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Rumia naturalnie pomysłowa

Dzieje się
Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie odbyły
się obchody Święta Policji. Tego dnia wyróżnienia i awanse na
wyższe stopnie służbowe otrzymało 89 policjantów z powiatu
wejherowskiego. Okazja do świętowania była jednak
podwójna.
Obchody Święta Policji zbiegły się z 100. rocznicą utworzenia
Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie – jednostka
powstała wskutek rozkazu wydanego 27 lipca 1920 przez
komendanta Policji Państwowej Okręgu Pomorskiego
inspektora Zygmunta Wizę. Pierwotna siedziba komendy
mieściła się przy ul. Strzeleckiej 13, a pierwszym komendantem
został podkomisarz Mieczysław Stanisławski, który pełnił tę
funkcję do 1926 roku.
W wydarzeniu, oprócz mundurowych, uczestniczyli również
samorządowcy – w tym wiceburmistrz Rumi Piotr Wittbrodt
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Rumi Krzysztof Woźniak,
którzy podziękowali policjantom za wysiłek włożony w służbę,
zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa. Uroczystość
zakończono słodkim poczęstunkiem.
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w skrócie

MUNDUROWI MIELI POWODY DO ŚWIĘTOWANIA
Miejski Dom Kultury w Rumi
zaprosił mieszkańców do
udziału w kolejnej edycji
wydarzeń z cyklu „Letni House
i Zimne Lody”. Tym razem na
terenie Dworku pod Lipami
czekała strefa relaksu
z leżakami, kącik gier i zabaw
dla najmłodszych, stanowiska
gastronomiczne z frytkami
belgijskimi oraz naturalnymi
lodami, a także koncert muzyki
house na żywo.
Kolejne spotkania w ramach
cyklu odbędą się 6 i 20 sierpnia
– jak zwykle przy MDK-u.
Więcej informacji można
znaleźć na stronie 22.

POWRÓCIŁ „LETNI HOUSE I ZIMNE LODY”
Rumia była jednym z przystanków ogólnokrajowej
kampanii „Wspieramy Polskę” – akcji
organizowanej przez Fundację Orlen, której celem
jest wsparcie polskiej gospodarki poprzez
edukację społeczeństwa. Specjalna ciężarówka,
oferująca liczne atrakcje, pojawiła się na parkingu
MOSiR-u i cieszyła się sporym zainteresowaniem.
Podczas wydarzenia najmłodsi mieszkańcy mogli
bezpłatnie skorzystać z fotobudki, natomiast
młodzieży i dorosłym dedykowany był
refleksomierz oraz wcielenie się w rolę kierowcy
Formuły 1 – do dyspozycji były dwa
licencjonowane fotele do symulatorów. Ponadto
animatorzy zachęcali do udziału w ankiecie
dotyczącej preferencji zakupowych i dokonywanych wyborów wśród polskich towarów.
Za każdą aktywność przewidziane były nagrody
gwarantowane, w tym ekologiczne produkty
dostępne na stacjach Orlen.
Rumskie Nowiny nr /sierpień/

MIESZKAŃCY MOGLI SIĘ POCZUĆ JAK ROBERT KUBICA
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Lokatorzy otrzymali klucze
do nowych mieszkań komunalnych
Nowy budynek
komunalny przy
ul. Żwirki i Wigury
zaczyna tętnić
życiem. Oficjalne
przekazanie lokali,
z udziałem
przedstawicieli
władz miasta,
odbyło się 20 lipca.

Taki był plan
Realizacja nowych mieszkań komunalnych w Rumi to efekt
konsekwentnych działań, prowadzonych od 2014 roku i skierowanych
przede wszystkim na pozyskanie niezbędnych środków finansowych.
Całkowity koszt inwestycji oszacowano wówczas na ok. 5,5 mln zł.
Pieniądze udało się zdobyć dzięki realizacji planu wprowadzonego przez
burmistrza Michała Pasiecznego oraz miejską radę.
W ramach tej koncepcji lokatorzy istniejących mieszkań komunalnych
mogli je odkupić za 25% rynkowej wartości. W ten sposób sprzedano 100
lokali za łącznie 3 mln zł. Pozostałe środki miasto uzyskało dzięki
umarzalnej pożyczce z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawcą,
wyłonionym w drodze przetargu, zostało przedsiębiorstwo Volfram.

W nowych lokalach zamieszkały zarówno osoby samotne, jak
i kilkuosobowe rodziny. Szansą dla kolejnych rumian mających podobne
potrzeby będą przyszłe inwestycje.
– Bardzo byśmy chcieli zająć się rewitalizacją osiedla przy ul. Reja. Jest
taka koncepcja, aby w partnerstwie publiczno-prywatnym zostały
wybudowane kolejne budynki komunalne, a w zamian deweloper, który
wejdzie w takie partnerstwo, mógłby budować swoje budynki, na których
by zarabiał. Chcielibyśmy to zrealizować, nie obciążając budżetu gminy –
podsumowuje Michał Pasieczny.

Chętnych nie brakuje
Nowy obiekt był wyczekiwany już od dawna. Ostatnie mieszkania
komunalne w Rumi zostały wybudowane 30 lat temu przy
ul. Stoczniowców, tymczasem chętnych na skorzystanie z gminnych lokali
wciąż przybywa.
– M a m y o g ro m n e p o t r z e b y, j e ś l i c h o d z i
o mieszkańców, którym musimy pomóc. Są to często
osoby niepełnosprawne, w ciężkiej sytuacji życiowej,
rozbite rodziny. Mieszkania komunalne są potrzebne
właśnie po to, aby wspierać te osoby – mówi Michał
Pasieczny, burmistrz Rumi.
Wysokie standardy, wysokie wymagania
W nowo wybudowanym obiekcie znajdują się łącznie 32 lokale
komunalne, w tym: 15 mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 35 do
44 m², 8 mieszkań trzypokojowych o powierzchni ok. 52 m², 5 mieszkań
jednopokojowych o powierzchni ok. 25 m² oraz 4 mieszkania
czteropokojowe o powierzchni ok. 68 m². Całkowita powierzchnia
użytkowa wszystkich mieszkań wynosi ponad 1442 m².
– Mieszkania „na zamianę” dostały osoby, które regularnie płaciły
czynsze, nie było z nimi żadnych problemów natury współpracy
sąsiedzkiej czy zachowania, a zdawane przez nie mieszkania są w bardzo
dobrym stanie – wyjaśnia burmistrz.
Rumia naturalnie pomysłowa
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PRZYBYWA PLACÓW ZABAW,
rosną też koszty utrzymania
W ciągu najbliższych tygodni w Rumi pojawią się kolejne obiekty
o rekreacyjnym charakterze. Będzie to wielozmysłowy tor
przeszkód przy Szkole Podstawowej numer 6 oraz ekologiczna
zjeżdżalnia, która najprawdopodobniej stanie na placu zabaw przy
ul. Starowiejskiej. Pomimo trudnej sytuacji ﬁnansowej władze
miasta zapowiadają, że to nie koniec tego typu inwestycji.
Do wyboru, do koloru
W połowie sierpnia rozpoczną się prace związane
z utworzeniem innowacyjnej ścieżki sensorycznej
przy Szkole Podstawowej numer 6 w Rumi. Obiekt
został zaprojektowany z myślą o potrzebach dzieci
oraz ich prawidłowym rozwoju, ma też pełnić funkcję
integracyjną. Ścieżka będzie się składać m.in.
z płotków o różnej wysokości, karuzeli, huśtawki,
równoważni, ruchomej kładki oraz kolorowych opon.
Pod opieką nauczyciela lub terapeuty najmłodsi będą
mogli poruszać się wyznaczoną trasą bądź
eksplorować otoczenie zgodnie z własnymi
potrzebami.
Z kolei na placu zabaw przy ul. Starowiejskiej ma się
pojawić nowoczesna zjeżdżalnia, stworzona
ze zużytych smoczków i pluszaków, które zostały
poddane recyklingowi. To efekt organizowanej przez
firmę Smyk akcji pod nazwą „Smok za Smoka”. W tym
internetowym plebiscycie Rumia zdobyła najwięcej
głosów spośród wszystkich zgłoszonych miast, tym
samym wygrywając ekologiczną zjeżdżalnię.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia
Mimo że tylko przez ostatnie 5 lat powstało
13 miejskich obiektów o charakterze rekreacyjnosportowym, to zapotrzebowanie na tego typu
infrastrukturę wciąż jest duże. Świadczyć o tym może
m.in. zaangażowanie mieszkańców w akcje takie jak
„Smok za smoka” czy „Podwórko Talentów Nivea”,
a także liczba placów zabaw i boisk, które są
budowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Znikające klamki
Każda inwestycja o charakterze rekreacyjnosportowym wymaga nie tylko nakładów
Rumskie Nowiny nr /sierpień/

finansowych na jej realizację, ale i generuje spore
koszty utrzymania. Od stycznia 2015 roku do lipca
2020 roku Rumia wydała blisko 900 tys. zł na
utrzymanie miejskich placów zabaw. Ponad połowę
tej kwoty (470 tys. zł) stanowią wydatki związane
z przeglądami technicznymi, wymianą urządzeń
oraz naprawami, a zdecydowana większość
uszkodzeń to efekty niewłaściwego użytkowania,
aktów wandalizmu oraz kradzieży.
Pracownicy wydziału Polityki Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska regularnie
kontrolują miejskie place zabaw oraz inne
obiekty rekreacyjne. W ramach patroli doglądają
ich także strażnicy miejscy. Dodatkowo tereny te
są objęte stałą umową z wykonawcą w zakresie
utrzymania porządku i czystości. Mieszkańcy,
którzy zauważą uszkodzenia, również mogą je
zgłaszać pod numerem telefonu 58 679 65 60 lub
za pośrednictwem
facebookowego profilu
Miasto Rumia, dołączając zdjęcie usterki.

– Mieszkańcy bardzo doceniają
dotychczasowe inwestycje, ale nadal
wskazują lokalizacje, w któr ych
przydałyby się dodatkowe urządzenia
czy też zupełnie nowe place zabaw
i boiska. Pomimo trudnej sytuacji
budżetowej miasta, spowodowanej
między innymi pandemią koronawirusa,
staramy się odpowiadać na te potrzeby –
podkreśla Ariel Sinicki, wiceburmistrz do
spraw inwestycji. – Już dziś mogę
zapewnić, że w najbliższych latach nowe
miejsca do rekreacji powstaną na
Zagórzu, Błoniach Janowskich i Górze
Markowca, a także przy ul. Sędzickiego
i Świętopełka. Będą to kolejne przyjazne
mieszkańcom obiekty oferujące relaks
i aktywny wypoczynek – przekonuje.
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SAMORZĄD
Na początku 2018 roku w życie weszła ustawa
Prawo wodne, która obciążyła samorządy
kolejną opłatą na rzecz Skarbu Państwa.
Podatek pobierany jest między innymi za tak
zwaną utraconą retencję czy też
odprowadzanie wód opadowych przez
m i a s t o i m i e s z k a ń c ó w. W z w i ą z k u
z ponoszonymi przez samorząd kosztami Rada
Miejska Rumi była zmuszona wprowadzić
opłatę za korzystanie z miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Jednocześnie
wdrożony został szereg ulg za gospodarowanie
deszczówką, tak aby gminna kanalizacja
i kieszenie mieszkańców były jak najmniej
obciążone.
Liczy się każda kropla
Opłata, którą należy odprowadzić do Skarbu Państwa,
pobierana jest za odprowadzanie „wód do wód”, czyli
zrzucanie wody z miejskiej kanalizacji deszczowej do
rzek bądź innych zbiorników. Podatek jest zależny od
ilości zrzucanej wody – w przypadku Rumi to około
1,25 mln zł rocznie.
Bezpieczeństwo kosztuje
Zgodnie z prawem obowiązkiem samorządów
będących właścicielami sieci kanalizacji
deszczowej jest także dbanie o bezpieczeństwo
wodne. Oznacza to, że ponoszą one koszty
związane z bieżącym administrowaniem sieci,
które polega m.in. na jej oczyszczaniu,
monitorowaniu czy też wymianie uszkodzonych
lub skradzionych kratek ściekowych oraz klap
studni. Na większości wylotów zamontowane są
ur ządzenia podczyszczające, któr ych
eksploatacja również kosztuje.
Poza tym rumska sieć kanalizacji deszczowej
zaczyna się już starzeć. System w dużej mierze
został zbudowany w okresie powstawania
miasta, dlatego obecnie gminna kanalizacja jest
mocno wyeksploatowana i na wielu odcinkach
wymaga remontu lub nawet wymiany. Rumia
utrzymuje również sieć otwartą w postaci rowów,
które cyklicznie trzeba obkaszać i odmulać.
Rocznie na utrzymanie sieci otwartej i zamkniętej
miasto powinno przeznaczać około 5,5 mln zł.
Taki mamy klimat
Nie bez znaczenia są również zmieniające się
warunki pogodowe. W Polsce coraz częściej
występują deszcze nawalne, potocznie zwane
oberwaniem chmury. Są one intensywniejsze, niż
zakładano w czasach projektowania miejskiej
sieci. Potwierdza to Polski Atlas Natężeń
Deszczów Miarodajnych, który obecnie wskazuje
dużo wyższe wartości. Eksperci prognozują, że do
2050 roku samorządy będą musiały się
przygotować na jeszcze większe deszcze
nawalne, co rodzi konieczność przebudowy
miejskiej sieci kanalizacyjnej – a to generuje
kolejne koszty.
Jest sposób, by płacić mniej
W związku z obciążeniem państwową opłatą
i wzrastającymi kosztami utrzymania miejskiej

