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Rumia naturalnie pomysłowa

Dzieje się
Dzień Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, setna
rocznica Bitwy Warszawskiej, a także dzień patrona Rumi świętego Jana Bosko
– wszystkie te okoliczności przypadły 15 sierpnia. Z tej okazji zorganizowano
oficjalne uroczystości. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w intencji
ojczyzny. Nabożeństwo odbyło się w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, następnie kilkadziesiąt osób wzięło udział w złożeniu kwiatów na
mogile żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, grobach rotmistrza Hipolita
Roszczynialskiego oraz zasłużonego społecznika Tadeusza Zleśnego, a także
pod pomnikiem Armii Krajowej. Kwiaty składali reprezentanci władz miasta –
radni oraz obaj wiceburmistrzowie: Ariel Sinicki i Piotr Wittbrodt. Natomiast
wartę honorową pełnili żołnierze Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej.
Wśród świętujących nie zabrakło również pocztów sztandarowych z miejskich
szkół, harcerzy, kombatantów, a także przedstawicieli rumskiego oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Natomiast 16 sierpnia, z okazji dnia patrona miasta, na
placu przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
odbył się koncert na mobilnym carillonie. Monika Kaźmierczak, światowej sławy
artystka, zaprezentowała muzykę klasyczną i rozrywkową. Organizatorami
koncertubyliSalezjanieorazDomKulturySpółdzielniMieszkaniowejJanowo.
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w skrócie

CZTERY ŚWIĘTA JEDNEGO DNIA
Ponad 12 tysięcy złotych – tyle
pieniędzy udało się zebrać podczas
koncertu charytatywnego na rzecz
Tomasza Bojara, mieszkańca Rumi
zmagającego się z czerniakiem.
Główną atrakcją wydarzenia był
koncert w wykonaniu trójmiejskiego
zespołu The Rolling Stones Tribute.
Urozmaiceniem występu były
dmuchane zjeżdżalnie, poczęstunek,
loteria fantowa, a także licytacje
licznych przedmiotów i usług.
Wszystko po to, aby zebrać środki
finansowe na leczenie 47-latka.
Więcej informacji o walce Tomasza
Bojara z chorobą można znaleźć na
facebookowej stronie Tomasz Bojar
– czerniak pokonam go.

RUMIA POKAZAŁA WIELKIE SERCE
Te g o ro c z n y z l o t f o o d
trucków w Rumi odbywał się
od 7 do 9 sierpnia na terenie
parku Starowiej-skiego.
Była to wyjątkowa okazja dla
poszukiwaczy smaków, by
skosztować kilkunastu
potraw z różnych zakątków
świata. Nie zabrakło
zarówno sycących dań
głównych, jak i przekąsek,
deserów czy napojów.
Organizatorem wydarzenia
była organizacja Futraki,
która skupia kilkuset
właścicieli food trucków
z całej Polski. Wstęp na
wydarzenie był wolny.

KUCHNIE NA KÓŁKACH ZAPARKOWAŁY POD MDK-IEM
Rumskie Nowiny nr /wrzesień/
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WYDARZENIE

Rumia uczciła
pamięć powstańców
Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w miejskich obchodach
76. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Zebrani pod
pomnikiem Armii Krajowej mieszkańcy oddali hołd poległym
bohaterom, składając kwiaty. Nie zabrakło również przemówień.
Głosem „żołnierzy stolicy”
Podobnie jak w innych polskich miastach rumskie
syreny alarmowe zawyły w sobotę 1 sierpnia
o godzinie 17:00. Dźwięk ten miał przypomnieć
wszystkim mieszkańcom o bohaterskiej postawie
i nierównej walce z okupantem, której w 1944 roku
podjęły się tysiące Polaków.
Po uczczeniu poległych minutą ciszy nastąpiło
składanie kwiatów, w którym uczestniczyli m.in.
żołnierze i samorządowcy – w tym przewodniczący
rady miejskiej Krzysztof Woźniak, wiceburmistrz Ariel
Sinicki oraz wiceburmistrz Piotr Wittbrodt, który
odczytał wzruszające przesłanie spisane przez
generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego.
– Podczas zeszłorocznych uroczystości
przeczytałem apel powstańców skierowany do ludzi
młodych. Postanowiłem, że będzie to już taka mała
tradycja, dlatego w tym roku sięgnąłem po książkę
i także odczytałem słowa spisane przez uczestnika
powstania – mówi Piotr Wittbrodt. – Było to
przesłanie generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego,
który podkreślał, że z powstania warszawskiego
trzeba wyciągać wnioski. Generał zaapelował do

młodych i przyszłych pokoleń, aby szanowali innych,
doceniali życie, pracowali na dobre imię ojczyzny
i nawet w najgorszych chwilach nie porzucali
nadziei. Jak podkreślił, miłość i wiara czynią cuda –
dodaje wiceburmistrz.
Lekcja historii w plenerze
Zwieńczeniem obchodów była inauguracja
wystawy pt. „Walka o Wolność. Powstanie
Warszawskie 1944”. Ekspozycja stanęła przy
Miejskim Domu Kultury w Rumi, a po dwóch
tygodniach została przeniesiona do parku przy
ul. Filtrowej. Wystawę będzie można również
zobaczyć przy ul. Różanej, na zielonej wyspie.
– Dzięki współpracy z Muzeum Powstania
Warszawskiego przygotowaliśmy mobilną
wystawę. Ekspozycja w przystępny sposób
przybliża fenomen polskiego państwa
podziemnego i powstańców. Opowiada nie tylko
o realiach drugiej wojny światowej, ale i samej
tradycji walk niepodległościowych. Ukazuje też
poruszające zdjęcia. Myślę, że dla wielu naszych
mieszkańców była to ciekawa lekcja historii –
podsumowuje Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi.

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia
1944 roku. Wymierzone było przeciwko
okupującym stolicę wojskom niemieckim.
Zakończyło się kapitulacją 3 października.
W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk
polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych
i zaginionych, zginęło także od 150 do 200 tys.
cywilnych mieszkańców stolicy. Zniszczona
została większość zabudowy lewobrzeżnej
Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz
obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.
Powstanie warszawskie było największym zrywem
Rumia naturalnie
ruchu oporu w okupowanej
Europie.pomysłowa

EDUKACJA

Egzamin ósmoklasisty

– wyniki rumian nie odbiegają od średniej
W ostatni dzień lipca uczniowie poznali wyniki egzaminu
ósmoklasisty, który został przeprowadzony w czerwcu pomimo
pandemii koronawirusa. Od kwietnia nauka odbywała się zdalnie,
proponowano nawet, by w tym roku egzamin zwieńczający
podstawówkę został odwołany. Rekrutacja do szkół
ponadpodstawowych opierałaby się wówczas wyłącznie na
ocenach końcowych. Ostatecznie jednak do egzaminu
ósmoklasisty doszło, a każdy uczeń musiał się wykazać wiedzą
z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki. Rumskiej
młodzieży najlepiej poszedł egzamin z angielskiego.
Blisko pół tysiąca uczniów
Uczniowie rozwiązywali zadania na arkuszach w wersji standardowej oraz wersji
dostosowanej do szczególnych potrzeb, w tym dzieci z zespołem Aspergera,
niewidzących i słabowidzących oraz niepełnosprawnych intelektualnie. W Rumi
egzamin ósmoklasisty na arkuszu w wersji standardowej pisało blisko 500 uczniów,
w tym 492 z języka polskiego, 491 z matematyki oraz 496 z języka angielskiego.
Część testowa egzaminu z języka polskiego nawiązywała m.in. do powieści historycznej
„Quo Vadis”. Natomiast w części otwartej uczniowie mieli do wyboru napisanie
przemówienia, które zachęciłoby rówieśników do czytania lektur, lub opowiadania
o spotkaniu z bohaterem wybranej obowiązkowej lektury.
W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki również znalazły się zadania zamknięte
i otwarte, w których trzeba było się wykazać m.in. znajomością geometrii oraz
umiejętnością dokonywania obliczeń na ułamkach czy pierwiastkach. Nie zabrakło też
zadań i zagadek logicznych.
Rumscy uczniowie zdający egzamin z języka obcego wybrali wyłącznie język angielski.
Celem arkuszu było sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia
tekstów pisanych, znajomości gramatyki i leksyki, a także umiejętności tworzenia
pisemnej wypowiedzi.
– Byliśmy zobowiązani do wprowadzenia odpowiednich procedur z powodu
panującej pandemii. Sytuacja ta z pewnością generowała dodatkowy stres wśród
uczniów zdających egzamin – mówi Beata Kędzierska, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 10 w Rumi. – Tym, którzy systematycznie pracowali przez ostatnie lata, trzy miesiące
nauki zdalnej nie przeszkodziły w osiągnięciu dobrego wyniku. Uczniowie podkreślali,
że najtrudniejsza była dla nich matematyka, natomiast tematy pracy pisemnej z języka
polskiego wielu dzieciom się podobały – dodaje.

JĘZYK POLSKI

Podział na miejscowości:
jednostka samorządu
terytorialnego
Gmina Miejska Rumia
Gmina Miejska Reda
Miasto Wejherowo
Gmina Wejherowo
Miasto Słupsk
Gmina Kosakowo
Miasto Gdańsk
Miasto Gdynia
Miasto Sopot

średni wynik
57%
58%
56%
55%
57%
64%
65%
65%
67%

MATEMATYKA

Język angielski

Podział na miejscowości:

Podział na miejscowości:
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EDUKACJA
Kacper
Cherek

Magiczne listy

dotarły do pierwszaków

Fani Harry'ego Pottera mogą pozazdrościć rumskim
pierwszakom. W połowie sierpnia przyszli uczniowie
wyciągnęli ze skrzynek pocztowych wyjątkowe listy.
Mimo że korespondencja nie została nadana z Hogwartu,
to zdaniem rodziców oraz dzieci miała w sobie domieszkę
magii. Wszystko za sprawą akcji zorganizowanej
wspólnie przez urząd miasta oraz szkoły.
Niespodziewany list
Ponad 600 rumskich dzieci rozpoczęło w tym roku swoją szkolną edukację.
Pierwszaki zostały przyjęte do 10 placówek – zarówno publicznych, jak
i prywatnych. Część maluchów nie mogła się już doczekać pierwszego dnia
w szkole, a dla niektórych był to powód do obaw. Nawiązywanie przyjaźni
z rówieśnikami, poznawanie nowego miejsca i rozłąka z rodzicami mogą budzić
u dzieci niepokój.
Zdając sobie z tego sprawę, przedstawiciele urzędu miasta oraz szkół postanowili
w nietypowy sposób przygotować dzieci na nowe doświadczenia. Do każdego
pierwszaka została wysłana oficjalna korespondencja – specjalnie zdobiona
koperta, a w środku spersonalizowany oraz rymowany list z zaproszeniem.
– Z pomysłem wysyłania listów do przyszłych uczniów spotkałem się już
kilkanaście lat temu za granicą. Forma, w jakiej my witamy pierwszaków, może
nie jest taka sama, ale idea na pewno. Koperta jest zaadresowana bezpośrednio
na dziecko i to jest właśnie najważniejsza rzecz. Dla niejednego dziecka jest to

Franek Libura
pierwsza w życiu okazja, by samodzielnie otworzyć korespondencję podpisaną
jego nazwiskiem – mówi Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi do spraw
społecznych. – Myślę, że ta pamięć o nich oraz indywidualny charakter listów
powodują u pierwszaków zaskoczenie i radość – dodaje.
Początek edukacyjnej przygody
To nie pierwszy pomysł władz Rumi na umilenie dzieciom „wejścia w szkolną
rodzinę”. Od dwóch lat we wrześniu organizowane jest uroczyste pasowanie na
ucznia. W odbywającej się na hali MOSiR-u ceremonii uczestniczą setki
pierwszaków, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, dyrektorzy, radni oraz
burmistrzowie. Zwieńczeniem wydarzenia są pamiątkowe zdjęcia oraz występ
artystyczny.
– Rozpoczęcie szkolnej edukacji to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu,
dlatego chcemy, żeby wszyscy zapamiętali ten dzień jako wyjątkowy –
podsumowuje Piotr Wittbrodt.

