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SPRAWY SPOŁECZNE

RUMIANIE Z PASJĄ 

Przez pół roku grupa składająca się 
z 80 seniorów – reprezentujących 
różne środowiska i organizacje 
pozarządowe z Rumi, Wejherowa, 
Gdyni i Słupska – uczestniczyła 
w projekcie „Akademia Seniorów 
w  R u m i ” .  W  t y m  c z a s i e 
podejmowali oni liczne działania, 
b y  m . i n .  w s p i e r a ć  p ro c e s 
aktywnego starzenia się czy 
propagować międzypokoleniowy 
dialog. Spotkanie podsumowujące 
projekt odbyło się w jednym 
z rumskich hoteli. PODSUMOWALI „AKADEMIĘ SENIORÓW W RUMI”

SPORT

Z okazji Mikołajek w urzędzie miasta pojawiła się 
grupa dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Iskierka” 
w Rumi. Maluchy, z pomocą wychowawców oraz 
przedstawicieli władz miasta, ubierały urzędową 
choinkę. Nie zabrakło kolęd oraz innych świątecznych 
akcentów, a na zakończenie najmłodsi otrzymali 
mikołajkowe upominki.
Tradycja wspólnego przystrajania choinki 
w Urzędzie Miasta Rumi zrodziła się w 2016 roku. 
Od początku w inicjatywie uczestniczą przedszkolaki, 
co roku zmienia się tylko jednostka. W poprzednich 
latach świąteczną atmosferę w magistracie 
wprowadzały kolejno dzieci ze „Słonecznej Jedynki”, 
przedszkola „Pod Topolą” oraz „Bajki”.PRZEDSZKOLAKI UBRAŁY URZĘDOWĄ CHOINKĘ

Dziewięciu młodych rumian zostało 
nagrodzonych za wybitne osiągnięcia 
artystyczne. Granty w postaci stypendiów 
wręczyli laureatom wiceburmistrz Piotr 
Wittbrodt oraz przewodniczący rady 
miejskiej Ariel Sinicki.
Łączna pula nagród finansowych wyniosła 
ponad 8 tysięcy złotych, a ich wysokość 
wahała się od 500 do 1500 złotych. Na 
zakończenie spotkania wykonane zostały 
pamiątkowe zdjęcia, a goście zostali 
zaproszeni na poczęstunek. Uroczystość 
odbyła się na terenie Miejskiego Domu 
Kultury w Rumi. MŁODZI ARTYŚCI OTRZYMALI STYPENDIA

Szkoła Podstawowa numer 6 w Rumi, by uczcić 
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, 
przygotowała sportową rywalizację dla uczniów klas 
integracyjnych. W „Szóstce” jest aż 21 oddziałów 
integracyjnych i  niemal wszyscy podopieczni 
uczestniczyli w zawodach.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w asyście swoich pełnosprawnych kolegów, mierzyli się 
z zadaniami, takimi jak: skok w dal, rzut do kosza, 
unihokejowy strzał na bramkę czy też rzut piłką lekarską. 
Celem imprezy było przede wszystkim budowanie 
prawidłowych, przyjaznych relacji pomiędzy uczniami 
oraz ich integracja poprzez zabawę i współudział 
w zawodach. 

PRZEPROWADZILI ZAWODY Z OKAZJI
DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Na dobry początek życzenia

Wydarzenie rozpoczęło się 13 grudnia równo o godzinie 17:00. 

Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele władz miasta: 

wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz przewodniczący rady miejskiej Ariel 

Sinicki.

– Witam na oficjalnym otwarciu tegorocznego jarmarku. Zapewne jest to 

jedyna okazja, by złożyć państwu świąteczne życzenia, a chciałbym, aby 

był to dla was czas odpoczynku, przemyśleń i radości. Niech przy 

wigilijnym stole nie zabraknie waszych bliskich oraz przyjaciół. Natomiast 

miejski jarmark niech wprowadzi was w ten świąteczny nastrój – 

powiedział ze sceny wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.

Chwilę później z gośćmi przywitał się Święty Mikołaj, który do parku 

Starowiejskiego przybył psim zaprzęgiem. Od tego momentu Jarmark 

Świąteczny można było uznać za oficjalnie otwarty.

Nie ma czasu na nudę

Wśród bezpłatnych atrakcji, które były dostępne przez cały weekend, 

wymienić można: fotobudkę, mini zoo, tradycyjną bożonarodzeniową 

stajenkę czy karuzelę. Każdy mógł także wykonać pamiątkowe zdjęcia ze 

świątecznymi iluminacjami i dekoracjami w tle. O odpowiedni nastrój 

dbali również aniołowie na szczudłach oraz wspomniany już Mikołaj, 

który rozsiadł się w saniach, oczekując na dzieci.

Świąteczna estrada

Z kolei na scenie niemal przez cały czas gościli lokalni artyści. Jako 

pierwsza wystąpiła pochodząca z Wejherowa wokalistka, kompozytorka, 

pianistka oraz uczestniczka 7. edycji „The Voice of Poland” – Monika Kitel. 

Wspólnie z młodymi artystami z Powiatowego Zespołu Placówek 

Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie piosenkarka wykonała 

przeróżne kolędy i pastorałki.

Na scenie, zgodnie z coroczną tradycją, gościli również przedstawiciele 

rumskich szkół i przedszkoli: chór z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi, 

chór ze Szkoły Podstawowej nr 9, zespół „Bambo” ze Szkoły Podstawowej 

nr 10, a także dzieci z przedszkoli „Słoneczna Jedynka” oraz „Iskierka”.

Swój program artystyczny zaprezentował także Miejski Dom Kultury 

w Rumi, a właściwie działające pod szyldem jednostki sekcje. Marzena 

Graczyk, która pełni funkcję instruktora i kierownika artystycznego, 

przejęła scenę wspólnie z Chórem Kaszubskim „Rumianie”, Chórem 

Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Vox Universum” oraz 

Zespołem Wokalnym „Muzaika”. Z kolei związany z teatralną 

działalnością MDK-u Piotr Lewicki przygotował wraz z podopiecznymi 

przedstawienie oraz czytanie „Opowieści Wigilijnej”.

Zwieńczeniem scenicznych atrakcji były koncerty w wykonaniu finalisty 

projektów „Rumski Wokal” oraz „Kaszubski Idol” – Przemka Bruhna, 

mogącej pochwalić się tytułem „Zasłużeni dla kultury polskiej” Orkiestry 

Dętej Gminy Wejherowo, a także związanego z Rumią od ponad 80 lat 

Chóru „Lira” pod kierownictwem Katarzyny Januszewskiej.

Wspólne kolędowanie

Występy przeplatane były animacjami przygotowanymi z myślą 

o najmłodszych oraz ich rodzicach. Chętni mogli także wziąć udział 

w konkursach wokalnych – kolędy i świąteczne utwory wspólnie 

z artystami wykonywały przede wszystkim dzieci. Wszyscy „wokalni 

śmiałkowie” otrzymali upominki i zostali nagrodzeni brawami. Na scenie 

zagościł także plenerowy ekran, na którym wyświetlony został film, bez 

którego wiele osób nie wyobraża sobie świąt, czyli „Kevin sam w domu”. 

Produkty z regionu

Ponadto przez cały weekend (13-15 grudnia), w ramach jarmarku, 

dostępne były liczne stoiska gastronomiczne oraz strefa z rękodziełem. 

Osoby odwiedzające park Starowiejski mogły się więc zaopatrzyć 

w wyjątkowe świąteczne dekoracje czy regionalne produkty, takie jak 

miody czy sery. Klientów nie brakowało, a wielu z nich już zapowiedziało 

swoją obecność podczas przyszłorocznego jarmarku, który ponownie 

zostanie zorganizowany w parku Starowiejskim, przy MDK-u.

przyjął się na dobre
Świąteczny Jarmark

Rumia naturalnie pomysłowa

Mieszkańcy Rumi tłumnie uczestniczyli w czwartej edycji miejskiego Jarmarku 
Świątecznego. Wydarzenie po raz pierwszy zagościło w parku Starowiejskim, przy 
domu kultury. Przygotowane przez urząd miasta atrakcje, dekoracje i program 
artystyczny pozwoliły odwiedzającym poczuć świąteczny klimat.
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przyjął się na dobre
Świąteczny Jarmark

Rumia naturalnie pomysłowa

Mieszkańcy Rumi tłumnie uczestniczyli w czwartej edycji miejskiego Jarmarku 
Świątecznego. Wydarzenie po raz pierwszy zagościło w parku Starowiejskim, przy 
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artystyczny pozwoliły odwiedzającym poczuć świąteczny klimat.
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Wieloletnia liderka zespołu Łzy i jedna z najlepszych polskich wokalistek ostatnich lat – Anna 
Wyszkoni – zagościła w Rumi, by zaprezentować swój świąteczny repertuar z albumu 
„Kolędy wielkie”.

Poruszający występ

W sobotę 14 grudnia na zebraną w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji publiczność czekała imponująca oprawa wizualna oraz 

chwytające za serce utwory w wykonaniu Anny Wyszkoni. Podczas obu 

koncertów słuchacze wypełnili obiekt po brzegi, mimo że wstęp był 

biletowany.

W repertuarze nie zabrakło znanych od dekad kolęd oraz autorskich 

utworów artystki. Wokalistka przyznaje, że Boże Narodzenie jest dla niej 

bardzo ważnym świętem, a tradycję obchodzenia świąt poprzez 

kolędowanie wyniosła z rodzinnego domu.

– Kolędy towarzyszą mi od najmłodszych lat. Odkąd pamiętam, 

śpiewałam je z rodzicami przy choince. Podtrzymuje tę tradycję w moim 

domu, co roku śpiewając z moimi dziećmi – przyznaje Anna Wyszkoni.

Nie tylko kolędy

Ciekawostką dla fanów wokalistki może być fakt, że utwory z albumu 

„Kolędy wielkie” nagrywane były w środku lata.

– Moimi świątecznymi fascynacjami postanowiłam podzielić się ze 

słuchaczami, nagrywając „zimową płytę”. Jednak nagrania przypadły na 

okres największych upałów, czyli lipiec i sierpień. Mimo 35 stopni na 

termometrze i braku choinki, szybko udało nam się wprowadzić 

w świąteczny nastrój. Myślę, że dużo tego ciepła przekazaliśmy na płycie 

„Kolędy wielkie” – opowiada Anna Wyszkoni.

Artystka zaprezentowała także swoje najpopularniejsze utwory popowe, 

m.in. „Biegnij przed siebie”, „Czy ten pan i pani?” oraz „Prywatna 

Madonna”.

To już tradycja

Rumskie koncerty kolęd na stałe wpisały się już do kalendarza miejskich 

wydarzeń. Do tej pory w hali MOSiR występowali z tej okazji: Arka Noego, 

Mazowsze, Śląsk, Golec uOrkiestra, Włodzimierz Korcz i Alicja Majewska. 

Za każdym razem koncerty cieszą się dużą frekwencją oraz znakomitym 

odbiorem ze strony publiczności.

STARCIE TYTANÓW
A R M W R E S T L I N G R U M I A 2 0 1 9 

Ponad 800 zawodników z 34 krajów przyjechało do naszego miasta, aby wziąć udział w kolejnej 
edycji międzynarodowych zawodów Armwretling Rumia, które odbyły się na początku grudnia. 
W ramach wydarzenia zorganizowano aż trzy turnieje, w których wzięli udział zarówno amatorzy, 
jak i zawodowcy. W tej drugiej grupie znalazły się światowe sławy armwrestlingu: Dmitrij Trubin, 
Tim Bresnan czy Levan Saginashvili. 

Impreza z tradycjami
Międzynarodowe zawody armwrestlingowe 
odbyły się w Rumi już po raz piąty. Po raz kolejny 
wzięli w nich udział zawodnicy m.in. z Rosji, 
USA, Malezji, Japonii, Chin, Gruzji, Kazachstanu, 
Ukrainy, Azerbejdżanu, Litwy i wielu, wielu 
innych. W tym roku wyjątkowo mocną 
re p re z e n t a c j ę  w y s t a w i l i  t e ż  Po l a c y. 
We wszystkich kategoriach nasza reprezentacja 
liczyła łącznie aż 116 osób. 
T y m  r a z e m  w  r a m a c h  w y d a r z e n i a 
zo rgan i zowano  t r z y  ważne  tu rn i e j e : 
Międzynarodowe Mis t r zos twa  Świa ta 
w Armwres t l ingu IFA ,  Puchar  Świa ta 
Profesjonalistów „Złoty Tur World Cup” i tzw. 
Vendetta Top 8, w ramach którego zmierzyło się 
ośmiu najlepszych zawodników. Tradycyjnie 
mierzyli się ze sobą także juniorzy oraz osoby 
niepełnosprawne. 

Wojna na dwie ręce 
Armwrestling to widowiskowy sport walki 
w formule „jeden na jednego”. Dwie zawodniczki 
lub dwóch zawodników walczą przy specjalnym 
stole. Łokcie rąk walczących oparte są 
o podłokietniki. Zwycięża ten, kto dociśnie dłoń 
przeciwnika do poduszki stołu. Starcia wymagają 
nie tylko siły, ale właściwej techniki, taktyki oraz 
odporności psychicznej.  
Zawody armwrestlingowe znane są z efektownej 
oprawy i licznych atrakcji dodatkowych. Nie inaczej 
było w Rumi.
Polacy wśród najsilniejszych 
W zawodach szczególnie dobrze zaprezentowali 
się Polacy. W kategoriach juniorskich gospodarzom 
udało się zdobyć aż 73 medale. Wśród seniorów 
świetnie zaprezentowała się Małgorzata 
Ostrowska ze Strzegomia, która zdobyła m.in. 
srebrny medal na prawą rękę w turnieju Złoty Tur 
World Cup. 

Po raz kolejny świetnie zaprezentowała się 
najlepsza polska armwrestlerka Marlena 
Wawrzyniak z Grudziądza. Utytułowana 
zawodniczka łącznie zdobyła aż cztery złote 
medale w rywalizacji na prawą i lewą rękę 
w różnych kategoriach. 
Polaka nie zabrakło też w prestiżowym starciu 
ośmiu najlepszych zawodników Vendetta Top 
Eigth. 29-letni Aleks Kurdecha zmierzył się 
w walce o siódme miejsce z Rustamem 
Babajewem z Ukrainy, legendą armwrestlingu, 
wielokrotnym mistrzem świata, zwycięzcą wielu 
turniejów zawodowych. Polak nie dał swojemu 
przeciwnikowi szans i pewnie wygrał w sześciu 
kolejnych starciach, stając się tym samym 
siódmym najlepszym zawodnikiem na świecie.  
W tym samym turnieju bezkonkurencyjny okazał 
się Levan Saginashvili z Gruzji, który nie dał szans 
Witalijowi Laletinowi (Rosja) i potwierdził swoją 
dominację w światowym armwrestlingu. 

Aleks Kurdecha po zwycięstwie Krasimir Kostadinov zwycięzca kategorii Open Zloty Tur

Od lewej Małgorzata Ostrowska Od lewej Piotr Harkabuzik  Od lewej Zwycięski Tomasz Szewczyk

Anna Wyszkoni
kolędowała w Rumi
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Beata Kozidrak, Marcin Gortat, Jerzy Bralczyk, Krzysztof Skiba 
czy Iwona Pavlović – między innymi takie sławy odwiedziły 
w minionym roku Rumię. Ich wizyty związane były 
z wydarzeniami organizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Stację Kultura oraz Miejski Dom Kultury. Jak 
wspominają te spotkania przedstawiciele miejskich jednostek?

Nowy stadion i wielkie nazwiska
Rumski MOSiR tętni życiem siedem dni w tygodniu. 
Swoje treningi na tutejszych obiektach odbywają 
liczne sekcje i kluby sportowe. Tym bardziej cieszy 
oddany we wrześniu do użytku zmodernizowany 
stadion, który daje możliwość prowadzenia 
treningów na poziomie krajowym i europejskim. 
– To był bardzo dobry i bardzo ważny rok dla 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Bez 
wątpienia najistotniejszym wydarzeniem było 
otwarcie  zmodernizowanego stadionu 
z nowoczesną bieżnią. Ta inwestycja ma duże 
znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla 
stowarzyszeń sportowych, które korzystają 
z obiektu. Po 44 latach doczekaliśmy się bieżni 
z prawdziwego zdarzenia, czyli tartanowej – mówi 
Jolanta Król, dyrektor MOSiR Rumia. 
Rumia w 2019 roku była gospodarzem imprez 
najwyższej rangi: Mistrzostw Polski Federacji 

Tańca Sportowego w 10 Tańcach, Halowego 
Pucharu Polski Strongman, Duathlonu 
i Aquathlonu, Campu Marcina Gortata – treningu 
koszykarskiego dla dzieci i młodzieży pod okiem 
doświadczonego zawodnika NBA, Mistrzostw 
Polski w Gimnastyce Artystycznej oraz Pucharu 
Świata Zawodowców Armwrestlingu Złoty Tur 
World Cup. Jak co roku zorganizowano Bieg 
Wielkanocny, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym” i 36. Bieg Pokoju – najstarszą 
miejską imprezę biegową. 
W minionym roku MOSiR zaprosił również 
mieszkańców na: Rumskie Spotkania Muzyczne, 
koncert urodzinowy miasta, Festiwal Kultury 
Białoruskiej na Pomorzu, majowy koncert 
zespołu ENEJ, występ Beaty Kozidrak z Polską 
Orkiestrą Muzyki Filmowej w ramach letniego 
cyklu Lipiec w Rumi, sierpniowy koncert Andrzeja 
Ryb ińsk iego  o raz  konce r t  Andr ze ja 
Cierniewskiego z okazji Rumskiego Dnia Seniora. 
Koniec roku upłynął także pod znakiem muzyki – 
w hali MOSiR z repertuarem „Kolędy Wielkie” 
wystąpiła Anna Wyszkoni. 
Wypożycz książkę i zostań na dłużej
Stacja Kultura po raz kolejny udowodniła, 
że biblioteka jest ważnym miejscem na kulturalnej 
mapie miasta.
– To był rok bogaty w wydarzenia. Realizowaliśmy 
kilka dużych projektów, na które uzyskaliśmy 
finansowanie zewnętrzne. Pozyskaliśmy ok. 90 tys. 
zł z w ramach programów Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W ramach współpracy 
z uczelniami wyższymi m.in. z Akademią Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, z Polsko-Japońską Akademią 
Technik Komputerowych, Uniwersytetem 
Gdańskim i Politechniką Krakowską odbywały się 

wykłady, warsztaty, wystawy. Współpraca 
z Europejskim Korpusem Solidarności pozwala 
nam już trzeci rok z rzędu gościć wolontariuszy 
zagranicznych, którzy wspierają nas swoją pracą, 
pomysłami i własnym doświadczeniem – mówi 
Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. – Byliśmy zapraszani na konferencje 
branżowe i dzieliliśmy się swoim doświadczeniem 
z bibliotekarzami z Polski i zagranicy. Trzeba 
jednak pamiętać, że przede wszystkim jesteśmy 
biblioteką, a naszą misją jest upowszechnianie 
czytelnictwa wśród mieszkańców Rumi. I tu też 
możemy się pochwalić sukcesami. Wprawdzie 
jeszcze nie zrobiliśmy pełnego podsumowania roku 
2019, ale już widać, że wszystkie wskaźniki 
czytelnictwa będą wyższe niż w roku 2018 – dodaje 
Krystyna Laskowicz.
Zainteresowaniem czytelników w minionym roku 
cieszyły się spotkania autorskie z Jerzym 
Bralczykiem , Wojciechem Tochmanem , 
Zygmuntem Miłoszewskim czy Michałem 
Ogórkiem. Bibliotekę odwiedzili najwybitniejsi 
polscy twórcy gatunku fantasy: Robert Wegner 
i Anna Kańtoch. Strzałem w dziesiątkę okazały się 
spotkania z Grupą Filmową Darwin czy 
pasjonatem nocnego nieba i astronomii Karolem 
Wójcickim. Najmłodsi mieli okazję spotkać się 
z Joanną Krzyżanek, Agatą Królak, Agnieszką 
Frączek czy Katarzyną Zych. W gościnnych 
murach Stacji Kultura wystąpili muzycy jazzowi: 
kwartety Carrier/Lambert/Bożek/Gadecki oraz 
Cherry/Skolik Project +. 
Kultura bliżej widza
Miejski Dom Kultury w 2019 roku także nie zwalniał 
tempa. Oprócz imprez, które na stałe wpisane są 
w kalendarz tej placówki, pojawiły się też nowe 

Coraz więcej osób mieszka w Rumi
Jest nas coraz więcej
Pod koniec 2018 liczba osób zameldowanych w Rumi na 
pobyt stały i czasowy wynosiła łącznie 46 850 mieszkańców. 
Pod tym względem rok 2019 okazał się bardziej udany. 
Obecnie miasto zamieszkują 46 943 osoby, z czego niemal 
52% stanowią kobiety. Z kolei według najbardziej aktualnych 
danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny 
(Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym – stan 
w dniu 30.06.2019) Rumia liczy jeszcze więcej, bo aż 49 160 
mieszkańców.
Przybywają z zagranicy
W Rumi przybywa również cudzoziemców. Pod koniec 2018 
roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie 
186 obcokrajowców, natomiast według zeszłorocznych 
statystyk liczba ta wzrosła do 299 cudzoziemców.
Kolejne pokolenia
Tendencja wzrostowa dotyczy także rumskich dzieci 
narodzonych poza granicami kraju. W roku 2018 liczba tzw. 
transkrybowanych aktów urodzenia wynosiła 68, natomiast 
w minionym roku wzrosła do 93. Ponadto jedno dziecko 
urodziło się bezpośrednio na terenie miasta. Nieznaczny 
spadek odnotowany został w przypadku zameldowanych 
w Rumi noworodków. Jeszcze w 2018 roku było to 523 dzieci, 
w minionym roku liczba ta spadła do 450.
Na nowej drodze życia
Niemal na tym samym poziomie utrzymuje się liczba 
zarejestrowanych w Rumi małżeństw, w tym zawieranych 
poza granicami kraju. W Roku 2018 w związek małżeński 
wstąpiło 225 par, natomiast w roku 2019 liczba ta spadła o 4, 
czyli do 221 par.
W naszej pamięci
Jeśli chodzi o liczbę zgonów, to w roku 2018 odnotowano ich 
na terenie Rumi 314, natomiast w roku 2019 liczba ta wzrosła 
do 338.

Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców Rumi. 
Coraz chętniej osiedlają się tu cudzoziemcy, 
a obecnie większość miejskiej społeczności 
stanowią kobiety.  Szczegółowe statystyki 
dotyczące populacji miasta można znaleźć 
w poniższym artykule.
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i ciekawe wydarzenia plenerowe.  
Do Rumi zawitała największa ogólnopolska edycja 
imprez z kolorowymi proszkami.
Na Święto Kolorów, czyli Holi Festival, przybyło 
około 900 osób. W czwartkowe wakacyjne wieczory 
około 400 miłośników relaksu w przyjemnej 
przestrzeni parku Starowiejskiego zgromadził 
Letni House i Zimne Lody. Po raz kolejny Miejski 
Dom Kultury zaprosił też na seanse Kina Letniego. 
Rumianie, jak co roku, sami wybrali repertuar, 
w którym królowały filmowe nowości. Każdy seans 
gromadził pod plenerowym ekranem około 400 
osób. Niemałym zainteresowaniem cieszył się też 

Teatr Pod Gwiazdami. Wystawione w parku 
Żelewskiego i na skwerze przy pomniku 
Wybickiego i Derdowskiego spektakle „Noc 
Helvera” i „Po drugiej stronie rampy” oglądało 300 
widzów. Finaliści Projektu Rumski Wokal 2019 
trafili do szerszej publiczności, występując w Porcie 
R u m i a  z  J e s i e n n y m  i  Ś w i ą t e c z n y m 
Koncertowaniem. Dużym sukcesem okazał się 
także Konkurs Młoda Metropolia – Muzyczne 
Odkrycie Roku, w który zaangażował się Miejski 
Dom Kultury. 
– Rumianie bardzo dobrze przyjęli nasze liczne 
wydarzenia kulturalne, które odbywały się 

w przestrzeni publicznej, takie jak koncerty w Porcie 
Rumia czy teatry plenerowe. W nadchodzącym 
roku również będzie nam przyświecało hasło 
„kultura bliżej widza” – podkreśla Michał Gaj, 
zastępca dyrektora MDK-u.
Jakość i różnorodność imprez organizowanych 
przez miejskie jednostki zaostrzyły apetyt 
mieszkańców na tego typu wydarzenia. 
Na szczęście kierownicy wspomnianych placówek 
zapewniają, że kalendarz wydarzeń na 2020 rok 
będzie równie bogaty. Nie pozostaje nic, jak tylko 
przekonać się o tym na własne oczy.
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Beata Kozidrak, Marcin Gortat, Jerzy Bralczyk, Krzysztof Skiba 
czy Iwona Pavlović – między innymi takie sławy odwiedziły 
w minionym roku Rumię. Ich wizyty związane były 
z wydarzeniami organizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Stację Kultura oraz Miejski Dom Kultury. Jak 
wspominają te spotkania przedstawiciele miejskich jednostek?

Nowy stadion i wielkie nazwiska
Rumski MOSiR tętni życiem siedem dni w tygodniu. 
Swoje treningi na tutejszych obiektach odbywają 
liczne sekcje i kluby sportowe. Tym bardziej cieszy 
oddany we wrześniu do użytku zmodernizowany 
stadion, który daje możliwość prowadzenia 
treningów na poziomie krajowym i europejskim. 
– To był bardzo dobry i bardzo ważny rok dla 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Bez 
wątpienia najistotniejszym wydarzeniem było 
otwarcie  zmodernizowanego stadionu 
z nowoczesną bieżnią. Ta inwestycja ma duże 
znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla 
stowarzyszeń sportowych, które korzystają 
z obiektu. Po 44 latach doczekaliśmy się bieżni 
z prawdziwego zdarzenia, czyli tartanowej – mówi 
Jolanta Król, dyrektor MOSiR Rumia. 
Rumia w 2019 roku była gospodarzem imprez 
najwyższej rangi: Mistrzostw Polski Federacji 

Tańca Sportowego w 10 Tańcach, Halowego 
Pucharu Polski Strongman, Duathlonu 
i Aquathlonu, Campu Marcina Gortata – treningu 
koszykarskiego dla dzieci i młodzieży pod okiem 
doświadczonego zawodnika NBA, Mistrzostw 
Polski w Gimnastyce Artystycznej oraz Pucharu 
Świata Zawodowców Armwrestlingu Złoty Tur 
World Cup. Jak co roku zorganizowano Bieg 
Wielkanocny, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym” i 36. Bieg Pokoju – najstarszą 
miejską imprezę biegową. 
W minionym roku MOSiR zaprosił również 
mieszkańców na: Rumskie Spotkania Muzyczne, 
koncert urodzinowy miasta, Festiwal Kultury 
Białoruskiej na Pomorzu, majowy koncert 
zespołu ENEJ, występ Beaty Kozidrak z Polską 
Orkiestrą Muzyki Filmowej w ramach letniego 
cyklu Lipiec w Rumi, sierpniowy koncert Andrzeja 
Ryb ińsk iego  o raz  konce r t  Andr ze ja 
Cierniewskiego z okazji Rumskiego Dnia Seniora. 
Koniec roku upłynął także pod znakiem muzyki – 
w hali MOSiR z repertuarem „Kolędy Wielkie” 
wystąpiła Anna Wyszkoni. 
Wypożycz książkę i zostań na dłużej
Stacja Kultura po raz kolejny udowodniła, 
że biblioteka jest ważnym miejscem na kulturalnej 
mapie miasta.
– To był rok bogaty w wydarzenia. Realizowaliśmy 
kilka dużych projektów, na które uzyskaliśmy 
finansowanie zewnętrzne. Pozyskaliśmy ok. 90 tys. 
zł z w ramach programów Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W ramach współpracy 
z uczelniami wyższymi m.in. z Akademią Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, z Polsko-Japońską Akademią 
Technik Komputerowych, Uniwersytetem 
Gdańskim i Politechniką Krakowską odbywały się 

wykłady, warsztaty, wystawy. Współpraca 
z Europejskim Korpusem Solidarności pozwala 
nam już trzeci rok z rzędu gościć wolontariuszy 
zagranicznych, którzy wspierają nas swoją pracą, 
pomysłami i własnym doświadczeniem – mówi 
Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. – Byliśmy zapraszani na konferencje 
branżowe i dzieliliśmy się swoim doświadczeniem 
z bibliotekarzami z Polski i zagranicy. Trzeba 
jednak pamiętać, że przede wszystkim jesteśmy 
biblioteką, a naszą misją jest upowszechnianie 
czytelnictwa wśród mieszkańców Rumi. I tu też 
możemy się pochwalić sukcesami. Wprawdzie 
jeszcze nie zrobiliśmy pełnego podsumowania roku 
2019, ale już widać, że wszystkie wskaźniki 
czytelnictwa będą wyższe niż w roku 2018 – dodaje 
Krystyna Laskowicz.
Zainteresowaniem czytelników w minionym roku 
cieszyły się spotkania autorskie z Jerzym 
Bralczykiem , Wojciechem Tochmanem , 
Zygmuntem Miłoszewskim czy Michałem 
Ogórkiem. Bibliotekę odwiedzili najwybitniejsi 
polscy twórcy gatunku fantasy: Robert Wegner 
i Anna Kańtoch. Strzałem w dziesiątkę okazały się 
spotkania z Grupą Filmową Darwin czy 
pasjonatem nocnego nieba i astronomii Karolem 
Wójcickim. Najmłodsi mieli okazję spotkać się 
z Joanną Krzyżanek, Agatą Królak, Agnieszką 
Frączek czy Katarzyną Zych. W gościnnych 
murach Stacji Kultura wystąpili muzycy jazzowi: 
kwartety Carrier/Lambert/Bożek/Gadecki oraz 
Cherry/Skolik Project +. 
Kultura bliżej widza
Miejski Dom Kultury w 2019 roku także nie zwalniał 
tempa. Oprócz imprez, które na stałe wpisane są 
w kalendarz tej placówki, pojawiły się też nowe 

Coraz więcej osób mieszka w Rumi
Jest nas coraz więcej
Pod koniec 2018 liczba osób zameldowanych w Rumi na 
pobyt stały i czasowy wynosiła łącznie 46 850 mieszkańców. 
Pod tym względem rok 2019 okazał się bardziej udany. 
Obecnie miasto zamieszkują 46 943 osoby, z czego niemal 
52% stanowią kobiety. Z kolei według najbardziej aktualnych 
danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny 
(Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym – stan 
w dniu 30.06.2019) Rumia liczy jeszcze więcej, bo aż 49 160 
mieszkańców.
Przybywają z zagranicy
W Rumi przybywa również cudzoziemców. Pod koniec 2018 
roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie 
186 obcokrajowców, natomiast według zeszłorocznych 
statystyk liczba ta wzrosła do 299 cudzoziemców.
Kolejne pokolenia
Tendencja wzrostowa dotyczy także rumskich dzieci 
narodzonych poza granicami kraju. W roku 2018 liczba tzw. 
transkrybowanych aktów urodzenia wynosiła 68, natomiast 
w minionym roku wzrosła do 93. Ponadto jedno dziecko 
urodziło się bezpośrednio na terenie miasta. Nieznaczny 
spadek odnotowany został w przypadku zameldowanych 
w Rumi noworodków. Jeszcze w 2018 roku było to 523 dzieci, 
w minionym roku liczba ta spadła do 450.
Na nowej drodze życia
Niemal na tym samym poziomie utrzymuje się liczba 
zarejestrowanych w Rumi małżeństw, w tym zawieranych 
poza granicami kraju. W Roku 2018 w związek małżeński 
wstąpiło 225 par, natomiast w roku 2019 liczba ta spadła o 4, 
czyli do 221 par.
W naszej pamięci
Jeśli chodzi o liczbę zgonów, to w roku 2018 odnotowano ich 
na terenie Rumi 314, natomiast w roku 2019 liczba ta wzrosła 
do 338.

Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców Rumi. 
Coraz chętniej osiedlają się tu cudzoziemcy, 
a obecnie większość miejskiej społeczności 
stanowią kobiety.  Szczegółowe statystyki 
dotyczące populacji miasta można znaleźć 
w poniższym artykule.
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i ciekawe wydarzenia plenerowe.  
Do Rumi zawitała największa ogólnopolska edycja 
imprez z kolorowymi proszkami.
Na Święto Kolorów, czyli Holi Festival, przybyło 
około 900 osób. W czwartkowe wakacyjne wieczory 
około 400 miłośników relaksu w przyjemnej 
przestrzeni parku Starowiejskiego zgromadził 
Letni House i Zimne Lody. Po raz kolejny Miejski 
Dom Kultury zaprosił też na seanse Kina Letniego. 
Rumianie, jak co roku, sami wybrali repertuar, 
w którym królowały filmowe nowości. Każdy seans 
gromadził pod plenerowym ekranem około 400 
osób. Niemałym zainteresowaniem cieszył się też 

Teatr Pod Gwiazdami. Wystawione w parku 
Żelewskiego i na skwerze przy pomniku 
Wybickiego i Derdowskiego spektakle „Noc 
Helvera” i „Po drugiej stronie rampy” oglądało 300 
widzów. Finaliści Projektu Rumski Wokal 2019 
trafili do szerszej publiczności, występując w Porcie 
R u m i a  z  J e s i e n n y m  i  Ś w i ą t e c z n y m 
Koncertowaniem. Dużym sukcesem okazał się 
także Konkurs Młoda Metropolia – Muzyczne 
Odkrycie Roku, w który zaangażował się Miejski 
Dom Kultury. 
– Rumianie bardzo dobrze przyjęli nasze liczne 
wydarzenia kulturalne, które odbywały się 

w przestrzeni publicznej, takie jak koncerty w Porcie 
Rumia czy teatry plenerowe. W nadchodzącym 
roku również będzie nam przyświecało hasło 
„kultura bliżej widza” – podkreśla Michał Gaj, 
zastępca dyrektora MDK-u.
Jakość i różnorodność imprez organizowanych 
przez miejskie jednostki zaostrzyły apetyt 
mieszkańców na tego typu wydarzenia. 
Na szczęście kierownicy wspomnianych placówek 
zapewniają, że kalendarz wydarzeń na 2020 rok 
będzie równie bogaty. Nie pozostaje nic, jak tylko 
przekonać się o tym na własne oczy.
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Pan Michał: Dzień dobry. Czy Urząd Miasta 
Rumi będzie w tym roku finansował 
szczepienia na HPV?
Odpowiedź referatu: Dzień dobry, ze względu 
na brak dostępności do szczepionek (trafiają 
one głównie do państw, w których szczepienia 
HPV są obowiązkowe) obecnie program 
szczepień nie jest realizowany przez urząd 
miasta.

Pan Łukasz: Dzień dobry, czy miasto ma zamiar 
wprowadzić jakiś program termomodernizacji 
budynków oraz wymiany pieców na paliwo 
stałe? Mam na myśli inny program niż rządowe 
„Czyste Powietrze”.  
Odpowiedź referatu: Dzień dobry, obecnie 
opracowywana jest koncepcja wsparcia 
mieszkańców w zakresie termomodernizacji 
i  wymiany źródeł ciepła na bardziej 

ekologiczne. Działania te mają służyć przede 
wszys tk im zabezp ieczen iu  ś rodków 
finansowych (zarówno gminnych, jak 
i zewnętrznych) na wspomniane cele. Jest to 
bardzo istotne w kontekście mającej wejść 
w życ ie  uchwały  antysmogowej  d la 
województwa pomorskiego, przygo-
towywanej przez sejmik wojewódzki. Więcej 
szczegółowych informacji będziemy mogli 
przekazać po wejściu w życie wspomnianej 
uchwały.

Pan Piotr: Witam, dużo się mówi o oszczę-
dzaniu i o trudnej sytuacji finansowej 
samorządów. Proszę więc o odpowiedź, 
dlaczego na stadionie MOSiR do późnych 
godzin wieczornych włączone jest oświetlenie?
Odpowiedź referatu: Dzień dobry, przez wielu 
mieszkańców, stowarzyszenia oraz kluby 

sportowe stadion jest użytkowany do godzin 
wieczornych, a nawet do samego zamknięcia, 
czyli obecnie do godziny 22:00. Mając to na 
względzie, podczas budowy oświetlenia 
stadionu zastosowaliśmy energooszczędne 
lampy typu LED. Godzinne zużycie prądu 
każdej z lamp kosztuje miasto około 3 zł. 
Zawsze włączone są dwie spośród czterech 
dostępnych lamp, co jest wystarczające na 
potrzeby wieczornych treningów, a obniża 
koszty utrzymania oświetlenia o połowę.

Jeśli macie pytanie, na które powinni 
odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu Miasta 
Rumi, to prześlijcie je na adres mailowy: 
p r o m o c j a @ u m . r u m i a . p l  b ą d ź  z a 
pośrednictwem facebookowego profilu: Miasto 
Rumia. Najciekawsze kwestie zostaną 
poruszone w kolejnym wydaniu.

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej 
mailowo lub poprzez Facebooka. Tym razem poruszamy tematy dotyczące szczepionek HPV, dofinansowań na 
termomodernizację czy oświetlenia stadionu MOSiR.

Najczęściej zadawane pytania 
???

Jak będzie wyglądać Mevo 2.0?
14 grudnia pracownicy OMG-G-S zorganizowali 
specjalne warsztaty, w trakcie których ponad 40 
mieszkańców okolicznych samorządów mogło 
zaproponować swoje uwagi i podzielić się 
autorskimi pomysłami dotyczącymi przyszłego 
kształtu roweru miejskiego. 
– Wznowienie działania Mevo to nasz priorytet. 
System został zawieszony 28 października 2019 
roku, po częściowym wypowiedzeniu umowy 
z niesolidnym operatorem NB Tricity. Obecnie 
trwa dialog techniczny, podczas którego 
rozmawiamy z potencjalnymi operatorami 

o przyszłości systemu. Zebrane informacje 
i analizy będą podstawą do rozpisania przetargu. 
Ważnym elementem tego procesu są opinie 
mieszkańców metropolii i użytkowników roweru 
Mevo – poinformowali organizatorzy warsztatów. 
Jak podkreślali przedstawiciele OMG-G-S, 
wypracowane podczas warsztatów rozwiązania 
przełożą się na ostateczny kształt roweru 
miejskiego.
Pomysły mieszkańców
Mieszkańcy zgłosili wiele interesujących 
propozycji. Według uczestników, Mevo 2.0 
powinno być systemem rowerów zarówno 

elektrycznych, jak i konwencjonalnych. Uznano, 
że w zamian za większą dostępność i wyższą 
jakość można zwiększyć kwotę abonamentu. 
D u ż o  u w a g i  p o ś w i ę c o n o  k w e s t i o m 
decentralizacji serwisu rowerów i zwiększenia 
liczby punktów ładowania baterii. Uznano 
również, że rowery powinny być znacznie lżejsze 
– aby można było się na nich poruszać także po 
rozładowaniu baterii. 
Wielu uczestników podkreślało, że rower 
powinien uzupełniać i współgrać z komunikacją 
miejską, szczególnie SKM. 
Wyjątkowy system
Rower metropolitalny Mevo funkcjonował w 14 
gminach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot od 26 marca do 28 października 
2019 roku. W tym czasie ponad 167 tys. 
zarejestrowanych użytkowników, wypożyczyło 
1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2 miliony 
razy. Mevo było najbardziej popularnym 
systemem roweru publicznego w Polsce.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to stowarzyszenie samorządowe powołane w 2011 roku w celu 
integracji miast i gmin wchodzących w skład aglomeracji trójmiejskiej. Jego aktywnym członkiem jest także 
Rumia. Obecnie OMG-G-S koordynuje kilkanaście projektów, których nadrzędnym celem jest wspomaganie 
rozwoju całego regionu.

Coraz więcej ofiar
Jak podkreślają inicjatorzy akcji, statystyki są co 
najmniej niepokojące. Od kilku lat rośnie liczba 
wypadków, do których dochodzi w teoretycznie 
bezpiecznych miejscach, czyli na przejściach dla 
pieszych. W sytuacji, gdy drogi stają się 
zabójczo niebezpieczne, a nie widać poprawy 
w zachowaniu kierowców, potrzebna jest 
mobilizacja i obrona pieszych.
Właśnie dlatego powstała akcja edukacyjna 
„Koła stop, robisz krok”, która zwraca uwagę 
pieszych na konieczność upewniania się 
o swoim bezpieczeństwie, zanim postawi się 
pierwszy krok na „zebrze”. Niezależnie, czy jest 
to przejście z sygnalizacją, czy bez.
Nawyk, który może uratować życie
W ramach projektu, skierowanego przede 
wszystkim do przedszkolaków oraz ich 
opiekunów,  na leży  m. in .  przećwiczyć 
przechodzenie przez przejścia dla pieszych, 

odwiedz i ć  t zw.  mias teczko  drogowe , 
p r z y g o t o w a ć  p i o s e n k ę  z  u k ł a d e m 
choreograficznym, a także wykonać prace 
artystyczne, które wytłumaczą rodzeństwu, 
rodzicom i dziadkom, czym jest nawyk 
upewniania się.
„Ogniki” świecą przykładem
Spośród około 100 podmiotów,  które 
uczestniczyły w akcji, pierwsze miejsce zdobyła 
grupa „Ogniki” z przedszkola „Iskierka” w Rumi. 
Dzieci oraz wychowawcy zostali nagrodzeni za 
stworzenie filmowego instruktażu o korytarzu 
życia.
Z tej okazji 19 grudnia przedstawiciele 
o rg a n i z a c j i  A u t o c h o d z i k  o d w i e d z i l i 
przedszkole, by przekazać wyjątkowy ambulans 
oraz zestaw do nauki zasad przechodzenia 
przez jezdnię. W spotkaniu uczestniczyli 
również przedstawiciele władz miasta: 
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki oraz 

„Koła stop, robisz krok” – pod takim hasłem odbyła się akcja edukacyjna, której celem jest 
zwiększanie bezpieczeństwa na polskich drogach, a zwłaszcza przejściach dla pieszych. 
Najlepsze w propagowaniu bezpieczeństwa okazały się przedszkolaki z Rumi.

