział Rumia przeznaczy doﬁnansowanie na druk
i kolpor taż bezpłatnego miesięcznika
informacyjnego „Rёmsko Klёka”.
Z kolei organizacje zajmujące się ochroną
i promocją zdrowia otrzymają 35 tysięcy złotych,
a podmioty odpowiedzialne za naukę i oświatę
nieco ponad 29 tysięcy złotych. Wśród wspieranych
inicjatyw jest projekt pod nazwą „Aktywni po
zdrowie” realizowany przez Rumski Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Stowarzyszenie otrzymało
również wsparcie na prowadzenie zajęć
edukacyjnych w ramach uniwersytetu.
– Z otrzymanego doﬁnansowania, które częściowo
pokrywa organizację zajęć dla słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, możemy m.in.
opłacić wynajem sali sportowej na gimnastykę czy
torów na basenie. Cieszymy się z udzielanego nam
wsparcia – mówi Renata Grzesiak, prezes
Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Jak jest u sąsiadów?
Działające w regionie organizacje pozarządowe
otrzymują od samorządów zbliżone wsparcie
ﬁnansowe. Obecnie w Rumi jest to dokładnie 645
750 złotych. Dla przykładu, Wejherowo wesprze
miejskich społeczników kwotą 610 tysięcy złotych,
sąsiednia Reda przeznaczy na zadania publiczne
423 tysiące złotych, a Starostwo Powiatowe
w Wejherowie pr zekaże organizacjom
pozarządowym 207,5 tysiąca złotych. To pokazuje,
że działalność stowarzyszeń „jest w cenie”.
– Staramy się wspierać organizacje pozarządowe,
jak tylko jest to możliwe, ponieważ wykonują
rewelacyjną pracę. Dzięki wolontariatowi
członków tych stowarzyszeń każda wydana przez
nie złotówka jest równa trzem złotym wydanym
przez miasto. Kalkulacja jest więc prosta, warto
przekazywać te pieniądze, dlatego podejmujemy
działania, aby jeszcze zwiększyć tę kwotę –
podsumowuje Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz
Rumi do spraw społecznych.
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Przed nami siódma edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi. Miasto, jak co roku, przeznaczy 1,5 mln zł
na wskazane przez mieszkańców inwestycje i działania prospołeczne. Osoby, które chcą złożyć projekt,
powinny zapoznać się ze zmianami, jakie zostały wprowadzone w tegorocznej edycji. Wpływ na
przebieg przedsięwzięcia może mieć również rozprzestrzeniający się koronawirus.
Do dyspozycji 1,5 mln zł
Na projekty inwestycyjne miasto przeznaczy
1,2 mln zł, a maksymalna wartość
pojedynczego projektu nie może przekroczyć
300 tys. zł. Ponadto liczba inwestycji
re a l i z o w a n y c h n a t e re n i e p l a c ó w e k
edukacyjnych ograniczona jest do jednej
ro c z n i e . W a r t o p r z y p o m n i e ć , ż e o d
zeszłorocznej edycji miasto na wykonanie
zwycięskich projektów inwestycyjnych ma
2 lata. Z kolei na realizację projektów
prospołecznych zarezerwowano 300 tys. zł.
Każdy taki pomysł może być wyceniony
maksymalnie na 50 tys. zł.
Więcej podpisów i uczestników
Wśród zmian wprowadzonych w tegorocznej
edycji BO, które zostały przyjęte uchwałą Rady
Miejskiej Rumi pod koniec lutego, znalazły się
między innymi te dotyczące list poparcia
danego projektu. Od tego roku mieszkańcy
muszą zebrać pod swoim pomysłem minimum
50 podpisów, przy czym należy pamiętać,
że zgłoszenie projektu nie jest jednoznaczne
z byciem jego realizatorem. Oprócz tego
działania te powinny obejmować minimum 50
uczestników, a jeżeli liczba ta jest ograniczona,

to powinna być zawarta w nazwie projektu.
Ponadto w ramach prospołecznych projektów
dopuszcza się zakup sprzętu, który po
realizacji zadania zostanie zwrócony urzędowi
miasta.
Jak głosować?
Wzorem poprzedniej edycji mieszkańcy będą
m o g l i z a g ł o s o w a ć n a j e d e n p ro j e k t
inwestycyjny i jeden prospołeczny. Do wyboru
będą mieli głosowanie elektroniczne lub
papierowe, a urny zostaną rozmieszczone
w miejskich jednostkach oraz w urzędzie.
Nie przepadnie nawet złotówka
W przypadku, gdy łączna kwota wybranych
w głosowaniu projektów prospołecznych nie
przekroczy puli 300 tys. zł, pozostałe środki
zostaną przeznaczone na projekty inwestycyjne.
Natomiast, jeśli pierwsze cztery projekty
inwestycyjne, które zdobędą najwięcej głosów,
nie wyczerpią puli 1,2 mln zł, to pozostałe środki
zostaną zarezerwowane na projekt, który zajął
p i ą t e m i e j s c e . B ę d z i e o n p ro j e k t e m
rezerwowym w przypadku znalezionych
oszczędności z innych inwestycji. Projekt, który
uzyska mniej niż 200 głosów, nie może być
przeznaczony do realizacji.

ROZLICZ PIT W RUMI

Prawie 80 projektów za niemal 9 milionów
złotych
Do tej pory, w ramach sześciu poprzednich edycji
Budżetu Obywatelskiego w Rumi, do realizacji
wybranych zostało łącznie 79 projektów. Wśród
nich wymienić można budowę placów zabaw, boisk
przyszkolnych, miasteczka ruchu rowerowego czy
też chodników i ścieżek rowerowych. Oprócz tego
odbył się szereg inicjatyw prospołecznych, takich
jak koncerty dla najmłodszych, warsztaty dla
młodzieży czy też zajęcia ruchowe dla seniorów.
Łączna pula środków finansowych przeznaczonych
na ich realizację to 8 872 150 zł, przy czym należy
podkreślić, że koszty urzeczywistnienia niektórych
projektów przewyższały ich szacunkową wartość.
Budżet Obywatelski a koronawirus
Ze względu na zagrożenie, jakie stanowi epidemia
koronawirusa, termin składania wniosków w BO
2021 został wyznaczony od 20 kwietnia do 11
maja bieżącego roku. Termin ten może ulec
zmianie z uwagi na dynamicznie zmieniającą się
sytuację. Natomiast głosowanie odbędzie się od 7
do 21 września.
Formularz zgłoszeniowy, wraz z listą poparcia,
dostępny jest na stronie www.rumia.budzetobywatelski.org w zakładce „Do pobrania”.

W rocznym zeznaniu
podatkowym PIT wpisz,
że mieszkasz w Rumi

Na co był przeznaczany Twój 1 zł z podatków w 2019 r.
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Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

kultura przeniosła się do internetu?
Koronawirus niespodziewanie zmienił nasze życie. Władze apelują o pozostanie w domach. Instytucje kultury i sztuki zostały
pozamykane, a ich działalność do odwołania zawieszona. Artyści, jak i przedstawiciele wielu innych zawodów, martwią się o swoją
finansową przyszłość. Jednak epidemia koronawirusa nie przekreśla wszelkiej działalności artystycznej, a wręcz pobudza
kreatywność.
Obecnie niektórzy artyści koncertują w domu lub
na balkonie. Wśród nich wymienić można Joyce
DiDonato i Piotra Beczałę. Amerykańska
mezzosopranistka i polski tenor nie mogli wystąpić
na scenie Metropolitan Opera, więc przenieśli
operowy spektakl do… nowojorskiego mieszkania
śpiewaczki.
W internecie można też znaleźć materiały filmowe,
na których widać, jak mieszkańcy włoskich miast
wspólnie śpiewają wieczorami z balkonów swych
mieszkań i domów. Codziennie pojawiają się nowe
inicjatywy, które mają za zadanie dostarczyć nam
kulturę pomimo panującej epidemii.
Biblioteka Legionowo codziennie w samo
południe zaprasza przed ekrany dzieci, które
uwielbiają książki, kreatywne zadania i zagadki.
Kutnowski Dom Kultury zaprosił dzieci na
spektakl online pod tytułem „Pchła Szachrajka”.
Miejski Dom Kultury w Rumi również proponuje

różne formy spędzenia czasu w domu.
Na facebookowym profilu MDK Rumia
zamieszczamy filmiki z propozycją wykonania
w domu ciekawych prac plastycznych, ćwiczeń
i zabaw dykcyjnych, a także prezentujemy
dotychczasowe dokonania uczestników naszych
konkursów, takich jak „Rumski Wokal” czy
„Wierszogadanie”.
Wkrótce zaczniemy również aktywizować
mieszkańców poprzez wspólne konkursy
i zabawy online. Na czas kwarantanny
szykujemy między innymi konkurs poezji
polskiej dla dwóch grup wiekowych, a tym
samym dołączenie do programu „Poezja
łączy pokolenia” autorstwa dyrektora naszej
jednostki Agnieszki Skawińskiej. Planujemy
także wspólny wideoklip i naukę piosenki do
wykonania przez starszych i młodszych.
Do udziału zapraszać będziemy całe rodziny.

Z kulturą nie ma nudy, a spędzanie czasu w domu
może się okazać bardzo kreatywne.
Ile ten stan potrwa? Tego nie wie nikt. Sytuacja ta na
pewno przewartościuje życie wielu z nas.
Wyhamowaliśmy, nie pędzimy już tak jak wcześniej.
Poświęćmy więc ten czas domownikom, cieszmy
się swoją obecnością, a przede wszystkim –
zostańmy w domu.

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

„Trefny Tatuś”,
czyli David Walliams (jak zwykle) w formie
David Walliams – aktor, scenarzysta i pisarz wydał kolejną książkę dla młodych
czytelników, która jest nie tylko zabawna i wzruszająca, ale i porusza ważne tematy.
Po o p o w i a d a n i u o b u d o w a n i u w i ę z i
międzypokoleniowych pt. „Babcia Rabuś” oraz
o blaskach i cieniach życia z ciężko chorym
seniorem pt. „Wielka ucieczka dziadka”, autor
postanowił napisać coś o pokoleniu rodziców.
„Trefny Tatuś” to historia ojca i syna. Opowieść
o ich miłości, rodzącej się męskiej przyjaźni
i walce z przeciwnościami losu, które spadają
na bohaterów w wyniku pewnego
nieszczęśliwego wypadku. Świat dorosłych nie
jest ani czarny, ani biały. Ojciec po przebytym
wypadku gubi się życiowo do tego stopnia, że
łamie prawo. Matka w ogóle sobie nie radzi.
Jest jeszcze ciocia, śmieszna i wzruszająca
postać, której wątek jest odważny
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i współczesny. W środku chaosu jest Franek –
dziecko próbujące walczyć o spokój rodziny.
To wszystko brzmi dość poważnie, ale każdy,
kto zna książki Davida Walliamsa, zdaje sobie
sprawę, że potrafi on ubrać trudne historie
w zabawne słowa. Inaczej jego książki nie
byłyby tłumaczone na 53 języki i nie
sprzedałyby się w ponad 22 milionach
egzemplarzy na całym świecie.
Warto sięgnąć po tę książkę razem z dzieckiem, bo może okazać się źródłem wielu
tematów do późniejszych rozmów.
Dawid Walliams, „Trefny tatuś”, wydawnictwo
Mała Kurka.
Polecam, Anna Jackowska
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INWESTYCJE

Ruszyła budowa
węzła integracyjnego
z tunelem

Rozpoczęła się realizacja największej w historii miasta
inwestycji, czyli budowy węzła integracyjnego z tunelem
w Rumi Janowie. Umowa z wykonawcą, którym jest
przedsiębiorstwo budowlane Budimex, została podpisana
18 marca w gabinecie burmistrza Michała Pasiecznego.
Roboty budowlane ruszyły kilka dni później.