Opinie rodziców na temat akcji:

Wioleta Krajnik: Dla Leona to był pierwszy list w życiu, jaki otrzymał pocztą. Syn był bardzo zaskoczony, kiedy odczytał „Leon” na kopercie. Chciał się
dowiedzieć, co znajduje się w środku, a po otwarciu od razu poprosił o przeczytanie treści listu. Czuł się dumny i wyróżniony, kiedy dowiedział się, do jakiej
klasy będzie należał. Oboje, wraz z siostrą, byli bardzo zaangażowani, dokładnie obejrzeli kopertę i szatę graficzną, wyliczali nawet, co znajduje się na
obrazkach. Syn chętnie opowiadał o tym wydarzeniu innym dzieciom oraz babci i dziadkowi. Córka już się dopytywała, czy jak ona pójdzie do szkoły, to czy
też dostanie taki list. Podsumowując – pomysł z listownym powiadomieniem pierwszoklasisty bardzo mi się spodobał. Była radość, zabawa, duma
i poczucie wyróżnienia. Dziękujemy za tyle emocji.
Ania Libura: Franek bardzo ucieszył się, że przyszedł list zaadresowany do niego. Zdziwił się, że wysłał go sam pan burmistrz. Potrzebował jednak
pomocy taty w odczytaniu korespondencji, gdyż czcionka była dla niego trochę „dziwna”. Tymek, starszy brat Franka, był lekko zazdrosny, że nie
otrzymał w przeszłości takiej niespodzianki. Franio dumnie opowiadał dziadkom o otrzymanej korespondencji. Zachował sobie list na pamiątkę,
schował go do teczki. Z punktu widzenia rodzica uważam, że jest to bardzo miła niespodzianka. Dziecko na wstępie czuje się wyróżnione
i zauważone. Kolorowa forma zachęca do czytania. Jeden mały minusik – w naszym przypadku nie było podpisu przyszłego wychowawcy.
Dla niektórych rodziców była to już wstępna informacja, kto będzie uczył ich dziecko. Ogólnie, oby więcej takich inicjatyw dla dzieci w Rumi. W tym
dziwnym czasie jest to choć trochę słońca i optymizmu.
Agnieszka Cherek: Mój pierwszoklasista był mile zaskoczony, że list był zaadresowany bezpośrednio do niego. Bonusem były podpisy pana Pasiecznego,
pana Wittbrodta i pani dyrektor szkoły, ponieważ syn ma świadomość, że są to osoby pełniące ważne funkcje, a mimo to znalazły czas, by do niego napisać.
Piękna inicjatywa, dziękujemy.
Rumia naturalnie pomysłowa

SAMORZĄD

?

?

?

Najczęściej zadawane pytania

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

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji, Estetyzacji i Komunikacji
S p o ł e c z n e j m a i l o wo l u b p o p r z e z Fa c e b o o k a . Ty m r a z e m s k u p i m y s i ę n a te m a t yc e z w i ą z a n e j
z odprowadzaniem wody deszczowej.
Katarzyna: W jaki sposób mieszkańcy ponoszą
opłaty za deszczówkę? Poza tym, od 5 lat
zbieram deszczówkę do beczek, żeby podlewać
ogródek – w jaki sposób oblicza się retencyjność
na terenie posesji?
Odpowiedź referatu: Decyzją rządu na początku
2018 roku weszła w życie ustawa Prawo wodne,
która obciążyła samorządy kolejną opłatą na rzecz
Skarbu Państwa. Należność jest naliczana
mieszkańcom wszystkich obiektów, które są
podłączone do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Informacja o wysokości opłaty za
usługę komunalną jest wysyłana listem. Wpływy
przeznaczane są m.in. na utrzymanie sieci oraz jej
eksploatację.
Jednocześnie Rumia wprowadziła jedne

z najwyższych w Polsce ulgi, których celem jest
zachęcenie mieszkańców do odłączenia się
(choćby częściowego) od miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej lub do budowy urządzeń służących do
retencji oraz zagospodarowania wód opadowych,
a tym samym skorzystania ze zniżek. Zgodnie
z uchwałą, jeśli prace zostaną wykonane do końca
roku, wówczas ulgi będą uwzględniane przy
naliczeniu całorocznej opłaty.
Jeśli ktoś posiada dom jednorodzinny, a woda
z rynny spływa bezpośrednio na trawnik lub do
beczki, zbiornika czy studni rozsączającej,
wówczas opłata nie jest naliczana.
Przykładowe wyliczenia:
W przypadku nieruchomości o powierzchni
dachu liczącej 100 m2, zakładając (zgodnie

z u c h w a ł ą ) 1 8 - m i l i m e t r o w e o p a d y,
otrzymujemy maksymalnie 1,8 m3 deszczówki.
Wówczas konieczne jest podstawienie beczki
o łącznej objętości 0,9 m3, czyli mieszczącej 50%
opadu. Zawartość beczek musi być zużywana
we własnym zakresie.
Biorąc pod uwagę wysokość opłat z 2019 roku:
bez dostawiania beczek przy 100 m 2
powierzchni dachu opłata wynosi 696
złotych (6,96 zł x 100 m2),
ź po podstawieniu beczek opłata wynosi
278,65 zł (40% pierwotnej kwoty),
3
ź przy wstawieniu beczek o pojemności 1,8 m
nie ponosi się opłat.
ź

Powstał parking przy wejherowskim szpitalu
Pod koniec sierpnia został otwarty
i przekazany do użytkowania bezpłatny
parking ze 154 miejscami postojowymi.
Obiekt powstał z myślą o pacjentach
Szpitala Specjalistycznego im. Floriana
C e y n o w y w We j h e r o w i e , w t y m
o mieszkańcach Rumi.
Cała inwestycja, wraz z wykupem działki, kosztowała 2 mln
zł. Urząd Miasta w Wejherowie był głównym inwestorem
i pokrył 2/3 kosztów zadania. Przedsięwzięcie wsparło
finansowo wejherowskie starostwo oraz wszystkie okoliczne
gminy.Rumiaprzekazałanatencel100tys.zł.
– Ten parking to ogromny prezent nie tylko dla naszych
pacjentów, ale również osób odwiedzających chorych
w szpitalu. To inwestycja niezwykle potrzebna, bo z usług
naszego szpitala korzysta coraz więcej chorych – mówi
Andrzej Zieleniewski, wiceprezes zarządu Szpitali
Pomorskich. – Cieszymy się, że udało się ją zrealizować
bardzo szybko, bo każde miejsce parkingowe w tym
obszarze jest na wagę złota. Co bardzo istotne, nie
udałoby się tego zrealizować, gdyby nie pomoc wielu
samorządów: Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
a także miast: Wejherowa, Rumi, Redy oraz gmin:
Wejherowa, Gniewina, Lini, Luzina i Łęczyc, które
sfinansowały ten projekt. Po raz kolejny lokalne
samorządy pokazały, że szpital w Wejherowie jest dla nich
ważny, bo korzystają z niego pacjenci z całego powiatu –
podkreśla.
Rumskie Nowiny nr /wrzesień/
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Eksperci zbadali
kondycję miasta
Rumia zaprezentowała drugi w swojej historii raport o stanie
miasta. Dokument został opracowany w związku z wprowadzoną
w styczniu 2018 roku ustawą, dzięki której obywatele mogą
lepiej kontrolować funkcjonowanie samor ządów. Ze
sprawozdania wynika, że miasto jest w dobrej kondycji, choć
wciąż mierzy się z pewnymi problemami.

Czarno na białym
Raport stanowi swoiste podsumowanie działalności burmistrza w roku 2019,
ze szczególnym uwzględnieniem realizacji założonych polityk, programów
i strategii, a także uchwał rady miejskiej oraz Budżetu Obywatelskiego.
– Opracowanie tego raportu wynika z jednej strony z przepisów prawa,
a z drugiej z chęci zaprezentowania mieszkańcom Rumi obiektywnych
informacji na temat potencjału i rozwoju miasta, a także zagrożeń, z którymi
mierzymy się na co dzień – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Raport
przedstawia miasto takie, jakie było w 2019 roku. Ukazuje działania, z których
możemy być dumni, ale też obszary, które wymagają poprawy. Porównanie do
podobnych miast z pewnością pozwala na wskazanie zarówno mocnych, jak
i słabych stron naszego samorządu, co z kolei umożliwia wybranie kierunków
i celów strategicznych na kolejne lata – wyjaśnia.
Silna konkurencja
Rumia została zestawiona z samorządami zlokalizowanymi w bliskim
sąsiedztwie dużych miast. Dokument jasno wskazuje, w jakich sektorach
sytuacja gminy się poprawia, a w jakich pogarsza na tle miast o podobnej
specyfice i potencjale. Względem 2018 roku korzystne zmiany nastąpiły
w obszarze związanym z infrastrukturą, aktywnością gospodarczą oraz
finansami. Powodem do zadowolenia może być również bezawaryjność sieci
kanalizacyjnej – pod tym względem Rumia jest liderem. Nastąpił też spadek
poziomu bezrobocia. Jako korzystną należy także ocenić zeszłoroczną sytuację
demograficzną, ponieważ mieszkańców wciąż przybywało. Samorząd
zapracował również na tytuł lidera pod względem dotacji zdobytych na
działania społeczne. Władzom Rumi, w przeciwieństwie do innych miast, udało
się także utrzymać wysoki poziom wydatków na cele inwestycyjne. Tylko
w 2019 roku przeznaczono ponad 38,5 mln zł m.in. na budowę mieszkań

komunalnych, modernizację dróg i chodników, poprawę bezpieczeństwa
w ruchu ulicznym, a także przebudowę bieżni Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
„Kosztowne lekcje”
W raporcie zostały ujęte także zagrożenia, z jakimi musi się zmierzyć miasto.
Największym z nich są rosnące wydatki na oświatę. Problem ten dotyczy
wszystkich polskich samorządów, jednak w przypadku Rumi wzrost jest
bardziej znaczący. Tylko w 2019 roku oświata i wychowanie kosztowały miasto
ponad 77 milionów złotych, co stanowi aż 31% wszystkich nakładów
finansowych. Rosnące koszty oświaty mogą spowodować, że Rumia będzie
musiała rezygnować z innych zadań, takich jak inwestycje drogowe,
pielęgnacja zieleni czy organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych.
– Problemem miasta nadal pozostaje bilansowanie się systemu gospodarki
odpadami. Szczególnej uwagi ze strony władz Rumi wymaga także obszar
związany z edukacją, a wiąże się to przede wszystkim ze wzrostem wydatków
bieżących ponoszonych w oświacie – podkreśla Hubert Goska.
Zadanie wykonane
Raport został publicznie zaprezentowany podczas absolutoryjnego
posiedzenia rady miejskiej, które odbyło się 27 sierpnia w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Rumi. W debacie nad dokumentem mogli wziąć udział
mieszkańcy oraz radni. Zwieńczeniem prezentacji raportu było głosowanie
nad udzieleniem burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium
stanowiącego zatwierdzenie wykonania budżetu miasta za rok ubiegły.
Po krótkiej dyskusji 12 radnych poparło wniosek, 5 wstrzymało się od głosu,
a 1 zagłosował przeciw. Tym samym burmistrz otrzymał absolutorium.
– Powiem krótko, bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu – podsumował
burmistrz Michał Pasieczny.

– Na koniec 2019 roku poziom rozwoju Rumi, w większości
analizowanych obszarów, nieznacznie odbiegał od
przeciętnego poziomu rozwoju miast w grupie
porównawczej. Należy podkreślić, iż Rumia została
sklasyfikowana w grupie silnych miast, położonych między
innymi w aglomeracji warszawskiej – wyjaśnia Hubert
Goska, jeden z ekspertów opracowujących raport. –
Sytuację finansową miasta należy ocenić jako bardzo
dobrą. Wyrazem wysokiej aktywności Rumi w minionym roku były uzyskane wpływy
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
w przeliczeniu na mieszkańca. Natomiast lokalna gospodarka charakteryzowała
się wysokim udziałem sektora prywatnego w strukturze własnościowej
przedsiębiorstw, co świadczy o wysokim zaangażowaniu w lokalną
przedsiębiorczość – dodaje.

