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Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzyło się
3 STYCZNIA

w skrócie

ZAPROSILI MIESZKAŃCÓW NA WYJĄTKOWY KONCERT
W ramach cyklu „Rumskie Spotkania
Muzyczne” odbyła się premiera
świąteczno-noworocznego koncertu
z udziałem lokalnych artystów.
Podczas półgodzinnego występu nie
zabrakło tradycyjnych polskich kolęd,
jak i popularnych na całym świecie
utworów. Pomysłodawcą i dyrektorem
artystycznym wydarzenia jest Marek
Gerwatowski, pochodzący z Rumi
tenor, artysta Opery Krakowskiej.
Materiał filmowy jest dostępny
w serwisie YouTube, na kanale Miasto
Rumia.

Kadr z nagrania koncertu świąteczno-noworocznego z udziałem rumskich artystów

17 STYCZNIA

POKONALI KILKASET KILOMETRÓW, BY PROMOWAĆ KRWIODAWSTWO

W Rumi rozpoczęła się V edycja akcji
Ultrakrew „Każdy ma swój Krwiobieg”.
Symboliczny start ogłosił wiceburmistrz
Ariel Sinicki, który podziękował
społecznikom za ich zaangażowanie
i życzył bezpiecznego dotarcia do celu.
Ostatecznie śmiałkom udało się pokonać
ponad 550-kilometrową trasę wzdłuż
Wybrzeża, od Świnoujścia po Piaski,
podczas której promowali honorowe
krwiodawstwo. Do tej pory w ramach akcji
udało się zebrać łącznie 1600 litrów
życiodajnego płynu, co pomogło uratować
życie i zdrowie tysięcy osób.

21 STYCZNIA

Wiceburmistrz Ariel Sinicki z uczestnikami projektu Ultrakrew „Każdy ma swój Krwiobieg”

LOKALNA ARTYSTKA OPOWIEDZIAŁA O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI

Kadr z nagranej rozmowy. Od lewej: dyrektor MDK-u Agnieszka Skawińska, artystka Anna Sobolewska

23-24 STYCZNIA
Zawodnicy Rumskiego Klubu
Sportowego uczestniczyli
w ogólnopolskich zawodach
lekkoatletycznych w Toruniu.
Podczas r ywalizacji młodzi
sportowcy nie tylko poprawiali
swoje życiowe rekordy, ale
i zdobywali medale (2 złote i 1
brązowy) oraz ocierali się o podium.
Na co dzień zawodnicy RKS-u
ćwiczą pod okiem trenerów:
Tadeusza Peplińskiego oraz
Macieja Szymańskiego.
Rumskie Nowiny nr /luty/

Miejski Dom Kultur y w Rumi zaprosił
mieszkańców na kolejny wirtualny wernisaż
wystawy malarstwa. Gościem 9. odcinka serii
„Kultura Bliżej Ludzi” była artystka Anna
Sobolewska – absolwentka Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym
ukończyła dwa kierunki: grafikę oraz malarstwo.
Jak przyznała podczas rozmowy, malowanie jest
dla niej jak medytacja. Muzycznym zwieńczeniem
spotkania był występ znanego rumskiej
publiczności tenora Krzysztofa Brzozowskiego,
któremu towarzyszyła pianistka Izabela
Paszkiewicz. Materiał filmowy jest dostępny
w serwisie YouTube, na kanale MDK Rumia.

POWRÓCILI DO RUMI Z MEDALAMI

Zawodniczki rywalizujące w Toruniu, fot. Grzegorz Maj
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WYDARZENIE

JEDNO SERCE,
Sporym sukcesem zakończyła się pierwsza spośród tegorocznych zbiórek krwi w Rumi.
Mimo pandemii na apel odpowiedziało 139 osób, z czego 114 mogło się podzielić
życiodajnym płynem, a dla 25 z nich było to nowe doświadczenie. Łącznie udało się zebrać
51,3 litra kr wi, która zasiliła zasoby Regionalnego Centrum Kr wiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Zbiórka była połączona z 29. ﬁnałem Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Na hali polała się krew
W niedzielę 31 stycznia siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rumi zamieniła się w centrum krwiodawstwa. Sportowe szatnie na
jeden dzień stały się gabinetami lekarskimi, korytarze poczekalniami,
a na hali, gdzie zazwyczaj odbywają się wydarzenia sportowe
i kulturalne, pojawiły się fotele do poboru krwi. Tak przygotowane
pomieszczenia czekały na potencjalnych dawców, których jak zwykle
nie zabrakło.
– Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem, mimo że pandemia
koronawirusa wymusiła szczególne środki ostrożności: zapisy były
prowadzone telefonicznie, a sam pobór krwi poprzedzony był
zmierzeniem temperatury i wypełnieniem specjalnego formularza. To
jednak nie odstraszyło dawców, których zgłosiło się aż 139, z czego

krew oddało 114 osób. Ostatecznie zebraliśmy ponad 51 litrów
życiodajnego płynu, udowadniając, że hasło „Rumia – naturalnie
pomocna” jest aktualne. Pomaganie weszło nam już w krew – mówi
Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi i koordynator akcji.
Każdy, kto podzielił się krwią, otrzymywał zestaw czekolad, lnianą
torbę oraz miejski gadżet: workoplecak, koszulkę bądź kubek.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki współpracy Urzędu
Miasta Rumi, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Gdańsku oraz Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi. Partnerami akcji byli twórcy projektu Ultrakrew
„Każdy ma swój Krwiobieg”. Kolejne miejskie zbiórki krwi
zaplanowano na czerwiec i wrzesień tego roku.

Rumia naturalnie pomysłowa

WYDARZENIE

DWIE OKOLICZNOŚCI
Pora na finał
Tego dnia (31 stycznia) mieszkańcy Rumi mogli dwukrotnie
udowodnić, jak wielkie mają serca. Styczniowa akcja honorowego
krwiodawstwa, tak jak w latach ubiegłych, została połączona z 29.
finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lokalny sztab
tradycyjnie już mieścił się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
– Długo zastanawialiśmy się nad tym, czy w ogóle organizować ten
sztab i jak on będzie funkcjonował w dobie pandemii. Jednak
mieszkańcy Rumi i okolicznych miejscowości jak zwykle stanęli na
wysokości zadania. Kwota 60 297 złotych i 37 groszy (stan na 1 lutego
– przyp. red.), którą udało się nam zebrać, jest bardzo wysoka, biorąc
pod uwagę obecne czasy – przyznaje Jolanta Król, dyrektor MOSiR-u
i szef miejskiego sztabu WOŚP.
Nowa rzeczywistość
Ten finał był inny od wszystkich. Sytuacja pandemiczna spowodowała,
że coroczne atrakcje zostały znacząco ograniczone. Organizatorzy
musieli zrezygnować m.in. z koncertów, pokazów tanecznych,
występów artystycznych, a nawet charytatywnej licytacji. Większość
standardowych działań przeniosła się do internetu. Największym
zainteresowaniem w sieci cieszyły się wiosła, dzięki którym rumianin
Jacek Pałubicki przepłynął kajakiem ponad 2000 kilometrów dla
samotnych matek z Matemblewa, a także piłka z podpisem Rafała
Siemaszki, dawnego zawodnika Orkana Rumia. Natomiast w punkcie

Rumskie Nowiny nr /luty/

stacjonarnym najlepiej sprzedawały się kubki i koszulki z logo WOŚP-u.
– Z powodu pandemii nie było corocznej imprezy na hali, która
zawsze przyciągała bardzo wielu mieszkańców. Nie mieliśmy licytacji
na żywo, musieliśmy przenieść się na Allegro, a jak wiadomo, kontakt
twarzą w twarz jest zupełnie inny niż przez internet. Mimo to licytacje
przyniosły kilka tysięcy złotych, mieszkańcy chętnie odwiedzali też
nasz sklepik, gdzie zebraliśmy sporą sumę. Łączna kwota zebrana do
puszek nie była mniejsza niż w latach ubiegłych, jeśli podzielimy ją na
liczbę wolontariuszy, których tym razem było 35, czyli o 15 mniej niż
w zeszłym roku. Nasi mieszkańcy naprawdę spisali się na medal –
podkreśla Jolanta Król.
Grosz do grosza
Hasło przewodnie tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy brzmiało „Finał z głową”. Dzięki przeprowadzonym w całym
kraju licytacjom, elektronicznym zbiórkom oraz kwestowaniu łącznie
udało się zebrać ponad 127 milionów złotych (stan na 1 lutego –
przyp. red.) na zakup sprzętu medycznego dla polskiej laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki głowy.
Miejski sztab na terenie MOSiR-u po raz pierwszy został
zorganizowany w 2010 roku, w ramach 18. finału WOŚP. Wówczas
zebrano łącznie 27 290 złotych. Miejski „rekord hojności” wynosi
ponad 116 tysięcy złotych i został ustanowiony w 2020 roku.
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KULTURA

Z

aparatem
po

Rumi

Zdjęcia mieszkańców
trafiły na wystawę

Miejska zabudowa, życie społeczne, okoliczna
przyroda, a nawet ciała niebieskie – wszystko to można
zobaczyć na fotograﬁcznej wystawie, która w połowie
stycznia stanęła w centrum handlowym Port Rumia.
Ekspozycję przygotował urząd miasta, natomiast same
zdjęcia zostały wykonane przez mieszkańców,
a dokładniej członków facebookowej grupy
„Z aparatem po Rumi”.

„Z aparatem po Rumi” to grupa stworzona przez urząd miasta w połowie
października 2019 roku. Grupa powstała z myślą o osobach, które
uwieczniają życie miasta, wykonując przeróżne fotografie, i chcą je
pokazać innym. Jest to otwarta społeczność, co oznacza, że każdy
użytkownik Facebooka może zostać jej członkiem, o ile zaakceptuje krótki,
pięciopunktowy regulamin.

Grupę tworzy obecnie ponad tysiąc osób, które opublikowały łącznie kilka
tysięcy autorskich fotografii. Zdjęcia przedstawiają okoliczną przyrodę,
charakterystyczne dla Rumi miejsca i obiekty, a nawet samych
mieszkańców czy zjawiska społeczne. Cyklicznie odbywają się również
tematyczne zabawy. Były to już między innymi „poszukiwania wiosny”,
„fotka z okna” czy „magnetyczne fotografie”. Zwycięzcy są nagradzani
przez urząd miasta zestawami gadżetów.
Każdy użytkownik Facebooka, który chciałby zostać członkiem tej
wyjątkowej grupy, powinien wpisać w wyszukiwarkę „Z aparatem po
Rumi”, następnie kliknąć „Dołącz” i zaakceptować regulamin. Wówczas
pozostaje już tylko publikować wykonane przez siebie zdjęcia i podziwiać
uwieczniane przez innych obrazki.
Najnowsza wystawa stanowi swoisty przegląd zdjęć, które zostały
opublikowane w 2020 roku. Do końca lutego ekspozycję można podziwiać
na terenie centrum handlowego Port Rumia, niedaleko wejścia „Hel”.