Historyczny moment
Przygotowania do inwestycji zakończyły się w lutym tego roku.
Wówczas wyburzona została dawna siedziba Ogniska
Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.
Równolegle dobiegła końca analiza propozycji złożonych
w ramach przetargu. Spośród pięciu zainteresowanych, którzy
przedstawili oferty opiewające na kwoty od niespełna 61 do 91
milionów złotych, wybrany został Budimex. Zwieńczeniem tych
przygotowań było uroczyste podpisanie umowy.
– Kierowcy z niecierpliwością czekają na powstanie tunelu
łączącego drogę krajową numer 6 z ulicą Gdańską w Janowie.
Będzie to ogromne udogodnienie przede wszystkim dla
mieszkańców Janowa, po części też dla mieszkańców Starej
Rumi, którzy będą mogli pojechać na skróty, a dzięki temu
płynniej dojechać do głównego skrzyżowania w Rumi przy
McDonaldzie – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. –
Oprócz tego powstanie około 250 miejsc parkingowych po obu
stronach dworca, stojaki dla rowerów i ścieżki rowerowe.
Wszystko po to, by móc szybko i sprawnie podjechać i przesiąść
się na SKM-kę – dodaje.
Mniej kierowców, więcej pasażerów
Przypominamy, że w ramach budowy węzła integracyjnego
z tunelem w Janowie, który połączy dwie części miasta, powstaną
również m.in. parkingi, ścieżki rowerowe, kładki dla pieszych,
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz wiaty
autobusowe. Projekt przewiduje także znaczącą przebudowę
infrastruktury wokół dworca kolejowego w Rumi, gdzie
przybędzie m.in. miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych.
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.
Nie wszystko naraz
Ze względu na bardzo szeroki zakres prac, realizacja inwestycji
została podzielona na etapy. W pierwszej kolejności zbudowany
zostanie układ drogowy w okolicach garaży przy ulicy Gdańskiej.
Przebudowana zostanie również tamtejsza infrastruktura
podziemna, a na terenie dawnego ogniska szkolnowychowawczego powstanie parking. Nie zabraknie też
oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Prace spowodują,
że dojazd do garaży będzie utrudniony, a chwilami nawet
niemożliwy.
Równolegle wykonawca rozpocznie budowę ulicy Oliwskiej na
odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Łużyckiej oraz budowę ulicy
Łużyckiej. Tam również powstanie oświetlenie uliczne, kanalizacja
deszczowa, chodniki i zatoki parkingowe, a także nasadzenia.
Wspomniane ulice zostaną wyłączone z ruchu, możliwy będzie
jedynie dojazd do okolicznych posesji. Mieszkańcy chcący
dotrzeć do ulicy Wyszeckiego będą mogli skorzystać z nowego
układu drogowego w obrębie garaży przy ulicy Gdańskiej.
Dwa lata później…
Roboty budowlane rozpoczęły się 23 marca, efekt końcowy
będzie widoczny najprawdopodobniej w październiku 2022 roku.
Koszt inwestycji to prawie 61 milionów złotych. Do tej pory udało
się zdobyć na ten cel unijną dotację w wysokości ponad 17
milionów złotych. Kwota dofinansowania może się jeszcze
zwiększyć.

Węzeł w Rumi Janowie jest jednym z 26 tego typu obiektów
realizowanych na Pomorzu w ramach Obszaru
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wartość
wszystkich węzłów to ponad 693 miliony złotych, z czego
naturalnie
unijne dofinansowanie to 285 Rumia
milionów
złotych.pomysłowa
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Ulica Pomorska

będzie jak nowa

Prawdopodobnie w czerwcu tego roku zakończy się remont ulicy
Pomorskiej w Rumi. Pojawi się tam między innymi nowa nawierzchnia
drogowa, pas rozdziału wraz z lewoskrętami, ścieżki rowerowe czy
chodniki. Zanim to jednak nastąpi, trzeba korzystać z objazdów
i dostosować się do tymczasowej organizacji ruchu.
Będzie bezpieczniej i wygodniej
Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to
około 3,5 mln zł. Dzięki współpracy Urzędu
Miasta Rumi ze Starostwem Powiatowym
w Wejherowie i Pomorskim Ur zędem
Wojewódzkim w Gdańsku, urząd zapłaci jedynie
25% tej kwoty.
Zgodnie z projektem na odcinku od ronda Unii
Europejskiej do ronda rotmistrza Pileckiego
wykonana zostanie nowa nawierzchnia
drogowa, chodniki, bitumiczne ścieżki
rowerowe oraz pas rozdziału wraz
z lewoskrętami, natomiast jedno z przejść dla

pieszych stanie się dwuetapowe, a zatoki
autobusowe zostaną przebudowane.
Trasa inna niż zwykle
Na odcinku objętym przebudową obowiązuje
ruch jednokierunkowy – naprzemiennie,
w zależności od potrzeb wykonawcy robót,
lewym lub prawym pasem ruchu. Objazdy
wyznaczono ulicami Dąbrowskiego i Gdańską.
W związku ze zmienioną organizacją ruchu,
wprowadzone zostały również trasy objazdowe
autobusów linii R, 87 i N30.

TRASY OBJAZDOWE AUTOBUSÓW LINII R, 87, N30
Linie R i N30
W kierunku dworca PKP obowiązuje objazd: od przystanku Hutnicza – Działki 02 do przystanku 25lecia Solidarności 01 ul. Hutniczą i Dąbrowskiego, z pominięciem ul. Pomorskiej i Gdańskiej.
Trasa linii w kierunku Gdyni nie ulega zmianie.
Linia 87
W kierunku Aquaparku obowiązuje objazd: od przystanku Dokerów 02 do przystanku 25-lecia
Solidarności 01 ul. Stoczniowców, Dąbrowskiego, zawrotka na rondzie Unii Europejskiej i dalej
ul. Dąbrowskiego.
Trasa linii w kierunku stacji SKM Janowo nie ulega zmianie.
Na trasie objazdów powyższych linii obowiązują przystanki:
ź tymczasowy Mazowiecka 91 (na żądanie) – przy ul. Dąbrowskiego, za rondem Unii Europejskiej,
ź Stoczniowców 01 – przy ul. Dąbrowskiego, za skrzyżowaniem z ul. Stoczniowców.
Rumskie Nowiny nr /kwiecień/

– Robimy wszystko, aby remont skończył się
jeszcze przed wakacjami. Będzie to trudne
z powodu panującego koronawirusa, ale
dążymy do tego, ponieważ zdajemy sobie
sprawę, jak ważna jest to ulica – zapewnia
Ariel Sinicki, wiceburmistrz miasta. – Jeśli
chodzi o utrudnienia w ruchu drogowym, to
na bieżąco monitorujemy sytuację. Niektórzy
mieszkańcy sugerowali, że najlepszym
rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ruchu
wahadłowego lub zmiana kierunku ruchu
w godzinach popołudniowych. Jest to jednak
niemożliwe ze względu na dużą liczbę
pobocznych ulic, wprowadziłoby to chaos
i byłoby bardzo ryzykowne. Zdaniem
specjalistów obecne rozwiązanie jest
najbezpieczniejsze z możliwych – podkreśla.
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REWITALIZACJA ZAGÓRZA
ROZPOCZYNA SIĘ WIELKA METAMORFOZA
Opiewająca na ponad 11,5
miliona złotych umowa,
w ramach której dzielnica
Zagórze zyska nowoczesną
infrastrukturę, została
podpisana. Związane
z rewitalizacją prace
budowlane ruszą w kwietniu
i potrwają ponad rok.

Formalności załatwione
Oficjalne podpisanie dokumentów z udziałem
burmistrza Michała Pasiecznego oraz prezesa
zarządu firmy budowlano-drogowej MTM Marka
Ignatowskiego odbyło się 10 marca na terenie
urzędu miasta.
– Jesteśmy niezmiernie dumni, że rozpoczynamy
kolejny, ten większy etap rewitalizacji na Zagórzu
– przyznaje Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. –
Prowadzone będą prace ziemne, związane także
z infrastrukturą techniczną, dlatego liczymy na
wyrozumiałość naszych mieszkańców. Będą
realizowane również tereny rekreacyjne, miejsca
parkingowe czy nowoczesne boisko. Krótko
mówiąc, wszystko po to, by żyło się lepiej, na
miarę XXI wieku, a przypomnijmy, że to osiedle
powstało w czasach drugiej wojny światowej –
podkreśla burmistrz.
– Uważam, że jako firma jesteśmy dobrze

PRZED

przygotowani do poprowadzenia tego zadania.
Tego typu inwestycje już realizowaliśmy, m.in.
rewitalizowaliśmy dzielnicę Chylonia w Gdyni,
dlatego zdajemy sobie sprawę z wymagań
i ewentualnych zagrożeń. Myślę, że uda nam się
spełnić oczekiwania władz miasta i mieszkańców –
dodaje Marek Ignatowski, prezes MTM.
Projekt staje się rzeczywistością
Przetarg na wykonanie kompleksowego
zagospodarowania oraz rozbudowy infrastruktury
komunalnej na terenie osiedla Zagórze został
rozstrzygnięty pod koniec stycznia. Prace będą
polegać m.in. na budowie nowoczesnych boisk,
placów zabaw, ścieżek rowerowych, chodników,
miejsc integracji oraz wiat przystankowych. Efekt
końcowy będzie widoczny najpóźniej w czerwcu
2021 roku.
Do tej pory w ramach rewitalizacji Zagórza udało się