– Raport uważam za bardzo rzetelny i obiektywny.
Wskazane zostały nasze mocne strony, z których
możemy być dumni, oraz te, nad którymi musimy
jeszcze pracować. Warto zwrócić uwagę na kwestię
oświaty, która ma ogromny udział w budżecie.
Wydatki, które ponosimy na oświatę, wskazują na to,
że stawiamy dobro dziecka ponad wszystko –
podkreśla Maria Bochniak, wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Rumi. – Raport napawa mnie optymizmem i dumą, że żyję
w mieście, które dynamicznie się rozwija. Dynamikę widać na co dzień. Nie ma
mieszkańca, który nie potrafiły wskazać, co ostatnio powstało w Rumi, gdzie
prowadzone są prace związane z infrastrukturą. Mam nadzieję, że związane
z Covidem ograniczenia finansowe, które zmuszą nas do cięcia wydatków, nie
zaburzą wizji rozwoju Rumi – podsumowuje.
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Burmistrz Michał Pasieczny
ponownie otrzymał absolutorium

Podczas ostatnich obrad, które odbyły się 27 sierpnia w hali
MOSiR, rada miejska udzieliła burmistrzowi Michałowi
Pasiecznemu absolutorium – 12 radnych było za, 5 wstrzymało
się od głosu, a 1 był przeciw. To oznacza, że szef urzędu miasta
ponownie zrealizował wcześniejsze założenia.
Liczy się każdy grosz
Absolutorium to zatwierdzenie realizacji
zeszłorocznego budżetu. W przypadku Rumi
o jego udzieleniu decyduje rada miejska.
Przyznanie absolutorium stanowi więc nie tylko
pozytywną ocenę działań związanych z pracą
urzędu i wydatkowaniem przez burmistrza
gminnych pieniędzy, ale jest też wyrazem
zaufania.
Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
poprzedzono podsumowaniem realizacji budżetu
miasta w 2019 roku. Przedstawiła je skarbnik Rumi
Celina Pałasz. Jak podała, dochody zaplanowano
na kwotę 233 mln zł, natomiast w rzeczywistości
wpłynęło 236 mln zł – to oznacza wykonanie planu
na poziomie 102%. Z kolei wydatki zostały
zaplanowane na kwotę 272 mln zł, a ostatecznie
wydano 244 mln zł, co stanowi 90% planu. Różnica
wynikała z przesunięcia części zadań na rok 2020.
Natomiast deficyt, który wstępnie został
oszacowany na 38 mln zł, po wykonaniu
dochodów i wydatków obniżył się do 8,2 mln zł.
To wszystko spowodowało, że nadwyżka
operacyjna, czyli różnica między bieżącymi
dochodami i wydatkami miasta, wyniosła na
koniec zeszłego roku 13 mln zł. Natomiast
zadłużenie miasta wyniosło 32,4 mln zł, co
stanowi jedynie 13,7% ogólnych dochodów.
– Do kwestii absolutorium podchodzę poprzez
Rumskie Nowiny nr /wrzesień/

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a więc
organu nadrzędnego nad nami, który sprawdza
zasadność i legalność wydawania środków. Jeśli
ta opinia jest pozytywna, a za budżet
odpowiadają wspólnie: rada, skarbnik oraz
burmistrz, to oznacza, że założenia dokonane
w grudniu 2018 roku zostały zrealizowane –
mówi przewodniczący rady miejskiej Krzysztof
Woźniak.
Pełny obraz sytuacji
Istotnym punktem sierpniowych obrad było także
przedstawienie raportu o stanie miasta w 2019
roku. Rumia została poddana ocenie na tle 45
gmin porównawczych o podobnej specyfice
i potencjale. Dokument ten nie tylko stanowi
podsumowanie działalności burmistrza we
wspomnianym okresie, ale też pozwala radnym
oraz mieszkańcom realnie ocenić kondycję
samorządu (więcej informacji na temat raportu
można znaleźć na stronie 8).
– Cieszy skala środków przeznaczonych na
inwestycje. W niektórych gminach raport wyraźnie
wskazywał na wyhamowanie, natomiast w Rumi
takie wyhamowanie nie nastąpiło. To ogromny
sukces burmistrza. Jeżeli ten trend w zakresie
gospodarczym i infrastruktury drogowej będzie się
utrzymywał, to my, jako mieszkańcy, powinniśmy
być zadowoleni – ocenił przewodniczący rady
miejskiej.
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– Bardzo dziękuję za absolutorium i wotum
zaufania. To wynik ogromnej pracy całego zespołu
urzędu miasta, fachowców i zaangażowanych
osób. Efektem tego jest znaczny przyrost wydatków
inwestycyjnych, co bardzo cieszy. Ponad 30 mln zł,
które przeznaczyliśmy na te działania, przełoży się
w przyszłości na miejsca pracy, większy wpływ
z podatków do gminnego budżetu oraz polepszenie
infrastruktury użytkowej. To bardzo duży skokowy
wzrost, spowodowany wieloletnią pracą
i pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Cieszy
mnie również, że ruszyła strefa inwestycyjna, która
przyniesie kolejne tysiące miejsc pracy. Kierunek
obrany na początku poprzedniej kadencji, czyli na
przełomie lat 2014 i 2015, przynosi efekty – mówi
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
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PRZESZEDŁ
TEST NEPTUNA

TERAZ CHCE PRZEPŁYNĄĆ WPŁAW KANAŁ LA MANCHE
Piotr Biankowski

Rumianin, sportowiec ekstremalny – trenował pływanie i rugby, aktualnie
z powodzeniem uprawia triathlon oraz swimrun, a jego prawdziwą pasją
jest lodowe pływanie, zwane również winter swimmingiem. W planach ma
przepłynięcie kanału La Manche, a wszystko to w szczytnym celu.
Poznajcie Piotra Biankowskiego.
Zimowe pływanie to nie morsowanie
Morsowanie to zabieg dla zdrowia i duszy, natomiast
zimowe pływanie to już połączenie sprawności
fizycznej z treningiem siły woli. Po pierwsze, trzeba
przepłynąć określony dystans. Po drugie, należy
opanować „głowę” i ciało. Po trzecie, powinno się
wrócić do stanu, w którym się było przed
rozpoczęciem wysiłku. Woda ma temperaturę
poniżej 5°C, a w zimowym pływaniu zawodnik nie
używa żadnych środków ochronnych: pianek,
smarów czy skarpet. Jedyne wyposażenie to czepek,
okularki oraz strój do pływania.
Ekstremalna wyprawa
Kanał La Manche, łączący Anglię z Francją,
to najbardziej ruchliwy szlak wodny na świecie, przez
który dziennie przepływa ponad 500 statków.
Najkrótsza odległość pomiędzy brytyjskim Dover
a skalistym brzegiem Cap Griz Nez we Francji wynosi
33,3 km. Odcinek ten przecinają jednak potężne
prądy oraz przeszkody, co powoduje, że zamiast
prostej linii, pływacy muszą pokonać 40-kilometrową
trasę w kształcie litery „S”. Niewielu ludzi jest
zdolnych do takiego wysiłku. Do tej pory kanał
La Manche przepłynęło wpław około 1400 osób
z całego świata, w tym kilkoro Polaków.
Aby pokonać w ten sposób kanał La Manche,
potrzebne jest średnio od kilku do kilkunastu godzin.
Pływacy spalają wówczas około 1000 kalorii na
godzinę. Ponieważ śmiałkowie nie mogą dotykać łodzi,

ich ekipy rzucają im jedzenie oraz napoje
w butelkach, które trudno złapać, zwłaszcza kiedy nie
czuje się już rąk. Ponadto, aby wynik został oficjalnie
uznany, należy się ubrać jedynie w kąpielówki,
okularki i zwykły pływacki czepek. Przed zimnem
może chronić ciało lanolina – mieszanka tłuszczu
z wełny owczej i wazeliny.
Trening czyni mistrza
W ostatnim czasie, w ramach przygotowań do
przepłynięcia kanału La Manche, Piotr Biankowski
pokonał wspólnie z Wiktorią Lewandowską odcinek
z Gdyni do Helu. Śmiałkowie wypłynęli z gdyńskiego
Oksywia, a po około 6 godzinach byli już na cyplu
helskim. Blisko 18-kilometrową trasę wiodącą przez
Zatokę Pucką przepłynęli wpław w zwykłych
kostiumach. Z łodzi asekurującej wspierali ich Beata
Zwolińska oraz Mateusz Pawełkiewicz. Kluczowe jest
bowiem odżywianie, a dotykanie łódki czy
wychodzenie z wody są niedozwolone.
Kolejnym elementem przygotowań było pokonanie
trasy Gdańsk-Hel, również wpław. W sobotę 22 sierpnia
z plaży w Gdańsku Brzeźnie Piotr Biankowski
wystartował około godziny 8:00. W tej próbie wspierali
go: Rafał Mularczyk – sternik, Jarek Szawliński –
ratownik oraz Marcin Łaszkiewicz, który odpowiadał za
wsparcie, żywienie oraz udokumentowanie wyprawy.
Natomiast o prowiant i transport na lądzie zadbała
Beata Zwolińska. Około 25-kilometrowy odcinek Piotr
Biankowski przepłynął w 10 godzin i 36 minut, tym

samym stając się pierwszym od ponad 40 lat
i trzynastym człowiekiem w historii, któremu udało się
przepłynąć ten dystans. Pływak zaznacza, że sukcesy
w tej dyscyplinie osiąga się, mając przy sobie osoby, na
których można polegać w stu procentach.
– Niełatwo jest opisać wrażenia, jakich doświadczyłem
w czasie tej próby. Po starcie woda objęła mnie swoimi
ramionami i delikatnie wciągała mnie w otchłań. Kiedy
zarówno brzeg przede mną, jak i za mną, zaledwie
majaczyły na horyzoncie, Neptun powiedział
„sprawdzam!". Warunki pogodowe szybko zaczęły się
zmieniać, powstawały fale, zmieniające swój kierunek
zależnie od wiatru, zaczął też padać rzęsisty deszcz,
sprawiając, że wszystkie kolory zlały się w jeden –
relacjonuje Piotr Biankowski. – Poczułem potęgę
natury, ale też swego rodzaju euforię. Byłem szczęśliwy,
widząc przepływające blisko, na wyciągnięcie ręki,
potężne statki. To trzeba przeżyć, żeby zrozumieć, jak
niezwykłe i trudne do opisania jest to doświadczenie –
przekonuje.
To była kolejna lekcja i nowe doświadczenie dla
rumskiego miłośnika lodowego pływania. Następny
w jego planach jest start w maratonie pływackim
„Wörthersee Swim Austria”, który odbędzie się na
początku września. Są to zawody na dystansie 17 km.
Ogromne ambicje i wielkie serce
Przy okazji pokonywania wpław morskich wód Piotr
Biankowski angażuje się w akcje charytatywne.
Wypływając z Gdańska do Helu, starał się promować
działalność Fundacji Ronalda McDonalda,
a dokładniej zbiórkę pieniędzy na budowę kolejnego
domu rodzinnego – miejsca, w którym rodzice
małych pacjentów mogą być bliżej swoich
chorujących dzieci. Aby wesprzeć ten cel, wystarczy
do 9 września wziąć udział w charytatywnych
licytacjach prowadzonych za pośrednictwem serwisu
Allegro, w ramach Art and Charity 2020.
Próbę przepłynięcia Kanału La Manche Piotr
Biankowski również chce połączyć z promocją jakiejś
akcji charytatywnej. Obecnie czeka na odpowiedź
w sprawie możliwości zorganizowania tej wyprawy.
– Kolejka chętnych jest tak długa, że może za dwa lata
uda się to zrealizować – podkreśla rumski pływak. –
Byłbym bardzo szczęśliwy, bo do tej pory kanał
pokonało mniej ludzi niż weszło na Mount Everest.
To musi być wspaniałe przeżycie – podsumowuje.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Piotr Netter

WYCHOWANIE
PRZEZ
SPORT
Rozmowa z Piotrem Netterem – założycielem, prezesem
i trenerem UKS Tri-Team Rumia