Rumia naturalnie pomysłowa

SPORT

sportowa strona miasta

ROK WYZWAŃ I PRZEMIAN

Rok 2020 był pod wieloma względami trudny dla instytucji sportu i kultury. Zobaczcie, jak w nowej sytuacji poradził
sobie MOSiR w Rumi, który przeznaczył ten czas nie tylko na remont siłowni i nasadzenie drzew, ale też na
przeprowadzenie zawodów sportowych i turniejów w zupełnie nowej formule.
– Pandemia stawia przed nami nowe wyzwania,
gdyż co rusz spotykamy się z kolejnymi, wprowadzanymi przez rząd, obostrzeniami – mówi Jolanta
Król, dyrektor MOSiR Rumia. – Nie możemy
organizować wielu imprez, do których przyzwyczajeni są mieszkańcy Rumi i zawodnicy klubowi.
Mimo to w ubiegłym już covidowym roku wiele się
działo na naszych obiektach – dodaje.
Największym wydarzeniem w miejskim kalendarzu
imprez sportowych były Mistrzostwa Polski
w Duathlonie. W październiku wybiegli i wyjechali
rowerami na ulice Rumi najlepsi zawodnicy z całego
kraju. Emocji sportowych na najwyższym poziomie
dostarczył kibicom wyścig Elity, a wszystko odbyło się
z zachowaniem reżimu sanitarnego. Natomiast
podczas X Aquathlonu w Rumi zawodnicy
rywalizowali w wodzie, na krytej pływalni MOSiR-u.
Z kolei w grudniu na parkiecie hali widowiskowosportowej pojawili się uczestnicy Świątecznego
Turnieju Tańca. W tyle nie pozostawały gimnastyczki
– uczestniczki Indywidualnych i Drużynowych
Mistrzostw Polski Juniorek. Z uwagi na sytuację
epidemiologiczną zawody odbywały się bez
publiczności. Jednak, aby kibice nie czuli się
zawiedzeni, przygotowano dla nich transmisję
online, podczas której można było oglądać na żywo
widowiskowe występy i zapierające dech w piersiach
układy.
MOSiR pomagał także w przygotowaniu jubileuszu
75-lecia obecności salezjanów w Rumi. Wydarzenie
to świętowano w dniu patrona miasta, podczas
festynu odbywającego się na boisku przy
ul. Bukowej.

Rumskie Nowiny nr /luty/

– Mimo pandemii treningi i rozgrywki to nasza
codzienność – podkreśla Jolanta Król. – Odbywają
się mecze ligowe piłki siatkowej, tenisa stołowego,
rugby, piłki nożnej. Trenują seniorzy i dzieci z klubów
sportowych. Ale na tym nie koniec. Ten covidowy rok
wykorzystaliśmy także na metamorfozy. Oczy
mieszkańców ucieszą wiosną nowe nasadzenia
drzew i krzewów. W miejsce chwastów nasadziliśmy
drzewostan szlachetny i wartościowy, taki jak
miłorzęby japońskie czy wiśnie Kanzan – wymienia.
Pod koniec roku stadion miejski pomyślnie przeszedł
weryfikację World Athletics oraz Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Oznacza to, że sześciotorowa bieżnia
prosta, skocznia wzwyż, skocznia w dal oraz rzutnia
do pchnięcia kulą i oszczepem są zgodne
z wymogami. Dzięki temu stadion został zaliczony do
kategorii VIIA, co przekłada się nie tylko na jakość
treningów, ale także na możliwość organizowania

zawodów sportowych wyższej rangi. Jedną
z najważniejszych zmian bez wątpienia jest
modernizacja siłowni.
– Trzynastka to dla nas naprawdę szczęśliwa
liczba. W roku 2019, a dokładniej 13 września,
oddaliśmy do użytku zmodernizowany stadion
z nowoczesną bieżnią tartanową. Natomiast 13
stycznia 2021 roku zakończyliśmy modernizację
siłowni zlokalizowanej w naszym budynku.
Choć pandemia spowodowała wiele ograniczeń
dla nas i dla użytkowników rumskich obiektów
sportowych, postanowiliśmy wykorzystać ten
czas na kompleksowy remont, jakiego siłownia
nie przeszła od 20 lat. Nie możemy doczekać się
zniesienia obostrzeń, by powitać użytkowników
z otwartymi ramionami, w pachnącym
nowością pomieszczeniu – podsumowuje
dyrektor MOSiR-u.

Oficjalny odbiór zmodernizowanej siłowni, od lewej: kierownik hali Jan Cząstka,
dyrektor MOSiR-u Jolanta Król, burmistrz Michał Pasieczny
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SAMORZĄD

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE
NA WYMIANĘ PIECA?
PODPOWIEDZĄ URZĘDNICY
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Rumi udało się podpisać porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dokument umożliwia
uruchomienie punktu informacyjno-obsługowego, w którym urzędnicy będą świadczyć
kompleksową pomoc m.in. w pozyskiwaniu dofinansowań na wymianę źródeł ciepła w ramach
programu Czyste Powietrze. Pier wsi mieszkańcy skorzystają z fachowego wsparcia
najprawdopodobniej w lutym tego roku.
Gdzie się zgłosić?
Podejmowane pr zez ur ząd działania
związane są m.in. z wprowadzeniem
pomorskiej uchwały antysmogowej. Od
1 stycznia tego roku mieszkańcy całego
województwa muszą przestrzegać zapisów
ujętych w tym dokumencie. Wśród
stopniowo wchodzących w życie nakazów
znalazła się m.in. konieczność rezygnacji ze
stosowania paliw opałowych najgorszej
jakości oraz kotłów na paliwo stałe.
W przypadku Rumi, gdzie domy jednoi wielorodzinne z indywidualnym źródłem
ciepła stanowią większość zabudowy
mieszkalnej, skala problemu jest ogromna.
Wiedząc o tym, władze miasta podejmują
kolejne działania, aby wspomóc mieszkańców w tym zakresie.
Jednym z takich przedsięwzięć jest uruchomienie punktu informacyjno-obsługowego,
co nastąpi po odpowiednim przeszkoleniu
pracowników Wydziału Klimatu i Ochrony
Powietrza przez przedstawicieli WFOŚiGW
w Gdańsku. Mieszkańcy, którzy chcą się
ubiegać o dofinansowanie wymiany źródła
ciepła, już dziś mogą dokonać zgłoszeń pod
numerem telefonu: 58 679 65 04 oraz
mailowo na adres: powietrze@rumia.eu.

Kompleksowe działania
Oprócz udzielania pomocy w uzyskaniu
dofinansowania z programu Czyste Powietrze,
pracownicy Wydziału Klimatu i Ochrony
Powietrza będą też informować właścicieli
nieruchomości o nadchodzących zmianach
prawnych. Jedną z nich jest pojawienie się
ogólnopolskiego obowiązku przekazywania
informacji na temat wykorzystywanych
w budynkach źródeł ciepła. Jest to związane
z systemem Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB). Zbieranie informacji w tym
obszarze ma się rozpocząć w tym roku,
a docelowo system przyjmie postać
elektronicznego rejestru, który stanie się
istotnym narzędziem wspierającym wymianę
tzw. kopciuchów. Spis będzie także uwzględniał
informacje na temat udzielonej pomocy
publicznej w zakresie termomodernizacji
i wymiany kotłów.
Z tego powodu jeszcze w 2021 roku na terenie
Rumi przeprowadzona zostanie inwentaryzacja
wszystkich budynków. Celem tych działań
będzie oszacowanie liczby kotłów, które muszą
zostać wymienione. Następnie na tej podstawie
określone zostaną potrzeby mieszkańców
w zakresie ewentualnego wsparcia
finansowego. Władze miasta zdają sobie

Co roku Straż Miejska w Rumi przeprowadza nawet kilkaset kontroli
związanych z podejrzeniem spalania
niedozwolonych substancji w domowych piecach. Tylko w IV kwartale
minionego roku mundurowi interweniowali w tej sprawie 81 razy. Jedynie
w 4 przypadkach rzeczywiście spalano
odpady – sprawców ukarano
wysokimi mandatami.

Pobrane do kontroli odpady paleniskowe
Rumia naturalnie pomysłowa
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Uczestnicy panelu „Kierunki zrównoważonego rozwoju polskich miast”

Burmistrz Michał Pasieczny podczas konferencji online
„Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze publicznym”

sprawę, że wymiana kotła na paliwo stałe, często połączona
z termomodernizacją budynku, to koszt sięgający nawet kilkudziesięciu
tysięcy złotych, a niektórzy mieszkańcy nie są w stanie samodzielnie
sfinansować takiej inwestycji. Dlatego pracownicy punktu informacyjnoobsługowego na bieżąco będą szukać możliwości pozyskania
zewnętrznych funduszy na ten cel.
Na podstawie pozyskanych informacji Wydział Klimatu i Ochrony
Powietrza będzie się również starał zwiększyć liczbę i skuteczność
kontroli źródeł ciepła oraz rodzaju spalanego paliwa. Inspekcje będą
przeprowadzali zarówno sami urzędnicy, jak i strażnicy miejscy,
policjanci oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku.
Patent na spełnianie marzeń
Podejmowane przez Rumię działania w zakresie poprawy jakości
środowiska miejskiego ponownie zostały zauważone na szczeblu
krajowym. W połowie stycznia odbyła się konferencja online
„Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze publicznym”, na
którą burmistrz Michał Pasieczny został zaproszony jako prelegent.
W swojej prezentacji, omawianej w ramach panelu „Kierunki
zrównoważonego rozwoju polskich miast”, w którym uczestniczyli m.in.

Rumskie Nowiny nr /luty/

przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przedstawił zakres
miejskich inwestycji proekologicznych oraz wskazał obszary, które
najbardziej potrzebują dodatkowych funduszy.
– Jako Rumia, jako miasto, od wielu lat dostrzegamy coraz ważniejszą
rolę ochrony środowiska i powietrza czy retencjonowania wody.
Realizujemy szereg małych inwestycji. Mamy odpowiednią roślinność,
budujemy też ulice, na których poprzez odpowiednie instalacje
przekierowujemy wody do obniżonych terenów. Skala tych działań jest
duża, mimo że jesteśmy stosunkowo niedużym miastem. Staramy się
wykorzystywać projekty unijne. Z całą pewnością bardzo pomagają też
dofinansowania centralne – mówił podczas prelekcji Michał Pasieczny.
– W Rumi dominuje zabudowa jednorodzinna, a to powoduje, że mamy
bardzo duże zadymienie. Jest to ogromny problem i bardzo duże
zadanie, żeby pomóc w tej kwestii mieszkańcom. Ponad 95%
prywatnych pieców nadaje się do wymiany. Powołaliśmy Wydział
Klimatu i Ochrony Powietrza, aby wspierać mieszkańców
w pozyskiwaniu dofinansowań z Czystego Powietrza. Korzystamy
z różnych programów, takich jak Kawka II czy Kawka III, w ramach
których zlikwidowaliśmy ponad 200 pieców węglowych. „Rumia –
miasto z klimatem” to nasze marzenie, dążymy do takiego stanu.
Niestety jak na razie tak nie jest – podsumował burmistrz.
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Masz kłopoty nansowe?