PO

wyremontować 10 budynków wielorodzinnych oraz
zbudować kładkę pieszo-rowerową nad Zagórską
Strugą. Ponadto trwa budowa docelowej siedziby
Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sabata, wraz
z zagospodarowaniem okolicznego terenu.
Projekt rewitalizacji zakłada także kompleksowe
zagospodarowanie Góry Markowca, w tym
stworzenie ścianki wspinaczkowej z wieżą widokową,
ścieżek historyczno-edukacyjnych, trasy kolarstwa
górskiego czy schodów terenowych. Przetarg na
realizację tego zadania jeszcze nie został ogłoszony.
Ludzie się zmieniają
Równolegle do działań inwestycyjnych od stycznia
2018 roku realizowany jest społeczny aspekt projektu.
Głównym celem działań jest aktywizacja społecznozawodowa dzielnicy Zagórze, która boryka się
między innymi ze sporym bezrobociem. W tym celu
utworzony został Klub Integracji Społecznej Zagórze
(KIS) oraz Centrum Usług Społecznych Zagórze
(CUS). Oba podmioty działają przy ul. Młyńskiej 8.
Osoby objęte wsparciem KIS-u korzystają m.in.
z usług psychologa, prawnika i doradcy
zawodowego. Do tej pory ścieżkę reintegracji
społeczno-zawodowej przeszło kilkadziesiąt osób.
Ponadto w ramach Klubu funkcjonuje świetlica
zapewniająca opiekę dzieciom w wieku od 3 do 10 lat.
Z kolei CUS oferuje mieszkańcom Zagórza wsparcie
psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora,
ratownika medycznego i asystenta rodziny.
Dodatkowo w godzinach popołudniowych
funkcjonuje prowadzony przez harcerzy klub
młodzieżowy, gdzie dzieci otrzymują pomoc
w odrabianiu lekcji i wspólnie spędzają czas. Do tej
pory z takiej formy wsparcia skorzystało ponad 20
rodzin, co stanowi połowę docelowej liczby odbiorców.
Na realizację projektu, który zakończy się
w październiku 2022 roku, miastu udało się
pozyskać ponad 13 milionów złotych.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Trwa remont ul. Żwirki i Wigury

Na początku marca ruszyła gruntowna przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Rumi. W związku z realizacją tej
inwestycji na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Ceynowy wprowadzony został ruch jednokierunkowy.
Prace potrwają najprawdopodobniej do sierpnia tego roku.

Szeroki zakres prac

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów

W ramach inwestycji usprawniony zostanie ruch
pieszo-rowerowy w rejonie pomnika Armii
Krajowej – pojawią się bariery oddzielające
rowerzystów od pieszych, a ścieżka zostanie
odpowiednio oznakowana. Przebudowana
zostanie także zatoka autobusowa, a przystanek
zyska oczekiwaną przez mieszkańców wiatę.
Z kolei przejścia dla pieszych zostaną wyposażone
w ostrzegawcze płytki integracyjne dla osób
niewidomych i niedowidzących. Poprawie ulegnie
również stan okolicznej zieleni.

Przebudowa ulicy wiązała się z koniecznością
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na
odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Ceynowy.
Kolejne etapy prac mogą się wiązać z częściowym
zamknięciem ronda Armii Krajowej. Ze względu na
bliską lokalizację szkoły i wzmożony ruch pieszy
władze miasta apelują o zachowanie szczególnej
ostrożności i zwrócenie uwagi na tymczasowe
znaki drogowe.

Lepiej dmuchać na zimne
Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim
poprawa bezpieczeństwa na odcinku od ronda
Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą
Dąbrowskiego. Na realizację tej inwestycji miasto
zdobyło dotację z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w wysokości ponad miliona
złotych, co stanowi połowę wartości całego
przedsięwzięcia. Pieniądze pochodzą z Funduszu
Dróg Samorządowych, który stanowi swoistą
kontynuację tzw. schetynówek.
– Nawierzchnia tej ulicy jest w wielu miejscach
bardzo mocno spękana, w związku z czym
w niedalekiej przyszłości musielibyśmy ponieść
bardzo duże koszty związane z ich łataniem.
Już wielokrotnie musieliśmy przy przejściu dla
pieszych, głównie z myślą o dzieciach z „szóstki”,
dokonywać pewnych napraw, dlatego
zdecydowaliśmy się zrealizować kompleksową
inwestycję i znacznie poprawić bezpieczeństwo
w tym rejonie – podkreśla Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi.
Wykonawcą jest firma Kruszywo z Lini. Zgodnie
z planem wszelkie prace powinny się zakończyć
najpóźniej w sierpniu 2020 roku.
Rumskie Nowiny nr /kwiecień/

ZMIENIONE TRASY AUTOBUSÓW

Jednocześnie od 9 marca obowiązują zmienione
trasy na kilku liniach miejskiej komunikacji
autobusowej. Dla autobusów linii 85 w kierunku
Szmelty wprowadzony został objazd: od
przystanku „Prusa 01” do przystanku „Starowiejska
– Poczta 01”, ulicami: Tysiąclecia, Kosynierów
i Starowiejską.
Na trasie objazdu obowiązują przystanki:
ź „Okrzei 01” przy ul. Kosynierów (przystanek

linii 87 w kierunku Janowa),
ź tymczasowy „Rondo Jana Pawła II 91” przy

ul. Starowiejskiej (na wysokości posesji nr 59),
ź tymczasowy „Żeromskiego 91” przy ul.

Starowiejskiej (na wysokości Hotelu Falko).
Identyczną trasą wykonywany jest szkolny kurs linii
173 (z ul. Partyzantów o godz. 6:54) oraz ciepłą
porą kursy linii 383.
Autobusy linii 85 w kierunku ul. Partyzantów
kursują stałą trasą.
W razie pytań lub wystąpienia nieprzewidzianych
trudności prosimy o kontakt z Wydziałem Inżynierii
Miejskiej pod numerem telefonu 58 679 65 43.
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NOWA HALA PIŁKARSKA
Hala łukowo-namiotowa przy Szkole Podstawowej numer 7 w Rumi została oficjalnie
otwarta. Obiekt ma służyć uczniom oraz klientom przede wszystkim do gry w piłkę nożną.
Jako pierwsi z nowoczesnej murawy Areny Rumia skorzystali samorządowcy oraz dzieci.

Dres zamiast garnituru
Uroczyste otwarcie odbyło się w sobotę 7 marca.
Po oficjalnym przecięciu wstęgi przez dyrekcję
szkoły, inwestorów, zaproszonych gości oraz
przedstawicieli władz miasta i powiatu, odbył
się pokazowy trening oraz mecz piłkarski
„Samorządowcy Rumi kontra reszta świata”.
– Jest to obiekt o najwyższym standardzie,
co podkreślali uczestnicy meczu pokazowego,
w tym byli sportowcy. Sztuczna, bezpieczna
murawa, szatnie, ogrzewanie, oświetlenie
i nagłośnienie. Wszystko tu jest – mówi Michał
Pasieczny, burmistrz Rumi. – To pierwsza hala
w Rumi wybudowana w takim modelu, czyli
szkoła udostępniła teren, na którym zwycięzca

przetargu postawił halę. Dzięki takiemu
rozwiązaniu w godzinach funkcjonowania
szkoły z hali korzystają uczniowie,
a w pozostałym czasie inwestor wykorzystuje
obiekt do swoich celów – wyjaśnia.
Z korzyścią dla wszystkich
Decyzja o udostępnieniu na 20 lat terenu
należącego do Szkoły Podstawowej nr 7 pod
budowę hali sportowej zapadła na początku
2019 roku. Zgodnie z założeniami
przedsięwzięcia, inwestor wybudował Arenę
Rumia za własne pieniądze i nieodpłatnie
udostępnił obiekt placówce na potrzeby zajęć
wychowania fizycznego. Miasto ponosi jedynie

koszty eksploatacji hali.
Po s z k o l n y c h z a j ę c i a c h h a l a m a b y ć
przeznaczona na wynajem. Potencjalnymi
klientami są przede wszystkim mieszkańcy
Rumi i okolic, którzy rekreacyjnie trenują futbol.
Istnieje również możliwość wykorzystania hali
przez szkółki piłkarskie. Obiekt jest dostępny
w każdych warunkach pogodowych, a jego
dodatkowym atutem jest przystosowanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do tej pory Szkoła Podstawowa numer 7 w Rumi
dysponowała jedynie niewielką salą
gimnastyczną, dlatego nowy obiekt znacząco
podniósł komfort i bezpieczeństwo uczniów.

Przejścia dla pieszych zyskają oświetlenie

Jeszcze w tym roku przy co najmniej 20 przejściach dla pieszych w Rumi pojawi się nowoczesne
oświetlenie. Inwestycje, dzięki którym na ulicach miasta będzie jaśniej i bezpieczniej, zostaną
zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Mieszkańcy będący autorami obywatelskich
wniosków, w konsultacji ze strażą miejską
i pracownikami urzędu, wybrali do oświetlenia
pasy zlokalizowane na ulicach: Dąbrowskiego,
Dębogórskiej, Gdańskiej, Kosynierów, Sabata,
Starowiejskiej, Żołnierzy I Dywizji Wojska
Polskiego, Żwirki i Wigury oraz Ceynowy. Przy
każdym z 20 przejść dla pieszych pojawią się

nowoczesne słupy oświetleniowe wraz
z oprawami w technologii LED.
– Są to najbardziej ruchliwe przejścia dla
pieszych w mieście, właśnie w tych
lokalizacjach najczęściej dochodzi do
niebezpiecznych sytuacji. Oświetlenie, które
ma się tam pojawić, z pewnością poprawi
widoczność, a co za tym idzie, poprawi się

bezpieczeństwo pieszych i kierowców –
podkreśla Ariel Sinicki, zastępca
burmistrza Rumi.
Projektowaniem oświetlenia zajmuje się
Energa Oświetlenie sp. z o.o. Proces ten ma
się zakończyć najpóźniej w czerwcu tego
ro k u . R e a l i z a c j a i n w e s t y c j i n a s t ą p i
najprawdopodobniej jesienią.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Rumia walczy o fundusze norweskie

Rumia jest jedynym miastem w województwie pomorskim
i jednym z nielicznych w Polsce, które ubiega się o dotację z tzw.
Funduszy Norweskich, w ramach programu „Rozwój lokalny”.
Pracownicy tutejszego urzędu stworzyli zarys projektu, dzięki
czemu gmina przeszła do drugiej tury konkursu, a następnie
przeprowadzili konsultacje z udziałem mieszkańców. Wszystko po
to, by móc wskazać obszary tematyczne, które najbardziej
potrzebują dofinansowania. Stawką jest ponad 100 milionów euro.
Jak równy z równym
Fundusze Norweskie to forma bezzwrotnej
pomocy zagranicznej przyznana przez Norwegię,
Islandię i Liechtenstein szesnastu państwom
członkowskim Unii Europejskiej, w tym Polsce,
w zamian za korzystanie z pełnego dostępu do
rynków wspólnoty i przepływu towarów. Podkreślić
należy, że darczyńcy nie są członkami UE.
Głównymi założeniami przedsięwzięcia są:
przyczynianie się do zmniejszania różnic
ekonomicznych i społecznych w obrębie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy
państwami-darczyńcami a państwembeneficjentem. Polska ma do dyspozycji największe
wsparcie finansowe spośród wszystkich
beneficjentów.
Wyścig po dotacje
Do udziału w programie „Rozwój lokalny”,
w ramach którego samorządy mogą skorzystać
z funduszy norweskich, zgłosiło się 213 małych
i średnich miast. Spośród nich jedynie 54
zakwalifikowały się do kolejnego etapu.
Przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta
Rumi zarys projektu znalazł się na 26. miejscu.
Kolejnym etapem naboru jest przygotowanie
kompletnych projektów, które powalczą o granty.