Rumskie Nowiny: Klub działa od 11 lat. Jakie cele
przyświecały Panu przy jego zakładaniu?
Piotr Netter: Klub powstał dokładnie 28 lutego 2009
roku. Na początku z sekcją triathlonu, ale od razu
z myślą, że w niedalekiej przyszłości powstanie sekcja
pływania, która ostatecznie została stworzona
w 2011 roku. Idea od razu była bardzo ambitna,
polegająca na wychowaniu przez sport i wyszkoleniu
zawodników zdolnych do mistrzostwa sportowego,
z ambicjami olimpijskimi włącznie, z perspektywą
działalności oraz ambitnymi celami sięgającymi
20 lat wprzód.
RN: A jak wygląda aktualna struktura klubu? Ile
osób obecnie u Was trenuje?
PN: Aktualnie w klubie działają dwie sekcje sportowe:
triathlonu i pływania. To 150 zawodników, z którymi
na co dzień pracuje 5 trenerów. W triathlonie mamy:
trzech zawodników elity, czyli na poziomie
medalistów mistrzostw Polski seniorów
i młodzieżowców, oraz 7-osobową grupę
młodzieżową, w wieku od 13 do 17 lat. Natomiast
w pływaniu około 120 zawodniczek i zawodników
w 11 grupach szkoleniowych – począwszy od grup
naborowych po mistrzów Polski w kategoriach
juniora i juniora młodszego. Klub uzupełnia grupa
amatorów uprawiających triathlon oraz nasz pływak
– guru pływania ekstremalnego – Piotr Biankowski
(więcej o rumskim pływaku można przeczytać na
stronie 10 ).
RN: Do tej pory udało się Wam osiągnąć poziom
mistrzowski w triathlonie, potwierdzony
medalami i tytułami mistrzostw Polski elity, oraz
zgromadzić worek medali w pływaniu juniorów.
Może Pan zdradzić sekret tych sukcesów?
PN: Inicjując szkolenie triathlonistów w Rumi, jeszcze
przed powstaniem klubu, w 2008 roku,
posiłkowałem się stosunkowo dużym
doświadczeniem jako zawodnik i szkoleniowiec.
Byłem czynnym zawodnikiem w latach 1987-1996
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oraz trenerem od 1992 roku. Ponadto byłem przez
12 lat trenerem kadry narodowej juniorów, seniorów
i olimpijskiej, w latach 1996-2008. Miałem szczęście
zbudowania zespołu szkoleniowego w Polskim
Związku Triathlonu i zakwalifikowania na igrzyska
olimpijskie w Pekinie pierwszego polskiego
zawodnika – Marka Jaskółkę. Udało mi się również
wyszkolić kilku zawodników do poziomu pierwszej
piętnastki mistrzostw świata i Europy. Wcześniej
wyszkoliłem wielu mistrzów Polski w Suszu, jeszcze

Dałem sobie 20 lat,
żeby wychować
olimpijczyka
w poprzednim klubie, w którym pracowałem
w latach 1992-2001. Natomiast w kwestii
pływania, dzięki inicjatywie naszego kierownika
sekcji pływania oraz wsparciu finansowym
kolegów z zarządu: Andrzeja Trylskiego oraz
Sylwestra Borkowskiego, ściągnęliśmy do kraju
utytułowanych trenerów z Ukrainy: byłego trenera
kadry Mykolę Maistruka oraz trzykrotnego
olimpijczyka Dmytro Nazarenkę. To daje wyniki.
Cały sekret to pasja, wykwalifikowani trenerzy,
obiekty, konsekwencja i zabezpieczenie
finansowe.
RN: A czym możecie się pochwalić w tym
sezonie?
PN: Kacper Stępniak, nasz najbardziej
utytułowany elitarny triathlonista, zdobył dwa
srebrne medale mistrzostw Polski w triathlonie na
dystansie sprinterskim oraz olimpijskim.
Dodatkowo wywalczył ósme miejsce na pucharze
Europy w triathlonie sprinterskim. Karolina Szalast
zdobyła złoty medal mistrzostw Polski juniorek
15-letnich w pływaniu na wodach otwartych na
dystansie 5 km oraz brązowy medal mistrzostw
Polski młodziczek w triathlonie. Mikołaj Borski
zdobył brązowy medal mistrzostw Polski juniorów
14-letnich w pływaniu na wodach otwartych na
dystansie 2,5 km. Trzeba jednak zaznaczyć,
że wiele imprez zostało przełożonych
i współzawodnictwo odbędzie się później lub
zostanie odwołane z wiadomych przyczyn.
RN: Jakie jeszcze ma Pan plany wobec klubu?
PN: Dałem sobie 20 lat, żeby wychować
olimpijczyka albo chociaż stworzyć organizację,
która go wychowa. Jako klub chcemy, żeby jak

najwięcej rumian do nas trafiło. Chcemy ich nauczyć
pływać, a potem wprowadzić w triathlon. Chcemy
wychowywać przez sport. Ważne jest stworzenie
takich grup sportowych, żeby dostosować je do
umiejętności klubowiczów. W przyszłości chcemy
jeszcze lepiej współpracować ze szkołami, które
powoływałyby klasy sportowe. Póki co musimy
walczyć o przetrwanie. Wszystko przez pandemię
koronowirusa, która stanęła nam na przeszkodzie.
Obecnie borykamy się z problemami finansowymi.
Plany dotyczące rozwoju musimy odłożyć na później,
a teraz skupić się na optymalnym prowadzeniu
treningów i samego klubu na tyle, na ile pozwalają
nam warunki. W tym miejscu chciałbym też bardzo
podziękować naszym zawodnikom, trenerom,
członkom zarządu, personelowi MOSiR-u Rumia,
sponsorom i darczyńcom. Jestem bardzo wdzięczny
za włożony trud, pracę, życzliwość i otrzymane
wsparcie finansowe. Dzięki temu istniejemy
i możemy się realizować w wychowaniu przez sport
oraz szkoleniu sportowym.
RN: Jeśli chodzi o koronawirusa, to pokrzyżował
też Wasze plany związane z organizacją zawodów.
PN: Tak, z powodu pandemii koronawirusa wiosną
nie odbyły się organizowane przez nas zawody
Rumia Lotto mistrzostwa Polski w duathlonie. Jeśli nie
będzie żadnych przeszkód epidemicznych,
to zorganizujemy je jesienią. Będzie to już czwarta
edycja wydarzenia, w którym udział biorą zawodnicy
od amatorów po zawodowców. Wstępnie Rumia
Lotto Duathlon Energy zaplanowano na
11 października. Przewidujemy cztery wyścigi:
amatorów, żaków, młodzików młodszych oraz
juniorów. Pod koniec października odbędzie się też
10. edycja Aquathlonu, impreza organizowana na
pływalni MOSiR-u. Miejmy nadzieję, że sytuacja
związana z koronawirusem tym razem nie
pokrzyżuje nam planów.
RN: Tego też życzymy klubowi.
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WYDARZENIE

AKCJA LATO

Wakacje w mieście – inne niż zwykle
Tegoroczne wakacje w mieście wyglądały zupełnie inaczej niż w ostatnich latach. Reżim
sanitarny spowodowany pandemią koronawirusa wymusił na jednostkach miejskich
przeprowadzenie Akcji Lato w sposób ograniczony. Biblioteka, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, a także Miejski Dom Kultury stanęły jednak na wysokości zadania, mimo wszystko
proponując atrakcyjny sposób spędzenia wolnego czasu.

Superbohaterowie
i kaszubskie
akcenty w bibliotece

Stacja Kultura postawiła na różnorodność.
Najmłodsi mieszkańcy chętnie zwiedzali wystawę
ilustracji Jacka Teagle'a. Prezentowane prace
budziły wśród małych czytelników spore
zainteresowanie, ponieważ przedstawiały sylwetki
superbohaterów. Niejednokrotnie w przestrzeni
wypożyczalni było słychać głosy spontanicznie
reagujących dzieci, które oznajmiały wyższość
Batmana nad Spider-Manem czy też rozpoznawały
postacie z Gwiezdnych Wojen.
Ukazały się również „Kaszubajki”, czyli zbiór bajek
i kolorowanek dla dzieci opartych na kaszubskiej
mitologii. Baśnie i wierzenia kaszubskie pełne są
niezwykłych postaci – stolemów, kraśniąt
i purtków, które mogą rozpalić dziecięcą
wyobraźnię. Publikacja dostępna jest bezpłatnie
w wersji online na stronie biblioteki
www.bibliotekarumia.pl/ kaszubajki.
– W warunkach pandemii, utrudniających
swobodne działania, postawiliśmy na
wykorzystanie nowych technologii. Opracowana
została gra terenowa na smartfona pt. „Kaszubski
Skarb”, łącząca spacer po Rumi z poszukiwaniem
tajemniczego skarbu. Ponieważ wyjazdy
wakacyjne w czasie koronawirusa są utrudnione,
zachęcaliśmy młodszych i starszych do podróży
w świat wyobraźni, pełen kaszubskich magicznych
potworów – mówi Krystyna Laskowicz, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
Rodzinna gra „Kaszubski Skarb” odbywa się za
pomocą aplikacji Action Track. Rozgrywka będzie
dostępna bezpłatnie do końca 2020 roku.
„Kaszubajki” oraz gra „Kaszubski Skarb” zostały
zrealizowane w ramach projektu „Od baśni do
fantasy”, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Lato z MDK online
i w plenerze

Wakacje z MOSiRem
tętniły życiem

Dworek pod lipami postawił na Akcję Lato
w elektronicznej formie. Podczas realizacji cyklu
„Wakacje z plastyką online” Beata Went
zachęcała, aby inspirując się przedmiotami,
które można znaleźć np. w ogrodzie, wykonać
oryginalne prace plastyczne, takie jak:
słomkowe dmuchawce, dekoracyjne kamienie
czy letni obrazek. Filmowe instruktaże zostały
umieszczone w mediach społecznościowych
jednostki oraz w serwisie YouTube.
Miejski Dom Kultury w okresie wakacyjnym
realizował również projekt „Teatr w twoim
monitorze”, który otrzymał dofinansowanie
z Narodowego Centrum Kultury. Dzięki temu
przedsięwzięciu w internecie dostępne są
spektakle przygotowane przez Zawodowy Teatr
MDK-u – „Pierwsza lepsza”, „Dyzio w krainie
wyobraźni” oraz „Noc Helvera”. We wrześniu
czeka nas jeszcze premiera „Edypa” Sofoklesa.
Natomiast fundacja Mucha przeprowadziła
wspólnie z jednostką teatralne warsztaty online
„Lato w teatrze”, których podsumowaniem jest
spektakl nagrany przez dzieci i młodzież biorące
udział w tym dwutygodniowym projekcie.
Spektakl „Małe słowa mają wielką moc…”
również dostępny jest w internecie.
– Nie zrezygnowaliśmy jednak z letniego
relaksu, czyli cyklu Letni House i Zimne Lody,
gdzie muzyka na żywo umilała czas naszym
gościom. Mogli się oni zrelaksować na leżakach,
a dzieci wraz z rodzicami mogły się bawić
w strefie dla najmłodszych. Tradycyjnie
wydarzenie to odbywało się przed Dworkiem
pod lipami – podkreśla Agnieszka Skawińska,
dyrektor MDK Rumia.

W nowej sytuacji bardzo dobrze odnalazł się Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, który ma do dyspozycji
halę, boiska, korty i pływalnię. Jak co roku jednostka
przygotowała sportowe atrakcje dla dzieci
i dorosłych.
Zajęcia z tenisa ziemnego już po raz 22. odbywały się
na kortach TKKF „Orzeł” w Rumi, przy ul. Mickiewicza
41. Właśnie tam każdego dnia około 25 osób
aktywnie spędzało czas. W zajęciach „Godziny
otwarte Orlika 2012” przy ul. Świętopełka 24 brało
udział dziennie około 20 osób. Tam, pod okiem
animatora, można było skorzystać z boiska,
uprawiając ulubioną dyscyplinę sportu. Z kolei na
boisku przy ul. Sabata spotykali się amatorzy projektu
„Gry i zabawy dla wszystkich”, w zajęciach licznie
uczestniczyły dzieci i młodzież z Zagórza. Po raz
kolejny odbywająca się na boisku przy
ul. Świętopełka „Wakacyjna Liga Piątek Piłkarskich”
okazała się strzałem w dziesiątkę. Do turniejów
zgłosiło się łącznie 26 drużyn, które rywalizowały
w czterech kategoriach wiekowych. Ponadto od
dwudziestu lat MOSiR organizuje na swojej antresoli
zajęcia wakacyjne z tenisa stołowego, które cieszą się
dużym zainteresowaniem. Tylko w tym roku wzięło
w nich udział ponad 100 osób.
– Akcję Lato przygotowaliśmy już po raz 24. Cieszę
się, że nasze propozycje były bardzo zróżnicowane,
na zasadzie – dla każdego coś dobrego. Czas można
było spędzić wesoło i aktywnie, bez względu na
pogodę, gdyż zajęcia odbywały się i na zewnątrz,
i pod dachem – mówi Jolanta Król, dyrektor MOSiR
Rumia. – Nie zapomnieliśmy także o dorosłych,
z myślą o nich przygotowano 3 turnusy wakacyjnej
nauki pływania. W tym roku zrezygnowaliśmy
jednak z nauki pływania dla dzieci. Stało się tak
z przyczyn niezależnych od nas, związanych
z panującą pandemią koronawirusa. Jest nam
przykro z tego powodu i mamy nadzieję powrócić do
tego przedsięwzięcia za rok – podsumowuje.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Okres letni to dobry czas na realizację różnych inwestycji. Sprzyjająca pogoda pozwala na
przeprowadzanie kolejnych etapów miejskich przedsięwzięć, zgodnie z wcześniej założonym
planem. Tak też się dzieje w Rumi, o czym można się przekonać, czytając poniższe zestawienie.