PRAWO WODNE
ODPROWADZANIE DESZCZÓWKI
– CO ZROBIĆ, BY PŁACIĆ MNIEJ
LUB NIE PŁACIĆ WCALE?

sieci kanalizacji deszczowej, Rumia została
zmuszona do wprowadzenia opłaty za
korzystanie z gminnego systemu. Aby ponoszone
przez miasto koszty się zwróciły, opłata powinna
wynosić rocznie około 50 zł za m3 powierzchni.
Tymczasem rada miejska zdecydowała, że będzie
to 10 zł za m3. Uchwaliła też ulgi – jedne
z najwyższych w kraju. Ponadto opłata naliczana
jest tylko za powierzchnię dachów, liczoną po
obrysie budynku. Nie jest naliczana od terenów
utwardzonych, takich jak parkingi, dojazdy czy
chodniki. W ten sposób, w skali miasta, opłatę
udało się zmniejszyć o około 70%.
Celem tych działań jest zatrzymanie deszczówki
na prywatnych posesjach. Władzom Rumi bardzo
zależy na tym, by mieszkańcy odłączali się od
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i samodzielnie retencjonowali wodę. Dzięki temu
możliwe będzie nie tylko odciążenie miejskiej
sieci, ale i budżetu – przy osiągnięciu 30procentowej retencji na terenie miasta, opłata

odprowadzana do Skarbu Państwa zostanie
pomniejszona o ulgę w wysokości 90%.
– Uchwaliliśmy jedne z najwyższych w kraju, jeśli
nie najwyższe, ulgi dla mieszkańców. Chcemy w ten
sposób zachęcać rumian do odłączania się od sieci
kanalizacji deszczowej. Zasada jest prosta – im
więcej osób będzie zagospodarowywać wodę
opadową na swoim terenie, tym opłata, którą
miasto zostało obciążone przez rząd, będzie
mniejsza – wyjaśnia radna Magdalena Mrowicka,
przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej.
– Zagospodarowanie wody przez mieszkańców na
własnym terenie jest też ważne ze względów
ekologicznych, zwłaszcza kiedy dokucza nam
susza. Nie możemy marnować wody – dodaje.

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

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

WYDARZENIE

W kraju wygrał Andrzej Duda,
w Rumi Rafał Trzaskowski
Szczegółowe zestawienie
frekwencji w gminach
powiatu wejherowskiego
podczas drugiej tury
wyborów prezydenckich:

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki drugiej tury
wyborów prezydenckich w Rumi. Mieszkańcy miasta po raz kolejny
wyróżniali się pod względem frekwencji.
Nadal w czołówce
Dokładnie 73,92% uprawnionych mieszkańców
Rumi uczestniczyło w drugiej turze wyborów
prezydenckich. Głos oddało 26 927 spośród 36
425 potencjalnych wyborców. Najczęściej
odwiedzaną komisją obwodową była hala
widowiskowo-sportowa MOSiR-u, gdzie
frekwencja wyniosła 78,64%.
Pod względem frekwencji Rumia uplasowała się
na drugim miejscu w powiecie wejherowskim,
ulegając tylko gminie Choczewo (75,18%). Rumia
znalazła się także w czołówce pomorskich miast
liczących ponad 30 tys. mieszkańców.
Gdyby wybór prezydenta Polski zależał wyłącznie
od mieszkańców Rumi, wówczas zostałby nim
Rafał Trzaskowski, który otrzymał 17 162 głosy
(64,44%). Andrzej Duda, który wygrał w skali
całego kraju, w Rumi zdobył 9 472 głosy
(35,56%).
Drugi wynik po 1989 roku
W całym kraju głos oddało 20 636 635 spośród 30
268 543 uprawnionych osób, co dało frekwencję
na poziomie 68,18%. Większy odsetek
głosujących (68,23%) odnotowano tylko
Rumskie Nowiny nr /sierpień/

w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995
roku.
Wysoka aktywność obywatelska może po części
wynikać z ogólnopolskich oraz lokalnych
kampanii społecznych, które promowały pójście
do urn. Pod tym względem wyróżniali się m.in.
przedstawiciele gmin zrzeszonych w Obszarze
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Spotkanie podsumowujące pierwszy etap
profrekwencyjnej akcji #MetropoliaGłosuje
odbyło się w Stacji Kultura. Samorządowcy
namawiali wówczas mieszkańców województwa
do udziału w drugiej tur ze wyborów
prezydenckich.
– To są niezwykle ważne wybory, które będą
decydować o losie naszej ojczyzny, w jaki sposób
będzie się zmieniać przez najbliższe lata.
Wszystkich tych mieszkańców, którzy jeszcze nie
uczestniczyli w wyborach, zachęcam, by
zdecydowali się pójść i oddać swój głos, albo na
jednego, albo na drugiego kandydata. Jeżeli
chcemy budować społeczeństwo obywatelskie,
to każdy mieszkaniec każdej pomorskiej wsi,
każdego miasta, małego i dużego, powinien

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
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gm. Choczewo – 75,18%
m. Rumia – 73,92%
gm. Szemud – 72,00%
m. Reda – 71,78%
gm. Wejherowo – 70,18%
gm. Linia – 69,86%
gm. Luzino – 69,41%
m. Wejherowo – 68,76%
gm. Łęczyce – 64,84%
gm. Gniewino – 60,61%

oddać głos. Idźcie na wybory 12 lipca – zachęcał
Mieczysław Struk, marszałek województwa
pomorskiego.
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DOKARMIANIE KACZEK CHLEBEM
JEST JAK PODAWANIE IM TRUCIZNY
Kaczki są jednym z nieodłącznych elementów najbardziej urokliwego i rozpoznawalnego miejsca w Rumi –
parku Starowiejskiego. Obecność tych wodnych ptaków, a zwłaszcza możliwość ich dokarmiania,
niejednokrotnie stanowi atrakcję dla całych rodzin. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że pieczywo,
stanowiące regularny ludzki pokarm, dla kaczek jest jak trucizna.
Fast food dla zwierząt
Nieumiejętne dokarmianie kaczek przynosi
więcej szkody niż pożytku. Dzieje się tak,
ponieważ biały chleb, który najczęściej jest
rzucany tym zwierzętom, zawiera dużo soli,
węglowodanów oraz białka – w nadmiarze są
one niezdrowe także dla człowieka. Poza tym
pieczywo szybko chłonie wodę, przez co
pleśnieje i jest jeszcze bardziej szkodliwe.
Dlatego też dieta, która długotrwale bazuje na
chlebie, powoduje u kaczek szereg różnych
schorzeń, doprowadzając nawet do deformacji
skrzydeł, a w konsekwencji do śmierci.
Cierpi cały ekosystem
Wrzucając chleb do stawu, szkodzimy nie tylko
kaczkom. Rozkładające się na dnie zbiorników
wodnych pieczywo może sprzyjać rozwojowi
grzybów, bakterii oraz glonów, które nie tylko
zatruwają inne gatunki, ale też przyciągają
szkodniki, w tym szczury. Co więcej, w zanie-

czyszczonej wodzie rozrastają się toksyczne
zakwity, nie mówiąc już o wątpliwej estetyce
zbiornika i nieprzyjemnych zapachach.
Im cieplej, tym gorzej
Dokarmianie ptaków tylko po to, by się do nich
zbliżyć i wykonać lepsze zdjęcie, jest szkodliwe
zawsze, ale najbardziej latem. W ten sposób
człowiek nie tylko je rozleniwia, ale i pozbawia
instynktu przetrwania. Kaczki powinny
samodzielnie szukać naturalnego pożywienia,
którego latem nie brakuje. Dokarmianie warto
więc odłożyć na inne pory roku, kiedy warunki
życia stają się dla tych zwierząt trudniejsze.
Możesz im pomóc
Kaczki można dokarmiać późną jesienią, zimą
i wczesną wiosną – w tym okresie, ze względu
na niskie temperatury, ptaki wodne mogą nie
być w stanie samodzielnie zdobyć wystarczającej ilości pokarmu. Warto mieć wówczas
przy sobie drobno pokrojone warzywa, takie jak

marchew, biała kapusta, sałata czy kukurydza.
Mogą to być również różnego rodzaju zboża,
pestki słonecznika lub ugotowana kasza
gryczana i jęczmienna. W sklepach dostępne są
też specjalne karmy dla ptaków wodnych.
Bardzo istotne jest, by pokarm był rozsypywany
na brzegu, a nie w wodzie.
Nowoczesne rozwiązanie
Zdając sobie sprawę, że spacerowicze nie
zawsze mają przy sobie odpowiedni pokarm,
władze Rumi rozważają zakup tzw. kaczkomatów – automatów wypełnianych specjalną
mieszanką dla ptaków wodnych. Takie
urządzenia można spotkać w wielu polskich
miastach, m.in. w Warszawie, Iławie czy też
niedalekim Gdańsku. Propozycja realizacji takiej
inwestycji była już proponowana przez
mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, jednak nie otrzymała wówczas
odpowiedniej liczby głosów.
Rumia naturalnie pomysłowa
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BEZPAŃSKI PIES – CO ROBIĆ?

Przemieszczając się po ulicach Rumi, można natraﬁć na zabłąkane zwierzęta, w tym
psy. Nie wszystkie z nich są bezpańskie, zaginione czy porzucone. Jeśli jednak
mamy pewność, że czworonóg potrzebuje opieki lub pomocy, warto skontaktować
się z odpowiednią instytucją. Wbrew pozorom nie jest nią schronisko Ciapkowo.

Odławianie i edukacja
Rumia od lat współpracuje z gdyńskim
schroniskiem OTOZ Animals w zakresie
odławiania bezdomnych psów z terenu
miasta. Dodatkowo przedstawiciele
schroniska systematycznie odwiedzają
rumskie przedszkola i prowadzą edukacyjne
pogadanki. Szkoły natomiast wizytują
Ciapkowo. Wszystko po to, by zwiększać
świadomość społeczność, jednocześnie
zapobiegając bezdomności zwierząt.
– W zeszłym roku do gdyńskiego schroniska
trafiło 100 psiaków z terenu Rumi – mówi
Katarzyna Kownacka, kierownik OTOZ
Animals Schroniska Ciapkowo. – Wiele, bo aż
65 z nich, odebrali właściciele. Po prostu
swoje zaginione zwierzę znaleźli
w Ciapkowie. Natomiast 18 pochodzących
z Rumi psów znalazło nowy dom – wylicza.
Do kogo zadzwonić?
Każda osoba, która natrafi w Rumi na
zabłąkane zwierzę, powinna się skontaktować ze strażą miejską lub urzędem
miasta. W ostateczności można o zdarzeniu
Rumskie Nowiny nr /sierpień/

informować policję. Ciapkowo bezpośrednio
nie przyjmuje takich informacji. Współpracuje
natomiast z wyżej wymienionymi instytucjami
i to one przekazują schronisku zgłoszenia
o bezpańskich psach.
Od odłowienia do adopcji
Pies, który trafi do Ciapkowa, po wstępnych
oględzinach zostaje odrobaczony i odpchlony.
Jeśli nie ma objawów chorobowych, to po paru
dniach jest szczepiony przeciwko chorobom
wirusowym. Następnie odbywa 15-dniową
kwarantannę. Po tym okresie zostaje
zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Po kilku
kolejnych dniach poddawany jest zabiegowi
sterylizacji lub kastracji. Ostatecznie pies jest
przygotowywany do adopcji, a ogłoszenie
trafia na stronę internetową oraz do mediów
społecznościowych schroniska. Obecnie
w Ciapkowie czeka na adopcję około 180
kotów i 160 psów.
Zanim zaadoptujesz
Decyzja o adopcji powinna być przemyślana
i wynikać z potrzeby serca. Złym pomysłem
jest robienie komuś takiego prezentu,

zwłaszcza niezapowiedzianego. Niekiedy
trudno podczas pierwszego kontaktu ocenić
prawdziwe intencje zgłaszającej się do
C i a p k o w a o s o b y. Z a k a ż d y m r a z e m
pracownicy schroniska starają się solidnie
przeprowadzić wywiad z kandydatem na
właściciela. Ich zadaniem jest też uprzedzić,
że niektóre zwierzęta mogą sprawiać kłopoty
wychowawcze, ponieważ mają smutną
i trudną przeszłość.
– Zanim zaadoptujesz, odetchnij, usiądź sam
ze sobą i pomyśl, czy zamierzasz się
opiekować zwierzęciem przez najbliższe
kilka, kilkanaście lat? Jeśli odpowiedź brzmi
tak, to zapraszamy po więcej informacji na
stronę www.ciapkowo.pl – zachęcają
przedstawiciele schroniska.