Rumskie Nowiny nr /kwiecień/

Niezbędnym elementem tych koncepcji są
konsultacje społeczne, które w Rumi
pr zeprowadzono na początku marca.
W spotkaniach uczestniczyły różne grupy
społeczne – od uczniów, przez przedsiębiorców
i aktywistów, aż po seniorów. Każda z nich mogła
zaproponować preferowane kierunki rozwoju
miasta oraz sfery życia, które wymagają
usprawnienia.
Olbrzymi zastrzyk gotówki
Po przeanalizowaniu nadesłanych projektów
rozwojowych, komitet konkursowy wyłoni
kilkanaście gmin, które otrzymają wsparcie
finansowe. Łączna pula przeznaczonych na ten cel
środków to 102 miliony euro, z czego Rumia może
pozyskać nawet 10 milionów.

– Jeśli udałoby się nam zdobyć te fundusze,
moglibyśmy pozyskać nowych inwestorów,
pomóc w rozwoju działających w mieście
firm, rozbudować infrastrukturę oraz
zrealizować kolejne bardzo wartościowe
działania społeczne i szkoleniowe. Wszystkie
przedsięwzięcia byłyby ukierunkowane na
poprawę jakości życia w Rumi, w możliwie
największej liczbie aspektów – informuje
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Co
bardzo istotne, nasze plany są konsultowane
z ekspertami ze Związku Miast Polskich
i wynikają bezpośrednio z uwag i opinii
mieszkańców oraz organizacji partnerskich.
Na pierwszy plan wysuwają się oczekiwania
mieszkańców, między innymi rozwój
zielonych terenów rekreacyjnych, kolejne
etapy „Promenady wzdłuż Zagórzanki”,
Błonia Janowskie oraz walka ze smogiem –
wymienia.
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Ariel Sinicki po raz pierwszy odpowiada na
nasze pytania, będąc w nowej roli. Przez
sześć ostatnich lat pełnił funkcję
przewodniczącego rady miejskiej,
angażując się w liczne działania społeczne
i inwestycyjne. Z początkiem marca objął
stanowisko wiceburmistrza do spraw
inwestycji. Co ta zmiana oznacza dla niego
i dla miasta?

Nowe stanowisko, cel ten sam – „Naprzód, Rumio!”
Redakcja Rumskich Nowin: Wiele osób o to
pytało, więc wyjaśnijmy to raz na zawsze. Kiedy
podjął Pan decyzję o rezygnacji z pełnienia
funkcji przewodniczącego rady miejskiej
i zrzeczeniu się mandatu radnego?
Ariel Sinicki: Decyzję podjąłem po otrzymaniu od
burmistrza Michała Pasiecznego propozycji
objęcia stanowiska jego zastępcy. Kocham to
miasto, chcę dla niego działać, mieć wpływ na jego
rozwój i pomagać mieszkańcom.
RN: Czego nie mógł Pan zrealizować jako
przewodniczący rady miejskiej, a stało się to
możliwe, gdy objął Pan obecne stanowisko?
AS: Powiem tak, burmistrz Michał Pasieczny jest
otwarty na wszelką współpracę. Przedstawiciele
rady miejskiej mogą więc proponować pewne
działania czy rozwiązania. Jako przewodniczący
korzystałem z tej możliwości, angażując się
w sprawy urzędu. W tej kwestii zmieniło się tyle,
że obecnie jestem już formalnie częścią tego
zespołu, przez co mam większe możliwości,
zyskałem decyzyjność. Moimi priorytetami są:
poprawa bezpieczeństwa i estetyki w mieście,
realizacja kolejnych inwestycji oraz usprawnienie
systemu śmieciowego. Krótko mówiąc – nowe
stanowisko, cel ten sam.
RN: Jakie referaty i wydziały będą z Panem
najmocniej współpracować i co się zmieni w ich
funkcjonowaniu?
AS: Wydział Inżynierii Miejskiej, Wydział Polityki
Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska, a także Wydział Urbanistyki
i Architektury. To bardzo wymagające komórki,
każda z nich mierzy się z pewnymi wyzwaniami.
W przypadku Inżynierii są to największe w historii

miasta inwestycje, takie jak węzeł w Janowie czy
rewitalizacja Zagórza. PGMOŚ to sprawy
związane z mieszkaniami komunalnymi oraz
gospodarką odpadami, co zwłaszcza w ostatnich
miesiącach budzi wiele emocji. Natomiast
Architektura na co dzień stara się pogodzić, często
rozbieżne, interesy sąsiadów oraz zadbać
o estetykę miejskiej przestrzeni. Zrobię wszystko,
aby działania tych komórek jeszcze lepiej służyły
mieszkańcom.
RN: Czeka Pana sporo pracy. Czy to oznacza,
że nie będzie już Pan tak mocno zaangażowany
w przedsięwzięcia, takie jak Podwórko Talentów
Nivea czy Parada Niepodległości w Rumi?
AS: Oczywiście, że nie! Są takie inicjatywy, między
innymi te wspomniane, ale i akcje honorowego
krwiodawstwa czy Bieg Tropem Wilczym, które
traktuję jak własne dzieci. Zaangażowałem się
w nie pełnym sercem i nie wyobrażam sobie, żebym
nadal nie pomagał przy ich organizacji.
RN: A co z mediami społecznościowymi? Czy
w natłoku zawodowych obowiązków znajdzie
Pan jeszcze czas, by odpowiadać na pytania
mieszkańców korzystających z Facebooka?
AS: Nadal będę się starał być dostępny oraz
odpowiadać na wszelkie pytania mieszkańców.

Traktuję Facebooka jako dodatkowy kanał
komunikacyjny, gdzie mogę wyjaśniać pewne
sprawy i rozwiewać wątpliwości. Poza tym, wiele lat
pracowałem zawodowo w gastronomii, gdzie
miałem bezpośredni kontakt z ludźmi, więc jest to
dla mnie naturalne. Lubię rozmawiać z mieszkańcami.
RN: Ostatnie pytanie. Pierwszego dnia pracy
uczestniczył Pan w podpisaniu umowy na
rewitalizację Zagórza. W połowie marca
zakończyły się formalności związane z budową
węzła integracyjnego w Janowie i niemal od
razu rozpoczęły się tam roboty budowlane. Nie
boi się Pan takiego tempa i takiej odpowiedzialności?
AS: Nie boję się. Każda inwestycja jest wyzwaniem,
nawet najmniejsza uliczka może się okazać
kluczowa dla pewnej grupy mieszkańców, zawsze
mogą się też pojawić pewne przeszkody, dlatego
do każdego zadania podchodzę z ogromną
rozwagą i zaangażowaniem. Zresztą, przez
ostatnie lata, jako radny, angażowałem się
w przygotowanie tych projektów, dlatego wręcz
czekam na ich realizację. Naprzód, Rumio!
RN: Dziękujemy za rozmowę.

Ariel Sinicki, pierwszy zastępca burmistrza – mieszkaniec Rumi od blisko 40 lat, absolwent
Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Nauk Społecznych oraz Bałtyckiej Wyższej Szkoły
Humanistycznej na Wydziale Administracji. Wybrany przez mieszkańców na radnego VI, VII oraz
VIII kadencji Rady Miejskiej Rumi. Przez te 10 lat zaangażowany był w pracę Komisji Sportu,
Kultury i Rekreacji, Komisji Polityki Przestrzennej, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Oświaty
i Wychowania, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia. Od grudnia 2014 roku do lutego 2020 roku
pełnił obowiązki Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Inicjator miejskich akcji społecznych,
patriotycznych i charytatywnych, takich jak: Parada Niepodległości w Rumi, „Krew i szpik w Rumi”,
Bieg Tropem Wilczym, „Radny Mikołajem” czy też „Podwórko Talentów Nivea w Rumi”.
Rumia naturalnie pomysłowa
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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.

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej
mailowo lub poprzez Facebooka. Tym razem skupimy się na fotowoltaice oraz uchwale krajobrazowej.
Andrzej: Czy urząd miasta prowadzi jakiś
program dofinansowujący produkcję energii
fotowoltaicznej?
Odpowiedź referatu: Obecnie urząd miasta nie
realizuje żadnego takiego programu.
Mieszkańcy mogą jednak uzyskać
dofinansowanie na kolektory słoneczne,
likwidację ogrzewania węglowego i montaż
ekologicznego źródła ciepła, a także na
usunięcie azbestu.
Małgorzata: Cieszę się, że Rumia się rozwija,
ale w jednej kwestii wciąż widzę spore

zaległości, dlatego pytam – kiedy urząd
zamierza zająć się estetyzacją miasta poprzez
wprowadzenie uchwały krajobrazowej?
Odpowiedź referatu: W związku z wejściem
w życie tzw. ustawy reklamowej miasto uzyskało
możliwość uchwalenia prawa miejscowego,
regulującego zasady sytuowania reklam,
szyldów i innych nośników reklamowych.
Widzimy potrzebę uporządkowania naszego
miasta, dlatego Rada Miejska Rumi podjęła
uchwałę intencyjną o rozpoczęciu prac nad
uchwałą krajobrazową. Aktualnie
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opracowywana jest inwentaryzacja i analiza
reklam w mieście, a kolejnym krokiem będzie
przygotowanie wstępnych zapisów uchwały,
które planujemy skonsultować z mieszkańcami
i reklamodawcami.
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.

