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Wydarzyło się
2 GRUDNIA

w skrócie

„WSPÓLNE PRZYSTRAJANIE” ŚWIĄTECZNEJ CHOINKI
Coroczną miejską tradycją było wspólne przystrajanie
świątecznego drzewka przez najmłodszych rumian oraz
przedstawicieli władz miasta. Tak udekorowana choinka
witała mieszkańców w urzędowym holu. W tym roku
zwyczaj ten został przerwany przez epidemię
koronawirusa, dlatego poproszono najmłodszych, by
przygotowali świąteczne dekoracje w przedszkolach bądź
domowym zaciszu, dając drugie życie plastikowi lub
używając do tego naturalnych surowców. Tak powstały
liczne ozdoby bożonarodzeniowe – m.in. bombki
z jednorazowych kubeczków, gwiazdki z wieszaków czy
też stroiki z szyszek i orzechów. Ekologiczne dekoracje
zostały wykorzystane do przyozdobienia jednego z drzew
stojących przy Miejskim Domu Kultury w Rumi.

10 GRUDNIA

SPOTKANIE ONLINE
Z MARCINEM MELLEREM

Stacja Kultura zaprosiła swoich czytelników na spotkanie online z Marcinem
Mellerem – słynnym historykiem, dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym.
Rozmowę, którą można w całości obejrzeć na facebookowym profilu Stacji Kultura,
poprowadziła Iwona Demska – dziennikarka Radia Gdańsk. Wydarzenie odbyło się
w ramach projektu „Między książką a blogiem. Od strony drukowanej do strony
internetowej”, na który Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi otrzymała
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

21 GRUDNIA

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO
POKOJU DOTARŁO DO RUMI
Przed rumskim Dworkiem pod
Lipami nastąpiło uroczyste
przekazanie Betlejemskiego
Światła Pokoju. W spotkaniu
uczestniczyli mieszkańcy,
skauci ze Związku Harcerstwa
Polskiego, a także przedstawiciele władz miasta:
burmistrz Michał Pasieczny
oraz wiceburmistrz Piotr
Wittbrodt. Chętni mogli zabrać
Światło do swoich domów.

24 GRUDNIA
Chcąc podtrzymać tradycję, która łączy
ludzi od lat, Urząd Miasta Rumi zaprosił
mieszkańców i partnerów do udziału
w akcji #ZdalneKolędowanieWRumi.
Dzięki ogólnodostępnym rozwiązaniom
technologicznym uczestnicy przedsięwzięcia nie musieli fizycznie być
razem, by wspólnie zaśpiewać kolędę pt.
„Przybieżeli do Betlejem”. Efekt tej
współpracy został premierowo
zaprezentowany w samą Wigilię,
za pośrednictwem mediów społecznościowych urzędu.
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

PRZYGOTOWALI ŚWIĄTECZNY

21 GRUDNIA PREZENT DLA 6-OSOBOWEJ RODZINY
Jak co roku przedstawiciele urzędu oraz rady
miejskiej przygotowali prezent dla
potrzebującej rodziny. Tym razem wsparcie
otrzymała mieszkanka samotnie wychowująca pięcioro dzieci. W ramach akcji udało
się zebrać ponad tysiąc złotych, a pieniądze
te przeznaczono na zakup m.in. żywności dla
niemowląt, słodyczy, kolorowanek, odzieży, zabawek oraz środków czystości.
Zapotrzebowanie na poszczególne produkty określił asystent rodziny
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. W akcję zaangażowali się radni:
Teresa Hebel, Krzysztof Woźniak, Maria Bochniak, Daniel Hadam, Michał Kryża,
Marcin Kaczmarek, Liliana Bareła-Palczewska, Florian Mosa, Anna Okrój, Lucyna
Miotk, a także burmistrz Michał Pasieczny oraz wiceburmistrz Ariel Sinicki.

21 GRUDNIA

ZAPROSILI DO UDZIAŁU
W „OT RODZENIU”

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Miejski Dom
Kultury w Rumi przygotował specjalny spektakl
muzyczny pt. „Ot Rodzenie”. W związku
z obostrzeniami epidemicznymi produkcja
została premierowo zaprezentowana online,
w mediach społecznościowych jednostki.
Widowisko zbudowane jest na czterech utworach
będących kolędami z różnych zakątków świata –
Hiszpanii, Francji, Indii oraz Polski. Spektakl
opowiada kilka historii o rodzeniu się nowego
życia, kreacji, powstawaniu, odradzaniu się, końcu pewnej ery i rodzeniu się nowej.
W nagraniach udział wzięli artyści, których publiczność rumskiego Domu Kultury
mogła zobaczyć i usłyszeć w koncercie niepodległościowym pt. „A ty siej”.

RAZEM, ALE OSOBNO, ZAŚPIEWALI KOLĘDĘ
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Rodzina Mikołaja Kułakowskiego ze strony mamy

Z Kazachstanu do Rumi

– długa droga powrotna do ojczyzny
Ta historia sięga 1936 roku, kiedy to dziadkowie „rumianina z wyboru” Mikołaja Kułakowskiego, zostali deportowani
do Kazachstanu. Musieli opuścić tereny ówczesnego Związku Radzieckiego, a dokładniej Nowogród Wołyński – przed
wojną z bolszewikami były to polskie ziemie. Powodem wysiedlenia była ich narodowość.
– Moja babcia ze strony mamy miała wówczas 16 lat. Jej
rodzina została rozdzielona gdzieś na pograniczu obecnej
Rosji i Kazachstanu. Jej rodzice zginęli w transporcie,
rodzeństwo wywieziono na Ałtaj, natomiast samą babcię
adoptowała ciotka. Dziadkowie ze strony ojca zostali
deportowani do Kazachstanu, a takim punktem
przeładunkowym stały się dwa miasta: Kustanaj
i Tajynsza. Tam, wczesną zimą, wyładowano ich
z transportowych wagonów, wskazano im kołki
symbolizujące ich skrawki ziemi i wysłano do pracy, do
kołchozów – relacjonuje nasz rozmówca.
Z początku rodzina dysponowała tylko tym, co zdołała
zabrać w podróż. Warunki do życia były więc bardzo
trudne. Na szczęście zesłańcy, mimo opresyjnej władzy
radzieckiej, mogli liczyć na pomoc lokalnej ludności.
Z biegiem lat sytuacja się poprawiała, rodzina kupiła nawet
niewielki dom, przybywało też deportowanych: Niemców,
Tatarów, Czeczenów i Koreańczyków. Razem było nieco
raźniej, a w pewnym momencie Kazachstan zamieszkiwało
już ponad 100 narodowości.
– To było trudne miejsce do mieszkania. Ludzi trzymano
w strachu, a kraj był sztucznie naciągnięty. Tam, już na
miejscu, babcia poznała swojego męża, czyli mojego
dziadka. Tam też urodzili i poznali się moi rodzice, a później
ja przyszedłem na świat – opowiada Mikołaj Kułakowski. –
Tam, gdzie dorastałem, mieszkały tylko osoby
deportowane, niechciane. Tak zostało aż do mojego
wyjazdu na studia w 1997 roku. Niedaleko naszego domu,
za drogą, mieszkali Chińczycy, po przekątnej Koreańczycy,
za płotem Niemcy, tam Białorusini, a tam Tatarzy. Jako

dzieci, bawiąc się, biegaliśmy od domu do domu. Starsze
osoby nas karmiły, bywało, że jadłem ostrą chińszczyznę
czy coś z niemieckiej kuchni. W szkole pisało się i mówiło
w języku rosyjskim, na ulicy jeszcze inaczej, bo każdy miał
swoje słówka, dlatego czasem to śmiesznie brzmiało.
O tym, jak zróżnicowana etnicznie to była społeczność,
może świadczyć skład osobowy mojej klasy
w podstawówce. Na 22 osoby tylko 1 dziewczyna była
Kazaszką, pozostali byli innych narodowości, w tym 4
Polaków. Co wakacje jeździłem na północ kraju, gdzie
połowa wsi to byli Polacy, a połowa Niemcy. Tam się czuło,
że coś jest nie tak. Niby byliśmy wielkim państwem
i narodem, tak przynajmniej nas uczono w szkole, ale
ludzie mieszkali w swoich enklawach. Nie było wrogości,
bo ziemia obca jednoczyła. Wszyscy czuli się niepewnie,
tam nikt nie był u siebie – podkreśla bohater artykułu.
Zróżnicowanie kulturowe oraz kilometry dzielące rodzinę
Kułakowskich od ojczyzny nie przeszkadzały im
w kultywowaniu narodowych tradycji. Publicznie nie
obnosili się jednak ze swoim pochodzeniem, ponieważ
władze lokalne i państwowe nie patrzyły na to przychylnym
okiem. Mógłby to być nawet powód do represji.
– Język, którym mówiliśmy w domu, nie był czysto polski, to
była gwara wschodnia. Moja babcia mówiła takim
narzeczem (odmiana języka mówionego używana na
pewnym terytorium przez określoną grupę społeczną –
przyp. red.), że tylko mama i ja ją rozumieliśmy. Często, gdy
ktoś do nas przychodził, to pytał się, w jakim języku ona
w ogóle mówi – wspomina Mikołaj Kułakowski. – Mimo że
uczestniczyliśmy w uroczystościach radzieckich, bo taki był

przymus, to moi dziadkowie skupiali się przede wszystkim
na wierze w Boga, to ich podnosiło na duchu. Mając 8 lat,
potajemnie jeździłem z babciami do kościółka,
przygotowywałem się do pierwszej komunii, a później do
bierzmowania. Wigilia czy Wielkanoc były mi wówczas
dobrze znane, w przeciwieństwie do niektórych polskich
świąt państwowych – dodaje.
Sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać w latach
dziewięćdziesiątych, po upadku Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich. Przedstawiciele rządu niemieckiego
i polskiego nawiązali wtedy kontakty ze swoimi
społecznościami, które zamieszkiwały tereny
postradzieckie. Rodakom stopniowo umożliwiano powrót
do ojczyzny.
– Byłem w podstawówce, gdy pojawiły się pierwsze
polonie, między innymi w Karagandzie, skąd pochodzę.
Zaczęto organizować wydarzenia patriotyczne
i państwowe. Był to też okres intensywnej informacji na
temat identyfikacji narodowej. Natomiast w 1993
roku przyjechała pierwsza
komisja, która organizowała
egzaminy wstępne na studia.
To otworzyło furtkę, można
już było wyjechać jako
stypendysta rządu polskiego.
Od tego czasu ta współpraca
bardzo się poprawiła, zaczęli
przyjeżdżać polscy nauczyciele, można było

Rumia naturalnie
pomysłowa
Dziadkowie Mikołaja Kułakowskiego
ze strony mamy
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uczestniczyć w lekcjach języka polskiego czy też wyjeżdżać
na kolonie z udziałem polonii – opowiada nasz rozmówca.
– Kończąc 8-letnią podstawówkę, znałem podstawy
języka. Moją wiedzę zweryfikował wówczas pan Michał,
nauczyciel który ledwo przyjechał do Kazachstanu.
Stwierdził, że dalsza edukacja na podstawowym poziomie
nie ma sensu, że konieczne są lekcje indywidualne.
Powiedziałem mu, że moich rodziców na to nie stać, na co
odparł, że będzie to robił w zamian za produkty
spożywcze, warzywa i mięso. Byliśmy za to bardzo
wdzięczni. Tak też zaczęła się moja intensywna nauka
języka polskiego. Czytałem czasopisma, dyskutowałem
o przeczytanych artykułach, pisałem dyktanda. Później
udało mi się przejść egzamin wstępny, a mając 18 lat
przyjechałem na studia do Polski. Stypendyści mogli się
ubiegać o miejsce w dowolnej uczelni. Ja wiedziałem, że
chcę iść do Wyższej Szkoły Morskiej (obecny Uniwersytet
Morski w Gdyni – przyp. red.), być bliżej morza. To była dla
mnie jedyna możliwość, by zwiedzać świat. I udało się,
zostałem przyjęty. W 1998 roku ukończyłem kurs języka
polskiego w Łodzi, zacząłem studia, a w 2004 roku, będąc
absolwentem studiów inżynierskich i magisterskich,
rozpocząłem moje „pływanie”, czyli pracę zawodową
i samodzielne życie – mówi Mikołaj Kułakowski.
Zanim jednak nasz rozmówca na stałe zamieszkał
w Polsce, musiał przejść przez wieloetapowy
i skomplikowany proces repatriacji. Wizę repatriacyjną –
zarówno wtedy, jak i dziś – można otrzymać wyłącznie na
podstawie zaproszenia wystosowanego przez osobę
fizyczną, instytucję bądź samorząd. Mikołaj Kułakowski nie
miał w Polsce rodziny, a żadna instytucja nie była nim
zainteresowana jako potencjalnym pracownikiem,
ponieważ był dopiero w trakcie studiów. Repatriant zaczął
więc wysyłać listy do gmin z całego kraju.
– W momencie podjęcia decyzji o wyjeździe na studia,
wiedziałem, że nie wrócę do Kazachstanu i zrobię
wszystko, aby zostać w Polsce. Deportacja
i represjonowanie były podstawą do ubiegania się
o powrót do ojczyzny na podstawie repatriacji. To były
początki, ustawa o repatriacji weszła w 2000 roku, obecnie
jest ona mocno zmodyfikowana. Będąc młodą osobą,
kończąc studia, zacząłem się ubiegać o wizę repatriacyjną
na podstawie tej ustawy i muszę przyznać, że nie było
łatwo, trwało to 3 lata. Ówczesna sytuacja gospodarcza
i świadomość społeczna były zupełnie inne niż teraz.
Podejście ludzi do świata było też zupełnie inne. Trudno
w to uwierzyć, ale po 18 latach to jest zupełnie inna Polska
– mówi repatriant. – Ale, od początku. Uczyłem się
w Wyższej Szkole Morskiej, więc próbowałem zdobyć
zaproszenie u lokalnych władz, w województwie
pomorskim. Na uczelni pracował wówczas pan Ryszard
Białek, który w tym czasie był też radnym w Rumi.
Studiowałem na Wydziale Elektrycznym, on był tam

docentem. Zbiegiem okoliczności się poznaliśmy, on
dowiedział się jakoś, że jestem z Kazachstanu. Nie wiem,
jak to się stało, bo nie afiszowałem się z tym, zupełnie nie.
Tak naprawdę to właśnie dzięki jego wsparciu się udało.
Chciał mi pomóc, po części z uwagi na to, że sam był
deportowany jako dziecko i przeszedł tę ścieżkę. Wsparł
mnie w ubieganiu się o zaproszenie, a ówczesna władza
Rumi odważyła się na taki krok. Gmina zapraszając
repatrianta, musiała zapewnić lokum, pracę, a także
wspierać finansowo taką osobę. To wszystko są koszty,
które są generowane przez pierwsze lata. Jestem za to
bardzo wdzięczny, bo dla gminy to jest duży wysiłek, nawet
w obecnej sytuacji gospodarczej, a co dopiero 18 lat temu.
Tak naprawdę spotkałem na swojej drodze bardzo wiele
dobrych osób, które mi pomogły. Mam u nich dług, czasem
modlę się też za tych ludzi – podkreśla.
Mikołaj Kułakowski przeszedł procedurę repatriacji już
kilkukrotnie – najpierw sam, a później wspólnie
z rodzicami, którzy również zdecydowali się na powrót do
ojczyzny. Rumianin wspiera też innych repatriantów,
przekazując niezbędne informacje i pomagając odnaleźć
się w polskiej rzeczywistości.
– Przez te lata wiele się zmieniło na lepsze, ale wciąż jest
sporo do poprawienia. Na poziomie rządowym –
pomiędzy ministerstwami, ambasadami czy strażami
granicznymi – współpraca jest na bardzo dobrym
poziomie. Przepływ informacji jest dość szybki, a jeśli ktoś
ma już komplet dokumentów i uzyska zaproszenie od
gminy, to może zamknąć ten proces w 18 miesiącach, tyle
zajmie procedura od złożenia wniosku do otrzymania wizy
repatriacyjnej. Kłopoty zaczynają się jednak na szczeblu
wojewódzkim, lokalnym. Przy czym nie wynika to z jakiejś
opieszałości urzędników, którzy w każdej placówce są
kompetentni, mili i pomocni, oni po prostu postępują
zgodnie z ustawą określającą, że umiejscawianie
dokumentów trwa do 30 dni kalendarzowych.
Potwierdzenie obywatelstwa to kolejnych kilka tygodni,
a dopiero wtedy można złożyć wniosek o dowód osobisty,
którego wyrobienie trwa kolejne tygodnie. Trudności może
sprawiać również tłumaczenie dokumentów, ponieważ nie
wszyscy potrafią mówić płynnie po polsku. Dopiero
z umiejscowionym aktem, potwierdzeniem obywatelstwa
na podstawie ustawy o repatriacji, dowodem osobistym
i przetłumaczonym kompletem dokumentów jest się
obywatelem Polski. Bez tego nie pójdziesz do lekarza na
NFZ, nie możesz się też zatrudnić. Razem daje to kilka
miesięcy na miejscu, tu w Polsce, a w tym czasie trzeba się
przecież utrzymać, korzystając ze zgromadzonych
wcześniej pieniędzy – tłumaczy Mikołaj Kułakowski. –
Uważam, że wdrażanie tych dokumentów trwa zbyt
długo, uwagi mam do samej procedury. Repatrianci,
a zwłaszcza osoby młode, powinni jak najszybciej włączać
się do systemu społeczno-gospodarczego. Procedura
wymaga więc zweryfikowania i poprawienia, zwłaszcza,
że coraz więcej ludzi chce korzystać z repatriacji. Teraz