Wnioskuj o dopłatę do czynszu
Mieszkańcy Rumi, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji ﬁnansowej, mogą się ubiegać o dodatek
mieszkaniowy powiększony o dopłatę do
czynszu. Wysokość doﬁnansowania stanowi 75%
miesięcznej opłaty, jednak nie więcej niż 1500
złotych. Aby uzyskać pomoc, należy spełnić kilka
formalności.

Pomoc finansowa przyznawana jest wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, który spełnia warunki
określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych:
średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, jest
co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 roku,
ź ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 roku,
ź ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
ź

Na wniosku należy zamieścić adnotację o treści: „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do
czynszu” i dołączyć następujące dokumenty:
oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 roku na jednego członka gospodarstwa domowego,
oświadczenie, iż wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 roku oraz nie przysługiwał mu wcześniej
dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
Wnioskodawca składający powyższe oświadczenia musi zawrzeć w nich adnotację o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”*
ź dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę – stan na 14 marca 2020 roku oraz na dzień
złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu powinien zostać złożony najpóźniej 31 marca 2021 roku*
ź
ź

Po spełnieniu powyższych warunków dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać
przyznany z mocą wsteczną. Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną, należy załączyć do
wniosku wszystkie wymienione powyżej dokumenty, przy czym:
ź

ź
ź

zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z mocą wsteczną, powinien potwierdzić czynsz
za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek. Dla przykładu, jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą
wsteczną zostanie przyznany od listopada 2020 roku, to czynsz powinien być potwierdzony za październik 2020 roku,
wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu – stan na 14 marca 2020 roku oraz za miesiąc
poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z mocą wsteczną,
zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany
dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną. Dla przykładu, jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną zostanie przyznany od
listopada 2020 roku, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wypłaconych w sierpniu, wrześniu i październiku 2020 roku.

Więcej szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta Rumi:

58 679 65 61

Druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej:

www.rumia.eu/dodatki-mieszkaniowe-i-energetyczne
Rumia naturalnie pomysłowa
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Po rocznej przerwie, spowodowanej
wybuchem pandemii COVID-19, do
Rumi powraca Budżet Obywatelski.
Do dyspozycji mieszkańców nadal
będzie 1,5 mln zł, zmianie ulegnie
jednak podział tych pieniędzy na
poszczególne pr zedsięwzięcia.
Nowością będą również tzw. projekty
zielone.

Budżet Obywatelski 2022 otworzy przed
mieszkańcami nowe możliwości. Oprócz
projektów prospołecznych i inwestycyjnych,
które rumianie mogą składać już od 2014 roku,
pojawi się trzecia kategoria – projekty zielone.
Mają to być przedsięwzięcia przyczyniające się
do ochrony środowiska naturalnego oraz
bytowania zwierząt, na przykład: zakładanie
ogrodów kieszonkowych, modernizacja
miejskich zieleńców, przeprowadzanie działań
edukacyjnych w zakresie ekologii czy montaż
budek dla ptaków. Miasto przeznaczy na ten cel
100 tys. zł, przy czym maksymalna wartość
pojedynczego projektu nie będzie mogła
przekroczyć 25 tys. zł. Pozostała kwota (1,4 mln
zł) zostanie zarezerwowana na realizację
projektów inwestycyjnych (1,2 mln zł)
i prospołecznych (200 tys. zł).
To jednak nie koniec zmian. Zgodnie z nowym
regulaminem, środki finansowe, które nie
zostaną wykor zystane w ramach puli
przeznaczonej na sfinalizowanie przedsięwzięć
zielonych (100 tys. zł) i prospołecznych (300 tys.
zł), zasilą budżet zarezerwowany na projekty
inwestycyjne. Tym samym pojawi się szansa na
zrealizowanie pomysłów znajdujących się „pod
kreską”.

Rumskie Nowiny nr /luty/

W nowym regulaminie zwrócono także większą
uwagę na osoby z niepełnosprawnościami.
Składane przez rumian projekty od teraz muszą
być bardziej uniwersalne, a co za tym idzie –
w miarę możliwości dostępne także dla
mieszkańców o specjalnych potrzebach.
Ułatwieniem jest natomiast zmniejszenie
wymaganej liczby podpisów na liście poparcia
projektu – z 50 do 20.
Wprowadzono także zmianę dotyczącą placówek
edukacyjnych. Od tej edycji na terenie szkół może być
realizowany tylko jeden zwycięski projekt
inwestycyjny lub zielony. Jeśli dwa zwycięskie
projekty będą dotyczyć tej samej placówki, wówczas
to dyrektor wskaże przedsięwzięcie z pierwszeństwem do realizacji. Bez zmian pozostaje
zasada, że zwycięska szkoła może zrealizować
kolejną propozycję dopiero po upływie 2 lat.

– Bardzo się cieszę, że Budżet Obywatelski
powraca. To niezwykle ważne przedsięwzięcie, w które nasi mieszkańcy od lat się
angażują, mamy jedną z lepszych
frekwencji w kraju – mówi Ariel Sinicki,
wiceburmistrz do spraw inwestycji. – Cały
czas staramy się ulepszać Budżet
Obywatelski w Rumi. Zmiana, jaką jest
wprowadzenie projektów zielonych, to
wyjście naprzeciw potrzebom naszej
społeczności, dla której ekologia jest ważna.
Już teraz gorąco zachęcam do składania
wniosków w kwietniu. Bo kto ma wiedzieć,
jak nie mieszkańcy, co najbardziej
przydałoby się zrealizować w naszym
mieście? – dodaje.
Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2022
będzie można składać od 1 do 30 kwietnia,
natomiast głosowanie potrwa od 13 do 27
września tego roku.
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Eksperci apelują
do posłów w sprawie
ustawy metropolitalnej
dla Pomorza
Szefowie polskich jednostek badawczych, współautorzy
i konsultanci strategii rozwoju kraju oraz rektorzy
trójmiejskich uczelni zaapelowali do posłów o poparcie
ustawy metropolitalnej dla Pomor za, która niemal
jednomyślnie została uchwalona przez Senat. W swoim liście
eksperci nawołują do deputowanych o porzucenie partyjnych
podziałów i kierowanie się interesem kraju.

Podczas 25. posiedzenia Sejmu IX kadencji 30
czołowych polskich autorytetów naukowych
zaapelowało do posłów o wdrożenie ustawy
metropolitalnej dla Pomorza – reformy, która
mogłaby się przełożyć na dobrobyt mieszkańców
Pomorza. Rekomendowane przez ekspertów
działanie nie tylko wypełniłoby wieloletnie luki
w polskim ustawodawstwie, ale przede wszystkim
dałoby mieszkańcom mniejszych i biedniejszych
gmin dostęp do dobrej jakości transportu
zbiorowego, pracy, edukacji i opieki zdrowotnej.
– Popieramy inicjatywę utworzenia związku
metropolitalnego w województwie pomorskim
i apelujemy o niezwłoczne podjęcie prac
legislacyjnych nad projektem ustawy uchwalonym
przez Senat RP. Wierzymy, że niemal jednogłośne
uchwalenie przez Senat RP projektu ustawy
o związku metropolitalnym dla Pomorza jest oznaką
nowego podejścia. Apelujemy o podobne, ponad
wszelkimi podziałami politycznymi, poparcie
projektu ustawy w Sejmie RP – czytamy w liście.
Podpisani pod listem naukowcy podkreślają,
że 30-letnie doświadczenie polskiego samorządu
pokazuje, iż nasze miasta i otaczające je gminy
mają ogromny potencjał, jednak do dalszego
rozwoju potrzebują ustawowych narzędzi
współpracy.

– Mimo ewidentnego sukcesu Polski, dochody
mieszkańców polskich miast są wciąż trzy- lub
czterokrotnie niższe niż mieszkańców wielkich miast
Francji, Anglii czy Niemiec. […] Brak właściwej,
ustrojowej podstawy prawnej dla rozwoju wielkich
miast był poważnym hamulcem w rozwoju polskich
metropolii – przede wszystkim tych policentrycznych: górnośląskiej oraz trójmiejskiej. Wiemy
już, że możliwości tworzenia porozumień oraz
związków komunalnych nie wystarczą. Przy
chronicznym niedofinansowaniu samorządów
w Polsce oczekiwania, że z napiętego budżetu
zostaną wyasygnowane znaczące środki na
współpracę w ramach aglomeracji czy metropolii
okazały się złudne – podkreślają eksperci.
Badania przeprowadzone przez Organizację
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazują,
że utrzymywanie przestarzałych rozwiązań
prawnych na obszarach wielkich miast automatycznie osłabia potencjał gospodarczy i polityczny
państw, w których te metropolie funkcjonują. Jak
wynika z analiz, duże miasta są w stanie generować
rozwój gospodarczy w otoczeniu nawet do 300
kilometrów.
– Jeśli uwolnimy energię polskich metropolii,
przyspieszą one rozwój innych gmin. Nauka nie ma
co do tego wątpliwości. Jak również co do tego, że

tylko silne metropolie są w stanie zapewnić Polsce
trwały rozwój gospodarczy. […] Polska stanowi
unikalny przykład kraju, w którym to bierność
kolejnych rządów i parlamentów zatrzymuje rozwój
wielkich miast. […] Uchylenie się od działania w tej
sprawie przez kolejną kadencję byłoby de facto
działaniem na szkodę naszego kraju, zaś
przyzwolenie na od dawna oczekiwaną zmianę –
pozytywnym sygnałem – przekonują autorzy listu.
Pomorscy samorządowcy zrzeszeni w Obszarze
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot od wielu lat
mówią jednym głosem, że wprowadzenie w życie
ustawy metropolitalnej to konkretne korzyści dla
mieszkańców. Związek metropolitalny to wspólne
realizowanie takich zadań jak: planowanie inwestycji,
zapewnienie połączeń autobusowych i kolejowych
oraz promocja miast i gmin jako jednego organizmu.
We wszystkich regionach na świecie, gdzie została
utworzona struktura metropolitalna, lepiej
zorganizowany jest transport publiczny, łatwiej dbać
o klimat i czyste powietrze, koordynować planowanie
przestrzenne, współpracować przy realizacji
inwestycji, planować przebieg dróg oraz rozwój
zrównoważonej mobilności. Uchwalenie ustawy
metropolitalnej przez parlament jednocześnie daje
prawo do dysponowania dodatkowymi środkami
finansowymi na realizację wspólnych zadań –
Pomorze zyskałoby w ten sposób co najmniej 200
mln zł każdego roku.
Więcej informacji na temat ustawy
metropolitalnej dla Pomorza można znaleźć na
stronie www.ustawametropolitalna.pl.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Co może zmienić ustawa metropolitalna?

