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Wydarzyło się w
Pięcioro rumskich harcerzy z ZHR pełniło służbę
medyczną w ramach Harcerskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego podczas Światowych Dni
Młodzieży w Panamie. Służba podczas ŚDM to dla
rumskich harcerzy zwieńczenie ponad 2-letnich
pr zygotowań związanych z podnoszeniem
kwaliﬁkacji.
Do Panamy pojechały osoby działające nie tylko
w swoich drużynach harcerskich czy kręgu harcerstwa
starszego, ale i w Harcerskim Ochotniczym Pogotowiu
Ratunkowym: Marta Iwańska, Karolina Potrzebska,
Aleksander Goll, Piotr Łukowicz oraz Daniel Całka.

styczniu w skrócie

Rumscy Harcerze na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie

13.01.2019 r. Rumska Drużyna WOPR gra razem z Orkiestrą

Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil. Językoznawca i psycholog. Mąż i żona.
Od 35 lat w nieustającej rozmowie – czasem poważnej, czasem całkiem
niepoważnej, czasem spokojnej, czasem pełnej emocji, zawsze
błyskotliwej. W książce „Pokochawszy” w rozmowie z Karoliną
Oponowicz dyskutują o wszystkim tym, co z miłością związane:
romantycznych wyznaniach, zakochaniu i odkochaniu, seksie, kłótniach,
listach miłosnych, czułych słowach, kiczu, rozstaniach i miłości dojrzałej.
Patrzą na sprawy, a to pod kątem języka, a to emocji. A ponieważ te
perspektywy nie zawsze się pokrywają, w wymianie zdań pomiędzy nimi
nie brakuje ognia. Przy okazji Jerzy Bralczyk i Lucyna Kirwil opowiadają
swoją historię miłosną, wspominają początki związku, najbardziej
burzliwe kłótnie, językowe nieporozumienia oraz małżeńskie rytuały.

W trakcie ﬁnału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy,
który odbywał się w Domu
Kultury SM Janowo
członkowie grupy utworzyli
stanowisko ratownicze.
Wolontariusze przekazywali
informacje z zakresu pierwszej
p o m o c y o r a z z z a k re s u
bezpieczeństwa nad wodą i na
zamarzniętych akwenach.

23.01.2019 r. Spotkanie w Stacji Kultura z Jerzym
Bralczykiem i Lucyną Kirwil - wokół książki „Pokochawszy”

24-25.01.2019 r. Spektakl Teatralny „Więzienne monologi”

Rumskie Nowiny nr /luty/
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„Więzienne monologi” to
inscenizacja grupy teatralnej
Rumskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, która została
wyreżyserowana przez
Agnieszkę Skawińską. Na scenie
zaprezentowało się łącznie 9
artystów w stworzonych
specjalnie na tę okazję strojach.
Grupa na co dzień działa przy
Miejskim Domu Kultury.

Paweł
Adamowicz
1965 – 2019

Tr zeb a skończy ć z ni ena wi ści ą , t r zeb a skończy ć
z nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, trzeba
skończyć z bezpodstawnym oskar żaniem innych.
Nie będziemy dłużej obojętni na panoszącą się truciznę
nienawiści w mediach, w szkołach, na ulicach,
w parlamencie czy w Kościele – powiedział podczas
uroczystości pogr zebowych w Bazylice Mariackiej
dominikanin o. Ludwik Wiśniewski.

Rumia uczciła pamięć prezydenta Pawła Adamowicza
Kilkaset osób uczestniczyło w symbolicznym wiecu, który został zorganizowany ku pamięci prezydenta
Gdańska. W czwartek (17 stycznia) o godzinie 18:30 w Paraﬁi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
odbyła się msza święta w intencji tragicznie zmarłego samorządowca. Po nabożeństwie odbyło się
wspólne przejście spod kościoła pod pomnik Jana Pawła II, gdzie w milczeniu oddany został hołd
zmarłemu prezydentowi. Składano także kwiaty oraz znicze. Mieszkańcy Rumi i okolic, z władzami
miasta i harcerzami na czele, w ciszy wyrazili również swój sprzeciw wobec nienawiści oraz przemocy.

Wydarzenie

Papież Franciszek
zdecydował:
święty Jan Bosko
duchowym
opiekunem
Rumi
Starania wielu organizacji, mieszkańców
oraz salezjanów odniosły pożądany efekt –
stolica apostolska uznała świętego Jana
Bosko patronem Rumi. Taką decyzję podjął
papież Franciszek. Do oﬁcjalnego
ogłoszenia woli Ojca Świętego doszło 27
stycznia w Sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny Wspomożenia Wiernych.
Duchowo obecny od dziesięcioleci
Świętego Jana Bosko, założyciela salezjanów,
który swoje życie poświęcił na pracę z dziećmi
i młodzieżą, rumianie, a szczególnie ludzie
młodzi, od wielu lat darzą wyjątkowym
szacunkiem oraz uznaniem. Był wspaniałym
wychowawcą, osobą wyjątkowo skromną, dla
której dobro podopiecznych było
najważniejsze, zwłaszcza w trudnych czasach.
Choć założyciel salezjanów nigdy nie
odwiedził miasta nad Zagórską Strugą, to
przedstawiciele jego towarzystwa są tu obecni
od ponad 80 lat. W 1937 roku stworzyli w Rumi
placówkę wychowawczą, która ogromnie
wpłynęła na kulturę i system wartości lokalnej
społeczności. Natomiast obecnie prowadzą
oni pr zedszkole, szkołę podstawową,
gimnazjum oraz liceum, a także organizują
oratoria i uczestniczą w życiu duchowym
lokalnych paraﬁi.

Rumskie Nowiny nr /luty/

Wspólna prośba
Z tego powodu duchowni, mieszkańcy oraz
przedstawiciele władz miasta – poprzez uchwałę
o wyborze patrona – zwrócili się do księdza
arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia z prośbą
o przyznanie Rumi patrona w postaci świętego Jana
Bosko. Dokumentacja została przesłana do Rzymu,
gdzie Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów przedłożyła Ojcu Świętemu
Franciszkowi szczegółową prośbę o potwierdzenie
patronatu.
Dekret został podpisany 4 października 2018 roku
i przekazany przez księdza arcybiskupa Salvatore
Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce,
metropolicie gdańskiemu. Tym samym od
publicznego ogłoszenia woli papieża Franciszka, co
nastąpiło 27 stycznia w Sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, święty Jan
Bosko oﬁcjalnie stał się duchowym opiekunem
Rumi. Tym samym liturgiczny obchód ku jego czci

został podniesiony ze wspomnienia
obowiązkowego do rangi uroczystości, która
będzie obchodzona 31 stycznia każdego roku we
wszystkich rumskich kościołach i kaplicach.
Nie ma przeszkód
– Dekret stolicy apostolskiej był szybką
odpowiedzią na naszą prośbę, w części moją, ale
także całego episkopatu, ponieważ wszyscy biskupi
głosują na zebraniu plenarnym. Wszyscy
decydowali o tym, czy należy się Rumi patronat
świętego Jana Bosko. Odpowiedź papieża
Franciszka była krótka – nie ma przeszkód. I tak się
stało – powiedział arcybiskup metropolita gdański
Sławoj Leszek Głódź, który przewodniczył mszy
świętej.
W nabożeństwie uczestniczyli m.in. poseł Jan
Klawiter, starosta wejherowski Gabriela Lisius,
wicestarosta Jacek Thiel, burmistrz Rumi Michał
Pasieczny, zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt oraz
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.
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Wydarzenie

„Krew i szpik w Rumi”

Śmiało można powiedzieć, że mieszkańcy Rumi i okolic pomaganie mają nie tylko we krwi, ale i w genach.
Akcja pod nazwą „Krew i szpik w Rumi” zakończyła się ogromnym sukcesem. Podczas jednego
weekendu udało się zebrać 72 litry krwi oraz zarejestrować 291 potencjalnych dawców szpiku.
Dwa dni, jeden cel
Inicjatywa rozpoczęła się 12 stycznia w Centrum Handlowym Port Rumia.
To właśnie tam grupa wolontariuszy, z przewodniczącym rady miejskiej
Arielem Sinickim na czele, czekała na potencjalnych dawców szpiku.
Chętni mogli dołączyć do bazy Fundacji DKMS także podczas akcji
honorowego krwiodawstwa, odbywającej się następnego dnia w Zespole
Szkół Ogólnokształcących, oraz w trakcie 27. ﬁnału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który przyciągnął setki osób do Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Potrzebny genetyczny bliźniak
Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku została zorganizowana
z myślą o 24-letnim Damianie Bojarze. Mieszkaniec Rumi cierpi na anemię
aplastyczną, żadne leki nie są w stanie mu pomóc, a jedyną szansą na

wyzdrowienie jest przeszczep szpiku. Podczas tych dwóch dni na apel
chorego odpowiedziało łącznie 291 osób.
W szkolnych murach przelewali krew
Dzięki mobilizacji mieszkańców Rumi i okolic udało się także pobić rekord
poboru krwi, który został ustanowiony w trakcie zeszłorocznego ﬁnału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wówczas było to ponad 61 litrów.
Po d c z a s t e g o ro c z n e g o ﬁ n a ł u W O Ś P d o Z e s p o ł u S z k ó ł
Ogólnokształcących zawitały 203 osoby zgłaszające chęć honorowego
oddania krwi, z czego ze względów zdrowotnych do poboru dopuszczono
160 dawców – co dało dokładnie 72 litry życiodajnego płynu. Każdy dawca
otrzymał specjalną koszulkę oraz mógł posilić się grochówką ufundowaną
przez Henryka Grinholca i jego dom bankietowy.

– Dziękujemy wszystkim za udział
w weekendzie pomocy w Rumi.
To dzięki zaangażowaniu naszych
mieszkańców oraz gości z sąsiednich
gmin, udało się pobić wszelkie rekordy
– zarówno w zbiórce krwi, jak
i poszukiwaniach genetycznego
bliźniaka – mówi Ariel Sinicki,
przewodniczący Rady Miejskiej oraz
inicjator akcji. – Jestem bardzo dumny z naszych mieszkańców, którzy
nigdy nie zawodzą w takich akcjach – podsumowuje.

Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku w Auchan

Rumia naturalnie pomysłowa
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Szczególny Finał WOŚP
Tegoroczna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy okazała się dla Rumi rekordowa. Zarówno
pod względem zebranej kwoty, jak i zaangażowania mieszkańców.
Święto dobroczynności
W zeszłym roku rumski sztab WOŚP zebrał
ponad 77 tysięcy, a w 2017 roku – prawie 62
tysiące złotych. W tegorocznej edycji dzięki
hojności darczyńców konto Orkiestry zasiliły aż
102 tysiące złotych. Pieniądze posłużą do
zakupu sprzętu medycznego dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych.
– Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia
referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać
specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy
medycznej najciężej chorym dzieciom –
informował ogólnopolski sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. – W Polsce
funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim

zasięgiem obejmują one teren całego kraju.
W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne
jest nowoczesne, spełniające najwyższe
standardy wyposażenie, które daje lekarzom
i personelowi medycznemu jak najlepsze
możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych
przypadków - dodawał.
Jak co roku organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji. W trakcie ﬁnału w Rumi swoją książkę
w ramach Biesiady Literackiej w DK Janowo
promował Zbigniew Hołdys. W hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przygotowano
z kolei występy artystyczne, a także sklepik
z gadżetami. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się aukcje. Hitem była

piłka z podpisem Marcina Gortata. Nie
brakowało także chętnych do wylicytowania
koszulki z podpisem piłkarza Arki Gdynia Rafała
Siemaszki czy gadżetów sportowych
podpisanych przez Ewę Chodakowską.
– Od 15 lat gramy z WOŚP i w życiu nie
przypuszczałam, że Rumia przekroczy kwotę
100 tysięcy złotych. Frekwencja zdecydowanie
dopisała, przybyli mieszkańcy praktycznie
w każdym wieku: od przedszkolaków, przez
dorosłych, aż po dziadków i babcie. Atmosfera
była wspaniała, czego wynikiem są między
innymi zebrane środki – podkreśla Jolanta Król,
szef sztabu i dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rumi.