Wzmiankę o życiu rodziny Kułakowskich na obczyźnie można znaleźć
w książce Przemysława Słowińskiego pt. „Brzemię”. Jest to opowieść
o księdzu Władysławie Bukowińskim, duszpasterzu sowieckiej Rosji,
który spędził trochę czasu u babci bohatera naszego artykułu.
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

przyhamowała to pandemia, ale widać, że Polska stara się
zadbać o powrót rodaków. Ściągajmy tych pracowitych
ludzi, którzy oprócz tego, że mają sentyment do tego kraju,
podejmują wysiłek polegający na kompletowaniu
dokumentów. To jest około kilkusetosób rocznie, co stanowi
promil w skali państwa. Trzeba tylko utorować ścieżkę dla
tych ludzi, z pozostałymi kwestiami oni sobie poradzą.
Polska może na tym tylko zyskać, ponieważ siły roboczej
i intelektualnej nadal brakuje – twierdzi.
Przykładów udanej repatriacji jest co najmniej kilka
w samej Rumi, a jednym z nich jest bohater tego artykułu.
Gdy przyjechał tu z Kazachstanu, nie miał nic, czuł się
wyobcowany. Dziś ma dom, żonę, troje dzieci, przyjaciół
i dobrą pracę. Zwrócił też miastu lokal komunalny, który
zamieszkiwał od przyjazdu. Ani myśli o wyjeździe.
– Z początku zaskakiwała mnie czystość na ulicach,
jednolity kolor skóry u przechodniów, inne niż
w Kazachstanie relacje międzyludzkie. Szokiem było dla
mnie, że autobusy mogą jeździć zgodnie z rozkładami
jazdy, tam w ogóle tego nie było. Jeszcze na studiach byłem
trochę inny od reszty, mówiłem inaczej, z wyraźnym
akcentem. Pierwsze zajęcia na uczelni to był dla mnie
wstrząs, pojawiło się bardzo dużo terminologii technicznej,
której kompletnie nie rozumiałem. Do tej pory żartujemy
sobie z kolegami, że długo nie wiedziałem nawet, czym jest
suwmiarka, ponieważ wykładowca, który o niej mówił,
nigdy jej nie pokazał. W akademiku czasem dochodziło do
poważnej wymiany poglądów społeczno-kulturowych, ale
nie przeradzało się to w konflikty. Na koniec podawaliśmy
sobie ręce i dalej się to wszystko toczyło – opowiada.
– Z biegiem lat zarzuciłem w Rumi wiele kotwic. Mam tu
swoją rodzinę, rodziców, teściową, kuzynów. Z kolei
w Kaliszu mam ciotkę, grób babci. Obecnie jest tu nas cała
gromada, choć trochę rozrzucona po kraju. Bardzo dobrze
nam się tu mieszka. Nie mam obaw przed tym, aby moje
dzieci samodzielnie przemieszczały się po mieście, nawet
zimą po zmroku. Za torami jest las, do morza niedaleko.
Cisza, spokój. Poza tym Rumia dynamicznie się rozwija,
przybywa mieszkańców i przedsiębiorstw, prowadzone są
inwestycje, budują nam tunel, naprawdę dużo plusów.
Przedstawiciele władz lokalnych są otwarci na dyskusje
i uwagi, a to też świadczy o mieście i urzędzie. Myślę,
że jestem lokalnym patriotą – podkreśla Mikołaj Kułakowski.
Wyjazd z Kazachstanu nie spowodował jednak zupełnego
odcięcia od tamtejszej kultury i ludzi. Dzięki mediom
społecznościowym nasz rozmówca utrzymuje kontakt ze
szkolnymi przyjaciółmi oraz członkami rodziny, którzy
nadal żyją na terenie byłego Związku Radzieckiego.
– Dzięki tym doświadczeniom wiem, jak to jest być
emigrantem oraz imigrantem. Zostałem wychowany
w polskim domu, ale wciąż czerpię z kazachskiej kultury,
zwłaszcza jeśli chodzi o tamtejszą kuchnię i popularne dania,
takie jak manty czy pilaw. To przysmaki, które do dziś
towarzyszą mojej rodzinie. W przyszłości chciałbym też
odtworzyć trasę wywózki moich dziadków, aby oddać hołd
ich pamięci – przyznaje repatriant. – Co mógłbym radzić
innym osobom będącym w podobnej sytuacji? Żeby się nie
bali inności i nie wstydzili pytać, jeśli czegoś nie rozumieją.
W ten sposób uczymy się przecież języka. Lepiej też nie
oceniać innych po pierwszym spotkaniu, ponieważ każdy
z nas ma lepsze i gorsze dni. Natomiast osobom od pokoleń
mieszkającym w Polsce mogę podpowiedzieć, że nie każdy,
kto mówi ze wschodnim akcentem jest Rosjaninem. Warto
porzucić ten stereotyp – radzi Mikołaj Kułakowski.
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DOM KULTURY „JANOWO”
ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY
PO BLISKO 30 LATACH
DZIAŁALNOŚCI
Podczas posiedzenia rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Janowo”, które odbyło się 14 grudnia, zapadła decyzja o zamknięciu
tamtejszego Domu Kultury. Jak tłumaczy zarząd spółdzielni, głównym
powodem jest sytuacja ekonomiczna będąca następstwem
pandemii COVID-19. Instytucji nie udało się uratować
od zamknięcia pomimo deklaracji
pomocy ze strony Urzędu
Miasta Rumi.

Jak poinformowała w oficjalnym komunikacie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo”,
funkcjonowanie Domu Kultury „Janowo”
niejednokrotnie było przedmiotem dyskusji
w kontekście finansowania jego utrzymania oraz
organizacji imprez. Przez lata pokrycie kosztów
prowadzenia działalności kulturalnej było możliwe,
sytuację zmieniła jednak pandemia.
– Podstawowym obowiązkiem Spółdzielni jest
utr zymanie zasobów mieszkaniowych
w niepogorszonym stanie, dbanie o otoczenie,
utrzymanie porządku, usuwanie awarii,
a w konsekwencji utrzymanie wartości mieszkań.
Nie jest obowiązkiem, a jedynie możliwością,
prowadzenie działalności kulturalnej. Z uwagi na
to, że naszym priorytetem jest przede wszystkim
troska o wszystkich mieszkańców Spółdzielni,
należało dokonać niełatwego wyboru. Niestety
działalność kulturalna w takich okolicznościach
schodzi na dalszy plan – czytamy na facebookowej
stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
Dom Kultury „Janowo” przez niespełna 30 lat dbał
o rozwój kulturalny Rumi oraz realizację bogatej
oferty skierowanej do wszystkich mieszkańców.
Doceniając zaangażowanie pracowników tej
placówki oraz chcąc ją uratować od zamknięcia,
przedstawiciele urzędu miasta, pomimo trudnej
dla wszystkich sytuacji epidemicznej, złożyli
propozycje wsparcia finansowego.

– Podtrzymaliśmy wcześniejszą deklarację
o wysokości dofinansowania działalności DK
„Janowo” na rok 2021 – w budżecie miasta
zabezpieczono na ten cel 100 tys. zł, a w sierpniu
planowaliśmy wygospodarować dodatkowe 40
tys. zł. Zadeklarowaliśmy również, że środki
finansowe których nie udało się wykorzystać
w 2020 roku związku z obostrzeniami epidemicznymi, około 50 tys. zł, zostałyby zabezpieczone
dla tej placówki na rok 2021. Złożyliśmy też
propozycję wykupu lokalu mieszczącego się przy
ul. Pomorskiej 11, zajmowanego obecnie przez filię
nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
Zaproponowaliśmy również pomoc wyspecjalizowanej i doświadczonej komórki urzędu miasta

w pozyskiwaniu dodatkowych zewnętrznych
środków finansowych – wymienia Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi. – Były to jedyne warianty pomocy,
które zgodnie z prawem mogliśmy zaproponować.
Zapewniliśmy również radę nadzorczą janowskiej
spółdzielni o chęci dalszej współpracy oraz
gotowości do rozmów na temat proponowanych
przez nas rozwiązań. Wierzyliśmy, że dzięki temu
uda się uratować „nasz” dom kultury – dodaje
burmistrz.
Pomimo podjętej przez spółdzielnię decyzji
o zamknięciu DK „Janowo” przedstawiciele urzędu
nadal prowadzą rozmowy z zarządem
w sprawie uratowania placówki.

HISTORIA DOMU KULTURY „JANOWO” W PIGUŁCE
Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” powstał w 1992 roku. Jego pierwsze zręby budował
Ireneusz Leśniak, a przez 25 lat placówką kierował Leszek Winczewski. Działalność instytucji była skierowana
do wszystkich mieszkańców. W Domu Kultury cyklicznie odbywały się m.in. wystawy plastyczne, koncerty,
recitale, spektakle teatralne, biesiady literackie, festiwale i konkursy, organizowano także rekreację letnią
i zimową dla dzieci i młodzieży. Prowadzono również działalność różnorodnych kół zainteresowań, w tym:
klub seniora, zespół brydża sportowego i wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także zajęcia: rytmikę,
plastykę, zumbę, gimnastykę 60+ oraz kurs samoobrony dla kobiet. Wśród najważniejszych osiągnięć
placówki wymienić można zorganizowanie 11. edycji Dyktanda Ortograficznego Wybrzeża, 5 przeglądów
miejskich plastyków, 16 konkursów dla dzieci „Od Janowa do Opola” oraz 40 imprez pod hasłem „Kaszubska
Niedziela w Janowie”. Od 2004 roku Dom Kultury organizował koncerty i festyny na plenerowej scenie
janowskiego parku, gdzie wystąpili m.in. „Kombi”, „Czerwone Gitary”, „Żuki” oraz „2 plus 1”. Pomijając okres
pandemii, każdego roku z działalności Domu Kultury „Janowo” korzystało około 20 tysięcy osób.
Rumia naturalnie pomysłowa
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ma już 45 lat
Hala MOSiR-u zbudowana w roku 2000

Teren MOSiR-u w latach 70.

Mija 45 lat od powstania Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi. Dokładnie 29 października 1975 r.
ukazało się zarządzenie w sprawie utworzenia jednostki,
natomiast dokument wszedł w życie 1 stycznia 1976 r. Od
tamtej pory MOSiR zarządza rumskimi obiektami
sportowymi, goszcząc mieszkańców i zawodników
podczas mistrzostw sportowych oraz imprez kulturalnych.
Świadkiem wielu spośród tych wydarzeń była obecna
dyrektor jednostki Jolanta Król.
– Jestem związana z jednostką od 34 lat. Pracę podjęłam 1 października 1987 r.,
tego dnia ówczesny dyrektor Maciej Kowalczyk przyjął mnie na stanowisko
kierownika obiektu. Gdy dyrektorem został Jan Nowicki, zmienił się charakter
mojej pracy i zakres obowiązków, zaczęłam pracę jako kierownik administracyjny
obiektu i organizacji imprez. Następnie podwyższyłam swoje kwalifikacje oraz
zostałam menadżerem organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – wspomina
Jolanta Król. – Przez te wszystkie lata nasz zespół starał się przygotowywać
wydarzenia sportowe i imprezy kulturalne na najwyższym poziomie. Dzięki temu
obiekty zawsze tętniły życiem i służyły dobrze mieszkańcom Rumi. Kiedy
rozpoczynałam pracę, w ośrodku zatrudnionych było 6 osób, obecnie mamy 44
pracowników. Najdłużej ze mną pracuje gospodarz obiektu Witold Prena. Przez te
lata ogromnym przeobrażeniom uległa też infrastruktura. Dla mnie to obecnie
inny świat – dodaje.
Najpierw, w 1975 r., powstał stadion miejski z zapleczem w postaci pawilonu
sportowego. Przez lata służył rumianom, a w roku 2000 tuż obok niego wyrosła
hala widowiskowo-sportowa wraz z antresolą, siłownią i pokojami dla gości
hotelowych. W 2004 r. MOSiR objął pieczę nad boiskiem przy ul. Gdyńskiej,
natomiast rok później przy stadionie powstały żelbetowe trybuny, które następnie
rozbudowano w 2009 r. Z kolei wraz z początkiem roku szkolnego 2006/2007
została oddana do użytku kryta pływalnia przy ul. Rodziewiczówny. W lutym 2010 r.
powstało boisko Orlik przy ul. Świętopełka, zaś w roku 2016 przekazano do użytku
nowoczesny kompleks boisk wielofunkcyjnych przy ul. Bukowej. Rok 2019 był dla
rumskiego MOSiR-u niezwykle ważny, ponieważ stadion miejski przeszedł od
dawna wyczekiwaną, gruntowną modernizację, połączoną z instalacją nowego
oświetlenia, odwodnienia i uporządkowaniem okolicznej zieleni. Dzięki remontowi
jednostka dysponuje obecnie bieżnią tartanową najnowszej generacji.
Najdłużej pracującym dyrektorem jednostki był Jan Nowicki, który sprawował tę
funkcję przez 29 lat. Duży wkład w rozwój rumskiego sportu miał nieżyjący już
Kazimierz Bielicki – działacz, niezapomniany komentator sportowy oraz
organizator imprez. W tym czasie przez ośrodek przewinęło się też kilka bardzo
dobrych drużyn sportowych.
– W roku 2001 rozgrywki rozpoczął pierwszoligowy zespół koszykówki Viking
Rumia, w tym samym roku awans do pierwszej ligi unihokeja wywalczył
prowadzony przez Lidię Lipińską zespół UKS Zagórzanka Rumia. W sezonie
2003/2004 odbywały się rozgrywki pierwszej ligi piłki siatkowej kobiet Alpat
Rumia, natomiast sezon 2005/2006 to Rugby Arka Rumia, pierwsza liga siódemek
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

Uroczyste spotkanie z okazji obchodów 45-lecia MOSiR-u
Od lewej: wiceburmistrz Rumi Piotr Wittbrodt i dyrektor MOSiR-u Jolanta Król

rugby. W sezonie 2009/2010 zespół rugby zdobył puchar Polski w siódemkach,
a trenerem i grającym zawodnikiem był wówczas aktualny burmistrz miasta
Michał Pasieczny – opowiada Jolanta Król, dyrektor MOSiR-u. – Inne ważne
rozgrywki to: Orkan Rumia SSA, trzecia liga piłki nożnej sezon 2011. Plusliga kobiet
w piłce siatkowej, zespół Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia sezon 2010/2011,
trenerem był Jerzy Skrobecki. Dużym osiągnięciem był udział w rozgrywkach
makroregionu Pomorze w sezonie 2012/2013 trenowanego przez Jarosława
Sapińskiego zespołu juniorów SAPA Rumia Janowo w piłce nożnej. Najbardziej
znanymi sportowcami, którzy współpracowali z nami przy organizacji imprez, byli
Robert Korzeniowski, Marcin Gortat oraz Mariusz Pudzianowski – wymienia.
W historii Rumi nie ma sportowego wydarzenia, które odbywałoby się
nieprzerwanie od 45 lat. Wynika to między innymi z faktu, że wówczas nie było
przystosowanych do tego obiektów. Imprezami z najdłuższą tradycją są Otwarte
Mistrzostwa Rumi w Tenisie Stołowym oraz Bieg Pokoju w Rumi.
Szacuje się, że od początku działalności MOSiR-u z oferty jednostki mogło
skorzystać około miliona osób. Obecnie z miejskich obiektów sportowych korzysta
regularnie ponad dwa tysiące użytkowników. Komplet publiczności niemal zawsze
można było uświadczyć podczas rozgrywek pierwszej ligi koszykówki mężczyzn
oraz plusligi piłki siatkowej kobiet. Dużym powodzeniem od lat cieszą się również
biletowane koncerty kolęd czy występy kabaretowe. Najwięcej mieszkańców Rumi
i okolic przyciągają jednak bezpłatne wydarzenia artystyczne organizowane
z różnych okazji. Wśród występujących w plenerze gwiazd wymienić można Marylę
Rodowicz, Elektryczne Gitary, Krzysztofa Krawczyka, Beatę Kozidrak, Zbigniewa
Wodeckiego, Golec uOrkiestra, Kamila Bednarka, Monikę Lewczuk czy Annę
Wyszkoni. Wydarzeniem o największym dla jednostki znaczeniu jest miejski finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którego organizację co roku angażuje się
cała rumska społeczność.
– Cieszymy się z jubileuszu, choć z powodu epidemii nie możemy go uczcić tak, jak
byśmy tego chcieli – przyznaje Jolanta Król. – W grudniu na koncercie kolęd miał
wystąpić zespół Pectus. Natomiast z okazji 45-lecia ponownie mieli zaśpiewać dla
rumian bracia Golec. Koronawirus pokrzyżował nam plany, jednak nie ustajemy
w staraniach. Na Facebooku organizujemy ciekawe konkursy, można wygrać
cenne nagrody, przygotowaliśmy też piękne gadżety z okazji 45-lecia. Zawody
odbywają się nadal, ale w reżimie sanitarnym, bez udziału publiczności. Robimy
nasadzenia i remontujemy infrastrukturę, abyśmy mogli spotkać się
z mieszkańcami po pandemii. Największym wyzwaniem jest utrzymanie obiektów
sportowych w co najmniej takim stanie, w jakim są obecnie. Mamy nadzieję, że rok
2021 będzie lepszy, dlatego mówimy wszystkim: do zobaczenia! Pamiętajcie,
że jesteśmy z wami, jesteśmy dla was – podsumowuje dyrektor MOSiR-u.
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SPOŁECZNE
PODSUMOWANIE
2020 ROKU
Miniony rok, mimo pandemii COVID-19, upłynął nie tylko
pod znakiem miejskich inwestycji, ale i wielu działań
społecznych. W tym trudnym okresie rumianie mogli
liczyć na wsparcie różnych instytucji oraz organizacji
oferujących między innymi pomoc materialną
i psychologiczną. W poniższym zestawieniu staraliśmy się
zawrzeć najważniejsze spośród tych działań.