Jakie będzie nowe Mevo?
Ponad 4 tysiące rowerów, w tym tysiąc tradycyjnych, 717 stacji, 6-letni kontrakt
z operatorem, decentralizacja ładowania baterii oraz abonament miesięczny
w wysokości 30 złotych – to główne założenia nowego systemu roweru
metropolitalnego Mevo. Koncepcję udało się wypracować podczas trwającego
od kwietnia dialogu konkurencyjnego, w którym uczestniczyło trzech
potencjalnych wykonawców. Do 2 marca Obszar Metropolitalny Gdańsk-GdyniaSopot będzie czekał na ostateczne oferty zainteresowanych współpracą ﬁrm.
Efekt rozmów i analiz
Przedstawiciele OMGGS w połowie stycznia spotkali
się z mieszkańcami metropolii, by omówić przyszłość
Mevo. Zespół projektowy – złożony m.in. z oficerów
rowerowych, specjalistów do spraw zamówień
publicznych oraz prawników – przedstawił główne
założenia nowego systemu, które zostały
wypracowane podczas dialogu konkurencyjnego
z trzema podmiotami: konsorcjum BikeU i Freebike,
firmą Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo
oraz Nextbike Polska.
Idą zmiany
Główne założenia nowego roweru metropolitalnego opracowano zgodnie z rekomendacjami
użytkowników, w oparciu o dotychczasową
infrastrukturę i posiadane jednoślady. Mevo 2.0
będzie systemem mieszanym, złożonym z 4099
rowerów – w tym 1000 tradycyjnych oraz 3099
z napędem elektrycznym. Dostępnych będzie 717
stacji, wcześniej było ich 660. System ładowania
baterii będzie zdecentralizowany, co oznacza,
że punkty ładowania powstaną w każdej gminie.
Nowością będzie możliwość wypożyczenia i jazdy
na rowerze elektrycznym z rozładowaną baterią,
w tym wypadku opłata będzie naliczana jak za
Rumskie Nowiny nr /luty/

rower tradycyjny.
W przeciwieństwie do Mevo 1.0 tym razem
zamawiana będzie usługa, a nie dostawa rowerów.
Oznacza to, że operator otrzyma zapłatę za każdy
miesiąc funkcjonowania systemu. Ponadto rower
metropolitalny będzie działał w trybie „9 + 3” – przez
9 cieplejszych miesięcy dostępne będzie 100 proc.
floty, natomiast od grudnia do końca lutego zostanie
ona zredukowana do 50 proc.
Stała opłata
Do dyspozycji użytkowników będą 2 rodzaje
abonamentów: miesięczny za 29,99 zł oraz roczny za
259 zł. W obu przypadkach każdego dnia będzie
można skorzystać ze 120 min jazdy na rowerze
tradycyjnym lub 60 min na rowerze elektrycznym.
Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na zakup
abonamentu, będzie mógł wypożyczyć rower
w taryfie minutowej – 15 gr za minutę jazdy na rowerze
tradycyjnym i 30 gr na rowerze elektrycznym.
Po staremu
Sposób używania systemu się nie zmieni. Rowery IV
generacji będzie można wypożyczać za pomocą
aplikacji mobilnej (skanowanie kodu QR), urządzeń

wyposażonych w technologię NFC lub kart
zbliżeniowych, a także przez centrum kontaktu. Bez
zmian pozostanie również system zwrotu, rezerwacji i
postoju rowerów.
Powrót jeszcze w tym roku
Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie 6-letniej
umowy planowane jest na marzec. Zgodnie
z zapowiedziami potencjalnych wykonawców –
system mógłby ruszyć jeszcze w tym roku. Zanim
jednak z rowerów będą mogli skorzystać
zarejestrowani użytkownicy, 100 jednośladów trafi na
kilkutygodniowe testy wewnętrzne. Po tym okresie
odbędzie się przynajmniej miesięczny rozruch
systemu, podczas którego korzystanie z Mevo będzie
bezpłatne.
Rower metropolitalny obejmie swoim zasięgiem
16 gmin – dotychczasowych 14 (Rumia, Gdańsk,
Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański,
Tczew, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Kartuzy,
Puck i Władysławowo) oraz 2 dodatkowe:
Kolbudy i Kosakowo.
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Rewitalizacja Zagórza – działania inwestycyjne

Osiedle Zagórze:
Trwają prace związane z budową chodników
na ul. Zakole. Równolegle wykonywana jest
nawierzchnia miejsc postojowych wzdłuż
ul. Kombatantów, ul. Młyńskiej i ul. Szkolnej.
Ponadto prowadzona jest przebudowa
ul. Sabata wraz z modernizacją sieci
kanalizacji deszczowej.
Wzgórze Markowca:
W najbliższym czasie wzgórze zostanie
dokładnie sprawdzone przez saperów.

Budowa węzła integracyjnego z tunelem w Janowie
Prace, które zostały już wykonane:
Konstrukcja i nawierzchnia parkingu przy ul. Gdańskiej (między ul. 3 Maja i ul. Ormińskiego)
Nawierzchnia z kostki kamiennej na pasie rozdziału drogi krajowej numer 6
Usunięto przeszkody pod torowiskiem
Przegrody w studniach istniejącej kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Gdańskiej
Gazociąg wzdłuż ul. Gdańskiej, na odcinku od ul. Ormińskiego do ul. Oliwskiej
Oświetlenie wzdłuż ul. Gdańskiej, na odcinku od ul. Dokerów do ul. Dąbrowskiego
Ułożono kable do oświetlenia wzdłuż ul. Gdańskiej, na odcinku od ul. Obrońców
Westerplatte do ul. Dokerów
ź Wstawiono słupy do oświetlenia wzdłuż ul. Łużyckiej i ul. Oliwskiej
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Prace, które są w trakcie realizacji:
Wymiana nawierzchni na ul. Gdańskiej
Budowa zatoki autobusowej na ul. Gdańskiej
Roboty związane z budową murów oporowych na dojazdach do tunelu
Roboty związane z przeciskaniem elementów konstrukcji tunelu pod torami kolejowymi i
przystankiem SKM Janowo

ź
ź
ź
ź
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Budowa ul. Katowickiej
Przetarg został rozstrzygnięty, w najbliższych dniach zostanie podpisana
umowa. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie
ul. Katowickiej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wileńskiej. Inwestycja
powinna zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.

Przebudowa skweru Derdowskiego i Wybickiego
Wszystkie prace zostały już zakończone. W ramach inwestycji wykonawca
między innymi: zlikwidował schody terenowe, wyprofilował chodnik,
wykonał nawierzchnię z płytek betonowych, zamontował latarnie
oświetleniowe, odnowił pomnik i wymienił ogrodzenie. Odpowiednio
zagospodarowany został również teren zielony – przybyło łącznie ponad
450 roślin, w tym drzew, krzewów i traw ozdobnych. Zamontowano też
elementy małej architektury, takie jak: ławki, donice, kosze na śmieci czy
stojak na rowery.
Całkowity koszt tej inwestycji, realizowanej w ramach Budżetu
Obywatelskiego, to blisko 225 tysięcy złotych.

BUDŻET OBYWATELSKI
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Umowa podpisana,

przemiana Wzgórza
Markowca coraz bliżej

Wkrótce rozpocznie się realizacja jednej z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców Rumi inwestycji – budowy
publicznej infrastruktury na Wzgórzu Markowca. Umowa z wykonawcą, którym jest gdyńska ﬁrma budowlanodrogowa MTM S.A., została podpisana 8 stycznia w gabinecie burmistrza Michała Pasiecznego.
Ruszają do pracy
Przetarg na budowę publicznej infrastruktury na
Wzgórzu Markowca w Rumi został rozstrzygnięty
w grudniu 2020 roku. Najkorzystniejszą ofertę,
opiewającą na prawie 10 mln zł, przedstawiła
firma MTM S.A. z siedzibą w Gdyni. Prace
budowlane mają ruszyć wiosną 2021 roku.
– W zasadzie to nowe oblicze Góry Markowca
było takim marzeniem rumian już od
dziesięcioleci, bardzo wielu mieszkańców chciało,
aby powstał tam ogólnodostępny teren
rekreacyjny. Dzięki programowi rewitalizacji oraz
zdobytemu dofinansowaniu unijnemu teraz to
marzenie się ziści – zapewnia Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi. – W świadomości większości
mieszkańców jest to miejsce historyczne,
związane z działaniami wojennymi, co zostanie
zresztą upamiętnione. Niektórzy rumianie
pamiętają jednak, że dawniej był tam również
wyciąg narciarski – dodaje.

Nowe oblicze
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. Efekty będzie można
podziwiać najprawdopodobniej w listopadzie
2022 roku.
Krok po kroku
Budowa publicznej infrastruktury na Wzgórzu
Markowca to kolejny etap rewitalizacji Zagórza.
Do tej pory w ramach projektu udało się
wyremontować wiele budynków 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 powstaną też
boiska, place zabaw oraz ścieżki rowerowe.

Społeczna zmiana
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 Klub
Integracji Społecznej Zagórze oraz Centrum
Usług Społecznych Zagórze. Już kilkadziesiąt
osób zostało poddanych reintegracji społecznozawodowej. Objęci programem rumianie
korzystają nie tylko ze wsparcia doradcy
zawodowego, ale 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.

Projekt pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi" współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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SZÓSTKĘ CZEKA OGROMNA ZMIANA
Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi zostanie rozbudowana. W ramach planowanej
modernizacji powstanie trzypoziomowe skrzydło, w którym znajdą się m.in.
sale lekcyjne, pomieszczenia do rewalidacji, sanitariaty oraz świetlica. Obiekt
będzie nowoczesny i energooszczędny, a przez to przyjazny środowisku
i dzieciom. Równolegle urząd miasta kontynuuje starania związane
z pozyskaniem doﬁnansowania na budowę przyszkolnej sali gimnastycznej.
Szóstka jest trzecią pod względem liczby
uczniów placówką w Rumi. Uczęszcza do niej
blisko 900 uczniów, w tym ponad 80 dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego. Ostatnia rozbudowa
szkoły została zrealizowana w 2012 roku, a od
tego czasu potrzeby placówki znacznie
przekroczyły obecne możliwości lokalowe.
– Decyzja władz miasta o rozbudowie szkoły jest
dla nas bardzo dobrą informacją. Szczególnie że
zbiegła się z urodzinami szkoły: 60-leciem
powstania i 20-leciem funkcjonowania integracji.
Jest to najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy
dostać – mówi Aleksandra Brunat, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi. – Poprawa
warunków lokalowych rozwiąże wiele
c o d z i e n n y c h p ro b l e m ó w, t a k i c h j a k
dostosowanie planu lekcji do wymogów
bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy czy
jakość pobytu dzieci w świetlicy. Zwiększy się też
komfort prowadzenia zajęć dodatkowych
z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie
do kształcenia specjalnego, zajęć z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wielu zajęć
rozwijających zainteresowania uczniów.
Po rozbudowie znacznie większa liczba uczniów
będzie mogła korzystać z pozalekcyjnej
działalności placówki, na czym zyska cała
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szkolna społeczność. Bardzo się cieszymy,
że nasze marzenia o większej szkole stają się
rzeczywistością – dodaje.
Ogłoszenie przetargu, w systemie zaprojektuj
i wybuduj, nastąpi w lutym. Natomiast cała
inwestycja, której koszt wyniesie około 4
miliony złotych, powinna zostać zrealizowana
jeszcze w tym roku. Pierwsi uczniowie
skorzystają z w pełni dostosowanego do
potrzeb osób niepełnosprawnych obiektu
najprawdopodobniej w drugim semestrze
roku szkolnego 2021/2022.
– To nie jedyne planowane działania związane
z rozbudową Szkoły Podstawowej numer 6.
Pozostaje jeszcze ostatni etap, czyli budowa sali
gimnastycznej, na którą będziemy się starać
zdobyć dotację – zapewnia burmistrz Michał
Pasieczny. – Obecnie Szkoła Podstawowa numer
6 posiada jedynie niewielką salkę gimnastyczną,
która uniemożliwia przeprowadzenie zajęć
wychowania fizycznego dla ponad 20osobowych grup. To powoduje, że dzieci
regularnie tracą czas na dojazd do hali MOSiR-u,
a gmina ponosi spore koszty związane
z wynajmem autokarów. To jest duży problem,
który rozwiążemy dopiero wtedy, gdy pozyskamy
środki na budowę nowoczesnego kompleksu
sportowego – podsumowuje.
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CO LĄDUJE W RUMSKICH ŚMIETNIKACH?
Pokaż mi swoje śmieci, a powiem ci, kim jesteś – głosi popularne powiedzenie. Analizując dane za rok
2020, można dojść do wniosku, że w dobie pandemii mieszkańcy Rumi nieco zmienili swoje nawyki.
Wygenerowali mniej odpadów komunalnych i skuteczniej je sortowali, ale jednocześnie częściej
decydowali się na przeprowadzanie prac remontowych oraz wymianę umeblowania. Szczegółowe dane
można znaleźć w poniższym artykule.