Pracownicy Obszaru Metropolitalnego 
informują, że uwagi do systemu Mevo 
wc i ąż  można  zg ła szać  na  ad res 
mevo@metropoliagdansk.pl

JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA JEZDNI

przewodnicząca Komisji Kultury Lucyna Miotk, 
k tórzy  sprezentowal i  przedszkolakom 
rowerowe gadżety.

– Jestem bardzo wzruszona i  mile 
zaskoczona aktywnością oraz wiedzą 
naszych przedszkolaków. Swoją postawą 
przypominają nam dorosłym o tym, jak 
powinniśmy zachowywać się na drodze. 
Ogromne  brawa na leżą  s i ę  także 
wychowawcom, którzy przez cały rok uczą 
maluchy prawidłowych postaw poprzez 
zabawę – podkreśla radna Lucyna Miotk, 
członek Komisji Oświaty i Wychowania.

PRZEDSZKOLAKI Z „ISKIERKI” WIEDZĄ ,

AKTUALNY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
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Dodaj nadawcę 2 Dodaj „Gospodarka

Odpadami” 3 Dodaj swój adres
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Pan Michał: Dzień dobry. Czy Urząd Miasta 
Rumi będzie w tym roku finansował 
szczepienia na HPV?
Odpowiedź referatu: Dzień dobry, ze względu 
na brak dostępności do szczepionek (trafiają 
one głównie do państw, w których szczepienia 
HPV są obowiązkowe) obecnie program 
szczepień nie jest realizowany przez urząd 
miasta.

Pan Łukasz: Dzień dobry, czy miasto ma zamiar 
wprowadzić jakiś program termomodernizacji 
budynków oraz wymiany pieców na paliwo 
stałe? Mam na myśli inny program niż rządowe 
„Czyste Powietrze”.  
Odpowiedź referatu: Dzień dobry, obecnie 
opracowywana jest koncepcja wsparcia 
mieszkańców w zakresie termomodernizacji 
i  wymiany źródeł ciepła na bardziej 

ekologiczne. Działania te mają służyć przede 
wszys tk im zabezp ieczen iu  ś rodków 
finansowych (zarówno gminnych, jak 
i zewnętrznych) na wspomniane cele. Jest to 
bardzo istotne w kontekście mającej wejść 
w życ ie  uchwały  antysmogowej  d la 
województwa pomorskiego, przygo-
towywanej przez sejmik wojewódzki. Więcej 
szczegółowych informacji będziemy mogli 
przekazać po wejściu w życie wspomnianej 
uchwały.

Pan Piotr: Witam, dużo się mówi o oszczę-
dzaniu i o trudnej sytuacji finansowej 
samorządów. Proszę więc o odpowiedź, 
dlaczego na stadionie MOSiR do późnych 
godzin wieczornych włączone jest oświetlenie?
Odpowiedź referatu: Dzień dobry, przez wielu 
mieszkańców, stowarzyszenia oraz kluby 

sportowe stadion jest użytkowany do godzin 
wieczornych, a nawet do samego zamknięcia, 
czyli obecnie do godziny 22:00. Mając to na 
względzie, podczas budowy oświetlenia 
stadionu zastosowaliśmy energooszczędne 
lampy typu LED. Godzinne zużycie prądu 
każdej z lamp kosztuje miasto około 3 zł. 
Zawsze włączone są dwie spośród czterech 
dostępnych lamp, co jest wystarczające na 
potrzeby wieczornych treningów, a obniża 
koszty utrzymania oświetlenia o połowę.

Jeśli macie pytanie, na które powinni 
odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu Miasta 
Rumi, to prześlijcie je na adres mailowy: 
p r o m o c j a @ u m . r u m i a . p l  b ą d ź  z a 
pośrednictwem facebookowego profilu: Miasto 
Rumia. Najciekawsze kwestie zostaną 
poruszone w kolejnym wydaniu.

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej 
mailowo lub poprzez Facebooka. Tym razem poruszamy tematy dotyczące szczepionek HPV, dofinansowań na 
termomodernizację czy oświetlenia stadionu MOSiR.

Najczęściej zadawane pytania 
???

Jak będzie wyglądać Mevo 2.0?
14 grudnia pracownicy OMG-G-S zorganizowali 
specjalne warsztaty, w trakcie których ponad 40 
mieszkańców okolicznych samorządów mogło 
zaproponować swoje uwagi i podzielić się 
autorskimi pomysłami dotyczącymi przyszłego 
kształtu roweru miejskiego. 
– Wznowienie działania Mevo to nasz priorytet. 
System został zawieszony 28 października 2019 
roku, po częściowym wypowiedzeniu umowy 
z niesolidnym operatorem NB Tricity. Obecnie 
trwa dialog techniczny, podczas którego 
rozmawiamy z potencjalnymi operatorami 

o przyszłości systemu. Zebrane informacje 
i analizy będą podstawą do rozpisania przetargu. 
Ważnym elementem tego procesu są opinie 
mieszkańców metropolii i użytkowników roweru 
Mevo – poinformowali organizatorzy warsztatów. 
Jak podkreślali przedstawiciele OMG-G-S, 
wypracowane podczas warsztatów rozwiązania 
przełożą się na ostateczny kształt roweru 
miejskiego.
Pomysły mieszkańców
Mieszkańcy zgłosili wiele interesujących 
propozycji. Według uczestników, Mevo 2.0 
powinno być systemem rowerów zarówno 

elektrycznych, jak i konwencjonalnych. Uznano, 
że w zamian za większą dostępność i wyższą 
jakość można zwiększyć kwotę abonamentu. 
D u ż o  u w a g i  p o ś w i ę c o n o  k w e s t i o m 
decentralizacji serwisu rowerów i zwiększenia 
liczby punktów ładowania baterii. Uznano 
również, że rowery powinny być znacznie lżejsze 
– aby można było się na nich poruszać także po 
rozładowaniu baterii. 
Wielu uczestników podkreślało, że rower 
powinien uzupełniać i współgrać z komunikacją 
miejską, szczególnie SKM. 
Wyjątkowy system
Rower metropolitalny Mevo funkcjonował w 14 
gminach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot od 26 marca do 28 października 
2019 roku. W tym czasie ponad 167 tys. 
zarejestrowanych użytkowników, wypożyczyło 
1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2 miliony 
razy. Mevo było najbardziej popularnym 
systemem roweru publicznego w Polsce.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to stowarzyszenie samorządowe powołane w 2011 roku w celu 
integracji miast i gmin wchodzących w skład aglomeracji trójmiejskiej. Jego aktywnym członkiem jest także 
Rumia. Obecnie OMG-G-S koordynuje kilkanaście projektów, których nadrzędnym celem jest wspomaganie 
rozwoju całego regionu.

Coraz więcej ofiar
Jak podkreślają inicjatorzy akcji, statystyki są co 
najmniej niepokojące. Od kilku lat rośnie liczba 
wypadków, do których dochodzi w teoretycznie 
bezpiecznych miejscach, czyli na przejściach dla 
pieszych. W sytuacji, gdy drogi stają się 
zabójczo niebezpieczne, a nie widać poprawy 
w zachowaniu kierowców, potrzebna jest 
mobilizacja i obrona pieszych.
Właśnie dlatego powstała akcja edukacyjna 
„Koła stop, robisz krok”, która zwraca uwagę 
pieszych na konieczność upewniania się 
o swoim bezpieczeństwie, zanim postawi się 
pierwszy krok na „zebrze”. Niezależnie, czy jest 
to przejście z sygnalizacją, czy bez.
Nawyk, który może uratować życie
W ramach projektu, skierowanego przede 
wszystkim do przedszkolaków oraz ich 
opiekunów,  na leży  m. in .  przećwiczyć 
przechodzenie przez przejścia dla pieszych, 

odwiedz i ć  t zw.  mias teczko  drogowe , 
p r z y g o t o w a ć  p i o s e n k ę  z  u k ł a d e m 
choreograficznym, a także wykonać prace 
artystyczne, które wytłumaczą rodzeństwu, 
rodzicom i dziadkom, czym jest nawyk 
upewniania się.
„Ogniki” świecą przykładem
Spośród około 100 podmiotów,  które 
uczestniczyły w akcji, pierwsze miejsce zdobyła 
grupa „Ogniki” z przedszkola „Iskierka” w Rumi. 
Dzieci oraz wychowawcy zostali nagrodzeni za 
stworzenie filmowego instruktażu o korytarzu 
życia.
Z tej okazji 19 grudnia przedstawiciele 
o rg a n i z a c j i  A u t o c h o d z i k  o d w i e d z i l i 
przedszkole, by przekazać wyjątkowy ambulans 
oraz zestaw do nauki zasad przechodzenia 
przez jezdnię. W spotkaniu uczestniczyli 
również przedstawiciele władz miasta: 
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki oraz 

„Koła stop, robisz krok” – pod takim hasłem odbyła się akcja edukacyjna, której celem jest 
zwiększanie bezpieczeństwa na polskich drogach, a zwłaszcza przejściach dla pieszych. 
Najlepsze w propagowaniu bezpieczeństwa okazały się przedszkolaki z Rumi.

Pracownicy Obszaru Metropolitalnego 
informują, że uwagi do systemu Mevo 
wc i ąż  można  zg ła szać  na  ad res 
mevo@metropoliagdansk.pl

JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA JEZDNI

przewodnicząca Komisji Kultury Lucyna Miotk, 
k tórzy  sprezentowal i  przedszkolakom 
rowerowe gadżety.

– Jestem bardzo wzruszona i  mile 
zaskoczona aktywnością oraz wiedzą 
naszych przedszkolaków. Swoją postawą 
przypominają nam dorosłym o tym, jak 
powinniśmy zachowywać się na drodze. 
Ogromne  brawa na leżą  s i ę  także 
wychowawcom, którzy przez cały rok uczą 
maluchy prawidłowych postaw poprzez 
zabawę – podkreśla radna Lucyna Miotk, 
członek Komisji Oświaty i Wychowania.
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Priorytetem infrastruktura drogowa

Prognozowane dochody (236 886 194 zł) 

i przychody (38 080 000 zł) mają w przyszłym roku 

wynieść łącznie 274 966 194 zł, natomiast 

wszystkie wydatki szacowane są na 269 315 134 zł 

– z czego 57,7 mln zł stanowić będą wydatki 

inwestycyjne.

Ty l k o  n a  d ro g i  w ł a d z e  m i a s t a  c h c ą 

zagospodarować ponad 40,7 mln zł. W ramach 

tych środków przewidziana jest m.in. budowa 

węzła integracyjnego z tunelem oraz ulic Marii 

Konopnickiej i Katowickiej, odcinków ulic 

Sędzickiego i Grottgera, przebudowa ulic 

Pomorskiej oraz Żwirki i Wigury, modernizacja 

licznych chodników, a także stworzenie układu 

drogowego na Wzgórzu Markowca.

– Mamy bardzo ambitny budżet inwestycyjny. 

Największym wydatkiem będzie rozpoczęcie 

budowy węzła integracyjnego wraz z tunelem na 

przedłużeniu ulicy Gdańskiej. Oprócz tego 

wprowadzamy także projekty wieloletnie, takie 

jak rewitalizacja najstarszego osiedla na Zagórzu 

– wymienia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Rekreacja i bezpieczeństwo

Ponad 9,8 mln zł zabezpieczono na rewitalizację 

Zagórza, budowę mieszkań komunalnych oraz 

wykup gruntów pod budowę dróg. Z kolei niemal 

3,8 mln zł to planowany wydatek na zadania 

związane z gospodarką komunalną i ochroną 

środowiska, w tym na budowę kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego na Wzgórzu Markowca. 

Niespełna 2 mln zł będzie kosztować budowa 

kanalizacji deszczowych na terenie miasta. Reszta 

pieniędzy, które zabezpieczono na wydatki 

inwestycyjne, zostanie spożytkowana m.in. na 

budowę oświetlenia ulicznego czy odwodnienie 

terenów zlewni Zagórskiej Strugi.

– W przyszłym roku Rumia będzie w budowie, 

z czego się bardzo cieszymy, ale też trochę się 

boimy, ponieważ jest to ogromne wyzwanie. 

Także już teraz przepraszamy i uczulamy 

mieszkańców, ponieważ będzie więcej korków – 

podkreśla burmistrz. – Jest to związane nie tylko 

z przebudową drogi krajowej w ramach węzła 

integracyjnego, ale też ulicy Pomorskiej, która jest 

drugim głównym ciągiem komunikacyjnym 

z Redy do Gdyni .  Zdobyl iśmy również 

dofinansowanie na remont innej arterii – 

u l .  Żwi rk i  i  Wigur y.  Zachęcamy więc 

mieszkańców, by w przyszłym roku starali się 

więcej korzystać z komunikacji miejskiej, 

zwłaszcza kolei, ponieważ w pewnych okresach 

z pewnością wystąpią utrudnienia – dodaje.

Samorządy zaciskają pasa

Pozostałe środki finansowe, które zostały ujęte 

w ogólnej prognozie wydatków na 2020 rok, to 

tzw. wydatki bieżące (211 615 134 zł). Środki te 

zostaną spożytkowane m.in. na funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej, bieżące remonty dróg 

i chodników, utrzymanie czystości w mieście, 

a d m i n i s t r a c j ę ,  w s p a rc i e  o rg a n i z a c j i 

pozarządowych, obsługę miejskiego monitoringu 

c z y  w y n a g ro d z e n i a  d l a  n a u c z y c i e l i 

i wychowawców.

– Ministerstwo Finansów dając prognozę 

miejskich dochodów z PIT-u, potwierdziło nasze 

obawy. Będziemy mieli mniej pieniędzy 

w gminnym budżecie, dlatego, podobnie jak 

wiele innych miast ,  byl iśmy zmuszeni 

ograniczyć wydatki na różnego rodzaju imprezy 

miejskie oraz działania promocyjne i społeczne. 

Niestety nie jesteśmy w stanie zbilansować tego 

w inny sposób – podsumowuje burmistrz 

Michał Pasieczny.

Rada miejska przyjęła budżet Rumi na 2020 rok. Podczas najbliższych dwunastu 

miesięcy, zgodnie z planem, urząd przeznaczy na wydatki inwestycyjne aż 57,7 mln zł. 

Największe nakłady finansowe zostaną spożytkowane na budowę węzła 

integracyjnego z tunelem w Janowie.

RUMIA W BUDOWIE
Przegląd Teatrów

Amatorskich „Kurtyna”
Jury doceniło zespoły z Rumi 
W czasie Przeglądu Teatrów Amatorskich „Kurtyna” 
trzecie miejsce i „Brązową Kurtynę” zdobył zespół 
Teatralna Szóstka za spektakl „Wpadła bomba do 
piwnicy”. Zespół działa przy Szkole Podstawowej nr 6. 
Wśród wyróżnionych znalazły się też inne rumskie 
grupy teatralne: Teatr Bambo działający przy Szkole 
Podstawowej nr 10 oraz Teatr 40 Serc działający przy 
rumskiej placówce Caritas. 

Święto amatorskiego teatru  
Przegląd Teatrów Amatorskich „Kurtyna” to konkurs teatralny organizowany 
przez Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. Pierwsza 
edycja odbyła się w 2016 roku. Od tego czasu „Kurtyna” przekształciła się 
z niewielkiego dzielnicowego wydarzenia w ogólnopolski konkurs.
W tym roku do Gdyni przyjechało aż 18 grup teatralnych z całej Polski, które 
wybrane zostały z szerszego grona przez komisję konkursową. Wśród 
finalistów znalazły się teatry szkolne, teatry tańca, teatry niepełnosprawnych, 
a nawet półprofesjonalne grupy działające przy domach kultury i innych 
artystycznych placówkach.  
Trzecie miejsce 
Wśród rumskich grup największy sukces przypadł w udziale Teatralnej Szóstce 
działającej przy Szkole Podstawowej nr 6. Młodzi aktorzy zajęli trzecie miejsce 
i otrzymali „Brązową Kurtynę” za spektakl pt. „Wpadła bomba do piwnicy”. 
Stworzona przez dzieci i dla dzieci kreacja była próbą wejścia w psychikę 
dziecka uwikłanego w dojrzewanie podczas II wojny światowej. 
– Teatr może albo bawić, albo wzruszać, albo skłaniać do refleksji. Jeśli chociaż 

jedno zadanie zostanie spełnione, to znaczy, że nasza praca ma sens, 
że spełnia określony cel. Oczywiście jeśli to wszystko podszyte jest autentyczną 
pasją dzieciaków do teatru, to można mówić o sukcesie, bez względu na to, 
czy jury przyzna nam jakieś wyróżnienie, czy też nie – mówi współreżyserka 
przedstawienia i opiekunka grupy Anna Gliszczyńska-Żywicka. 
Oprócz „Brązowej Kurtyny” Teatralna Szóstka otrzymała również dodatkowe 
wyróżnienie, tzw. „Kurtynę na Bis” za znakomitą kreację sceniczną świata 
dziecięcego.
Wyróżnienia 
Bardzo dobrze zaprezentowały się także pozostałe grupy z Rumi. Teatr 40 Serc 
działający przy rumskim Caritasie otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie 
i autentyczność kreacji aktorskich w spektaklu „Syn marnotrawny”. 
Wyróżnienie za pomysłowe rozwiązania inscenizacyjne, dynamizm i spójność 
spektaklu powędrowało też do teatru Bambo ze Szkoły Podstawowej nr 10. 
Uczniowie rumskiej placówki wystawili spektakl „Bajka o rycerzu bez konia”. 
Z kolei pierwsze miejsce i „Złota Kurtyna” trafiła do Grupy Teatralnej „Dzikie 
Koty”, która wystawiła spektakl pt. „Wesele”. Na co dzień zespół działa przy 
I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku. Grupę prowadzi s. Benedykta 
Karolina Baumann ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika.
Galę kończącą Przegląd Teatrów Amatorskich „Kurtyna” uświetnił koncert 
zespołu Arka Noego. Miejscem spotkań i główną sceną teatralną był budynek 
kościoła pw. Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku.
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Priorytetem infrastruktura drogowa

Prognozowane dochody (236 886 194 zł) 

i przychody (38 080 000 zł) mają w przyszłym roku 

wynieść łącznie 274 966 194 zł, natomiast 

wszystkie wydatki szacowane są na 269 315 134 zł 

– z czego 57,7 mln zł stanowić będą wydatki 

inwestycyjne.

Ty l k o  n a  d ro g i  w ł a d z e  m i a s t a  c h c ą 
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drogowego na Wzgórzu Markowca.

– Mamy bardzo ambitny budżet inwestycyjny. 

Największym wydatkiem będzie rozpoczęcie 

budowy węzła integracyjnego wraz z tunelem na 

przedłużeniu ulicy Gdańskiej. Oprócz tego 

wprowadzamy także projekty wieloletnie, takie 

jak rewitalizacja najstarszego osiedla na Zagórzu 

– wymienia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Rekreacja i bezpieczeństwo
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pieniędzy, które zabezpieczono na wydatki 

inwestycyjne, zostanie spożytkowana m.in. na 

budowę oświetlenia ulicznego czy odwodnienie 

terenów zlewni Zagórskiej Strugi.
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z czego się bardzo cieszymy, ale też trochę się 

boimy, ponieważ jest to ogromne wyzwanie. 
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mieszkańców, ponieważ będzie więcej korków – 

podkreśla burmistrz. – Jest to związane nie tylko 

z przebudową drogi krajowej w ramach węzła 
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drugim głównym ciągiem komunikacyjnym 

z Redy do Gdyni .  Zdobyl iśmy również 

dofinansowanie na remont innej arterii – 

u l .  Żwi rk i  i  Wigur y.  Zachęcamy więc 

mieszkańców, by w przyszłym roku starali się 

więcej korzystać z komunikacji miejskiej, 

zwłaszcza kolei, ponieważ w pewnych okresach 

z pewnością wystąpią utrudnienia – dodaje.