MIEJSKIE JEDNOSTKI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Działania, na których w 2020 roku skupił się MOPS, związane były głównie
z sytuacją epidemiczną. Pracownicy Ośrodka zajmowali się m.in. dystrybucją
maseczek ochronnych, zabezpieczaniem w żywność i produkty pierwszej
potrzeby osób przebywających w izolacji bądź na kwarantannie, realizacją
programu „Wspieraj Seniora”, współpracą ze szkołami w ramach organizacji
zdalnej nauki, a także koordynowaniem tzw. wolontariatu covidowego. Oprócz
tego, w utrudnionych przez epidemię warunkach, MOPS spełniał swoje
podstawowe funkcje, takie jak: utrzymywanie usług opiekuńczych dla
mieszkańców, wypłata świadczeń, pomoc psychologiczna, monitorowanie
sytuacji rodzin oraz osób bezdomnych, a także całoroczne zapewnianie obiadów
osobom potrzebującym tej formy wsparcia.

Centrum Integracji Społecznej
Już od ponad 3 lat CIS stanowi wsparcie dla mieszkańców Rumi
w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. W minionym roku
podopieczni Centrum odbywali roczne praktyki w różnych
zawodach, takich jak: opiekun osób starszych, pracownik
administracyjno-biurowy, kelner, pracownik porządkowy,
pomocnik kucharza, portier, pomocnik nauczyciela, grafik
komputerowy, pomocnik budowlano-remontowy, pomocnik
stolarza oraz pomocnik księgowej. Oprócz tego placówka
regularnie przekazywała potencjalnym zainteresowanym oferty
pracy oraz pomagała w przygotowywaniu dokumentów
aplikacyjnych. CIS podejmował także społeczno-ekologiczne
aktywności, wśród których najbardziej znaczącą była akcja
„Drugie życie firanki”. W ramach tego przedsięwzięcia uszyto
i rozdano mieszkańcom ok. 3500 wielorazowych woreczków,
które uprzednio zostały uszyte ze zużytych materiałów. W ramach
działalności Centrum wykonywane były również drewniane ławki,
zestawy ogrodowe, stojaki na rowery oraz donice, które następnie
przekazano do miejskich jednostek organizacyjnych. CIS
zaangażował się także w uszycie ok. 10 000 bawełnianych
maseczek, których potrzebowali mieszkańcy Rumi, gdy w połowie
kwietnia na terenie całego kraju wprowadzony został obowiązek
zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.
Rumia naturalnie pomysłowa
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REALIZOWANE I WSPIERANE PRZEZ MIASTO DZIAŁANIA
Punkt dystrybucji żywności dla potrzebujących
Dystrybucję żywności, na zlecenie miasta, realizowały: Harcerski Ośrodek Centrum Przygody ZHP oraz Związek
Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście. Z działalności polegającej na pozyskiwaniu oraz przekazywaniu
artykułów rolno-spożywczych tylko w 2020 roku korzystało regularnie kilkaset osób. Łącznie wydano około
9 000 paczek i przeszło 100 ton żywności o łącznej wartości przekraczającej milion złotych.

Ciepły posiłek i nie tylko
Około 100 osób bezdomnych i potrzebujących już od dwóch lat regularnie korzysta z ciepłych posiłków oferowanych
przez „Wioskę Dobra”. Ponadto, dzięki współpracy organizacji charytatywnej „Wioska Dobra” ze Stowarzyszeniem
VIDES, kilka tygodni temu w Rumi pojawiła się pierwsza lodówka społeczna. Przeszklona witryna chłodnicza znajduje
się w ogólnodostępnym miejscu, przy Zespole Szkół Salezjańskich – od strony ul. Dąbrowskiego, obok boiska do
koszykówki. Chętni mogą tam zostawiać nieprzeterminowaną żywność, z której skorzystają osoby potrzebujące.
Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania społecznej lodówki są zamieszczone na drzwiach urządzenia.

Łaźnia dla osób bezdomnych i potrzebujących
Od czerwca 2020 roku przy ul. Abrahama 15 w Rumi funkcjonuje łaźnia dla osób bezdomnych „Boża Przystań”.
Obiekt powstał dzięki środkom pozyskanym od darczyńców, inicjatywę wsparł finansowo i pobłogosławił sam
papież Franciszek. Projekt jest współtworzony przez Salezjańską Fundację „Zwiastowanie”. Łaźnię obsługuje
łącznie 20 wolontariuszy z Rumi i okolic. Osoby najuboższe mogą się tam umyć, ogolić oraz przebrać w czyste
ubrania, dzięki czemu powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie staje się łatwiejszy. Oprócz
tego placówka pomaga wyrobić niezbędne dokumenty, a nawet wyjść z nałogu i znaleźć pracę czy mieszkanie
na wynajem. Obiekt otwarty jest dwa razy w tygodniu po cztery godziny, tygodniowo korzysta z niego około 50
osób, a przez pół roku odbyło się tam ponad 1000 kąpieli. Placówka ma charakter charytatywny, a jej działania
są współfinansowane przez osoby prywatne, firmy, parafie oraz miasto. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć ten
projekt, zachęcamy do kontaktu poprzez facebookową stronę Boża Przystań.

Prowadzenie domu dziennego pobytu
Prowadzeniem domu dziennego pobytu, mając wsparcie finansowe miasta, zajmuje się Centrum Pomocowe im.
św. Siostry Faustyny, czyli Dom Dziennego Pobytu Caritas Archidiecezji Gdańskiej (ul. ks. Gierosa 8a). Ze względu
na ograniczenia budżetowe oraz sytuację epidemiczną placówka w 2020 roku funkcjonowała w trzech trybach:
zdalnie, po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu oraz po 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.
W Centrum odbywały się m.in. zajęcia aktywizujące umysł, zabawy usprawniające pamięć i wyobraźnię, maratony
gier planszowych, pogadanki, nabożeństwa, spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe, spacery, zabiegi
rehabilitacyjne, zajęcia gimnastyczne, warsztaty z dietetykiem, indywidualne zajęcia z obsługi telefonów
komórkowych, spotkania ze sztuką czy przesadzanie kwiatów. Grupa stałych podopiecznych liczyła 30 osób.

Wsparcie seniorów
Organizacją, która w 2020 roku otrzymała od miasta środki finansowe na realizację pomocy społecznej dla
seniorów, jest Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi”. Ze względu na to, że działalność ta skupia się na osobach
starszych, w dobie pandemii nie udało się zrealizować wielu planowanych przedsięwzięć. Mimo
niesprzyjających okoliczności Stowarzyszenie zorganizowało jednak m.in. zajęcia integracyjne, zbiórki
rzeczowe, kiermasz, a także przygotowało i przekazało ponad 60 świątecznych paczek dla osób
potrzebujących.

Mobilna wigilia dla samotnych
Minione święta Bożego Narodzenia były inne niż wszystkie. Pandemia koronawirusa i związane z nią
obostrzenia zmusiły Polaków do ograniczenia kontaktów z bliskimi oraz przyjaciółmi. Nie przeszkodziło to
jednak Fundacji „Wolne Miejsce” w niesieniu pomocy. W samą Wigilię ponad 80 wolontariuszy,
zaangażowanych w akcję organizowaną przez rumski oddział Fundacji, przygotowało i doręczyło pod drzwi
potrzebujących prawie 350 świątecznych paczek. W ten sposób osoby ubogie i samotne otrzymały nie tylko
wigilijne posiłki, ale również owoce, słodycze, prezenty oraz własnoręcznie przygotowane kartki z życzeniami.
Rumskie Nowiny nr /styczeń/
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Jest porozumienie w sprawie
budżetu Unii Europejskiej
Marta Czarnecka-Gallas, ekspertka Team Europe Polska, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”

Po emocjonującej końcówce negocjacji w sprawie Budżetu UE oraz Funduszu Odbudowy, przywódcom
wszystkich krajów członkowskich udało się w końcu wypracować porozumienie. Oznacza to, że Europa idzie
do przodu z 1,8 bln euro na zasilenie zmagającej się ze skutkami pandemii COVID-19 europejskiej
gospodarki oraz budowę bardziej odpornej, zielonej i cyfrowej wspólnoty.
Rumia jako jeden z członków Stowarzyszenia
„Pomorskie w Unii Europejskiej” – które jest formą
regionalnego partnerstwa samorządów, uczelni
oraz innych instytucji działających na rzecz
wszechstronnego i efektywnego rozwoju
województwa pomorskiego oraz kreowania jego
pozytywnego wizerunku w Polsce i Europie –
podpisała się pod listem otwartym do obywateli
Unii. W dokumencie postulowano o porozumienie
w sprawie budżetu, wymieniając najważniejsze
negatywne konsekwencje, jakie niesie za sobą jego
zawetowanie.
Co porozumienie oznacza dla Polski?
Przyjęcie unijnego pakietu finansowego to dobra
nowina dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej,
w których interesie leży teraz jak najszybsze
uruchomienie potężnych wspólnotowych
programów pomocowych. Dla Polski to zastrzyk
ogromnych środków finansowych. Z samego
Funduszu Odbudowy, często porównywanego do
planu Marshalla, który miał na celu pomóc Europie
podźwignąć się po drugiej wojnie światowej, Polska
może otrzymać nawet 23 mld euro dotacji oraz 34,2
mld euro pożyczek na realizację projektów

inwestycyjnych.
Fundusz Odbudowy to jednak tylko część
finansowego tortu, który przypadnie państwom
członkowskim. W nowej perspektywie budżetowej
Polska pozostanie największym beneficjentem
unijnej polityki spójności, otrzymując w jej ramach
66,8 mld euro. Znaczące środki otrzymamy również
ze Wspólnej Polityki Rolnej (28,5 mld euro)
i z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (3,5 mld
euro), który ma umożliwić przejście od gospodarki
opartej na paliwach do gospodarki niskoemisyjnej.
Unijny budżet to także pieniądze dla samorządów,
dzięki czemu nie będzie konieczności zamrożenia
już realizowanych i planowanych inwestycji, które
każdy z nas ogląda na co dzień – w swoim
sąsiedztwie, w swojej lokalnej społeczności.
Budżet a kwestia wartości
Poparcie przez Polskę budżetu UE to nie tylko
korzyści finansowe. Jest to bardzo ważny przejaw
solidarności wobec wszystkich obywateli
wspólnoty, mierzących się ze skutkami pandemii
COVID-19 na wielu płaszczyznach – od kwestii
zdrowotnych, przez problemy z utrzymaniem
miejsc pracy, po dylematy związane ze zmianą stylu

i sposobu życia. To także wyraźny sygnał, że nasz
kraj podziela europejskie wartości: „poszanowania
godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji,
równości, państwa prawnego, jak również
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób
należących do mniejszości”, zapisane w artykule
drugim Traktatu o Unii Europejskiej, który stanowi
podstawę funkcjonowania wspólnoty.
W kontekście relacji w ramach Unii Europejskiej
niech pozostanie z nami znane polskie przysłowie:
„zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, a w nowym roku
życzmy sobie – wszystkim obywatelom Unii
Europejskiej – sukcesów w budowaniu szczęśliwej,
opartej na zaufaniu i szacunku, prężnie rozwijającej
się wspólnoty.

Masz pytanie o Unię Europejską?
Nurtują Cię konkretne kwestie związane
z funkcjonowaniem wspólnoty?
Napisz – chętnie odpowiem!
m.czarnecka-gallas@pomorskieregion.eu

Rumia naturalnie pomysłowa

SPRAWY SPOŁECZNE

Zbieramy nakrętki,
kawałek nieba

www.czystepowietrze.gov.pl/wez-doﬁnansowanie

aby zakupić wózek inwalidzki

Z początkiem grudnia w miejskiej przestrzeni pojawiły się cztery specjalne pojemniki na nakrętki. Ich
wygląd nawiązuje do herbu miasta oraz serca symbolizującego dobroć mieszkańców. Do tej pory, dzięki
zaangażowaniu rumian, udało się zapełnić kilka takich serc, a ich zawartość, jak i następnych koszy, zostanie
przekazana na szczytny cel. Pierwszą osobą w Rumi, która skorzysta z tej formy pomocy, jest Dominik.

Aktywność najlepszym lekarstwem
Ten 20-letni student Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni urodził się jako
wcześniak, a powikłania i niedotlenienie spowodowały dziecięce
porażenie mózgowe. W konsekwencji Dominik musi poruszać się na
wózku inwalidzkim. Mimo to rumianin jest aktywny oraz chętnie pomaga
innym jako wolontariusz m.in. w gdyńskim hospicjum dziecięcym
Bursztynowa Przystań oraz zbierając datki podczas corocznych finałów
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tylko jedno marzenie
Codzienne funkcjonowanie Dominika związane jest jednak
z niekończącym się leczeniem – wieloma operacjami oraz bardzo
intensywną rehabilitacją. Wszystko to przynosi efekty, ale nieustannie
generuje ogromne koszty, a możliwości finansowe są ograniczone. Dzięki
pieniądzom pozyskanym ze sprzedaży nakrętek rumianin chciałby
spełnić jedno ze swoich marzeń – zakupić wózek wyposażony
w specjalistyczne oparcie pozwalające utrzymać kręgosłup we właściwej
pozycji. Koszt takiego pojazdu to ponad 24 tysiące złotych. Aby wesprzeć
ten cel, 14 grudnia urząd miasta zorganizował symboliczne przekazanie
pierwszej transzy nakrętek z udziałem Dominika, jego mamy oraz
wiceburmistrza Piotra Wittbrodta.
– Pojemniki zapełniają się w błyskawicznym tempie, za co ogromnie
dziękuję mieszkańcom – powiedział zastępca burmistrza. – Chciałbym
podkreślić, że Dominik nie narzeka i stara się być bardzo aktywny. Jest
studentem pierwszego roku na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, udziela
się też jako wolontariusz. Każdy może mu pomóc, zbierając nakrętki lub
wpłacając środki na zakup wózka – dodał.
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

Serca czekają, by je napełnić
Kosze na nakrętki są dostępne w czterech lokalizacjach: przy dworcu
głównym PKP, w parku Żelewskiego (ul. Filtrowa), przy ul. Różanej (tzw.
zielona wyspa) oraz nieopodal hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rumi. Do pojemników można wrzucać plastikowe nakrętki o różnych
kolorach i kształtach – na przykład po napojach, żywności w tubkach,
mleku, lekach, chemii gospodarczej czy kosmetykach.
Zapotrzebowanie na konkretną zbiórkę można zgłosić mailowo pod
adresem: promocja@um.rumia.pl. Beneficjenci będą się cyklicznie
zmieniać, pierwszeństwo mają jednak mieszkańcy Rumi.

https://zrzutka.pl/pw8v5f

2310 zł
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Rumia dołożyła się do zakupu

gammakamery
Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Rumi Szpital Specjalistyczny w Wejherowie zakupił
gammakamerę. Oficjalna prezentacja urządzenia, które od niedawna służy personelowi Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej do leczenia niektórych chorób nowotworowych, odbyła się
23 grudnia w gabinecie burmistrza Michała Pasiecznego.