Mniej znaczy więcej
W roku 2019 mieszkańcy Rumi wytworzyli łącznie
16 624 tony odpadów komunalnych. W roku 2020
łączną masę odebranych śmieci udało się zmniejszyć
do 15 895 ton – to o blisko 730 ton mniej. Tym samym
w przeliczeniu na jednego mieszkańca masa
zebranych odpadów spadła z 376 do 361
kilogramów.
W roku 2020 Rumia po raz pierwszy musiała się
zmierzyć z wydzielaniem frakcji bio-kuchennej,
składającej się głównie z odpadów warzywnych
i owocowych oraz resztek produktów mlecznych
i pochodzenia roślinnego. Lokalna społeczność
częściowo zastosowała się do nowego obowiązku,
możliwości są jednak znacznie większe. Przez rok
udało się wyodrębnić około 1400 ton odpadów
bio-kuchennych.
Między innymi z tego powodu zmniejszeniu uległa
ilość zmieszanych odpadów komunalnych, które
odebrano od mieszkańców. W roku 2019 było to
ponad 9755 ton, natomiast w roku 2020 blisko 7142
tony. Dzięki temu miejski system gospodarki
odpadami komunalnymi stał się nieco bardziej
ekologiczny i ekonomiczny. Za zagospodarowanie
tony odpadów zmieszanych miasto płaci około 430
złotych, natomiast w przypadku frakcji biokuchennej cena wynosi już tylko 80 złotych za tonę –
jeżeli są one składowane w biodegradowalnych
workach.
Wirus sprzyja remontom
Znaczący wzrost ilości odpadów budowlanych
i rozbiórkowych może być dowodem na to, że
podczas pandemii COVID-19 mieszkańcy Rumi
zajmowali się w swoich domach nie tylko zdalną
nauką czy pracą. W stosunku do roku 2019 łączny
tonaż tej frakcji wzrósł z 206 do 448, czyli o 117%.
To pokazuje, że remonty były przeprowadzane
częściej, a zakres prac był większy.

Pandemia wpłynęła także na postawy
konsumenckie mieszkańców, którzy częściej
decydowali się na wymianę umeblowania, wyrobów
tapicerskich czy dużych zabawek. Skracanie okresu
używalności wielu produktów oraz możliwość
przekazywania dowolnej ilości tego typu odpadów
w ramach tzw. opłaty śmieciowej niestety
przekładają się na stan środowiska naturalnego. W
samej Rumi na przestrzeni roku ilość generowanych
przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych
wzrosła z 1129 do 1237 ton, przy czym
zagospodarowanie tej frakcji jest dla miasta
najbardziej kosztowne.
Niektóre kwestie bez zmian
Ilość zebranego szkła (około 1100 ton), plastiku,
metali i tworzyw sztucznych (około 1200 ton),
odpadów zielonych (około 2000 ton) oraz zużytych
opon (około 60 ton) kształtuje się na podobnym
poziomie, co w roku 2019. Zauważalnie wzrosła
jednak ilość odebranej od mieszkańców makulatury
– z 682 do 860 ton. Spadła natomiast ilość
generowanego przez gospodarstwa domowe
popiołu z około 500 do blisko 450 ton.
Takie są prognozy
Analizy trwają, ale wszystko wskazuje na to, że
w roku 2020 Rumi udało się osiągnąć narzucony
przez polski parlament poziom recyklingu
i przygotowania odpadów do ponownego użycia,
takich jak: papier, metale, szkła i tworzywa sztuczne.
Jednocześnie do roku 2023 wymagany współczynnik
ma wzrosnąć do 35% ich łącznej masy, co spowoduje,
że miastu będą grozić milionowe kary, ponieważ
obecnie udaje się osiągnąć mniej niż 30%.
Cieszyć może znaczące ograniczanie składowania

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Współczynnik ten powinien wynosić nie więcej niż
35%, tymczasem w naszym mieście pod koniec
minionego roku było to zaledwie 3%.
To oznacza, że tego typu odpady są niemal w całości
przetwarzane.
Istnieje jednak ryzyko, że Rumi nie uda się osiągnąć
określonego przez rząd co najmniej 70procentowego recyklingu i odzysku odpadów
budowlanych, za co grożą gminie kary finansowe.
Odbierane od mieszkańców pozostałości są
niejednorodne i zawierają dużo zanieczyszczeń,
takich jak: papa, elementy ceramiczne, stolarka
budowlana czy resztki tapet. Zwiększony udział
odpadów poremontowych w stosunku do czystego
gruzu poddawanego odzyskowi powoduje
zmniejszenie osiąganego przez gminę poziomu
recyklingu. W tej kwestii rumianie nie wykazują się
właściwą starannością i wiedzą. Niemniej wyniki
dotyczące tej frakcji będą znane dopiero po
szczegółowej weryfikacji indywidualnych
sprawozdań, które przedstawią urzędowi miasta
podmioty odbierające tego typu odpady.
Edukacja u podstaw
Powszechne stosowanie się do obowiązku segregacji
śmieci oraz działania edukacyjne mogą
spowodować, że gospodarka odpadami
komunalnymi będzie funkcjonować w Rumi coraz
lepiej. Obecnie niemal każdy budynek mieszkalny
stanowi pierwszy punkt selektywnej zbiórki
odpadów. Rumianie coraz częściej zdają też sobie
sprawę, że tylko w ten sposób można chronić
środowisko naturalne przed degradacją, a przy okazji
uniknąć podwyżki opłaty śmieciowej. Potencjał jest
duży, ale pozostaje wiele do zrobienia.
Rumia naturalnie pomysłowa
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robi różnicę!
Władze miasta, jak co roku, zwracają się do mieszkańców z prośbą, aby w swoich
zakładach pracy oraz podczas rozliczania uzyskanych w minionym roku dochodów
(PIT-37, PIT-36, PIT-36L) wskazywali Rumię jako aktualne miejsce zamieszkania.
Zgodnie z przepisami 38% tej kwoty może zasilić budżet miasta, pozwalając na realizację
kolejnych inwestycji oraz działań społecznych. Pozyskanie środków ﬁnansowych z tego
tytułu jest niezwykle istotne zwłaszcza w dobie pandemii.

Tu mieszkam, tu płacę podatek
Roczny podatek dochodowy od osób fizycznych, który płacony jest przez
czynnych zawodowo obywateli, nie trafia w całości do Skarbu Państwa.
Zgodnie z przepisami 38% tej kwoty zasila gminne budżety. Dzięki
wzrastającej świadomości mieszkańców Rumia od kilku lat odnotowywała
coraz większe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 2015 roku było to niewiele ponad 42 miliony złotych, dwa lata później
kwota sięgnęła blisko 51 milionów złotych, natomiast w roku 2019
przekroczyła 61,4 miliona złotych. Niestety w 2020 roku wpływy spadły.
To pokazuje, że pandemia i wprowadzane przez rząd zmiany podatkowe
nie oszczędziły samorządów, mimo że pieniądze te są niezbędne do
realizacji kolejnych inwestycji oraz codziennego funkcjonowania miasta.
– Z tych środków finansujemy między innymi: działalność przedszkoli
i szkół, budowę oraz modernizację ulic, funkcjonowanie sygnalizacji
świetlnej i oświetlenia ulicznego, obsługę linii autobusowych, budowę
i modernizację placów zabaw, działalność organizacji pozarządowych,
realizację programów senioralnych, a także organizację wydarzeń
kulturalnych i sportowych oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
wymienia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Wielu naszych
mieszkańców niestety nie wskazuje swojego faktycznego miejsca
zamieszkania w zakładzie pracy, przez co do miejskiego budżetu wpływa
mniej środków finansowych, niż by mogło. Jest to szczególnie odczuwalne
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dziś, podczas sytuacji pandemicznej, kiedy nam wszystkim, również
samorządom, brakuje stabilnych i regularnych źródeł dochodu.
To powoduje, że niestety zmuszeni jesteśmy ograniczać tak bardzo
potrzebne mieszkańcom działania – podkreśla.
Jak to zrobić?
Uzyskane w 2020 roku dochody należy rozliczyć do końca kwietnia. Aby
zapewnić Rumi dodatkowe wpływy do budżetu, każdy mieszkaniec
powinien złożyć deklarację PIT do Urzędu Skarbowego w Wejherowie.
Na pierwszej stronie formularza należy zgodnie z prawdą wskazać Rumię
jako aktualne miejsce zamieszkania. Adres zameldowania nie ma
znaczenia.
Jeśli rozliczenie PIT zostało już wysłane, możliwa jest jego modyfikacja za
pomocą jednostronicowego dokumentu ZAP-3. Wystarczy go wypełnić
i przesłać do Urzędu Skarbowego w Wejherowie.
– Tylko wspólnie możemy zapewnić miastu środki
finansowe, które są niezbędne do utrzymania obecnie
realizowanych przedsięwzięć, a także dynamicznego
rozwoju Rumi – naszej małej ojczyzny. Wszystko jest
w naszych rękach – podsumowuje burmistrz Rumi.
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Kto i gdzie może się
zaszczepić przeciwko COVID-19?
Ruszył rządowy program
szczepień przeciwko COVID-19.
Kto może się zarejestrować?
Gdzie znajduje się najbliższy
punkt? Odpowiedzi między
innymi na te pytania można
znaleźć w poniższym artykule.

Kto może się zarejestrować?
Jak na razie mogą się rejestrować wyłącznie osoby, które skończyły co najmniej 70 lat.