Samorządy zaciskają pasa

Pozostałe środki finansowe, które zostały ujęte 

w ogólnej prognozie wydatków na 2020 rok, to 

tzw. wydatki bieżące (211 615 134 zł). Środki te 

zostaną spożytkowane m.in. na funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej, bieżące remonty dróg 

i chodników, utrzymanie czystości w mieście, 

a d m i n i s t r a c j ę ,  w s p a rc i e  o rg a n i z a c j i 

pozarządowych, obsługę miejskiego monitoringu 

c z y  w y n a g ro d z e n i a  d l a  n a u c z y c i e l i 

i wychowawców.

– Ministerstwo Finansów dając prognozę 

miejskich dochodów z PIT-u, potwierdziło nasze 

obawy. Będziemy mieli mniej pieniędzy 

w gminnym budżecie, dlatego, podobnie jak 

wiele innych miast ,  byl iśmy zmuszeni 

ograniczyć wydatki na różnego rodzaju imprezy 

miejskie oraz działania promocyjne i społeczne. 

Niestety nie jesteśmy w stanie zbilansować tego 

w inny sposób – podsumowuje burmistrz 

Michał Pasieczny.

Rada miejska przyjęła budżet Rumi na 2020 rok. Podczas najbliższych dwunastu 
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RUMIA W BUDOWIE
Przegląd Teatrów
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W tym roku do Gdyni przyjechało aż 18 grup teatralnych z całej Polski, które 
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– Teatr może albo bawić, albo wzruszać, albo skłaniać do refleksji. Jeśli chociaż 
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zespołu Arka Noego. Miejscem spotkań i główną sceną teatralną był budynek 
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INWESTYCJE aktualizacja

Zakończyła się budowa podjazdu 
na ciąg pieszo-rowerowy biegnący 
wzdłuż Zagórskiej Strugi. Rampa 
jest zlokalizowana na wysokości 
żółtego mostku (ul. Starowiejska 
36) i ma przede wszystkim ułatwić 
wejście oraz zejście ze ścieżki 
p i e s z o - ro w e ro w e j  o s o b o m 
niepełnosprawnym oraz rodzicom 
z dziecięcymi wózkami.

Na ulicy Filtrowej pojawiła się nowa nawierzchnia, 
system odwodnienia i miejsca parkingowe. Ponadto 
uporządkowana została okoliczna zieleń. 
Bezpieczeństwo w tym rejonie zwiększyło się dzięki 
wyniesieniu skrzyżowania, budowie spowalniacza 
oraz wprowadzeniu częściowo jednokierunkowego 
ruchu. Inwestycja stanowi efekt zdobytego 
dofinansowania unijnego, a także współpracy 
z mieszkańcami oraz deweloperami. Łączny koszt 
przedsięwzięcia to ponad milion złotych.

Promenada
jeszcze
bardziej
przystępna

Nowe oblicze
ulicy Filtrowej

Coraz jaśniej
i bezpieczniej 

Na ulicy Dębogórskiej w Rumi pojawiło się 17 nowych 
energooszczędnych lamp ulicznych. Doświetlony został także plac 
zabaw i boisko przy ulicy Towarowej, gdzie mieszkańcy mogą 
samodzielnie włączać oświetlenie za pomocą smartfona.

Szeroki zakres prac

W przypadku ulicy Dębogórskiej prace zostały 

zrealizowane na odcinku od ronda prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego do granicy Rumi 

z Dębogórzem i polegały między innymi na 

budowie linii kablowych, montażu szafek 

i słupów oświetleniowych oraz nowych 

energooszczędnych opraw LED. Ponadto jedna 

z istniejących latarni została przestawiona. 

Inwestycja kosztowała miasto ponad 110 tysięcy 

złotych.

Do końca 2020 roku, w ramach drugiego etapu 

inwestycji, na tym samym odcinku wybudowana 

zostanie ścieżka rowerowa.

Oświetlenie sterowane przez mieszkańców

Jaśniej i bezpieczniej jest także przy ulicy 

Towarowej, gdzie pojawiły się nowoczesne 

lampy parkowe oraz naświetlacze boiska typu 

LED. Oświetleniem boiska można „sterować” 

dzięki specjalnej aplikacji ASTorlik, której 

pobranie jest możliwe po zeskanowaniu 

znajdującego się na skrzynce kodu QR. 

Wówczas, poprzez sięgające 20 metrów 

połączenie bluetooth, użytkownik może 

samodzielnie włączyć lampy na 30, 60 lub 90 

minut. Manualne sterowanie oświetleniem ma 

się przełożyć na mniejsze zużycie energii 

elektrycznej. Koszt realizacji tej inwestycji to 75 

tysięcy złotych.

Świetlana przyszłość

O b e c n i e  p r a c o w n i c y  u r z ę d u  m i a s t a 

przygotowują projekty techniczne oświetlenia 

kolejnych obiektów i ulic w Rumi, m.in. placów 

zabaw przy ul. Różanej, Topolowej i Sędzickiego 

oraz fragmentów ulic: Łąkowej, Hutniczej, 

Makowej oraz Chopina – wraz z doświetleniem 

ruin kościoła. 

ul. Dębogórska

ul. Towarowa

ul. Towarowa

W pobliżu stacji kolejowej w Rumi 
pojawiły się stojaki rowerowe dla 
60 jednośladów. Przygotowanie 
terenu oraz zakup i montaż 
s t o j a k ó w  –  n a  w n i o s e k 
przedstawicieli urzędu miasta – 
zrealizowała spółka PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA.

Nowe miejsca
postojowe
na dworcu
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Samochodem, rowerem czy pieszo?

Zgodnie z projektem na odcinku od ronda Unii Europejskiej do ronda rotmistrza 

Pileckiego pojawi się nowa nawierzchnia drogowa, chodniki oraz bitumiczne ścieżki 

rowerowe – po obu stronach ulicy. Wykonany zostanie również pas rozdziału wraz 

z lewoskrętami, zatoki autobusowe zostaną przebudowane, a jedno z przejść dla 

pieszych stanie się dwuetapowe.

Siła współpracy

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia to około 4,5 miliona złotych. Dzięki 

współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie i Pomorskim Urzędem 

Wojewódzkim w Gdańsku, urząd miasta zapłaci jedynie 25% tej kwoty. Realizacja 

wszelkich prac musi się zakończyć do połowy grudnia 2020 roku.

Około 4,5 miliona złotych będzie kosztowała gruntowna 

przebudowa ulicy Pomorskiej w Rumi. Miasto przeznaczy 

na tę inwestycję jedynie 25% oszacowanej kwoty, pozostałe 

środki zapewnią starostwo powiatowe oraz urząd 

wojewódzki. Ostateczny efekt będzie widoczny jeszcze 

w tym roku.

Miliony złotych 
na metamorfozę
ulicy Pomorskiej

Od niespełna 61 do 91 milionów złotych – na takie kwoty opiewają oferty złożone w ramach przetargu na 

budowę węzła integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi w okolicy przystanku kolejowego Rumia 

Janowo. Realizacją inwestycji zainteresowanych jest 5 wykonawców. 

Tylko poważne oferty

Otwarcie ofert nastąpiło 6 grudnia w urzędzie miasta. Swoje propozycje 

złożyli: Budimex SA, MTM SA, PORR SA, STRABAG sp. z o.o. oraz 

Roverpol sp. z o.o. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie ofert:

ź Budimex SA – 60 850 086,45 zł brutto, z czego urząd miałby zapłacić 

58 146 061,13 zł, a PEWIK Gdynia 2 704 025,32 zł. Wykonawca udziela 

60-miesięcznej gwarancji, a osoba, która będzie kierownikiem 

budowy, pełniła tę funkcję na 2 robotach budowlanych.

ź MTM SA – 61 352 663,02 zł brutto, z czego urząd miałby zapłacić 60 

217 670,68 zł, a PEWIK Gdynia 1 134 992,34 zł. Wykonawca udziela 60-

miesięcznej gwarancji, a osoba, która będzie kierownikiem budowy, 

pełniła tę funkcję na 3 robotach budowlanych.

ź PORR SA – 79 778 072,38 zł brutto, z czego urząd miałby zapłacić 67 

963 522,55 zł, a PEWIK Gdynia 11 814 549,84 zł. Wykonawca udziela 

60-miesięcznej gwarancji, a osoba, która będzie kierownikiem 

budowy, pełniła tę funkcję na 2 robotach budowlanych.

ź STRABAG sp. z o.o. – 89 140 735,07 zł brutto, z czego urząd miałby 

zapłacić 87 554 035,07 zł, a PEWIK Gdynia 1 586 700 zł. Wykonawca 

udziela 60-miesięcznej gwarancji, a osoba, która będzie kierownikiem 

budowy, pełniła tę funkcję na 2 robotach budowlanych.

ź Roverpol sp. z o.o. – 90 999 090,00 zł brutto, z czego urząd miałby 

zapłacić 89 306 661,91 zł, a PEWIK Gdynia 1 692 428,09 zł. Wykonawca 

udziela 60-miesięcznej gwarancji, a osoba, która będzie kierownikiem 

budowy, pełniła tę funkcję na 2 robotach budowlanych.

Przygotowania trwają

Do tej pory miastu udało się m.in. zakończyć projektowanie, uzyskać 

niezbędne pozwolenia oraz przeprowadzić prace związane 

z przygotowaniem terenu pod inwestycję – w maju tego roku wyburzone 

zostały budynki zlokalizowane w pobliżu stacji SKM Janowo. 

Obecnie pracownicy urzędu analizują oferty złożone przez wykonawców 

w ramach przetargu. Prace budowlane mają ruszyć po podpisaniu umowy 

i zakończyć się najpóźniej 30 października 2022 roku. 

Mniej spalin, więcej pasażerów

Celem inwestycji jest przede wszystkim usprawnienie ruchu drogowego 

oraz modernizacja okolicznej infrastruktury. Dzięki temu przedsięwzięciu 

możliwa będzie również integracja różnych środków transportu. Oznacza 

to, że powstanie funkcjonalny i spójny system komunikacji drogowej, a co 

za tym idzie – zwiększy się liczba pasażerów, a zmniejszą się korki i emisja 

spalin.

W ramach budowy węzła integracyjnego z tunelem, który połączy dwie 

części miasta, powstaną również m.in. parkingi, ścieżki rowerowe, kładki 

dla pieszych, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz wiaty 

autobusowe.

Skąd wziąć pieniądze?

Na realizację inwestycji w ramach projektu pn. „Budowa węzłów 

integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi” miastu udało się 

zdobyć unijne dofinansowanie w wysokości ponad 17 milionów złotych. 

Środki zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota unijnego 

dofinansowania może się jeszcze zwiększyć. Pozostałe środki zostały 

zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej.

Kto wybuduje węzeł w Janowie?

– Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył Budimex, jesteśmy już po 

wstępnych rozmowach z tą firmą i dążymy do tego, aby rozstrzygnąć 

przetarg. Przedsiębiorstwo deklaruje, że wywiąże się z terminów, także jest 

duża szansa, że w około dwa lata uda się wybudować węzeł – mówi 

Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Będziemy się starali, żeby prace były 

jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i liczymy na wyrozumiałość, 

ponieważ obecność węzła spowoduje, że przynajmniej 25% mieszkańców 

będzie mogło jeździć na skróty, bez okrążania Rumi. W końcu odkorkuje 

się krajowa szóstka. Wszystkie najlepiej rozwinięte miasta w Europie dążą 

do tego, by przecinać przejazdy kolejowe górą lub dołem – zapewnia.

Mieszkańcy Rumi, Anna i Paweł Maciejewscy, niedawno 

zostali szczęśliwymi rodzicami trojaczków – trzech 

chłopców o imionach: Aron, Tymon i Szymon. 

Trojaczki przyszły na świat 7 września, minuta po minucie. Najstarszy jest Aron (godz. 

9:20), średni Tymon (godz. 9:21), a najmłodszy Szymon (godz. 9:22). Najcięższy 

z chłopców ważył zaledwie 1200 gramów, a najlżejszy niespełna 1100 gramów. 

Jak mówią rodzice, opieka nad niemowlętami nie jest łatwa, ale do wszystkiego da się 

przyzwyczaić. Zwłaszcza, że w codziennych obowiązkach pomaga im 2-letni 

Dominik, starszy brat trojaczków. 

Ze względu na pobyt dzieci w szpitalu, dopiero teraz mogliśmy odwiedzić nowo 

narodzonych rumian i wręczyć rodzicom powitalne gadżety z miejskim akcentem.

TROJACZKI W RUMI 

16 INWESTYCJE 17INWESTYCJE
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Samochodem, rowerem czy pieszo?

Zgodnie z projektem na odcinku od ronda Unii Europejskiej do ronda rotmistrza 

Pileckiego pojawi się nowa nawierzchnia drogowa, chodniki oraz bitumiczne ścieżki 

rowerowe – po obu stronach ulicy. Wykonany zostanie również pas rozdziału wraz 

z lewoskrętami, zatoki autobusowe zostaną przebudowane, a jedno z przejść dla 
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wojewódzki. Ostateczny efekt będzie widoczny jeszcze 

w tym roku.
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ź Budimex SA – 60 850 086,45 zł brutto, z czego urząd miałby zapłacić 
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pełniła tę funkcję na 3 robotach budowlanych.
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części miasta, powstaną również m.in. parkingi, ścieżki rowerowe, kładki 
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duża szansa, że w około dwa lata uda się wybudować węzeł – mówi 
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jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i liczymy na wyrozumiałość, 

ponieważ obecność węzła spowoduje, że przynajmniej 25% mieszkańców 

będzie mogło jeździć na skróty, bez okrążania Rumi. W końcu odkorkuje 

się krajowa szóstka. Wszystkie najlepiej rozwinięte miasta w Europie dążą 

do tego, by przecinać przejazdy kolejowe górą lub dołem – zapewnia.

Mieszkańcy Rumi, Anna i Paweł Maciejewscy, niedawno 

zostali szczęśliwymi rodzicami trojaczków – trzech 

chłopców o imionach: Aron, Tymon i Szymon. 

Trojaczki przyszły na świat 7 września, minuta po minucie. Najstarszy jest Aron (godz. 

9:20), średni Tymon (godz. 9:21), a najmłodszy Szymon (godz. 9:22). Najcięższy 

z chłopców ważył zaledwie 1200 gramów, a najlżejszy niespełna 1100 gramów. 

Jak mówią rodzice, opieka nad niemowlętami nie jest łatwa, ale do wszystkiego da się 

przyzwyczaić. Zwłaszcza, że w codziennych obowiązkach pomaga im 2-letni 

Dominik, starszy brat trojaczków. 

Ze względu na pobyt dzieci w szpitalu, dopiero teraz mogliśmy odwiedzić nowo 

narodzonych rumian i wręczyć rodzicom powitalne gadżety z miejskim akcentem.
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Żywność wydawana jest w ramach trzech pakietów. 

Pierwszy z nich to unijny Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Drugi dotyczy 

żywności krótkoterminowej. Są to produkty 

dostarczane przez sklepy i restauracje. Ostatni 

program obejmuje nadwyżki w produkcji rolnej: 

owoce i warzywa. 

– Pomocą żywnościową w ramach głównego 

programu unijnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące 

się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie 

przekracza 1402 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. 

Projekt wydawania żywności krótkoterminowej nie 

wymaga kwalifikacji dochodowej, wystarczy 

zaświadczenie z MOPS. Ostatni z pakietów, 

obejmujący płody rolne, przeznaczony jest dla 

wszystkich mieszkańców, bez konieczności 

wcześniejszego zgłaszania się do naszego ośrodka 

– mówi Gabriela Konarzewska, dyrektor MOPS. 

Aby skorzystać z pomocy pochodzącej z projektu 

unijnego, należy zgłosić się do pracownika 

socjalnego MOPS obsługującego określony rejon 

miasta. Osoby, które z oferty korzystają po raz 

pierwszy, powinny wziąć ze sobą dokumenty 

potwierdzające dochód wszystkich członków 

rodziny z poprzedniego miesiąca.  

Żywność wydawana jest, po dostarczeniu jej 

z trójmiejskiego Banku Żywności, w Harcerskim 

Ośrodku Centrum Przygody (ul. Włókiennicza 14). 

Rumscy harcerze od lat angażują się w akcje 

i koordynują ją od trudnej, logistycznej strony. 

– Każdego roku sprowadzamy do Rumi wspólnie 

z  H u f c e m  Z H P  w i e l e  t o n  p ro d u k t ó w 

żywnościowych. Jest to operacja stosunkowo 

skomplikowana. Po otrzymaniu informacji z Banku 

Żywności, należy zorganizować transport 

i powiadomić o terminie odbioru zakwalifikowane 

osoby. Gdyby nie zaangażowanie pracowników 

MOPS-u i Hufca ZHP, realizacja tego zadania nie 

byłaby możliwa – mówi Gabriela Konarzewska. 

W ramach przedsięwzięcia osoby potrzebujące 

mogą otrzymać m.in. mleko, cukier, ryż, makaron, 

powidła, kasze, fasole czy olej. W Rumi z pomocy 

żywnościowej korzysta ponad 1000 osób. 

Od stycznia 2020 ponownie rozpoczyna się wydawanie żywności osobom potrzebującym. Przedsięwzięcie 
koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Żywności w Trójmieście i Hufiec ZHP Rumia. 

30-31 stycznia, od godz. 10 do 17
27-28 lutego, od godz. 10 do 17
26-27 marca, od godz. 10 do 17

Terminy wydawania
żywności w 2020 r. 

Harcerski Ośrodek
Centrum Przygody

(ul. Włókiennicza 14)

Mówi się, że są trzy sposoby na przyjście dziecka na świat. Przez poród naturalny, cesarskie cięcie i… adopcję. W tym 
stwierdzeniu jest wiele prawdy, jednak dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji rodzinnej pomagać można 
w różny sposób. Opowiada o nich Gabriela Konarzewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.  

W kwestiach pomocy rodzicielskiej wyróżnia się rodziny wspierające, 

zastępcze i adopcyjne. Czym się różnią? 

Należy rozróżnić rodzaje pomocy. Jeżeli dana rodzina ma problemy 

opiekuńczo-wychowawcze, to przy pomocy asystenta rodziny można 

przydzielić jej tzw. rodzinę wspierającą. Może ona pomagać w załatwianiu 

różnego rodzaju spraw, uczyć zarządzania czasem, organizowania 

budżetu domowego, a przede wszystkim wskazywać prawidłowe 

zachowania w rodzinie. 

Rodzinę wspierającą mogą tworzyć krewni, ale mogą to też być osoby 

z zewnątrz. Planujemy uruchomić w Rumi program rodzin wspierających 

składających się z byłych wychowawców, nauczycieli i pracowników 

oświaty. Jest to dla nas bardzo ważne, bowiem rodzin wymagających 

takiego wsparcia mamy w naszym mieście około sześćdziesięciu. Osoby 

zainteresowane niesieniem pomocy w tej formie mogą podpisać umowę 

z miastem. W jej ramach otrzymują zwrot kosztów poniesionych w czasie 

wykonywania powierzonych zadań. 

A rodzina zastępcza? 

To już znacznie więcej. Rodzina zastępcza to rodzina, do której trafia 

dziecko odebrane rodzinie biologicznej z powodu ograniczenia lub 

pozbawienia władzy rodzicielskiej. Cel jest taki, żeby jak najwięcej dzieci 

trafiało do rodzin zastępczych, a nie do placówek. Dzieci umieszczone 

w rodzinie zastępczej otrzymują namiastkę prawdziwej rodziny – 

Gabriela Konarzewska, MOPS:  
„Dla dziecka trafienie do rodziny to rozwiązanie 
lepsze niż opieka instytucjonalna”

z rodzeństwem, zastępczymi rodzicami. Dla dziecka trafienie do rodziny to 

rozwiązanie lepsze niż opieka instytucjonalna. 

Trudno jest zostać rodzicem zastępczym? 

Aby zostać takim rodzicem, nie można być karanym i należy posiadać pełnię 

władz rodzicielskich nad swoimi dziećmi. Jeżeli te kryteria są spełnione, 

należy przejść szkolenie dla rodziców zastępczych. Po tym szkoleniu 

otrzymuje  s ię  odpowiednią kwal i f ikac ję .  War to pamiętać , 

że rodziny zastępcze mają różny charakter. Niektóre rodziny tworzą tzw. 

pogotowie opiekuńcze, które przyjmuje dzieci całodobowo, z interwencji 

policji. Są też rodziny specjalistyczne zajmujące się np. dziećmi 

z niepełnosprawnościami. Wszelkich informacji udzielamy w MOPS, można 

też zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. 