Jak podkreślają przedstawiciele wejherowskiego
szpitala, świeżo zakupione urządzenie jest
niezbędne do diagnozowania oraz leczenia
nowotworów skóry czy guzów piersi. Bez tego
nowoczesnego sprzętu lekarze nie mogli
wykonywać niektórych operacji, mimo że
potrafią to robić. Z tego powodu mieszkańcy
powiatu wejherowskiego, w tym Rumi, często
byli odsyłani do innych placówek. Takie sytuacje
to już przeszłość.
– To urządzenie służy do wykrywania węzła
chłonnego, który leży najbliżej guza nowotworowego, tzw. węzła-wartownika. Przy
obecnych standardach chirurgii onkologicznej,
w przypadku niektórych nowotworów, praca
bez tego sprzętu nie jest możliwa, jest niedopuszczalna – wyjaśnia doktor nauk medycznych
Mieczysław Witzling, ordynator Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

– Kiedy chirurg musi wyciąć raka, to musi to
zrobić w całości. Rak czasami daje przerzuty do
węzłów chłonnych, które są naturalnymi
filtrami wychwytującymi komórki rakowe. Jeśli
chirurg w czasie operacji czy przed operacją
poda koło tego nowotworu izotop, to płynie on
zawsze do najbliższego węzła chłonnego.
Dzięki temu detektorowi możemy ten węzeł
namierzyć, wyciąć i przekazać patologowi.
Jeżeli tam nie ma przerzutu, to nie musimy
człowieka okaleczać, wycinając rozlegle węzły
chłonne – obrazuje działanie gammakamery
doktor nauk medycznych Roman Budziński,
specjalista chirurgii ogólnej, członek zespołu
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.
Na przestrzeni ostatnich lat Rumia niejednokrotnie przekazywała znaczące dofinansowania na rzecz wejherowskiego szpitala,
umożliwiając realizację niezbędnych zakupów,

Od lewej Roman Budziński, Michał Pasieczny, Mieczysław Witzling

a tym samym podnosząc jakość leczenia i zwiększając bezpieczeństwo pacjentów, spośród
których 30% stanowią rumianie.
– Starania o ten sprzęt rozpoczęliśmy wiele lat
temu, a teraz dzięki pomocy samorządów udało
nam się go zakupić. Jesteśmy za to ogromnie
wdzięczni, zresztą nie po raz pierwszy, ponieważ
Rumia regularnie pomaga naszemu oddziałowi –
podkreśla Mieczysław Witzling.
– Ta inicjatywa jest kluczowa, jeśli chodzi o zdrowie,
profilaktykę i wykrywanie chorób nowotworowych.
Chcemy przeciwdziałać tej chorobie cywilizacyjnej
XX i XXI wieku, w związku z czym jako miasto
staramy się wspierać finansowo i społecznie różne
przedsięwzięcia podejmowane przez wejherowski
szpital specjalistyczny. Gammakamera z pewnością
przyniesie wiele dobrego, dlatego jestem dumny,
że mogliśmy uczestniczyć w tym zakupie –
podsumował burmistrz Michał Pasieczny.

WYJĄTKOWY PREZENT
DLA RUMSKICH STRAŻAKÓW
Ko m e n d a Po w i a to w a Pa ń s t w o w e j St r a ż y Po ż a r n e j
w Wejherowie wzbogaciła się o dwa nowe samochody – pojazd
marki MAN otrzymali wejherowscy strażacy, a nowoczesna
scania trafiła do komendy w Rumi.

Uroczyste przekazanie wozów, z udziałem strażaków oraz przedstawicieli władz, miało miejsce 11
grudnia w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie. Ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy, który od niedawna jeździ po ulicach Rumi, wyposażony jest m.in. w zbiornik
na wodę o pojemności ponad 5000 litrów, 500-litrowy zbiornik na środek pianotwórczy,
autopompę, system z linią szybkiego natarcia do podawania wody i piany, a także działko wodnopianowe oraz maszt oświetleniowy. To jedyny w tej części powiatu wejherowskiego pojazd gaśniczy
posiadający tak duży zapas wody.
Nowy samochód znacząco zwiększył bezpieczeństwo mieszkańców oraz strażaków
uczestniczących w działaniach gaśniczych i ratowniczych. Zakup samochodu został
dofinansowany z budżetu Urzędu Miasta Rumi w kwocie 150 tys. zł.
Tego samego dnia wóz ratowniczo-gaśniczy, który przez ostatnich 15 lat służył rumskim
strażakom, został uroczyście przekazany ochotnikom z Orla.

– Zdajemy sobie sprawę, jak ciężką, ważną
i niebezpieczną pracę wykonują strażacy,
dlatego każdego roku staramy się ich
wspierać w zakupie sprzętu, by zarówno oni,
jak i wszyscy nasi mieszkańcy, byli w jak
największym stopniu zabezpieczeni przed
różnego rodzaju żywiołami – powiedział
wiceburmistrz Ariel Sinicki, który uczestniczył
w uroczystym przekazaniu nowego wozu.
Rumia naturalnie pomysłowa

INWESTYCJE

Metamorfoza Wzgórza Markowca
coraz bliżej, rozstrzygnięto przetarg
Przetarg na budowę publicznej infrastruktury na Wzgórzu Markowca w Rumi
został rozstrzygnięty. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na prawie 10 mln zł,
przedstawiła firma budowlano-drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni. Prace
budowlane mają ruszyć wiosną 2021 roku.

– Jestem przekonany, że Zagórze
naprawdę odżyje, gdy cały projekt się
zakończy. Właściwie to już się dzieje. Na
naszych oczach zaniedbane tereny, które
pamiętają wojnę, zamieniają się
w nowoczesną i przyjazną dzielnicę.
Zmiana zachodzi też na poziomie
społecznym, co jeszcze bardziej mnie
cieszy – mówi Tomasz UrbaniakDzienisz, radny i przewodniczący
komitetu ds. rewitalizacji.

Wzgórze Markowca – zdjęcie wykonane dronem

Ogromna zmiana
To już pewne, wkrótce Wzgórze Markowca
zmieni się nie do poznania. W ramach projektu
zagospodarowania tego obszaru powstanie
m.in. sieć ogólnodostępnych ścieżek pieszych,
schody terenowe, wieża i pomost widokowy,
ścianka wspinaczkowa, trasa kolarstwa
górskiego, mini park linowy, a także obiekty
małej architektury (w tym ławki i śmietniki)
oraz oświetlenie. Efekt końcowy, na który od
lat czekają mieszkańcy Rumi, będzie można
podziwiać najprawdopodobniej w listopadzie
2022 roku.
Praca wre
Budowa publicznej infrastruktury na Wzgórzu
Markowca to kolejny etap rewitalizacji

Zagórza. Do tej pory w ramach projektu udało
s i ę w y re m o n t o w a ć w i e l e b u d y n k ó w
wielorodzinnych oraz zbudować kładkę
pieszo-rowerową nad Zagórską Strugą.
Powstała również docelowa siedziba Klubu
Integracji Społecznej przy ul. Sabata. Obecnie
prowadzona jest modernizacja okolicznej
infrastruktury, w tym: chodników, dróg
i parkingów. Na terenie osiedla powstają też
boiska, place zabaw oraz ścieżki rowerowe.
Pomocna dłoń
Równolegle, od stycznia 2018 roku, realizowany
jest społeczny aspekt rewitalizacji, którego
głównym celem jest aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców borykających się
z bezrobociem. W tym celu utworzony został

Wizualizacje planowanej inwestycji
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

Klub Integracji Społecznej Zagórze oraz
Centrum Usług Społecznych Zagórze. Już
kilkadziesiąt osób zostało poddanych
reintegracji społeczno-zawodowej. Objęci
programem rumianie korzystają nie tylko ze
w s p a rc i a d o r a d c y z a w o d o w e g o , a l e
i psychologa, prawnika czy asystenta rodziny.
Obie placówki prowadzą także świetlice, dzięki
którym najmłodsi mieszkańcy tej dzielnicy mają
zapewnioną opiekę. Społeczna część projektu
będzie realizowana do października 2022 roku.
Wartość całej rewitalizacji Zagórza to ponad 28
mln zł, z czego blisko 13 mln zł, uwzględniając
działania społeczne, stanowi zdobyte przez
urząd miasta unijne dofinansowanie.
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Mimo pandemii
prawie
60 milionów na inwestycje
Głównym punktem grudniowej sesji Rady Miejskiej Rumi było przyjęcie projektu
przyszłorocznego budżetu gminy. Wbrew pandemii koronawirusa urząd miasta zabezpieczył
rekordowo wysoką kwotę na wydatki inwestycyjne – blisko 60 mln zł. Dzięki tym pieniądzom
zrealizowane zostaną m.in. kolejne etapy budowy węzłów integracyjnych oraz
zagospodarowanie Wzgórza Markowca.

Codzienne koszty
Według prognoz wszystkie przyszłoroczne wydatki szacowane są na
blisko 285,5 mln zł. Jak ta liczba przełoży się na rzeczywistość?
Największe bieżące wydatki, podobnie do lat ubiegłych, będą
generowały oświata (przeszło 88,3 mln zł) oraz świadczenia społeczne
(74,9 mln zł). Z mniejszymi regularnymi kosztami będą się wiązały m.in.
gospodarka odpadami komunalnymi (15 mln zł), transport i łączność
(6,5 mln zł), kultura fizyczna (4,8 mln zł), kultura (2,9 mln zł) czy też
oświetlenie ulic, placów i dróg (2,4 mln zł).
Idą zmiany
Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz znacznych wydatków
bieżących Rumia będzie realizowała kolejne inwestycje. Prawie 28,5 mln
zł zabezpieczono w przyszłorocznym budżecie na poprawę stanu
gminnych dróg, w tym budowę węzłów integracyjnych, stworzenie
układu drogowego przy przedszkolu Iskierka, a także budowę
i modernizację nawierzchni na ul. Katowickiej, Harcerskiej,
Kombatantów, Szkolnej, Młyńskiej i Zakole. Z kolei przeszło 1,6 mln zł
urząd miasta przekaże na wsparcie powiatowych inwestycji
realizowanych na terenie Rumi, w tym budowę ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Dębogórskiej oraz modernizację ul. Sabata.
Wśród największych wydatków inwestycyjnych znalazła się również
gospodarka gruntami i nieruchomościami, która ma kosztować około 19

mln zł – pod tą pozycją kryją się m.in. rewitalizacja Zagórza
i zagospodarowanie Wzgórza Markowca oraz wykupy gruntów pod
budowę dróg. Niezmiennie istotnym dla miasta kierunkiem będzie także
ekologia. Samorząd przeznaczy około 6 mln zł na montaż instalacji
fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych i szkołach.
– Pozostałe środki finansowe, które zabezpieczyliśmy na wydatki
inwestycyjne, zostaną spożytkowane między innymi na budowy
i przebudowy pojedynczych ulic, wykonanie różnych dokumentacji
projektowych, przygotowania do budowy nowego urzędu miasta,
modernizację placówek oświatowych i kolektora DN 800, budowę
oświetlenia ulicznego czy odwodnienie terenów zlewni Zagórskiej Strugi
– wylicza Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do spraw inwestycji. –
Pomimo trudnych czasów staramy się utrzymać dotychczasowe tempo
realizacji inwestycji. Hasło „Naprzód, Rumio!” jest nadal aktualne –
podsumowuje.
Fachowa opinia
Projekt przyszłorocznego budżetu miasta został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku oraz
Komisję Finansowo-Budżetową Rady Miejskiej Rumi. Z pełną treścią
projektu uchwały można się zapoznać na stronie internetowej
www.bip.rumia.pl.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Wszystko, co musisz wiedzieć

o pomorskiej uchwale

antysmogowej

Mieszkańcy województwa
pomorskiego, a zatem
i Rumi, od 1 stycznia muszą
przestrzegać zapisów
ujętych w tzw. uchwale
antysmogowej. Wśród
nakazów pojawiły się m.in.
konieczność rezygnacji ze
stosowania paliw opałowych
najgorszej jakości oraz
kotłów na paliwo stałe.
W poniższym ar tykule
staraliśmy się wyjaśnić
najważniejsze kwestie
i odpowiedzieć na najczęściej
zadawane pytania.

Czym od 1 stycznia 2021 roku nie
można już palić w piecach?

Kto jest odpowiedzialny za wymianę
kotła?

Czy za nieprzestrzeganie zapisów
uchwały antysmogowej grożą kary?

Nie można stosować paliw najgorszej jakości, czyli:
mułów węglowych, flotokoncentratów, węgla
brunatnego, mieszanin paliw zawierających mniej
niż 85 proc. węgla kamiennego oraz paliw
zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20
proc. Na podstawie odrębnych przepisów
zakazane jest również spalanie odpadów.

Za wymianę kotła odpowiedzialni są właściciele
instalacji, w których następuje spalanie paliw
stałych.

Tak – zgodnie z prawem ochrony środowiska –
grzywny w wysokości do 5 000 złotych.

Czy w sezonie grzewczym 2020/2021
mogę palić węglem?
Tak – pod warunkiem, że będzie to węgiel dobrej
jakości. Zakazy dotyczące spalania paliw stałych
będą wchodziły w życie stopniowo, zgodnie
z terminami określonymi w uchwale, i tylko tam,
gdzie istnieje możliwość podłączenia się do sieci
ciepłowniczej lub gazowej.

W jakim przypadku muszę wymienić
instalację, w której następuje
spalanie paliw stałych?
Konieczność wymiany takiej instalacji następuje,
gdy na terenie bezpośrednio przylegającym do
działki dostępna jest sieć ciepłownicza lub gazowa.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której wspomniane sieci
nie są dostępne, a nasza instalacja jednocześnie
spełnia wymagania tzw. ekoprojektu (informacje
dotyczące klasy urządzenia znajdują na tabliczce
znamionowej).

Czy muszę podłączyć się do sieci
ciepłowniczej lub gazowej?
Nie – po upłynięciu terminów określonych uchwałą
nie będzie można jedynie stosować paliw stałych,
ale to właściciel instalacji zdecyduje o sposobie
ogrzewania. Może zarówno podłączyć się do sieci,
jak i przejść na ogrzewanie gazowe, olejowe,
elektryczne czy odnawialne źródła energii.
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Jakie są obecnie możliwości
dofinansowania wymiany kotła?
Obecnie właściciele budynków jednorodzinnych
mogą skorzystać z programu „Czyste Powietrze”
oraz dotacji celowych finansowanych przez Urząd
Miasta Rumi. Ponadto pracownicy Wydziału
Klimatu i Ochrony Powietrza będą na bieżąco
informować mieszkańców Rumi o innych
dostępnych źródłach finansowania.

Do kiedy muszę wymienić kocioł?
Kotły pozaklasowe oraz nieposiadające tabliczki
znamionowej należy wymienić najszybciej – do
1 września 2024 r. Kotły, które spełniają wymagania
w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3. i 4., należy wymienić do
1 września 2026 r. Kotły, które spełniają wymagania
w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 5., należy wymienić do
1 lipca 2035 r. Te same wymagania i terminy
dotyczą miejscowych ogrzewaczy powietrza, takich
jak kominki czy tzw. kozy.

Czy mogę palić w kominku?
Tak – dopuszcza się okazjonalne spalanie biomasy
w kominkach, o ile spełniają one wymagania
w zakresie ekoprojektu (informacje dotyczące klasy
urządzenia znajdują na tabliczce znamionowej),
a ich eksploatacja nie powoduje uciążliwości, w tym
zadymienia, na terenach sąsiadujących. Kominek
nie może być jednak podstawowym źródłem
ciepła.

Kto będzie pilnował przestrzegania
zapisów uchwał antysmogowych?
W przypadku Rumi będą to pracownicy urzędu
miasta, strażnicy miejscy, policjanci, powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego oraz wojewódzki
inspektor ochrony środowiska.

Jakie dokumenty należy przedstawić
w przypadku kontroli?
W takiej sytuacji niezbędne będzie okazanie:
dokumentacji technicznej urządzenia, instrukcji dla
instalatorów i użytkowników, dokumentu
potwierdzającego brak możliwości przyłączenia do
sieci ciepłowniczej lub gazowej, kopię świadectwa
jakości paliwa, a także dokumentację
potwierdzającą datę oddania instalacji do
eksploatacji.