Jak się zarejestrować?
Osoby spełniające powyższe kryteria wiekowe mają 4 możliwości zapisu na szczepienie:
1. Skorzystanie z całodobowej, bezpłatnej infolinii 989 – Wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu
komórkowego. Podczas rejestracji będzie można wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia.
2. Elektroniczna rejestracja poprzez stronę internetową www.pacjent.gov.pl – W tym przypadku
konieczne jest posiadanie Proﬁlu Zaufanego. Osoby, które go nie posiadają, powinny skontaktować się
z infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia (tel. 989), bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub
skorzystać ze wsparcia swojej przychodni.
3. Bezpośredni kontakt z wybranym punktem szczepień – Mapa i dane kontaktowe wszystkich
punktów szczepień dostępne są na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie.
4. Wysłanie SMS-a o treści: SzczepimySie na numer telefonu 664 908 556 – W wiadomości zwrotnej
będzie zawarta dalsza instrukcja. Z jednego numeru telefonu można zarejestrować maksymalnie trzy
osoby.

Kiedy ruszy rejestracja dla osób w wieku 18-69 lat?
Obecnie nie ma takiej możliwości. Osoby w tym przedziale wiekowym mogą jedynie zgłosić chęć
szczepienia, co nie jest jednoznaczne z rejestracją. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej: www.szczepimysie.pacjent.gov.pl.

Dowóz na szczepienia dla osób niepełnosprawnych
i seniorów
Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnoprawności w stopniu znacznym, a także osoby starsze,
które zarejestrowały się na szczepienie przeciw COVID-19, mające trudności z dotarciem do punktu
szczepień, mogą zgłaszać chęć skorzystania z transportu organizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rumi. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu: 505 172 196.
Osoby leżące, które są niezdolne do samodzielnego poruszania się, powinny skorzystać z możliwości
mobilnego zaszczepienia się. Pomoc w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 989
(bezpłatna i całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień).

Punkty szczepień w Rumi (stan na 01.02.2021 r.)
1. Punkt szczepień
(NZOZ Ars Medica)
ul. Marsz. Józefa
Piłsudskiego 48A
84-230 Rumia
tel. 501 969 509 lub
58 671 98 25

2. Punkt szczepień
(NZOZ nr 1)
ul. Derdowskiego 24
84-230 Rumia
tel. 58 727 29 50

3. Punkt szczepień
(Panaceum)
ul. Katowicka 16
84-230 Rumia
tel. 58 671 72 10

4. Punkt szczepień NZOZ nr 3
(Provita Medica)
ul. Katowicka 16
84-230 Rumia
tel. 58 671 26 66

Rumia naturalnie pomysłowa

KULTURA

21

CZY WIESZ, ŻE...
www.domkulturyrumia.pl

zarzuciliśmy sieć na kulturę?
W dobie pandemii MDK przeniósł swoje działania do
internetu, jednocześnie placówka zaczęła korzystać
z dofinansowań wspierających kulturę w tym trudnym dla
wszystkich czasie. Zmiana profilu działalności na bardziej
cyfrowy zaowocowała w już ponad 200 materiałów filmowych,
w tym cztery spektakle nagrane w formie Teatru Telewizji.
Nowy rok przyniósł jednostce kolejne dobre wiadomości.
MDK bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Dzięki temu w ofercie jednostki pojawią się zajęcia
z grafiki komputerowej i fotografii cyfrowej. Ponadto instytucja
wzbogaci się o laptopy, które posłużą do stworzenia pracowni.
Dzięki tym zakupom możliwa stanie się realizacja szkoleń dla
nowej sekcji.
Celem tego projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji
cyfrowych wśród dzieci i młodzieży oraz pracowników MDK-u.
Osiągnięcie tych zamierzeń będzie możliwe dzięki dostępowi do
nowoczesnego sprzętu i materiałów edukacyjnych, a także
realizacji atrakcyjnych szkoleń i zajęć.
Sięgamy po nowe, mając świadomość zmian, jakie szybko
następują w otaczającym nas świecie. Z optymizmem budujemy
sieć, której oczka, ukształtowane z silnego włókna, tworzą nowy
wymiar kultury i dają jej możliwość istnienia przy człowieku
w zupełnie nowej jakości.

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

DARMOWY AUDIOBOOK I GRA OD STACJI KULTURA
Stacja Kultura proponuje całym rodzinom darmowy audiobook oraz grę fabularną na
smartfony. To kolejne spotkanie z Kaszubajkami, czyli zbiorem fantastycznych
opowieści, których bohaterami są kaszubskie stwory. Polsko-kaszubski audiobook oraz
gra – w wersji domowej i miejskiej – dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej
www.bibliotekarumia.pl.
Kaszubajki/Kaszëbôjczi – audiobook po
polsku i kaszubsku
Kaszubajki, czyli opowieści o potworach z Kaszub,
miały już swoją premierę i dostępne są online w formie
ebooka. Teraz biblioteka poszła o krok dalej,
o niezwykłych przygodach kaszubskich stworów
można również posłuchać w języku polskim
i kaszubskim. Kaszubajki nie tylko przybliżają kulturę
i wierzenia kaszubskie, ale są również doskonałym
narzędziem do poszerzania znajomości lokalnego
języka. Do nagrania Kaszubajek zaproszeni zostali
znani kaszubskojęzyczni lektorzy: Magdalena
Kropidłowska oraz Michał Bronk, których
interpretacje nadają nowego życia i charakteru
zawartym w zbiorze historiom.
– Z wielką przyjemnością czytałam Kaszubajki, czyli

historie o mieszkańcach Niesfornych Gaci. A to
niebanalne postacie. Jestem pewna, że dzięki
lekkiemu, pełnemu humoru opisaniu przygód Purtka,
Klabaternika, Jablóna, Gostka, Stolemów i wielu
innych, dzieci dowiedzą się, w czym te postaci
„się specjalizują” i z pewnością je zapamiętają. A ile
śmiechu przy tym będzie! Wiem, bo testowałam
Kaszubajki na swoich dzieciach – zachęca Magdalena
Kropidłowska, lektorka.
– Kaszubajki to zbiór zabawnych i ciekawych
opowiadań połączonych w błyskotliwą całość.
Dla mnie czytanie ich to niesamowita zabawa
i przygoda, czego życzę wszystkim czytelnikom i słuchaczom Kaszubajek – dodaje Michał Bronk, lektor.
Kaszubajki napisane zostały przez uczestników
warsztatów literackich realizowanych przez rumską

bibliotekę w ramach projektu „Od baśni do fantasy”.
Premiera i prezentacja publikacji odbyła się w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej
„Rabka Festival 2020”. Nagranie zostało zrealizowane we
współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz
dzięki wsparciu firm: Agroland z Gdyni, Bobrollo z Rumi
oraz Vega z Rumi.
Kaszubski skarb – mobilna gra domowa
Gra „Kaszubski Skarb”, obok wersji terenowej, zyskała
teraz odsłonę „kanapową”. Na poszukiwania
kaszubskiego skarbu wybrać się można z dowolnego
miejsca na świecie. Wystarczy smartfon lub tablet
z darmową aplikacją Action Track. Gracze wcielą się
w poszukiwaczy skarbu i poznają fantastyczne istoty
występujące tylko na Kaszubach. A przy okazji poznają
rumskie ciekawostki!

Rumskie Nowiny
nr /luty/
Wszystkie
informacje,
audiobook oraz gra w dwóch wersjach są dostępne na stronie: www.bibliotekarumia.pl
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Zielono mi!

RUMIANIE Z PASJĄ

W naszej rubryce cyklicznie zaglądamy do mieszkań i domów rumian, aby
pokazać światu ich imponujące kolekcje roślin. Zamieszczamy również
porady, którymi podzielili się z nami mieszkańcy. Tym razem wybraliśmy się
do Eryka i jego zielonego azylu, aby sprawdzić, czy miłość do kwiatów wynosi
się z rodzinnego domu.

Autorką rubryki
jest Aleksandra Kozina

– Gdy mieszkałem jeszcze z mamą, nasz dom znajdował się na obrzeżu dużego miasta w południowej Polsce, to zieleń zawsze mnie otaczała. Wewnątrz
również było dużo kwiatów, rośliny to idealna ozdoba. To dawało też poczucie przytulności. Zieleń ponoć również uspokaja, co u mnie się sprawdza –
zdradza Eryk, mieszkający na osiedlu Królewskim miłośnik palm daktylowych. – Często kupuję rośliny z regału „Daj drugie życie”, które pójdą do kosza, jeśli nikt
ich nie kupi. Czasem przypadkowo znajdę coś ciekawego. Najważniejsze, to dokładnie sprawdzić, czy nie mają towarzyszy na gapę – wyznaje z uśmiechem.

NASZA RADA:
Kupowanie kwiatów doniczkowych w popularnych dyskontach (nie tylko budowlanych, ale również spożywczych) to
częsta praktyka. Przeglądając gazetki promocyjne, możemy natrafić na rośliny w okazyjnych cenach. Dodatkową
korzyścią jest ich dostępność. Idąc po chleb, można włożyć do koszyka na przykład pięknego zamiokulkasa. Musimy
jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach, którymi powinniśmy się kierować, dokonując takich zakupów:
1. Przy wyborze powinniśmy mieć na uwadze nie tylko wygląd rośliny, ale również jej potrzeby. Znaną
praktyką dotyczącą wymagań kwiatów jest zamieszczanie takiej informacji na etykiecie, zaraz obok
kodu kreskowego. Jeśli widnieje tam napis „mix roślin”, możemy ustalić gatunek i potrzeby za pomocą
aplikacji, na przykład PlantNet lub LikeThatGarden.
2. Kiedy dokonaliśmy już wyboru, warto się przyjrzeć zewnętrznym częściom rośliny: sprawdzić jej liście,
kwiaty i łodygi – zweryfikować, czy nie są połamane, uszkodzone lub nie posiadają widocznych oznak

Kolekcja roślin Eryka

chorobowych. Zalecane jest również, aby za pomocą latarki (np. tej w telefonie) sprawdzić, czy
w podłożu nie ma szkodników lub grzybów.
3. Następnie pochylamy się nad ziemią znajdującą się w doniczce. W dyskontach często możemy spotkać
się z sytuacją, że rośliny są przesuszone lub przelane. Wybieramy wówczas najzdrowszy okaz, którego
podłoże jest lekko wilgotne.
4. Później, jeśli opakowanie rośliny na to pozwala, możemy sprawdzić stan korzeni, podnosząc doniczkę.
5. Po powrocie z zakupów umieszczamy roślinę w osobnym pomieszczeniu niż resztę naszej kolekcji
i bacznie obserwujemy. Taka kwarantanna da nam bezpieczeństwo, że wraz z zakupem nie
przyniesiemy do domu niepożądanych lokatorów (choćby przędziorków czy wciornastków).

Rośliny dostępne na sklepowych półkach

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

?

?

?

Najczęściej zadawane pytania

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

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Wydziału Promocji i Zieleni Miejskiej mailowo, telefonicznie
lub poprzez Facebooka. W tym numerze skupimy się na charytatywnych działaniach i bezpłatnej pomocy prawnej.
Małgorzata: Witam serdecznie, czy mogę liczyć
na pomoc miasta w zakresie rozpowszechniania
i nagłośnienia informacji o zbiórce pieniędzy dla
członka mojej rodziny?
Odpowiedź: Dzień dobry, Urząd Miasta Rumi
cyklicznie angażuje się w zbiórki pieniędzy na
rzecz mieszkańców. Wszystkie takie działania są
jednak poprzedzone szczegółową weryfikacją
zgłoszenia. Dlatego też każdy, kto chciałby
otrzymać taką pomoc, powinien szczegółowo
opisać cel zbiórki oraz załączyć odpowiednie
materiały graficzne. Komplet informacji należy
przesłać mailowo na adres: urzad@um.rumia.pl.
Każda prośba rozpatrywana jest indywidualnie.