Lokalne chóry walczyły na głosy
Na scenie Filharmonii Kaszubskiej 22 stycznia odbył się IV ﬁnał Konkursu Chóralnego Stowarzyszenia
Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. Do ostatecznych zmagań przystąpiło 7 zespołów reprezentujących
Wejherowo, Redę oraz Rumię. Najlepsi okazali się przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 9 z Wejherowa
oraz Chór „Laudate Dominum”.
Osobno młodzież, osobno dorośli
W kategorii chórów dziecięcych wystąpiły cztery
chóry: „Schola Karola” z Paraﬁi św. Karola
Boromeusza w Wejherowie (dyrygent Piotr
Leszczyński), Chór Szkoły Podstawowej nr 2
w Redzie im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego
(dyrygent Barbara Tańska), Chór Szkoły
Podstawowej nr 9 w Wejherowie (dyrygent
Aleksandra Janus) oraz Zespół „Bambo” ze Szkoły
Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi
(dyrygent Anna Bronowicka).
Spośród zespołów chóralnych, tworzonych przez
osoby dorosłe, do ﬁnału dostały się: Chór mieszany
„Laudate Dominum” przy paraﬁi NMP Królowej
Polski w Wejherowie (dyrygent Wiesław Tyszer),
Zespół Folklorystyczny „Redzanie” (dyrygent
Marek Czarnowski), a także Miejski Chór
Kameralny w Redzie (dyrygent Piotr Klemenski).
Występy oceniało jury w składzie: prezes
Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto
Kaszubskie” oraz przewodniczący jury Piotr
Bartelke, Tomasz Wiśniewski i Weronika Korthals –
przedstawiciele Redy, Leszek Winczewski i Anna
Borys – przedstawiciele Rumi, a także Waldemar
Rumskie Nowiny nr /luty/

Czaja i Dorota Muża-Szlas – przedstawiciele
Wejherowa.
Nagrodą czek
Decyzją jury pierwsze miejsce w kategorii
dziecięcej i nagrodę w wysokości 1500 zł zdobył
Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.
Natomiast wśród dorosłych najlepszy okazał się
Chór Mieszany „Laudate Dominum”, którego
przedstawiciele otrzymali nagrodę w wysokości
2000 zł. Wszystkie chóry i zespoły, które
zakwaliﬁkowały się do ﬁnału, otrzymały statuetki
oraz oﬁcjalne podziękowania.
Laureatom nagrody wręczali: starosta wejherowski
Gabriela Lisius, prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt, zastępca burmistrza Redy Łukasz

Kamiński oraz zastępca burmistrza Rumi Piotr
Wittbrodt. Konkurs poprowadziła Agnieszka
Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Rumi.
– Bardzo się cieszę, że konkurs organizowany jest
już od 4 lat, bo jest to kapitalne przedsięwzięcie.
Żałuję jedynie, że tak niewiele chórów z Rumi
zgłosiło chęć udziału, mimo że nagrody ﬁnansowe
są zachęcające – mówi Piotr Wittbrodt, zastępca
burmistrza Rumi. – Niemniej, ten zespół który
wystąpił, czyli zespół „Bambo”, naprawdę
reprezentował bardzo wysoki poziom, na miarę
ﬁnału. Widać było, że uczniowie oraz nauczyciele
włożyli w przygotowania całe serca oraz ogrom
pracy – podkreśla.
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Wydarzenie

Orszak Trzech Króli
Rumianie świętowali Objawienie Pańskie
Barwna parada po raz kolejny ozdobiła ulice Rumi. Wszystko z okazji święta Objawienia
Pańskiego, tradycyjnie nazywanego też świętem Trzech Króli.
Barwnie, radośnie, symbolicznie
Orszak Trzech Króli na stałe wpisał się w krajobraz
naszego miasta. W tym roku wydarzenie
poprzedziła uroczysta msza święta w Sanktuarium
Najświętszej Marii Panny. Po jej zakończeniu tłum
uczestników pr zemaszerował ulicami
Dąbrowskiego i Starowiejską w stronę placu Jana
Pawła II.
Na czele pochodu tradycyjnie kroczyli Trzej
Królowie w asyście rycerzy. Ci ostatni w dłoniach
dzierżyli tarcze z herbem Rumi. Orszakowi
asystowała także grupa aktorów na koniach oraz
Chorągiew Jakuba Wejhera – odtwórcy historyczni
prezentujący realia XVII wieku. Oprawę dźwiękową
zapewniała orkiestra dęta. Wokalnie wspomagał ją
muzyk i dyrektor DK Janowo – Leszek Winczewski.
Setki mieszkańców
Jak co roku w uroczystym pochodzie tłumnie
uczestniczyli harcerze, reprezentacje rumskich
szkół, a także mieszkańcy chcący spędzić ten
wyjątkowy czas we wspólnym gronie. Wielu
uczestników założyło na głowy symboliczne
korony rozdawane przez organizatorów.
W czasie pochodu artyści z Miejskiego Domu
Kultury przygotowali szczególną inscenizację.
Aktorzy przebrani w stroje diabłów i aniołów
zmierzyli się ze sobą w widowiskowej walce.
Rezultat mógł być tylko jeden – dobro po raz
kolejny zwyciężyło!
– Orszak tradycyjnie zgromadził tłumy mieszkańców. Bardzo nas to cieszy. W tym roku po raz

kolejny mogliśmy uczcić święto Trzech Króli
w pięknej scenerii. Pomógł nam w tym delikatnie
prószący śnieg oraz oczywiście zaangażowanie
organizatorów - mówi burmistrz Michał Pasieczny.
Uroczysty pokłon
Pochód zakończył się przy placu Jana Pawła II. Tam
odbyła się inscenizacja pokłonu, jaki trzej królowie
złożyli Świętej Rodzinie. Po niej rumianie mogli
wysłuchać koncertu kolęd. Ten ostatni
przygotowała kapela Hora.
Zaproszony ze Szczyrku zespół tworzą polscy
i słowaccy górale grający na oryginalnych
ludowych skrzypcach, cymbałach czy altówkach.
Wykonane przez muzyków kolędy pełne były więc
góralskiej energii i radości.
– Scenariusz tej jednej z największych rodzinnych,
plenerowych imprez jest oparty na ewangelicznym

przekazie. Mędrcy ze wschodu wyruszają za
betlejemską gwiazdą, aby odkryć w ubogiej,
niepozornej szopie najprawdziwszego Boga –
informują przedstawiciele fundacji „Orszak Trzech
Króli” koordynującej wydarzenie. – Scenariusz
imprezy jest wszędzie bardzo zbliżony,
bo „napisany” już dwa tysiące lat temu, jednak
w poszczególnych miejscach nie brakuje lokalnego
kolorytu - dodają.
W Rumi wydarzenie organizowane jest przez
fundację Słowo. Jej członkowie od kilkunastu lat
promują wartości chrześcijańskie oraz organizują
wydarzenia o charakterze ewangelizacyjnym.
Wydarzenie współorganizowane jest przez Urząd
Miasta Rumi, Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
a także rumskie paraﬁe i pr ywatnych
przedsiębiorców.

Rumia naturalnie pomysłowa

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”
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Ludzkość poprawiona.
Jak najbliższe lata zmienią świat,
w którym żyjemy.

Grzegorz Lindenberg
Czy życzenia 100 lat życia już niedługo będą nietaktem?
Czy człowiek zapanuje nad bólem cierpieniem i strachem? A może
stanie się piękniejszy i inteligentniejszy, a przy tym zdrowszy?

Czy zapanuje powszechny dobrobyt, a praca będzie
dobrem reglamentowanym? Czy naszym
największym zmartwieniem będzie organizacja
wolnego czasu? Czy sztuczna inteligencja zastąpi
człowieka?
Na te i inne pytanie nie znajdziemy prostych
odpowiedzi, natomiast przekonamy się, że wizja
człowieka poprawionego genetycznie,
wyposażonego w niewyobrażalne możliwości
dzięki nowoczesnym komputerom o ogromnej
mocy obliczeniowej wcale nie jest taka odległa.
Swoją książkę Grzegorz Lindenberg podzielił na
dwie części: pierwszą część , zatytułowaną „W roli
półbogów” poświęcił osiągnięciom genetyki, drugą
pt. „Inteligencja poprawiona” zaawansowaniu prac
nad sztuczną inteligencją.
W obu tych dziedzinach za sprawą nowoczesnych
technologii nastąpił w ostatnich kilku latach
niewyobrażalny postęp.
Dzięki odkryciu w 2012 r. mechanizmu
CRISPR/Cas9, dzięki uniwersalnej, prostej, a przede
wszystkim taniej metodzie modyﬁkacji DNA
nastąpił przełom w genetyce. Już powstają nowe
odmiany roślin dające większe plony, odporne na
choroby, wymagające mniej wody. Niektóre już
zostają wprowadzane do uprawy i jeśli nie będzie

politycznych przeszkód i społecznego strachu,
to dokona się żywieniowa rewolucja. Powstają
nowe gatunki zwierząt. W nieodległej przyszłości
modyﬁkacja genetyczna pozwoli na skuteczne
leczenie tysięcy chorób genetycznych, w tym wielu
odmian raka, zarówno na etapie zarodka jak
i dorosłego człowieka. Możliwe będzie
rozpoznawanie i leczenie chorób zakaźnych, dziś
często śmiertelnych, nawet zanim wystąpią
pierwsze objawy. Prace nad wyeliminowaniem
genu starości i przedłużeniem zdrowego życia
o dziesiątki lat są już bardzo zaawansowane.
Rozwój nauki i technologii jeszcze bardziej
przyśpieszył dzięki komputerom nowej generacji.
Nasz świat się diametralnie zmieni, bo sztuczna
superinteligencja przejmie wiele naszych
obowiązków. Już potraﬁ identyﬁkować ludzi na
podstawie ich zachowania, rozpoznawać twarze
w tłumie, proﬁlować nasze upodobania. Potraﬁ
stawiać diagnozy, wykonywać operacje
chirurgiczne. Roboty przejmują całe branże
zawodowe, takie jak transport czy logistyka.
W większości dotychczasowych zawodów sztuczna inteligencja wywoła bezrobocie, ale
„to dzięki niej, dzięki robotyzacji, nowym technikom
wytwarzania (…) i nowym technologiom, które

nieustannie są wynajdywane, rosnącemu
bezrobociu towarzyszyć będzie nie spadek, ale
znaczne zwiększenie PKB krajów rozwiniętych
i reszty świata.” Jest więc szansa, że pracując mniej,
będzie się żyło lepiej.
Fascynujący wywód, szczegółowo udokumentowany i opatrzony przypisami zaskakuje,
szczególnie gdy uświadomimy sobie perspektywę
czasową. To zaledwie za dwie – trzy dekady
będziemy musieli przewartościować nasze życie.
Autor obok bardzo optymistycznej wizji przyszłości,
nie traci z pola widzenia zagrożeń, które mogą
towarzyszyć postępowi nauki. Implikacje etyczne,
społeczne i polityczne dają się przewidzieć.
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana
przez tyranów. W wyniku zmian na rynku pracy
mogą się tworzyć nowe podziały społeczne,
a genetyka może być użyta w niecnym celu.
Niemniej jednak zmiany są nieuniknione, już się
dzieją, czy tego chcemy czy nie. Przyszłość wkroczy
w nasz świat bez ostrzeżenia.
Myślę, że książka G. Lindenberga to lektura
obowiązkowa.
Polecam Krystyna Laskowicz.

PRZYPOMINAMY

harmonogram wywozu odpadów W aplikacji „Kiedy Wywóz”
Dzięki aplikacji na telefony
Aplikacja dostępna na:
komórkowe „Kiedy wywóz”
mieszkańcy mogą na bieżąco
zapoznawać się z harmonogramem
wywozu odpadów – i nie tylko.