Gdzie mogę się zgłosić z dodatkowymi
pytaniami bądź podejrzeniem
nieprzestrzegania wymagań uchwały
antysmogowej?
Wszelkie zgłoszenia, uwagi, wątpliwości bądź
pytania w kwestii obowiązujących przepisów
pomorskiej uchwały antysmogowej można
zgłaszać do Urzędu Miasta Rumi – telefonicznie
pod numerem 58 679 65 00 lub mailowo na adres:
powietrze@rumia.eu. W najbliższych miesiącach
planowane jest również stworzenie punktów
informacyjno-obsługowych dla mieszkańców,
gdzie będzie można m.in. uzyskać pomoc
w wypełnieniu wniosku do programu „Czyste
Powietrze”.

15

16

INWESTYCJE

INWESTYCJE

Budowa odcinków ul. Sędzickiego oraz ul. Grottgera

Wszystkie prace zostały zakończone.
Inwestycja obejmowała wykonanie
odwodnienia i teletechniki, montaż
oświetlenia oraz budowę jezdni
i chodników z kostki brukowej.
Wykonawcą inwestycji była Firma
Budowlano-Drogowa MTM z Gdyni.
Koszt przedsięwzięcia to blisko
480 tys. zł.

Budowa węzła integracyjnego z tunelem w Janowie
Postępują prace związane z budową
oświetlenia, chodników, drogi
rowerowej oraz jezdni na ul. Gdańskiej. Równolegle prowadzone są
roboty związane z budową murów
oporowych na dojazdach do tunelu,
budową kładek dla pieszych oraz
przeciskaniem elementów
konstrukcji tunelu pod torami
kolejowymi i przystankiem SKM
Janowo.
Inwestycja dofinansowana ze
środków zewnętrznych.

Rumia naturalnie pomysłowa

INWESTYCJE

aktualizacja

Chodniki na ul. Obrońców Westerplatte, ul. Hallera i ul. Portowej
Wszystkie prace
zostały zakończone.
Firmą odpowiedzialną
za realizację inwestycji
było Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Falcoss
– Piotr Ossowski. Koszt
przedsięwzięcia to 260
tys. zł.

Rewitalizacja Zagórza – działania inwestycyjne
Zakończono prace związane z przebudową
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Postępuje
budowa chodników na ul. Młyńskiej, Szkolnej,
Zakole, Kombatantów i Sabata oraz ścieżek na
terenie dziedzińca Zakole.
Od 7 stycznia będą realizowane prace
związane z remontem sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Sabata.
Inwestycja dofinansowana ze środków
zewnętrznych.

Nowoczesne oświetlenie
na przejściach dla pieszych
Już dwanaście przejść dla pieszych zyskało nowoczesne oświetlenie, a trzy następne
zostaną wykonane na początku 2021 r. Inwestycja, której głównym celem jest poprawa
widoczności pieszych, realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego w Rumi.
Łączny koszt wykonania prac wyniesie 201 tys. zł.

Wykonane w 2020 roku:
ul. Dąbrowskiego 14
ul. Dąbrowskiego 21
ul. Dębogórska 29
ul. Dębogórska 31
ul. Dębogórska 49
ul. Gdańska 28
ul. Gdańska 33
ul. Kosynierów 31
ul. Kosynierów 48
ul. Kosynierów/Jęczmienna
ul. Starowiejska 9
ul. Starowiejska 49
(łącznie udało się doświetlić
30 przejść dla pieszych)
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Do wykonania w 2021 roku:
ul. Dąbrowskiego 12
ul. Sabata 13
ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska
Polskiego 66

ź
ź
ź
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Wszystko, co musisz wiedzieć o tzw.

opłacie za kanalizację deszczową
Na początku 2018 roku w życie weszła ustawa Prawo Wodne, która
obciążyła samorządy kolejną opłatą na rzecz Skarbu Państwa.
Podatek pobierany jest między innymi za odprowadzanie wód
opadowych przez miasto i mieszkańców. W związku z ponoszonymi
przez samorząd kosztami Rada Miejska Rumi była zmuszona
wprowadzić opłatę za korzystanie z miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Jednocześnie wdrożony został szereg ulg za
gospodarowanie deszczówką, tak aby gminna kanalizacja i kieszenie
mieszkańców były jak najmniej obciążone. Władzom miasta bardzo
zależy na tym, by rumianie odłączali się od miejskiej sieci
i samodzielnie retencjonowali wodę – jest to najbardziej ekologiczne
i ekonomiczne rozwiązanie. Przy osiągnięciu 30-procentowej retencji
na terenie Rumi, opłata odprowadzana do Skarbu Państwa zostanie
pomniejszona o 90 procent. W poniższym artykule staraliśmy się
wyjaśnić najważniejsze kwestie i odpowiedzieć na najczęściej
zadawane pytania.

Skąd się wzięła ta opłata?
Opłata naliczana jest za korzystanie z miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej, czyli za
odprowadzanie deszczówki ze swojej
nieruchomości do miejskiej sieci. Dotyczy więc
wyłącznie osób, których nieruchomości są
podłączone do gminnej kanalizacji. Jeśli woda
z rynny spływa bezpośrednio na trawnik lub do
beczki, zbiornika, studni rozsączającej itp.,
wówczas opłata nie jest naliczana. Opłata nie jest
uwzględniania w podatku od nieruchomości,
dlatego informacja o jej wysokości wysyłana jest
odrębnym listem. Środki finansowe są
przeznaczane na regulowanie opłat na rzecz
Skarbu Państwa (kwota naliczana jest za
odprowadzanie „wód do wód”, czyli zrzucanie
wody z miejskiej kanalizacji deszczowej do
rzek bądź innych zbiorników) oraz bieżące
utrzymanie sieci .
Czy to jest ta opłata za utraconą retencję,
o której wszyscy mówią?
Nie, jest to całkiem niezależna opłata. Aktualnie
obiekty podłączone do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej nie podlegają opłacie za utraconą
retencję, jednak zapowiadane przez rząd
nowelizacje mogą to zmienić.
Dlaczego sąsiad posiadający mieszkanie
o podobnym metrażu płaci mniej lub więcej?
Wysokość opłaty jest zależna od kilku czynników
m.in. od praw do lokalu. Zdarza się również, że
kwota dzielona jest pomiędzy osoby posiadające

częściowe prawa do lokalu. Przykładowo, jeśli
w drodze postępowania spadkowego po zmarłym
mężczyźnie lokal stał się w połowie własnością
jego żony, a w połowie jego dzieci, to zarówno
kobieta, jak i potomkowie, będą musieli
uregulować po połowie łącznej kwoty.
Dlaczego właściciele niektórych budynków
płacą znacznie mniej lub więcej?
Niektóre budynki są tylko częściowo podłączone
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – na
przykład wyłącznie rynny od strony drzwi
wejściowych są wpięte do sieci, a pozostałe
odprowadzają wodę na trawnik. W takim
przypadku podstawowa opłata jest o 50 procent
niższa (ponieważ tylko połowa wody trafia do
miejskiej sieci) i dodatkowo pomniejszona
o 20-procentową ulgę z tytułu posiadania co
najmniej 40-procentowej retencji (np. opłata
w wysokości 300 złotych zostaje wówczas
obniżona do 120 złotych).

Co mogę zrobić, by płacić mniej?
Należy odłączyć się całkowicie lub częściowo od
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej bądź zacząć
magazynować wodę deszczową i używać jej na
własne potrzeby, na przykład do podlewania trawnika.
Kolejnym rozwiązaniem jest dosadzanie na posesji
drzew, o ile wcześniej nie otrzymało się ulgi z tego
tytułu. W każdym przypadku możliwości są inne,
szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać
pod numerem telefonu: 58 679 66 21 (Referat
Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Rumi).
Czy w roku 2021 przewidywana jest podwyżka
opłaty?
Nie, opłata za rok 2020 będzie mniejsza, ponieważ
suma opadów w tym roku była niższa niż w roku
poprzedzającym. Decyzją Rady Miejskiej Rumi kwota
ponownie zostanie wyliczona wyłącznie na podstawie
powierzchni dachów – nie zaś na podstawie
wszystkich powierzchni, z których odprowadzana
jest woda (np. jezdni czy chodników).

Uproszczona tabela ulg:
60-procentowa ulga za rozsączanie i retencjonowanie co najmniej 40% wody
20-procentowa ulga za posiadanie co najmniej 40-procentowej retencji
20-procentowa ulga za zagospodarowanie co najmniej 40% wody na swoim terenie
(dodatkowa ulga zależna od powierzchni nieruchomości)
ź 20-procentowa ulga za pozostawienie 80% powierzchni terenu nieruchomości jako
powierzchnię biologicznie czynną
ź 10-procentowa ulga za posiadanie na posesji odpowiedniej liczby rosłych drzew
ź
ź
ź

Jeśli do końca bieżącego roku mieszkaniec zdąży wprowadzić któreś z powyższych rozwiązań,
wówczas za mijający rok zostanie naliczona odpowiednia ulga.
Więcej szczegółowych informacji na temat wprowadzonych ulg udziela Referat Gospodarki
Wodnej pod numerem telefonu 58 679 66 21.
Rumia naturalnie pomysłowa

SPRAWY SPOŁECZNE

Niepełnosprawność

nie jest barierą
Poduszka, kołdra, czapka, koszulka czy nawet puzzle, a na wszystkim wizerunek Freddiego
Mercury'ego bądź kadry z życia scenicznego kultowego zespołu Queen. To przedmioty, z którymi
niemal nie rozstaje się 16-letni Dominik, rumianin z zespołem Downa. Jak podkreśla, od Queen'u
lepsza może być tylko pizza, no i lody.
Miłość nastolatka do Queen'u rozpoczęła się od…
Muppetów, a właściwie od wykonanego przez lalki
utworu pt. „Bohemian Rhapsody”. Niedługo później,
zainspirowany twórczością swojego ulubionego
zespołu, postanowił, że będzie grał na perkusji –
i robi to już od dwóch lat.
Rumianin bardzo lubi też jeździć na koncerty. Trzy
lata temu w Łodzi podziwiał występ Adama
Lamberta, który jeździł po scenie na różowym
trójkołowym rowerku i śpiewał takie hity jak
„Somebody to Love” czy „We Will Rock You”. W tym
roku, w dniu swoich szesnastych urodzin, Dominik
wraz rodziną był na koncercie Queen Machine –
jednego z najlepszych europejskich tribute bandów,
odtwarzającego muzykę legendarnego Queen'u.
Dominikowi najbardziej podobało się widowiskowe
„burzenie muru” przez robota, z utworem „One
Vision” w tle. Nieco mniejsze wrażenie zrobiło na nim
zakulisowe spotkanie z członkami zespołu.
Jak mówią rodzice Dominika, chłopak od zawsze
lubił taniec i muzykę. Gdy był młodszy, występował
w teatrze. Dusza showmana wychodzi z niego
w każdy piątkowy wieczór. Wtedy wraz z młodszym
rodzeństwem, oczywiście za zgodą rodziców, może
do woli korzystać z tabletu, konsoli do gier czy
puszczać głośno muzykę – i tak do późnych godzin
wieczornych. W domowym slangu są to tzw.
imprezki.
Wolne chwile nastolatek spędza przede wszystkim
w rodzinnym gronie. Jego zapędy dotyczące
organizowania innym czasu spowodowały,
że domownicy nazywają go „prezesem”. To mogłoby
też wyjaśniać, dlaczego w przyszłości chce zostać
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

komendantem policji bądź straży miejskiej. Chciałby
zarządzać mundurowymi również ze względów
bezpieczeństwa, aby ganiali łobuzów, pilnowali
porządku na ulicach oraz łapali złodziei.
Na co dzień 16-latek uczy się w Szkole Podstawowej
nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi, gdzie obecnie może
przebywać tylko co drugi tydzień i to w bardzo
ograniczonym gronie. Gdy był młodszy, chodził do
przedszkola Iskierka. Pandemia spowodowała,
że brakuje mu nie tylko codziennego kontaktu
z rówieśnikami, ale i tzw. gonitw, czyli wyścigów po
szkolnym holu. Dawniej Dominik wyładowywał
energię podczas gry w piłkę nożną czy nawet
treningów ogólnorozwojowych w Rugby Club Arka
Rumia, jednak ostatecznie stwierdził, że to nie dla
niego. Dlatego też przerzucił się na pływanie, ale jak
mówi, obecnie przez koronawirusa w basenach nie
ma wody, więc z nich nie korzysta.
Wakacje i ferie także spędza aktywnie. Wspólnie
z rodziną podróżuje po Polsce przyczepą
campingową, a w pojedynkę jeździ na kolonie
ogólnorozwojowe. Za rodzicami zbytnio nie tęskni,
ponieważ swoją uwagę skupia na otaczających go
osobach, głównie kobietach. Tam też poznał swoją
pierwszą miłość, z którą do dziś koresponduje. Marzy
o wyjeździe do Włoch, ponieważ jest to ojczyzna
pizzy i właśnie tam powinna smakować najlepiej.
Mimo że Dominik ma dobrą pamięć, to czasem
zdarza mu się przekręcać pewne słowa, ale
z zachowaniem wszystkich niezbędnych liter.
Najsłynniejszym jego tworem jest „koktajl
kutrawska”, czyli o smaku truskawki. Najpiękniejsze
momenty w jego życiu to… święta i urodziny.

W minione już Boże Narodzenie chciał znaleźć pod
choinką piłkę do nogi i nieco od niej większy oraz
droższy fortepian – ale nie do grania, głównie po to,
żeby stał jako ozdoba.
Dlaczego w ogóle opowiadamy o Dominiku?
Ponieważ 3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest
m.in. włączanie takich ludzi w życie społeczne,
a wśród nich są przecież mieszkańcy Rumi. Niestety
nadal nierzadko są oni społecznie wykluczani
z powodu swojego wyglądu czy niełatwych do
zrozumienia zachowań, a jak widać na załączonym
obrazku – są okej! Też mają pasje, talenty, potrzeby
czy marzenia, a przy tym mogą innych wiele nauczyć.
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Zielono mi!

„Zielono mi” to nowa rubryka, która cyklicznie będzie się pojawiać w „Rumskich
Nowinach”. Widząc, jakim zamiłowaniem mieszkańcy naszego miasta darzą kwiaty,
zdecydowaliśmy, że odwiedzimy osoby chcące pokazać innym swoje roślinne kolekcje.
Będziemy tu także zamieszczać porady, którymi podzielili się z nami miłośnicy kwiatów.

Autorką rubryki
jest Aleksandra Kozina

Od kilku lat zaobserwować
można powracający trend na
aranżowanie zieleni w mieszkaniach. Poza walorami
estetycznymi, kwiaty pomagają
się odprężyć i dać chwilę
wytchnienia po ciężkim dniu.
Z mieszkającą od dwóch lat
w Rumi Pauliną rozmawialiśmy
o tym, jak rośliny pozwalają jej
odnaleźć siebie podczas
tworzenia własnej zielonej
przestrzeni.
Paulina – bohaterka artykułu

– Kiedy kupiłam nowe mieszkanie, wiedziałam, że mam pełną
dowolność, jak je urządzić. Wtedy też postanowiłam, że natura,
która jest mi bardzo bliska, musi towarzyszyć mi w moich czterech
kątach – opowiada Paulina, właścicielka sporej kolekcji roślin. – Bez
kwiatów było bardzo pusto, co jeszcze bardziej zmobilizowało mnie
do wypełniania mieszkania zielenią. Były momenty, gdy pełnymi
siatkami znosiłam je do domu. Kwiaty, które mnie otaczają, mają
na mnie bardzo wyciszający wpływ i mocno mnie uspokajają.
Traktuję moje rośliny jak własne dzieci. Często się zdarza, że chwalę
je i doceniam. Jeśli traktujemy je w dobry sposób, to ta pozytywna
energia do nas wróci. Stosuję też kąpiele roślin. Raz w miesiącu
poświęcam jeden dzień, kiedy wstawiam wszystkie rośliny pod
prysznic i serwuje im SPA – podkreśla.

– Dzięki temu, że stworzyłam sobie taką zieloną przystań,
automatycznie moja siostra złapała takiego bakcyla. Jak widać, to
jest zaraźliwe – mówi z uśmiechem Paulina. – Co ciekawe, niektóre
rośliny pojawiają się u mnie w bardzo spontaniczny sposób, na
przykład jako prezenty przynoszone przez znajomych – dodaje.
Kwiaty świetnie sprawdzają się jako prezent dla najbliższych. Dla
początkujących miłośników zieleni można wybrać łatwe
w pielęgnacji rośliny, takie jak: zamiokulkas, sansewieria czy małe
sukulenty. Jeśli mamy do czynienia z pasjonatem, możemy mu
wręczyć np. anturium, azalię lub kalateę. Czy rośliny zawsze należy
kupować w specjalistycznych sklepach lub kwiaciarniach? Nie.
Możemy je nabyć również w popularnych dyskontach. Oczywiście
stosując kilka zasad, które… opiszemy w kolejnym numerze.