Karolina: Witam, chciałabym zapytać, czy miasto
mogłoby włączyć się w zbiórkę dla małej Laury?
Może udałoby się przeznaczyć na ten cel zakrętki,
które mieszkańcy wrzucają do metalowych serc?
Odpowiedź: Dzień dobry, zapotrzebowanie na
konkretną zbiórkę można zgłosić mailowo pod
adresem: promocja@um.rumia.pl. W wiadomości
należy opisać cel akcji, przekazując podstawowe
informacje na temat potencjalnego beneficjenta,
takie jak: wiek, miejsce zamieszkania oraz aktualna
sytuacja zdrowotna czy materialna. Po osiągnięciu
celu, którym obecnie jest zbiórka pieniędzy na zakup
wózka inwalidzkiego dla 20-letniego Dominika,
beneficjent się zmieni. Pierwszeństwo w uzyskaniu
pomocy mają mieszkańcy Rumi.

Oktawian: Czy w urzędzie funkcjonuje jeszcze
darmowe doradztwo prawne? A może w jakimś
innym miejscu jest takowe w Rumi?
Odpowiedź: Dzień dobry, w związku z sytuacją
epidemiczną osobiste udzielanie nieodpłatnych
porad prawnych i bezpłatnego poradnictwa
obywatelskiego zostało zawieszone. Pomoc
udzielana jest telefonicznie bądź elektronicznie.
Osoby potrzebujące takiej formy wsparcia
powinny zwrócić się w tej sprawie do Starostwa
Powiatowego w Wejherowie. Zgłoszeń dokonuje
się telefonicznie – od poniedziałku do piątku,
w godz. 16.00-20.00, pod numerem: 58 677 61 37.

Rumia naturalnie pomysłowa

Fundacja
w mieście Rumia

Szczera rozmowa
czy polowanie na
czarownicę?

Autorką tekstu jest
psycholog, psychoterapeuta
Anna Piotrowicz

Rodzina jest fundamentem, na którym rozwija się człowiek. Każdy ma wyobrażenie na
temat tego, jak funkcjonuje wystarczająco dobra czy nawet idealna rodzina. Potrzeby
bliskich czasem się mijają, czasem nakładają na siebie, czasem są wypowiedziane,
a innym razem nie. Faktem jest, że nie ma idealnych rodziców, małżonków czy
partnerów i paradoksalnie właśnie dzięki temu możemy się zmieniać i rozwijać.
Pytanie brzmi: co robić, by stać się lepszym człowiekiem?

Nie ma dwóch takich samych rodzin. Globalna
rewolucja stylu życia rodzinnego spowodowała
pojawienie się różnorodności. Obecnie
powszechna jest monoparentalność, czyli
obecność jednego rodzica. Nie brakuje też rodzin
żyjących na odległość oraz rodzin patchworkowych, które współtworzą małżonkowie
i partnerzy wychowujący wspólnie dzieci
z poprzednich relacji, jak i obecnego związku.
Pojawia się coraz więcej wyzwań, oczekiwań,
presji społecznej. Odnalezienie się w tym
wszystkim stanowi momentami duże wyzwanie
dla każdej ze stron.
Virginia Satir (amerykańska psychoterapeutka
zajmująca się terapią rodzin, pracownik socjalny,
autorka wielu publikacji z zakresu psychoterapii –
przyp. red.) uważała, że rodzice dobierają się
w pary na podstawie wzajemnych podobieństw, ale
umacniają związek, opierając się na dzielących ich
różnicach. Dla zachowania równowagi człowiek
potrzebuje bowiem zarówno jednego, jak
i drugiego aspektu, które razem tworzą niepowtarzalność.
Obowiązkiem rodziców wobec dzieci jest tworzenie
i rozwijanie dobrych relacji między sobą. Trudno
jest przejść przez wspólne życie bez rozmów
i ciągłego poznawania osoby, z którą dzieli się
codzienność. Przyglądanie się trudnym tematom
i sprawdzanie, co się zmienia i co powoduje,
że nadal z miłością patrzymy na drugą połówkę,
pogłębia relację, otwiera przestrzeń na
zrozumienie i prowadzi do jeszcze większego
zaciekawienia człowiekiem, którego wybraliśmy na
swojego życiowego towarzysza. Oczywiste jest, że
bez mówienia o swoich potrzebach trudniej jest
odpowiedzieć na pytania: kto jest odpowiedzialny
za ich realizację? jak chcę, żeby było? po co mi to?
dlaczego to dla mnie ważne? chcę mieć rację czy
dobrą relację?
Myślenie koliste – ja wpływam na ciebie, ty
wpływasz na mnie, a przez to oboje na siebie
Rumskie Nowiny nr /luty/

wpływamy – daje możliwość zrozumienia tego,
co dzieje się w relacji. Umożliwia postrzeganie
wzajemnych powiązań jako gwiazdozbioru
wpływających na siebie zdarzeń. W przeciwieństwie do myślenia przyczynowo-skutkowego,
w którym szuka się winnego lub przyczyny
nieporozumień.
Sytuację w relacjach rodzinnych można też
porównać do karuzeli. Załóżmy, że Pan X wraca do
domu po ciężkim dniu pracy, wita żonę jednym
słowem: cześć, a następnie mija ją w kuchni, nie
pytając o to, jak jej minął dzień lub jak się czuje. Pani
Y wyraża swoje niezadowolenie z braku
zainteresowania męża tym, co się działo w domu
pod jego nieobecność. Pan X, aby sobie z tym
poradzić, siada przez telewizorem i ogląda
przypadkowe programy, co powoduje, że Pani
Y jest jeszcze bardziej sfrustrowana i ma ogromną
potrzebę, by ktoś jej wysłuchał.
W takiej sytuacji szukanie winnego nie doprowadzi
do rozwiązania problemu, a wręcz skumuluje
nieprzyjemne emocje u małżonków. Jest dokładnie
jak na karuzeli – nie wiadomo, kto kogo goni oraz
czyja reakcja jako pierwsza uruchamia mechanizm

kręcenia się wkoło. Rozwiązanie przyjdzie, dopiero
gdy Pan X i Pani Y spojrzą na tę sytuację przez
pryzmat swoich potrzeb, dostrzegając, że jest to
pewnego rodzaju taniec. Odpowiedź na to, jak
porusza się w nim druga strona, można znaleźć tylko,
zatrzymując się i wspólnie odkrywając, czego się chce
od tej relacji.
Zauważanie błędnych kół, które nas pochłaniają
w relacji, to bardzo ważny moment. Ich rozpoznanie
umożliwia bowiem podjęcie decyzji, czy nadal chcę,
aby się kręciły. Dzięki ich odkrywaniu ćwiczymy też
wrażliwość na skomplikowanie wzajemnych
oddziaływań.
Można śmiało powiedzieć, że fundamentem relacji
jest forma komunikacji. Kiedy jest przestrzeń na
dialog, jest też rozmowa. Musi zaistnieć tylko jeden
warunek: wewnętrzne przekonanie obu rozmówców,
że druga osoba ma coś ważnego do zakomunikowania. W ten sposób partnerzy skorzystają
na nowym doświadczeniu i wiedzy. Natomiast jeśli
rozmowa jest polem bitwy, to obie osoby będą
podejmować walkę i szukać swoich racji. Warto
zatem poprzyglądać się sobie i sprawdzić,
co działa, a co się nie sprawdza w naszych relacjach.
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RUMIANIE Z PASJĄ
Autorką rubryki jest
Magda Pasewicz-Rybacka

„Przepyszny
przepis”

Zupa z batatów
i podsuszonej kiełbasy
Składniki
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

2 marchewki
2 łodygi selera naciowego
2 średnie cebule
2 ząbki czosnku
800 g batatów
200 g kiełbasy suchej,
czosnkowej lub chorizo
mały pęczek natki pietruszki
2 drobiowe lub warzywne kostki
bulionowe
sól i pieprz

Delikatnie pikantna, słodka i treściwa zupa – w sam raz na zimowe
obiady. Do tego łatwa w przygotowaniu.
Marchewki obrać, a następnie wraz z selerem, cebulą i czosnkiem pokroić w grube plastry. Ziemniaki obrać
i pokroić. Suchą kiełbasę pokroić w cienkie plasterki.
Wszystkie składniki wrzucić do rondla posmarowanego oliwą, wymieszać i podsmażać przez około 10 minut.
W międzyczasie kostki bulionowe wrzucić do garnka i rozpuścić w 1,8 l wrzącej wody, wymieszać.
Tak przygotowany bulion wlać do warzyw w rondlu. Całość wymieszać i gotować aż do momentu, kiedy
ziemniaki będą miękkie. Doprawić solą i pieprzem.
Na koniec zupę warto zmiksować mikserem lub blenderem, aby nabrała lżejszej konsystencji.
Smacznego!

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

nr 196

Dodatek
specjalny

UWAGA MIESZKAŃCY!
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
W piątek 19 lutego Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje objazdową zbiórkę odpadów niebezpiecznych, podczas której będzie
możliwość oddania powstających w gospodarstwach domowych odpadów takich jak:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg)*,
baterie i akumulatory,
termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,
środki ochrony roślin i owadobójcze,
farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (puste opakowania nie są
przyjmowane),
ź przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki bez opakowań i
ulotek.
Odpady należy przekazać osobiście naszym kierowcom.
ź
ź
ź
ź
ź

PIĄTEK 19.02.2021 – POSTOJE PRZY SZKOŁACH
8:40
Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6
9:10
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Świętojańska 11
9:40
Salezjańskie LO, ul. Świętojańska 1 (od ul. Dąbrowskiego)
10:10 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Starowiejska 4
10:40 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Rodziewiczówny 10
11:10 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 6
11:40 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sienkiewicza 30
12:10 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Batorego 29
12:40-13:10 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19
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Rumia w archiwalnej prasie
„Rumia w archiwalnej prasie” to cykl oryginalnych artykułów dotyczących Rumi, które ukazały się
w prasie regionalnej od końca XIX wieku po 1989 rok. W prezentowanych tekstach zachowujemy
oryginalną ortografię i interpunkcję, która często różni się od tej współczesnej. Artykuły selekcjonuje
Dariusz Rybacki, pełnomocnik burmistrza Rumi ds. historii miasta.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie „Dzień Pomorski” 6 czerwca 1934 roku (strona 7).