Rumskie Nowiny nr /luty/
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W Rumi przybywa

mieszkańców

Miasto się
rozrasta
Rośnie liczba osób zameldowanych
na terenie Rumi, przybywa także
cudzoziemców, natomiast liczba
małżeństw pozostaje niemal na tym
samym poziomie. Poniżej
prezentujemy szczegółowe
statystyki podsumowujące 2018 rok.
Optymistyczne dane
Pod koniec 2017 roku liczba osób zameldowanych
w Rumi na pobyt stały wynosiła 45 861, a na pobyt
czasowy 834, co dało łącznie 46 695 mieszkańców.
W minionym roku wartości te wzrosły kolejno do 46
004 oraz 846, co daje 46 850 osób. Oznacza to
wzrost o 155 mieszkańców.
Z kolei według danych prezentowanych przez
Główny Urząd Statystyczny (Ludność. Stan
i struktura oraz ruch naturalny w przekroju
terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 30 VI) Rumia
liczy 48 832 mieszkańców. Dane te opracowano
według krajowej deﬁnicji zamieszkania. Oznacza to,
że bilans nie obejmuje osób przybyłych z zagranicy
na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych
mieszkańców przebywających czasowo za granicą.
Najwięcej w powiecie
Rumia jest obecnie najliczniej zamieszkiwanym
mieście w powiecie wejherowskim. Pod koniec 2018
roku w stolicy powiatu mieszkało 46 418 osób

LICZBA MIESZKAŃCÓW

LICZBA CUDZOZIEMCÓW

LICZBA ZAWARTYCH MAŁŻEŃSTW

LICZBA DZIECI URODZONYCH,
ZAMELDOWANYCH NA TERENIE RUMI

LICZBA ZGONÓW

(spadek o około 100 względem 2017 roku),
natomiast w sąsiedniej Redzie liczba mieszkańców
wzrosła do 24 550 (wzrost o ponad 500).
Pozostałe wskaźniki
W Rumi przybywa też cudzoziemców. Pod koniec
2017 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy
było łącznie 126 obcokrajowców, natomiast
według zeszłorocznych statystyk liczba ta wzrosła
do 186 cudzoziemców.
Co ciekawe, liczba zarejestrowanych w Rumi
małżeństw, zawieranych również poza granicami
kraju, utrzymuje się niemal na tym samym
poziomie. W Roku 2017 w związek małżeński

wstąpiły 224 pary, natomiast w roku 2018 liczba ta
wzrosła do 225 par.
Tendencja spadkowa dotyczy noworodków. Liczba
dzieci urodzonych w 2017 roku, zameldowanych na
terenie Rumi, wynosi 572, natomiast w roku 2018
liczba ta spadła do 523. Podobnie jest w przypadku
rumskich dzieci narodzonych poza granicami kraju.
W roku 2017 liczba tzw. transkrybowanych aktów
urodzenia wyniosła 93, natomiast w minionym roku
rumskich dzieci urodzonych za granicą było 68.
Jeśli chodzi o liczbę zgonów, to w roku 2017
odnotowano ich 281, natomiast w roku 2018 liczba
ta wzrosła do 314.

MAPA jakości powietrza w Rumi
Zakup pięciu urządzeń służących do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń
pyłu PM10 pozwolił na stworzenie miejskiej sieci monitoringu jakości
powietrza. Uzyskane wyniki są ogólnodostępne, dzięki interaktywnej mapie.
Pięć lokalizacji
Czujniki zlokalizowane są przy ulicach:
Sobieskiego, Sabata, Kujawskiej, Kościelnej oraz
Różanej. Aktualne wyniki pomiarów, w czasie
zbliżonym do rzeczywistego, można sprawdzić na
internetowej platformie – powietrze.rumia.eu.
Pomiary stężeń pyłu PM10 [μg/m3] oraz
benzo(a)pirenu [ng/m3] trwają w Rumi od
października 2015 roku i są realizowane, na
zlecenie gminy, przez Agencję Regionalnego
Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.
Ponadto w 2017 roku samorząd nawiązał
współpracę z Politechniką Gdańską, w ramach
projektu „e-Pionier”.
Puk, puk – jest tam smog?
Dodatkowym działaniem służącym poprawie
jakości powietrza w Rumi, podejmowanym przede

wszystkim w okresie grzewczym, są kontrole
pieców przeprowadzane przez straż miejską.
Tygodniowo funkcjonariusze interweniują
w takich sprawach około 20 razy, na terenie całego
miasta.
Większość inspekcji odbywa się tradycyjną
metodą, poprzez bezpośrednie zajrzenie do
kotłowni i pieca. Jeśli mundurowi mają
jakiekolwiek wątpliwości co do paliwa, wówczas
pobierane są próbki popiołu. Funkcjonariusze
zdobyli niezbędne uprawnienia podczas szkolenia
na rzeczoznawców, które zostało przeprowadzone
w 2017 roku przez Centralne Laboratorium
Pomiarowo-Badawcze. Specjalne certyﬁkaty
uzyskało wówczas 4 strażników miejskich z Rumi.
Rozbudowana sieć czujników powinna ułatwić
mundurowym pracę. Funkcjonariusze co roku

nakładają w sezonie grzewczym kilkanaście
mandatów za spalanie śmieci. Ich wysokość waha
się od 20 do 500 złotych, a w przypadku odmowy
przyjęcia grzywny lub gdy sytuacja się powtarza,
mundurowi kierują wniosek do sądu. W takim
przypadku kara ﬁnansowa może wynieść nawet
5000 złotych. Sankcje te nie wszystkich jednak
odstraszają.

Inwestycje
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Coraz bliżej nowej
siedziby strażaków
Nie tylko nowa strażnica, ale i sala
edukacyjna, boisko sportowe, plac
manewrowy oraz ścianka
wspinaczkowa – taka infrastruktura ma
powstać u zbiegu ulic Reja i Fredry, by
służyć Jednostce RatowniczoGaśniczej numer 2 w Rumi.
Porozumienie, dzięki któremu
inwestycja zostanie zrealizowana,
zostało podpisane 10 stycznia
w wejherowskim starostwie.

Wysokie standardy
Dokumenty sygnowali: starosta wejherowski
Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek Thiel,
burmistrz Michał Pasieczny oraz komendant
PSP w Wejherowie st. bryg. Jacek Niewęgłowski.
W ramach przedsięwzięcia powstać ma przede
wszystkim nowoczesny budynek o powierzchni
użytkowej około 1800 metrów kwadratowych.
Poza pomieszczeniami niezbędnymi do
funkcjonowania jednostki, planowane jest
również wykonanie sali edukacyjnej,
wielofunkcyjnego boiska sportowego, placu

manewrowego oraz wspinalni wraz z bieżnią do
sportu pożarniczego. Budowa ma się zakończyć
najpóźniej w 2024 r. Szacowany koszt inwestycji
to około 9 milionów złotych.
Kontynuacja działań
Umowa stanowi kolejny krok w kierunku
rozpoczęcia tej inwestycji, pierwszym etapem
b y ł o p o d p i s a n i e t ró j s t ro n n e g o l i s t u
intencyjnego w październiku 2017 roku. Jak na
razie nie wiadomo, co się stanie z dotychczasową siedzibą strażaków.

Ogłoszony został przetarg na modernizację targowiska
Inwestycja jest możliwa dzięki
zdobytemu dofinansowaniu
unijnemu. Całość kosztów
oszacowano na ponad 1 500 000
złotych, z czego ok. 1 000 000
złotych to suma przyznanych
środków europejskich. Umowę
o dofinansowanie podpisał
zastępca burmistrza Piotr
Wittbrodt oraz wicemarszałek
województwa pomorskiego
Wiesław Byczkowski.

FOR RURAL DEVELOPMENT

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Inwestycje

INWESTYCJE aktualizacja

Mieszkania komunalne

Kończą się prace nad wykonaniem parteru budynku.

Kładka pieszo-rowerowa

Rozstrzygnięto przetargi
oraz podpisano umowy
na wykonanie następujących
inwestycji:
ź

Miasteczko Ruchu Rowerowego dla dzieci (ul. Topolowa)

ź

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8
(ul. Rodziewiczówny)

ź

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4
(ul. Świętojańska)

Trwa budowa kładki pieszo-rowerowej nad
Zagórską Strugą. W ramach inwestycji,
dzięki zdobytym środkom zewnętrznym,
zbudowany zostanie także chodnik oraz
ścieżka rowerowa. Koszt inwestycji to około
400 tysięcy złotych. Prace zakończą się
najprawdopodobniej w kwietniu tego roku.
W dalszej perspektywie powstać ma
również bezpieczny ciąg rowerowy do
granic miasta, w kierunku Reszek oraz
Zbychowa.
To kolejny etap postępującej rewitalizacji,
w ramach której na Zagórzu powstaną
m.in. obiekty małej architektury, ścieżki
rowerowe, place zabaw, chodniki, układ
drogowy wraz z miejscami postojowymi,
a t a k ż e w y re m o n t o w a n e z o s t a n ą
wielorodzinne budynki mieszkalne.

Inwestycje
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Stadion MOSiR Już wkrótce z nową bieżnią

Tr wa pr zebudowa stadionu
Miejskiego Ośrodka Spor tu
i Rekreacji. Miłośnicy sportu już
wkrótce będą mogli cieszyć się
zmodernizowanym obiektem.
Miesiące ciężkiej pracy
Efekty dotychczasowej pracy widoczne są
gołym okiem. Przeprowadzono m.in. roboty
ziemne związane z korytowaniem pod bieżnię,
montaż odwodnienia liniowego i obrzeży,
montaż instalacji elektrycznej oraz kanalizacji
teletechnicznej. Rozpoczęto także częściową
wycinkę dr zew, które uniemożliwiały
kontynuowanie prac, a także usuwanie skarpy
pod dawną trybuną zachodnią.
Na przeprowadzenie najbardziej efektownej
części prac, czyli montażu nawierzchni
tar tanowej, wykonawca musi jeszcze
poczekać. Aby ułożyć ją w sposób trwały,
wymagany jest dłuższy okres bezdeszczowej
pogody. Znaczenie ma także temperatura - nie
może być zbyt niska. Z tego powodu ten etap

prac przesunięto na maj i czerwiec.
Tartan to specjalne tworzywo poliuretanowe,
wyjątkowo odporne na ścieranie. Używa się go
do wykładania bieżni, rozbiegów i rzutni boisk
sportowych. Powszechnie stosuje się go
w obrębie obiektów lekkoatletycznych na
całym świecie.
– My również nie możemy doczekać się nowej
bieżni. Przez lata pozostawiała ona wiele do
życzenia. Jestem jednak przekonana, że już
wkrótce warunki się poprawią. Jeszcze
odrobina cierpliwości i wreszcie będziemy
mogli cieszyć się obiektem sportowym
z prawdziwego zdarzenia – mówi Jolanta Król,
dyre k t o r Mi e j s k i e go Oś ro dk a S po r t u
i Rekreacji.
Z niemal identycznym problemem mierzył się
na przełomie 2017 i 2018 roku sąsiedni
samorząd – Reda. Bieżnia lekkoatletyczna
w obrębie redzkiego stadionu również nie
mogła zostać ukończona w okresie jesiennozimowym ze względu na niesprzyjające
warunki pogodowe.

Długo oczekiwana modernizacja
Stadion MOSiR wkrótce zmieni się nie do
poznania. Najważniejszą częścią planowanej
inwestycji będzie wymiana nawierzchni bieżni
okólnej. Żwirowa trasa od dawna nie spełniała
wymagań biegaczy. W obrębie nowego obiektu
wytyczone będzie sześć torów. Dystans nie
ulegnie zmianie i wciąż będzie wynosił 400
metrów.
Inwestycja zakłada także montaż urządzeń
lekkoatletycznych, przebudowę rozbiegu do
skoku w dal i trójskoku, rzutni do rzutu kulą
i oszczepem, a także budowę zakola
lekkoatletycznego do skoku wzwyż oraz
wielofunkcyjnego boiska tartanowego.
W ramach projektu wymienione zostaną także
bramki na boisku trawiastym. Obiekt doczeka
się też modernizacji oświetlenia, ogrodzenia
oraz częściowo skarpy pod dawnymi trybunami.
– Prace w obrębie stadionu trwają. Widać je
gołym okiem. Inwestycja została rozpoczęta, są
na nią środki. Teraz potrzebujemy już tylko
czasu – podsumowuje Jolanta Król, dyrektor
MOSiR.

Łączniki pomiędzy
ul. 3-go Maja,
ul. Ormińskiego
i ul. Świętojańską
Prace zostały zakończone

Odblaskowe elementy na przejściach dla pieszych
Przejścia dla pieszych zlokalizowane przy
ul. Żwirki i Wigury (przy Sienkiewicza oraz
Okrężnej), ul. Ceynowy (przy Sienkiewicza)
oraz przy ulicy Derdowskiego (przy SP nr 8) są
bezpieczniejsze. Przeprowadzono prace
drogowe, związane z montażem
odblaskowych elementów. Przejścia stały się
więc lepiej widoczne.

Rumskie Nowiny nr /luty/
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Odprowadzenie wód
deszczowych i roztopowych
Nowa opłata dla mieszkańców

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie postanowienia nowej ustawy „Prawo wodne”. Przyjęte przepisy
nakładają na samorządy obowiązek opłaty za odprowadzanie do środowiska wód deszczowych
i roztopowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W przypadku Rumi
kwota ta - w zależności od przyjętej stawki – może liczyć nawet ponad dwa miliony złotych.