Dodatek
specjalny

Dobre praktyki na zmiany klimatu
Wraz z urbanizacją miast i wsi, a także rozwojem nowych technologii
i przemysłu, istotna stała się dbałość o środowisko naturalne. Otaczająca
nas przyroda każdego dnia narażana jest ze strony człowieka na działania,
których skutki są dla nas coraz groźniejsze. Niestety, czasem w sposób
lekceważący podchodzimy do problemu segregacji odpadów,
racjonalnego użytkowania wody, a także, co istotne, do czystości
powietrza, które wdychamy i za jakość, którego jesteśmy
współodpowiedzialni.
Wszystkie nasze codzienne działania i wybory mniej lub bardziej wpływają
na klimat naszego globu. Klimat, który zaczyna się zmieniać. Naturalny
efekt cieplarniany jest bardzo ważny dla istnienia życia na naszej planecie.
Niestety w efekcie działalności ludzi nastąpił znaczący wzrost stężenia
gazów cieplarnianych, czego konsekwencją jest, jak dowodzi
Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovermental Panel on
Climate Change - IPCC), nienaturalnie szybki wzrost średniej temperatury
atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów.
Zmiany klimatu będą skutkowały zwiększeniem liczby dni upalnych
i natężenia fal upałów oraz wzrostem liczby dni z wysokimi opadami.
Również zwiększeniem długości czasu trwania suszy. Wpłynie to na
systemy zaopatrzenia mieszkańców w wodę i energię oraz system
gospodarowania ściekami. Z kolei nawalne deszcze wpłyną na wzrost
liczby miejsc i zasięg podtopień (powodzie miejskie, rzeczne, sztormowe).
Wszystkie te czynniki wpłyną na jakość życia ludzi – zwiększy się
zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.
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Uświadamianie zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu, a także
informowanie odnośnie działań, które mogą zmniejszać negatywne skutki
zmian, daje możliwość rzeczywistego wpływu każdego mieszkańca
– w myśl hasła „działaj lokalnie, myśl globalnie”. Czasami rozwiązanie jest
na wyciągnięcie ręki, np.:
ź przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymień stary piec,
ź zwróć uwagę na jakość paliwa i technikę jego palenia w domowym piecu,
ź nie spalaj odpadów - segreguj,
ź korzystaj z transportu publicznego lub jazdy rowerem,
ź zwiększaj retencję wodę na swojej nieruchomości (zbiorniki na
deszczówkę, ogrody deszczowe, rowy),
ź tworząc powierzchnie utwardzane, staraj się minimalizować ich obszar;
stosuj powierzchnie przepuszczalne dla wody,
ź ograniczaj swoją konsumpcję: zapobiegaj powstawaniu odpadów,
dokonuj przemyślanych zakupów, korzystaj wielokrotnie z przedmiotów,
które posiadasz, wymieniaj się przedmiotami ze znajomymi/sąsiadami,
naprawiaj,
ź inwestuj w zieleń wszędzie, gdzie tylko możesz: skwery, parki, domowe
ogródki, balkony, zielone dachy i ściany.
Adaptacja do zmian klimatu oraz zapobieganie dalszym jego zmianom to już
konieczność. Dlatego ważne jest szybkie działanie – im wcześniej, tym
mniejsze będą straty wynikające z niekorzystnych zjawisk klimatycznych.
Pamiętajmy: wszystko jest ze sobą powiązane i każda, nawet najmniejsza
decyzja, ma znaczenie w naszym globalnym świecie.
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Rubryka Seniora

Jak działa
e-recepta
i e-zwolnienie?
E-recepta obowiązuje od początku tego roku, a obecnie pacjenci mają możliwość
wykupienia elektronicznych recept już we wszystkich aptekach. Jak skorzystać z tej usługi?
Jak otrzymać zwolnienie lekarskie bez wychodzenia z domu? Jakie są zalety tego systemu?
Między innymi na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.
Papier to już przeszłość
E-recepta, podobnie jak e-zwolnienia i e-skierowania, jest częścią większego programu cyfryzacji.
Elektroniczna recepta wystawiana jest przez
lekarza, który korzystając z rejestru leków,
wprowadza do systemu informatycznego
odpowiednie medykamenty dla pacjenta. Chorzy
otrzymują w przychodni jedynie kod dostępu
z numerem PESEL, który jest niezbędny do zakupu
bądź odbioru leków w aptece.
Jeśli pacjent nie ma dostępu do smartfona,
komputera czy drukarki lub nie chce korzystać
z Internetowego Konta Pacjenta, wówczas niewiele
się zmienia – może otrzymać od lekarza wydruk
w formie papierowej z kodem kreskowym do
realizacji w aptece.
Po otrzymaniu e-recepty od lekarza, pacjent
pokazuje w aptece wydruk, SMS-a lub maila
z e-receptą. Następnie farmaceuta skanuje kod
i wydaje leki zapisane na e-recepcie.
Bez wychodzenia z domu
E-receptę można również otrzymać drogą
elektroniczną, bez odwiedzania gabinetu
lekarskiego. W tym celu należy założyć Proﬁl
Zaufany i zarejestrować się w Internetowym Koncie
Pacjenta. Korzyści z posiadania takiego konta to
m.in. dostęp do historii wystawionych e-recept,
e-zwolnień i dokumentacji medycznej – zarówno
przez personel medyczny, jak i przez pacjenta, co
umożliwia lepszą koordynację procesu leczenia
przez lekarza, a w konsekwencji zwiększa
bezpieczeństwo i jakość leczenia.
Trzeba pilnować terminu
Standardowa ważność e-recepty wynosi 30 dni, są
jednak pewne wyjątki:

na wykupienie antybiotyku jest tylko 7 dni
e-recepta na preparaty immunologiczne jest
ważna przez 120 dni
ź pacjenci chorzy przewlekle (przyjmujący
określone leki na stałe) mogą otrzymać receptę
ważną przez 365 dni
ź jednorazowo można wykupić zapas leku na
maksymalnie 180 dni
Zalety systemu
Do głównych zalet e-recepty zaliczyć można
oszczędność czasu – zarówno lekarza, który
wystawia receptę, jak i pacjenta oraz farmaceuty.
E-recepty mają też zniwelować problem braku
pieczątki czy nieczytelności recepty oraz związanej
z nimi konieczności ponownych wizyt u lekarza.
Pacjent ma też możliwość częściowej realizacji
e-recepty – jeśli na recepcie wypisanych jest kilka
opakowań leku, wówczas może wykupić tylko
jedno opakowanie, a resztę recepty zrealizować
w ramach kolejnej wizyty.
Zwolnienie lekarskie w dobie koronawirusa
Po badaniu ubezpieczonego lub chorego członka
ro d z i n y z a p o ś re d n i c t w e m s y s t e m ó w
teleinformatycznych można wystawić
zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności
do pracy. W praktyce oznacza to telefon do lekarza
pierwszego kontaktu i konsultację medyczną, po
której lekarz wypisuje e-receptę i wystawia
w systemie e-zwolnienie lekarskie, które w tej samej
chwili dostaje pracodawca i ZUS.
Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po
osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za
pośrednictwem połączenia telefonicznego lub
komputerowego, a także po analizie dostępnej
dokumentacji medycznej tej osoby. Dzięki
ź
ź

teleporadzie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania
się koronawirusa, zapewniając bezpieczeństwo
zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.
Po zwolnienie można także dzwonić za
pośrednictwem całodobowej infolinii NFZ,
poświęconej pytaniom w sprawie koronawirusa, pod
numerem telefonu 800 190 590. Więcej informacji na
ten temat można znal e ź ć n a p o r t a l u
www.pacjent.gov.pl
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Andrzej
Zarudzki:
„dla ojca liczyło się
tylko lotnictwo,
tylko o tym mówił”
W kolejnym odcinku „Świadków historii”, serialu dokumentalnego o dziejach miasta, o życiu
swojego ojca Wacława Zarudzkiego, pilota i mechanika z Rumi, uczestnika walk o Wybrzeże w 1939
roku, opowiada jego syn – Andrzej Zarudzki.
i służyć do wożenia melduOd lewej Wacław Zarudzki, Henryk Zarudzki, Władysław Zielniewicz, Rumia, połowa lat 30.
nków. Oprócz Wacława
Zarudzkiego i Edmunda
Jereczka pilotem plutonu był
też Stanisław Czerwiński,
który pilotował Lublina –
opowiada Andrzej Zarudzki.
Wrześniowe dzieje Wacława
Zarudzkiego przypominają
scenariusz filmy wojennego.
Mimo całej grozy tamtych
wydar zeń, w realiach
wojennych znalazło się też
miejsce na historie zabawne.
– Przed zajęciem lotniska
w Rumi samoloty plutonowe
zostały ewakuowane do Obłuża. Ciekawe są uciec z niewoli i w cywilnych ubraniach dołączyć
okoliczności tej ewakuacji. O ile wojskowy Lublin do reszty rodziny – opowiada Andrzej Zarudzki. –
posiadał maskowanie, o tyle oba RWD-13 były W międzyczasie po zajęciu Rumi dom mojej babci
czerwono-srebrne, widoczne jak kwiaty na łące. spalono, całą rodzinę wypędzono pod
Dlatego też mój ojciec i Jereczek postanowili Częstochowę, do miejscowości o nazwie Kalej.
nazbierać z okolicznych pastwisk świeżych Okupację rodzina przetrwała prawie w całości.
krowich odchodów i nimi prowizorycznie Tylko starszy brat mojego ojca nie wrócił nigdy
zamaskować swoje maszyny – śmieje się Andrzej z Wielkiej Br ytanii, w której pracował
Zarudzki
najprawdopodobniej jako mechanik lotniczy.
W przeddzień upadku Kępy Oksywskiej Wacław Jego wojenne losy owiane są zresztą w dużej
Zarudzki podjął wraz z Edmundem Jereczkiem mierze tajemnicą – dodaje.
próbę relokacji swoich maszyn do Szwecji. Niewielu mieszkańców Rumi zdaje sobie sprawę,
Okazała się ona połowicznie szczęśliwa.
że miejscowe lotnisko było kuźnią powojennej
– Przed upadkiem Kępy Oksywskiej mój ojciec kadry lotniczej. Dziesiątki znanych polskich
i Jereczek dostali rozkaz ewakuowana swoich konstruktorów, pilotów i mechaników
samolotów do Szwecji. Jereczkowi się udało. Mój rozpoczynały swoją karierę właśnie w naszym
ojciec miał mniej szczęścia. Ze względu na awarię mieście.
silnika nie mógł wzbić się ponad pułap chmur – Piloci, którzy zaczynali swoją karierę na lotnisku
i zmuszony był do powrotu na Kępę Oksywską w Rumi, a po wojnie wskrzeszali przemysł lotniczy
i przymusowego lądowania. Później udało mu się w Warszawie, zawsze potrafili się odnaleźć.
Kochali lotnictwo, byli nim zafascynowani. Dla
mojego ojca liczyło się tylko to, tylko o tym mówił
Pełne nagranie rozmowy już wkrótce dostępne będzie na miejskim kanale
– podsumowuje Andrzej Zarudzki.
YouTube „Miasto Rumia” oraz miejskim profilu Facebook. Zapraszamy
do oglądania!