Bohater artykułu jako pilot RAF

Dyrgałła w okresie międzywojennym

Ryszard Dyrgałła przed wojną należał do grona najlepszych polskich pilotów szybowcowych. Był też inżynierem lotnictwa i popularyzatorem
wiedzy o samolotach. Mimo iż urodził się w Szarleju (obecnie dzielnica Piekar Śląskich), jako student Politechniki Gdańskiej i członek
lokalnego aeroklubu był mocno związany z Pomorzem oraz rumskim lotniskiem. To właśnie w Rumi niemal stracił życie podczas katastrofy
szybowca, do której doszło latem 1935 roku.
W czasie II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej, później przedostał się do Wielkiej Brytanii. Od października 1940 roku służył w składzie
tzw. Photographic Reconaissance Unit, jednostki wykonującej tajne misje polegające na tworzeniu dokumentacji fotograficznych z dużych wysokości.
W kolejnych latach pełnił rolę instruktora, brał też aktywny udział w badaniach nad niemieckim uzbrojeniem: w tym silnikami rakietowymi.
Zdobyta wówczas wiedza i doświadczenie zaowocowały po wojnie. W 1946 wyemigrował do Argentyny, gdzie uczestniczył w opracowywaniu tajnego
argentyńskiego pocisku napędzanego paliwem ciekłym AN-1 „Tabano”. Silnik tej rakiety był pierwszym silnikiem na paliwo ciekłe w Ameryce
Południowej, zaś sama rakieta – pierwszym pociskiem powietrznym w tej części świata. Ryszard Dyrgałła pisał też prace naukowe. W ostatnich latach
życia przeniósł się do Brazylii, gdzie zmarł w 1970 roku.
Rumskie Nowiny nr /luty/
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Skarb z Rumi

Autor artykułu:
Darek Rybacki

– monety odnalezione w ruinach cysterskiego kościoła*

Kwartnik Winrycha von Kniprode z II poł. XIV wieku,
podobną monetę znaleziono na terenie kościoła w Rumi

Półtorak koronny (polski) z pocz. XVII wieku,
podobną monetę znaleziono na terenie kościoła w Rumi

Wnętrze kościoła na pocztówce z końca XIX wieku

W połowie lat dziewięćdziesiątych w obrębie ruin cysterskiego kościoła przy ul. Kościelnej przeprowadzono
kompleksowe badania archeologiczne, które ujawniły wiele nieznanych faktów z dziejów tej wiekowej świątyni.
Prace archeologów przyniosły też sensacyjne odkrycie: pod zachowaną szczątkowo posadzką kościoła
odnaleziono… ponad pięćset monet. Najstarsze pochodziły z czasów krzyżackich.
Monety sprzed wieków
Odnaleziony zbiór był wyjątkowy, dokumentował
bowiem przemiany gospodarcze, społeczne
i mennicze zachodzące w naszym regionie na
przestrzeni aż pięciu wieków – od pierwszej
połowy XIV wieku do lat pięćdziesiątych wieku XX.
I choć wiele badanych przez archeologów obiektów
sakralnych przynosiło znaleziska rozpięte na
jeszcze dłuższej osi czasowej, to zespół monet
odkryty w Rumi jest wyjątkowo zwarty, spójny, a do
tego liczny.

Ruiny cysterskiego kościoła, 2021 r.

Otwiera go aż dziewięć krzyżackich brakteatów
(brakteat to niewielka moneta wybijana jednostronnie z cienkiej blaszki – przyp. red.) datowanych
na pierwsze dziesięciolecia XIV wieku. Niewiele
młodsze są m.in. dwa kwartniki wielkiego mistrza
zakonu krzyżackiego w latach 1351-1382 Winrycha
von Kniprode czy dwa szelągi kolejnego
z wielkich mistrzów – Michała Küchmeistra –
datowane na początek XV wieku. Z tego okresu
pochodzi też nietypowy dla naszych terenów grosz
duński (tzw. nipenning) Eryka Pomorskiego.

Jak znalazł się na terenie dawnej Rumi? Tego już
nie sposób ustalić.
Średniowieczny okres w zespole monet rumskich
zamykają m.in. półgrosz koronny Kazimierza
Jagiellończyka czy niespotykany w katalogach
brakteat z orłem bez korony, najprawdopodobniej
krzyżacki. Wyjątkowo bogaty w znaleziska jest okres
pomiędzy rokiem 1526 a 1579. Z tego czasu pochodzi
aż 48 monet: głównie denarów gdańskich, elbląskich,
Prus Książęcych i Prus Królewskich oraz znacznie
cenniejsze szelągi gdańskie.
Od dawnej Rzeczpospolitej po lata 50. XX w.
Wśród kolejnych 134 monet, datowanych na okres od
końca XVI do początku XVIII wieku, największą grupę
stanowią szelągi. Interesujące są też znaleziska
siedmiu półtoraków polskich i jednego elbląskiego –
popularnych monet z pierwszej połowy XVII wieku.
Cennym odkryciem jest dwugrosz gdański datowany
na 1651 rok. Z tego okresu pochodzi też jedyny
pewny falsyfikat w całym zespole – szeląg
sfałszowany na terenie Mołdawii1. Podobne monety
zalewały wówczas rynek krajowy, ślad po tym
zjawisku zachował się także w naszej miejscowości.
Wśród monet XVIII-wiecznych na uwagę zasługuje
szeląg miedziany Augusta III czy dwa tzw.
Rumia naturalnie pomysłowa
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saalfeldzkie halerze (rodzaj monety) jednej emisji
i z jednego roku – co ciekawe, odnalezione
w różnych miejscach.
Okres pruski również charakteryzuje się przewagą
drobnych szelągów, jednak i w tym zbiorze znajdują
się interesujące monety, na przykład te z okresu
pierwszego Wolnego Miasta Gdańska (1807-14) czy
niespotykany na naszych terenach fenig saski z 1808
r. Do innych nietypowych monet XIX-wiecznych
należy też grosz polski spoza terenów zaboru
pruskiego. Ze schyłku okresu zaborowego (aż do
1924 r., kiedy przeprowadzono reformę monetarną)
pochodzi dość pokaźny (53 monety) zbiór drobnych
fenigów, a także pojedynczych 2-, 5- i 10-fenigówek.
Rumski zbiór zamykają dwugroszówki z czasów II
Rzeczpospolitej, pojedyncza moneta drugiego
Wolnego Miasta Gdańska i dość nietypowe u nas
monety republiki weimarskiej. Z okresu okupacji
pochodzą za to przeważnie 1- lub 10-fenigówki.
Najmłodszą monetą w zbiorze jest wspomniana
już polska dziesięciogroszówka datowana na
1949 rok (do obiegu została wprowadzona
zapewne w 1950 roku).
Monety, które mówią
Powód, dla którego tak duża liczba monet z różnych
okresów historycznych zachowała się pod posadzką
starego cysterskiego kościółka, jest prozaiczny.
Najprawdopodobniej monety te przez wieki gubili
parafianie składający ofiary. Drewniana podłoga
(a być może i klepisko) łatwo „przyjmowała”
podobne dary i zachowywała je dla potomnych.
Interesująca jest analiza punktów, w których
wykopywano poszczególne znaleziska.
Zdecydowaną większość odkryto w prezbiterium
i jego bezpośrednim otoczeniu. Najprawdopodobniej przez wieki ofiarę składano przy
ołtarzu, stąd tak duże nasilenie znalezisk w tej części
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Prace archeologiczne prowadzone na terenie
rumskiego kościoła, fot. ze zbiorów A. Sadłowskiego

kościoła. Pod koniec wieku XVI znaleziska
przesuwają się z centralnej części prezbiterium ku
ścianom, co może mieć związek z rozbudową
kościoła za czasów opata Dawida Konarskiego –
wiadomo, że zakończono ją przed 1599 r.
Mniej więcej od połowy XVIII wieku monety
rozmieszczone są mniej więcej równomiernie w całej
świątyni. Zapewne miało to związek ze zmianą
sposobu zbierania ofiar. Część monet znajdowano
także w narożnikach nawy i transeptu, co może
sugerować, że w przeszłości ustawiano w tych
miejscach czasowe miejsca adoracji.
Zdecydowana większość monet odnalezionych na
terenie rumskiego kościoła reprezentuje niskie
nominały, co potwierdza jedynie tezę, że były to

W pamięci r umian

Uroczystości szkolne (SP 1 i SP 6) na cmentarzu w Łężycach, okres PRL

niedoszłe ofiary składane przez bądź co bądź
skromnych parafian wiejskiej świątyni. Mimo to
w całym zbiorze nie brakuje monet interesujących,
cennych i stosunkowo rzadkich. Wszystkie
przechowywane są w zasobach Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku.
* Artykuł napisany na podstawie niepublikowanej pracy
prof. Borysa Paszkiewicza (UMCS Lublin) „Uwagi
o monetach z kościoła w Rumi”. Za jej udostępnienie
serdecznie dziękuję autorowi.
1
Mennica hospodarska w mołdawskiej Suczawie już od
czasów średniowiecznych zajmowała się, obok
sporadycznego bicia monety krajowej, fałszowaniem
monet obcych. Zob.: K. Wnęk, „Fałszerstwa szelągów
Rzeczypospolitej wykonane techniką walcową” [w:]
Wiadomości Numizmatyczne, r. LVII, z. 1–2, s. 195–196.

Cmentarz wojenny
w Łężycach

Cmentarz wojenny w Łężycach współcześnie

W pobliżu granicy Rumi i Łężyc w otulinie leśnej znajduje się duży cmentarz wojenny. Spoczywają tam żołnierze Armii Radzieckiej
i Wojska Polskiego (I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte), którzy zginęli w naszym regionie w marcu 1945 roku.
W walkach o Rumię poległo wówczas kilka tysięcy mundurowych z oby walczących stron. Ze względu na natężenie walk Wzgórza
w pobliżu Szmelty nazywano „krwawymi”. Łącznie na cmentarzu spoczywa ponad 4 tysiące żołnierzy, w tym tylko 121
zidentyfikowanych. Cmentarzem przez lata opiekowała się Rumia, obecnie jest w zarządzie gminy Wejherowo.
Rumskie Nowiny nr /luty/

UWAGA! UTRUDNIENIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 6

č Zmiana polega na wyłączeniu z ruchu jezdni północnej (do Wejherowa).

ul. Sobieskiego, 84-230 Rumia
Centrum
handlowe
Galeria
Rumia

SKM Rumia
Janowo

Ruch będzie się odbywał tylko po jezdni południowej (do Gdyni) – w dwóch
kierunkach.
č Wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu spowodowane jest

przystąpieniem wykonawcy do dalszych prac związanych z budową węzła
integracyjnego w Rumi Janowie

Gdyn
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Obwodnica
Trójmiasta

krajowej numer 6 będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu.

Rum
ia

č Najprawdopodobniej od 8 lutego do 30 kwietnia tego roku na drodze

ia

ZWIĄZANE Z BUDOWĄ WĘZŁA RUMIA JANOWO

S6

E28

Uwaga! W przypadku dalszych niesprzyjających warunków pogodowych powyższe terminy mogą ulec zmianie.

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
NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia
58
671-98-25
Straż Pożarna 998
NZOZ
ul. Chełmońskiego 58, Rumia
58
771-25-07
Pogotowie Ratunkowe 999
Labolatorium
Analiz
Medycznych „Medi-Lab” S.C.
58
671-11-23
Policja 997
NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia
58
727-24-40
Komisariat Policji w Rumi 47 742-92-22
Centrum Medyczne IMED
58
727-21-72
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
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