Jak uzyskać ulgę?
W myśl nowej uchwały
uzyskanie kolejnych ulg możliwe
jest w następujących sytuacjach:
ź

ź

ź

ź

ź

ź

ź

Jeżeli ponad 40% wód opadowych
i roztopowych z powierzchni utwardzonych
zostaje zagospodarowanych na terenie danej
nieruchomości (ulga 20%);
Jeżeli ponad 40% wód opadowych
i roztopowych z powierzchni utwardzonych
jest retencjonowanych na czas nie krótszy niż
1 godzina (ulga 20%);
Jeżeli dana nieruchomość spełnia
jednocześnie oba powyższe punkty ulga
wzrasta do 60%;
Jeżeli udział powierzchni biologicznie
czynnej w obrębie danej nieruchomości
przekracza 80% (ulga 20%),
Jeżeli na terenie nieruchomości występują
drzewa o określonych parametrach: na każde
rozpoczęte 800 m2 przypada co najmniej
jedno drzewo o wysokości nie mniejszej niż 7
m i obwodzie pnia mierzonym na wysokości
1,3 m nie mniejszym niż 70 cm (ulga 10%);
Dla powierzchni utwardzonych materiałami
pó ł pr z e pu s z cz a l n ymi o f a k t ycz n e j
przepuszczalności ponad 50% przy wyliczaniu
opłaty stosuje się współczynnik 0,5;
Dodatkowo dla nieruchomości podłączonych
do systemów zamkniętej lub otwartej
kanalizacji deszczowej wyłącznie za pomocą
przelewu awaryjnego pobiera się opłatę
w wysokości 5% kwoty bazowej.

W tej sytuacji podczas grudniowej sesji Rady
Miejskiej radni - wzorem innych samorządów
w Polsce - zdecydowali o wprowadzeniu opłat za
odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych.
Dotyczą one tylko tych obiektów, z których
wody odprowadzane są bezpośrednio lub
pośrednio do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Opłatę za usługę odprowadzenia wody opadowej
i roztopowej w myśl nowych przepisów oblicza się
poprzez pomnożenie trzech elementów:
przyjętej przez radnych kwoty 10 zł netto, sumy
wszystkich powierzchni utwardzonych (w tym
dachów) w obrębie danej nieruchomości oraz
rocznej sumy opadów zarejestrowanych przez
gminną stację pomiarową.
Pozytywnym aspektem nowej opłaty są
wprowadzone ulgi. Różnią się one w zależności
od podjętych w obrębie danej nieruchomości
działań mających na celu odciążenie kanalizacji
deszczowej i zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych na danym terenie. Te obiekty, które
w dużym stopniu dbają o właściwe
zagospodarowywanie wód mogą liczyć na łączne
ulgi nawet w wysokości 90%.
Podatek dla poszczególnych nieruchomości
wyliczają urzędnicy z Wydziału Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
O jego wymiarze poszczególni mieszkańcy
poinformowani zostaną listownie po zamknięciu
okresu rozliczeniowego (1 rok kalendarzowy) nie
później niż do końca września następnego roku.
W celu uzyskania ulg należy złożyć do końca roku
pisemną deklarację dot. spełnienia warunków
przyznania danej ulgi.
Warto zaznaczyć, że ulgi za bieżący rok można
uzyskać nawet wtedy, gdy przesłanki do ich
utrzymania zostaną spełnione dopiero w czasie
jego trwania. Osoby zainteresowane informacją o
działaniach, których podjęcie umożliwi uzyskanie
ulg, mogą kontaktować się z Naczelnikiem

Wydziału GNR (58 679 65 68).
W założeniu nowa opłata ma zachęcić
mieszkańców (a także wspólnoty, spółdzielnie czy
inne podmioty) do podejmowania w obrębie
swoich nieruchomości działań mających na celu
zwiększenie retencji (stosowania powierzchni
półprzepuszczalnych, budowy zbiorników
retencyjnych itp.); rozsączania, a także wtórnego
wykorzystywania wody opadowej.
„Wymuszona” opłata
Nowa opłata jest związana m.in. z koniecznością
ponoszenia pr zez samor ządy nowych
zobowiązań na r zecz Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

– Nowa opłata na rzecz Wód Polskich nie
wpłynie na rozwój lokalnej sieci kanalizacyjnej. Pieniądze te traﬁą przede
wszystkim do instytucji rządowej, czyli PGW
Wody Polskie. Mieszkańcy, którzy dbają
o samodzielne zagospodarowywanie wody
opadowej praktycznie nie odczują skutków
nowej uchwały. Warto jednak podkreślić,
że władze centralne po raz kolejny zrzucają
na gminę dodatkowe obowiązki, nie oferując
nic w zamian – komentuje radny Piotr
Bartelke. – Warto też dodać, że obliczanie
stawek dla poszczególnych nieruchomości
stanie się obowiązkiem pracowników Urzędu
Miasta, co oznacza, że konieczne będzie
zatrudnienie dodatkowych osób – dodaje.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Co słychać w metropolii
To nowa rubryka, w której będziemy
zamieszczać najważniejsze informacje
ze stowarzyszenia samorządowego
„Obszar Metropolitalny Gdańsk- GdyniaSopot”, którego Rumia jest członkiem.
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Lichnowy

„ Obszar Metropolitalny G-G-S powstał w celu
zacieśnienia współpracy na rzecz harmonijnego
rozwoju oraz jak najlepszego wykorzystania
potencjału sąsiadujących ze sobą miast, gmin
i powiatów. Dziś obszar Metropolii zamieszkuje
1,5 miliona osób, z pośród których połowa
mieszka w Trójmieście, a połowa w 46 gminach
do niego przyległych. Rumia jest istotnym
i liczącym się par tnerem Obszaru
Metropolitalnego. Wspólnie realizujemy liczne

Tczew

inwestycje infrastrukturalne i społeczne. Dzięki
współpracy metropolitalnej w Rumi powstaną
dwa węzły integracyjno-przesiadkowe przy
dworcach, zrewitalizowana zostanie dzielnica
Zagórze, uruchomione zostaną centra usług
społecznych, 3 obiekty przeszły kompleksową
termomodernizację. Już niebawem ruszy
również System Roweru Metropolitalnego
MEVO, którego Rumia jest partnerem”.
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Najczęściej zadawane pytania nowa rubryka
Od tego wydania będziemy publikować odpowiedzi na pytania, które są najczęściej kierowane do Referatu
Promocji i Komunikacji Społecznej mailowo lub poprzez Facebooka. Pojawiać się będą nie tylko tematy związane
z publikowanymi w biuletynie artykułami, ale i poruszające zupełnie odmienną problematykę.
Jeśli macie pytanie, na które powinni
odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu Miasta
Rumi, to prześlijcie je na adres mailowy:
promocja@um.rumia.pl bądź za
pośrednictwem facebookowego profilu:
Miasto Rumia. Najciekawsze kwestie zostaną
poruszone w kolejnym wydaniu. W tym
numerze skupimy się na temacie transportu
kolejowego oraz infrastruktury.
Pani Urszula: Witam, czy posiadają Państwo
jakiekolwiek informację o planowanej
budowie przystanku SKM Rumia Biała Rzeka?
W połowie 2018 roku zespół prasowy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformował,
że ustalenia powinny zakończyć się
najpóźniej jesienią. Nie ukrywam, że jest to
dla mnie, i nie tylko dla mnie, bardzo ważna
informacja. Czy są Państwo w stanie zbadać
ten temat? Będę wdzięczna za każdą
informację. Pozdrawiam.
Odpowiedź: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rok
temu podpisały umowy na zaprojektowanie
modernizacji linii kolejowej z Gdyni Chyloni,
Rumskie Nowiny nr /luty/

przez Lębork, do Słupska. Nowoczesna stacja
kolejowa Rumia „Biała Rzeka” ma powstać
w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202. PKP
PLK aktualnie projektuje inwestycje związaną ze
stacją i tunelem na wysokości centrum
handlowego Auchan. Prace projektowe powinny
zakończyć się w IV kwartale 2019 roku. Natomiast
roboty budowlane zostały zaplanowane na lata
2020-2023.
Pani Karolina: Dzień dobry! Piszę do Państwa
z dość poważnym problemem, z którym
napotkałam się po urodzeniu dziecka –
chodzi o poruszanie się z wózkiem dziecięcym
po dworcu w Rumi. O ile do kas i na peron nr 1
dostanę się bez problemu, o tyle peron nr 2
pozostaje poza zasięgiem. Winda umożliwia
jedynie zjechanie do tunelu, jednak aby
dostać się na peron nr 2, należy pokonać
schody pod górę. Nie byłoby z tym problemu,
jeżeli na schodach powstałby szerszy
podjazd. Obecnie są to dwie wąskie szyny,
które nie są dostosowane do wózków
dziecięcych wyposażonych w szersze opony.

Myślę, że wiele osób poparłoby inicjatywę
zbudowania odpowiedniego podjazdu do
wózków. Czy miasto planuje coś zrobić w tej
sprawie?
Odpowiedź: Zdajemy sobie sprawę z problemu,
który dotyka Panią oraz innych mieszkańców
miasta, jednak jeśli chodzi o infrastrukturę
kolejową, to miasto nie jest ani właścicielem,
ani zarządcą tych obiektów. W związku z tym
gmina nie ma możliwości przeprowadzenia
żadnych prac umożliwiających przystosowanie
tych obiektów do potrzeb matek z dziećmi oraz
osób niepełnosprawnych. Zdajemy sobie jednak
sprawę z wagi problemu oraz konieczności
modernizacji poszczególnych obiektów
(dworców, peronów, tuneli). Dlatego władze
miasta podjęły rozmowy ze spółką PKP.
W efekcie udało się wpisać do planów spółki
budowę dwóch wind. Jedna będzie dostępna od
ul. Towarowej, a druga zostanie zamontowana
na peronie. Mają one powstać do końca 2022
roku, obecnie trwa ich projektowanie.
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Ostatniego dnia stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej Rumi. Radni dyskutowali na tematy
związane z budżetem obywatelskim, podjęto także szereg ważnych uchwał dotyczących spraw
inwestycyjnych i społecznych.
Nowości w budżecie obywatelskim

Dobra wiadomość dla SP nr 7

Najbliższą edycję budżetu obywatelskiego
czekają duże zmiany. Najważniejsza modyfikacja
to możliwość głosowania także w formie
papierowej, w specjalnie zorganizowanych
punktach – dotychczas głos oddać można było
jedynie za pośrednictwem Internetu.
Podjęto także decyzję dotyczącą maksymalnych
kwot poszczególnych projektów – propozycje
inwestycyjne będą mogły kosztować do
300 tys. zł, a prospołeczne – do 50 tys. zł.
To odpowiedź na rosnące koszty materiałów i usług.
Od 2020 roku zmieni się też okres realizacji
projektów. Odtąd będzie on wynosił dwa lata. Jak
zaznaczali radni, wiele z inwestycji ze względów
proceduralnych trudno zrealizować w dwanaście
miesięcy.
Zmiana dotyczy również projektów realizowanych na terenie placówek oświatowych.
W danej edycji do realizacji będzie mógł zostać
wybrany tylko jeden projekt.
– Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na
wnioski mieszkańców i przede wszystkim mają na
celu zmobilizowanie rumian do jeszcze większej
aktywności – powiedział przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki.

Rada Miejska wyraziła też zgodę na dzierżawę
działki przy Szkole Podstawowej nr 7. Dzięki
temu możliwe będzie wybudowanie przez
zewnętrzny podmiot tzw. hali balonowej –
Inwestor, który wyłoniony zostanie w przetargu
zbuduje halę, z której nieodpłatnie korzystali
będą uczniowie szkoły. Po godzinach lekcyjnych
hala będzie wynajmowana przez inwestora
w celach komercyjnych. To najlepsze
rozwiązanie dla miasta jak i szkoły – mówi
radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz.
Nowa ulica Kazimierska
Podjęto także decyzję o budowie ul.
Kazimierskiej. Jeszcze w tym roku powinna ona
zostać przedłużona do ogródków działkowych,
następnie do ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska
Polskiego. To jedna z najważniejszych
inwestycji, która ma zaktywizować tereny
inwestycyjne znajdujące się w tej części miasta.
– Realizacja tego zadania jest bardzo
kosztowna, ale niezbędna. Nowe firmy
oznaczają dla miasta nowe miejsca pracy,
coroczne wpływy z podatków, które zostaną

przeznaczone na działania inwestycyjne
i prospołeczne – dodaje przewodniczący Rady
Miejskiej Ariel Sinicki.
Po raz kolejny uchwalono lub zmodyfikowano
m i e j s c o w e p l a n y z a g o s p o d a ro w a n i a
przestrzennego. Tym razem uporządkowano
stan prawny m.in. terenów w pobliżu Góry
Markowca, a także okolic ulic Lipowej,
Mostowej, Topolowej, Targowej czy Żwirki
i Wigury.
Pieniądze dla nauczycieli
Ponadto radni przeznaczyli środku z budżetu
miejskiego w wysokości ponad 223 tysięcy
złotych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Podczas sesji zatwierdzono także plany prac
poszczególnych komisji na 2019 rok. W związku
z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Miejskiej
Rumi konieczne było także wyłonienie spośród
radnych przedstawicieli naszego miasta
w Stowarzyszeniu Gmin „Małe Trójmiasto
Kaszubskie”. Zostali nimi Piotr Bartelke, Teresa
Hebel, Lucyna Miotk, Henryk Grinholc, Florian
Mosa i Krzysztof Woźniak.