Czym na tym tle wyróżnia się rodzina adopcyjna? 

Adopcja oznacza całkowite przejęcie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. 

W naszych realiach prawnych pozbawianie praw rodzicielskich, czyli 

prawne uwalnianie dziecka, zdarza się dość rzadko i dotyczy głównie 

dzieci porzuconych. W ostatnim czasie liczba adopcji niestety bardzo 

spadła – i to nie dlatego, że nie ma chętnych rodziców. Problemem jest 

długotrwały proces sądowy, który trwa nawet kilka lat. Dzieci w tym czasie 

rosną, a przyszli rodzice adopcyjni z reguły chcą opiekować się dzieckiem 

jak najmniejszym. Trudniej znaleźć rodziców dla dzieci pięcioletnich czy 

ośmioletnich, a takich jest najwięcej. 

BEZPŁATNA ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH

CO SEGREGUJEMY I W JAKI SPOSÓB
Nowe zasady segregacji na terenie Rumi obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

BIO ZIELONE

BIO KUCHENNE

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

 

 

  

PAPIER

ZMIESZANE

SZKŁO

ź skoszoną trawę 
ź liście i resztki kwiatów ciętych oraz 

doniczkowych 
ź gałęzie krzewów i konary drzew 
ź drzewka świąteczne, choinki w 

okresie poświątecznym

POPIÓŁ

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ZALECENIA, UWAGI:

ź odpadów kuchennych (trafiają do odpadów bio kuchennych)

ź liście i trawę zaleca się podsuszyć i gromadzić w workach kompostowalnych
ź zaleca się pocięcie większych gałęzi na drobne

ź owoce, warzywa np. obierki ziemniaków, liście kapusty
ź resztki żywności pochodzenia roślinnego
ź przetwory mączne: pizza, makaron, pierogi
ź przeterminowane słodycze
ź pieczywo
ź skorupki jaj
ź fusy po kawie i herbacie

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ź liści, trawy (trafiają do odpadów zielonych)
ź mięsa, wędlin, ryb, kości (trafiają do odpadów zmieszanych) 
ź nabiału i jego przetworów (trafiają do odpadów zmieszanych) 
ź olei i tłuszczów jadalnych (przelane do plastikowych butelek trafiają do 

odpadów zmieszanych)
ź odchodów zwierzęcych (trafiają do odpadów zmieszanych) 
ź sorbentu, trocin, żwirku z kuwety (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź drewna, płyt wiórowych (trafiają do odpadów zmieszanych)

ź worki foliowe, folię opakowaniową
ź butelki plastikowe po napojach, chemii gospodarczej, nakrętki
ź opakowania po wędlinach, owocach i warzywach
ź doniczki plastikowe, wiaderka
ź opakowania po farbach i olejach silnikowych
ź styropian opakowaniowy
ź drobne odpady metalowe: zakrętki od słoików i butelek, kapsle
ź puszki aluminiowe, metalowe (również puste puszki po farbach)
ź folię aluminiową, opakowania po chipsach, kawie
ź wieczka po jogurtach, serkach
ź opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach, mleku
ź czyste worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ź siatek biodegradowalnych (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź styropianu budowlanego (trafiają do odpadów budowlanych)

ZALECENIA, UWAGI:

ź opakowania muszą być puste
ź materiały nie muszą być czyste
ź usunąć należy tylko etykiety termokurczliwe (np. z soku 

Kubuś). Papierowe etykiety można zostawić
ź butelki PET wyrzucamy zgniecione

ź każdy rodzaj papieru: 
gazetowy, pakowy, kredowy 

ź książki, tekturę
ź niewykorzystane papierowe 

tapety (bez kleju i tynku)

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ź kartonów po mleku i sokach (trafiają do metali i tworzywa sztucznego)
ź zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź pieluch jednorazowych i podpasek (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź papier zabrudzony, zatłuszczony  i mokry (trafiają do odpadów zmieszanych)

ZALECENIA, UWAGI:

ź opakowania muszą być puste, materiały nie muszą być czyste

ź opróżnione butelki po napojach
ź puste słoiki bez zakrętek
ź szklane opakowania po 

kosmetykach 

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ź luster i szyb (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź ceramiki, doniczek, fajansu, porcelany, kryształów (trafiają do odpadów zmieszanych) 
ź żarówek, świetlówek i reflektorów 
ź zniczy z woskiem (trafiają do odpadów zmieszanych)

ZALECENIA, UWAGI:

ź opakowania muszą być puste, materiały nie muszą być czyste

ź papier zabrudzony i mokry
ź niewielkie elementy drewniane
ź pieluchy jednorazowe i zużyte artykuły higieny osobistej
ź fajans, porcelanę i potłuczone naczynia
ź piasek i trociny z kuwet zwierząt domowych

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ź odpadów zbieranych selektywnie
ź zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
ź odpadów niebezpiecznych (np. substancje toksyczne, żrące, 

wybuchowe)
ź gruzu budowlanego

ź żużle i popioły z palenisk, urządzeń grzewczych i kotłów c.o. opalanych: drewnem,  
węglem, słomą, nienasyconymi środkami chemicznymi, papierem, paletami i innymi 
paliwami dopuszczonymi do obrotu handlowego

           WRZUCAMY:

ź do pojemnika lub worka 
wrzucamy zimny popiół

ZALECENIA, UWAGI:
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Żywność wydawana jest w ramach trzech pakietów. 

Pierwszy z nich to unijny Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Drugi dotyczy 

żywności krótkoterminowej. Są to produkty 

dostarczane przez sklepy i restauracje. Ostatni 

program obejmuje nadwyżki w produkcji rolnej: 

owoce i warzywa. 

– Pomocą żywnościową w ramach głównego 

programu unijnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące 

się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie 

przekracza 1402 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. 

Projekt wydawania żywności krótkoterminowej nie 

wymaga kwalifikacji dochodowej, wystarczy 

zaświadczenie z MOPS. Ostatni z pakietów, 

obejmujący płody rolne, przeznaczony jest dla 

wszystkich mieszkańców, bez konieczności 

wcześniejszego zgłaszania się do naszego ośrodka 

– mówi Gabriela Konarzewska, dyrektor MOPS. 

Aby skorzystać z pomocy pochodzącej z projektu 

unijnego, należy zgłosić się do pracownika 

socjalnego MOPS obsługującego określony rejon 

miasta. Osoby, które z oferty korzystają po raz 

pierwszy, powinny wziąć ze sobą dokumenty 

potwierdzające dochód wszystkich członków 

rodziny z poprzedniego miesiąca.  

Żywność wydawana jest, po dostarczeniu jej 

z trójmiejskiego Banku Żywności, w Harcerskim 

Ośrodku Centrum Przygody (ul. Włókiennicza 14). 

Rumscy harcerze od lat angażują się w akcje 

i koordynują ją od trudnej, logistycznej strony. 

– Każdego roku sprowadzamy do Rumi wspólnie 

z  H u f c e m  Z H P  w i e l e  t o n  p ro d u k t ó w 

żywnościowych. Jest to operacja stosunkowo 

skomplikowana. Po otrzymaniu informacji z Banku 

Żywności, należy zorganizować transport 

i powiadomić o terminie odbioru zakwalifikowane 

osoby. Gdyby nie zaangażowanie pracowników 

MOPS-u i Hufca ZHP, realizacja tego zadania nie 

byłaby możliwa – mówi Gabriela Konarzewska. 

W ramach przedsięwzięcia osoby potrzebujące 

mogą otrzymać m.in. mleko, cukier, ryż, makaron, 

powidła, kasze, fasole czy olej. W Rumi z pomocy 

żywnościowej korzysta ponad 1000 osób. 

Od stycznia 2020 ponownie rozpoczyna się wydawanie żywności osobom potrzebującym. Przedsięwzięcie 
koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Żywności w Trójmieście i Hufiec ZHP Rumia. 

30-31 stycznia, od godz. 10 do 17
27-28 lutego, od godz. 10 do 17
26-27 marca, od godz. 10 do 17

Terminy wydawania
żywności w 2020 r. 

Harcerski Ośrodek
Centrum Przygody

(ul. Włókiennicza 14)

Mówi się, że są trzy sposoby na przyjście dziecka na świat. Przez poród naturalny, cesarskie cięcie i… adopcję. W tym 
stwierdzeniu jest wiele prawdy, jednak dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji rodzinnej pomagać można 
w różny sposób. Opowiada o nich Gabriela Konarzewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.  

W kwestiach pomocy rodzicielskiej wyróżnia się rodziny wspierające, 

zastępcze i adopcyjne. Czym się różnią? 

Należy rozróżnić rodzaje pomocy. Jeżeli dana rodzina ma problemy 

opiekuńczo-wychowawcze, to przy pomocy asystenta rodziny można 

przydzielić jej tzw. rodzinę wspierającą. Może ona pomagać w załatwianiu 

różnego rodzaju spraw, uczyć zarządzania czasem, organizowania 

budżetu domowego, a przede wszystkim wskazywać prawidłowe 

zachowania w rodzinie. 

Rodzinę wspierającą mogą tworzyć krewni, ale mogą to też być osoby 

z zewnątrz. Planujemy uruchomić w Rumi program rodzin wspierających 

składających się z byłych wychowawców, nauczycieli i pracowników 

oświaty. Jest to dla nas bardzo ważne, bowiem rodzin wymagających 

takiego wsparcia mamy w naszym mieście około sześćdziesięciu. Osoby 

zainteresowane niesieniem pomocy w tej formie mogą podpisać umowę 

z miastem. W jej ramach otrzymują zwrot kosztów poniesionych w czasie 

wykonywania powierzonych zadań. 

A rodzina zastępcza? 

To już znacznie więcej. Rodzina zastępcza to rodzina, do której trafia 

dziecko odebrane rodzinie biologicznej z powodu ograniczenia lub 

pozbawienia władzy rodzicielskiej. Cel jest taki, żeby jak najwięcej dzieci 

trafiało do rodzin zastępczych, a nie do placówek. Dzieci umieszczone 

w rodzinie zastępczej otrzymują namiastkę prawdziwej rodziny – 

Gabriela Konarzewska, MOPS:  
„Dla dziecka trafienie do rodziny to rozwiązanie 
lepsze niż opieka instytucjonalna”

z rodzeństwem, zastępczymi rodzicami. Dla dziecka trafienie do rodziny to 

rozwiązanie lepsze niż opieka instytucjonalna. 

Trudno jest zostać rodzicem zastępczym? 

Aby zostać takim rodzicem, nie można być karanym i należy posiadać pełnię 

władz rodzicielskich nad swoimi dziećmi. Jeżeli te kryteria są spełnione, 

należy przejść szkolenie dla rodziców zastępczych. Po tym szkoleniu 

otrzymuje  s ię  odpowiednią kwal i f ikac ję .  War to pamiętać , 

że rodziny zastępcze mają różny charakter. Niektóre rodziny tworzą tzw. 

pogotowie opiekuńcze, które przyjmuje dzieci całodobowo, z interwencji 

policji. Są też rodziny specjalistyczne zajmujące się np. dziećmi 

z niepełnosprawnościami. Wszelkich informacji udzielamy w MOPS, można 

też zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. 

Czym na tym tle wyróżnia się rodzina adopcyjna? 

Adopcja oznacza całkowite przejęcie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. 

W naszych realiach prawnych pozbawianie praw rodzicielskich, czyli 

prawne uwalnianie dziecka, zdarza się dość rzadko i dotyczy głównie 

dzieci porzuconych. W ostatnim czasie liczba adopcji niestety bardzo 

spadła – i to nie dlatego, że nie ma chętnych rodziców. Problemem jest 

długotrwały proces sądowy, który trwa nawet kilka lat. Dzieci w tym czasie 

rosną, a przyszli rodzice adopcyjni z reguły chcą opiekować się dzieckiem 

jak najmniejszym. Trudniej znaleźć rodziców dla dzieci pięcioletnich czy 

ośmioletnich, a takich jest najwięcej. 

BEZPŁATNA ŻYWNOŚĆ DLA POTRZEBUJĄCYCH

CO SEGREGUJEMY I W JAKI SPOSÓB
Nowe zasady segregacji na terenie Rumi obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

BIO ZIELONE

BIO KUCHENNE

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

 

 

  

PAPIER

ZMIESZANE

SZKŁO

ź skoszoną trawę 
ź liście i resztki kwiatów ciętych oraz 

doniczkowych 
ź gałęzie krzewów i konary drzew 
ź drzewka świąteczne, choinki w 

okresie poświątecznym

POPIÓŁ

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ZALECENIA, UWAGI:

ź odpadów kuchennych (trafiają do odpadów bio kuchennych)

ź liście i trawę zaleca się podsuszyć i gromadzić w workach kompostowalnych
ź zaleca się pocięcie większych gałęzi na drobne

ź owoce, warzywa np. obierki ziemniaków, liście kapusty
ź resztki żywności pochodzenia roślinnego
ź przetwory mączne: pizza, makaron, pierogi
ź przeterminowane słodycze
ź pieczywo
ź skorupki jaj
ź fusy po kawie i herbacie

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ź liści, trawy (trafiają do odpadów zielonych)
ź mięsa, wędlin, ryb, kości (trafiają do odpadów zmieszanych) 
ź nabiału i jego przetworów (trafiają do odpadów zmieszanych) 
ź olei i tłuszczów jadalnych (przelane do plastikowych butelek trafiają do 

odpadów zmieszanych)
ź odchodów zwierzęcych (trafiają do odpadów zmieszanych) 
ź sorbentu, trocin, żwirku z kuwety (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź drewna, płyt wiórowych (trafiają do odpadów zmieszanych)

ź worki foliowe, folię opakowaniową
ź butelki plastikowe po napojach, chemii gospodarczej, nakrętki
ź opakowania po wędlinach, owocach i warzywach
ź doniczki plastikowe, wiaderka
ź opakowania po farbach i olejach silnikowych
ź styropian opakowaniowy
ź drobne odpady metalowe: zakrętki od słoików i butelek, kapsle
ź puszki aluminiowe, metalowe (również puste puszki po farbach)
ź folię aluminiową, opakowania po chipsach, kawie
ź wieczka po jogurtach, serkach
ź opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach, mleku
ź czyste worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ź siatek biodegradowalnych (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź styropianu budowlanego (trafiają do odpadów budowlanych)

ZALECENIA, UWAGI:

ź opakowania muszą być puste
ź materiały nie muszą być czyste
ź usunąć należy tylko etykiety termokurczliwe (np. z soku 

Kubuś). Papierowe etykiety można zostawić
ź butelki PET wyrzucamy zgniecione

ź każdy rodzaj papieru: 
gazetowy, pakowy, kredowy 

ź książki, tekturę
ź niewykorzystane papierowe 

tapety (bez kleju i tynku)

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ź kartonów po mleku i sokach (trafiają do metali i tworzywa sztucznego)
ź zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź pieluch jednorazowych i podpasek (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź papier zabrudzony, zatłuszczony  i mokry (trafiają do odpadów zmieszanych)

ZALECENIA, UWAGI:

ź opakowania muszą być puste, materiały nie muszą być czyste

ź opróżnione butelki po napojach
ź puste słoiki bez zakrętek
ź szklane opakowania po 

kosmetykach 

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ź luster i szyb (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź naczyń kuchennych, duraleksu i szkła żaroodpornego (trafiają do odpadów zmieszanych)
ź ceramiki, doniczek, fajansu, porcelany, kryształów (trafiają do odpadów zmieszanych) 
ź żarówek, świetlówek i reflektorów 
ź zniczy z woskiem (trafiają do odpadów zmieszanych)

ZALECENIA, UWAGI:

ź opakowania muszą być puste, materiały nie muszą być czyste

ź papier zabrudzony i mokry
ź niewielkie elementy drewniane
ź pieluchy jednorazowe i zużyte artykuły higieny osobistej
ź fajans, porcelanę i potłuczone naczynia
ź piasek i trociny z kuwet zwierząt domowych

           WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

ź odpadów zbieranych selektywnie
ź zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
ź odpadów niebezpiecznych (np. substancje toksyczne, żrące, 

wybuchowe)
ź gruzu budowlanego

ź żużle i popioły z palenisk, urządzeń grzewczych i kotłów c.o. opalanych: drewnem,  
węglem, słomą, nienasyconymi środkami chemicznymi, papierem, paletami i innymi 
paliwami dopuszczonymi do obrotu handlowego

           WRZUCAMY:

ź do pojemnika lub worka 
wrzucamy zimny popiół

ZALECENIA, UWAGI:
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nagranie flash moba dla Twojej Telewizji Morskiej. 
Był to dla chóru bardzo udany rok.
Po sąsiedzku
Miniony rok był wyjątkowo pracowity także dla 
Zespołu Wokalnego „MUZAika”, który spędził na 
próbach w MDK-u około 230 godzin. Nad emisją 
głosu i techniką śpiewu zespół pracował między 
innymi podczas warsztatów prowadzonych 
wokalistę i dyrygenta Bożenę Belcarz. Współpraca 
„MUZAiki” z grupą teatralną Piotra Lewickiego 
zaowocowała nagraniem ścieżki dźwiękowej do 
spektaklu „Edyp”. Zespół systematycznie pracuje 
nad repertuarem, który w przyszłym roku ma się 
znaleźć na płycie. 
MUZAika w 2019 roku występowała 17-krotnie. 
Były to m.in. koncerty w janowskiej bibliotece 
i MDK-u czy też kolędowanie w Porcie Rumia oraz 
podczas miejskiego Jarmarku Świątecznego. 

Kaszubska wizytówka MDK-u
Dla Chóru Kaszubskiego „Rumianie” rok 2019 był 
okresem bardzo intensywnej pracy. W październiku 
chór obchodził jubileusz 15-lecia działalności. Z tej 
okazji została nagrana i wydana płyta , na której 
znajdują się pieśni w języku polskim i kaszubskim. 
Wcześniej „Rumianie”, we współpracy z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 
nagrali inną płytę – „Bajkę na głosy”. Kaszubska 
bajka była prezentowana uczniom rumskich szkół 
podstawowych podczas „Lekcji z Kulturą”, 
organizowanych przez MDK.
W minionym roku członkowie chóru spędzili na sali 
prób Miejskiego Domu Kultury blisko 260 godzin, 
co zaowocowało 28 występami w wielu zakątkach 
województwa pomorskiego. Były to m.in. koncerty 
w szkołach i przedszkolach, oprawy muzyczne 
kościelnych uroczystości, festiwale, a nawet 

Nowy rok kojarzy się większości z nas z nowymi 
nadziejami i szansami. To, co przegapiliśmy, 
porzuciliśmy i czego nie udało nam się zrobić do 
tej pory, jawi się w styczniu jako plan realny 
do zrealizowania. W końcu wiadomo nie od dziś 
– nowe w wyobraźni człowieka często oznacza 
lepsze. Do rozmyślań nad istotą naszych 
działań, podejmowanych na początku i pod 
koniec roku, skłoniła mnie lektura książki Lotty 
Olsson pod wymownym tytułem – „Sens Życia”. 
Głównymi bohaterami historii jest para 
przyjaciół, Mrówkojad i Orzesznica. Mieszkają 
oni w dużym lesie i wiodą szczęśliwe życie, 
pomagając sobie nawzajem w codziennych 
czynnościach. I wszystko działoby się tak, jak 
dotąd, gdyby Mrówkojad nie zaczął mieć 
natrętnych i przerażających myśli dotyczących 
nieskończoności wszechświata. Kim są 
Mrówkojady? Paprochami w kosmosie? 
Samotnymi włochatymi górami? Długonosymi 
bywalcami życia, po których powstaje coś 

„Ni� Czyta� Dobre� Literatur�, Czyta� Najlep�ą”

„Sens Życia”
w rodzaju wielkiej, lecz i tak niezauważalnej, 
dziury? Były to pytania, na które nikt 
przypuszczalnie nie znał odpowiedzi. Mimo 
tego poruszony i zaniepokojony Mrówkojad 
wyrusza w podróż po sobie znanym świecie, by 
poznać opinię innych zwierząt i opisać owe 
wnioski w swojej książce. Tak, tak, nasz 
Mrówkojad chce zostać pisarzem! Czy mu się to 
uda? Kogo spotka po drodze? Ile stron zajmie mu 
opis tego, co jest w życiu ważne? Czy bohater 
przestanie bać się ciemności? I w końcu – jaki tort 
upieczony przez Orzesznicę smakuje najlepiej? 
Zaglądnijcie do „Sensu Życia”. Wydawnictwo 
Zakamarki wielokrotnie przedstawia nam pozycje 
kierowane do wielu pokoleń odbiorców. Młodsi 
odnajdą w historii poszukiwań Mrówkojada 
wciągającą fabułę i mnóstwo nieprzeciętnego 
humoru .  S ta r s i  za ś  zg łęb ią  mądrość 
i wielowarstwowość przedstawionych sytuacji. 
Jedno jest pewne –  wobec książek z Zakamarków 
nikt nie pozostaje obojętny!

Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

oni spędzają w MDK-u setki godzin?

Czy wiesz że... 

Dla nich Miejski Dom Kultury w Rumi jest po prostu drugim domem. Spędzają tu wiele godzin, ćwicząc wokal i umiejętności 
manualne, by ostatecznie wyjść ze swoim talentem poza mury Dworku pod Lipami. Mowa o chórzystach i młodych artystach, którzy 
w minionym roku odnieśli wiele sukcesów.

W grudniu zespół wziął udział w V Konkursie 
Chóralnym „Małego Trójmiasta Kaszubskiego” 
i zakwalifikował się do finału, który odbędzie się 30 
stycznia w Wejherowskim Centrum Kultury.
Artystyczne dusze
Na dyskusjach o sztukach plastycznych i procesie 
twórczym sekcja plastyczna MDK-u spędziła 
w minionym roku bl isko 1200 godzin. 
To zaowocowało ogromnymi sukcesami, wśród 
których wymienić można srebrny medal w 49. 
Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
„Japonia”, 3. miejsce w konkursie „Powiat 
Wejherowski Okiem Plastyka I Fotografa”, 1. 
miejsce i wyróżnienie w wojewódzkim konkursie 
plastycznym „Uzależnienia XXI wieku”, a także 
czołowe miejsca w XXVI Pomorskim Konkursie 
Plastycznym „Gwiazdka tuż, tuż”. Mamy nadzieję, 
że rok 2020 będzie dla nas równie owocny!

Lotta Olsson i Maria Nilsson Thore 

Rodzima inicjatywa
Maraton powstał w 2001 roku z inicjatywy 
polskich aktywistów Amnesty International 
i urósł do rangi jednego z największych na 
świecie wydarzeń w obronie praw człowieka. 
W tym roku Amnesty International stanęło 
w obronie praw dzieci, a także młodych 
aktywistów z Białorusi, Kanady, Chin, Egiptu, 
Grecji, Iranu, Meksyku, Nigerii, Filipin i Sudanu 
Południowego. Ich historie mobilizują ludzi na 
całym świecie do solidarnego przeciwstawienia 
się naruszaniu praw człowieka. 
Ich słowa mają moc
Co roku dzięki listom udaje się realnie wpłynąć 
na poprawę sytuacji osób, których prawa 
zostały złamane. Powiodły się m.in. starania 
o zwolnienie z aresztu Olega Seńcowa 
i uwolnienie Teodory del Carmen Vásquez. 
W Kirgistanie ratyfikowano konwencję 
o prawach osób z niepełnosprawnościami, 
a w Chinach udało się skłonić władze i policję do 

zaprzestania prześladowań obrończyni praw 
człowieka – Ni Yulan. W tych sprawach listy były 
pisane między innymi przez mieszkańców 
Rumi. Historie prześladowanych osób oraz 
wzory listów, po polsku i angielsku, wraz 
z kopertami, dostępne były w Stacji Kultura 
w godzinach otwarcia wypożyczalni.
Z myślą o kolejnych pokoleniach
Dzięki  zaangażowaniu rumskich szkół 
i n i c j a t y w a  c i e s z y  s i ę  s z c z e g ó l n y m 
zainteresowaniem wśród młodych ludzi. W tym 
roku historią, która najbardziej poruszyła 
rumian, jest sytuacja młodzieży z rdzennej 
wspólnoty Anishinaabe z Grassy Narrows 
w Kanadzie, która walczy o zdrową przyszłość 
dla siebie i swojej społeczności. 
Pięćdziesiąt lat temu ścieralnia drewna 
wypuściła około 10 ton rtęci do rzek Wabigoon-
English, nad którymi położona jest Grassy 
Narrows. Stężenie rtęci w rybach z okolicznych 
rzek ma tragiczny wpływ na zdrowie kolejnych 

pokoleń. Przez prawie 50 lat władze nie 
u jawnia ły  na jważn ie j szych in formac j i 
dotyczących wpływu tej sytuacji na stan zdrowia 
społeczności z Grassy Narrows, odmawiały 
oczyszczen ia  r zek ,  n ie  o rgan izowa ły 
specjalistycznej opieki zdrowotnej, a nawet 
negowały fakt, że istniało niebezpieczeństwo 
zatrucia rtęcią. Młodzi rumianie solidaryzują się 
z młodzieżą z Grassy Narrows, domagając się od 
rządu Kanady przywrócenia tamtejszej 
społeczności tego, co odebrała jej rtęć.
Padł rekord
– Akcja z roku na rok cieszy się w Rumi coraz 
większym zainteresowaniem. W tym roku, dzięki 
zaangażowaniu pani Beaty Wysockiej-Turek, do 
akcji włączyły się trzy szkoły: Ekologiczna Szkoła 
Społeczna, Szkoła Podstawowa nr 8 i Szkoła 
Podstawowa nr 6. Pobiliśmy rekord ostatnich 
lat, pisząc wspólnie prawie 600 listów – mówi 
Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rumi.

Za nami kolejny ogólnoświatowy maraton pisania listów w obronie 
praw człowieka. Dzięki zaangażowaniu Stacji Kultura, mieszkańcy 
Rumi już po raz szósty mieli możliwość zabrania głosu w słusznej 
sprawie. Zainteresowanie akcją było na tyle duże, że liczba listów 
zwiększyła się trzykrotnie w porównaniu do zeszłego roku. 

PISALI LISTY, KTÓRE MOGĄ
ODMIENIĆ CZYJEŚ ŻYCIE

Polecam,
Agnieszka Rączkowska, filia nr 4 miejskiej biblioteki

nr 183
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Zbliżająca się wielkimi krokami zmiana selektywnej zbiórki odpadów poprzez 
dodanie do niej odpadów kuchennych spowoduje pewne zmiany w naszym życiu 
– są one jednak konieczne. Dotychczas odpady te trafiały do odpadów 
zmieszanych, a potem na składowiska. Inaczej było z odpadami zielonymi 
z naszych ogrodów, które poddawane były recyklingowi organicznemu, z czego 
otrzymywano kompost.
Unijna dyrektywa 2008/98/WE wprowadziła pięciostopniową hierarchię 
postępowania z odpadami. Jej głównym celem jest zapobieganie oraz 
ograniczenie powstawania odpadów. Kolejność priorytetów to:
ź  Zapobieganie powstawaniu odpadów i jego ograniczanie
ź  Przygotowanie do ponownego użycia
ź  Recykling
ź  Inne metody odzysku, np. odzysk energii
ź  Unieszkodliwianie
Stosując tę hierarchię, podejmujemy czynności, które dają najlepszy dla 
środowiska naturalnego wynik ekologiczny.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie wytwarzania odpadów. 
Można to osiągnąć poprzez wzrost świadomości oraz zmianę codziennych 
nawyków dotyczących konsumpcji i zakupów. Polacy rocznie wyrzucają około 9 
milionów ton żywności. Według badań 42% Polaków wyrzuca jedzenie, co 
stanowi wzrost o 10% względem lat ubiegłych. Zachowanie to największe jest 
w grupie osób w wieku do 34. roku życia i wynosi ok. 80% badanych. Odsetek osób 
wyrzucających jedzenie spada z wiekiem i wśród Polaków w wieku 65-74 lat 
wynosi 65%. Najwięcej wyrzuca się pieczywa, warzyw, owoców, mięsa 

 Bioodpady – odpady kuchenne! Część II 

Dodatek
specjalny

i produktów mięsnych oraz ciast i słodyczy. Głównymi powodami są 
nieprzemyślane i za duże zakupy, zbyt duże porcje posiłków oraz niewłaściwe 
zrozumienie pojęcia terminu ważności. Informacja „data przydatności do 
spożycia” oznacza gwarancję zachowania pełni cech danego produktu 
w określonym terminie. Jej przekroczenie może, ale nie musi, doprowadzić do 
pogorszenia jakości produktu, na przykład osłabienia smaku czy wartości 
odżywczej. Natomiast „należy spożyć do” oznacza, że jeżeli dany produkt ją 
przekroczył, trzeba go natychmiast wyrzucić, ponieważ po jej upłynięciu nie 
można wykluczyć, że nam zaszkodzi. 
Odpady żywnościowe możemy podzielić na trzy grupy:
ź   Których powstanie jest nie do uniknięcia, takie jak na przykład torebki pozostałe 

z zaparzenia herbaty, kości, skorupki jajek, obierki,
ź  Które są możliwe do uniknięcia, jak na przykład skórki od owoców (jabłka, 

gruszki) czy warzyw lub chleba, które dla niektórych są jadalne a dla innych nie,
ź  Które nie powinny powstać, takie jak przeterminowane i popsute produkty - 

mięso, warzywa, owoce.
Przy dobrym zaplanowaniu zakupów możemy uniknąć do 75% problemów 
z zepsutą żywnością. Niecała jedna czwarta Polaków zdaje sobie sprawę z tego, 
że żywność po przekroczeniu daty minimalnej trwałości wciąż może zostać 
spożyta. Średnia ilość wyrzucanej żywności w Europie to około 178 kg żywności na 
osobę na rok, a w Polsce jest to aż 247 kg. Nieprzydatne do spożycia odpady 
kuchenne (bez mięsa) można i trzeba kompostować, czyli trzeba je segregować!
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nagranie flash moba dla Twojej Telewizji Morskiej. 
Był to dla chóru bardzo udany rok.
Po sąsiedzku
Miniony rok był wyjątkowo pracowity także dla 
Zespołu Wokalnego „MUZAika”, który spędził na 
próbach w MDK-u około 230 godzin. Nad emisją 
głosu i techniką śpiewu zespół pracował między 
innymi podczas warsztatów prowadzonych 
wokalistę i dyrygenta Bożenę Belcarz. Współpraca 
„MUZAiki” z grupą teatralną Piotra Lewickiego 
zaowocowała nagraniem ścieżki dźwiękowej do 
spektaklu „Edyp”. Zespół systematycznie pracuje 
nad repertuarem, który w przyszłym roku ma się 
znaleźć na płycie. 
MUZAika w 2019 roku występowała 17-krotnie. 
Były to m.in. koncerty w janowskiej bibliotece 
i MDK-u czy też kolędowanie w Porcie Rumia oraz 
podczas miejskiego Jarmarku Świątecznego. 

Kaszubska wizytówka MDK-u
Dla Chóru Kaszubskiego „Rumianie” rok 2019 był 
okresem bardzo intensywnej pracy. W październiku 
chór obchodził jubileusz 15-lecia działalności. Z tej 
okazji została nagrana i wydana płyta , na której 
znajdują się pieśni w języku polskim i kaszubskim. 
Wcześniej „Rumianie”, we współpracy z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 
nagrali inną płytę – „Bajkę na głosy”. Kaszubska 
bajka była prezentowana uczniom rumskich szkół 
podstawowych podczas „Lekcji z Kulturą”, 
organizowanych przez MDK.
W minionym roku członkowie chóru spędzili na sali 
prób Miejskiego Domu Kultury blisko 260 godzin, 
co zaowocowało 28 występami w wielu zakątkach 
województwa pomorskiego. Były to m.in. koncerty 
w szkołach i przedszkolach, oprawy muzyczne 
kościelnych uroczystości, festiwale, a nawet 

Nowy rok kojarzy się większości z nas z nowymi 
nadziejami i szansami. To, co przegapiliśmy, 
porzuciliśmy i czego nie udało nam się zrobić do 
tej pory, jawi się w styczniu jako plan realny 
do zrealizowania. W końcu wiadomo nie od dziś 
– nowe w wyobraźni człowieka często oznacza 
lepsze. Do rozmyślań nad istotą naszych 
działań, podejmowanych na początku i pod 
koniec roku, skłoniła mnie lektura książki Lotty 
Olsson pod wymownym tytułem – „Sens Życia”. 
Głównymi bohaterami historii jest para 
przyjaciół, Mrówkojad i Orzesznica. Mieszkają 
oni w dużym lesie i wiodą szczęśliwe życie, 
pomagając sobie nawzajem w codziennych 
czynnościach. I wszystko działoby się tak, jak 
dotąd, gdyby Mrówkojad nie zaczął mieć 
natrętnych i przerażających myśli dotyczących 
nieskończoności wszechświata. Kim są 
Mrówkojady? Paprochami w kosmosie? 
Samotnymi włochatymi górami? Długonosymi 
bywalcami życia, po których powstaje coś 

„Ni� Czyta� Dobre� Literatur�, Czyta� Najlep�ą”

„Sens Życia”
w rodzaju wielkiej, lecz i tak niezauważalnej, 
dziury? Były to pytania, na które nikt 
przypuszczalnie nie znał odpowiedzi. Mimo 
tego poruszony i zaniepokojony Mrówkojad 
wyrusza w podróż po sobie znanym świecie, by 
poznać opinię innych zwierząt i opisać owe 
wnioski w swojej książce. Tak, tak, nasz 
Mrówkojad chce zostać pisarzem! Czy mu się to 
uda? Kogo spotka po drodze? Ile stron zajmie mu 
opis tego, co jest w życiu ważne? Czy bohater 
przestanie bać się ciemności? I w końcu – jaki tort 
upieczony przez Orzesznicę smakuje najlepiej? 
Zaglądnijcie do „Sensu Życia”. Wydawnictwo 
Zakamarki wielokrotnie przedstawia nam pozycje 
kierowane do wielu pokoleń odbiorców. Młodsi 
odnajdą w historii poszukiwań Mrówkojada 
wciągającą fabułę i mnóstwo nieprzeciętnego 
humoru .  S ta r s i  za ś  zg łęb ią  mądrość 
i wielowarstwowość przedstawionych sytuacji. 
Jedno jest pewne –  wobec książek z Zakamarków 
nikt nie pozostaje obojętny!

Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

oni spędzają w MDK-u setki godzin?

Czy wiesz że... 

Dla nich Miejski Dom Kultury w Rumi jest po prostu drugim domem. Spędzają tu wiele godzin, ćwicząc wokal i umiejętności 
manualne, by ostatecznie wyjść ze swoim talentem poza mury Dworku pod Lipami. Mowa o chórzystach i młodych artystach, którzy 
w minionym roku odnieśli wiele sukcesów.

W grudniu zespół wziął udział w V Konkursie 
Chóralnym „Małego Trójmiasta Kaszubskiego” 
i zakwalifikował się do finału, który odbędzie się 30 
stycznia w Wejherowskim Centrum Kultury.
Artystyczne dusze
Na dyskusjach o sztukach plastycznych i procesie 
twórczym sekcja plastyczna MDK-u spędziła 
w minionym roku bl isko 1200 godzin. 
To zaowocowało ogromnymi sukcesami, wśród 
których wymienić można srebrny medal w 49. 
Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
„Japonia”, 3. miejsce w konkursie „Powiat 
Wejherowski Okiem Plastyka I Fotografa”, 1. 
miejsce i wyróżnienie w wojewódzkim konkursie 
plastycznym „Uzależnienia XXI wieku”, a także 
czołowe miejsca w XXVI Pomorskim Konkursie 
Plastycznym „Gwiazdka tuż, tuż”. Mamy nadzieję, 
że rok 2020 będzie dla nas równie owocny!

Lotta Olsson i Maria Nilsson Thore 

Rodzima inicjatywa
Maraton powstał w 2001 roku z inicjatywy 
polskich aktywistów Amnesty International 
i urósł do rangi jednego z największych na 
świecie wydarzeń w obronie praw człowieka. 
W tym roku Amnesty International stanęło 
w obronie praw dzieci, a także młodych 
aktywistów z Białorusi, Kanady, Chin, Egiptu, 
Grecji, Iranu, Meksyku, Nigerii, Filipin i Sudanu 
Południowego. Ich historie mobilizują ludzi na 
całym świecie do solidarnego przeciwstawienia 
się naruszaniu praw człowieka. 
Ich słowa mają moc
Co roku dzięki listom udaje się realnie wpłynąć 
na poprawę sytuacji osób, których prawa 
zostały złamane. Powiodły się m.in. starania 
o zwolnienie z aresztu Olega Seńcowa 
i uwolnienie Teodory del Carmen Vásquez. 
W Kirgistanie ratyfikowano konwencję 
o prawach osób z niepełnosprawnościami, 
a w Chinach udało się skłonić władze i policję do 

zaprzestania prześladowań obrończyni praw 
człowieka – Ni Yulan. W tych sprawach listy były 
pisane między innymi przez mieszkańców 
Rumi. Historie prześladowanych osób oraz 
wzory listów, po polsku i angielsku, wraz 
z kopertami, dostępne były w Stacji Kultura 
w godzinach otwarcia wypożyczalni.
Z myślą o kolejnych pokoleniach
Dzięki  zaangażowaniu rumskich szkół 
i n i c j a t y w a  c i e s z y  s i ę  s z c z e g ó l n y m 
zainteresowaniem wśród młodych ludzi. W tym 
roku historią, która najbardziej poruszyła 
rumian, jest sytuacja młodzieży z rdzennej 
wspólnoty Anishinaabe z Grassy Narrows 
w Kanadzie, która walczy o zdrową przyszłość 
dla siebie i swojej społeczności. 
Pięćdziesiąt lat temu ścieralnia drewna 
wypuściła około 10 ton rtęci do rzek Wabigoon-
English, nad którymi położona jest Grassy 
Narrows. Stężenie rtęci w rybach z okolicznych 
rzek ma tragiczny wpływ na zdrowie kolejnych 

pokoleń. Przez prawie 50 lat władze nie 
u jawnia ły  na jważn ie j szych in formac j i 
dotyczących wpływu tej sytuacji na stan zdrowia 
społeczności z Grassy Narrows, odmawiały 
oczyszczen ia  r zek ,  n ie  o rgan izowa ły 
specjalistycznej opieki zdrowotnej, a nawet 
negowały fakt, że istniało niebezpieczeństwo 
zatrucia rtęcią. Młodzi rumianie solidaryzują się 
z młodzieżą z Grassy Narrows, domagając się od 
rządu Kanady przywrócenia tamtejszej 
społeczności tego, co odebrała jej rtęć.
Padł rekord
– Akcja z roku na rok cieszy się w Rumi coraz 
większym zainteresowaniem. W tym roku, dzięki 
zaangażowaniu pani Beaty Wysockiej-Turek, do 
akcji włączyły się trzy szkoły: Ekologiczna Szkoła 
Społeczna, Szkoła Podstawowa nr 8 i Szkoła 
Podstawowa nr 6. Pobiliśmy rekord ostatnich 
lat, pisząc wspólnie prawie 600 listów – mówi 
Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rumi.

Za nami kolejny ogólnoświatowy maraton pisania listów w obronie 
praw człowieka. Dzięki zaangażowaniu Stacji Kultura, mieszkańcy 
Rumi już po raz szósty mieli możliwość zabrania głosu w słusznej 
sprawie. Zainteresowanie akcją było na tyle duże, że liczba listów 
zwiększyła się trzykrotnie w porównaniu do zeszłego roku. 