Budowa
ul. Kazimierskiej
Trwają odbiory robót budowalnych. Planuje się,
że droga zostanie oddana do użytku jeszcze we
wrześniu tego roku.
– Zakończenie tego zadania i oddanie
ul. Kazimierskiej do użytku to dla nas ogromna
radość, ale też moment, dzięki któremu dalej
skutecznie możemy rozwijać i promować tereny
inwestycyjne w Rumi – mówi Agnieszka Rodak,
prezes Rumia Invest Park.

Rewitalizacja
Zagórza
Nadal postępują prace ziemne polegające na
remoncie sieci wodociągowych. Trwa też
przebudowa sieci gazowej oraz teletechnicznej.
Równolegle budowane są chodniki wzdłuż ulic,
a miejsca postojowe na osiedlu Zagórze są
utwardzane.
We wrześniu planowane jest rozpoczęcie prac
przy ul. Sabata – budowa chodnika i ścieżki
rowerowej wraz z zatokami autobusowymi.
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Budowa
ul. Konopnickiej
Trwają prace związane z budową układu drogowego –
chodników, zatok postojowych, nawierzchni jezdni oraz
elementów bezpieczeństwa na całym odcinku
ul. Konopnickiej.

Budowa ul. Pomorskiej
Budowa ulicy, chodników i ścieżki rowerowej została
zakończona. W najbliższych dniach zostanie zwołany odbiór
robót przez inwestora – Zarząd Drogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego. Niedługo rozpocznie się druga
część inwestycji polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej
przy Lidlu oraz specjalnego oświetlenia przejść dla pieszych.
Inwestycja jest realizowana wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Wejherowie ze środków zdobytych
z Funduszu Dróg Samorządowych.
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Przebudowa
ul. Żwirki i Wigury
Tr wa montaż elementów bezpieczeństwa ruchu
drogowego – progów zwalniających oraz inteligentnych
przejść dla pieszych w rejonie „dojścia do szkoły” –
skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Sienkiewicza
i Okrężną oraz ul. Ceynowy z ul. Sienkiewicza.
Inwestycja jest realizowana ze środków zewnętrznych.

Budowa ul. Żeglarzy
Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. Wykonawca
planuje rozpoczęcie zasadniczych robót jeszcze we wrześniu.
Środki finansowe na realizację tego zadania przeznaczy firma
Domapart, spółka PEWIK Gdynia oraz Urząd Miasta Rumi.

Rumskie Nowiny nr /wrzesień/
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Budowa boiska przy
ul. Kostki Napierskiego

Boisko jest praktycznie gotowe, obecnie usuwane są ostatnie
usterki. W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia,
bramki, piłkochwyty sznurkowe oraz chodnik wokół boiska.
Przy boisku, od strony ul. Baczyńskiego, ustawiono słupki
betonowe, które oddzielają teren rekreacyjny od ulicy, oraz
wyprofilowano zagłębienie odprowadzające nadmiar wód
opadowych. Boisko jest obecnie ogrodzone i posiada dwie
furtki. Ogrodzenie zostanie dodatkowo wzmocnione
metalową siatką.
– Cieszy rozbudowa oraz wydłużenie boiska o 5 metrów.
Już niebawem młodzież będzie mogła uprawiać sport
w zadowalających warunkach – podkreśla radny Leszek
Grzeszczyk. – W planach są jeszcze dwa etapy inwestycji, tak
aby powstał cały kompleks sportowo-rodzinny – dodaje.

BUDŻET OBYWATELSKI

Przebudowa skweru
Derdowskiego
i Wybickiego
Bieżąca umowa obejmuje likwidację schodów
terenowych, wyprofilowanie chodnika celem zwiększenia
dostępności skweru dla osób niepełnosprawnych
i rowerzystów, wykonanie nawierzchni z płytek
betonowych, budowę linii kablowych oświetleniowych
oraz iluminacji świetlnej, a także montaż latarni
oświetleniowych ze stylizowanymi oprawami LED,
montaż doziemnych opraw iluminacji świetlnej oraz
montaż szafki zasilającej.

BUDŻET OBYWATELSKI
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Smyk urządza plac zabaw
Firma Smyk na przełomie lutego i marca tego roku przeprowadziła
akcję „Smok za smoka” polegającą na wymianie zużytych
smoczków na pluszaki. Przekazane akcesoria trafiły do recyklingu,
a z odzyskanego materiału powstanie wyposażenie placu zabaw.
W ramach finansowanej przez firmę Smyk inwestycji powstanie
duży przyrząd rekreacyjny z trzema zjeżdżalniami, który uzupełni
zlokalizowany przy ul. Starowiejskiej (niedaleko stawu i Miejskiego
Domu Kultury) plac zabaw dla małych dzieci. Wykonawca chce
zakończyć prace na przełomie września i października tego roku.

Rumskie Nowiny nr /wrzesień/
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Budowa ścieżki
sensorycznej przy
Szkole Podstawowej
numer 6
Na początku lipca podpisano umowę na
przeprowadzenie robót budowlanych, prace rozpoczęły
się w połowie sierpnia, wykonawcą jest firma KERRiA.
W ramach umowy zostaną wykonane: ścieżka
sensoryczna o różnorodnej nawierzchni, odwodnienie
ścieżki sensorycznej z wykonaniem studzienek
chłonnych, nawierzchnia z kostki betonowej, ogrodzenie
systemowe od strony parkingu i placu zabaw, a także
montaż słupków do balansowania, trampoliny,
bocianiego gniazda oraz „szałasu”. Koszt całego
przedsięwzięcia to niespełna 60 tys. zł.
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JAŚNIEJ NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH
Jeszcze w tym roku przy co najmniej 20 przejściach dla pieszych w Rumi pojawi się nowoczesne oświetlenie.
Inwestycje, dzięki którym na ulicach miasta będzie jaśniej i bezpieczniej, zostaną zrealizowane w ramach
Budżetu Obywatelskiego.
Bezpieczeństwo – wspólna sprawa
W ramach jednego ze zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego
doświetlonych zostanie 15 przejść dla pieszych. Mieszkańcy będący
autorami wniosków, po konsultacji ze strażą miejską i pracownikami
urzędu, wybrali do doświetlenia pasy zlokalizowane na: ul. Dąbrowskiego
14D/16, ul. Dąbrowskiego 21/22, ul. Dębogórskiej 29, ul. Dębogórskiej
31/33, ul. Dębogórskiej 49, ul. Gdańskiej 28, ul. Gdańskiej 33,
ul. Kosynierów 31, ul. Kosynierów 48/48A, ul. Starowiejskiej 9,
ul. Starowiejskiej 49 oraz ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 66. Są to
przejścia, na których najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń.
Pozostałe trzy przejścia, które zostały wytypowane do doświetlenia, są
obecnie projektowane.
Nowoczesna technologia
Na każdym doświetlanym przejściu zostaną zamontowane dwa słupy
wraz z oświetleniem LED. Będą to anodowane słupy aluminiowe –
bardziej odporne na korozję, dzięki znacznie grubszej powłoce od
naturalnej. Wspomniana warstwa skutecznie zabezpiecza aluminium
przed dalszym utlenianiem się. Ponadto, w celu zwiększenia
bezpieczeństwa pieszych, zastosowane zostaną dodatkowe lampy
wczesnego ostrzegania. Ich aktywacja będzie następować po wciśnięciu
przycisku przez pieszego.
Realizacja tej wartej niespełna 150 tysięcy złotych inwestycji nastąpi we
wrześniu i potrwa do końca października tego roku. Wykonawcą będzie
firma B&B Andrzej Bela z Lini.

10 innych. Chcemy, by w tym roku około 20-25 przejść dla pieszych zostało
specjalnie doświetlonych. Zwiększą one bezpieczeństwo i spokój pieszych,
jak i kierowców – dodaje.
Doświetlenie pozostałych 5 przejść dla pieszych, które zostały
wytypowane w innym projekcie Budżetu Obywatelskiego, dotyczy m.in.
ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Ceynowy. W planach jest też montaż
oświetlenia na 3 przejściach dla pieszych na ul. Pomorskiej. Zostaną one
sfinansowane ze środków urzędu miasta oraz starostwa powiatowego
w Wejherowie.
Mieszkańcy już dziś mogą zobaczyć jedno z doświetlonych przejść dla
pieszych, które powstało dzięki współpracy miasta z deweloperem –
firmą Orlex. Znajduje się ono przy ul. Dębogórskiej, w pobliżu
ul. Jałowcowej. Oświetlenie wkrótce zostanie uruchomione.

To nie koniec zmian
– Staramy się poprawiać bezpieczeństwo naszych mieszkańców – mówi
Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do spraw inwestycji. – Pomysł na
oświetlenie przejść pojawił się już w zeszłym roku. Z projektu
obywatelskiego oświetlimy 15 przejść, poza tym projektem jeszcze

Rumia naturalnie pomysłowa

INWESTYCJE
EDUKACJA

Historyczna
inwestycja
która połączy
Rumię i usprawni
komunikację

Trwa budowa węzła integracyjnego
w Rumi Janowie – to epokowa
inwestycja, której celem jest
połączenie dwóch części miasta
i rozładowanie ruchu na drodze
krajowej numer sześć. Koszt całego
przedsięwzięcia to ponad 60 mln zł,
a jego kluczowym elementem jest
stworzenie tunelu pod torami i stacją
kolejową. Inwestycja ma nie tylko
usprawnić ruch drogowy, ale też
umożliwić integrację różnych
środków transportu.
W końcu się udało
Przygotowania do inwestycji zakończyły się
w lutym tego roku. Wówczas wyburzona została
dawna siedziba Ogniska Wychowawczego
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.
Równolegle dobiegła końca analiza propozycji
złożonych w ramach przetargu. Spośród pięciu
p o t e n c j a l n y c h w y k o n a w c ó w, k t ó r z y
przedstawili oferty opiewające na kwoty od
niespełna 61 do 91 mln zł, wybrany został
Budimex. Zwieńczeniem tych przygotowań
było uroczyste podpisanie umowy, w którym
uczestniczyli dyrektor zespołu projektów
Wojciech Kołacki oraz burmistrz Michał
Pasieczny.
Szeroki zakres prac
Realizacja węzła integracyjnego z tunelem

Rumskie Nowiny nr /wrzesień/

w Rumi Janowie ruszyła 23 marca. Od tego
czasu udało się między innymi wybudować
fragmenty ul. Oliwskiej, Łużyckiej, Kolejowej
i Obrońców Westerplatte, a także częściowo
zrealizować kładkę dla pieszych łączącą
ul. Gdańską z przystankiem kolejowym oraz
fragmentarycznie przygotować parkingi
w rejonie ul. Kolejowej oraz przy ul. Jana III
Sobieskiego. Ponadto wykonawca przystąpił do
prac związanych z budową tunelu pod torami
kolejowymi, a na ul. Gdańskiej realizuje system
kanalizacji deszczowej. Równolegle trwają
przygotowania do rozpoczęcia budowy
skrzyżowania u zbiegu ul. Sobieskiego,
Gdańskiej i Polnej. W związku z tym od początku
września zmienia się tymczasowa organizacja
ruchu na ul. Sobieskiego. Więcej szczegóło-

wych informacji na ten temat można znaleźć
na stronie 28 .
W ramach budowy węzła integracyjnego
z tunelem na terenie Janowa powstaną również
m.in. ścieżki rowerowe, udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych oraz wiaty autobusowe.
Nie zabraknie też oświetlenia ulicznego
i kanalizacji deszczowej. Projekt przewiduje
również znaczącą przebudowę infrastruktury
wokół dworca kolejowego w Rumi przy ulicy
Starowiejskiej, gdzie przybędzie m.in. miejsc
parkingowych i ścieżek rowerowych.
Zmianę odczują wszyscy
Inwestycja nie tylko pozytywnie wpłynie na ruch
drogowy w Rumi, ale też znacząco poprawi
komunikację z Trójmiastem. Zgodnie
z głównymi założeniami projektu, droga
krajowa numer sześć zostanie odciążona,
ponieważ rumianie będą mogli dojechać do
swoich domów „na skróty”. To z kolei
spowoduje, że mieszkańcy Redy, Wejherowa
i okolic szybciej dotrą do swoich miejscowości.
Trochę cierpliwości
Na efekt końcowy trzeba będzie poczekać
najprawdopodobniej do października 2022
roku. Do tej pory na realizację przedsięwzięcia
Urząd Miasta Rumi zdobył unijną dotację
w wysokości ponad 17 mln zł. Wspomniana
kwota może się jeszcze zwiększyć.
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Satysfakcję przynosi
mi to poczucie, że
można coś zmienić na
poziomie miasta,
społeczności lokalnej.