W miesiącu lutym nie odbędzie się sesja planowana.
Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: w każdy poniedziałek w godzinach od 16:00 do 17:00 w Urzędzie Miasta

Rumia naturalnie pomysłowa
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SYLWETKI RadnYCH Rumi
Od listopada 2018 roku Rada Miejska Rumi obraduje w nowym składzie. Radni nowej kadencji
odpowiedzieli na pytania redakcji Rumskich Nowin i przedstawili swoje plany dotyczące pracy
w samorządzie.
w cztery oczy z Ojcem Świętym. Zapytał
wówczas skąd jesteśmy, a kiedy odpowiedzieliśmy „z Rumi”, od razu wiedział,
że jest to miejscowość położona przy Gdyni.
Ta podróż zapadła mi głęboko w sercu.
W Radzie Miejskiej: moim priorytetem będą
działania w dziedzinie rozwijania oświaty.
Postaram się nie zawieść oczekiwań moich
wyborców - będę wspierała projekt rozbudowy
sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1
i nr 6, chciałabym także, aby w Rumi powstała
ścieżka historyczna przedstawiająca dzieje
naszego miasta. Bliskie są mi również projekty
związane z rozwojem ścieżek rowerowych.

O sobie: mieszkam w Rumi od dzieciństwa.
Z wykształcenia jestem nauczycielem, we
wrześniu 2018 roku przeszłam na emeryturę po
40 latach pracy w zawodzie. Rozpoczynałam

pracę w Szkole Podstawowej nr 6, potem
pracowałam w Szkole Podstawowej nr 8, a od
1990 roku pracowałam w Szkole Podstawowej
nr 1, w której do 2009 roku pełniłam także
funkcję wicedyrektora. Zawsze uwielbiałam
swoją pracę.
W wolnych chwilach: moją pasją jest edukacja
dzieci i młodzieży, kształtowanie młodych
charakterów. Bliskie są mi także tradycje
kaszubskie. W chwilach wolnych lubię słuchać
muzyki klasycznej, chętnie sięgam po książkę,
a także podróżuję. Największym moim
przeżyciem była wizyta w Watykanie. W 1992
roku uczestniczyłam w audiencji u papieża Jana
Pawła II. Delegacja z naszej szkoły spotkała się

O sobie: na co dzień prowadzę działalność
gospodarczą, serwis telefonów komórkowych.
Jestem zawodnikiem RC Arka Rumia, gram
w pierwszej linii młyna. W sezonie trenujemy trzy
razy w tygodniu, poza sezonem dwa razy.
W klubie skupiam się też na sprawach
organizacyjnych. Staram się być pomocny
w każdej sprawie.
W wolnych chwilach: zajmuje się przede
wszystkim sportem, praktycznie każdą
dyscypliną od lekkoatletyki po gry zespołowe.
W RC Arka Rumia staramy się być dużą, fajną
rugbową rodzinką. Angażujemy się w akcje
charytatywne, pomagamy młodszym

zawodnikom, organizujemy turnieje. Regularnie
jeżdżę także na mecze piłkarskie Arki Gdynia,
dawniej reprezentowałem gdyńską Arkę jako
rugbista, ten klub wciąż jest mi bardzo bliski.
W Radzie Miejskiej: zajmuję się sportem,
zarówno od strony inwestycji, jak i przedsięwzięć
społecznych. Bardzo cieszę się, że udało się
pozyskać środki na bieżnię wraz z infrastrukturą
dla lekkoatletów w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, teraz dużym wyzwaniem jest dla nas
budowa sali gimnastycznej m.in. w Szkole
Podstawowej nr 6. Planowana jest też budowa
przy w Szkole Podstawowej nr 7 tzw. hali
balonowej, czyli lekkiej dmuchanej hali, w której

dzieci ze szkół oraz członkowie klubów
sportowych będą mogli ćwiczyć, szczególnie
w sezonie jesienno-zimowym.

Rugby Club Arka Rumia. Jako rugbista
zdobyłem między innymi Puchar Polski.
To właśnie sport jest jednym z moich głównych
zainteresowań. Uważam, że aktywność ﬁzyczna
powinna towarzyszyć ludziom na każdym
etapie życia. Jestem pewien, że przyczyniłoby
się to do poprawy naszego zdrowia oraz
jakości życia.
W wolnych chwilach: czas wolny staram się
spędzać na świeżym powietrzu. Wybieram
te aktywności, w których może towarzyszyć
mi córka. Staram się także uczestniczyć
w wydarzeniach spor towych, zarówno
organizowanych w Rumi, jak i pobliskich
miastach. Szczególnie na meczach Arki Gdynia.
Klub ten – razem z zespołami rumskimi – jest mi
bardzo bliski. Czasami udaje mi się też

uczestniczyć w treningach sztuk walki
i uczęszczać na siłownię.
W Radzie Miejskiej: jestem przewodniczącym
Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji; członkiem
Komisji Bezpieczeństwa. Uważam,
że szczególnie ważna jest popularyzacja
aktywnego stylu życia wśród najmłodszych. Do
alternatywnych sposobów spędzania wolnego
czasu chcę też zachęcać starszych
mieszkańców. Dlatego skupiam się przede
wszystkim na rozwijaniu infrastruktury
sportowej oraz organizowaniu różnego rodzaju
wydarzeń popular yzujących aktywność
ﬁzyczną. Poza tym staram się uczestniczyć we
wszystkich projektach, które mają kluczowe
z n a c z e n i e d l a R u m i . B a rd z o m o c n o
zaangażowałem się w Rewitalizację Zagórza.

Teresa Hebel

Tomasz Urbaniak-Dzienisz
O sobie: na co dzień jestem dumnym tatą córki
Laury i radnym obecnej kadencji. Poza tym
jestem współwłaścicielem ﬁrmy zajmującej się
kompleksowym serwisem klimatyzacji. Przez
wiele lat byłem zawodnikiem i działaczem
Rumskie Nowiny nr /luty/
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Amerykański nalot na lotnisko w okupowanej Rumi

Akcja lotnicza z 6 sierpnia 1944 roku
Podczas II wojny światowej okupowana Rumia nazywana była
„zapleczem Luftwaffe”. Na terenie dzisiejszego miasta znajdowały się
fabryki produkujące części do niemieckich samolotów oraz lotnisko
wojskowe. Wkrótce obiekty te stały się celem bombardowań alianckich.
W pierwszych latach wojny administracja
niemiecka okupująca Rumię nie była narażona na
szersze działania wojenne. Zmieniło się to w 1943
roku. Wówczas wojska alianckie rozpoczęły
regularne bombardowania obiektów militarnych
znajdujących się na terenie całej Polski, także
Pomorza.
W amerykańskich archiwach wojskowych
zachował się przynajmniej jeden raport taktyczny
dokumentujący operację, której celem było
lotnisko w Rumi.
Amer ykańska Ósma Armia Powietrzna
przeprowadziła ją 6 sierpnia 1944 roku.
W bombardowaniu wzięło udział aż 75
bombowców typu B-17 „Flying Fortress”
eskortowanych przez dwie grupy myśliwców typu
P-51 „Mustang”.
Bombowce wleciały w obszar powietrzny Rumi
dokładnie o godzinie 12:51. Jak można
przeczytać w raporcie, warunki pogodowe były
bardzo dobre, niemal idealne. „Latające fortece”
zrzuciły na rumskie lotnisko 109 ton materiałów

wybuchowych. Kompletnie zniszczyły one 15
magazynów (montażowni?), uszkodziły kolejne
10. W mniejszym stopniu ucierpiały dwie hale
główne oraz hangar. Uszkodzono także
niemieckie samoloty - siedem mniejszych i dwa
większe. Kompletnie zniszczono kolejne trzy.
Podczas bombardowania nie spisała się
niemiecka artyleria przeciwlotnicza. Raport
wojskowy zauważa, że ostrzał z jej strony był
skromny i całkowicie niecelny.
Po zakończeniu bombardowania samoloty
alianckie wycofały się nad Zatokę Gdańską
i drogą okrężną kontynuowały lot na
południowy-wschód. Miejsce lądowania
zlokalizowane było na terenie Związku
Radzieckiego.
W drodze powrotnej samoloty alianckie
napotkały w okolicach Olsztyna ok. 20
niemieckich myśliwców typu Focke-Wulf Fw 190
i Messerschmitt Bf 109. Wywiązała się
krótkotrwała walka. Wrogie samoloty zdołały
lekko uszkodzić przynajmniej 21 bombowców,

Lotnisko wojskowe w momencie bombardowania. Okolicę spowija dym po wybuchach bomb

większe obrażenia zadano dwóm kolejnym.
Żadnego nie zdołały jednak strącić.
Ubezpieczające całą formację P-51 „Mustang”
stosunkowo łatwo odparły niemieckie siły.
Według amerykańskich pilotów udało się
zniszczyć dwa wrogie samoloty, kolejne dwa
uszkodzić.
Późnym popołudniem wszystkie alianckie
samoloty wylądowały bezpiecznie w Mirgorodzie
i Połtawie (obecnie wschodnia Ukraina).
W kolejnych dniach przeprowadziły jeszcze
bombardowania bazy paliwowej na terenie
Trzebini, a także obiektów lotniczych w Rumunii
i Francji. Całą operację zakończono 12 sierpnia.
Okazała się ona szczęśliwa – nie stracono w jej
trakcie żadnego z samolotów.
W raporcie umieszczono niezwykle cenne zdjęcia
lotnicze dokumentujące całą operację. Widać na
nich skalę zniszczeń, a także dokładny kształt
miasta z 1944 roku. Amerykańskie dokumenty
pozwalają też ocenić wielkość i sposób organizacji
lotniska przez niemiecką administrację wojskową.

Lotnisko wojskowe po zakończeniu bombardowania. Dwie główne ulice widoczne
na zdjęciu to dzisiejsza Żwirki i Wigury (po lewej stronie) i Starowiejska (po prawej stronie)

Artykuł powstał na podstawie raportu „Report of shuttle bombing mission, 6-12 August 1944, Op. No. 523” udostępnionego autorowi przez p. Leszka Kiersznikiewicza.

Historia

Panorama Rumi w okresie międzywojennym
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Panorama Rumi po 1958 r.

Rumiadawniej

i dziś

Panoramiczne zdjęcia Rumi

Panoramiczne zdjęcia Rumi wykonywano już w czasach
przedwojennych. Było to możliwe dzięki znajdującej się
w dogodnym punkcie Górze Markowca. Zapewniała ona
dobry widok na całą okolicę już na początku XX wieku.
W zbiorach mieszkańców znajdują się panoramy
z różnych okresów historycznych, które pokazują jak
zmieniało się nasze miasto na przestrzeni wieków.

Panorama Rumi w 2019 r.

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI
nr 172

UWAGA MIESZKAŃCY!
źW dniu 1 marca będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych
z Państwa mieszkań. Sprzęty należy dostarczyć osobiście i przekazać naszym
kierowcom

ODDAĆ MOŻNA NASTĘPUJĄCE SPRZĘTY:
ź Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg*),
ź Baterie i akumulatory,
ź Termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,
ź Środki ochrony roślin i owadobójcze,
ź Farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie przyjmujemy),
ź Przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań
i ulotek.
PIĄTEK, 1.03.2019 r. – POSTOJE PRZY SZKOŁACH:
8:40 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6
9:10 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Świętojańska 11
9:40 Salezjańskie LO, ul. Świętojańska 1 (wjazd od ul. Dąbrowskiego)
10:10 LO nr 1, ul. Starowiejska 4
10:40 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Rodziewiczówny 10
11:10 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 6
11:40 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sienkiewicza 30
12:10 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Batorego 29
12:40-13:10 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Rumskie Nowiny nr /luty/

Dodatek
specjalny
Objazdowa Zbiórka
Odpadów Niebezpiecznych

Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych
i elektronicznych w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON)
w Rumi, na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,
ul. Dębogórska 148. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00-20:00 oraz w soboty, 7:00-20:00.
Zużyte baterie zbierane są również w systemie
pojemnikowym w placówkach oświatowych, sklepach oraz
w Urzędzie Miasta Rumi, natomiast przeterminowane
leki w aptekach na terenie miasta.
* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany
jest bezpośrednio z domów i mieszkań po ich zgłoszeniu telefonicznym 58 624 66 11, bądź za pośrednictwem formularza internetowego:
www.kzg.pl/formularz-odbiory.
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Natalia Gołąbek

cykl - „Jesteś tym, co jesz”

Nowy Rok, zdrowy ja.
Początek roku to zdecydowanie czas urzeczywistniania postanowień noworocznych. „W tym roku
w końcu schudnę...” – to najczęstsze z nich. Poziom motywacji do działania w pierwszych tygodniach
nowego roku jest naprawdę godny podziwu. Dlatego szczerze zachęcam, żeby wykorzystać
to „noworoczne ruszenie” i zrobić coś dla siebie.
Tylko jak uniknąć porażki już na samym starcie?
Przede wszystkim zastosować metodę małych
kroków. Najgorsze co możemy zrobić to zmiana o
180 stopni naszego dotychczasowego stylu
życia... i to najlepiej w jeden dzień! Od razu
łączymy restrykcyjną dietę z codziennymi
intensywnymi ćwiczeniami, najczęściej
zwyczajnie głodzimy się i zaczynamy zajęcia
sportowe o intensywności przewyższającej nasze
możliwości. W konsekwencji naszej motywacji
starcza nam zaledwie na kilka dni, czasem
tygodni.
Jak najlepiej zacząć zdrowo się odchudzać?
Przede wszystkim nie głodzić się. Żeby schudnąć
trzeba jeść i to najlepiej pięć razy dziennie.
Pamiętajmy, że zbyt niska kaloryczność naszego
jadłospisu szkodzi zdrowiu i w większości
przypadków kończy się efektem jojo.