Zarudzcy zamieszkali w Rumi w pierwszej
połowie lat dwudziestych. Ich rodowym
gniazdem była wieś Zarudzie w pobliżu
sienkiewiczowskiego Zbaraża (obecnie teren
Ukrainy). Przybycie rodziny Zarudzkich na
Pomorze zbiegło się w czasie z budową
rumskiego lotniska.
– W Rumi przed wojną lądowały samoloty. Mój
tata był wówczas młodym chłopakiem, urodził się
w 1920 roku. Lotnictwo działało na niego jak
magnes. Praktycznie cały wolny czas spędzał na
terenie lotniska, podobnie zresztą jak jego starszy
brat Henryk Zarudzki. Obaj zaprzyjaźnili się
wkrótce z mechanikiem aeroklubowym (lotnisko
było siedzibą Aeroklubu Gdańskiego)
Władysławem Zielniewiczem, który zaczął ich
przyuczać do zawodu – mówi Andrzej Zarudzki.
– Osobom związanym z lotniskiem dobrze znana
była także moja babcia, mama mojego ojca,
Maria Zarudzka. Jej dom znajdował się w pobliżu
portu lotniczego, a że posiadał ogród, więc
wkrótce stał się miejscem spotkań członków
Aeroklubu Gdańskiego, lotników i pracowników
lotniska. Nazywano ją aeroklubową mamą –
dodaje.
Rozwój lotniska przerwał wybuch II wojny
światowej. Wacław Zarudzki brał w niej udział
jako pilot samolotu typu RWD-13.
– W chwili wybuchu wojny mój ojciec miał niecałe
19 lat. Mimo to został wcielony jako pilot do tzw.
Plutonu Łącznikowego Lądowej Obrony
Wybrzeża. Dowódcą tego oddziału był Edmund
Jereczek. Jednostka dysponowała trzema
samolotami: dwoma aeroklubowymi RWD-13
i jednym wojskowym Lublinem R-XIII na kołach.
Ten ostatni miał pełnić rolę samolotu sztabowego
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Autor artykułu:
Darek Rybacki

Wzmianki o Zagórzu i Szmelcie
w dawnej prasie i przewodnikach

Villa Emilie i Villa dra Timma
na pocztówce z pocz. XX wieku

Młyn na Szmelcie, pocztówka z pocz. XX wieku

Czasy pruskie
Zagórze i Szmelta, położone w urokliwej Dolinie
Zagórskiej Strugi (nazywanej też Doliną Szmelty lub
Szmelcu), wymieniane były w kontekście
wypoczynkowym w różnego rodzaju materiałach
prasowych mniej więcej od końca XIX wieku.
Wśród doniesień z tego okresu wyróżniały się przede
wszystkim opisy istniejących wówczas w okolicy
hoteli i restauracji. Max Nehring, właściciel Hotelu
Schmelztal (mieścił się on w nieistniejącym już
budynku przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego
i Sabata), tak reklamował swój przybytek w 1899 r.:
„Polecam mój stojący wśród drzew i kwiecia ogród
rowerzystom i wszelkim przyjaciołom natury. Pobyt
w Hotelu Schmelztal to najlepszy sposób na
wypoczynek w uroczej Szmelcie. Troszczymy się
o pyszne dania i napoje podawane przez przyjazną
i solidną obsługę. Z poważaniem – Max Nehring”1.
W prasie chętnie opisywano też kompleks hotelowy
„Hotel Claassen” i restaurację leśną „Auerhahn”
będące własnością Eduarda Claassena. Pierwszy
obiekt przetrwał częściowo do naszych czasów: jest
to budynek przy ulicy Sobieskiego 16, tzw. Biały
Dworek. Od 1910 roku w Hotelu Claassen
funkcjonował punkt informacyjny i noclegowisko
Ogrody Hotelu Schmelztal (Zajazdu Sobieskiego),
pocztówka z 1906 r.

Na przełomie XIX i XX wieku tereny obecnego
Zagórza i Szmelty cieszyły się dużym uznaniem
wśród letników. Miało to swoje przełożenie na liczbę
wzmianek o obu miejscowości w przewodnikach,
artykułach prasowych i reklamach.

organizacji krajoznawczej Der Deutsche
Heimatbund für den Osten2.
Z kolei nieistniejąca dzisiaj restauracja leśna
znajdowała się przy brukowanej drodze z Zagórza do
Zbychowa. Jej atrakcją była drewniana wieża
widokowa, której wizerunek zachował się na
nielicznych materiałach graficznych oraz w opisach –
m.in. pisemnej relacji z wycieczki gdańskiego
Towarzystwa Botaniczno-Zoologicznego w rejon
Zagórza i Szmelty3.
Szczegółów dotyczących doliny Zagórskiej Strugi
w czasach pruskich dostarcza też czasopismo Der
Wanderer z 15 czerwca 1905 r.: „W trzecim dniu
naszej wycieczki skierowaliśmy się do Doliny Szmelty
przy Zagórzu (...). Miejsce to bezspornie należy do
najpiękniejszych części, jakie zaoferować mogą całe
wschodnie Kaszuby. Następnie wspięliśmy się na
górę znajdującą się na brzegu lasu po północnej
stronie Doliny, aby podziwiać wspaniały krajobraz
rozciągający się u naszych stóp”4.
Nasze okolice chętnie odwiedzali też rowerzyści.
Krótka relacja z wyprawy rowerowej wraz z opisem
Zagórza znajduje się m.in. w gazecie Danziger
Neueste Nachrichten z maja 1899 roku5.
A w wolnej Polsce…
W pierwszych latach po 1920 roku, a więc po
przejęciu Pomorza przez administrację polską,
Dolina Zagórskiej Strugi wciąż była chętnie
odwiedzana przez turystów. Tak o urodzie tej części
naszego miasta pisał Bolesław Koselnik
w „Przewodniku po Gdyni, Wybrzeżu i Szwajcarii
Kaszubskiej” z 1931 r.: „Zdrowe powietrze, piękne
lasy iglaste, o gęstym podszyciu drzew i krzewów

liściastych i różnorodne krajobrazy, a także dogodna
komunikacja, tak kolejowa jak automobilowa, złożyły
się na powstanie wygodnego letniska (…).
Z Zagórza można urządzać automobilowe lub piesze
wycieczki – spacery po najbliższej okolicy.
Do okolicznych obiektów, zasługujących na
zwiedzenie, należy zaliczyć: leśniczówkę Zagórze (…),
dolinę zagórskiego potoku, zwaną inaczej doliną
Szmelty, przez którą prowadzi w głąb Kaszubskiej
Szwajcarii, wygodna, wijąca się w postaci serpentyny,
szosa (…). Z okolicznych wzniesień roztacza się
wspaniały widok na dolinę Redy oddzielającą Kępę
Oksywską od Puckiej oraz na Zatokę”6.
Piękny opis Zagórza zawarł w swoim „Przewodniku
po polskiem Wybrzeżu” cytowany już na łamach
niniejszej rubryki Józef Staśko: „Obcy przybysz, który
zabawił w okolicach Zagórza jakiś czas, nie pożałuje
tego. Ta cudna przyroda, pełna krasy szczególniej
wśród wąwozów leśnych, oddziałać potrafi na każdy
świeży umysł. Drażni ciszę tylko pociąg
przebiegający w dole od czasu do czasu, a jeśli w głąb
dolin się zapuścimy, to już nic ciszy nie zakłóci”7.
Równie treściwego, chociaż znacznie bardziej
zdawkowego, opisu dostarcza reklama Uzdrowiska
Zagórze, czyli dawnego pruskiego zakładu dla
alkoholików, który przez pewien czas funkcjonował
w okresie międzywojennym jako pensjonat:
„Uzdrowisko Zagórze (pow. morski), dolina Szmelcu,
w malowniczej okolicy, wśród gór i lasów, blisko do
morza, poleca po całkowitej renowacji, pokoje
słoneczne z pełnem utrzymaniem, ceny niskie, dobra
kuchnia”8. Krótka informacja o Zagórzu w kontekście
letniska pojawia się też w Informatorze Wybrzeża
Morskiego z 1926 r9.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Nieco więcej o urodzie Zagórza można przeczytać
też w artykule opublikowanym w Słowie Pomorskim
z 1928 r.: „Zagórze – gdzie to jest? Ach, tak – za
górami, za lasami, tam w okolicy Wejherowa (...). Tak
może powie niejeden z czytelników. A jednak to
Zagórze – to nie byleco i dużo możnaby o niem
powiedzieć. Mógłbym tutaj np. zachwycać się
prześlicznym krajobrazem kaszubskim, w którym
wieś ta leży jak wyspa uwieńczona zielonym łukiem
wzgórz. Lecz kto chce poznać Kaszuby, niech
najlepiej sam pojedzie i zobaczy na własne oczy”10.
Jako ciekawostkę warto dodać, że dużym
problemem dla polskich letników (szczególnie
spoza Pomorza) mógł być brak stosownych map
turystycznych regionu. Jak informował
„Ilustrowany przewodnik z województwie
pomorskim” z 1924 r.: „Mapy turystyczne istnieją
tylko dla okolic nadmorskich i Szwajcarii
Kaszubskiej. Są to trzy mapy niemieckie wydane
w r. 1913 przez A. W. Kafemana w Gdańsku,
opracowane przez Wilhelma Schwandta pt.
Wegekarten durch die Kasubische Schweiz (…).
Pozatem istnieje wydana przez tą samą firmę
opracowana przez C. Müllera Touristen Karte von
Sagorsch, Gnewau und Neustadt (Zagórze,
Gniewowo i Weyherowo), oraz opracowana przez
E. Habermana w r. 1915 Wanderkarte von der
Königl. Forst Kielau, Gdingen, Oxhöft, Sagorsch
(Chylonja, Gdynia, Oksywie, Zagórze) i wydana
pr zez Verschönerungsverein w Oliwie
Wanderkarte vom Ostseebade und Luftkurorte
Oliva und dem Seebade Zoppot (…). Wadą tych
map jest nomenklatura niemiecka, więc dla
korzystana z nich potrzeba używać skorowidza
nazw polskich w b. dzielnicy pruskiej wydanego w r.
1920 przez wojskowy instytut geograficzny (bardzo
niedokładny)”11.

Dodatkowych informacji dostarczają też napisy
na pocztówkach. Wśród wielu przykładów warto
przytoczyć treść pocztówki wysłanej w czasach
okupacji niemieckiej, znajdującej się obecnie
w zbiorach Urzędu Miasta Rumi. Na jej odwrocie
znajdują się napisane w języku polskim
pozdrowienia, któr ych adresatką była

p. Stanisława Weiner z Krakowa: „Z naszej bardzo
pięknej Doliny [Zagórskiej Strugi] przesyłam
ucałowanie rączek i serdeczne pozdrowienia.
Również pozdrawiają Riebandtowie, Kuptzowie,
Czesia i Wiktor. Czuję się tu jak w domu. Szkoda,
że jutro już muszę się ze wszystkiemi pożegnać”12.
Nadawca pocztówki nie jest znany.

Widok na Szmeltę, pocztówka przedwojenna
1. Reklama Hotelu Schmelztal, Danziger Courier, 19 maja 1899 r. nr 116, s. 4.
2. Die Presse, nr 175, 29 lipca 1910 r., s 7.
3. Wycieczka po Zagórzu w 1907 r., za Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins, Danzig 1908 s. 35.
4. Artykuł w czasopiśmie Der Wanderer, 15 czerwca 1905 r.
5. Danziger Neueste Nachrichten, 20 maja 1899 r., nr 117, s. 5.
6. Bolesław Koselnik, „Przewodnik po Gdyni, Wybrzeżu i Szwajcarii Kaszubskiej”, 1931 r., s. 113-115.
7. Józef Staśko, Przewodnik po polskiem wybrzeżu, Poznań 1926 r., s. 142-143.
8. Słowo Pomorskie, nr 147, 28 czerwca 1931 r. s. ?.
9. Informator Wybrzeża Morskiego, Gdynia 1926 r., s. 40.
10. Artykuł w Słowie Pomorskim, 5 grudnia 1928 r., nr 281, s. 5.
11. M. Orłowicz, „Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskim”, Lwów-Warszawa 1924 r., s. 79
12. Pozdrowienia z oryginalnej pocztówki wysłanej przez nieznanego adresata do p. Stanisławy Weiner z Krakowa, 16
czerwca 1942 r. Oryginał w zbiorach Urzędu Miasta Rumi.