PISALI LISTY, KTÓRE MOGĄ
ODMIENIĆ CZYJEŚ ŻYCIE

Polecam,
Agnieszka Rączkowska, filia nr 4 miejskiej biblioteki

nr 183
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Zbliżająca się wielkimi krokami zmiana selektywnej zbiórki odpadów poprzez 
dodanie do niej odpadów kuchennych spowoduje pewne zmiany w naszym życiu 
– są one jednak konieczne. Dotychczas odpady te trafiały do odpadów 
zmieszanych, a potem na składowiska. Inaczej było z odpadami zielonymi 
z naszych ogrodów, które poddawane były recyklingowi organicznemu, z czego 
otrzymywano kompost.
Unijna dyrektywa 2008/98/WE wprowadziła pięciostopniową hierarchię 
postępowania z odpadami. Jej głównym celem jest zapobieganie oraz 
ograniczenie powstawania odpadów. Kolejność priorytetów to:
ź  Zapobieganie powstawaniu odpadów i jego ograniczanie
ź  Przygotowanie do ponownego użycia
ź  Recykling
ź  Inne metody odzysku, np. odzysk energii
ź  Unieszkodliwianie
Stosując tę hierarchię, podejmujemy czynności, które dają najlepszy dla 
środowiska naturalnego wynik ekologiczny.
Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie wytwarzania odpadów. 
Można to osiągnąć poprzez wzrost świadomości oraz zmianę codziennych 
nawyków dotyczących konsumpcji i zakupów. Polacy rocznie wyrzucają około 9 
milionów ton żywności. Według badań 42% Polaków wyrzuca jedzenie, co 
stanowi wzrost o 10% względem lat ubiegłych. Zachowanie to największe jest 
w grupie osób w wieku do 34. roku życia i wynosi ok. 80% badanych. Odsetek osób 
wyrzucających jedzenie spada z wiekiem i wśród Polaków w wieku 65-74 lat 
wynosi 65%. Najwięcej wyrzuca się pieczywa, warzyw, owoców, mięsa 
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i produktów mięsnych oraz ciast i słodyczy. Głównymi powodami są 
nieprzemyślane i za duże zakupy, zbyt duże porcje posiłków oraz niewłaściwe 
zrozumienie pojęcia terminu ważności. Informacja „data przydatności do 
spożycia” oznacza gwarancję zachowania pełni cech danego produktu 
w określonym terminie. Jej przekroczenie może, ale nie musi, doprowadzić do 
pogorszenia jakości produktu, na przykład osłabienia smaku czy wartości 
odżywczej. Natomiast „należy spożyć do” oznacza, że jeżeli dany produkt ją 
przekroczył, trzeba go natychmiast wyrzucić, ponieważ po jej upłynięciu nie 
można wykluczyć, że nam zaszkodzi. 
Odpady żywnościowe możemy podzielić na trzy grupy:
ź   Których powstanie jest nie do uniknięcia, takie jak na przykład torebki pozostałe 

z zaparzenia herbaty, kości, skorupki jajek, obierki,
ź  Które są możliwe do uniknięcia, jak na przykład skórki od owoców (jabłka, 

gruszki) czy warzyw lub chleba, które dla niektórych są jadalne a dla innych nie,
ź  Które nie powinny powstać, takie jak przeterminowane i popsute produkty - 

mięso, warzywa, owoce.
Przy dobrym zaplanowaniu zakupów możemy uniknąć do 75% problemów 
z zepsutą żywnością. Niecała jedna czwarta Polaków zdaje sobie sprawę z tego, 
że żywność po przekroczeniu daty minimalnej trwałości wciąż może zostać 
spożyta. Średnia ilość wyrzucanej żywności w Europie to około 178 kg żywności na 
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kuchenne (bez mięsa) można i trzeba kompostować, czyli trzeba je segregować!
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Rumia naturalnie pomysłowa

późniejszy dyrektor Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji. Dzięki jego zaangażowaniu prace 

nad wodociągami gdyńskimi przebiegały 

niezwykle sprawnie – mimo trudnych 

warunków terenowych i presji społecznej. 

Obaj przedwojenni działacze uhonorowani 

zostali pamiątkową tablicą wiszącą wewnątrz 

budynku hali maszyn. Opublikowanie jej zdjęcia 

w niniejszej rubryce możliwe było dzięki 

uprzejmości PEWiK Gdynia. 

Erika z Rumi

Z janowską siedzibą wodociągów wiąże się 

interesujący epizod wojenny. W budynku stacji 

pomp 26 lipca 1943 roku urodziła się Erika 

S t e i nbach ,  p r zewodn i c zą ca  Zw ią zku 

Wypędzonych w Niemczech, kontrowersyjnej 

organizacji skupiającej osoby rzekomo 

wypędzone z terenów zajmowanych przez 

wojska niemieckie w czasie II wojny światowej. 

Rodzice Eriki Steinbach – Erika i Karl Wilhelm 

Hermannowie – przyjaźnili się z ówczesnym 

kierownikiem zakładu Pawłem Obersiegiem. 

Nie jest jasne, dlaczego właśnie w służbowym 

mieszkaniu Pawła Obersiega odbył się poród. 

Być może chodziło o lepsze warunki sanitarne – 

Hermannowie nie posiadali w Rumi własnego 

m i e s z k a n i a ,  w y n a j m o w a l i  k w a t e r ę 

najprawdopodobniej przy ulicy Sobieskiego. 

Pod koniec wojny niewiele brakowało, aby stacja 

pomp została wysadzona, podobnie zresztą jak 

dziesiątki innych obiektów użyteczności 

publicznej. Budynek ocalał dzięki odwadze 

wspomnianego Obersiega, który nie posłuchał 

rozkazu przygotowania „wasserwerku” do 

wysadzenia. Dzięki temu obiekt spełnia swoją 

funkcję po dziś dzień.  w Janowie ze zbiornikiem w Witominie, lecz 

także nowoczesną halę maszynową (stację 

pomp), która przetrwała do czasów dzisiejszych. 

Eksploatację ujęcia w Janowie rozpoczęto 

w czerwcu 1934 próbnym pompowaniem. 

O jakości i profesjonalizmie całej inwestycji 

świadczy jej trwałość: magistrala pełni swoją 

funkcję do dziś, a w samym budynku stacji pomp 

wciąż znajdują się urządzenia pamiętające okres 

przedwojenny. 

Twórcy  

Wśród wielu osób zaangażowanych w tworzenie 

koncepcji gdyńskich wodociągów i jej realizację 

należy wspomnieć dwie postacie. Najważniejszy 

w całej inicjatywie był niewątpliwie profesor 

Karol Pomianowski, wybitny hydrotechnik, 

pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, 

a po wojnie Politechniki Gdańskiej. Profesor 

Pomianowski był autorem projektu gdyńskiej 

sieci wodociągowej, w swoim dorobku posiadał 

także projekty wodociągów i kanalizacji m.in. dla 

Warszawy, Łowicza oraz projekt zapory wodnej 

na Dunajcu w Rożnowie. 

Drugą osobą bezpośrednio odpowiedzialną za 

sprawną organizację całego przedsięwzięcia 

i ekspresowe tempo prac przy zachowaniu ich 

wysokiej jakości jest inż. Mieczysław Michalski, 

kierownik Oddziału Budowy Wodociągów 

i Kanalizacji przy Magistracie w Gdyni, 

Miasto z morza i marzeń 

Przedwojenna Gdynia rozrastała się w niesa-

mowitym tempie. Do końca lat trzydziestych 

w mieście wybudowano ponad 8 tysięcy 

budynków, a liczba mieszkańców wzrosła ponad 

stukrotnie – od trochę ponad tysiąca osób 

w 1921 roku do... 127 tysięcy osób w roku 1939! 

Tak gwałtowny rozwój wiązał się z koniecznością 

szybkiego zaspokajania potrzeb mieszkańców 

na różnych polach, także tych całkiem 

podstawowych. Jednym z najważniejszych 

wyzwań przedwojennych władz Gdyni było 

stworzenie nowoczesnej sieci wodociągowej, 

która pozwoliłaby w sposób efektywny 

dostarczać do gdyńskich domów czystą wodę. 

Prace projektowe nad koncepcją zaopatrzenia 

Gdyni w wodę rozpoczęto już na początku lat 

dwudziestych, a jej realizację rozpoczęto w 1924 

roku. System wodociągów rozbudowywano 

wraz z rozwojem miasta, a jego uroczyste 

uruchomienie miało miejsce w 1930 roku. 

W momencie uruchomienia sieci wodociągowej 

jasne było, że istniejący system nie zaspokoi 

rosnących potrzeb Gdyni. Konieczna była jego 

dalsza rozbudowa, a przede wszystkim – 

stworzenie ujęcia głównego na terenie 

zasobnym w wodę. Początkowo miało ono 

powstać w pobliżu gdyńskiej ulicy Jana z Kolna, 

jednak nie było to możliwe ze względu na 

planowaną rozbudowę portu. Wówczas ujęcie 

główne postanowiono zlokalizować w pobliskim 

J a n o w i e ,  n a  t e r e n i e  t o r f o w y c h  ł ą k 

rozciągających się między Kępą Oksywską 

a obecną ulicą Sobieskiego. 

Woda z Janowa 

Janowo okazało się miejscem optymalnym. Było 

oddalone od portu o kilka kilometrów, więc 

system wodociągowy nie wchodził w kolizję 

z infrastrukturą portową. Jednocześnie badania 

prowadzone w latach 1930-1932 ujawniły, 

że obszar ten dysponuje dużymi zasobami wody 

gruntowej. 

Prace nad budową ujęcia głównego rozpoczęto 

18 września 1933 roku. Odpowiadała za nie 

firma M. Łempicki S.A. Tempo działania było 

imponujące, chociaż prace prowadzone na 

janowskich łąkach nie były łatwe ze względu na 

zalegającą wierzchnią warstwę torfu. Mimo to 

w ciągu zaledwie 10 miesięcy stworzono nie 

tylko magistralę wodociągową łączącą ujęcie 

Gwałtowny rozwój Gdyni w okresie międzywojennym miał ogromny wpływ na 
okoliczne miejscowości – także na Rumię-Zagórze i pobliskie Janowo. Ta ostatnia 
osada, dzisiaj duża dzielnica mieszkalna naszego miasta, już przed wojną pełniła 
ważną funkcję gospodarczą. 

Woda z Janowa, czyli historia głównego
ujęcia wody dla Gdyni w Janowie

Dawniej w krajobrazie Rumi dominowały kaszubskie chaty konstrukcji ceglanej lub szachulcowej. Z upływem lat wyparte zostały przez nowocześniejsze 
budownictwo. Jeden z takich budynków, pochodzący z połowy XIX wieku, znajdował się przy Placu Kaszubskim. Było to typowe, dwurodzinne domostwo, przed 
którym dawniej znajdował się kamienny taras. Budynek zlikwidowano wiosną 1995 roku, a w jego miejsce zbudowano nowocześniejszą konstrukcję, która w swojej 
formie nawiązuje do okolicznej architektury.

Nieistniejący budynek mieszkalny przy Placu Kaszubskim To samo miejsce w 1994 roku

Stan aktualny

Kaszubskie chaty Rumia 
 

i dziś dawniej
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Historia Rumi na pierwszy rzut oka nie wydaje 

się tak atrakcyjna jak historia Gdyni czy 

Wejherowa. Okazuje się jednak, że są wątki, 

które czynią ją wyjątkową. 

– Poznawanie historii Rumi to jak wyprawa 

Amundsena na biegun. Podróż w nieznane. 

Odkrywanie nieodkrytego. Do tej pory zbadano 

r e l a t y w n i e  n i e w i e l k ą  l i c z b ę  ź r ó d e ł 

dokumentujących nasze dzieje. Pojawiły się 

dwie monografie, które są bardzo cenne, ale 

nawet ich autorzy podkreślają, że jedynie 

zarysowali temat. W starych gazetach, 

przewodnikach, książkach czy opracowaniach 

wciąż odnaleźć można rewelacje, które 

całkowicie zmieniają spojrzenie na dzieje Rumi. 

I to w czasach, kiedy wydawało się, że już 

wszystko jest sprawdzone i dokładnie opisane – 

mówi Dariusz Rybacki. 

W  k s i ęga rn i a ch  n i e  b r aku j e  po zy c j i 

historycznych. Dotyczą one z reguły wielkich 

postaci, ważnych wydarzeń historycznych czy 

krwawych bitew. Historia lokalna nie jest w tym 

zestawieniu zbyt popularna. 

– Tą „wielką” historią interesuje się od dziecka. 

W swojej fascynacji przeszedłem przez 

wszystkie epoki i dziesiątki kultur, aż w końcu 

zainteresowałem się dziejami miasta, w którym 

żyję. Już jako nastolatek badałem wraz 

z kolegami pozostałości okolicznych fortyfikacji 

d rugowojennych ,  szuka łem w lasach 

ś redn iowiecznych  grodz i sk .  Na  se r io 

zainteresowałem się tematem nieco później, 

w 2014 roku. Stworzyłem wówczas blog miejski 

o nazwie „Szum Rumi”. Pisałem o różnych 

sprawach związanych z miastem, ale bardzo 

szybko stwierdziłem, że najlepiej pisze mi się 

o lokalnej historii. Z czasem skupiłem się 

wyłącznie na tym zagadnieniu – opowiada 

Dariusz Rybacki. – Warto dodać, że nie jestem 

rumianinem z dziada pradziada. Mieszkam 

w naszym mieście od urodzenia, ale moi rodzice 

wprowadzili się tu dopiero pod koniec lat 

osiemdziesiątych – dodaje.  

Jak podkreśla pasjonat historii, każda opowieść 

ma swoje  mi ty.  Okazu je  s ię ,  że  na j -

popularniejszym stereotypem dotyczącym 

Rumi jest ten, jakoby początkiem jej dziejów był 

1954 rok. 

– Wiele osób twierdzi, że historia Rumi 

rozpoczyna się w roku 1954, w momencie 

nadania praw miejskich. W tym kontekście 

utrwaliło się określenie „młode miasto”, które 

powielają przewodnik i  czy publ ikacje 

popularnonaukowe. Ta „młodość” to szkodliwy 

stereotyp. Rumia, jako miasto, rzeczywiście 

powstała formalnie w 1954 roku, ale pisana 

historia jego dwóch najważniejszych części 

składowych rozpoczyna się znacznie wcześniej. 

Dzieje osady Rumia sięgają średniowiecza. 

Wiadomo, że już w XIII wieku w tym miejscu 

funkcjonował cysterski kościół i dużych 

rozmiarów zakonny folwark. O Zagórzu 

pierwszy raz wspominają źródła niewiele 

młodsze, bo pochodzące z wieku XIV – 

wspomina Dariusz Rybacki.  

Każdego roku organizowane są wydarzenia 

mające na celu popularyzację lokalnej historii, 

a część z nich prowadzi bohater tego artykułu. 

–  W os ta tn i ch  mies iącach  uda ło  s i ę 

zorganizować kilka spotkań w Stacji Kultura, 

podczas których opowiadałem o wybranych 

zagadnieniach związanych z naszymi dziejami. 

Największą popularnością cieszą się jednak 

historyczne spacery po mieście. Za każdym 

razem przychodzi na nie kilkadziesiąt osób. 

Sporym zaskoczeniem była dla mnie frekwencja 

podczas listopadowego spaceru po Zagórzu. 

Na wycieczkę wybraliśmy się w grupie 

przekraczającej 100 uczestników – relacjonuje 

Dariusz Rybacki. – Znajomość historii utrwala 

poczucie lokalnej tożsamości. Osoby znające 

choc iaż  pob ieżn ie  dz i e j e  Rumi  ma ją 

świadomość życia w mieście posiadającym 

w ł a s n y  u n i k a l n y  c h a r a k t e r.  D l a t e g o 

popularyzowanie naszej przeszłości jest tak 

ważne – podsumowuje.  

Jest autorem serialu dokumentalnego „Śladami dawnej Rumi”, administratorem miejskiego 
archiwum cyfrowego i przewodnikiem po Rumi. Mowa o Dariuszu Rybackim, który bada dzieje 
naszego miasta i opowiada o nich mieszkańcom.  

Kulinarna Magda...
Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Przepis na:

Gotowe ciasto francuskie to jeden z tych produktów, które znacznie ułatwiają i przyspieszają 

pracę w kuchni. Można oczywiście pokusić się o przygotowanie własnego w domu, jednak 

dobrej jakości ciasto ze sklepu sprawdzi się równe dobrze. Przepis na rożki ze szpinakiem i fetą 

to szybka i pyszna propozycja na karnawałowe przekąski. 

Przygotowanie:
Świeży szpinak opłukać, osuszyć i przełożyć do 
dużego garnka. Podgrzewać aż liście zwiędną 
i puszczą sok, następnie odsączyć na sitku. Szpinak 
mrożony przygotować zgodnie z instrukcją na 
opakowaniu. 

Czosnek obrać i jak najdrobniej posiekać, fetę 
pokruszyć na mniejsze kawałki. Szpinak posiekać, 
wymieszać z serem i czosnkiem, doprawić pieprzem. 

    Składniki na 16 porcji   

ź 2 opakowania gotowego ciasta 
francuskiego

ź 300 g świeżego szpinaku (lub 
opakowanie mrożonego)

ź 200 g sera typu feta
ź 2 ząbki czosnku
ź pieprz

Kreatywny rodzic

Rubrykę prowadzi: Monika KellerMaluchy od pokoleń często mają problem 
z podstawową czynnością – ubieraniem się.  
Trudności życiowe malców, są jednak troską 
kochających rodziców, więc prezentuję ciekawy 
sposób wyćwiczenia umiejętności szybkiego 
ubierania się w formie zabawy! W grze może 
wziąć udział większe grono maluchów, a nawet 
rodzice. Przecież, rozwiązanie dziecięcych 
problemów z zamkami i guzikami wymaga 
najlepszego grona eksperckiego i wsparcia ze 
strony rodziny i przyjaciół.
Do rozpoczęcia gry potrzebujemy jedynie 
dziecięcych ubrań, możemy użyć ciuchów 
starszego rodzeństwa, gdyż większe guziki 
szybciej się zapinają.
Grę rozpoczynamy od przygotowania zestawu 
ciuszków dla każdego z zawodników. Możemy 
użyć czapek, koszulek, koszul, bluzek, 
swetrów, skarpetek, spódniczek, sukienek 
i długich spodni. Dobór garderoby jest 

absolutnie dowolny. 
Na trzy cztery dzieci muszą podejść do swojego 
zestawu i w jak najkrótszym czasie włożyć 
wszystkie warstwy ubrań na siebie. Ważne jest 
zapięcie wszelkich zamków i guzików. 
Za niedopięte guziki nadawane są punkty 
ujemne! Gotowi gracze wracają do sędziego na 
oględziny. Wygrywa ten ze śmiałków, który 
s z ybc i e j  z a ł o ż y  na  s i eb i e  ws zy s t k i e 
przygotowane ubrania wraz z dopięciem 
wszystkich możliwych zamków. 
Jeśli w zabawie bierze udział jeden malec, 
możemy włączyć do gry użycie stopera, 
by skontrolować, ile ubrań jest w stanie włożyć 
dziecko, przykładowo w ciągu minuty. Taka 
zabawa weryfikuje również, z którą częścią 
garderoby maluszek ma największe problemy 
i co trzeba z rodzicem potrenować, np. wiązanie 
butów? 
No to do ubioru, dzieciaki!

Ekspresowa
garderoba

Karnawałowe rożki
z fetą i szpinakiem

Każdy z płatów ciasta pokroić na osiem kwadratów. Na środku każdego kwadratu położyć łyżeczkę nadzienia i złożyć na kształt trójkąta, mocno zlepiając 
brzegi. Do czasu pieczenia trzymać w zimnie. 

Piekarnik nagrzać do 200 stopni. Rożki układać na pergaminie i piec ok. 15 minut, aż nabiorą złoto-brązowego koloru. 

„poznawanie historii Rumi to podróż w nieznane”

Dariusz
Rybacki: 
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Historia Rumi na pierwszy rzut oka nie wydaje 

się tak atrakcyjna jak historia Gdyni czy 

Wejherowa. Okazuje się jednak, że są wątki, 

które czynią ją wyjątkową. 

– Poznawanie historii Rumi to jak wyprawa 

Amundsena na biegun. Podróż w nieznane. 

Odkrywanie nieodkrytego. Do tej pory zbadano 

r e l a t y w n i e  n i e w i e l k ą  l i c z b ę  ź r ó d e ł 

dokumentujących nasze dzieje. Pojawiły się 

dwie monografie, które są bardzo cenne, ale 

nawet ich autorzy podkreślają, że jedynie 

zarysowali temat. W starych gazetach, 

przewodnikach, książkach czy opracowaniach 

wciąż odnaleźć można rewelacje, które 

całkowicie zmieniają spojrzenie na dzieje Rumi. 

I to w czasach, kiedy wydawało się, że już 

wszystko jest sprawdzone i dokładnie opisane – 

mówi Dariusz Rybacki. 

W  k s i ęga rn i a ch  n i e  b r aku j e  po zy c j i 

historycznych. Dotyczą one z reguły wielkich 

postaci, ważnych wydarzeń historycznych czy 

krwawych bitew. Historia lokalna nie jest w tym 

zestawieniu zbyt popularna. 

– Tą „wielką” historią interesuje się od dziecka. 

W swojej fascynacji przeszedłem przez 

wszystkie epoki i dziesiątki kultur, aż w końcu 

zainteresowałem się dziejami miasta, w którym 

żyję. Już jako nastolatek badałem wraz 

z kolegami pozostałości okolicznych fortyfikacji 

d rugowojennych ,  szuka łem w lasach 

ś redn iowiecznych  grodz i sk .  Na  se r io 

zainteresowałem się tematem nieco później, 

w 2014 roku. Stworzyłem wówczas blog miejski 

o nazwie „Szum Rumi”. Pisałem o różnych 

sprawach związanych z miastem, ale bardzo 

szybko stwierdziłem, że najlepiej pisze mi się 

o lokalnej historii. Z czasem skupiłem się 

wyłącznie na tym zagadnieniu – opowiada 

Dariusz Rybacki. – Warto dodać, że nie jestem 

rumianinem z dziada pradziada. Mieszkam 

w naszym mieście od urodzenia, ale moi rodzice 

wprowadzili się tu dopiero pod koniec lat 

osiemdziesiątych – dodaje.  