Kontakt
Straż Miejska – 58 671 94 73
Urząd Miasta – 58 679 65 60
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ZAWÓD CZY PASJA

Dla wielu są „śmieciarzami”, ale
w ich żargonie „śmieciarzami”
jesteśmy my wszyscy.

„Bohater dnia
codziennego”

Piotr Kupc jest pracownikiem PUK-u od sześciu lat, to jego pierwsza
praca. Zaczynał jako ładowacz, by po trzech latach awansować na
kierowcę śmieciarki. Wraz z kolegami z zespołu objeżdża rumskie ulice,
zbiera odpady generowane przez mieszkańców. Dla wielu są
„śmieciarzami”, ale w ich żargonie „śmieciarzami” jesteśmy my wszyscy.

Dzień z życia pracownika Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Komu w drogę, temu czas
Do pracy pan Piotr przychodzi przed godziną 7:00.
Odbija przepustkę, przebiera się i udaje się do
swojego samochodu. Sprawdza jego stan
techniczny – od kontroli poziomu płynów
eksploatacyjnych po sprawność świateł. Jeszcze
przed godziną siódmą odpala auto, by upewnić się,
że za chwilę wyruszy w drogę.
PUK dba o stan floty. Dzisiejsze auta są nowoczesne,
ekonomiczne i wyposażone w systemy dbające
o bezpieczeństwo pracowników. Jeśli auto szwankuje,
PUK ma swój warsztat i specjalistów, którzy na miejscu
je naprawiają. Nowe pojazdy rzadko się psują, jest
jednak jeszcze kilka starszych ciężarówek, które
wymagają częstszego serwisowania. Jeśli wszystko jest
w porządku, pan Piotr wraz z dwuosobową załogą
ładowaczy rozpoczyna objazd jednorodzinnych
domów w Rumi, by odebrać odpady segregowane
– z reguły jest to plastik.
Tu trzeba zespołu
Samochód opuszcza bazę PUK-u około godziny
7:00. Pracownicy odbierają odpady według
określonego harmonogramu. W przypadku rejonu
pana Piotra, najpierw są to wszystkie worki
z domów po prawej stronie, na końcu ulicy trzeba
zawrócić i zebrać te, które zostały po przeciwnej
stronie. Dzięki temu można uniknąć chodzenia pod
prąd i zwiększyć bezpieczeństwo ładowaczy. W ten
sposób mija 6 do 7 godzin.
W tym czasie każdy wie, co ma robić. Zadaniem
ładowacza jest jak najszybsze załadowanie odpadów
do auta. Natomiast kierowca dba o bezpieczeństwo
swojej załogi – spogląda w lusterka i sprawdza obraz
z kamery, która zamontowana jest na aucie. Wszystko
po to, by przypadkiem nikogo nie potrącić, nie
zahaczyć o zaparkowane auta czy ogrodzenie posesji.
Dba także o to, by cały rejon został należycie obsłużony.
Mieszkańcy nie zdają sobie sprawy ze specyfiki ich

pracy. Z tego, że ogromnym samochodem muszą
wjechać w nawet najwęższe uliczki, a często wjeżdżają
na styk – pozostają wolne milimetry. Dodatkowym
utrudnieniem są zastawiane wjazdy oraz
niepoprawnie parkowane pojazdy.
Kierunek – Łężyce
Wypełnione odpadami auto kieruje się na wysypisko
śmieci, do Łężyc. W sortowni zawartość śmieciarki jest
sprawdzana, potem pojazd jest ważony. Jednorazowo
na wysypisko trafia średnio od 3 do 5 ton plastiku,
od 3 do 4 ton szkła oraz około 1,5 tony makulatury.
– Najczęściej popełnianym błędem przy segregacji jest
wrzucanie styropianu budowlanego do żółtych
worków na plastik. Takich rzeczy nie zabieramy,
umieszczamy na worku naklejkę z informacją
o nieprawidłowej segregacji śmieci – wyjaśnia nasz
rozmówca. – Jeszcze parę lat temu śmieci dzieliły się na
trzy frakcje, dziś jest ich już sześć. Społeczeństwo więcej
segreguje, a my mamy więcej pracy – wykonujemy
więcej kursów – podkreśla.
Praca, która może być pasją
Gdyby wytłumaczyć dzieciom, na czym polega praca
pana Piotra, pokazać im wszystkie guziki oraz
mechanizmy działające w śmieciarce, to z pewnością
na pytanie „kim chciałbyś zostać w przyszłości?”
zdecydowanie częściej usłyszelibyśmy odpowiedź

„kierowcą śmieciarki”. Powodów do wykonywania tego
zawodu może być jednak więcej.
– Najbardziej lubię pracę fizyczną, ona daje
człowiekowi wolność. Jestem też fanem motoryzacji,
a im większa zabawka, tym bardziej jestem
zadowolony – mówi pan Piotr. – Po pracy staram się
dalej trzymać formę fizyczną – biegam, chodzę na
siłownię. Obsługa samochodu ciężarowego
wymaga ode mnie sprawności. Kierowca musi mieć
dobry wzrok i potrafić ocenić sytuację, czy się zmieści.
Mieć oczy dookoła głowy, tak żeby dbać
o bezpieczeństwo swojej załogi – dodaje.
Bohaterowie dnia codziennego
Dla wielu są „śmieciarzami”, ale w ich żargonie
„śmieciarzami” jesteśmy my wszyscy. Kierowcy,
ładowacze – oni są sprzątaczami. Jedni do określenia
„śmieciarz” podchodzą z dystansem, inni walczą z tą
negatywną opinią. Mieszkańcy różnie reagują na ich
obecność i pracę. Niektórzy się wykłócają, inni im grożą.
Zdarza się nawet, że pracownika PUK-u ugryzie pies.
Czasami pojawiają się jednak bardzo miłe akcenty.
– W czasie pandemii jeden z mieszkańców wystawił
specjalny baner z podziękowaniami za pracę w tym
trudnym czasie. Odbieram to bardzo pozytywnie.
To wspomnienie, które pozostanie na lata –
podsumowuje z uśmiechem nasz bohater.

Rumia naturalnie pomysłowa
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ZAPOMNIANY SKWER STANIE SIĘ STREFĄ RELAKSU

Miasto przystępuje do realizacji kolejnego projektu
z Budżetu Obywatelskiego. Tym razem jest to
zaaranżowanie przestrzeni na skwerze u zbiegu ulic
Derdowskiego i Wybickiego. W niedalekiej
przyszłości stanie się on strefą relaksu dla
spacerujących tą częścią Rumi mieszkańców.
Przede wszystkim rekreacja
Pomnik dwóch wybitnych mężów stanu – Józefa Wybickiego i Hieronima
Derdowskiego – stanął u zbiegu ulic tych patronów w 2004 roku. Przez lata
skwer częściowo utracił swoją reprezentacyjną funkcję, a tamtejsza aktywność
została ograniczona niemal wyłącznie do miejskich uroczystości, które
odbywają się z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Narodowego
Święta Niepodległości.
Na co dzień ulicami Derdowskiego i Wybickiego mieszkańcy przemieszczają się
do pobliskiej szkoły, przedszkola, basenu, przychodni oraz okolicznych
punktów usługowych. Dlatego też pojawił się pomysł, aby obszar ten stał się
miejscem odpoczynku – z inicjatywy rumian powstał projekt obywatelski pod
nazwą „Usiądź i odpocznij w Rumi”, który został złożony w 2018 roku.
– W tym miejscu brakuje malutkiego parku. Ma on
spełniać swoją dotychczasową rolę, czyli miejsca
upamiętniającego Derdowskiego i Wybickiego, ale ma być
też miejscem, w którym będzie można przysiąść na ławce
w cieniu, w miłym otoczeniu – mówi Marcin Kaczmarek,
radny oraz jeden z wnioskodawców projektu.
Tego chcą mieszkańcy
Projekt „Usiądź i odpocznij w Rumi” ostatecznie poparło ponad 440
mieszkańców, dzięki czemu został on przekazany do realizacji. Ze względu na
czasochłonne prace projektowe oraz wszelkie formalności, wykonawca
przystąpi do prac budowlanych w sierpniu tego roku.
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– Skwer przy skrzyżowaniu ulic Wybickiego i Derdowskiego to plac w centrum
miasta, który od wielu lat nie był zagospodarowany tak, jak powinien –
przyznaje Ariel Sinicki, wiceburmistrz do spraw inwestycji. – Dzięki projektowi
z Budżetu Obywatelskiego, dzięki inicjatywie i aktywności mieszkańców,
ten skwer w końcu będzie przebudowany. Znajdzie się tam między innymi
miejsce do odpoczynku oraz bezpieczny zjazd dla wózków. Zostanie też
postawiona mała architektura: ławeczki oraz śmietniki – wymienia.
Szczegółowy zakres prac
Miasto podpisało z wykonawcą umowę obejmującą: likwidację schodów
terenowych, wyprofilowanie chodnika celem zwiększenia dostępności skweru
dla osób niepełnosprawnych i rowerzystów, wykonanie nawierzchni z płytek
betonowych, a także montaż latarni oświetleniowych i oświetlenia pomnika.
Prace rozpoczną się w sierpniu i zakończą pod koniec września tego roku.
– Na początku zostaną wykonywane prace techniczne, wśród nich wymiana
chodnika i budowa bezpiecznego zjazdu dla wózków. Następnie chcemy
wymienić płot i zająć się nasadzeniami – precyzuje wiceburmistrz Ariel Sinicki.
Wykonawcą pierwszej części prac, wycenionych na około 100 tysięcy złotych,
będzie gdańskie przedsiębiorstwo Usługi w Zakresie Budownictwa
Drogowego – Krzysztof Walaszczyk.
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AKTYWNE
WAKACJE
NA SŁOŃCE
I NA DESZCZ

Wakacje w mieście, a pogoda w kratkę?
Wcale nie musi być nudno – hala, boiska,
korty i pływalnia czekają na chętnych!
Już po raz 24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi
przygotował bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i odpłatne
atrakcje dla dorosłych w ramach Akcji Lato. W ubiegłym roku
rekordy popularności biła szkółka pływania, do której zgłosiło się
około 600 osób, oraz nauka jazdy na rolkach. W tym roku wiele
planów przekreśliła pandemia, niemniej obiekty sportowe,
oczywiście przy zachowaniu wszelkiej ostrożności i procedur
bezpieczeństwa, są znowu dostępne dla użytkowników.

Jest także propozycja dla dorosłych. Podczas, gdy temperatura
Bałtyku nie zachęca do kąpieli, woda na miejskiej pływalni przy
ul. Rodziewiczówny zawsze jest ciepła.
– Zapraszamy do korzystania z obiektu – mówi Jolanta Król,
dyrektor MOSiR Rumia. – To doskonała opcja aktywnego
wypoczynku, niezależnie od kapryśnej aury. W ramach Akcji Lato
2020 przewidziane są trzy turnusy „Wakacyjnej nauki pływania
dla dorosłych” – dodaje.

Słoneczny dzień warto spożytkować na ruch i aktywność, na
przykład poprzez „Wakacje z tenisem ziemnym”. Treningi
przeprowadzane na kortach przy ulicy Mickiewicza, pod okiem
doświadczonego trenera Andrzeja Degórskiego, to naprawdę
dobrze spędzony czas. Każde spotkanie młodzi adepci zaczynają
od intensywnej rozgrzewki – biegu, skakanki oraz podawania
piłek.