W pamięci r umian
„Piekiełkiem” wielu mieszkańców Rumi błędnie
nazywa rekreacyjną polanę leśną nieopodal
osady Stara Piła. Do charakterystycznego
miejsca dotr zeć można brukowanym
przedłużeniem ulicy Kamiennej.
Od wielu lat miejsce to wykorzystywane jest do
organizowania szkolnych otrzęsin, finałów
wycieczek pieszych, rowerowych czy konnych,
a także wydarzeń rekreacyjnych. Dawniej polana
nie posiadała infrastruktury, w ostatnich latach
przekształcono ją w parking leśny i wyposażono
w drewniane ławki, wiaty oraz kręgi ogniskowe.
Nieoficjalna nazwa „Piekiełko” nawiązuje do
dawnej leśniczówki i osady znajdującej się
ok. 2 kilometrów na południe od leśnej polany.
Wbrew pozorom nazwa nie ma nic wspólnego
z szatańskimi mocami. Gwarowo „piekiełkiem”
nazywa się koszyki do zbierania owoców
leśnych czy grzybów. Tych w okolicy nie
brakuje…
Rumskie Nowiny nr /kwiecień/

Tzw. „Piekiełko”
– parking leśny niedaleko osady Stara Piła

Parking leśny między Starą Piłą a Piekiełkiem, fot. D. Rybacki
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Co robić
w domu
podczas
kwarantanny?

Czas wszechobecnej kwarantanny można fajnie spędzić bez
wychodzenia z domu. Niektórzy mają już dość seriali czy
gier planszowych. Na szczęście świat odpowiedział na
dzisiejsze problemy i potrzeby – wszystko, co może nam
urozmaicić czas, jest dostępne online.
Nie wychodząc z domu można zwiedzić najlepsze muzea i przyjrzeć się dziełom
sztuki, można obejrzeć z dziećmi spektakle teatralne czy lalkowe, można też ćwiczyć
wspólnie z gwiazdami fitness i sportu. W sieci dostępne są również darmowe kursy
dokształcające, które prowadzą ludzie pracujący na uczelniach wyższych. Możemy
ten czas spędzić również z całą rodziną i filmami typu „zrób to sam”.

Na facebookowym profilu Rodzina w Mieście Rumia powstał post, w którym
wymieniamy ciekawe atrakcje, możliwości i pojawiające się nowinki. Część z tych treści
znaleźliśmy sami, a część podesłali nam nasi kochani rumianie. Was również
zachęcamy do odwiedzin naszego profilu i dzielenia się swoimi pomysłami lub
znalezionymi w internecie materiałami.

Oto tylko kilka spośród wielu ciekawych propozycji:
ź

ź

ź

ź

ź

DomoweZoo, czyli edukacyjny cykl, podczas którego w każdą środę
i piątek o godzinie 12:00 można poznać historię jednego
z mieszkańców zoo. Opowieść o zwierzętach transmitowana jest na
Facebooku.
Nasze rumskie Laboratorium Pomysłów WittLab codziennie
udostępnia zdjęcia i filmiki z nowymi pomysłami na to, jak spędzić
czas z dziećmi w domowym zaciszu.
Animator Team na swoim Facebooku udostępnia nie tylko gry
i zabawy, ale również pokazuje, jak w formie zabawy nauczyć
dziecko podstaw pierwszej pomocy.
Na blogu www.angielskihavefun.blogspot.com można znaleźć
wpisy o ciekawych sposobach nauki języka angielskiego poprzez
zabawę. Natomiast z myślą o dorosłych szkoła językowa Talkersi
prowadzi na Facebooku cykl wykładów.
Polecamy również stronę www.navoica.pl, która prowadzi
całkowicie darmowe kursy. W ofercie można znaleźć m.in. szkolenia
z zakresu zarządzania strategicznego czy technologii

ź

ź

ź

ź

informatycznych.
Empik udostępnia wszystkim użytkownikom konto premium, czyli
darmowy dostęp do 11 tysięcy e-booków i audiobooków. Wystarczy
zainstalować aplikację Empik Go, by zanurzyć się w świecie
bestsellerów.
Muzea, które oferują wirtualny spacer, to między innymi: Musée du
Louvre w Paryżu, British Museum w Wielkiej Brytanii, Metropolitan
Museum of Art w Nowy Jorku, Muzeum Królowej Zofii w Madrycie
czy Muzeum Powstania Warszawskiego.
Lista oferty internetowej instytucji kultury polecanej przez
Ministerstwo Kultur y i Dziedzictwa Narodowego:
https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
Miejski Dom Kultury w Rumi zachęca do oglądania swoich filmików
z ćwiczeniami logopedycznymi, oprócz tego prezentowane są
propozycje zajęć plastycznych. (Więcej na stronie 11)

Autorki: Anna Mróz i Paulina Krzemińska
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Rumia zyskała społecznego pełnomocnika

do spraw historii
Na początku marca odbył się premierowy pokaz „Świadków historii” –
nowego serialu dokumentalnego o Rumi. Autorem cyklu jest Darek
Rybacki, który tego samego dnia został doceniony za dotychczasową
działalność na rzecz propagowania historii miasta. Burmistrz Michał
Pasieczny powołał go na społecznego pełnomocnika do spraw historii.
To „tylko” pasja
Już będąc dzieckiem, Darek Rybacki fascynował się śladami przeszłości.
Interesowały go zabytkowe budynki, ruiny, ciekawe przedmioty, fotograﬁe,
opowieści starszych osób. Ta pasja uzewnętrzniała się w jego życiu na różne
sposoby: przez wiele lat był rekonstruktorem historycznym, pracował
w muzeum, prowadził blogi i wideoblogi, pisał także artykuły i prace
dotyczące zagadnień historycznych. Nigdy jednak nie zdecydował się, by
studiować na tym polu. Jak podkreśla – chciał, żeby historia pozostała jego
hobby, czymś, co robi wyłącznie z zamiłowania, a nie dlatego, że to wyuczony
zawód. Sam uważa się raczej za popularyzatora wiedzy, a nie badacza
w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Trzeba działać
Poza stworzeniem dwóch sezonów serialu dokumentalnego pod tytułami
„Śladami dawnej Rumi” i „Świadkowie historii”, udało mu się powołać do życia
archiwum cyfrowe dostępne pod adresem www.historiarumi.pl,
zorganizować kilkadziesiąt spacerów historycznych, opublikować dziesiątki
artykułów w lokalnej prasie i portalach internetowych, rozpocząć cykl
„Spotkań z historią Rumi” w Stacji Kultura czy też skonsultować kilkanaście
projektów inwestycyjnych i prospołecznych, które pośrednio promują lokalne
dziedzictwo. Najbardziej jednak dumny jest z tego, że udało mu się ustalić
wiele nowych faktów w oparciu o źródła, które nigdy dotąd nie były
analizowane. Innymi słowy – odebrać przeszłości kilka tajemnic.

Historyczne perełki
Pełnomocnik burmistrza Rumi do spraw historii to funkcja społeczna,
pełniona dla dobra publicznego. Do jego zadań należy prowadzenie
działalności edukacyjnej związanej z dziedzictwem miasta, gromadzenie
informacji i prowadzenie badań dotyczących lokalnej historii. Ma on inicjować
i koordynować działania w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa
kulturalnego. Pełniąc tę funkcję, Darek Rybacki będzie też pomagać lokalnym
organizacjom i instytucjom prowadzącym działalność w zakresie nauki
i kultury, a także wspierać domy kultury, biblioteki i organizacje pozarządowe
w zakresie promocji lokalnej historii oraz dziedzictwa. Istotnym zadaniem
będzie również prowadzenie ewidencji miejsc szczególnie istotnych dla
lokalnej historii, jak i ewidencji cennych zabytków znajdujących się w zbiorach
lokalnych organizacji i instytucji. Darek Rybacki nadal będzie też
odpowiedzialny za internetowe Archiwum Cyfrowe Rumi.
– Moim najważniejszym celem jest odkrywanie historii Rumi przed
mieszkańcami i rozpowszechnianie wiedzy o niej za pomocą atrakcyjnych
i nowoczesnych narzędzi – słuchowisk, ﬁlmów, stron internetowych, wystaw
wewnętrznych i plenerowych, spotkań czy dyskusji. Chciałbym, żeby nasza
historia była obecna zarówno w świecie wirtualnym, jak i przestrzeni
miejskiej. Wyzwań jest bardzo wiele, mam nadzieję, że w najbliższych latach
podołam większości z nich – przyznaje Darek Rybacki, nowo powołany
pełnomocnik.

Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

„Przepyszny przepis”

Kanapka z jajkiem
i awokado
Awokado, choć zalicza się do owoców, wykorzystywane jest przede wszystkim
w potrawach wytrawnych. Jego kremowa, orzechowa konsystencja sprawia,
że świetnie nadaje się do przygotowania różnorodnych past. Zawiera m.in.
potas, witaminę A, C i E oraz luteinę. Włączając awokado do swojej codziennej
diety, dostarczamy organizmowi także cenne kwasy omega. Kromka z jajkiem
i awokado to pyszna propozycja dla wszystkich wielbicieli kanapek, którym
znudziły się tradycyjne połączenia.