Najlepszy pierwszy krok to odstawienie słodyczy,
słonych przekąsek, słodkich napojów, a także
alkoholu. Podczas zakupów czytajmy etykiety
produktów, kierując uwagę na ich skład. Reguła
jest prosta: im krótszy skład produktu tym dla nas
lepiej.
Nie rezygnujmy też z węglowodanów w diecie.
To jeden z najczęściej popełnianych błędów, osób
odchudzających się na własną rękę. Najlepiej gdy
50-60% energii w ciągu dnia dostarczamy
z węglowodanów, takich jak: pełnoziarniste
pieczywo, produkty z pełnego przemiału,
warzywa i owoce.
Dbajmy o urozmaicenie codziennego jadłospisu.
Ograniczajmy ilość mięsa do minimum. Sięgajmy
po ryby, przygotowujmy dania jarskie.
Wymieniajmy ziemniaki na kasze. Nie
zapominajmy o piciu wody. 70% sukcesu

Kreatywny rodzic
Rubrykę prowadzi: Monika Keller

odchudzania zależy od diety, niemniej jednak
należy pamiętać, że do zachowania pełni zdrowia
i zwiększania efektów redukcyjnych jest
niezbędna aktywność ﬁzyczna.
Jeżeli do tej pory sport był nieodłączną częścią
naszego życia, to nie pozostaje nic innego jak
zacząć wdrażać po kolei zasady zdrowego
odchudzania. Jeżeli jednak sport to nie jest „twoja
rzecz”, warto skupić się najpierw na diecie,
a w międzyczasie szukać aktywności, która prócz
spalanych kalorii przyniesie nam dużo satysfakcji.
Endorﬁny produkowane podczas treningu to nie
jest mit!
Pamiętajmy, że gdy mamy do czynienia
z chorobami dieto-zależnymi warto zasięgnąć
porady u specjalisty. Odchudzanie w przypadku
takich osób jest znacznie trudniejsze niż osób
zdrowych.
Życzę wszystkim by nie rezygnowali ze swoich
postanowień i wytrwale czekali na efekty
odchudzania. Zazwyczaj przyrost wagi trwa kilka
miesięcy, a niekiedy nawet lat. Nie powinniśmy
więc oczekiwać, że jej spadek potrwa zaledwie
kilka tygodni.
Zapewniam, że konsekwencja, regularność,
cierpliwość w dążeniu do celu i w tym przypadku
popłaca!

Foto Puzzle

- to jest TO!
Mamo... Tato... Nudzę się!... - Jeśli masz
dziecko, z całą pewnością słyszałaś/łeś to
tysiące razy :-) Tym bardziej, że pogoda za
oknem nie bardzo sprzyja aktywnościom na
powietrzu... a więc kolejny raz pozostajesz
z kłopotem, jak tym razem zostać Super
Kreatywnym Rodzicem i zaproponować
Twojemu Dziecku twórczą i ciekawą zabawę....
Zabawę, która zajmie więcej niż przysłowiowy
kwadrans...
Jak z całą pewnością wiesz, zabawki
przygotowane wspólnie z rodzicem, dają

Przykładowy instruktaż można zobaczyć na YouTube na kanale Kidspot
ﬁlmik - How to make a homemade photo puzzle
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Kulinarna Magda...
Przepis:

Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Kurczak po grecku
z kuskusem

Kuskus to kasza idealna dla zabieganych osób. Jest niezwykle
łatwa w przygotowaniu, a do tego lekkostrawna i bogata
w błonnik. W połączeniu z kurczakiem i warzywami stanowi
pełnowartościowy i pyszny posiłek.

Składniki (4 porcje):
ź 1 podwójna pierś z kurczaka
ź 1 szklanka kaszy kuskus
ź 1 czerwona i żółta papryka
ź 200 g mrożonego groszku

Kolorowe papryki nie tylko urozmaicają danie,
ale są też doskonałym źródłem witaminy C.
W sezonie warto wykorzystać świeży groszek
i koperek, zimą nie wahajmy się sięgnąć po
mrożone produkty. Przygotowanie całości nie
zajmuje więcej niż pół godziny.

ź 10 czarnych oliwek
ź 40 g fety
ź 3 dymki
ź 1 cytryna
ź 1 mały ogórek
ź łyżeczka suszonego oregano
ź łyżeczka mielonego ziela angielskiego
ź oliwa z oliwek
ź sól, pieprz
ź pęczek koperku
ź 250 g jogurtu greckiego lub naturalnego

dziecku więcej radości z zabawy, niż takie
zakupione w sklepie. Przygotuj z dzieckiem
FOTO PUZZLE – układanie puzzli zrobionych ze
zdjęcia z ostatnich urodzin, imienin babci lub
wakacji nad morzem przywoła wesołe
wspomnienia i rozbudzi dziecięcą pamięć
a także wyobraźnię. A może wydrukuj dziecku
z internetu obrazki ulubionych postaci z bajek?
Możliwości jest mnóstwo!
Co potrzebujesz?
Niezbędny będzie wydrukowane zdjęcie, np.
z rodzinnych spotkań, wakacji, świąt lub
pojedyncze zdjęcia z życia dziecka (najlepiej
w dużym formacie), kawałek kartonu czy brystolu
lub zwykły blok techniczny, nożyczki oraz klej.

Rumskie Nowiny nr /luty/

Pierś z kurczaka podzielić na dwie części i rozbić na grubość 2 cm, następnie oprószyć solą,
pieprzem, oregano, zielem angielskim i startą skórką z cytryny. Smażyć na 2 łyżkach oliwy ok. 4
minuty z każdej strony.
Kuskus przesypać do miski, zalać osolonym wrzątkiem do ok. 1 cm ponad powierzchnię kaszy,
przykryć i odstawić na kilka minut. Przygotować sos tzatziki: ogórka obrać, zetrzeć na tarce
o drobnych oczkach i odcisnąć nadmiar soku. Przełożyć do osobnej miseczki, dodać jogurt i pół
pęczka drobno posiekanego koperku, doprawić solą, pieprzem i sokiem z cytryny.
Obie papryki oraz oliwki drobno pokroić, dodać posiekaną dymkę i zblanszowany groszek. Kuskus
spulchnić widelcem, przełożyć na półmisek, dodać do niego warzywa oraz pozostały koperek
i wymieszać. Doprawić do smaku sokiem z cytryny i ewentualnie solą. Usmażonego kurczaka pokroić
w 2-centrymetrowe plasterki i ułożyć na kaszy. Całość posypać pokruszoną fetą i podawać z sosem
tzatziki.

Na początku wspólnie z dzieckiem wybierz
ulubione zdjęcia do układanki. Pozwólmy
maluszkowi samodzielnie podjąć decyzję, co do
wyboru fotografii. W końcu układanka ma
zainteresować dziecko, nie rodzica :)
Jeśli zdjęcia są zbyt małe, można je
powiększyć i wydrukować na domowej
drukarce.
Gotowe fotografie naklejamy na kawałek
tektury przy użyciu kleju.
Po wyschnięciu kleju rozcinamy zdjęcia na
mniejsze kawałki. Im więcej kawałków, tym
wyższy jest poziom trudności. Dla starszych
dzieci, zalecamy przygotowanie puzzli,
złożonych z większej ilości elementów, których

dopasowanie nie jest takie oczywiste.
Pozostaje tylko rozsypać części i zachęcić
dziecko do złożenia układanki w całość.
Foto puzzle mogą być dobrym pomysłem na
urodzinowy prezent dla przyjaciół Twojego
dziecka, a nawet dla członków rodziny.
Wystarczy przykleić fotografię jubilata do
brystolu i rozciąć na drobne kawałeczki.
Dla utrwalenia jakości prezentu, po ułożeniu,
można zdjęcie pokryć klejem kontaktowym lub
spryskać lakierem do włosów, a nawet
zalaminować. Idealnym uzupełnieniem
podarunku będzie własnoręcznie wykonane
pudełko na puzzle oraz obowiązkowa laurka
z życzeniami.

22

Sprawy społeczne

Gabriela Konarzewska, dyrektor MOPS:
„najważniejsze jest dla nas usunięcie przyczyny przemocy”
Podstawowym celem MOPS jest pomoc
osobom potrzebującym. O ilu osobach,
rodzinach mówimy?
Obecnie jest to około tysiąc rodzin. To prawie 4%
mieszkańców Rumi. Warto dodać, że gdyby nie
nasza działalność problemy społeczne
generowane przez tę grupę ulegałyby ciągłemu
rozszerzaniu. Nie byłoby bowiem osób, które
pomagałyby tamować negatywne zjawiska.
Można założyć, że w takiej sytuacji liczba ta
szybko uległaby zwielokrotnieniu.
Mieszkańcy korzystający z naszego wsparcia
zmagają się z różnymi problemami. Jednym
z nich jest przemoc domowa...

O p o m o c y, j a k ą z a p e w n i a
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej mieszkańcom Rumi,
skali zjawiska przemocy
domowej, osobach niepełnosprawnych i trudnej sytuacji
d z i e c i z a g ro ż o n y c h p i e c z ą
zastępczą rozmawiamy
z Gabrielą Konarzewską,
dyrektor MOPS w Rumi.

Czy w Pani odczuciu jest to zjawisko, które
nasiliło się w ostatnich latach?
To zjawisko coraz bardziej się uwidacznia.
Nie oznacza to jednak, że przemocy jest więcej
niż kiedyś. Po prostu zwiększyła się świadomość
społeczna, a co za tym idzie ilość zgłaszanych
sytuacji. W tym miejscu warto zaznaczyć,
że każdy, kto ma podejrzenie, że w danym
miejscu zachodzi przemoc domowa, powinien
powiadomić policję.
W uzasadnionych przypadkach policja wypełnia

tzw. niebieską kartę i przekazuje ją do
specjalnego zespołu interdyscyplinarnego.
Złożony jest on ze specjalistów, których dobiera
się wg specyﬁki danego zgłoszenia. Taka grupa
decyduje, jakie działania podjąć, aby jak
najszybciej rozwiązać problem.
Jakie są te działania?
Chciałabym podkreślić, że nie zależy nam na
rozbijaniu rodziny. Jest to ostateczność.
W pierwszej kolejności stawiamy na pracę
z rodziną, chcemy nauczyć jej członków
prawidłowego funkcjonowania. Oczywiście
w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia nie
możemy czekać, ta granica jest bardzo cienka,
a my musimy być ostrożni.
Mimo to najważniejsze jest dla nas przede
wszystkim usunięcie przyczyny przemocy.
Mamy do dyspozycji specjalistów, pedagogów,
psychologów, asystentów rodziny. W oparciu
o te osoby dla oﬁar tworzona jest grupa
wsparcia. Pracujemy też ze sprawcami.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
organizuje specjalny program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przemocy domowej,
którego celem jest korygowanie niewłaściwych

Seniorzy nadal chcą dbać o formę
Wystarczyły dwie godziny, by pula
miejsc przeznaczonych na trzecią
edycję programu „Aktywny
senior” została wyczerpana, mimo
że limit uczestników został
zwiększony ze 100 do ponad 170.
Zainteresowanie przedsięwzięciem jest najlepszym
dowodem na to, jak bardzo
rumianie w wieku 60+ potrzebują
aktywności ﬁzycznej.