W zeszłym roku we wszystkich aktywnościach uczestniczyło
łącznie około tysiąca dzieci! W tym roku, z powodu ograniczeń
epidemicznych, tego rekordu zapewne nie uda się pobić, ale
dobra zabawa w sportowym duchu jest zagwarantowana. Które
zajęcia tym razem okażą się hitem? Zobaczymy…

Na amatorów gry w piłkę lub kosza czeka Orlik 2012 w ramach
„Godzin otwartych”. Natomiast na boisku przy ulicy Sabata
i w klubie Zagórzak odbywają się „Gry i zabawy dla wszystkich”.
Fani prawdziwego futbolu mogą wziąć udział w „Wakacyjnej lidze
piątek piłkarskich”. Z kolei na antresoli hali widowiskowosportowej odbywają się zajęcia z tenisa stołowego.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Ulica Żeglarzy
przejdzie metamorfozę

Rumia prowadzi konsekwentną politykę budowy dojazdów do nieruchomości przez
deweloperów realizujących swoje inwestycje. Kolejnym przykładem takiego działania jest
budowa ul. Żeglarzy w Janowie. Inwestycja zostanie sﬁnansowana przez ﬁrmę Domapart oraz
spółkę PEWIK Gdynia.
Komfort i bezpieczeństwo
Ul. Żeglarzy w dzielnicy Janowo to droga
gruntowa, której stan wymaga zdecydowanej
poprawy. Dlatego też inwestycja zakłada szeroko
zakrojone prace – realizację układu drogowego,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia
ulicznego, kanału technologicznego oraz sieci
wodociągowej w rejonie ul. Żeglar zy
i Stoczniowców.
W ramach pierwszej części przedsięwzięcia
powstanie sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Żeglarzy oraz układ drogowy wraz
z niezbędną infrastrukturą i mediami.
Podział zadań i kosztów
Zgodnie z ustaleniami firma Domapart opłaci
przebudowę i budowę jezdni, zjazdów, chodnika,
kanalizacji deszczowej, a także wykonanie
trawników, oświetlenia ulicznego, kanału
technologicznego oraz oznakowania pionowego
i poziomego. Natomiast spółka PEWIK Gdynia
sfinansuje budowę kanalizacji sanitarnej
i wodociągu.
Łącznie ul. Żeglarzy zostanie wykonana na
długości 341 m, wraz z dodatkowym odcinkiem
tzw. ślepej uliczki o długości 42 m.
– Przy ul. Żeglarzy, oprócz budynków
mieszkalnych, swoją działalność prowadzą firmy.
Wykonanie tej drogi zwiększy komfort jej

Rumskie Nowiny nr /sierpień/

użytkowników, a w przyszłości może stać się
zachętą do zlokalizowania tam kolejnych
przedsiębiorstw – mówi radny Piotr Bartelke.
Formalnościom stało się zadość
Przetargi na wykonanie tej inwestycji zostały już
rozstrzygnięte. Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej oraz drogi wykona Przedsiębiorstwo
Robót Specjalistycznych „Rewers” z Bożegopola
Wielkiego, prace mają potrwać do końca
września. Pozostałe etapy inwestycji zostaną
zrealizowane do końca tego roku.

– Jest to istotna inwestycja również
z punktu widzenia mieszkańców. Ułatwi
ona dotarcie do domu, zwłaszcza
w niepogodę, kiedy tworzy się błoto
i kałuże – mówi mieszkanka
ul. Żeglarzy.
– Cieszę się, że nasza ulica zostanie
wybudowana. Zwiększy się
bezpieczeństwo, a zmniejszy się
eksploatacja zawieszenia
w samochodach – mówi mieszkaniec
Janowa.
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Realizacja miejskich inwestycji postępuje zgodnie z planem. Niektóre z nich wymagają
reorganizacji ruchu drogowego, inne wchodzą w końcowy etap prac. Więcej informacji można
znaleźć w poniższym zestawieniu.

Budowa
ul. Kazimierskiej
Na ul. Kazimierskiej wykonywane są ostatnie
poprawki, załatwiane są też formalności związane
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Rewitalizacja
Zagórza
Trwają prace związane z remontem
przyłączy wodociągowych kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Rozpoczęto
również przebudowę sieci wodociągowej
i gazowej średniego oraz niskiego
ciśnienia. Ruszyły także prace związane
z przebudową ulicy Kombatantów –
rozbiórka i korytowanie pod nowe chodniki
oraz miejsca postojowe.
– Z każdym miesiącem prace przy
rewitalizacji Zagórza postępują. Będą one
czasochłonne, ale to długo wyczekiwana
inwestycja – podkreśla radny Tomasz
Urbaniak-Dzienisz, przewodniczący
komitetu do spraw rewitalizacji. – Roboty
związane z przebudową ul. Kombatantów
z pewnością ucieszą jej mieszkańców –
dodaje.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Budowa węzła
integracyjnego
Postępują prace związane z budową ul. Oliwskiej, Łużyckiej,
fragmentów ulic Kolejowej i Obrońców Westerplatte, a także
chodnika na ul. Obrońców Westerplatte. Realizowana jest
również przebudowa ul. Gdańskiej oraz budowa parkingów
w rejonie ul. Kolejowej oraz przy ul. Jana III Sobieskiego.
Równolegle wykonywana jest kładka dla pieszych łącząca
ul. Gdańską z przystankiem SKM Rumia Janowo.
Wykonawca inwestycji przystąpił także do posadowienia
murów oporowych tunelu od strony ul. Gdańskiej. Trwa
również przekładanie sieci, w tym gazociągu, w ciągu
ul. Sobieskiego.
W związku z robotami zastosowana została zmiana
organizacji ruchu kołowego. Na ul. Gdańskiej wprowadzono
ruch jednokierunkowy – na odcinku od ronda do
ul. Dokerów. Wyłączone z ruchu zostały także wloty na
ul. Gdańską z ul. Janowskiej, Świętojańskiej, Ormińskiego
i 3 Maja. Ponadto nadal wyłączony z ruchu jest odcinek
ul. Gdańskiej od ul. Dokerów do torów kolejowych, a także
fragmenty ul. Obrońców Westerplatte – od ul. Gdańskiej do
ul. Kolejowej – i fragment ul. Kolejowej. Zmianie uległo
również dojście do peronu SKM Rumia Janowo od strony
ul. Jana III Sobieskiego.

Budowa
ul. Konopnickiej
Na całej długości ul. Konopnickiej trwają prace związane
z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową
wodociągu. Wykonawca – firma Hydro-Mag – przystąpił
do robót drogowych na odcinku od ul. Kościuszki
do ul. Różanej.

Rumskie Nowiny nr /sierpień/
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Budowa ul. Pomorskiej
Trwają prace wykończeniowe – wykonanie oznakowania
poziomego oraz montaż elementów małej architektury.
Wykonawca przystąpił również do przebudowy sygnalizacji
świetlnej w rejonie Lidla oraz budowy doświetlenia przejść dla
pieszych.
Inwestycja jest realizowana wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Wejherowie, ze środków zdobytych z Funduszu
Dróg Samorządowych.

Przebudowa
ul. Żwirki i Wigury
Wykonawca przygotowuje się do montażu
elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
takich jak inteligentne przejścia dla pieszych i progi
zwalniające, w rejonie dojścia do szkoły, czyli
u zbiegu ul. Żwirki i Wigury, Sienkiewicza i Okrężnej
oraz ul. Ceynowy z Sienkiewicza.
Inwestycja realizowana ze środków
zewnętrznych.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Unijne doﬁnansowanie
pomoże przyciągnąć inwestorów
Formalnościom stało się zadość. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicemarszałek
Wiesław Byczkowski oraz prezes Rumia Invest Park Agnieszka Rodak podpisali umowę, dzięki której spółka
otrzyma prawie 6,5 mln zł na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Pieniądze pozwolą
przyciągnąć do Rumi kolejnych inwestorów.

Kiedyś było tu ściernisko
Konkurs na dofinansowanie został przeprowadzony pod szyldem Invest in
Pomerania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, a jego celem było wsparcie podmiotów
o największym potencjale inwestycyjnym. Zaproponowany przez spółkę
Rumia Invest Park projekt uzbrojenia terenów położonych w północnej części
miasta uzyskał najlepszą ocenę i znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu.
Zgodnie z koncepcją, dzięki dofinansowaniu powstać ma m.in. hala
magazynowo-produkcyjna, plac manewrowo-postojowy, droga wewnętrzna,
oświetlenie oraz infrastruktura doprowadzająca media. Planowana inwestycja
ma się zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2022 roku. Całkowita wartość
przedsięwzięcia to ponad 22 mln zł, z czego prawie 6,5 mln zł (35%) będzie
stanowić zdobyte w konkursie dofinansowanie.
Z korzyścią dla wszystkich
Uroczyste podpisanie umowy na przekazanie środków finansowych odbyło się
1 lipca w siedzibie firmy Corleonis – jednego z przedsiębiorstw, które będzie
uczestniczyć w dofinansowanym projekcie. Wśród gości nie zabrakło
burmistrza Michała Pasiecznego oraz inwestorów prowadzących lub
planujących prowadzenie swojej
działalności we współpracy ze spółką
Rumia Invest Park.
– Ta inwestycja to są miejsca pracy dla
naszych mieszkańców, lepsze zarobki,
a dzięki temu również wyższe dochody
miasta. Największe podatki wpływają do
gminnego budżetu właśnie z usług,
z działalności gospodarczych, a dzięki temu
miasto może realizować o wiele więcej zadań
społecznych – dla nas, dla mieszkańców Rumi
– wyjaśnia burmistrz Michał Pasieczny.
Rumskie Nowiny nr /sierpień/

Jak to się zaczęło?
Spółka Rumia Invest Park, będąca w stu procentach własnością gminy,
powstała w 2017 roku, by zapewnić miastu ciągły i stabilny rozwój. Dzięki tej
działalności do kasy miasta miały wpływać kolejne podatki z nowych
inwestycji, a docelowo pozyskane w ten sposób pieniądze zostałyby
wykorzystane z myślą o mieszkańcach.
Plan ten powoli staje się rzeczywistością. W czerwcu 2019 roku rozpoczęła się
budowa odcinka ulicy Kazimierskiej, który na wysokości ogrodów działkowych
zostanie włączony w ulicę Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. Projekt zakłada
również m.in. przedłużenie tamtejszej ścieżki rowerowej. Jeszcze do niedawna
w zasobach spółki znajdowało się około 26 hektarów przeznaczonych
na sprzedaż terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych przy ulicy Kazimierskiej
oraz Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. Obecnie do dyspozycji inwestorów
pozostało mniej więcej 10 hektarów. Komercjalizacja tego obszaru postępuje
bardzo dynamicznie, a podejmowane przez pracowników spółki wysiłki
przynoszą pierwsze efekty w postaci podpisanych umów przedwstępnych oraz
rozwoju sieci dróg w terenach przemysłowych.

– Odblokowanie tych 26 hektarów i dedykowanie ich na rozwój
przedsiębiorczości, na przyciągnięcie inwestorów, jest oczywiście kapitalnym
rozwiązaniem – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa
pomorskiego. – To nigdy nie jest łatwe, żeby władze jednej gminy mogły
zaproponować projekt, który będzie wiązać interesy kilku, w tym przypadku
trzech, samorządów. Panu burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu się to
udało, czego mu gratuluję. Będziemy mu sekundować, a nasza instytucja,
jaką jest Agencja Rozwoju Pomorza, która ma przyciągać inwestorów, zrobi
wszystko, żeby pomóc zagospodarować te obszary – zapowiada marszałek.
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Inwestowanie w Rumi

– oferta100
szyta na miarę

Co przyciąga inwestorów do Rumi? Lokalizacja, rynek zbytu, dobra współpraca z samorządem czy może
szansa na pozyskanie dofinansowania? Bez względu na powód o relację z inwestorami, którzy zechcą
zlokalizować swoje przedsiębiorstwa na miejskich terenach, dba spółka Rumia Invest Park. Celem spółki
jest przygotowanie gruntów pod działalność przemysłowo-usługową. Ciężka praca przynosi efekty,
ponieważ Rumia Invest Park nie może narzekać na brak zainteresowania.
Robi się ciasno
Z 26 hektarów, które jeszcze do niedawna były na sprzedaż, pozostało około 10. Są to tereny zlokalizowane przy ulicy Kazimierskiej i I Dywizji
Żołnierzy Wojska Polskiego. Pierwsze umowy przedwstępne na sprzedaż nieruchomości Rumia Invest Park podpisała w 2019 roku. W tym roku
podpisano kolejne dwie i zapewne nie ostatnie.
Do odważnych świat należy
Jako jedna z pierwszych swoją działalność na terenach inwestycyjnych rozpoczęła
firma Clima Gold – polski producent central wentylacyjnych, który zatrudnia wielu
rumian. Minął rok od wprowadzenia się do nowej siedziby, a jej przedstawiciele nie
kryją zadowolenia z wyboru lokalizacji.
– Szukając terenu pod budowę własnej siedziby, kierowaliśmy się przede wszystkim
dobrem pracowników. Posiadając wyszkoloną kadrę, która w większości pochodzi
z okolic Rumi, gdzie też znajdowała się nasza dotychczasowa lokalizacja, zależało
nam na umiejscowieniu firmy tak, aby mieli oni dogodny dojazd – mówi Wojciech
Bielański – Prezes Clima Gold Sp. z o.o. – Po licznych rozmowach z burmistrzem
miasta panem Michałem Pasiecznym, zdecydowaliśmy się, jako jedni z pierwszych
inwestorów w nowo powstającym okręgu przemysłowo-usługowym, na
wybudowanie biura oraz hali produkcyjno-magazynowej w tym właśnie miejscu.
Pracownicy Urzędu Miasta Rumi oferowali pomoc od momentu zakupu działki, przez
wbicie pierwszej łopaty, po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku – dodaje.