ź
ź
ź
ź
ź
ź

Składniki na 1 porcję
1 kromka dowolnego chleba
½ awokado
1 jajko
rukola
sól
pieprz
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Przygotowanie:
Jajko ugotować na miękko (około 6 minut). Miąższ z połowy awokado rozgnieść widelcem, doprawić szczyptą soli
i pieprzem. Rozsmarować na kromce chleba, na wierzchu ułożyć rukolę. Ugotowane jajko obrać ze skorupki,
przekroić bezpośrednio na kanapce, posypać pieprzem. Podawać od razu.
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SPORT

sportowa
strona
miasta

Roztańczona pasja
Kiedy w 1998 roku wielokrotna mistrzyni Polski oraz
finalistka mistrzostw Europy i świata w gimnastyce
artystycznej Renata Urbanik-Siwiec zakładała Zespół
Tańca SPIN, nikt nie mógł się spodziewać takiego
obrotu spraw. Od tego czasu grupa nie tylko znacznie
się rozrosła, sprofesjonalizowała i trafiła pod opiekę
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, ale
i odniosła liczne sukcesy. Jaka historia się za tym kryje?
Założycielka zespołu w czasach swojej sportowej
świetności należała do najlepszych polskich
gimnastyczek artystycznych. Przez jedenaście lat
występowała w narodowych barwach, odnosząc
sukcesy na międzynarodowej arenie, jej
ulubionym przyborem była piłka. Karierę
zakończyła w wieku 25 lat, jednak nie porzuciła
sportu na dobre.
W 1998 roku, będąc już mamą i nauczycielem
wychowania fizycznego w Salezjańskim Liceum
Ogólnokształcącym, utworzyła grupę taneczną
SPIN. Na początku było to połączenie baletu,

gimnastyki i tanecznych kroków. Bardziej od
umiejętności dzieci liczyła się ich pasja
i zaangażowanie. Z biegiem lat grupa się
rozrosła, a w 2006 roku zespół trafił pod opiekę
MOSiR-u.
Kiedy założycielka grupy stwierdziła, że z racji
wieku nie powinna już pracować, zaczęła szukać
następczyni. Wówczas okazało się, że
najlepszym kandydatem na głównego trenera
i choreografa jest Aleksandra Borowczak,
absolwentka Ogólnokształcącej Państwowej
Szkoły Baletowej w Gdańsku oraz Uniwersytetu
Muzycznego w Warszawie.
Przez ostatnie 22 lata rumskie tancerki
wielokrotnie stawały na podium podczas
konkursów tanecznych i festiwali o randze
powiatowej, wojewódzkiej, krajowej oraz
międzynarodowej. Wśród najważniejszych
sukcesów wymienić można wielokrotnie
zdobywane tytuły mistrzów świata, Europy
i Polski w tańcu modern, jazz dance i show
dance. Przełomowym dla zespołu momentem
było zdobycie w 2009 r. mistrzostwa świata
w Kanadzie – był to pierwszy tak znaczący tytuł.
W ostatnim czasie Zespół Tańca Spin odnosił
sukcesy podczas Festiwalu Form Tanecznych
Dance OFF w Bolszewie (grudzień 2019) oraz
Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów
Artystycznych „Moc Tańca” w Kosakowie (luty
2020). Jednym z najważniejszych wydarzeń
w tym sezonie była XI Rumska Gala Sportu,
gdzie tancerki otrzymały nagrody burmistrza za
wybitne osiągnięcia sportowe.
Tych sukcesów nie byłoby bez ciężkiej
i systematycznej pracy, dlatego dziewczęta
intensywnie trenują. Na początku tego roku do

zespołu dołączyła nowa trenerka i choreografka
– Marta Czyż, która prowadzi grupy turniejowe.
Jest ona nie tylko dyplomowanym pedagogiem
tańca jazzowego, magistrem sztuki oraz
absolwentką Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie, ale także
choreografem trzech edycji emitowanego
w telewizji Polsat programu „Dancing with the
Stars. Taniec z Gwiazdami”.
W zespole trenuje aktualnie około 100 tancerek
w 6 różnych grupach wiekowych: od 3. roku
życia do pełnoletnich. Zajęcia są prowadzone
z różną częstotliwością – najmłodsi trenują raz
w tygodniu, a najbardziej zaawansowani cztery
razy. Oprócz zajęć stacjonarnych tancerze biorą
udział w weekendowych warsztatach
tanecznych, obozach i zgrupowaniach
wakacyjnych. Łącznie przez 22 lata działalności
zespół wychował około 1000 tancerzy.
Obecnie grupa ma przestój w treningach
spowodowany pandemią, wszystkie zawody
zostały przełożone na inne terminy. Można się
jednak spodziewać, że gdy tylko koronawirus
odpuści, „spinki” powrócą ze zdwojoną siłą.
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Najważniejsze osiągnięcia zespołu:
11-krotne mistrzostwo świata (IDO, WADF)
10-krotne wicemistrzostwo świata (IDO, WADF)
9-krotne II wicemistrzostwo świata (IDO, WADF)
11-krotne mistrzostwo Europy (IDO, WADF)
11-krotne wicemistrzostwo Europy (IDO, WADF)
8-krotne II wicemistrzostwo Europy (IDO, WADF)
9-krotne mistrzostwo Polski (IDO, WADF)
16-krotne wicemistrzostwo Polski (IDO, WADF)
Rumia naturalnie pomysłowa

SAMORZĄD

Ponad 300 miast
przemówiło
jednym głosem
Konieczność naprawy finansów samorządowych, zażegnanie kryzysu związanego
z oświatą i większa troska o klimat – to główne
postulaty przedstawicieli ponad 300 miast
z całej Polski, w tym Rumi. Delegaci wspólnie
zaapelowali do rządu i parlamentu podczas
Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast
Polskich.
Razem można więcej
Związek Miast Polskich to organizacja samorządów
miejskich powołana do opracowywania wspólnego
stanowiska wobec rządu, a także promocji miast
członkowskich w Polsce i za granicą. Wśród 330
miast członkowskich znaleźć można silną
reprezentację Pomorza, w tym: Gdańsk, Gdynię,
Wejherowo czy Rumię.
W ramach działalności tej organizacji co roku
odbywa się Zgromadzenie Ogólne Związku Miast
Polskich. Podczas obrad, w których uczestniczą
wyznaczeni delegaci, kształtowana jest działalność
programowa ZMP, sporządzane są wnioski oraz
podejmowane są uchwały. Tegoroczny zjazd odbył
się na początku marca we Wrocławiu i został
zdominowany przez trzy tematy.
Rządowe działania za miejskie pieniądze
Przedstawiciele ponad 300 samorządów przede
wszystkim apelowali do rządu i parlamentu
o zapewnienie adekwatnego do przekazywanych
zadań stabilnego finansowania.
– Ze smutkiem stwierdzamy, że stan finansów
lokalnych i regionalnych w Polsce ulega
w ostatnich latach istotnemu pogorszeniu
i destabilizacji – podkreślali delegaci.
Zdaniem samorządowców rozwiązanie tego
problemu byłoby możliwe m.in. poprzez
zagwarantowanie im samodzielności w realizacji

zadań własnych czy zrekompensowanie ubytków
we wpływach z podatku PIT, które są
spowodowane zmianami ustawowymi z 2019 roku.
Szkolne dzwonki biją na alarm
Kolejny apel dotyczył zażegnania kryzysu polskiej
oświaty, który wykracza poza kwestie finansowe.
Wśród opisanych przez samorządowców
problemów pojawiły się przepełnione programy
nauczania oraz likwidacja gimnazjów. Zdaniem
włodarzy to właśnie te zmiany najbardziej
skomplikowały życie uczniom oraz ich rodzinom.
Związek zdecydowanie bije na alarm w kwestii
jakości edukacji.
– Tylko dzięki wysiłkowi nauczycieli pasjonatów,
rosnącemu dynamicznie wsparciu finansowemu
samorządów terytorialnych – które zadania
oświatowe traktują jako priorytetowe – oraz
przejawiającym się w różnych formach
zaangażowaniu rodziców udawało się dotąd
zapewniać dzieciom i młodzieży odpowiednią
jakość nauczania i wychowania. Niestety
zobowiązane do tego władze państwowe nie
potrafiły zorganizować sprawnie działającego
systemu edukacji, który umożliwiłby
zaangażowanym środowiskom zapewnienie
młodym Polakom wiedzy, umiejętności
i kompetencji na poziomie wymagań XXI wieku –
czytamy w apelu ZMP.

Historia ZMP
Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów
II Rzeczpospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. W latach 1917-1939 Związek
aktywnie działał na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast.
Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń.
Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach.
Po drugiej wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona.
W pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa
odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy blisko 60 miast podjęło uchwały o przystąpieniu do
Związku, a w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego
Kongres Restytucyjny.
Związek Miast Polskich od 1990 roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności.
Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 300 miast,
w których mieszka ponad 70% miejskiej ludności kraju. ZMP ma na celu wspieranie idei samorządu
terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.
Rumskie Nowiny nr /kwiecień/

W obronie planety
Uczestnicy Zgromadzenia ZMP zwrócili też uwagę
na postępujące zmiany klimatu, które mają
znaczący wpływ na rozwój miast i jakość życia
mieszkańców. Jak podkreślają samorządowcy, cały
czas podejmują oni rozmaite działania w celu
ochrony środowiska, korzystając z własnych lub
pozyskanych pieniędzy. Dzięki ich staraniom udało
się m.in. zbudować oczyszczalnie ścieków,
zorganizować ekologiczny transport publiczny,
ograniczyć niską emisję czy zbudować instalacje
z odnawialnymi źródłami energii. Chcąc
podejmować kolejne działania chroniące
środowisko i przeciwdziałające zmianom klimatu,
wystosowali oczekiwania wobec polskiego rządu
oraz instytucji unijnych.
– Wspólnie z naszymi mieszkańcami chcemy
podejmować wyzwania klimatyczne. Rosnąca
świadomość zagrożeń przekłada się bowiem na
gotowość do działania, którą deklarujemy.
Wielokrotnie udowodniliśmy, że władze lokalne
potrafią działać szybko i skutecznie. Naszym
zdaniem, cytując opinię 18 burmistrzów
zasiadających w Komitecie Regionów, walka
ze zmianami klimatu zostanie wygrana lub
przegrana w miastach – podsumowali włodarze
w swojej rezolucji.
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WESOŁYCH ŚWIĄT

Życzymy Państwu zdrowia oraz by nadchodzące Święta
Wielkanocne były czasem refleksji i odpoczynku.
Oby w tych dniach nie zabrakło w Państwa domach
miłości, spokoju, szacunku i radości, a spotkania przy
wielkanocnym stole niech odbywają się
w gronie przyjaciół i rodziny.
Krzysztof Woźniak

Michał Pasieczny

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Burmistrz Rumi

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

Ze względów proﬁlaktycznych Urząd Miasta Rumi został zamknięty dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym, w tych
samych godzinach (poniedziałek: 9:00-17:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30).
Pilne sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie (nr tel. 58 679 65 00 oraz 58 679 65 67), drogą elektroniczną
(urzad@um.rumia.pl; Cyfrowy Urząd www.cu.rumia.eu; ePUAP www.pz.gov.pl) lub w późniejszym terminie.
W przypadku rejestracji aktu zgonu, po uprzednim umówieniu się, interesantów przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego
(nr tel. 58 679 65 21 oraz 58 679 65 22).
W holu Biura Obsługi Mieszkańców została ustawiona skrzynka, w której można składać dokumenty bez konieczności kontaktu
z urzędnikami.
Punkt Banku Rumia Spółdzielczego, który zlokalizowany jest na kondygnacji 0 urzędu, jest nieczynny.
Alkoholowy Telefon Zaufania 514 534 220 – Stowarzyszenie Abstynenckie „Krokus”. Czynny pon-pt 19:00 - 21:00, sob-niedz 18:00 - 22:00.
Rumia naturalnie pomysłowa