Wracają do treningów
Program „Aktywny senior” realizowany jest
z inicjatywy burmistrza Michała Pasiecznego od
2018 roku, we współpracy z przedstawicielami
Rumskiej Rady Seniorów oraz siłownią
CityGYM. Przedsięwzięcie skierowane jest do
rumian w wieku 60+, a obecnie realizowana jest
trzecia edycja programu. Zapisy ruszyły
w Dzień Babci (21 stycznia), a pula miejsc
została wyczerpana po około dwóch godzinach.
– Od dnia, w którym uruchomiliśmy program,
spotykają nas same pozytywne zaskoczenia.
Zainteresowanie, zaangażowanie i wyniki są na
bardzo wysokim poziomie. Seniorzy naprawdę
dają nam motywację do dalszej pracy – mówi
Damian Złoch, koordynator programu. – W tej
edycji zaszły pewne zmiany, rok 2018 wskazał
nam pewne kierunki, wsłuchaliśmy się też
w prośby seniorów. Podzieliliśmy uczestników
na grupy, nowością na ten rok są też tzw. dyżury,

podczas któr ych instruktorzy będą do
dyspozycji seniorów – dodaje.
Wachlarz możliwości
Dzięki wsparciu sponsora, każdy senior może
nie tylko ćwiczyć pod okiem instruktora, ale
również korzystać z całej oferty klubu CityGYM
oraz zasięgnąć porady dietetyka i ﬁzjoterapeuty.
Chętni mogą także uczestniczyć w warsztatach
żywieniowych oraz wypróbować dopasowane
do ich potrzeb suplementy diety.
– Na początku podchodziłem do tego programu
sceptycznie, ponieważ miałem endoprotezę
i bałem się, że nie dam rady, ale z perspektywy
czasu mogę powiedzieć, że była to świetna
decyzja. Obecnie jestem bardzo rozciągnięty
i czuję niesamowity przypływ endorﬁn.
Znacznie też schudłem – podkreśla Zygmunt
Kowalczyk, uczestnik programu.
– Bardzo się cieszę, że urząd miasta realizuje ten
program. Sama bym się nie zdecydowała

Sprawy społeczne
zachowań i edukacja w zakresie ich eliminacji.
Czasem potrzebna jest taka terapia.
Skuteczność tego typu przedsięwzięć zawsze
zależy od wielu czynników. W niektórych
przypadkach możliwe jest jednak osiągnięcie
pozytywnych rezultatów. Stosowanie przemocy
często jest bowiem efektem braku
odpowiednich wzorców w procesie
wychowywania, a tych można się nauczyć.
Ile zgłoszeń dot. przemocy domowej
otrzymują Państwo w ciągu roku?
W 2018 roku otrzymaliśmy 98 zgłoszeń. Z tego
94 razy musieliśmy wszcząć odpowiednie
procedury. Pozostałe sytuacje okazały się
fałszywymi alarmami. Przeprowadziliśmy też aż
412 różnego rodzaju spotkań ze specjalistami,
których celem było wsparcie osób dotkniętych
przemocą domową. To więcej niż dni w roku.
Pomagają Państwo także osobom
niepełnosprawnym...
Niepełnosprawność to główny powód
korzystania z pomocy społecznej w Rumi.
W naszym mieście ten problem dotyczy aż 617
rodzin. W zależności od rodzaju i stopnia
niepełnosprawności stosujemy różne programy
pomocowe. Oferujemy też wsparcie ﬁnansowe
w postaci zasiłku zależnego od dochodów
i stopnia problemów zdrowotnych.
Ważną częścią naszej działalności są również

usługi opiekuńcze. Chodzi zarówno o pomoc
doraźną, taką jak sprzątanie czy robienie
zakupów, jak i specjalistyczną. Ta ostatnia
proﬁlowana jest w zależności od rodzaju
niepełnosprawności. Oferujemy też wsparcie
psychologiczne, a tym osobom, które mają
problemy z samodzielnym robieniem posiłków,
gwarantujemy dowóz artykułów spożywczych.
W 2018 roku jako pierwsi w powiecie
wprowadziliśmy opiekuna medycznego
ds. osób niepełnosprawnych, czyli wsparcie
dedykowane właśnie osobom z niepełnosprawnością oraz wsparcie dla rodzin, które
zajmują się chorymi członkami rodziny
i potrzebują tzw. opieki wytchnieniowej.
Ważną częścią działalności MOPS jest
pomaganie tym dzieciom, których rodziny
zmagają się z różnego rodzaju problemami
opiekuńczo – wychowawczymi. Z jakich
metod Państwo korzystają?
W tym zakresie dzielimy się kompetencjami
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Rumski MOPS wspiera m.in. te dzieci, które
zagrożone są traﬁeniem do pieczy zastępczej
– np. domu dziecka czy rodziny zastępczej –
ale wciąż pozostają w swoich naturalnych
środowiskach. W sytuacji, w której nie ma
innego wyjścia i dziecko musi zostać
odebrane, pracujemy także z biologicznymi
rodzicami, aby w przyszłości mogli oni

ćwiczyć na przyrządach, ewentualnie jakiś
aerobik, a tu proszę. Zmiany zauważam na co
dzień, mam świetną kondycję, znacznie lepiej
się czuję. Pojawiają się też nowe znajomości, co
także jest ważne – dodaje Halina Kowalczyk,
żona pana Zygmunta.
Efekty widać gołym okiem
Wzorem poprzedniej edycji, co szesnaście cykli
treningowych będą się odbywać kontrolne
pomiary oraz analizy składu ciała uczestników
programów. Z obserwacji koordynatorów
wynika, że u 99% ćwiczących seniorów
zauważalna jest poprawa kondycji ﬁzycznej
oraz spadek tkanki tłuszczowej –
dotychczasowy rekordzista zgubił 7,5 kg.
Kolejne działanie
Liczba seniorów w Rumi to już ponad 11 tysięcy
osób, a więc ponad 20% miejskiej społeczności.
Mieszkańcy ci aktywnie uczestniczą w życiu
miasta, angażując się w różne przedsięwzięcia.
Trzecia edycja programu „Aktywny senior”
potrwa do końca czerwca.
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odzyskać prawa rodzicielskie.
Zazwyczaj staramy się jednak zrobić wszystko,
aby uchronić rodzinę przed koniecznością
odbioru dziecka. Uczymy jak zabezpieczać
potrzeby dzieci, jak zapewnić im bezpieczeństwo, przydzielamy asystentów rodziny
i uczymy jak prawidłowo wypełniać rolę rodzica.
Rozdzielenie rodziny jest ostatecznością,
ale oczywiście w sytuacjach jednoznacznych
i skrajnych nie wahamy się podejmować
odpowiednich kroków.
Jak często zachodzi konieczność
umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
w naszym mieście?
Dzięki zastosowaniu nowych metod wsparcia,
zatrudnieniu odpowiedniej liczby asystentów
rodziny i intensyﬁkacji działań mających na celu
nie rozbijanie, a próbę naprawienia sytuacji
wewnątrz rodziny, udało nam się znacząco
obniżyć ilość odbieranych dzieci. W 2018 roku
zanotowaliśmy tylko 10 tego typu przypadków.
W poprzednich latach tego typu konieczność
zachodziła każdorazowo prawie 30 razy.
Taka statystyka nas cieszy. To bardzo trudny
i traumatyczny proces przede wszystkim dla
dziecka. Wielu krzywd nie da się naprawić,
a konsekwencje wybrzmiewają latami. Warto
więc zapobiegać takim sytuacjom już
na wczesnym etapie występowania trudności.
Dziękujemy za rozmowę

– Nasi najstarsi mieszkańcy korzystają
nie tylko z „Aktywnego seniora”,
ale i z pozostałych projektów. Jest to
między innymi: Dzień Seniora, Rumska
Karta Seniora, Pudełko Życia, odbiór
bezpłatnych biletów na wybrane mecze
Arki Gdynia oraz udział w Budżecie
Obywatelskim – wymienia Piotr
Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Rumianie z Pasją

Łukasz
Kowalczuk:
„komiks to sztuka opowiadania historii”
Już 2 marca w Stacji Kultura odbędzie się druga edycja festiwalu Rumia
Comic Con. Pomysłodawcą oraz współorganizatorem wydarzenia jest
Łukasz Kowalczuk, mieszkający w Rumi projektant graﬁczny, ilustrator,
a przede wszystkim - twórca komiksów.
Z tej okazji zapytaliśmy Łukasza w jaki sposób powstaje komiks
i dlaczego warto zapoznać się właśnie z tą formą twórczości.

„Batman”, „Sin City: Miasto grzechu”, „Akira”,
„Thorgal” - tytuły znanych komiksów można
wymieniać niemal bez końca. Jak przyznaje
bohater dzisiejszego artykułu, wiele z tych
ikonicznych dzieł wciąż go inspiruje.
– W swojej twórczości całymi garściami czerpię
z kultury popularnej lat siedemdziesiątych,
osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych. Tworząc
własne historie, często w kreatywny sposób
przetwarzam wątki znane ze słynnych komiksów,
ﬁlmów, gier - mówi Łukasz Kowalczuk. – Moją
największą inspiracją jest twórczość Jacka
Kirby'ego, czyli człowieka, który w zasadzie
stworzył uniwersum Marvela. Imponują mi nie
tylko jego dzieła, lecz także etyka pracy. W czasach
analogowych potraﬁł tworzyć dwa zeszyty
miesięcznie. Współcześni twórcy, posiadając
zaawansowane narzędzia ułatwiające prace,
często nie są w stanie narysować jednego zeszytu
w dwa miesiące - dodaje.
Twórczość legendarnych ilustratorów to tylko jedna
z inspiracji. Łukasz Kowalczuk przyznaje,
że fascynuje się też... wrestlingiem.
– Paradoksalnie wrestling to dla mnie jedna
z ostatnich prawdziwych dyscyplin sportowych.
Można go nazwać komiksem na żywo. Starcia
zapaśników to tak naprawdę starcia
superbohaterów - mówi Łukasz Kowalczuk. –
Wrestling łączy w sobie sztuki walki, teatr, popisy
kaskaderskie i sport. Wynik starcia jest z góry
ustawiony, ale wszystkie wykonywane przez
zawodników chwyty wymagają naprawdę dużych
umiejętności ﬁzycznych - dodaje.
Łukasz Kowalczuk nie tylko tworzy, ale
i popularyzuje wiedzę o komiksie. Także wśród
uczniów rumskich szkół. Regularnie prowadzi
warsztaty, podczas których przekazuje cenną

wiedzę, nie tylko tę dotyczącą komiksów.
- Staram się przekonać dzieci i młodzież, że aby
tworzyć komiksy, nie trzeba „ładnie rysować”.
Komiks to przede wszystkim sztuka opowiadania
historii. Przekazuję też dużo wiedzy ogólnej,
przydatnej w każdym procesie twórczym,
niekoniecznie związanym z komiksem. Uczę,
że warto mierzyć siły na zamiary oraz jak
zorganizować sobie pracę – mówi Łukasz
Kowalczuk.
Bohater artykułu jest także jednym
z organizatorów Rumia Comic Con, czyli festiwalu
komiksów, który na początku marca po raz kolejny
zagości w Stacji Kultura.
– Zaprosiliśmy czołówkę
polskich autorów: m.in. Piotra
Nowackiego, który tworzy
przede wszystkim komiksy dla
dzieci; Katarzynę Niemczyk
rysującą na co dzień dla
Marvela czy Dark Horse
Comics, Bartka Sztybora, czyli
jednego z najbardziej
utytułowanych scenarzystów.
Na miejscu będzie można
zaopatrzyć się w komiksy
i popkulturowe gadżety zachęca Łukasz Kowalczuk. W czasie trwania imprezy
będziemy prowadzić
kompleksowe warsztaty,
będzie też można pograć
w gry komputerowe sprzed
lat, obejrzeć wystawy. Atrakcji
przygotowaliśmy zresztą
znacznie więcej - dodaje.
J a k p o d k re ś l a Ł u k a s z

Kowalczuk, komiks to dziedzina sztuki równie
pojemna, co ﬁlm, książka czy muzyka. Dlatego
każdy może znaleźć w niej coś dla siebie.
- Komiks odpowiada na wiele oczekiwań. Coś dla
siebie znajdą miłośnicy fantastyki, kryminału czy
opowieści obyczajowych. Jeżeli komuś spodobały
się ekranizacje, takie jak „Hilda”, „Walking Dead”
czy „Avengers” to w komiksach znajdzie więcej
historii, często znacznie lepiej przedstawionych –
mówi Łukasz Kowalczuk. – Oczywiście zapraszamy
także na nasz Comic Con. To będzie prawdziwe
święto komiksu – podsumowuje.