„Bohater dnia
codziennego”

Rumscy strażnicy miejscy kojarzą się niektórym mieszkańcom głównie
z ryzykiem otrzymania mandatu, dlatego mundurowi nie wzbudzają ich
sympatii. Jest to jednak krzywdząca opinia, biorąc pod uwagę zakres czynności
wykonywanych przez strażników. Nie tylko sprawdzają oni, czy samochody są
prawidłowo zaparkowane, ale również walczą ze smogiem, dbają o odławianie
i ratowanie zwierząt, pomagają w przewozie osób niepełnosprawnych oraz
udzielają pomocy przedmedycznej. O tym, jak wygląda codzienna praca
strażnika, opowiedział nam rewirowy Tomasz Stachowiak.

Dzień z życia strażnika miejskiego
Gotowi na wszystko
Straż Miejska w Rumi pracuje od poniedziałku do
soboty w godzinach 6:30-22:30. W jednostce służy 22
strażników, a wśród nich: dyżurni, patrolowi, rewirowi
i wykroczeniowcy. Komenda zatrudnia również
pracowników administracyjnych, inspektora do
spraw osobowych oraz główną księgową.
Jednostka dysponuje trzema pojazdami
wyposażonymi m.in. w defibrylatory. Jedno z aut
posiada również specjalną klatkę służącą do
przewozu agresywnych osób lub zwierząt. Z kolei
system GPS pozwala dyżurnemu zlokalizować każdy
służbowy samochód i przydzielić do interwencji
patrol znajdujący się najbliżej miejsca zdarzenia.
W razie zerwania kontaktu słownego ze strażnikami
pozwala to na dosłanie wsparcia w konkretne
miejsce, np. podczas niebezpiecznej interwencji.
Sami strażnicy są wyposażeni w zestaw środków
przymusu bezpośredniego: kajdanki, gaz i pałkę.
Rumska komenda posiada dodatkowo trzy
paralizatory, czyli urządzenia służące do
obezwładnienia celu za pomocą energii elektrycznej.
Można z nich korzystać po ukończeniu specjalnego
szkolenia i tylko w skrajnych przypadkach. Środkiem
przymusu bezpośredniego są też psy służbowe,
które towarzyszą strażnikom podczas pieszych
patroli. W rumskiej komendzie służą dwa wyszkolone
czworonogi.
Służba nie drużba
Każdy strażnik miejski pracuje w 8-godzinnym
systemie. Po przyjściu do komendy ubiera się

w mundur i udaje się na około 20-minutową
odprawę. Dyżurny przekazuje wówczas
najważniejsze informacje oraz zadania na dany
dzień, wskazuje na mapie zagrożeń miejsca
wymagające szczególnej uwagi, następnie patrolowi
wyjeżdżają w teren. Nasz rozmówca – magister
Tomasz Stachowiak – jest rewirowym, dlatego jego
tryb pracy jest nieco inny.
– Sam muszę sobie zaplanować i zorganizować
dzień pracy. Do moich zadań należy m.in. kontrola
posesji w zakresie oznakowania domów numerami
porządkowymi czy sprawdzenie podłączenia
nieruchomości do kanalizacji – wymienia rewirowy.
– Rumia podzielona jest na cztery rewiry, ja jestem
odpowiedzialny za Białą Rzekę oraz Centrum –
dodaje.
Wszystko jest dokumentowane
Jako rewirowy połowę czasu pracy spędza za
biurkiem, a połowę w terenie. Dziennie podejmuje
od kilku do kilkunastu interwencji, a wszystkie
zawodowe aktywności spisuje w specjalnym
notatniku. Swoją pracę dokumentuje również za
pomocą aparatu fotograficznego. Najważniejsze
informacje oraz zdjęcia są później wprowadzane do
komputerowej bazy danych, natomiast notatniki są
archiwizowane.
Na łączach z mieszkańcami
Strażnicy miejscy wyróżniają trzy źródła interwencji.
Niektóre wynikają z tego, co sami zauważą podczas
patroli. Inne są efektem telefonicznych zgłoszeń
dokonywanych przez mieszkańców. Pozostałe to

zadania zlecone przez urząd miasta, najczęściej przez
Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska oraz Wydział Spraw
Obywatelskich.
Pierwszeństwo mają telefony od mieszkańców.
Zgłoszenia najczęściej dotyczą spożywania alkoholu
w miejscu niedozwolonym, nieprzepisowego
parkowania, zastawiania bram wjazdowych czy
nieodpowiedniego trzymania zwierząt na posesjach.
– Każda interwencja odbywa się według ściśle
ustalonego porządku. Po przedstawieniu się strażnik
musi podać powód interwencji i wyjaśnić, co
obywatel zrobił niezgodnie z prawem, podać
konkretny artykuł prawny. Następnie legitymuje taką
osobę i podejmuje decyzję, czy interwencja zakończy
się pouczeniem, czy mandatem karnym – opowiada
rewirowy Tomasz Stachowiak.
To nie jest zwykła praca
Tomasz Stachowiak służy w rumskiej straży miejskiej
od trzech lat. Pomimo wielu trudności lubi swoją
pracę. Jak mówi, jest to swego rodzaju misja.
– Mam wrażenie, że wielokrotnie uratowaliśmy życie
osobom, które po spożyciu alkoholu, przy niskiej
temperaturze powietrza, spały na ulicy – podkreśla.
– Satysfakcję przynosi mi to poczucie, że można coś
zmienić na poziomie miasta, społeczności lokalnej.
Można się postarać, żeby jakiegoś rodzaju
wykroczeń było mniej. Jest to jednak praca, która jest
nieprzewidywalna, stresogenna. Dlatego staram się
jak najwięcej wolnego czasu spędzić z rodziną i na
motocyklu. To moja odskocznia – podsumowuje.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Mobilna gra
z okazji
Narodowego
Czytania
Stacja Kultura ponownie zaprasza do udziału w mobilnej grze
miejskiej, tym razem w nawiązaniu do akcji Narodowego Czytania
2020. Fabuła została osadzona w realiach „Balladyny” Juliusza
Słowackiego. Rozgrywka skierowana jest do osób, które ukończyły
13 lat i posiadają smartfona.
– Krwawe rządy królowej Balladyny dobiegły
końca. Ugodzona boskim piorunem władczyni
pozostawiła po sobie opustoszały tron. Każdy
śmiałek, który wybierze się w baśniowe okolice
jeziora Gopło, ma szansę o niego zawalczyć –
czytamy w opisie rozgrywki.
Gra osadzona jest w wirtualnym świecie, dlatego
można w niej uczestniczyć z dowolnego miejsca
na Ziemi. Wystarczy zainstalować na smartfonie
aplikację ActionTrack, zeskanować kod QR,
zaakceptować regulamin i rozpocząć rozgrywkę.
Gra będzie dostępna bezpłatnie od 5 września do
końca 2020 roku. Kod dostępu będzie można
uzyskać na facebookowej stronie Stacji Kultura,
stronie internetowej www.bibliotekarumia.pl,
a także osobiście w bibliotece.

Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo
polskiej literatur y, potr zebę dbałości
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia
wspólnej tożsamości. Akcję zorganizowano po
raz pierwszy w 2012 r. wspólnym czytaniem
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013
roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł
Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji
przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka
Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa.
W 2016 roku Narodowe Czytanie propagowało
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku
lekturą Narodowego Czytania było „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego. Akcja Narodowego

Czytania 2018 miała wyjątkowy charakter –
w związku z obchodami 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości zaproszono
Polaków do lektury „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego oraz „Antologii Niepodległości”.
Z kolei w 2019 roku lekturą Narodowego
Czytania były „Nowele polskie”. „Balladyna”
Juliusza Słowackiego jest lekturą tegorocznej,
dziewiątej już, odsłony tego przedsięwzięcia.

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

Nie przywitam się z państwem na ulicy
„Nie przywitam się z państwem na ulicy” autorstwa Marii Reimann to pozycja, na którą trafiłam przypadkiem,
przeglądając regały z literaturą popularnonaukową zgromadzoną w Stacji Kultura. Od pierwszych stron
pochłonęła mnie lektura tej książki, mającej cechy eseju socjologicznego, reportażu i pamiętnika.
„Nie przywitam się z państwem na ulicy” autorstwa Marii
Reimann to pozycja, na którą trafiłam przypadkiem,
przeglądając regały z literaturą popularnonaukową
zgromadzoną w Stacji Kultura. Od pierwszych stron
pochłonęła mnie lektura tej książki, mającej cechy eseju
socjologicznego, reportażu i pamiętnika.
Autorka jest antropolożką kultury, naukowczynią skupioną
na tematyce rodziny, dzieciństwa i bliskich relacji. Jest też
osobą niedowidzącą. Punktem wyjścia do napisania
wspomnianej książki są rozmowy z kobietami chorującymi
na Zespół Turnera, ale Reimann opowiada o nich z osobistej
perspektywy. Refleksje autorki są nasycone empatią
i przyjaznym nastawieniem do świata. Jedną z rozmówczyń
traktuje po pierwszym spotkaniu jako „biedną i bardzo
dzielną”, na co sama sobie odpowiada słowami Stelli Young:
„Nie jesteśmy tu po to, żeby być dla was inspiracją!”.
Książka zadaje wiele pytań, niekoniecznie udzielając
odpowiedzi. Co definiuje człowieka i czy niepełnosprawność
Rumskie Nowiny nr /wrzesień/

gra tu pierwsze skrzypce? Czy osoby niepełnosprawne są
równoprawnymi członkami społeczeństwa, czy jednak
poprzez częste uprzedmiotawianie są zepchnięte poza jego
nawias? Czy dyskryminacja zaczyna się już w rodzinie?
Czy niepełnosprawne dziecko należy chronić przed każdym
wysiłkiem? Świetnie napisana i bardzo przystępna pozycja,
dzięki której można spróbować rozłożyć na czynniki pierwsze
swoje własne postrzeganie osób niepełnosprawnych (nawet
jeśli, tak jak Maria Reimann, jest się taką osobą).
Gorąco polecam tę mądrą książkę, subtelnie nakreślającą
„Marzenie o lepszym świecie. Świecie, w którym osoby
żyjące z niepełnosprawnością nie są uważane – przez
innych i przez siebie same – za wyjątkowe, inne, takie,
którym czegoś brak, ale za zwyczajnych ludzi, którzy, tak
jak wszyscy, zmagają się z różnymi trudnościami”.
Warto przeczytać!
Aga Doborzyńska, Stacja Kultura
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Czy wiesz, że...

Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

edukacja kulturalna wpływa na rozwój dziecka?
Kontakt z kulturą od najmłodszych lat poszerza horyzonty. Obcowanie ze sztuką zwiększa wrażliwość, jest też skarbnicą wiedzy
i lekcją wychowawczą. Warto więc odwiedzać wspólnie z dziećmi kino, teatr czy muzeum. Takie wizyty pobudzają kreatywność,
ciekawość świata, a przede wszystkim rozwijają wyobraźnię.
Wysiłek, który się opłaca
Dziecko chętnie sięga po telefon komórkowy
rodziców, aby znaleźć tam bodźce niewymagające
skupienia czy szczególnej uwagi. Poszukuje tam
przede wszystkim zabawy. Łatwiej zatem sięgnąć po
smartfona niż wybrać się na przykład na spektakl
teatralny, ale to ta druga opcja przynosi wymierne
korzyści.
Ważne jest, by dziecko mające kontakt ze sztuką
i kulturą nie poczuło zniechęcenia. Najlepszą formą
wychowania i nauki jest edukacja poprzez zabawę.
Dużą rolę odgrywa tu także nastawienie samych

rodziców, którzy powinni być przewodnikami,
inicjatorami i aktywnie zachęcać swoje pociechy do
spędzania wolnego czasu w takiej formie.
Kiedy zacząć?
Zamiłowanie do sztuki nie przyjdzie samo, dlatego
należy zastosować metodę małych i systematycznych kroków, stopniowo przyzwyczajać
dziecko do obcowania z kulturą. Tym bardziej, że
propozycja kulturalna dla najmłodszych jest bardzo
bogata. Nie brakuje spektakli skierowanych do
przedszkolaków czy koncertów, podczas których
poznają instrumenty i różne style muzyczne.
Sztuka nie jest nudna
Na przełomie lipca i sierpnia w Miejskim Domu
Kultury w Rumi odbyły się warsztaty teatralne online
dla dzieci i młodzieży – „Lato w Teatrze” Instytutu
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego,
realizowane przez Fundację Mucha. Wzięło w nich
udział 18 uczestników, 3 osoby wspomagające
projekt od strony technicznej oraz 9 realizatorów –
specjalistów prowadzących codzienne spotkania.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet materiałów do
samodzielnej pracy oraz zadania do zrealizowania na

każdy dzień. W czasie codziennych spotkań zostały
przeprowadzone warsztaty choreograficzne,
socjoterapeutyczne, integracyjne, pracy nad rolą oraz
pisania scenariusza. Podsumowaniem współpracy
specjalistów z uczestnikami jest spektakl „Małe słowa
mają wielką moc…”, który powstał pod okiem
profesjonalnego reżysera. Spektakl jest dostępny na
kanale YouTube rumskiego MDK-u.
– Dzieci i młodzież miały szansę zdobyć wiedzę
z różnych dziedzin poprzez własne doświadczenie.
Stworzyli spektakl od początku do końca, pomimo że
uczestniczyli w warsztatach zdalnie – podkreśla
Małgorzata Znosko z Fundacji Mucha.
– Dzieci uczą się wyrażać emocje. Uczą się też,
że wszystkie emocje są ważne. Poprzez kontakt
z teatrem uwrażliwiają się, uczą się empatii na
drugiego człowieka lub postać, którą odgrywają
albo widzą na scenie – dodaje Agnieszka
Skawińska, dyrektor MDK Rumia.
Lato w Teatrze to program Instytutu Teatralnego im.
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Krzysztof Rekowski z uczestniczką warsztatów
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Od internetowej społeczności

w mieście Rumia

do fundacji
Zdjęcia - Justyna Szufarska

Nieformalna grupa pod nazwą
„MAMA w mieście Rumia”, która
p o w o ł a ł a ró w n i e ż d o ż y c i a
społeczność „RODZINA w mieście
Rumia”, w czerwcu tego roku nabyła
osobowość prawną. Tym samym
nieformalne grupy, zrzeszające
tysiące mieszkańców naszego
miasta, przekształciły się w Fundację
RODZINA w Mieście Rumia.
Wszystko po to, by realizować
kolejne działania społeczne.
Odrobina historii
W lipcu 2018 roku Anna Mróz utworzyła na
Facebooku wyjątkową społeczność – „MAMA
w mieście Rumia”, która zrzesza mamy z Rumi
i najbliższych okolic. Szybko okazało się, że był to
strzał w dziesiątkę. Grupa zaczęła się rozrastać
w ekspresowym tempie, a niebawem będzie liczyć
ponad 3 tysiące mam.
Społeczność tworzą kobiety w różnym wieku, które
są ciekawe świata, rodzinne, otwarte na nowości
i aktywne spędzanie czasu wolnego. To kobiety, które
stale się integrują, uczestniczą w spotkaniach
i wzajemnie wspierają w trudach dnia codziennego
każdej matki. Te kobiety to encyklopedie rumskiego
świata. Jak mówi założycielka grupy – Wśród nas nie
ma pytań bez odpowiedzi.
Podczas organizowania zeszłorocznego pikniku
rodzinnego, stanowiącego celebrację pierwszego
roku istnienia społeczności, pojawił się pomysł na coś
nowego. Wychodząc naprzeciw chętnym do
Rumskie Nowiny nr /wrzesień/

aktywności i zaangażowanym ojcom, stworzona
została szersza społeczność – „RODZINA w mieście
Rumia”.
Obie strony – MAMA w mieście Rumia oraz
RODZINA w mieście Rumia – cieszą się obecnie
sporym zainteresowaniem. Zgłaszane są tam
ciekawe pomysły dotyczące rozwoju miasta oraz
rozwiązań poprawiających jakość życia rumian, nie
tylko z myślą o dzieciach i rodzicach, ale i osobach
starszych oraz niepełnosprawnych. – To właśnie
aktywność wspólnoty rumskiej oraz troska o nich
i o ich potrzeby natchnęły nas do stworzenia fundacji
– przyznaje Anna Mróz.
Budujemy relacje! Odkrywamy siłę społeczności!
Wspieramy lokalnie!
Tak brzmi ich maksyma. Chcą budować i rozwijać
idealne miejsce dla każdego, kto tworzy system
rodzinny na terenie naszego miasta, bez względu na
płeć czy wiek. Społeczność zrzesza całe pokolenia –
nastolatków, dorosłych i osoby starsze. Krótko
mówiąc – to społeczność skierowana do każdego
z nas! Gospodarują przestrzenią na poznanie się
i integrację, na wymianę swoich wartości
i zainteresowań, ale też na bazę informacyjną
dotyczącą tego, „co w mieście piszczy”. „RODZINA
w mieście Rumia” to również miejsce, gdzie promuje
się przyjaznych i wyjątkowych lokalnych
przedsiębiorców.
W najmniej oczekiwanym momencie
W najtrudniejszym czasie, podczas walki z pandemią
– stało się! Anna Mróz poszła za ciosem i powołała
Fundację RODZINA w Mieście Rumia. Obecnie jest to
grupa formalna, tworzona przez osoby pełne
pomysłów i gotowe do działania. Nad wszystkim
czuwa zarząd fundacji w osobie Pauliny Krzemińskiej
oraz trzyosobowa rada nadzorcza. Grono stopniowo
powiększa się także o wolontariuszy, którymi obecnie
są: Agnieszka Hadam, Magdalena Nowacka oraz
Jarosław Gilewicz. – Szczególne podziękowanie za

pomoc i wsparcie przy tworzeniu fundacji należą się
Tomaszowi Kelerowi z Centrum Inicjatyw
Obywatelskich w Słupsku – podkreśla założycielka.
Fundacja już może się pochwalić członkostwem
ekspertów w dziedzinach takich jak: psychologia,
seksuologia, doradztwo zawodowe czy pedagogika.
Dzięki temu organizacja koncentruje się na
wprowadzaniu zmian w obszarze rodziny jako
podstawowej komórce społecznej, będącej
środowiskiem najlepiej kształtującym i tworzącym
najwyższe wartości w życiu człowieka.
Lokalnej społeczności fundacja chce się przysłużyć
poprzez oferowane działania, m.in. upowszechnianie
idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa
bliskości, wsparcie wszechstronnego rozwoju
młodzieży i dzieci przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej lub
pozostających pod opieką instytucji opieki społecznej
oraz uwrażliwianie społeczeństwa na problemy
dzieci i młodzieży osieroconych społecznie lub
biologicznie. Fundacja może również pomóc
mieszkańcom w zdobyciu zawodu i powrocie na
rynek pracy, a także w zakresie poradnictwa
pedagogiczno-psychologicznego.
– Chcemy być wsparciem, pomocą i przyjacielem dla
naszych mieszkańców, a dla przedsiębiorców
z naszego rynku partnerem pomocnym w rozwoju –
mówi Anna Mróz, prezes fundacji. – Wspólnymi
siłami możemy osiągnąć więcej, zarówno jako
jednostka, jak i społeczność. Mamy mnóstwo
pomysłów, które systematycznie będziemy
wprowadzać w życie – dodaje.
Pierwszy sukces
Ledwo zakończyły się formalności związane
z utworzeniem fundacji, a rumianie już wystartowali
w pierwszym konkursie. Dzięki temu udało im się
zdobyć pierwszy grant w ramach Akumulatora
Społecznego. Projekt „DOBRA relacja!” ruszy
w połowie września. Dzięki zdobytym środkom
warsztaty poprowadzi wykwalifikowany psycholog
i psychoterapeuta. RODZINA w Mieście Rumia
stanęła też do konkursu na projekt skierowany
do seniorów, wyniki jeszcze nie są znane.
Fundację tworzą:
Anna Mróz – prezes,
Paulina Krzemińska – członek zarządu,
Michał Kryński – członek rady nadzorczej,
Magdalena Misiura – członek rady
nadzorczej,
ź Aleksandra Zawadzka – członek rady
nadzorczej.
Z fundacją może się skontaktować za pośrednictwem
Facebooka (RODZINA w mieście Rumia) lub
mailowo: rodzinawmiescierumia@gmail.com
ź
ź
ź
ź

24

RUMIANIE Z PASJĄ
Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

„Przepyszny
przepis”

Mufﬁnki czekoladowo-śliwkowe
Wypieki czekoladowe bardzo dobrze komponują się z owocami. W nadchodzącej
jesieni warto sięgnąć po śliwki, których kwaskowy smak podkreśli słodycz czekolady.
Zamiast śliwek można dodać maliny, a poza sezonem – owoce z kompotu.
Sposób przyrządzenia:

Składniki na około 15 sztuk:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

3 szklanki mąki
łyżeczka proszku do pieczenia
łyżeczka sody oczyszczonej
2 łyżki kakao
1,5 szklanki cukru
3 jajka
170 ml mleka
200 g masła
tabliczka gorzkiej lub deserowej
czekolady
0,5 kg śliwek
cukier puder

Mąkę, proszek, sodę i kakao przesiać do miski.
Czekoladę posiekać na drobne kawałki. Śliwki
umyć, przekroić na połówki i wyjąć pestki.
Masło rozpuścić i ostudzić. Rózgą roztrzepać
jajka z cukrem, dodać mleko i masło, następnie
wymieszać. Całość przelać do miski z suchymi
składnikami, krótko zmiksować, tylko do
połączenia. Dodać posiekaną czekoladę,
wymieszać drewnianą łyżką.
Blachę do muffinek wyłożyć papilotami lub wysmarować masłem i oprószyć drobną bułką tartą. Rozłożyć
ciasto. Na każdej babeczce ułożyć dwie połówki śliwek skórką do dołu. Przez 30-35 minut piec w piekarniku
nagrzanym do 170 stopni, do tzw. suchego patyczka. Przed podaniem oprószyć cukrem pudrem.