6

Wojciech Bielański

Corleonis, dzisiaj lider rynku żurawi wieżowych w Polsce, z Rumią
związany jest od początku swojej działalności, czyli już od 20 lat. Plac
składowy firmy znajdował się na dzisiejszych terenach inwestycyjnych
niemal od początku, ale dobra współpraca z samorządem skłoniła
właściciela firmy Arkadiusza Ertla do trwałego związania się z Rumią
poprzez budowę biurowca i budynku warsztatowego właśnie na
terenach inwestycyjnych.
– Dodatkowym impulsem do podjęcia tej decyzji był fakt, że z Rumi
pochodzi wielu naszych pracowników, którzy stanowią główną wartość
naszej firmy. Poza tym współpraca z Rumia Invest Park jest codzienna
i bardzo dobra: po prostu zawsze możemy liczyć na wsparcie ze strony
spółki, zarówno w rozwiązywaniu problemów, jak i w realizacji różnych
wspólnych przedsięwzięć. Corleonis nadal będzie się rozwijał na
terenach parku inwestycyjnego – podkreśla Przemysław Marchlewicz,
dyrektor operacyjny Corleonis.

Przemysław
Marchlewicz

E28
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Małgorzata Świetlicka-Fuellner

Przybywa chętnych
Swoją siedzibę na terenach inwestycyjnych planuje też otworzyć firma Atlas Poland –
autoryzowany dealer maszyn dwudrogowych stosowanych w kolejnictwie, specjalistycznych
maszyn przemysłowych do przeładunku, koparek i ładowarek. Firma jest zarejestrowana
w Rumi od kilku lat. Jak podkreśla jej prezes Małgorzata Świetlicka-Fuellner, miasto jest
centralnie położone i oferuje wszystkie niezbędne udogodnienia, takie jak: hotele dla gości
firmy, restauracje, obiekty handlowe i bardzo dobre połączenia komunikacyjne, co ma duże
znaczenie dla pracowników.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z doskonałej pomocy i wsparcia ze strony Rumia Invest Park
w znalezieniu atrakcyjnej lokalizacji dla nowej siedziby Atlas Poland. Podkreślić należy,
że wszystkie obietnice złożone przez spółkę są dotrzymywane. Bardzo cenne jest również to,
że burmistrz wspiera nas we wszystkich sprawach związanych z inwestycją – mówi dyrektor
ds. administracyjno-handlowych Małgorzata Świetlicka-Fuellner. – Rozwój lokalizacji
biznesowej jest możliwy tylko w ścisłej współpracy pomiędzy lokalnymi firmami i osobami
odpowiedzialnymi za dany obszar. Tę współpracę bezpośrednio odczuwamy. Życzyłabym
każdemu przedsiębiorcy, aby na co dzień spotykał się z taką kompetencją i życzliwością –
dodaje.

Kolejną firmą, która przygotowuje się do zlokalizowania hal
magazynowych na rumskich terenach inwestycyjnych, jest gdyński
Invest Metal. Przedsiębiorstwo zajmuje się importem i dystrybucją
dodatków stopowych do stali i żeliwa.
– Od dawna szukaliśmy działki pod nasze potrzeby magazynowe.
Z naszego punktu widzenia przewagą tej lokalizacji nad innymi
terenami jest fakt, że dostajemy uzbrojoną działkę na obszarze,
który jest przeznaczony pod inwestycje przemysłowe – zaznacza
Ryszard Brożyna, prezes Invest Metal. – Podpisaliśmy umowę
przedwstępną na kupno działki. Do czasu podpisania ostatecznej
umowy opracowujemy koncepcję naszych magazynów – dodaje.
Ryszard Brożyna

Agnieszka Rodak

468

Dialog to podstawa
Decyzję o realizacji inwestycji na rumskich terenach poprzedzają liczne rozmowy,
podczas których określa się potrzeby przedsiębiorcy, negocjuje warunki umowy,
ale także szuka możliwości szerokiego wsparcia, tak aby firma czuła wsparcie
samorządu. To kompleksowe działanie zdaje się być kluczem do sukcesu.
– Rumia Invest Park pomaga zainteresowanym przedsiębiorcom w uzyskiwaniu
warunków przyłączeniowych, wspiera w rozmowach z innymi instytucjami czy
też organizuje spotkania z podmiotami takimi jak Agencja Rozwoju Pomorza,
które udzielają wsparcia małym i średnim firmom. Jesteśmy także
ambasadorami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielamy
informacji w sprawie zwolnień strefowych – wymienia Agnieszka Rodak, prezes
spółki. – Przedsiębiorcy doceniają możliwość dialogu z samorządem i naszą
otwartość, nie tylko podczas przygotowania oferty, ale także w opiece
inwestycyjnej. Staramy się dostosować ofertę, chcemy by była „szyta na miarę”.
Definiujemy potrzeby inwestora, przygotowujemy propozycję i negocjujemy
najlepsze warunki – podsumowuje.

468
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Wakacyjna amnestia

i wolność wyboru
w miejskiej bibliotece
Do końca wakacji każdy czytelnik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rumi może zwrócić zaległe
książki i nie płacić kary. – To
jedyna i niepowtarzalna okazja,
aby uregulować zaległości bez
ponoszenia konsekwencji
regulaminowych – podkreśla
Krystyna Laskowicz, dyrektor
jednostki.

Więcej w portfelu
Akcja skierowana jest do wszystkich zapominalskich,
którzy z różnych względów nie oddali książek,
audiobooków czy gier planszowych pomimo upływu
terminu zwrotu. Amnestia dotyczy materiałów
wypożyczonych w Stacji Kultura oraz w filiach
bibliotecznych w Rumi i potrwa do końca sierpnia tego
roku.
Pełny dostęp
Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa zostały
złagodzone, dlatego Stacja Kultura oraz wszystkie filie
rumskiej książnicy zostały otwarte i umożliwiają

czytelnikom pełny dostęp do księgozbioru. To oznacza,
że znowu można swobodnie przemieszczać się między
regałami i samodzielnie wybierać książki. Do końca
sierpnia placówki rumskiej biblioteki działają jednak
w okrojonym wymiarze i skróconych godzinach otwarcia.
Stacja Kultura (ul. Starowiejska 2) i filia nr 1
(ul. Pomorska 11) – pon.-pt.: 10-18; śr., sob.:
nieczynne
ź Filia nr 2 (ul. Kościelna 17) – pon.-wt.: 10-18 śr.: 1014; czw.-pt.: nieczynne
ź Filia nr 4 (ul. Górnicza 19) – czw.-pt.: 10-18; pon.-śr.:
nieczynne
ź

Szczegółowe i aktualne
informacje dotyczące
funkcjonowania
biblioteki są
zamieszczane na stronie
internetowej
www.bibliotekarumia.pl
oraz na facebookowym
profilu biblioteki Stacja
Kultura - Biblioteka
Rumia.

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

„Bestiariusz. Zwierzęta”
Witolda Vargasa zabiera czytelnika do fantastycznego świata słowiańskich wierzeń.
Najdawniejsi Słowianie wierzyli nie tylko
w bogów, demony, diabły czy inne fantastyczne
stwory. Wyjątkową czcią obdarzali również
zwierzęta. Tak powstał kolejny fascynujący
„Legendarz”, czyli książka z cyklu, w którym Paweł
Zych, Witold Vargas oraz Bartłomiej Grzegorz
Sala przybliżają ludowe historie fascynatom
słowiańskich wierzeń.
„Bestiariusz. Zwierzęta” jest kontynuacją
„Bestiariusza słowiańskiego”. Witold Vargas
zebrał w nim wierzenia dotyczące zwierząt. Przy
pomocy Natalii Zacharek autor przestudiował
niezliczoną ilość opracowań etnograficznych,
kronik, legend, starych dokumentów, baśni
i ludowych podań, aby przybliżyć słowiański świat
czytelnikom. W ludowych opowieściach jest całe
mnóstwo wzmianek o zwierzętach – od wróżb,
medycyny niekonwencjonalnej, zabobonów,

po obyczaje i symbolikę, a opisy występujące
w książce są próbą połączenia wszystkich tych
wiadomości.
Zwierzęta występujące w bestiariuszu są
uporządkowane według siedliska, w którym
występują – znajdziemy w nim istoty leśne, jak i te
związane z domostwami ludzkimi. Autor opisuje
również zdobyte informacje o ptakach, rybach czy
owadach. Wszystko poparte źródłami, które są
prezentowane na końcu książki w obszernej
bibliografii.
Lektura to sama przyjemność, a szata graficzna jak
zwykle – zachwyca! Na każdej stronie czekają piękne
ilustracje nadające magiczny charakter książce. Klimat
baśniowości i fantastyki zamknięty w 224 stronach.
Polecam, Anna Sabara, Stacja Kultura
Rumia naturalnie pomysłowa
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Przepłynie ponad 2000 kilometrów,
by wspomóc Dom Samotnej Matki
Aż 7 rzek, 11 województw i 2049
kilometrów – tak wygląda trasa
kajakowej wyprawy Jacka
Pałubickiego, który chce w ten
sposób zebrać środki finansowe na
remont Domu Samotnej Matki
w Gdańsku. Podróż mieszkańca
Rumi rozpoczęła się 13 lipca na
terenie Nadleśnictwa Woziwoda,
gdzie pomyślnych wiatrów życzył
mu wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.
Raz na lądzie, raz na wodzie
Pochodzący z Rumi podróżnik na co dzień
studiuje prawo i kryminologię na Uniwersytecie
Gdańskim. Jest wieloletnim uczestnikiem
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. W wolnych
chwilach przemierza Polskę – pieszo oraz na
rowerze.
Tym razem rumianin chce spróbować swoich sił
na wodzie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, będzie drugą osobą w historii, która
przepłynie kajakiem Wartę pod prąd oraz
pierwszą, która połączy to w jednej wyprawie

?

?

z przepłynięciem prawie całej Wisły. Samodzielne
pokonanie ponad 2000 kilometrów, w tym
regularne przełamywanie silnego nurtu rzeki,
to jednak ogromny wysiłek fizyczny. Ta ciągła
próba siły mięśni i hartu ducha potrwa co
najmniej kilka tygodni – tyle ma zająć Jackowi
Pałubickiemu dotarcie do celu.
W szczytnym celu
Motywacją dla podróżnika nie jest zapisanie się w
Księdze Rekordów Guinnessa, a rozpropagowanie zbiórki pieniędzy na rzecz Domu
Samotnej Matki w gdańskim Matemblewie.
Instytucja ta zapewnia wielu kobietom pomoc

?

Najczęściej zadawane pytania

bytową, psychologiczną, a także perspektywę
zawodową i bezpieczeństwo. Jak podkreśla
rumianin, poprzez swój wysiłek chce umożliwić
poprawienie warunków życia mam oraz dzieci
stawiających tam swoje pierwsze kroki.
– Jestem pełen podziwu dla inicjatywy podjętej
przez pana Jacka. Trzymam kciuki za powodzenie
całej wyprawy i oczywiście widzimy się na mecie –
powiedział Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi.
Codzienne relacje z eskapady, która została objęta
honorowym patronatem burmistrza Michała
Pasiecznego, można śledzić na facebookowym
profilu pod nazwą „Na otwartym nurcie”.

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

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej
telefonicznie, mailowo lub poprzez Facebooka. Tym razem skupimy się na tematyce związanej z utrzymaniem miejskiej
zieleni oraz wykonywaniem koszeń.

Teresa: Zauważyłam, że przy niektórych
ulicach w Rumi trawniki są nieskoszone.
Z czego to wynika?
Odpowiedź referatu: Dzieje się tak ze względu
na oszczędności oraz bezpieczeństwo.
Regularnemu koszeniu traw podlegają przede
wszystkim gminne tereny znajdujące się przy
docelowo utwardzonych ulicach, gdzie
natężenie ruchu jest zdecydowanie większe niż
na ulicach wyłożonych płytami betonowymi
(tzw. jombami). W przypadku tych drugich
koszeniu podlegają przede wszystkim
skrzyżowania, co jest związane z poprawą
widoczności i bezpieczeństwem.
Rumskie Nowiny nr /sierpień/

Marek: Dlaczego ekipa, która zajmuje się
koszeniem parku Starowiejskiego, nie
zajmie się również pasem zieleni wzdłuż tej
ulicy?
Odpowiedź referatu: Nie wszystkie
znajdujące się na terenie Rumi ulice są objęte
gminnym nadzorem. Zarządzają nimi
również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad oraz Zarząd Drogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego. Te instytucje
odpowiadają m.in. za koszenie terenów
zielonych przy ul. Starowiejskiej, I Dywizji
Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Sobieskiego.