Kultura
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W DWORKU
POD LIPAMI
z wizytą w Miejskim Domu Kultury

Czy wiesz, że… dźwięk uzdrawia?
Już Pitagoras w VI w p.n.e. odkrył, jak wielkie znaczenie ma wibracja
dźwięku, która podlega prawom i proporcjom matematycznym, a na nich
oparte jest przecież istnienie całego wszechświata.
Sprowadzenie struktury kosmosu do struktury dzieła muzycznego było dla
Greków tematem tak istotnym, że łącząc świat duchowy ze światem
ﬁzycznym, postrzegali istotę ludzką jako… instrument, na którym grają
boskie harmonie. Harmonia sfer to termin, który od wieków przewija się
w dziełach teologicznych, teozoﬁcznych, ﬁlozoﬁcznych oraz wielu
publikacjach mówiących o uzdrawianiu dźwiękiem.
Każdemu z nas się to zdarza – w ciele tkwi nierozwiązany konﬂikt, strach,
poczucie niespełnienia, wstydu, wyższości, smutek, złość, a nawet zawiść.
Różne okoliczności nas dotykają, a wówczas musimy mierzyć się z własnymi
emocjami. Jest jednak mnóstwo sposobów na to, aby ponownie dostroić się
do wspomnianej harmonii sfer.
Kultura i sztuka to jedne z tych dziedzin, które służą nam za drogowskazy.

Koncerty z muzyką na żywo, spotkania z ciekawymi osobowościami, poezja,
teatr, książki, malarstwo czy taniec – sprawiając przyjemność, rozluźniając
i bawiąc, stanowią krok naprzód do lepszego zdrowia i samopoczucia.
Mając tego świadomość, jako Miejski Dom Kultury w Rumi, cyklicznie
zapraszamy mieszkańców do udziału w duchowych ucztach. Spośród
zeszłorocznych wydarzeń artystycznych, które z pewnością miały
uzdrawiający wpływ na widzów i słuchaczy, można wymienić: recital „Życia
Garść”, koncert grupy „Czerwony Tulipan” czy też występ folkowego zespołu
„Zakopower”. Natomiast w najbliższym czasie, a dokładniej 23 lutego
o godzinie 18:00, odbędzie się u nas koncert poezji śpiewanej pt. „Ciszę
rozlewając wkoło”, w wykonaniu Weroniki Korthals. Również tym razem,
publiczność poczuje wewnętrzną harmonię, zatapiając się w melodyjnych
dźwiękach, oddając się zadumie i chwili relaksu.
Agnieszka Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi

Zmiana warty na komendzie
Po ponad 27 latach pracy w policji oraz półrocznej służbie jako pełniący obowiązki komendanta
Komisariatu Policji w Rumi, młodszy inspektor Sławomir Król przeszedł na emeryturę.
Kierownictwo nad rumskim komisariatem przejął nadkomisarz Krystian Herbasz.
Podziękowanie za lata służby
Uroczystość, podczas której policjanci oraz
pracownicy lokalnych instytucji pożegnali
byłego już komendanta, odbyła się 11 stycznia
na terenie Komendy Powiatowej Policji
w Wejherowie. W spotkaniu uczestniczyli
między innymi przedstawiciele Rumi, w tym:
burmistrz Michał Pasieczny, komendant straży
miejskiej Roman Świrski oraz przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa Krzysztof Woźniak.
Nowy dowódca
Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie
upominków ustępującemu komendantowi oraz
powierzenie obowiązków komendanta

Komisariatu Policji w Rumi nadkomisarzowi
Kr ystianowi Herbaszowi, któr y został
delegowany z Komendy Powiatowej Policji
w Wejherowie.
Zasłużona emerytura
Młodszy inspektor Sławomir Król rozpoczął
s ł u ż b ę w p o l i c j i w 1 9 9 1 ro k u . J e s t
doświadczonym oﬁcerem, niemal od początku
związany był z pionem dochodzeniowośledczym. W latach 2006-2017 pełnił
stanowisko naczelnika Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego w wejherowskiej
komendzie. Od 1 lutego 2017 r. zajmował
stanowisko zastępcy komendanta Komisariatu

Nadkomisarz Krystian Herbasz rozpoczął służbę w lutym 2001 roku. Po ukończeniu szkolenia, przez cały
okres służby, pracował w pionie kryminalnym. Po powrocie ze szkoły policyjnej, rozpoczął służbę w Wydziale
Dochodzeniowo-Śledczym KP w Rumi. Kolejne lata pełnił służbę w pionie kryminalnym w Komendzie
Powiatowej Policji w Wejherowie i w Rumi. W 2006 roku ukończył szkolenie oﬁcerskie. Był komendantem
Komisariatu Policji w Szemudzie, następnie został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału
ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz kolejno na
stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Od 17 grudnia 2018 roku pełni obowiązki na stanowisku komendanta Komisariatu Policji w Rumi.
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Policji w Rumi, a od 3 kwietnia 2018 roku pełnił
obowiązki komendanta w tej jednostce.
Zdaniem zwierzchników, Sławomir Król, pełniąc
funkcje kierownicze, wykazywał się dużym
zaangażowaniem oraz ogromną wiedzą.
Podejmował skuteczne decyzje oraz inicjatywy
procesowe, co znajdowało odzwierciedlenie
w uznaniu i szacunku wśród podległych mu
policjantów. Działania młodszego inspektora
Sławomira Króla miały realny wpływ na wzrost
bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
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Luty
2019
02 – 28.02 Wystawa malarstwa – Ewa Świderska-Mądry
i Barbara Terlecka, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11
06 – 24.02 Lodowisko Syntetyczne (bezpłatne), Boisko
ORLIK, ul. Świętopełka 24
06 – 28.02 Wystawa malarstwa – Barbara Wojtanowska
– Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
01 – 28.02 „Stacja Fantazja” – wystawa prac czytelników
dziecięcych bibliotek z Rosji – Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
01 – 11.02 Wystawa fotograﬁi Aleksandry Barankiewicz
„Bibliotekarze Stacji Kultura” – Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska
15 – 28.02 Wystawa fotograﬁi Leszka Żurka „Lutry.
Dokument wyobrażony” – Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

02.02 (sobota) godz. 09:00-15:00 Turniej Piłki Halowej SL
SALOS (rocznik 2010), Hala WidowiskowoSportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00-20:00 OTLogistics Kamix ATS
Małe Trójmiasto Rumia – ENERGIA KTS II
Toruń, I Liga Mężczyzn – Mecz Tenisa
Stołowego, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Koncert karnawałowy pt. „Zimny
drań”, Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11
03.02 (niedziela) godz. 08:00-14:00 Turniej Młodziezowy MKS
Orkan Rumia, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49
godz. 15:00-18:00 Koncert Charytatywny dla
Dawida, gość specjalny – Zespół „SOBASZKI”,
Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
04.02 godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska
(poniedziałek) Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

05.02 (wtorek) godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką
w tle „Serce z piernika”, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.
Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
06.02 (środa) godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska Dzieci
w Minipiłce Siatkowej Chłopców, Szkoła
Podstawowa nr 9, ul. Stoczniowców 6
godz. 09:00-14:00 Powiatowa Licealiada
w Halowej Lekkoatletyce, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Wernisaż malarstwa Barbary
Wojtanowskiej – Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
07.02 (czwartek) godz.17:00 Kreatywne warsztaty z książką
w tle „Serce z piernika”, Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11. Obowiązują zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18:00 Kameralne Kino, „Oscarowy
musical o miłości i marzeniach”, Miejski Dom
Kultury, ul. Mickiewicza 19
godz. 18:30 Tydzień Małżeństwa, Warsztaty:
Uczucia – wrodzony potencjał małżonków
Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
09.02 (Sobota) godz. 09:00-15:00 Turniej Piłki Halowej SL
SALOS (rocznik 2011), Hala WidowiskowoSportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 12:00 Tydzień Małżeństwa, Warsztaty:
Słowo ma moc - czyli o tym jak rozmawiać
z małżonkiem by budować szczęśliwy
związek? Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce
Siatkowej 2018/2019, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Mickiewicza 49
10.02 (niedziela) godz. 08:30-15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie
Stołowym 2018/2019, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Mickiewicza 49
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11.02 godz. 18:30 Tydzień Małżeństwa, Warsztaty:
(poniedziałek) Wspólny portfel małżeński, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

wyk. Lucyna Bierut-Mazurek, wstęp 30 zł,
rezerwacja tel. 722-303-520, Miejski Dom
Kultury, ul. Mickiewicza 19

12.02 (wtorek) godz. 18:30 Tydzień Małżeństwa, Nawigacja –
multimedialne warsztaty dla małżeństw,
Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

22.02 (piątek) godz.18:00-22:00 X Rumska Gala Sportu, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

13.02 (środa) godz.18:30 Koncert walentynkowy „Tango”
w wykonaniu Doroty Lulki i kwartetu Milonga
Baltica oraz pokaz tanga argentyńskiego
w wykonaniu Oliwii Otto i Damiana
Thompsona. Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
14.02 (czwartek) godz. 12.00-19.00 Spotkanie z grami
planszowymi i karcianymi. Zagraj w gry
z biblioteki lub przynieś swoje! – Zgłoszenia:
zapisy@bibliotekarumia.pl – Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 18:00 Wernisaż malarstwa – „Magia
Koloru”, aut. Zoﬁa Bartoszewicz, Miejski Dom
Kultury, ul. Mickiewicza 19
15.02 (piątek) godz.18:30 Wernisaż fotograﬁi Leszka Żurka
„Lutry. Dokument wyobrażony”. Promocja
książki Heleny Leman „Lutry. W każdym
końcu jest początek”. Prelekcja „Luteranie na
Kaszubach” – Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
17.02 (niedziela) godz. 12:00-17:30 Mistrzostwa Bałtyku –
Baszka Master Sport, Hala WidowiskowoSportowa, ul. Mickiewicza 49
21.02 (czwartek) godz. 12.00-19.00 Spotkanie z grami
planszowymi i karcianymi. Gry udostępni
Rebel.pl – Zgłoszenia:
zapisy@bibliotekarumia.pl – Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 19:00 Kąpiel w dźwiękach mis i gongów,
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.
Rumskie Nowiny nr /luty/

23.02 (sobota) godz. 16:00-19:00 I Liga Mężczyzn – Mecz
Tenisa Stołowego, OTLogistics Kamix ATS Małe
Trójmiasto Rumia – UKS VICTORIA Płock, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 18:00 Koncert Poezji Śpiewanej – „Ciszę
rozlewając w koło”, Weronika Korthals
z zespołem, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19
24.02 (niedziela) godz. 08:00-14:00 Turniej Młodzieżowy MKS
Orkan Rumia, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Mickiewicza 49
godz. 11:00-14:00 Radosna Niedziela,
Rodzinne warsztaty z instruktorami MDK Rumia,
Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
28.02 (czwartek) godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska dzieci
w Minikoszykówce Dziewcząt, Szkoła
Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19
godz. 18:00 Spektakl Teatralny – „Po drugiej
stronie rampy”, scenariusz i reżyseria Piotr
Lewicki, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

Zachęcamy do oglądania
na kanale Youtube Miasta Rumi...

Serial „Śladami dawnej Rumi”
Pierwszy odcinek dokumentalnego
miniserialu, mającego na celu
popularyzację historii miasta, jest już
dostępny na platformie YouTube.
Produkcja jest realizowana w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2019. Serię
24 odcinków przygotowuje Darek
Rybacki, mieszkaniec Rumi będący
pasjonatem historii.

youtube.com/miastorumia

SUBSKRYBUJ

Zachęcamy do subskrybowania
miejskiego kanału YouTube
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi 58 671-01-98
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Komisariat Policji w Rumi 58 679-67-22
Straż Miejska w Rumi 58 671-94-73
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992 | 58 679-96-00
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 | 58 668-73-11
Pogotowie Energetyczne 991 | 801-404-404
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi 58 679-65-89
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58 671-05-56
Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00

58 727-24-01 | 58 727-24-02 NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
58 671-72-10 NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia
58 671-98-25 NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia
58 771-25-07 NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia
58 671-11-23 Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.
58 727-24-40 NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia
58 727-21-72 Centrum Medyczne IMED
58 771-47-40 NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia
58 679-56-86 NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A
58 727-29-50 Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

TELEFONY
KONTAKTOWE

(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h
NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)
58 672-74-23 Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.
58 572-72-00 Szpital Specjalistyczny Wejherowo

58 301-73-44 | 601-408-183 Koordynator Ratowniczych Działań Med.
58 670-48-48 Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia
Interesanci przyjmowiani 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 FinansowoBudżetowego 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.

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi 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