NASZA RADA: kąpiele roślin to wcale nie fanaberia miłośników
zieleni! Kurz, który osadza się na liściach, utrudnia przenikanie
zarówno światła, którego o tej porze roku jest mniej, ale też
powietrza. Jeśli mamy mniejsze mieszkanie, to musimy mieć na
uwadze tłuszcz, który osadza się na zewnętrznych stronach liści.
Do kąpieli kwiatów najlepiej użyć przegotowanej wody, mamy
wtedy pewność, że jest miękka, a na liściach nie osadzi się biały
nalot. Aby zielonych przyjaciół nie przelać, można ich doniczki
zabezpieczyć zwykłym workiem na śmieci, okręcając nim
łodygę. Zapobiegnie to również wypłukaniu ziemi z doniczki.
Należy pamiętać, aby nie stosować kąpieli roślinom, których
liście pokryte są meszkiem, np. cyklamen perski czy fiołek
alpejski. Aby ściągnąć kurz, zalecamy użycia małego pędzelka
lub suszarki – ważne, aby stosować zimny nawiew. Rośliny,
które lubią kąpiele, to z pewnością: monstera, paproć czy fikus
benjamina. Nie ma przeciwwskazań co do liczby takich kąpieli,
ale lepiej stosować umiar i ograniczyć je do dwóch, trzech razy
w miesiącu.

Kolekcja kwiatów Pauliny

Jeśli w swoim mieszkaniu lub domu masz kolekcję roślin
i chcesz ją pokazać innym, napisz do mnie:
aleksandra.kozina@onet.pl.
Rumia naturalnie pomysłowa

Fundacja
w mieście Rumia

Rodzicu, w ferie
nie ma czasu na nudę!
Autorką tekstu jest Agnieszka Hadam

Jesteś rodzicem? Przeraża Cię perspektywa ferii
zimowych z dziećmi w domu? Nie martw się, to nic
strasznego. Ja też jestem mamą i czeka mnie ta sama
perspektywa – z dwoma wulkanami energii w postaci
moich synów. Damy radę! Bo kto da, jeśli nie rodzice?
Obecne czasy związane są z licznymi ograniczeniami, tym samym nie mamy możliwości
skorzystania ze zorganizowanych atrakcji i wielu
miejsc rozrywki czy rekreacji. Wydawałoby się więc,
że pandemiczne obostrzenia uniemożliwiają nam
organizację atrakcyjnych ferii dla naszych dzieci.
Nic bardziej mylnego! Myślisz, że dla dziecka
najważniejsze są super atrakcje, takie jak parki
rozrywki, kina czy aquaparki? Ja uważam, że nie.
Dla dzieci najważniejsza jest nasza uwaga
i poświęcony im czas. Jeśli robimy coś wspólnie, to
nic innego się nie liczy. To, w jaki sposób spędzimy
wolny czas, zależy tylko od naszej wyobraźni – nic
więcej nas nie ogranicza. Zatrzymajmy się na
chwilę, wstrzymajmy pęd życia codziennego,
cofnijmy się myślami do czasów swojego
dzieciństwa i zastanówmy się, co sprawiało nam
radość, jakie zabawy powodowały uśmiech na
naszych twarzach. Poczujmy radość dziecka
i przełóżmy to na chwilę obecną. Pokażmy naszym
dzieciom, że też potrafimy się świetnie bawić.
Jeśli zima sypnie białym puchem, to radość
gwarantowana. Kto nie lubi białego szaleństwa,
wojny na śnieżki czy robienia aniołków w śniegu?
Ze starszymi dziećmi warto wybrać się na łyżwy
albo spróbować czegoś nowego, np. nart
biegowych. Wspólna nauka czy pokonywanie
trudności sprawiają, że będzie to niezapomniany
czas dla dziecka i rodzica. Tym samym pokazujemy,
że my, dorośli, też nie zawsze wszystko potrafimy,
też się uczymy – tak samo jak dzieci. Poza tym
aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
przyniesie same korzyści: nabierzemy odporności,
poprawimy swoją kondycję fizyczną i, co najważniejsze, zbudujemy wspaniałe relacje z dziećmi.
A co jeśli zima zawiedzie? Nic straconego, nadal
możemy ciekawie spędzić czas poza domem. Fajną
propozycją może być wspólna wyprawa do lasu, ale
nie jako zwykły spacer, a na przykład marsz na
orientację. Wyznaczmy trasę, zapoznajmy dzieci
z mapą i kompasem, przygotujmy suchy prowiant
Rumskie Nowiny nr /styczeń/

oraz termos z ciepłą herbatą – i w drogę. Jeśli dzieci
są zbyt małe na taką przygodę, to możemy
przygotować mapę podwórka lub parku i zabawić
się w poszukiwaczy skarbów. Dobra zabawa
gwarantowana, a przy okazji dzieci będą
doskonaliły orientację w terenie.
Gdy słyszymy takie stwierdzenia jak: nudzi mi się,
nie mam co robić czy pobaw się ze mną, a za oknem
pada i wieje – co wtedy? Jeśli dzieci mają zbyt dużo
energii, to proponuję zabawy ruchowe, aby mogły
ją spożytkować. Możemy np. wspólnie zbudować
tor przeszkód, wykorzystując domowy asortyment.
Bo kto nie lubi budować konstrukcji czy przestawiać
mebli? Pokonywanie takiego toru będzie frajdą dla
małych i dużych.
Jeśli chcemy trochę wyciszyć nasze pociechy, to
sprawdzą się wszelakiego rodzaju zabawy
sensoryczne. Chyba każde dziecko lubi malować,
wyklejać, ugniatać czy budować z piasku. Jak mówi
dobrze znana maksyma: brudne dziecko to
szczęśliwe dziecko. Jednocześnie dla nas,
dorosłych, może być to chwila relaksu i równie
dobrej zabawy. Nie zapominajmy też o planszówkach i puzzlach, są to ponadczasowe gry dla
każdego.
Być może wkrótce koronawirus nieco nam odpuści,
wówczas świetnym rozwiązaniem może się okazać
zorganizowanie przyjęcia karnawałowego. Zróbmy
razem zaproszenia, dekoracje i przebrania,
przygotujmy przekąski oraz oprawę muzyczną.
Kilka dni przygotowań, a na koniec wspaniały bal
z przyjaciółmi. Myślę, że byłyby to niezapomniane
chwile dla wszystkich.
Jestem przekonana, że każdy z nas ma mnóstwo
pomysłów na spędzanie wolnego czasu z dziećmi.
Warto się dzielić takimi „patentami”. Życzę nam,
rodzicom, abyśmy potrafili choć na chwilę zwolnić
i spędzić aktywnie czas ze swoimi pociechami,
z pełnym zaangażowaniem i przyjemnością ze
wspólnej zabawy. Cieszmy się każdym dniem
rodzicielstwa, dzieci tak szybko dorastają.
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Autorką rubryki jest
Magda Pasewicz-Rybacka

„Przepyszny
przepis”

Bajaderki
Po okresie świąteczno-noworocznym często zostają nam resztki ciast, które straciły już swoją świeżość i na które nikt z domowników nie ma już
ochoty. Zamiast je wyrzucać, możemy z nich zrobić pyszne bajaderki. Te niewielkie czekoladowe kule doskonale sprawdzą się jako słodka
przekąska, np. na przyjęciu karnawałowym. Bajaderki można zrobić z dowolnych suchych wypieków – pierników, babek, keksów, ciastek,
a nawet zakalców.

Składniki:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ok. 500 g resztek ciast bez
kremów i owoców
100 g marmolady lub dżemu
100 ml mleka
4 łyżki masła
3 łyżki kakao
3 łyżki rumu (lub kilka kropel
olejku rumowego)
garść orzechów włoskich
pół szklanki rodzynek

Ciasta pokruszyć na drobne okruszki, bardziej zwarte można np. zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Rodzynki
zalać gorącą wodą wymieszaną z rumem (jeśli używamy), odstawić na co najmniej pół godziny. Orzechy posiekać.
Mleko podgrzać, dodać masło i kakao, mieszać do połączenia. Jeśli suche ciasta były niezbyt słodkie, można
dodać 3-4 łyżki cukru.
Mleko dodać do pokruszonych ciast razem z dżemem, odsączonymi rodzynkami i orzechami. Jeśli nie używamy
rumu, można dodać aromat rumowy. Dokładnie wymieszać i zagnieść na jednolitą masę. Odstawić do lodówki na
pół godziny, by całość stężała.
Z masy formować niewielkie kulki. Można je oblać czekoladą lub obtoczyć w ulubionej posypce, orzechach,
wiórkach kokosowych itp.

Dodatek
specjalny

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI
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ZIELONY KROK W NOWY ROK!
ź

ź
ź

ź

Nowy rok za pasem! Kto choć raz nie pokusił się w tym
czasie o refleksję nad swoim życiem i tym, jakie ono będzie
przez kolejne dwanaście miesięcy?
Tak, postanowienia noworoczne… zwykle dotyczą naszej
diety, finansów, pracy i relacji międzyludzkich.
To wszystko jest bardzo ważne, ale my zachęcamy Państwa,
by tym razem spojrzeć nieco dalej – zielono, ekologicznie.
Z korzyścią dla planety, środowiska i nas samych!
Co mogę zmienić w swojej codzienności, by przysłużyć się
środowisku?
Wbrew pozorom, to wcale nie taka wielka rewolucja – lista
możliwości jest bardzo długa, a zmiany możemy
wprowadzać stopniowo. Aby ułatwić Państwu to zadanie,
przygotowaliśmy listę dobrych praktyk. Wdrożenie choćby
kilku jest już dobrym początkiem!

ź
ź
ź
ź
ź

ź

oszczędzaj wodę w domu i w ogrodzie (np. zbieraj
deszczówkę, wodą po myciu owoców i warzyw podlej
kwiaty)
pij „kranówkę” zamiast wody butelkowanej (jest
doskonałej jakości)
segreguj odpady, a odpady niebezpieczne
pozostawiaj w miejscach do tego przeznaczonych
(szczegóły na stronie www.kzg.pl)
oszczędzaj energię elektryczna i cieplną (np. wyłącz
światło, gdy nie jest ci potrzebne, odłącz z sieci
nieużywane urządzenia, wietrz szybko i gruntownie,
nie wychładzając pomieszczenia, uszczelnij
okna/drzwi, dociepl budynek)
dbaj o czyste powietrze, w tym zwróć uwagę na
sposób ogrzewania swojego domu
ogranicz zużycie komercyjnych środków czystości na
rzecz tych naturalnych
kupuj tylko to, czego potrzebujesz, nie marnuj
żywności
kupuj produkty lokalne
wybieraj produkty bez opakowań, w opakowaniach
zbiorczych lub w opakowaniach nadających się do
recyklingu lub ponownego wykorzystania
unikaj artykułów jednorazowych (np. siatek na

ź

zakupy, kubków, słomek itp.)
unikaj niepotrzebnego wyrzucania ubrań, sprzętów,
urządzeń na rzecz ich naprawy, sprzedaży lub
przekaż je potrzebującym

Poza oszczędnością dla portfela, wymienione działania
przyczyniają się do zmniejszenie zużycia zasobów
naturalnych oraz energii niezbędnych do produkcji danych
dóbr, a także do ograniczenia śladu węglowego (*) oraz
wodnego (**). Dzięki wprowadzeniu do codziennego
funkcjonowania tak naprawdę niewielkich zmian, mamy
realny wpływ na otaczające nas środowisko.
Wykorzystajmy to!
Niech ten nowy rok będzie zdrowy, ekologiczny
i zielony, czego naszym mieszkańcom serdecznie
życzymy!
* ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów
cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio
przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt
(więcej na ten temat na stronie www.naukaoklimacie.pl)
** ślad wodny ilustruje zależność pomiędzy
konsumowanymi towarami i usługami lub wzorcem
konsumpcji, a zużyciem zasobów wodnych
i zanieczyszczeniem środowiska (więcej na ten temat na
stronie www.aerisfuturo.pl)
Rumia naturalnie pomysłowa
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Świadkowie historii

Dariusz Rybacki:
„świadkowie historii odkryli nieznane epizody z dziejów naszego miasta”
W grudniu 2020 roku przeprowadzone zostały ostatnie wywiady w ramach projektu „Świadkowie
historii”, którego celem było zarchiwizowanie wspomnień najstarszych mieszkańców, a także
wiedzy zgromadzonej przez badaczy i pasjonatów. W ostatnim artykule z tego cyklu przedstawiamy
zapis rozmowy z Dariuszem Rybackim, pomysłodawcą przedsięwzięcia.
„Świadkowie historii” to kontynuacja serialu
dokumentalnego „Śladami dawnej Rumi”, który
w 2019 roku był cyklicznie publikowany na profilu
YouTube „Miasto Rumia”. Oba projekty
zrealizowano dzięki mieszkańcom, którzy
głosowali na nie w ramach kolejnych edycji
Budżetu Obywatelskiego w Rumi.
– Realizację serialu pt. „Świadkowie historii”
znacznie utrudniła pandemia koronawirusa.
Mimo to udało się porozmawiać z kilkudziesięcioma osobami, które podzieliły się swoimi
wspomnieniami dotyczącymi życia w Rumi, a także
rodzinnymi historiami związanymi z naszym
regionem. Rozmawiając z kolejnymi osobami,
czułem się, jakbym przenosił się w czasie. Moi
rozmówcy doświadczyli wielu wydarzeń, o których
dotąd czytałem w źródłach. Podzielili się swoimi
odczuciami, emocjami, wiedzą. Odkryli tym
samym kolejne nieznane epizody z dziejów Rumi –
opowiada Dariusz Rybacki.
Rozmowy ze świadkami historii rzuciły nowe
światło na wiele faktów z przeszłości miasta. Przede
wszystkim wzbogaciły jednak dotychczasowe

materiały źródłowe o perspektywy, których próżno
szukać w literaturze.
– Każdy z moich rozmówców miał swój punkt
widzenia, dlatego zdarza się, że poszczególne
rozmowy nieco sobie przeczą. Przykładowo: jedni
uważali, że Rumia dawniej była bezpiecznym
miejscem, a inni wprost przeciwnie. Nie ma w tym
nic złego, wszystko zależy bowiem od
indywidualnych przeżyć i doświadczeń. Takie
naturalne, subiektywne postrzeganie przeszłości
miało też ogromną zaletę: często pokazywało
bowiem zwyczajną ludzką perspektywę
i dokumentowało najzwyklejsze sprawy, które są
bliskie każdemu człowiekowi. W książkach
i opracowaniach trudno jest znaleźć zabawne
anegdoty lub szczegóły życia codziennego. Za to
we wspomnieniach zapisują się one w sposób
szczególnie wyraźny – podkreśla społeczny
pełnomocnik burmistrza do spraw historii miasta.
W toku rozmów udało się też ustalić wiele
szczegółów geograficznych, a także historie osób,
które często przewijały się w dokumentach
źródłowych.

Powyższe wypowiedzi są częścią dłuższego wywiadu. Kompletny zapis
audiowizualny już wkrótce pojawi się na profilu YouTube „Miasto Rumia”.
Serdecznie zachęcamy do wysłuchania!
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– Dzięki opowieściom świadków historii poznałem
nieznane mi wcześniej nazwy miejscowe i lokalne
zwyczaje. Dowiedziałem się też, jak przed wojną
i w okresie PRL-u wyglądało codzienne życie
w naszej gminie. Często czułem się, jakbym dotykał
historii, którą dotąd znałem tylko ze źródeł. To było
niesamowite doświadczenie – relacjonuje Dariusz
Rybacki. – Poznawanie naszej lokalnej historii to
ważny element budowania społecznej tożsamości.
Rumia od lat zmaga się z łatką miejsca bez
własnych dziejów: sypialni, zaplecza czy dzielnicy
Gdyni. Tymczasem historia naszego miasta jest
wyjątkowa i pełna interesujących epizodów, które
wyróżniają naszą małą ojczyznę spośród innych
miejsc na świecie – dodaje.
W ramach przedsięwzięcia zrealizowano 24
wywiady. Dariusz Rybacki podkreśla jednak, że na
tym nie koniec.
– Świadkowie historii to projekt, który mam zamiar
kontynuować także w 2021 roku, choć zapewne
z nieco mniejszą regularnością. Jestem pewien,
że uda się zrealizować jeszcze kilka lub kilkanaście
dodatkowych odcinków, które będą zapisem
rozmów z ludźmi, którzy mogą opowiedzieć
o lokalnych dziejach. Wszystkie materiały
publikowane będą na kanale YouTube „Miasto
Rumia” – podsumowuje.
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Autorem rubryki
jest Darek Rybacki

Najstarsza rumska legenda
– o głowie św. Barbary i biskupie z Rzymu
Z Rumią związanych jest przynajmniej kilka
legend, wśród których najstarszą jest ta
o głowie św. Barbary i biskupie z Rzymu
uwięzionym na naszej ziemi. Drukiem ukazała
się już w 1880 roku na łamach publikacji
„Obrazy cudowne i miejsca w dzisiejszej
Dyecezyi Chełmińskiej”, której autorem jest
ksiądz Jakub Fankidejski, wikariusz tumski
i profesor przy Collegium Marianum w Pelplinie.