Katarzyna: Co z krzakami, które nachodzą
na chodnik, utrudniając widoczność oraz
przemieszczanie się? Komu należy to
zgłosić?
Odpowiedź referatu: Jeżeli teren należy
do miasta, wówczas sprawę należy zgłosić
do Urzędu Miasta Rumi. Natomiast
w przypadku terenów będących własnością
prywatną, to właściciel jest zobowiązany
do przycięcia takich krzaków. Konieczność
takiej przycinki najlepiej zgłosić bezpośrednio
Straży Miejskiej w Rumi pod numerem telefonu
508 356 697.
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Czy wiesz, że...

Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

MDK zaprasza do wspólnego wypoczynku na świeżym powietrzu?
Piękna pogoda, długie dni i ciepłe wieczory – wszystko to sprzyja spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. Taki wypoczynek
to idealne rozwiązanie na wakacje, dlatego najczęściej wybieramy się na plażę, do ogrodu czy na działkę. Mieszkańcy, którzy szukają
takich atrakcji w najbliższej okolicy, mogą się zrelaksować na leżakach przy muzyce na żywo, w ramach cyklu „Letni House i Zimne
Lody”, który powrócił do Miejskiego Domu Kultury w Rumi.
Relaks w mieście
Mówi się, że już kilka minut spędzonych
w otoczeniu zieleni, na świeżym powietrzu, poprawia
samopoczucie, dotlenia organizm, regeneruje siły.
Świadomy relaks umożliwia odcięcie się na jakiś czas
od wszystkich stresujących bodźców, a więc leczy
i ciało, i duszę. Nie trzeba wybierać się w daleką
podróż, by spędzić udane wakacje i osiągnąć błogi
spokój. W Rumi również możemy zorganizować
sobie letni czas i zadbać o to, czego potrzebuje nasze
ciało oraz psychika.
Najlepiej odpoczywa się w takim otoczeniu, które
przynosi nam komfort i przyjemność. Ogród może
być oazą spokoju lub miejscem rodzinnych spotkań.
Prace na działce, czyli aktywniejsza forma spędzania
letniego czasu, szczególnie odpowiada miłośnikom
pielęgnacji roślin, warzyw i owoców. Wielbiciele

spacerów wybierają się między innymi do parków,
gdzie znajdują też kawałek cienia, by odpocząć na
ławce. Są też tacy, którzy dbają o stan ciała i ducha
biegając, jeżdżąc na rowerze czy uprawiając nordic
walking. Można też połączyć przyjemne
z pożytecznym i przybiec, przyjechać lub dotrzeć
z kijami na ulicę Mickiewicza, by spędzić czwartkowe
letnie wieczory w strefie muzyki i relaksu.
Coś dla ucha, coś dla… brzucha
MDK zachęca więc do rodzinnego spędzania
wolnego czasu, które jednym pozwala na aktywność,
a innym na relaks. Letni chillout na leżakach w parku
przed Dworkiem pod Lipami to koncert muzyki
house na żywo, lody, frytki, a dla najmłodszych kącik
zabaw i gier. Ubiegłoroczne czwartkowe wieczory
przy ulicy Mickiewicza cieszyły się dużym
zainteresowaniem, dlatego MDK ponownie

zaprasza do udziału w cyklu.
W sierpniu „Letni House i Zimne Lody” odbędzie się
dwukrotnie – 6 i 20 sierpnia, w godzinach 18:0022:00. Za konsoletą stanie DJ BadBoy, a towarzyszyć
mu będą: saksofonista Bari oraz wokalistka Islet.

MDK realizuje internetowe spektakle
Miejski Dom Kultury w Rumi może się pochwalić nie lada sukcesem. Narodowe Centrum Kultury przyznało tej placówce 90 tysięcy
złotych na realizację projektu „Teatr w twoim monitorze”. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu aktorzy Zawodowego Teatru MDK
przenieśli zrealizowane przez siebie sztuki z desek scenicznych na ekrany monitorów.
W oku kamery
Spektakle w formie teatru telewizji od czerwca są
prezentowane na kanale YouTube MDK-u oraz na
facebookowym profilu placówki. Produkcja jest
skierowana do szerokiego grona odbiorców, od
najmłodszych po seniorów. Dotychczas spektakle
wystawiane były na deskach teatralnych,
w placówkach kulturalnych czy też w plenerze. Tym
razem kontakt z żywym widzem zastąpiły kamery, a na
planie pracowało około 30 osób. Nawet dla aktorów
było to zupełnie inne doświadczenie.
– Praca z kamerą to troszkę stresujące doświadczenie.
Emocje inaczej się przenoszą, kiedy mamy kontakt
z widzem. Trudnością był też sam tekst, nasze role były
pisane wierszem, należało pamiętać o średniówce –
mówi Angelika Weichbrodt, która wciela się w rolę
Julii w spektaklu „Pierwsza lepsza”. – Ale są też
zdecydowane plusy produkowania teatru telewizji –
mieliśmy przepiękne kostiumy, bogatszą scenografię,
na planie był charakteryzator – dodaje.
Nie wszystko naraz
Tekst Aleksandra Fredry pt. „Pierwsza lepsza, czyli
komedia w jednym akcie wierszem” w formie teatru
telewizji miał swoją premierę w czerwcu. W połowie
lipca Zawodowy Teatr MDK opublikował spektakl
muzyczny dla najmłodszych pt. „Dyzio w krainie
wyobraźni”. Aktorzy przenieśli się do lasu, by
w przepięknej scenerii zaprezentować przygody
małego chłopca, który w szkole nie czuje się lubiany.
Nowi przyjaciele pomagają mu zrozumieć, że jego

zachowanie nie zawsze jest miłe, pokazują mu też,
że nauka wcale nie musi być nudna.
– Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum
Kultury aktorzy nabyli nowe i cenne doświadczenie
w pracy nad spektaklami w formie teatru telewizji –
mówi Agnieszka Skawińska, dyrektor MDK w Rumi. –
Mieliśmy możliwość pełniejszej realizacji, ponieważ
spektakle rejestrowały trzy kamery, co można
zobaczyć m.in. w „Dyziu w krainie wyobraźni”.
Te elementy pozwalają na nowo odkryć teksty,
z którymi pracujemy od kilku lat i pokazać je z innej
perspektywy – podkreśla.
Kolejnym zrealizowanym w tej formie spektaklem jest
„Noc Helvera” Ingmara Villqista w reżyserii Agnieszki
Skawińskiej. Jest to dramat, który rozgrywa się w jedną
noc. Sztuka opowiada o trudnych relacjach
panujących pomiędzy Helverem a Karlą. Tytułowa
postać ulega coraz większym wpływom społecznopolitycznej zmilitaryzowanej grupy, co ostatecznie
prowadzi ją do zguby.
– Noc Helvera realizowaliśmy we wnętrzu, a nie na
scenie. Palił się kominek, który dodaje sztuce klimatu.
Po drugie, tak jak w serialu, kiedy powtarzamy scenę
lub ją kontynuujemy, trzeba pamiętać o detalach – na
przykład, żeby kołnierzyk był tak samo podwinięty.
Kolejną sprawą jest utrzymanie takich samych emocji
– mówi wcielająca się w rolę Karli Magdalena
Bochan-Jachimek. – Przed ostatecznymi
nagraniami zrobiliśmy próbę na sucho. Cieszę się, że
wszystko udało się sprawnie zarejestrować,

najczęściej przy pierwszym podejściu – dodaje.
Na swoją premierę internetową czeka również „Edyp”
Sofoklesa. Adaptacji podjął się reżyser i odtwórca
głównej roli w jednej osobie – Piotr Lewicki.
– Antyczny tekst, który został dostosowany do
współczesnego odbiorcy, nabierze zupełnie innego
charakteru dzięki nowej scenografii. Nagrywamy
„Edypa” w zakładzie papierniczym, w porównaniu do
wersji scenicznych niektóre elementy zmieniamy. Tym
razem ukażemy inne kierunki, inną perspektywę –
mówi Piotr Lewicki. – Pierwszy raz produkujemy teatr
w formie telewizyjnej. To bardzo rozwijające
doświadczenie dla aktorów Zawodowego Teatru
MDK. Nie ma jednak tej energii, która wytwarza się,
kiedy widzowie są na widowni. No i też troszeczkę inny
sposób grania, ze względu na zbliżenia kamery gramy
subtelniej – dodaje.
Warto poczekać
Miłośnicy teatru mogą już zobaczyć w internecie dwa
spektakle: „Pierwsza lepsza” oraz „Dyzio w krainie
wyobraźni”. Przed nami jeszcze internetowa premiera
dwóch innych sztuk:
ź 15 sierpnia – „Noc Helvera” Ingmara Villqista
w reż. Agnieszki Skawińskiej
ź 12 września – „Edyp” Sofoklesa w reż. Piotra
Lewickiego
Spektakle zostały opracowane również w języku
migowym i z napisami w języku angielskim.
Rumia naturalnie pomysłowa

Dziecko na wakacjach…
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w mieście Rumia

z tatą!

„Marzy mi się weekend tylko dla mnie! Taki, żebyś zabrał gdzieś nasze dziecko na
kilka dni!” albo „Gdybyś spędził sam kilka dni z dzieckiem, zobaczyłbyś, jak to
jest!” – brzmi znajomo? Okazuje się, że takie marzenia się spełniają, a dowodem na
to jest opowieść dwóch „Tatusiów w mieście Rumia”, którzy zrelacjonowali swój
spontaniczny wypad z trzylatkami.
Jak to się zaczęło?
Rafał Rogowski, zagorzały miłośnik wspólnych
wypadów ze swoją córką Orianą, podczas męskiego
spotkania z zaprzyjaźnionym Wojciechem
Krzemińskim rzucił hasło – Pakujemy klamoty,
zabieramy dziewczyny i jedziemy na kemping! Ale,
ale – miał tu na myśli wyłącznie młodsze pokolenie
pań, dając ich mamom możliwość weekendowego
relaksu.
Relacja ojciec-córka
Dzika radość – tak reakcję mamy Martusi opisuje
Wojciech. Drugi z tatusiów zaznacza, że u nich to
normalna i częsta sytuacja.– Od narodzin Małej
mocno dbamy o nasze relacje, zwłaszcza o tę ojcieccórka, która niewątpliwie jest trudniejsza do
zbudowania niż ta matka-dziecko.
Panie postawiły tylko jeden warunek – fotorelacja
z weekendowych wojaży!
To do dzieła!
Od pomysłu do realizacji Tatusiowie przeszli bardzo
sprawnie. Warte podkreślenia jest, iż procesu
organizacji i pakowania niezbędnych rzeczy do
tymczasowego zamieszkania pod namiotami
z dwiema trzylatkami dopełnili samodzielnie,
a umówmy się – nie jest to łatwa sprawa!
Wiatr w żagle
Kierunek obrany – pobliskie Jezioro Żarnowieckie.
Wspólne, szybkie, a przede wszystkim wesołe,
zakupy w markecie. Było zdrowo, kolorowo,
ale także z przyzwoleniem na wybranie kilku
ulubionych smakołyków przez dziewczynki,
co niewątpliwie je cieszyło. Była lodówka, kuchenka
turystyczna, gary i wszystko, co niezbędne do
Rumskie Nowiny nr /sierpień/

przygotowywania posiłków.
– O dziewczyny i ich zdrowe posiłki trzeba dbać! –
podkreśla Rafał, który jest zwolennikiem
samodzielnie przygotowywanego jedzenia.
Panowie zgodnie relacjonują – Mieliśmy misję,
by podarować naszym córeczkom czas i naszą
uwagę – taką na 100%. Dać im ogrom radości
i swobody, ale nade wszystko umacniać nasze
ojcowskie więzi. Pokazać dziewczynom świat
z męskiej perspektywy, która też jest ważna
i ciekawa. Poza tym, trzeba było się przecież
wykazać przed ich mamami – a przecież zdjęcie
prawdę powie.
Radość i przygoda
Pogoda była idealna. Nastroje znakomite.
Dziewczyny podczas podróży pozostawały w stałym
kontakcie poprzez walkie-talkie, co również było dla
nich bardzo atrakcyjne. Na miejscu podjęta została
nierówna walka z nowo zakupionym namiotem – Jak
dobrze, że żyjemy w dobie internetu! – śmieje się
Wojciech. To jednak nie koniec niespodzianek.
Okazało się, że jeden z panów tak bardzo
zaangażował się w perfekcyjne spakowanie dziecka,
że całkowicie zapomniał o sobie i o podstawowych
niezbędnikach campingowych. Jednak to przyjazny
wyjazd dwóch ojców, którzy solidarnie podzielili się
tym, co mieli na stanie, a ostatecznie niczego im nie
zabrakło.
Kolejne dni całej czwórce przynosiły zarówno
wyzwania, jak i radości i spełnienia. Bez wątpienia
wszystko to sprzyjało budowaniu więzi nie tylko
między tatusiami a ich córeczkami, ale także między
dziewczynkami. – Marta i Oriana wzajemnie o siebie

dbają, rozpoznają swoje nastroje i humory oraz
motywują się do działania – potwierdza Rafał.
Wojciech dodaje, iż dziewczyny to kumpele od
bobasa! Poznały się na spotkaniach organizowanych
przez grupę „Mama w mieście Rumia”, spotkały się
razem w żłobku, a od września będą się wspierać
w przedszkolu.
Jak odpoczywały mamy?
Tatusiowie nie spodziewali się takiej reakcji ze strony
pań pozostawionych w domach, które miały się
zrelaksować, nic nie robiąc – Grono naszych
starszych dziewczyn zerwało się o świcie, by już o 4:00
nad ranem szaleć na zakupach – opowiada Rafał, na
co Wojciech dodaje – Zamiast korzystać z wolnej
chaty i możliwości odespania za wszystkie czasy,
ruszyły na giełdę kwiatową i babrały się w ziemi
przez resztę weekendu. – Nie zapominaj, że po
powrocie zastaliśmy mieszkania wysprzątane na
błysk i niecodzienną kolację – śmieje się Rafał.