Jak podkreśla pasjonat historii, każda opowieść 

ma swoje  mi ty.  Okazu je  s ię ,  że  na j -

popularniejszym stereotypem dotyczącym 

Rumi jest ten, jakoby początkiem jej dziejów był 

1954 rok. 

– Wiele osób twierdzi, że historia Rumi 

rozpoczyna się w roku 1954, w momencie 

nadania praw miejskich. W tym kontekście 

utrwaliło się określenie „młode miasto”, które 

powielają przewodnik i  czy publ ikacje 

popularnonaukowe. Ta „młodość” to szkodliwy 

stereotyp. Rumia, jako miasto, rzeczywiście 

powstała formalnie w 1954 roku, ale pisana 

historia jego dwóch najważniejszych części 

składowych rozpoczyna się znacznie wcześniej. 

Dzieje osady Rumia sięgają średniowiecza. 

Wiadomo, że już w XIII wieku w tym miejscu 

funkcjonował cysterski kościół i dużych 

rozmiarów zakonny folwark. O Zagórzu 

pierwszy raz wspominają źródła niewiele 

młodsze, bo pochodzące z wieku XIV – 

wspomina Dariusz Rybacki.  

Każdego roku organizowane są wydarzenia 

mające na celu popularyzację lokalnej historii, 

a część z nich prowadzi bohater tego artykułu. 

–  W os ta tn i ch  mies iącach  uda ło  s i ę 

zorganizować kilka spotkań w Stacji Kultura, 

podczas których opowiadałem o wybranych 

zagadnieniach związanych z naszymi dziejami. 

Największą popularnością cieszą się jednak 

historyczne spacery po mieście. Za każdym 

razem przychodzi na nie kilkadziesiąt osób. 

Sporym zaskoczeniem była dla mnie frekwencja 

podczas listopadowego spaceru po Zagórzu. 

Na wycieczkę wybraliśmy się w grupie 

przekraczającej 100 uczestników – relacjonuje 

Dariusz Rybacki. – Znajomość historii utrwala 

poczucie lokalnej tożsamości. Osoby znające 

choc iaż  pob ieżn ie  dz i e j e  Rumi  ma ją 

świadomość życia w mieście posiadającym 

w ł a s n y  u n i k a l n y  c h a r a k t e r.  D l a t e g o 

popularyzowanie naszej przeszłości jest tak 

ważne – podsumowuje.  

Jest autorem serialu dokumentalnego „Śladami dawnej Rumi”, administratorem miejskiego 
archiwum cyfrowego i przewodnikiem po Rumi. Mowa o Dariuszu Rybackim, który bada dzieje 
naszego miasta i opowiada o nich mieszkańcom.  

Kulinarna Magda...
Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Przepis na:

Gotowe ciasto francuskie to jeden z tych produktów, które znacznie ułatwiają i przyspieszają 

pracę w kuchni. Można oczywiście pokusić się o przygotowanie własnego w domu, jednak 

dobrej jakości ciasto ze sklepu sprawdzi się równe dobrze. Przepis na rożki ze szpinakiem i fetą 

to szybka i pyszna propozycja na karnawałowe przekąski. 

Przygotowanie:
Świeży szpinak opłukać, osuszyć i przełożyć do 
dużego garnka. Podgrzewać aż liście zwiędną 
i puszczą sok, następnie odsączyć na sitku. Szpinak 
mrożony przygotować zgodnie z instrukcją na 
opakowaniu. 

Czosnek obrać i jak najdrobniej posiekać, fetę 
pokruszyć na mniejsze kawałki. Szpinak posiekać, 
wymieszać z serem i czosnkiem, doprawić pieprzem. 

    Składniki na 16 porcji   

ź 2 opakowania gotowego ciasta 
francuskiego

ź 300 g świeżego szpinaku (lub 
opakowanie mrożonego)

ź 200 g sera typu feta
ź 2 ząbki czosnku
ź pieprz

Kreatywny rodzic

Rubrykę prowadzi: Monika KellerMaluchy od pokoleń często mają problem 
z podstawową czynnością – ubieraniem się.  
Trudności życiowe malców, są jednak troską 
kochających rodziców, więc prezentuję ciekawy 
sposób wyćwiczenia umiejętności szybkiego 
ubierania się w formie zabawy! W grze może 
wziąć udział większe grono maluchów, a nawet 
rodzice. Przecież, rozwiązanie dziecięcych 
problemów z zamkami i guzikami wymaga 
najlepszego grona eksperckiego i wsparcia ze 
strony rodziny i przyjaciół.
Do rozpoczęcia gry potrzebujemy jedynie 
dziecięcych ubrań, możemy użyć ciuchów 
starszego rodzeństwa, gdyż większe guziki 
szybciej się zapinają.
Grę rozpoczynamy od przygotowania zestawu 
ciuszków dla każdego z zawodników. Możemy 
użyć czapek, koszulek, koszul, bluzek, 
swetrów, skarpetek, spódniczek, sukienek 
i długich spodni. Dobór garderoby jest 

absolutnie dowolny. 
Na trzy cztery dzieci muszą podejść do swojego 
zestawu i w jak najkrótszym czasie włożyć 
wszystkie warstwy ubrań na siebie. Ważne jest 
zapięcie wszelkich zamków i guzików. 
Za niedopięte guziki nadawane są punkty 
ujemne! Gotowi gracze wracają do sędziego na 
oględziny. Wygrywa ten ze śmiałków, który 
s z ybc i e j  z a ł o ż y  na  s i eb i e  ws zy s t k i e 
przygotowane ubrania wraz z dopięciem 
wszystkich możliwych zamków. 
Jeśli w zabawie bierze udział jeden malec, 
możemy włączyć do gry użycie stopera, 
by skontrolować, ile ubrań jest w stanie włożyć 
dziecko, przykładowo w ciągu minuty. Taka 
zabawa weryfikuje również, z którą częścią 
garderoby maluszek ma największe problemy 
i co trzeba z rodzicem potrenować, np. wiązanie 
butów? 
No to do ubioru, dzieciaki!

Ekspresowa
garderoba

Karnawałowe rożki
z fetą i szpinakiem

Każdy z płatów ciasta pokroić na osiem kwadratów. Na środku każdego kwadratu położyć łyżeczkę nadzienia i złożyć na kształt trójkąta, mocno zlepiając 
brzegi. Do czasu pieczenia trzymać w zimnie. 

Piekarnik nagrzać do 200 stopni. Rożki układać na pergaminie i piec ok. 15 minut, aż nabiorą złoto-brązowego koloru. 
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styczeń-luty 2020

„Zbiorowy Odruch Tworzenia – ZOT 1” – wystawa 

dydaktyków Wydziału Zamiejsco-wego Sztuki Nowych 

Mediów Polsko Japońskiej Akademii Technik 

Komputerowych w Gdańsku, Stacja Kultura – Biblioteka 

Główna, ul. Starowiejska 2

Wystawa malarstwa Bronisława Melzera – filia nr 1 

Biblioteki, ul. Pomorska 11

godz. 19:00 , wyk. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów

Lucyna Bierut-Mazurek, wstęp: 30 zł, rezerwacja 722-303-

520, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00-19:30 , hala MOSiR, Koncert Noworoczny

ul. Mickiewicza 49

godz. 19:00 , Parafia Koncert Świąteczno-Noworoczny

Św. Józefa i Judy Tadeusza, ul. Podgórna 1

godz. 13:00-14:00 , pomnik Orszak Trzech Króli (koncert)

św. Jana Pawła II

g o d z .  1 6 : 0 0 - 2 0 : 0 0  R u m s k a  L i g a  H a l o w a 

(6. Kolejka), hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00 , Wernisaż malarstwa Bronisława Melzera

filia nr 1 Biblioeki, ul. Pomorska 11

godz. 18:00 Wernisaż „Zbiorowy Odruch Tworzenia – 

ZOT 1”  –  wystawy dydaktyków Wydz ia łu 

Zamiejscowego Sztuki Nowych Mediów Polsko Japoń-

skiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 Spotkanie podróżnicze z Katarzyną Masin 

„Tajemnice Peru” – filmy dokumentalne, Miejski Dom 

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00-20:00 Turniej Noworoczny Szkoły Tańca 

Masta Dance, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:30 ,Kolędowanie z Grace Gospel Choir – koncert  

Stacja Kultura – Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:00-20:00 Mecz Tenisa Stołowego – 

I Liga Mężczyzn, Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia – KS 

Darz Bór Karnieszewice, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz.09:00-14:00 , Zespół Honorowe Krwiodawstwo

Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6 

godz. 13:00-20:00 28. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 15:00  – filia nr 1 Biblioteki, Dyskusyjny Klub Książki

ul. Pomorska 11

godz. 16:00-20:00 , hala Rumska Liga Halowa (7. kolejka)

MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00  – filia nr 4 Biblioteki, Dyskusyjny Klub Książki

ul. Górnicza 19

godz. 18:00 Wernisaż Malarstwa pt. „Natura 

i wyobraźnia”, autorki: Ewa Świderska-Mądry 

i Barbara Terlecka, w części artystycznej Jacek Szymański – 

wokal, Rafał Lewandowski – fortepian, Miejski Dom Kultury, 

ul. Mickiewicza 19

godz. 08:00-14:00 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej 

rocznik 2005, MKS Orkan Rumia, hala MOSiR, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-14:00 , rodzinne warsztaty Radosna Sobota

z instruktorami MDK Rumia,  Galer ia Rumia, 

ul. Sobieskiego 14A

godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej 

2019/2020 III edycja, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00 10 lat – jubileusz artystyczny Agnieszki 

Skawińskiej, recital „Może jestem…”, wokal – Aga 

Skawińska, teksty, muzyka, wiolonczela – Agata Oriana-

Kwahs, fortepian, aranżacja – Maciej Łyszkiewicz, Miejski 

Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 08:30-15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym 

2019/2020 IV edycja, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00 , Stacja Kultura, Dyskusyjny Klub Książki

ul. Starowiejska 2

 

godz. 18:00 , Wernisaż grafiki dr Mariusza Sładczyka

Stacja Kultura – Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 dr Mariusz Hybiak „W matni Symbolicznego” 

spotkanie autorskie, Stacja Kultura – Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 08:00-14:00 , Bal Przedszkola „Słoneczna Jedynka”

hala MOSiR – Antresola, ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00-19:00 Mecz Tenisa Stołowego – 

I Liga Mężczyzn, Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia – ZKS 

PALMIARNIA Zielona Góra, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 08:00-14:00 MKS Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej 

Orkan Rumia, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

2–24.01

2–31.01

4.01 (sobota)

6.01
(poniedziałek)

Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się 
w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja 
(www.parkrun.pl/rejestracja/), wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już można się przejść, 
przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.

02.01 (czwartek)

31.01 (piątek)

9.01 (czwartek)

29.01 (środa)

1.02 (sobota)

8.01 (środa)

10.01 (piątek)

11.01 (sobota)

2.02 (niedziela)

28.01 (wtorek)

5.01 (niedziela)

26.01 (niedziela)

25.01 (sobota)

23.01 (czwartek)

12.01 (niedziela)

16.01 (czwartek)

18.01 (sobota)

20.01
(poniedziałek)

WOŚP po raz kolejny zagra w Rumi

Hala pełna atrakcji
Atrakcje będą czekać na rumian w godzinach 13:00-20:00. 
Na ten dzień zaplanowano m.in. występy artystyczne, 
strefę gastronomiczną, stanowiska fryzjerskie oraz licytacje 
charytatywne, podczas których będzie można zdobyć piłkę 
koszykową podpisaną przez Marcina Gortata czy koszulkę 
z autografem Mai Włoszczowskiej. Nieodłącznym 
elementem WOŚP jest oczywiście zbiórka datków do 
puszek. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na 

zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych 
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Otwarte serca i… portfele 
Podczas zeszłorocznego finału udało się pobić rekord – 
dzięki charytatywnym licytacjom oraz wielogodzinnemu 
kwestowaniu wolontariusze zebrali łącznie ponad 100 
tysięcy złotych. Fundusze zostały wówczas przeznaczone 
na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

„Wiatr w żagle” – to hasło zbliżającego się 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który 

odbędzie się 12 stycznia w niemal całej Polsce. Tym razem wolontariusze będą zbierać pieniądze na 

zakup najnowocześniejszych urządzeń służących ratowaniu życia i zdrowia dzieci potrzebujących 

różnego rodzaju operacji. Lokalny sztab WOŚP, tradycyjnie już, zagości w hali MOSiR.
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Św. Józefa i Judy Tadeusza, ul. Podgórna 1

godz. 13:00-14:00 , pomnik Orszak Trzech Króli (koncert)

św. Jana Pawła II

g o d z .  1 6 : 0 0 - 2 0 : 0 0  R u m s k a  L i g a  H a l o w a 

(6. Kolejka), hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00 , Wernisaż malarstwa Bronisława Melzera

filia nr 1 Biblioeki, ul. Pomorska 11

godz. 18:00 Wernisaż „Zbiorowy Odruch Tworzenia – 

ZOT 1”  –  wystawy dydaktyków Wydz ia łu 

Zamiejscowego Sztuki Nowych Mediów Polsko Japoń-

skiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 Spotkanie podróżnicze z Katarzyną Masin 

„Tajemnice Peru” – filmy dokumentalne, Miejski Dom 

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00-20:00 Turniej Noworoczny Szkoły Tańca 

Masta Dance, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:30 ,Kolędowanie z Grace Gospel Choir – koncert  

Stacja Kultura – Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:00-20:00 Mecz Tenisa Stołowego – 

I Liga Mężczyzn, Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia – KS 

Darz Bór Karnieszewice, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz.09:00-14:00 , Zespół Honorowe Krwiodawstwo

Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6 

godz. 13:00-20:00 28. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 15:00  – filia nr 1 Biblioteki, Dyskusyjny Klub Książki

ul. Pomorska 11

godz. 16:00-20:00 , hala Rumska Liga Halowa (7. kolejka)

MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00  – filia nr 4 Biblioteki, Dyskusyjny Klub Książki

ul. Górnicza 19

godz. 18:00 Wernisaż Malarstwa pt. „Natura 

i wyobraźnia”, autorki: Ewa Świderska-Mądry 

i Barbara Terlecka, w części artystycznej Jacek Szymański – 

wokal, Rafał Lewandowski – fortepian, Miejski Dom Kultury, 

ul. Mickiewicza 19

godz. 08:00-14:00 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej 

rocznik 2005, MKS Orkan Rumia, hala MOSiR, 

ul. Mickiewicza 49

godz. 11:00-14:00 , rodzinne warsztaty Radosna Sobota

z instruktorami MDK Rumia,  Galer ia Rumia, 

ul. Sobieskiego 14A

godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej 

2019/2020 III edycja, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 18:00 10 lat – jubileusz artystyczny Agnieszki 

Skawińskiej, recital „Może jestem…”, wokal – Aga 

Skawińska, teksty, muzyka, wiolonczela – Agata Oriana-

Kwahs, fortepian, aranżacja – Maciej Łyszkiewicz, Miejski 

Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 08:30-15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie Stołowym 

2019/2020 IV edycja, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00 , Stacja Kultura, Dyskusyjny Klub Książki

ul. Starowiejska 2

 

godz. 18:00 , Wernisaż grafiki dr Mariusza Sładczyka

Stacja Kultura – Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 dr Mariusz Hybiak „W matni Symbolicznego” 

spotkanie autorskie, Stacja Kultura – Biblioteka Główna, 

ul. Starowiejska 2

godz. 08:00-14:00 , Bal Przedszkola „Słoneczna Jedynka”

hala MOSiR – Antresola, ul. Mickiewicza 49

godz. 16:00-19:00 Mecz Tenisa Stołowego – 

I Liga Mężczyzn, Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia – ZKS 

PALMIARNIA Zielona Góra, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 08:00-14:00 MKS Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej 

Orkan Rumia, hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

2–24.01

2–31.01

4.01 (sobota)

6.01
(poniedziałek)

Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się 
w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja 
(www.parkrun.pl/rejestracja/), wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już można się przejść, 
przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.

02.01 (czwartek)

31.01 (piątek)

9.01 (czwartek)

29.01 (środa)

1.02 (sobota)

8.01 (środa)

10.01 (piątek)

11.01 (sobota)

2.02 (niedziela)

28.01 (wtorek)

5.01 (niedziela)

26.01 (niedziela)

25.01 (sobota)

23.01 (czwartek)

12.01 (niedziela)

16.01 (czwartek)

18.01 (sobota)

20.01
(poniedziałek)

WOŚP po raz kolejny zagra w Rumi

Hala pełna atrakcji
Atrakcje będą czekać na rumian w godzinach 13:00-20:00. 
Na ten dzień zaplanowano m.in. występy artystyczne, 
strefę gastronomiczną, stanowiska fryzjerskie oraz licytacje 
charytatywne, podczas których będzie można zdobyć piłkę 
koszykową podpisaną przez Marcina Gortata czy koszulkę 
z autografem Mai Włoszczowskiej. Nieodłącznym 
elementem WOŚP jest oczywiście zbiórka datków do 
puszek. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na 

zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych 
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Otwarte serca i… portfele 
Podczas zeszłorocznego finału udało się pobić rekord – 
dzięki charytatywnym licytacjom oraz wielogodzinnemu 
kwestowaniu wolontariusze zebrali łącznie ponad 100 
tysięcy złotych. Fundusze zostały wówczas przeznaczone 
na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

„Wiatr w żagle” – to hasło zbliżającego się 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który 

odbędzie się 12 stycznia w niemal całej Polsce. Tym razem wolontariusze będą zbierać pieniądze na 

zakup najnowocześniejszych urządzeń służących ratowaniu życia i zdrowia dzieci potrzebujących 

różnego rodzaju operacji. Lokalny sztab WOŚP, tradycyjnie już, zagości w hali MOSiR.
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Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 671-94-73

112

999

58 671-01-98

997

58 679-67-22

998

993

992 | 58 679-96-00

994 | 58 668-73-11
991 | 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-98-25

58 771-25-07

58 671-11-23

58 727-24-40

58 727-21-72

58 771-47-40
58 679-56-86

58 727-29-50

58 670-48-48

58 301-73-44 | 601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 727-24-01 | 58 727-24-02

58 671-72-10

NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia Interesanci przyjmowani są 
codziennie w godzinach pracy (pon. 9:00-17:00;wt.-pt. 7:30-15:30).Wydział 
Urbanistyki i Architektury oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami 
przyjmuje zgodnie z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem czwartków. Referat 
Podatków i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Wydział Spraw 
Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem 
wtorków i czwartków.

Rumska Rada Seniorów spotyka się w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca 

w godz. 12:00-14:00. Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali 

władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.
Grupa DDA/DDD Rumia spotyka się w każdą środę o godz. 18:00 w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Starowiejska 46 . Więcej informacja na 

http://dda-rumia.pl.
Burmistrz Rumi Michał Pasieczny wraz z zastępcami przyjmują mieszkańców 

w poniedziałki, w godz. 13:00-17:00, po uprzednim umówieniu się przez 

sekretariat tel. 58 679 65 00.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek 

o godz. 18.30 odbywają się spotkania dla osób z zaburzeniami odżywiania. 

Miejsce spotkań: MOPS w Rumi, ul. Starowiejska 46, wejście od podwórza. 

Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com

Alkoholowy Telefon Zaufania – Stowarzyszenie Abstynenckie „Krokus”: sobota- 

niedziela 15.30-20.00; 22.00-24.00. Telefon: 517 060 405. 

W ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (12 

stycznia) odbędzie się kolejna akcja honorowego 

krwiodawstwa w Rumi. Tego dnia, w godzinach od 9:00 

do 14:00,  personel  Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku będzie 

czekał na potencjalnych dawców w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących (ul. Stoczniowców 6).

Każdy może zostać bohaterem

Celem akcji, organizowanej pod honorowym patronatem burmistrza Michała 

Pasiecznego oraz przewodniczącego rady miejskiej Ariela Sinickiego, jest 

propagowanie wzorowej postawy obywatelskiej oraz honorowego oddawania krwi na 

rzecz osób przewlekle chorych. 

Wszyscy dawcy, w podziękowaniu za udział w akcji, oprócz standardowych zestawów 

podarunkowych otrzymają miejskie gadżety. 

Prawie 100 litrów krwi

Warto wspomnieć, że podczas dwóch honorowych zbiórek, które zostały przeprowadzone na 

terenie miasta w 2019 roku, udało się zebrać 97,5 litra tego niemożliwego do wyprodukowania 

leku.

Rumia jest w czołówce pomorskich organizatorów zbiórek krwi – wśród 10 wojewódzkich 

laureatów, którzy w 2018 roku zebrali największą ilość życiodajnego płynu, Rumia znalazła się na 4. 

miejscu.

Rumia ponownie podzieli się krwią

12 stycznia 2020 r.

godz. 9:00-14:00

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
ul. Stoczniowców 6
Rumia Janowo

niedziela