Jak zwykle w tego typu przypadkach bywa, nasza
najstarsza legenda znana jest w kilku wariantach,
które różnią się wieloma szczegółami.
W poniższym artykule przytoczymy więc ją w taki
sposób, w jaki spisana została przez księdza
Fankidejskiego pod koniec XIX wieku.
„Biskupa i wszystkich jego ludzi zabrali
w niewolę…”
„A jeszcze inni nieco szerzej o tej rzeczy tak
mówią: że pomiędzy pewnymi prałatami
powstały spory zawzięte, które ażeby uśmierzyć,
został wysłany do nich jakiś legat papieski
i biskup wielkiego poważania w Rzymie. Którego,
gdy już był niedaleko celu swojej podróży, wiatr
przeciwny zapędził w nasze strony, tu do
gdańskiego portu.
Mieszkańcy owych okolic, którzy byli jeszcze
poganami (…) przyszli i zwyczajem ówczesnym
zrabowali okręt, a biskupa i wszystkich jego ludzi
zabrali w niewolę. Przeglądając rzeczy jego
dokładniej, znaleźli pomiędzy innemi krzyż złoty,
w którym zawarte było drzewo, na którym wisiał
Pan Jezus (krzyż ten darowała później małżonka
księcia Świętopełka klasztorowi w Oliwie).
Znaleźli także piękne ornaty biskupie i głowę
św. Barbary, Panny i Męczenniczki, co wszystko
księciu swojemu aż do Sartawic zawieźli.”
Pierwsza część legendy zawiera w sobie wiele
interesujących szczegółów. Biskup rzymski, o ile
naprawdę w czasach średniowiecza rozbił się na
brzegach Bałtyku, rzeczywiście mógł być wzięty do
niewoli, a jego własność zagrabiona. Regulowało
to tradycyjne prawo brzegowe, które pozwalało na
zawłaszczanie przedmiotów wyrzuconych przez
wodę, a także zniewalanie rozbitków.
Ciekawy jest również fragment dotyczący złotego
krzyża z drewnem krzyża jezusowego. Według
niektórych źródeł drzewo z krzyża chrystusowego
przetrzymywane było przez jakiś czas w rumskim

kościółku, który w XVI i XVII wieku nosił nawet tytuł
„odnalezienia krzyża świętego”.1
Warto dodać, że według innych, bardziej
rozbudowanych wariantów legendy, wzięty do
niewoli rzymski biskup miał na imię Sedenza,
a celem jego misji było nie tyle uśmierzanie sporów,
co wzmocnienie prestiżu króla duńskiego Eryka IV,
który był przyjacielem ówczesnego papieża
Innocentego IV.
„Śpiewał ktoś bardzo pobożnie Salve Regina…”
„Bez mała po trzech latach zdarzyło się,
że biskup z Kamienia, zaproszony od księcia
Świętopełka, którego był krewnym, przejeżdżał
przez wieś pewną, nazwiskiem Rumia. A słysząc,
jako w pobliskiej chacie śpiewał ktoś bardzo
pobożnie Salve Regina, kazał zatrzymać konie
i posłał jednego ze swoich kapelanów, żeby
zobaczył, kto tak pięknie śpiewał. Ksiądz kapelan
wypełniając bez zwłoki rozkaz, wszedł do tej
chaty, ale w niej nikogo nie zastał, tylko
czcigodnego jakiegoś starca, wycieńczonego,
który przy żarnie wciąż robił, tego więc ze czcią
przynależną z chaty wyprowadził i przed biskupa

stawił. Ksiądz biskup patrząc na niego
z politowaniem, pilnie się dopytywał, kimby był
i w jakiby sposób do takiej niedoli doszedł.
Poczem ów niewolnik, choć z niechęcią, zaczął
opowiadać biskupowi wszystko, co się stało.
I rzekł na koniec: ażebyście się przekonali, jako
prawdę mówię, poślijcie do Rzymu, czy się rzecz
tak nie ma. A jeżeli mnie z tej niewoli wybawicie,
uczynię w Rzymie, ażeby wasze kamieńskie
biskupstwo wyjęte zostało na zawsze z pod
zależności arcybiskupów z Gniezna. Które to
przyrzeczenie ów legat papieski rzeczywiście,
kiedy był w Rzymie, podobno wypełnił”.
Kolejny fragment legendy również dostarcza
interesujących informacji, a przede wszystkim
bezpośrednio wiąże opowieść z Rumią. Jeżeli jakiś
biskup z Kamienia (chodzi zapewne o dzisiejszy
Kamień Pomorski w województwie
zachodniopomorskim) wyruszył w podróż na dwór
Świętopełka, to zapewne mijał dzisiejsze tereny
naszego miasta, które już w średniowieczu
przecięte były traktem prowadzącym z Pomorza
Zachodniego do Gdańska.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Poza tym już setki lat temu przy skrzyżowaniu
szlaku z Zagórską Strugą funkcjonowały młyny
i karczma, które mogły być miejscem niewoli
nieszczęsnego papieskiego wysłannika. Warto
również dodać, że biskupstwo w Kamieniu
Pomorskim rzeczywiście uniezależniło się od
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i od końca XII
wieku podlegało bezpośrednio papieżowi.
Problematyczna jest jednak chronologia –
najprawdopodobniej wydarzenie to miało bowiem
miejsce krótko przed narodzinami Świętopełka lub
w czasie, kiedy był jeszcze dzieckiem.
„Głowa św. Barbary wzięta została do
Sartawic…”
„Którego czasu głowa św. Barbary wzięta została
do Sartawic, nie wiedzieć dokładnie: tyle
jednakowoż jest pewne, że znajdowała się tam
za mężnego księcia Świętopełka, który zamek
sartawski bardzo ulubił. Przechowywana była
w kaplicy, urządzonej w dolnej części zamku:
samą relikwię zawarto w srebrnej puszce, na
której stał napis: „to jest głowa św. Barbary,
Panny i Męczenniczki”. Puszkę zaś umieszczono
w skrzyni drewnianej żelazem mocno obitej,
zamykanej na dwa zamki i pieczęcią Świętopełka
naznaczonej. Podług późniejszych opisów
krzyżackich była głowa św. Barbary u wierzchu
kosztowną koroną przyozdobiona, a po stronach
stały dwa aniołki (…). Książę Świętopełk jako
i dworzanie i domownicy sartawiccy żywili
głęboką cześć dla ulubionej relikwii św. Barbary”.
Ostatni interesujący nas fragment legendy wiąże
losy relikwii z Sartowicami (powiat świecki). W XIII
wieku w osadzie tej istniał warowny gród, o który
Świętopełk II toczył boje z zakonem krzyżackim.

Kim była święta Barbara?
Barbara z Nikomedii żyła w III wieku
naszej ery. Była córką zatwardziałego
poganina Dioskurosa. Na pewnym
etapie życia zetknęła się z chrześcijaństwem i nawróciła. Jej ojciec
próbował odwieść ją od wiary
chrześcijańskiej, a gdy to nie
poskutkowało – wydał swoją córkę
prześladowcom działającym
z polecenia ówczesnego cesarza
rzymskiego Galeriusza. Po brutalnych
torturach została ścięta, podobno
przez własnego ojca.
W Polsce jej kult był szczególnie
popularny w średniowieczu, a wzmianka o niej znalazła się nawet w modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II (XI w.).

Twierdza została zaatakowana przez krzyżaków
w nocy z 3 na 4 grudnia 1242 r. Oddział zakonny
pod dowództwem Teodoryka z Bernheim zdobył
wówczas grodzisko, a głowę św. Barbary zrabował
i przeniósł do Starogrodu pod Chełmnem. Wkrótce
w tym miejscu powstał znany ośrodek
pielgrzymkowy, który wizytował m.in. król czeski
Wacław (żył w latach 1205-1253).
Na początku XV w. Krzyżacy umieścili relikwię św.
Barbary w Malborku, później przeniesiono ją do
Gdańska. Ostatecznie trafiła do Czerwińska nad
Wisłą, gdzie znajdowała się do czasów
współczesnych – skryta w hermie, czyli relikwiarzu

W pamięci r umian
Dawniej przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Kombatantów stała
zabytkowa kaplica ufundowana w XVIII wieku przez ród
Przebendowskich, ówczesnych właścicieli naszych ziem. Był to
niewielki obiekt, acz malowniczy, który oprócz funkcji sakralnej
pełnił rolę przystanku dla pielgrzymów zmierzających do Kalwarii
Wejherowskiej.
Po 1945 roku stara kapliczka uległa całkowitej degradacji. W latach
90. podjęto próbę rekonstrukcji obiektu. Ostatecznie jednak działkę,
na której stała kaplica, sprzedano w 2005 roku. Dzisiaj w tym miejscu
znajduje się… stacja benzynowa. Jedynym śladem po wiekowym
budynku jest drewniany krzyż. Stoi on w innym miejscu niż dawniej –
przesunięty jest w stronę ulicy. Mimo to jest jedynym skromnym
śladem po utraconym bezpowrotnie zabytku.
Krzyż przy ul. Sobieskiego, fot. A. Sadłowski
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w kształcie popiersia. W 2019 roku zabytek
prezentowany był w Muzeum Zamkowym
Malborku. Jego historia jest burzliwa i pełna
niewiadomych, jednak podobizna św. Barbary
rzeczywiście kryje duży fragment czaszki młodej
osoby2.
Przypisy
1
Geschichte der kreise Neustadt und Putzig, 1910 r.,
s. 491.
2
Więcej o zabytku: T. Mroczko, „Czerwińska herma
św. Barbary” [w:] Studia źródłoznawcze, t. XIX, 1974 r.
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HARMONOGRAM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2021 r.
(Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI – BIOODPADÓW, TZW. BIO KUCHENNYCH)
Ulica
Baczyńskiego • Bema • Bławatkowa • Bratkowa • Broniewskiego • Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do granic miasta)
Działkowców • Fabryczna • Fenikowskiego • Gałczyńskiego • Garbarska • Gen. Andersa • Gerberowa • Goździkowa
Górnicza • Gryfa Pomorskiego • Helska • Hutnicza • Irysowa • Kilińskiego • Konwaliowa • Krasickiego • Krokusowa
Makowa • Marynarska • Metalowców • Nagietkowa • Narcyzowa • Na Stoku • Norwida • Okrętowa • Poznańska • Pucka
Rymarska • Stalowa • Storczykowa • Szczecińska • Szymborskiej • Szyprów • Tkacka • Włókiennicza • Wyspiańskiego

Miesiąc

•
•
•
•

I

II

III

IV

V VI

VII VIII IX

X

XI XII

Dzień
miesiąca
I i III
Poniedziałek
miesiąca

4 1
18 15

1 6 4 7 5 2 6
15 19 17 21 19 16 20

4 2 6
18 15 20

Admiralska • Bądkowskiego • Biała • Białowieska • Borowa • Bosmańska • Cegielniana • Daliowa • Fiołkowa • Gajowa •
Głogowa • Gniewowska • Górska • Jachtowa • Kapitańska • Komandorska • Kościuszki • Lawendowa • Mazurska •
Napierskiego • Nizinna • Ogrodowa • Parkowa • Partyzantów • Płk. Dąbka • Przyrzeczna • Różana • Tatrzańska • Torfowa
• Towarowa • Tulipanowa • Warzywna • Wróblewskiego • Wysoka • Wyżynna • Zakopiańska • Zbychowska • Żurawia

I i III
Wtorek
miesiąca

5 2
19 16

2 7 5 1 6 3 7
16 20 18 15 20 17 21

5 3 7
19 16 21

Derdowskiego • Chopina • Harcerska • Jana z Kolna • Kombatantów • Korczaka • Kościelna • Krzywa • Ks. Sychty • Leśna •
Leśniczówka • Lipowa • Młyńska (do nr 23) • Plac Kaszubski • Podgórna • Podgórska • Mostowa • Sabata • Skarpowa •
Słowackiego • Skłodowskiej-Curie • Starowiejska • Strzelecka • Szkolna • Śląska • Śniadeckich • Wałowa • Waryńskiego •
Wodna • Zakole • Zawiszy Czarnego • Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego

I i III
Środa
miesiąca

7 3
20 17

3 8 6 2 7 4 1
17 21 19 16 21 18 15

6 4 1
20 17 15

Agrestowa • Borówkowa • Cisowa • Chodkiewicza • Cmentarna • Cyprysowa • Czereśniowa • Długa • Dunikowskiego
Grottgera • Herberta • Hetmańska • Jagodowa • Jałowcowa • Kasprowicza • Kazimierska • Kossaka • Krzemowa
Krzywe Koło • Kwarcowa • Leszczynowa • Malczewskiego • Malinowa • Migały • Modrzewiowa • Morelowa • Mściwoja II
Nałkowskiej • Porzeczkowa • Poziomkowa • Północna • Reja • Rzepki • Sędzickiego • Spółdzielcza • Subisława
Świętopełka • Truskawkowa • Wiązowa • Wita Stwosza

I i III
Czwartek
miesiąca

8 4
21 18

4 1 7 4 1 5 2
18 15 20 17 15 19 16

7 5 2
21 18 16

Akacjowa • Batorego • Błoń Janowskich • Brzozowa • Bukowa • Chełmińska • Dereniowa • Dębogórska (oprócz
Dębogórska 87 A,B,C) • Dolna • Grabowa • Grunwaldzka • Gruszkowa • Hodowlana • Husarska • Jaśminowa • Jaworowa •
Jesionowa • Jęczmienna • Jodłowa • Kasztanowa • Klonowa • Łąkowa • Magnoliowa • Orkiszowa • Orzechowa • Owsiana
• Piaskowa • Przemysłowa • Rajska • Sadowa • Sosnowa • Topolowa • Wiśniowa • Zbożowa • Zielona • Żytnia

I i III
Piątek
miesiąca

2 5
15 19

5 2 8 5 2 6 3
19 16 21 18 16 20 17

1 6 3
15 19 17

Bohaterów Kaszubskich • Bydgoska • Chylońska • Czarnieckiego • Czechowa • Częstochowska • Dokerów • Filtrowa • Gen.
Maczka • Gdańska • Gdyńska • Hallera • Jana Kazimierza • Janowska • Jaworskiego • Kasztelańska • Katowicka (odc. od
Gdańskiej do Szkoły SP 9) • Kazimierza Jagiellończyka • Kazimierza Wielkiego • Królowej Bony • Krzywoustego • Kujawska •
Kusocińskiego • Leszka Białego • Matejki • Mazowiecka • Mickiewicza • Mieszka I • Miłosza • Obrońców Westerplatte •
Oksywska • Paderewskiego • Pomorska • Przemysława II • Pułaskiego • Rodziewiczówny • Wejhera • Władysława Jagiełły
• Władysława Łokietka • Władysława IV • Wybickiego • Zygmunta Augusta • Zygmunta Starego

II i IV
Poniedziałek
miesiąca

11 8
25 22

8 12 10 14 12 9 13
22 26 24 28 26 23 27

11 8 13
25 22 27

•
•
•
•

II i IV
Wtorek
miesiąca

12 9
26 23

9 13 11 8 13 10 14
23 27 25 22 27 24 28

12 9 14
26 23 28

Brzechwy • Chabrowa • Chmielna • Chrobrego • Cicha • Granitowa • Janczarskiego • Kamienna • Krótka •
Makuszyńskiego • Marmurowa • Młyńska (od nr 45) • Okrężna • Podmokła • Poprzeczna • Porazińskiej • Równa • Rycerska
• Sienkiewicza • Skośna • Staszica • Szancera • Św. Józefa • Wąska • Żeromskiego • Żwirowa • Żwirki i Wigury • Źródlana