– Mamy, nie miejcie oporów
powierzenia nawet tak małych dzieci
pod opiekę ich ojcom. Dajcie i nam –
tatusiom – szansę na zbudowanie
równie bliskiej i wyjątkowej relacji
z naszymi pociechami, jak ta wasza.
Panowie, nie bójcie się podjąć takiego
wyzwania, to korzyść obustronna –
mówi Rafał Rogowski.

24

RUMIANIE Z PASJĄ
Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

„Przepyszny
przepis”

Quesadilla z kurczakiem
i sosem pomidorowym
Quesadilla to meksykańskie danie składające się z placków tortilli
zapiekanych z serem i dodatkami. Jest łatwa w przygotowaniu,
można przyrządzić ją na patelni lub grillu. Świetnie pasuje do niej
orzeźwiający dip jogurtowy lub salsa z awokado. Sprawdzi się
jako szybki obiad, kolacja lub imprezowa przekąska.
Składniki na 4 porcje
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

4 pszenne tortille
200 g podsmażonego/upieczonego
kurczaka w kawałkach
150 g żółtego sera
1 kulka mozzarelli
1 łyżka koncentratu pomidorowego
1 łyżeczka oregano
1 puszka pomidorów
pół łyżeczki słodkiej lub wędzonej papryki
sól, pieprz

Sposób przyrządzenia:
Przygotować sos: pomidory przełożyć do garnka, zmiksować na gładko, dodać koncentrat pomidorowy
i gotować na małym ogniu aż wyparuje większość wody, a sos stanie się gęsty. Doprawić oregano,
papryką, solą i pieprzem.
Ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach, mozzarellę poszarpać na niewielki kawałki. Tortille posmarować
równomiernie sosem pomidorowym. Na połowie placka rozłożyć kurczaka i ser, następnie przykryć
drugą połową.
Tortille podsmażyć z dwóch stron na suchej, rozgrzanej patelni grillowej lub na grillu do czasu
rozpuszczenia się sera. Gotowe placki przekroić na pół lub na trzy części – podawać od razu.
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Eksponaty opuściły dworek.
Co z nimi będzie?
Przez ostatnie 30 lat historia Rumi była zamknięta w jednym niewielkim pomieszczeniu – salce
Miejskiego Domu Kultury. Zaczęło się od kilku pamiątek, ale z czasem ekspozycja tak się rozrosła,
że przestrzeń Dworku pod Lipami okazała się niewystarczająca. Aktualnie wszystko zostało przeniesione
do specjalnego magazynu, by ostatecznie ujrzeć światło dzienne w zupełnie nowej odsłonie.

Z pasji do historii
Salka historyczna Miejskiego Domu Kultury
w Rumi powstała w latach 90. z inicjatywy lokalnych
pasjonatów historii, w tym ówczesnego dyrektora
jednostki Ludwika Bacha oraz archiwisty Andrzeja
Sadłowskiego. W pierwszych latach
zainteresowanie projektem było stosunkowo duże,
a mieszkańcy chętnie angażowali się w jego
funkcjonowanie poprzez dostarczanie rodzinnych
pamiątek, zabytkowych narzędzi, ceramiki czy
wyrobów rękodzielniczych. Wartość historyczna
dostarczanych zabytków była jednak różna.
– Niewątpliwie najcenniejsze artefakty przekazało
MDK-owi w darowiźnie Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku, były to drobne przedmioty z terenu
wykopalisk przy zabytkowym kościele cysterskim –
mówi Dariusz Rybacki, pełnomocnik burmistrza
do spraw historii. – W kontekście lokalnych dziejów
cenny był także zbiór dawnych fotografii oraz
dokumentów związanych z Rumią, dawna tablica

sołecka „Sołectwo Zagórze” czy wykopaliska
z okresu II wojny światowej – dodaje.
Wiosenne porządki
Obecnie wystawa obejmuje kilkaset artefaktów
o różnej wartości historycznej. Część jest jednak
pozbawiona lokalnego kontekstu historycznego,
który jest kluczowy w procesie opowiadania
o dziejach miasta. Dlatego też wszystkie eksponaty
zostały przeniesione do specjalnego magazynu,
który z myślą o nich został stworzony w Stacji Kultura.
Tam poddawane są szczegółowej inwentaryzacji,
katalogowaniu oraz, jeśli wystąpi taka potrzeba,
renowacji. Ze względu na liczbę przedmiotów
potrwa to przynajmniej kilka miesięcy.
– Zbiór przede wszystkim należy uporządkować
i ocenić wartość jego komponentów w kontekście
przedstawiania historii Rumi. Należałoby także
wrócić do jego poszerzania, jednak z zachowaniem
spójności przyjmowanych zbiorów. Ze względu na
ograniczone możliwości wystawiennicze

i magazynowe, przyjmowane powinny być tylko
najcenniejsze przedmioty, które w sposób oczywisty
i czytelny dokumentują dzieje naszej miejscowości –
wyjaśnia pełnomocnik do spraw historii.
Powrót do świetności
Na terenie miasta nie ma muzeum, czyli przestrzeni
przeznaczonej ściśle pod wyeksponowanie
historycznych artefaktów. Niemniej w oparciu
o uporządkowane i wzbogacone zbiory możliwe
będzie zorganizowanie ogólnodostępnych wystaw
czasowych, na przykład na terenie miejskich
jednostek, a także poza granicami Rumi.
– Wyobrażam sobie, że taka wystawa mogłaby być
prezentowana zarówno w różnych punktach
naszego miasta, jak i w sąsiednich miejscowościach,
które z Rumią mają szczególne związki historyczne.
W ten sposób nie tylko promowalibyśmy bogactwo
naszych dziejów wśród mieszkańców, ale
i w okolicznych gminach – podsumowuje Dariusz
Rybacki.
Rumia naturalnie pomysłowa

HISTORIA

Świadkowie historii
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Kamil Anduła
„Niemcy stworzyli w rejonie Rumi prawdziwą sieć umocnień”
Kamil Anduła to jeden z najlepszych polskich historyków zajmujących się tematyką walk w rejonie
Pomorza w 1945 roku. Na co dzień pracuje w warszawskim Wojskowym Biurze Historycznym, jest
autorem licznych publikacji oraz monografii „1. Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów
Westerplatte”. W rozmowie z Dariuszem Rybackim, autorem serii „Świadkowie historii”, opowiada
o kulisach walk sowiecko-niemieckich z wiosny 1945 roku.
Początek roku 1945 przyniósł Europie wznowienie
działań na wszystkich frontach II wojny światowej.
Także na froncie wschodnim, który od 1944 roku
przesuwał się coraz bardziej w głąb ziem polskich.
– Styczeń roku 1945 wiązał się z zakończeniem
pauzy operacyjnej. Front wschodni stał wówczas na
rzece Wiśle. Początkowo spod Warszawy wyszło
uderzenie w kierunku samego Berlina. W ciągu
dwóch tygodni wojskom sowieckim udało się dotrzeć
aż do Odry. W ataku na stolicę III Rzeszy przeszkodził
jednak fakt, że na północ od pozycji Armii
Czerwonej, na Pomorzu, zebrało się duże
zgrupowanie wojsk niemieckich. Przed szturmem na
Berlin należało to zagrożenie zlikwidować. Dlatego
podjęto decyzję o wycofaniu części wojsk z pozycji na
zachodzie i uderzenie w okolicach Kołobrzegu.
W pierwszej fazie tzw. operacji pomorskiej rozbito
siły niemieckie na dwie grupy, z których jedna
zaczęła cofać się w stronę Gdyni – mówi Kamil
Anduła.
Podobnie jak we wrześniu 1939 roku także i tym
razem walki przesuwały się z zachodu na wschód –
odwrotnie do kierunku działań wojsk radzieckich
podejmowanych w niemal całej Polsce. Obie strony
miały też zgoła odmienne zadania taktyczne.
– Siły niemieckie w rejonie Gdyni były zdeterminowane, aby jak najdłużej związać Rosjan na tym
pobocznym kierunku operacyjnym i zadać im jak
Rumskie Nowiny nr /sierpień/

największe straty. Z kolei Rosjanom zależało na
czymś zupełnie przeciwnym, oszczędzeniu jak
największej liczby ludzi i sprzętu, aby potem zasoby
te mogły być wykorzystane w najważniejszej
operacji: zdobyciu Berlina – wyjaśnia historyk.
Pierwszym z miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego,
które objęli swoim zasięgiem czerwonoarmiści, było
Wejherowo. Zdobyte zostało względnie łatwo,
chociaż nie bez walk. Również w Redzie nie
utworzono węzła obronnego, tę miejscowość wojska
sowieckie wzięły „z marszu”. Linię obrony
zorganizowano dopiero w Rumi.
– O ile Wejherowo było pozycją opóźniającą, którą
Niemcy skutecznie wyzyskali, to rejon Rumi i Zagórza
był punktem, które byli zdeterminowani bronić
dłuższy czas. Okolice tych miejscowości sąsiadowały
ze wzgórzami, na których wojsko niemieckie
rozlokowało stanowiska baterii przeciwlotniczych.
Broń przeciwlotnicza miała to do siebie, że działa
większego kalibru: 88 mm i 105 mm mogły
prowadzić też ostrzał naziemny. Ponadto już od
1944 roku stanowiska te umacniano okopami,
rowami i schronami. Można powiedzieć, że Niemcy
stworzyli w rejonie Rumi prawdziwą sieć umocnień,
teren był bardzo dobrze przygotowany do obrony –
opowiada Kamil Anduła.
Szybko okazało się, że przygotowana przez
Niemców „twierdza” będzie bardzo trudna do

zdobycia, stąd dowództwo sowieckie wkrótce
podjęło decyzję o zmianie kierunku natarcia.
– Decydującym momentem walk na kierunku
Rumia-Zagórze był okres między 12 a 16 marca.
Po tym czasie uznano, że realizowany będzie inny
wariant, czyli uderzenie na Gdynię od południa.
Warto jednak pamiętać, że walki pod Rumią toczyły
się w zasadzie aż do zdobycia portu w Gdyni. Nie
miały one jednak już takiego natężenia. Ostatecznie
w okolicy Sopotu rozdzielono wojska niemieckie na
zgrupowanie gdyńskie i gdańskie, potem
kontynuowano walki aż do ostatecznego odbicia
obu miejscowości – relacjonuje rozmówca.
W walkach o okolice Gdyni brała udział także
1. Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte,
którą w okresie PRL-u szczególnie chętnie mitologizowano. Jak się okazuje, tworząc obraz daleki
od prawdy.
– W przeddzień walk o Rumię jednostka była cieniem
swojej dawnej siły, a mimo to polscy komuniści
uznali, że włączenie jej do walk o ten rejon będzie
miało właściwy wymiar propagandowy. Należy
jednak pamiętać, że mimo polskiego rodowodu w jej
szeregach służyło wielu Rosjan, szczególnie w kadrze
oficerskiej. Uzupełnienia dokonane w przeddzień
walk składały się głównie z niedoświadczonych
żołnierzy i sfatygowanych czołgów. To przełożyło się
na straty – uzupełnia historyk.
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Autor artykułu:
Darek Rybacki

Mistrz Ryszard Dyrgałła
Rumski epizod przedwojennego asa szybownictwa

Dyrgałła w okresie międzywojennym

Ryszard Dyrgałła przed wojną należał do grona najlepszych polskich
pilotów szybowcowych. Był też inżynierem lotnictwa i popularyzatorem
wiedzy o samolotach. Mimo iż urodził się w Szarleju (obecnie dzielnica
Piekar Śląskich), jako student Politechniki Gdańskiej i członek lokalnego
aeroklubu był mocno związany z Pomorzem oraz rumskim lotniskiem.
To właśnie w Rumi niemal stracił życie podczas katastrofy szybowca,
do której doszło latem 1935 roku.
Pilot szybowcowy
Jak wielu pionierów polskiego lotnictwa,
Ryszard Dyrgałła związany był z samolotami od
najmłodszych lat. W rodzinnych wspomnieniach zapisały się obrazy młodego
chłopaka budującego w ogrodzie rodzinnego
domu skrzydlate maszyny z drewna1. W tej
sytuacji nie powinna dziwić decyzja Dyrgałły,
aby zaraz po ukończeniu gimnazjum wyjechać
na studia lotnicze do Gdańska. I tak na początku
lat 30. stał się uczestnikiem warsztatów
praktycznych na Zaspie i w Bydgoszczy, zaliczył
też krótkie epizody w fabryce samolotów
w Białej Podlaskiej i Polskim Związku Lotniczym
w Warszawie. Formalne studia na Politechnice
Gdańskiej rozpoczął w 1932 roku, a ukończył
pięć lat później2.
Jednocześnie krótko po przyjeździe na Pomorze
wstąpił w szeregi Aeroklubu Gdańskiego. Jako
jego członek musiał często odwiedzać lotnisko
w Rumi, które od przełomu lat 20. i 30. było
aeroklubową siedzibą.
W karierze pilota Ryszarda Dyrgałłę rozsławiły
przede wszystkim umiejętności szybowcowe.
Przed II wojną światową regularnie brał udział
w pokazach akrobacji szybowcowej, ustanawiał
k o l e j n e re k o rd y i p u b l i k o w a ł s w o j e
spostrzeżenia w prasie branżowej. W 1935 roku

pobił rekord czasu trwania lotu szybowcem –
szybował bez przerwy przez 14 godzin i 38
minut, a rok później wyśrubował go do 22
godzin i 15 minut. Pobił też kontynentalny
rekord wysokości, wznosząc się szybowcem na
3500 metrów. Aby to zrobić, musiał zanurzyć się
w sam środek… olbrzymiej burzy, w której
występowały silne prądy pionowe.
Katastrofa w Rumi
Wszystkie wymienione wyżej osiągnięcia
Ryszarda Dyrgałły mogłyby nigdy nie dojść do
skutku, gdyby w lipcu 1935 roku zabrakło mu
szczęścia i umiejętności podczas rewii lotniczej
w Rumi. Wydarzenie organizowane było
w ramach „Zlotu do morza”, cyklicznej imprezy
lotniczej towarzyszącej gdyńskim „Dniom
morza”. Dyrgałła, wówczas u progu swoich
największych osiągnięć, miał w ramach
wydarzenia uczestniczyć w pokazie akrobacji
szybowcowej.
„Nareszcie nadszedł upragniony dzień, do
którego przygotowywałem się od kilku tygodni:
miałem pokazać licznie zgromadzonej na
lotnisku w Rumi (…) publiczności akrobację na
wypożyczonym przez A. W. szybowcu CW-7.
Warunki atmosferyczne – nie najlepsze. Silny,
porywisty wiatr nadmorski i hasające po niebie
zwały kumulo-nimbusów” 3.

Szybowiec bez większych problemów wzniósł
się na wysokość ok. 1100 metrów – naturalnie
z pomocą sportowego RWD – po czym pilot
rozpoczął prezentację swojego programu przed
z g ro m a d z o n ą t ł u m n i e p u b l i c z n o ś c i ą .
Początkowo nic nie zwiastowało problemów,
jednak przy próbie wykonania tzw. korkociągu
Dyrgałła poczuł ostre szarpnięcie na drążku
sterowniczym.
„Spojrzałem na skrzydło i ujrzałem rozsypujący
się na kawałki jego koniec, jednocześnie z tem
rozległ się złowrogi trzask. Po chwili CW-7
sunęła ku ziemi lotem nurkowym przeplatanym
płaskim korkociągiem (…). Na myśl przyszedł
mi, tak wzgardzany zwykle, spadochron.
Wiedziałem, że w zamian za każdą sekundę
wahania płacić muszę drogocenną wysokością.
Zerwałem bezpiecznik, wkrótce potem uczułem
lekkie szarpnięcie, zawisłem na pasach, a zatem
– wszystko w porządku!”
Szybko okazało się, że przed zdolnym pilotem
piętrzyły się jeszcze dwa poważne problemy.
Pierwszym z nich był spadający wprost na
czaszę jego spadochronu szybowiec. Drugi
okazał się jeszcze poważniejszy.
„Pozostał jeszcze nade mną szybowiec, który,
opadając z większą od mojej prędkością, będzie
musiał mnie minąć. Spojrzałem w górę i na
Rumia naturalnie pomysłowa
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chwilę zrobiło mi się jakoś głupio. CW-7 waliła
się wprost na mój spadochron. Nie dokończyła
jednak swego zamierzenia. Rozmyśliła się:
poszła w dół lotem nurkowym, mijając mnie
w bezpiecznej odległości (…). Cała ta
manipulacja zajęła mnie tak bardzo, że nie
zwracałem uwagi na to, dokąd mnie wiatr znosi
i dopiero trzask szybowca uderzającego
o ziemię skierował moje myśli na nową,
niebezpieczną sytuację: pędziłem z wiatrem
wprost na linie wysokiego napięcia! Czułem już
elektryczne ciarki! Szybko odpiąłem klamry
pasów i trzymałem się ich tylko rękami. Gdybym
miał lądować na „drucikach”, wysunąłbym się
z pasów, gdyż wolałem raczej coś złamać niż
upiec się żywcem. Ostatecznie w odległości
niecałych dziesięciu metrów od przewodów
dotknąłem nogami ziemi, przewracając się
i rozpocząłem podróż za spadochronem, ale już
po ziemi”.
Finalnie Ryszard Dyrgałła wyszedł z niebezpiecznej sytuacji bez szwanku. Zajście było
szeroko komentowane w polskiej prasie,
a szczęśliwego pilota spotkało w związku z nim
nietypowe wyróżnienie – otrzymał ustanowioną
w 1922 roku odznakę złotej gąsienicy,
przyznawaną tym lotnikom, którzy… uratowali
swoje życie, skacząc ze spadochronem ze
spadającego samolotu.
Dalsze losy
W kolejnych latach mistrz Dyrgałła (tak
określano go w prasie) jeszcze wielokrotnie
udowadniał swoje nietuzinkowe umiejętności.
W czasie II wojny światowej walczył w kampanii
wrześniowej, później przedostał się do Wielkiej
Brytanii. Od października 1940 roku służył
w składzie tzw. Photographic Reconaissance

Szybowiec Dyrgałły tuż po katastrofie, ze zbiorów A. Zarudzkiego

Unit, jednostki wykonującej tajne misje
polegające na tworzeniu dokumentacji
fotograficznych z dużych wysokości.
W kolejnych latach pełnił rolę instruktora, brał
też aktywny udział w badaniach nad niemieckim
uzbrojeniem: w tym silnikami rakietowymi.
Zdobyta wówczas wiedza i doświadczenie
zaowocowały po wojnie. W 1946 wyemigrował
do Argentyny, gdzie uczestniczył w opracowywaniu tajnego argentyńskiego pocisku
napędzanego paliwem ciekłym AN-1 „Tabano”.
Silnik tej rakiety był pierwszym silnikiem na
paliwo ciekłe w Ameryce Południowej, zaś sama
rakieta – pierwszym pociskiem powietrznym
w tej części świata. Ryszard Dyrgałła pisał też
prace naukowe.
W ostatnich latach życia przeniósł się do
Brazylii, gdzie zmarł w 1970 roku.

W pamięci r umian
Przez całe dziesięciolecia widok żywego inwentarza –
przede wszystkim krów, owiec, świń czy kur – nie był na
ulicach Rumi niczym dziwnym. Wielu dawnych
gospodarzy lub ich potomków wspomina
z rozrzewnieniem czasy, kiedy ulice pełne były dzieci
prowadzących zwierzęta na pastwiska (szczególnie
w okolicy dawnych terenów lotniskowych), a także
konnych wozów, którymi transportowano węgiel,
drewno, mąkę, plony lub po prostu przemieszczano się
po okolicy.
Dzisiaj takie widoki to prawdziwa rzadkość, chociaż
w pobliżu targowiska w Starej Rumi wciąż można
spotkać nielicznych rolników, którzy swoje towary
dostarczają za pomocą koni – bynajmniej nie
mechanicznych.
Na zdjęciach: przedwojenna ulica Kościelna (widoczne
ogrodzenia starego i nowego kościoła katolickiego) oraz
zdjęcie z dożynek w 1945 roku. Zbiory Ludwika Bacha.
Rumskie Nowiny nr /sierpień/
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Bohater artykułu jako pilot RAF
1

Kuba Müller „Niesamowita historia Ryszarda Dyrgałły: z Szarleja
do Argentyny”, http://www.piekarskiwerk.pl/artykuly/item/163niesamowita-historia-ryszarda-dyrgally/
2
Ibidem.
3
Wszystkie cytaty za: Ryszard Dyrgałła, „Z pokazów lotniczych
w Gdyni”, Skrzydlata Polska, wyd. z sierpnia 1935

Zwierzęta hodowlane
na ulicach miasta

Pamiątka dożynek, Rumia, 1945 r.

Zwierzęta hodowlane na ulicy Kościelnej, Rumia, okres międzywojenny

Dodatek specjalny

Utrudnienia związane z budową węzła Janowo
W związku z przystąpieniem przez wykonawcę – Budimex S.A. – do kolejnego etapu robót związanych z budową tunelu pod torami kolejowymi
i przystankiem SKM Rumia Janowo, wprowadzona została zmiana w tymczasowej organizacji ruchu.
Ul. Jana III Sobieskiego zostanie zwężona do jednego pasa w obu
kierunkach. To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 września 2020
roku do końca czerwca 2021 roku.
ź Wylot z ul. Polnej i zjazd do restauracji „Zochlina” zostanie zamknięty,
dojazd będzie się odbywał ulicami Robotniczą – Garbarską – Polną.
Planuje się, że ta faza utrudnień w ruchu kołowym i pieszym będzie
trwała od września do końca października 2020 roku.
ź

Drugi etap robót budowlanych zakłada kontynuację prac związanych z budową tunelu. Rozpoczną się również roboty
drogowe związane z realizacją skrzyżowania ul. Jana III Sobieskiego, Gdańskiej i Polnej. W tym etapie będą
wykonywane również prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą
podziemną. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie 15.

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
58 727-24-01 | 58 727-24-02 NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
58 671-72-10 NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi 58 671-01-98
58 671-98-25 NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia
Straż Pożarna 998
58 771-25-07 NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia
Pogotowie Ratunkowe 999
Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.
58
671-11-23
Policja 997
58 727-24-40 NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia
Komisariat Policji w Rumi 58 679-67-22
58 727-21-72 Centrum Medyczne IMED
Straż Miejska w Rumi 58 671-94-73
NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia
58
771-47-40
Pogotowie Ciepłownicze 993
58 679-56-86 NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A
Pogotowie Gazowe 992 | 58 679-96-00
58 727-29-50 Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 | 58 668-73-11
(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h
Pogotowie Energetyczne 991 | 801-404-404
NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi 58 679-65-89
58 672-74-23 Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58 671-05-56
58 572-72-00 Szpital Specjalistyczny Wejherowo
Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00
58 301-73-44 | 601-408-183 Koordynator Ratowniczych Działań Med.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rumi 58 671-03-96
58 670-48-48 Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

TELEFONY
KONTAKTOWE

TELEFONY ZAUFANIA
Klub Abstynenta Alfa – 58 671 29 55
Stowarzyszenie Abstynenckie „Krokus” – 537 438 796 (czynny pon.-pt. 19:00-21:00; sob.-niedz. 18:00-22:00)
Ośrodek Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie – 730 092 908 lub 58 736 37 84
Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” – 58 301 00 00 (czynny codziennie w godz. 16.00-6.00)

Rumia naturalnie pomysłowa