II i IV
Środa
miesiąca

13 10
27 24

10 14 12 9 14 11 8
24 28 26 23 28 25 22

13 10 8
27 24 22

Asnyka • Bieszka • Bł. E. Bojanowskiego • Ceynowy • Formelli • Fredry • Hepki • Jantarowa • Jeziorna • Lotników • Ludowa •
Konopnickiej • Kosynierów • Ks. L. Heykego • Kwiatowa • Majkowskiego • Marzanny • Polna • Robotnicza • Rybaków •
Saperów • Słoneczna • Sobieskiego • Spadochroniarzy • Trepczyka • Wiejska • Zapolskiej • Zdrojowa • Zielarska

II i IV
Czwartek
miesiąca

14 11
28 25

11 9 13 10 8 12 9
25 22 27 24 22 26 23

14 12 9
28 25 23

1-go Maja • Cedrowa • Dębogórska 87A,B,C • Dębowa • Gen. Sikorskiego • Jarzębinowa • Kalinowa • Kochanowskiego •
Kopernika • Mackiewicza • NMP Wspomożenia Wiernych • Okrzei • Orzeszkowej • Piłsudskiego • Prusa • Sopocka •
Świerkowa • Targowa • Tuwima • Tysiąclecia • Warszawska • Wierzbowa

II i IV
Piątek
miesiąca

9 12
22 26

12 10 14 11 9 13 10
26 23 28 25 23 27 24

8 13 10
22 26 24

3-go Maja • Abrahama • Chełmońskiego • Dąbrowskiego (od E6 do Piłsudskiego) • Elbląska • Grudziądzka • Gnieźnieńska
Katowicka (odc. od Gdańskiej do Wileńskiej) • Kielecka • Kolejowa • Krakowska • Królowej Jadwigi • Ks. L. Gierosa
Ks. Ormińskiego • Lubelska • Łódzka • Łużycka • Morska • Objazdowa • Oliwska • Olsztyńska • Opolska • Portowa
Radomska • Roszczynialskiego • Słupska • Stoczniowców • Stolarska • Suwalska • Szkutników • Ślusarska • Świętojańska
Torowa • Toruńska • Wileńska • Wrocławska • Wyszeckiego • Żeglarzy

ź
ź
ź
ź

ź
ź

•
•
•
•

UWAGA! Ulice zaznaczone kolorem czerwonym uwzględniają zmiany terminu odbioru z wybranych ulic w stosunku do roku 2020.
UWAGA! Terminy odbioru zaznaczone kolorem czerwonym uwzględniają zmiany terminu odbioru wynikające z wypadających dni świątecznych.
odbiór odpadów ulegających biodegradacji – odpadów zielonych – odbywa się z częstotliwością 1 x tydzień, w dniu tygodnia przypadającym odbiorowi odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie.
odbiór odpadów wielkogabarytowych (z wyłączeniem Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) – odbywa się z częstotliwością 1 x miesiąc, w pierwszym
przypadającym terminie odbioru odpadów zbieranych selektywnie; można je również przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi.
odbiór zużytych opon – odbywa się w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, w liczbie 4 szt./na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny; można je również
przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi.
odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości 200 kg/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi (nie ma odbioru sprzed posesji).

W dniu odbioru odpadów pojemniki/worki na odpady należy ustawić na nieruchomości w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady bezpośrednio od pasa drogowego bez konieczności wejścia pracowników przedsiębiorcy na posesję lub należy wystawić je przed posesję
w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu. Pojemniki/worki można wystawić przed posesję co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru zgodnym
z ustalonym harmonogramem, jednak nie później niż do godziny 7.00 w dniu odbioru.
Poza wskazanymi wyżej terminami odbiór ww. odpadów dobywa się na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, za dodatkową opłatą.
Rumia naturalnie pomysłowa
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HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ
ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI – BIOODPADÓW,
TZW. BIO KUCHENNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W RUMI W 2021 r.
BIO
KUCHENNE

Ulica

Miesiąc

Baczyńskiego • Bema • Bławatkowa • Bratkowa • Broniewskiego • Daliowa • Fenikowskiego • Gałczyńskiego • Gerberowa
• Goździkowa • Granitowa • Irysowa • Kilińskiego • Konwaliowa • Kościuszki • Krasickiego • Krokusowa • Makowa •
Marmurowa • Nagietkowa • Napierskiego • Narcyzowa • Norwida • Partyzantów • Storczykowa • Szymborskiej • Torfowa
• Wróblewskiego • Wyspiańskiego • Żurawia • Żwirowa

Dzień
tygodnia

I

II

III

IV

V VI

VII VIII IX

X

XI XII

4 1
18 15

1 12 10 7 5 2 13
15 26 24 21 19 16 27
29
30

11 8 6
25 22 20

Poniedziałek

Bądkowskiego • Biała • Białowieska • Borowa • Cegielniana • Fabryczna • Fiołkowa • Gajowa • Garbarska • Głogowa
• Gniewowska • Górnicza • Górska • Gryfa Pomorskiego • Hutnicza • Jantarowa • Lawendowa • Mazurska •
Metalowców • Na Stoku • Nizinna • NMP Wspomożenia Wiernych • Ogrodowa • Okrętowa • Parkowa • Przyrzeczna •
Robotnicza • Różana • Rybaków • Rymarska • Stalowa • Szyprów • Tatrzańska • Tkacka • Tulipanowa • Warzywna •
Wysoka • Wyżynna • Zakopiańska • Zbychowska

Wtorek

5 2
19 16

2 13 11 8 6 3 14
16 27 25 22 20 17 28
30
31

12 9 7
26 23 21

Agrestowa • Borówkowa • Brzechwy • Chmielna • Chopina • Harcerska • Jagodowa • Jana z Kolna • Janczarskiego
Kamienna • Kazimierska • Kombatantów • Korczaka • Kościelna • Krzemowa • Krzywa • Ks. Sychty • Kwarcowa
Leśna • Lipowa • Makuszyńskiego • Malinowa • Młyńska • Mostowa • Plac Kaszubski • Podgórna • Podgórska
Podmokła • Porazińskiej • Porzeczkowa • Poziomkowa • Rycerska • Sabata • Skarpowa • Skośna • Strzelecka
Szancera • Szkolna • Śląska • Św. Józefa • Towarowa • Truskawkowa • Wałowa • Włókiennicza • Wodna • Zakole
Zawiszy Czarnego • Zdrojowa • Zielarska • Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego

Środa

7 3
20 17

3 14 12 9 7 4 1
17 28 26 23 21 18 15
31
29

13 10 8
27 24 22

Akacjowa • Bukowa • Błoń Janowskich • Cedrowa • Chełmińska • Chełmońskiego • Chodkiewicza • Cyprysowa •
Czereśniowa • Dębogórska • Dębowa • Długa • Gruszkowa • Jarzębinowa • Kalinowa • Królowej Jadwigi • Krzywe Koło •
Leszczynowa • Ludowa • Migały • Modrzewiowa • Morelowa • Nałkowskiej • Polna • Północna • Reja • Sędzickiego •
Sobieskiego • Sosnowa • Świerkowa • Wiązowa • Wierzbowa • Wita Stwosza

Czwartek

8 4
21 18

4 1 13 10 8 5 2
18 15 27 24 22 19 16
29
30

14 12 9
28 25 23

Batorego • Brzozowa • Chabrowa • Cisowa • Dereniowa • Dolna • Grabowa • Grunwaldzka • Hodowlana • Husarska •
Jałowcowa • Jaworowa • Jaśminowa • Jesionowa • Jęczmienna • Jodłowa • Kasztanowa • Klonowa (od Dębogórskiej) •
Łąkowa • Magnoliowa • Orkiszowa • Orzechowa • Owsiana • Piaskowa • Przemysłowa • Rajska • Sadowa • Subisława •
Topolowa • Wiśniowa • Zbożowa • Zielona • Żytnia • Źródlana

Piątek

9 5
22 19

5 2 14 11 9 6 3
19 16 28 25 23 20 17
30

1 13 10
15 26 24
29

Bohaterów Kaszubskich • Czechowa • Dunikowskiego • Gen. St. Maczka • Grottgera • Hallera • Herberta • Hetmańska •
Jaworskiego • Kasprowicza • Kossaka • Kusocińskiego • Malczewskiego • Matejki • Mickiewicza • Miłosza • Paderewskiego
• Pułaskiego • Rodziewiczówny • Wejhera • Wybickiego

Poniedziałek

11 8
25 22

8 6 4 14 12 9 6
22 19 17 28 26 23 20
31

4 2 13
18 15 27
29

Abrahama • Asnyka • Bolesława Chrobrego • Bydgoska • Chylońska • Czarnieckiego • Częstochowska • Dąbrowskiego
(od E-6 do Piłsudskiego) • Dokerów • Filtrowa • Gdańska • Jana Kazimierza • Janowska • Kasztelańska • Katowicka (od
Gdańskiej do Oksywskiej) • Kazimierza Jagiellończyka • Kazimierz Wielkiego • Kolejowa • Królowej Bony • Krzywoustego
• Ks. L. Gierosa • Kujawska • Kwiatowa • Leszka Białego • Mazowiecka • Mieszka I • Morska • Obrońców Westerplatte •
Oksywska • Pomorska • Portowa • Przemysława II • Roszczynialskiego • Rzepki • Słoneczna • Stoczniowców •
Stolarska • Szkutników • Ślusarska • Torowa • Władysława Jagiełły • Władysława Łokietka • Władysława IV • Zygmunta
Augusta • Zygmunta Starego • Żeglarzy • Żwirki i Wigury

Wtorek

12 9
26 23

9 7 5 1 13 10 7
23 20 18 15 27 24 21
29

5 3 14
19 16 28
30

3 Maja • Ceynowy • Cicha • Dąbrowskiego (od Piłsudskiego do granic Gdyni) • Derdowskiego • Elbląska • Gnieźnieńska • Grudziądzka
• Katowicka (od Gdańskiej do Wileńskiej) • Kielecka • Krótka • Krakowska • Ks. Ormińskiego • Lubelska • Łódzka • Łużycka •
Objazdowa • Okrężna • Oliwska • Olsztyńska • Opolska • Poprzeczna • Radomska • Równa • Sienkiewicza • Słupska • Starowiejska
• Staszica • Suwalska • Świętojańska • Toruńska • Wąska • Wileńska • Wrocławska • Wyszeckiego • Żeromskiego

Środa

13 10
27 24

10 8 6 2 14 11 8
24 21 19 16 28 25 22
30

6 4 1
20 17 15
29

Admiralska • Bieszka • Bł. E. Bojanowskiego • Bosmańska • Cmentarna • Formelii • Fredry • Gen. Andersa • Gdyńska •
Hepki • Jachtowa • Jeziorna • Kapitańska • Komandorska • Kosynierów • Ks. L. Heykiego • Leśniczówka • Lotników •
Majkowskiego • Marynarska • Marzanny • Mściwoja II • Płk. Dąbka • Saperów • Spadochroniarzy • Spółdzielcza •
Szczecińska • Świętopełka • Trepczyka • Wiejska • Zapolskiej

Czwartek

14 11
28 25

11 9 7 4 1 12 9
25 22 20 17 15 26 23
29

7 5 2
21 18 16
30

Piątek

2 12
15 26
29

12 10 8 5 2 13 10
26 23 21 18 16 27 24
30

8 6 3
22 19 17
31

•
•
•
•
•

1-go Maja • Gen. Sikorskiego • Helska • Kochanowskiego • Konopnickiej • Kopernika • Mackiewicza • Okrzei • Orzeszkowej
• Piłsudskiego • Poznańska • Prusa • Pucka • Sopocka • Skłodowskiej-Curie • Słowackiego • Śniadeckich • Targowa •
Tuwima • Tysiąclecia • Warszawska • Waryńskiego

ź
ź
ź

ź

UWAGA! Ulice zaznaczone kolorem czerwonym uwzględniają zmiany terminu odbioru z wybranych ulic w stosunku do roku 2020.
UWAGA! Terminy odbioru zaznaczone kolorem czerwonym uwzględniają zmiany terminu odbioru wynikające z wypadających dni świątecznych.
Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach, które winny spełniać wymogi
techniczne, pozwalające na ich opróżnienie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli
nieruchomości.
W dniu odbioru odpadów pojemniki na odpady należy ustawić na nieruchomości w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady bezpośrednio od pasa drogowego bez konieczności wejścia pracowników przedsiębiorcy na posesję lub należy wystawić je przed
posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu. Pojemniki można wystawić przed posesję co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru
zgodnym z ustalonym harmonogramem, jednak nie później niż do godziny 7.00 w dniu odbioru.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
dostępny jest na stronie miasta: www.rumia.eu

oraz w aplikacji mobilnej „BLISKO”

Rumskie Nowiny nr /styczeń/

ROK 2020 W LICZBACH
Miniony rok nie należał do najłatwiejszych. Z wielu
powodów po raz pierwszy od lat liczba mieszkańców
Rumi spadła, odnotowano też więcej zgonów i zawarto
mniej małżeństw. Szczegółowe statystyki dotyczące
populacji miasta można znaleźć w poniższym artykule.

LICZBA MIESZKAŃCÓW

Pod koniec roku 2019 liczba osób zameldowanych w Rumi na pobyt stały i czasowy wynosiła
łącznie 46 943, z czego niemal 52% stanowiły kobiety. W roku 2020 liczba ta spadła do 46 628, przy
czym kobiety nadal stanowią większość – 51% miejskiej społeczności.

LICZBA CUDZOZIEMCÓW

W mieście ubyło cudzoziemców. Pod koniec 2019 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było
łącznie 299 obcokrajowców, natomiast według zeszłorocznych statystyk liczba ta spadła do 269.
Bez wątpienia epidemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia miały negatywny wpływ na liczbę
zarejestrowanych w Rumi małżeństw, w tym zawieranych poza granicami kraju. Jeszcze w roku
2019 na nową drogę życia wstąpiło 221 par, natomiast w roku 2020 było to 177 par.
Tendencja spadkowa dotyczy także rumskich dzieci narodzonych poza granicami Polski. W roku
2019 liczba tzw. transkrybowanych aktów urodzenia wynosiła 93, w roku 2020 zmniejszyła się do
46. Nieznaczny spadek odnotowany został również w przypadku zameldowanych w Rumi
noworodków – z 450 do 447 dzieci.

LICZBA ZAWARTYCH MAŁŻEŃSTW

LICZBA DZIECI URODZONYCH,
ZAMELDOWANYCH NA TERENIE RUMI

Sytuacja epidemiczna nie przełożyła się znacząco na liczbę zgonów. W roku 2019 odnotowano ich
na terenie Rumi 338, natomiast w roku 2020 liczba ta zwiększyła się do 354.

LICZBA ZGONÓW

Wśród osób zameldowanych na pobyt stały najpopularniejsze są następujące nazwiska:

1.
2.
3.
4.
5.

Kreft – 200 osób
Wiśniewski/a – 172 osoby
Nowak – 165 osób
Kowalski/a – 163 osoby
Jankowski/a – 148 osób

6. Lewandowski/a – 129 osób
7. Dąbrowski/a – 119 osób
8. Zieliński/a – 118 osób
9. Woźniak – 108 osób
10. Kwiatkowski/a – 105 osób

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
58 727-24-01 | 58 727-24-02 NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
58 671-72-10 NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi 58 671-01-98
58 671-98-25 NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia
Straż Pożarna 998
58 771-25-07 NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia
Pogotowie Ratunkowe 999
Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.
58
671-11-23
Policja 997
58 727-24-40 NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia
Komisariat Policji w Rumi 47 742-92-22
58 727-21-72 Centrum Medyczne IMED
Straż Miejska w Rumi 58 671-94-73
NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia
58
771-47-40
Pogotowie Ciepłownicze 993
58 679-56-86 NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A
Pogotowie Gazowe 992 | 58 679-96-00
58 727-29-50 Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 | 58 668-73-11
(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h
Pogotowie Energetyczne 991 | 801-404-404
NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi 58 679-65-89
58 672-74-23 Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58 671-05-56
58 572-72-00 Szpital Specjalistyczny Wejherowo
Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00
58 301-73-44 | 601-408-183 Koordynator Ratowniczych Działań Med.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi 58 671-03-96
58 670-48-48 Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

TELEFONY
KONTAKTOWE

Uwaga! Zmieniły się numery telefonów do komend policji w całym kraju
Aby dodzwonić się do poszczególnej jednostki, należy wybrać wyróżnik MSWiA – 47
Dyżurny Komisariatu Policji w Rumi (stanowisko kierowania całą jednostką) – 47 742-92-22
Sekretariat komendanta (informacje dotyczące prowadzonych postępowań) – 47 742-99-03
W przypadku pilnej potrzeby wezwania interwencji należy dzwonić na numer alarmowy – 112

Rumia naturalnie pomysłowa