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/21
Klimat i jego zmiany to temat, który na stałe wchodzi do zakresu
edukacji ekologicznej. Nie inaczej jest w przypadku oferty
edukacyjnej Związku. Nasze szerokie działania w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony wód i powietrza zyskują wspólny
mianownik. Bowiem wszystko, co codzienne robimy, mniej lub
bardziej wpływa na klimat naszego globu.
Zachęcamy zatem do przyjmowania szerszej perspektywy
w edukacji ekologicznej. Okazją do tego może być konkurs
plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” czy konkurs fotograficzny
pokazujący, jak nasze gminy zapobiegają zmianom klimatu lub je
łagodzą. W dalszym ciągu w ramach projektu „Lider Lokalnej
Ekologii” poruszamy problem wrzucania odpadów do toalety,
który w nowym roku szkolnym należy bezwzględnie wzbogacić o
temat segregacji bioodpadów. W 2020 roku system zbiórki
odpadów kuchennych pojawił się na terenie gmin zrzeszonych
w Związku (w gminie Kosakowo rok wcześniej) i jest istotną częścią
właściwej gospodarki odpadami. Zapraszamy także do
doświadczeń i obserwacji w kontynuowanym programie
„Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Nie zabraknie konkursów, co
do których każdy zdążył się już przyzwyczaić. Mowa o konkursie
zbiórki plastikowych nakrętek, baterii czy elektroodpadów. Liczymy

także na wspólne spotkania w ramach terenowych warsztatów
ekologicznych. Pełną ofertę odnajdą Państwo na naszej stronie
internetowej pod adresem www.kzg.pl w dziale Edukacja,
natomiast bieżące informacje związane z naszymi działaniami
w Aktualnościach.
Rok 2021 będzie dla Związku rokiem szczególnym. Obchodzić
bowiem będziemy 30-lecie swojej działalności, w tym 23 lata
nieprzerwanej edukacji ekologicznej dla wszystkich naszych
mieszkańców. Dziękujemy za wieloletnią współpracę, wspólnie
zdobywane doświadczenia oraz zaufanie, jakim corocznie
obdarzają nas Państwo przystępując do prowadzonych przez nas
działań. Wspólnym naszym celem cały czas jest rozwijanie
świadomości proekologicznej u dzieci, młodzieży i dorosłych –
i temu też będziemy starali się sprostać w bieżącym roku szkolnym.
W razie pytań związanych z ofertą edukacji ekologicznej
zapraszamy do kontaktu z Działem Ochrony Środowiska –
dos@kzg.pl, 58 624 45 99 w. 39, natomiast w sprawach
dotyczących zbiórki baterii z Działem Gospodarki Odpadami –
a.gatner-bialoskorska@kzg.pl, 58 624 45 99 w. 37.
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Grzegorz Zbigniew Stefanowski:
„Rumia w moich młodych latach wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj”
Grzegorz Stefanowski, w młodości nazywany Zbyszkiem, spędził w Rumi większą część swojego
życia. Dobrze pamięta czasy, kiedy nad miastem nie górowały jeszcze trzy charakterystyczne
wieżowce, a ulice Sobieskiego i Starowiejską oddzielały szlabany. W ramach projektu „Świadkowie
historii” zgodził się opowiedzieć o młodości spędzonej w naszym mieście.
Obecnie pan Grzegorz mieszka w Kębłowie,
gdzie prowadzi gospodarstwo agroturystyczne
i biuro rachunkowe, jednak przez wiele lat jego
domem była Rumia.
– Urodziłem się w Luzinie w 1946 roku, w młynie,
mój ojciec był młynarzem. Do Rumi
przeprowadziliśmy się jednak bardzo wcześnie,
miałem może roczek. W dzieciństwie moim
podstawowym obowiązkiem było wypasanie
krów. Wyprowadzaliśmy je głównie na tereny
lotniska. Rozstawiano tam wówczas makiety
pojazdów, do których ćwiczebnie strzelały
samoloty stacjonujące w Babich Dołach –
opowiada Grzegorz Stefanowski. – Raz na jakiś
czas w Rumi ćwiczyli też spadochroniarze.
Czasami takie skoki kończyły się nieszczęśliwie,
widziałem np. jak żołnierz połamał sobie przy
lądowaniu nogi – dodaje.
Pan Grzegorz od najmłodszych lat był bardzo
aktywnym człowiekiem. Cechę tę w jakimś
stopniu wykształciły w nim książki, od których
nigdy nie stronił. Czasami pasja czytania wiązała
się jednak z nietypowymi przygodami.

– Jako dziecko lubiłem czytać książki, szczególnie
te przygodowe. Podczas wypasu krów
rozpalałem sobie ognisko i zagłębiałem
w lekturze. Pewnego razu miałem nietypową
sytuację. Nagle podczas lektury coś mnie tknęło,
postanowiłem, że pójdę zerwać sobie trochę
śliwek. Krótko po tym, jak podniosłem się
z mojego legowiska i oddaliłem od ognia, całym
lotniskiem wstrząsnął potężny wybuch.
W miejscu, w którym wcześniej przebywałem,
znajdował się ogromny lej po bombie lotniczej.
Miałem wtedy dużo szczęścia – opowiada nasz
bohater.
Dzisiaj okolice ulicy Sobieskiego to jedno
z najbardziej ruchliwych miejsc w Rumi. Ponad
pół wieku temu było jednak zupełnie inaczej.
– Rumia w moich młodych latach wyglądała
zupełnie inaczej niż dzisiaj. Nie było wieżowców,
nie było dworca, nie było wiaduktu. Dominowało
niskie budownictwo, większych domów było tylko
kilka. Wzdłuż Sobieskiego rosły dorodne lipy,
w swoim pokoju czułem zawsze ich zapach.
Sama ulica była zbudowana z pięknej gładkiej

Pełne nagranie rozmowy już wkrótce dostępne będzie na miejskim kanale
YouTube „Miasto Rumia” oraz miejskim profilu Facebook. Zapraszamy
do oglądania!

Rumskie Nowiny nr /wrzesień/

kostki – mówi pan Grzegorz. – Warto dodać,
że Rumia była dość niebezpiecznym miastem.
Wielu młodych chłopaków nie do końca
przestrzegało prawa. O Zagórzu mówiono
„bandycka dzielnica”, „banditen Siedlung” –
opowiada.
Szczególnie sympatycznie pan Grzegorz
wspomina swój udział w lokalnym harcerstwie,
które jako młody chłopak współtworzył.
– Moja harcerska przygoda rozpoczęła się dość
wcześnie. Mój pierwszy obóz zorganizowany był
w Kielnie. Z tego okresu pamiętam śpiewy
podczas marszów, zabawę w Indian i kowboi.
W końcu stworzyliśmy własną drużynę złożoną
z trudniejszych chłopaków. Organizowaliśmy się
na wzór wojskowy, mieliśmy swoje zasady,
umundurowanie, wyposażenie. Pamiętam,
że kiedyś przestraszyliśmy mieszkańców Rewy.
Rozbiliśmy na plaży obóz, miejscowi myśleli,
że desantowali się amerykańscy żołnierze –
opowiada Grzegorz Stefanowski.
Jak podkreśla nasz rozmówca, człowiek zawsze
będzie tęsknił do młodości, jednak najważniejsze,
aby nigdy nie przestawać poszerzać swoich
horyzontów.
– Nauczyłem się latać samolotem, latałem
balonem, staram się jak najczęściej pływać
jachtem. Zawsze żyłem w zgodzie ze swoimi
marzeniami – podsumowuje pan Grzegorz.
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Królewski dar państwa Żelewskich
– o początkach Towarzystwa Salezjańskiego w Rumi
Kaplica salezjańska w okresie PRL-u

Prowadzony przez salezjanów Kościół Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych świątyń w Rumi. Popularny „okrąglak”
powstał wprawdzie dopiero w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, jednak działalność
Towarzystwa Salezjańskiego rozpoczęła się w tym miejscu znacznie wcześniej – już pod
koniec lat trzydziestych XX wieku.
Początki
Historia Towarzystwa Salezjańskiego (Towarzystwo
św. Franciszka Salezego, łac. Societas Sancti
Francisci Salesii, skrót zakonny SDB) sięga roku
1859. Jego założycielem był włoski duchowny
ks. Jan Bosko (1815–1888), który w nowej
wspólnocie widział szansę na rozwinięcie swojej
dotychczasowej działalności skupionej wokół
opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Salezjańska działalność wychowawcza od początku
opierała się na tworzeniu przy parafiach szkół,
świetlic czy domów wychowawczych. Symbolem
nowego ruchu stały się też tzw. oratoria, czyli
miejsca, w których młodzi ludzie mogli spędzać
wolny czas, a także uczyć się oraz zdobywać
kompetencje zawodowe.
Idea salezjańska szybko rozprzestrzeniła się
w wielu państwach europejskich. Do Polski
członkowie wspólnoty przybyli w 1898 roku.
Pierwszą placówkę założyli w Oświęcimiu,
w kolejnych latach dotarli także do innych miast
i wsi. Między innymi do gminy Rumia-Zagórze,
gdzie z upływem lat stworzyli prężnie działający
ośrodek, który istnieje po dziś dzień.
Królewski dar
Działalność salezjańska w naszym regionie
możliwa była dzięki zaangażowaniu miejscowych
gospodarzy, a konkretnie małżeństwa z Janowa:
Feliksa i Julianny (z domu Kołt) Żelewskich*.
Żelewscy, jak wiele innych okolicznych rodzin
posiadających znaczne areały, w okresie
międzywojennym parcelowali swoje dobra,

a następnie wyprzedawali je na cele rolnicze czy
mieszkaniowe. Jedną z takich parcel postanowili
nieodpłatnie przekazać właśnie Towarzystwu
Salezjańskiemu. Podobno zrobili to, aby uczcić
pamięć tragicznie zmarłego syna – Józefa.
Kilkanaście lat wcześniej zginął on w wyniku
uderzenia pioruna. Warto dodać, że sąsiednią
działkę, położoną tuż przy ziemiach podarowanych
salezjanom, sprzedali niejakiemu Kazimierzowi
Musze z Gdyni.
Wyjątkowy gest robił duże wrażenie. Teren był
bowiem obszerny (15 tysięcy metrów
kwadratowych) i posiadał znaczną wartość. Stąd
wydarzenie chętnie opisywano w lokalnej prasie.
Tak pisano o sprawie w Dzienniku Bydgoskim,
w wydaniu z 17 października 1935 r. Ciekawostką
może być fakt, że w poniższym artykule RumiaZagórze określana jest jako… przyszła dzielnica
„Wielkiej Gdyni”:
„Hojny dar rolnika kaszubskiego na rzecz budowy
drugiego kościoła w Rumji-Zagórzu. Małżonkowie
Feliks i Julianna Żelewscy z Janowa, właściciele
50-morgowego gospodarstwa, ofiarowali gminie
katolickiej wielki plac o powierzchni 15000 metrów
kwadratowych, wartości przeszło 50000 zł
położony w pobliżu przyszłego dworca i hal
targowych. Wielkoduszny czyn państwa
Żelewskich umożliwi władzy kościelnej uczynić
zadość wielkiej potrzebie, gdyż Rumja-Zagórze
rozbudowuje się bardzo szybko, tak że
dotychczasowy kościół już nie wystarcza [mowa
o kościele św. Krzyża – przyp. red.]. Istnieje
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nadzieja, że niezwykła ofiarność znajdzie chętnych
naśladowców i że dzięki temu wzorowa dzielnica
przyszłej Wielkiej Gdyni będzie miała w samym
centrum miasta jedną z najwspanialszych świątyń
na wybrzeżu”.
Dzięki Żelewskim możliwe było rozpoczęcie
działalności Towarzystwa na terenie powiatu
morskiego (przedwojenna nazwa powiatu
wejherowskiego). Plany duchownych były ambitne.
Czasopismo „Pielgrzym” donosiło w wydaniu z 24
marca 1938 roku, że w obrębie działki powstać ma
kościół, klasztor oraz męskie gimnazjum.
Zaznaczano, że będzie to pierwsza tego typu
placówka w powiecie morskim. Duchownych
wspierała również władza świecka (starostwo
morskie), która umarzała niektóre z opłat
administracyjnych, np. koszt zatwierdzenia planu
parcelacyjnego.
Kaplica i ośrodek wychowawczy
Plany szybko się urzeczywistniały. W grudniu 1938
roku ukończona została kaplica, która miała pełnić
funkcję małego kościółka. Znajdowała się przy ulicy
ul. Świętojańskiej 1 (obecnie Dąbrowskiego 26).
Budynek posiadał dobudówkę, w której
zorganizowano niewielkie pokoje, kancelarię,
jadalnię i salę użytkową. W części sakralnej znalazło
się miejsce na malutką zakrystię i chór.
Istnienie świątyni pozwoliło na rozwinięcie
działalności wychowawczej i duszpasterskiej:
pierwsi rumscy salezjanie – ksiądz Jan Kasprzyk
i ksiądz Ignacy Błażewski – odprawiali msze,
organizowali rekolekcje, nowenny, prowadzili lekcje
śpiewu i spotkania formacyjne z Katolickim
Stowarzyszeniem Młodzieży.
Te obiecujące początki przerwał wybuch wojny.
Ksiądz Kasprzyk zmuszony został do ukrywania się,
a ksiądz Błażewski został aresztowany
i zamordowany – jako pierwszy salezjanin podczas
Rumia naturalnie pomysłowa

HISTORIA

27

Wyprawa rowerowa z salezjaninem ks. Ignacym Błażewskim, fot. przedwojenna

II wojny światowej. Ich dzieło – zaczątki ośrodka
salezjańskiego i kaplica – przetrwały jednak wojnę
i stały się podstawą do kontynuowania działalności
Towarzystwa po 1945 roku.
A po wojnie…
Po w o j e n n ą d z i a ł a l n o ś ć To w a r z y s t w a
Salezjańskiego opisywałem już w Rumskich
Nowinach z czerwca 2017 roku. Dość powiedzieć,
że w nowej rzeczywistości plany salezjańskie
względem Rumi nieco się zmieniły. Zrezygnowano
z budowy gimnazjum, stworzono za to sierociniec
i ośrodek wychowawczy, które uznano w zastanych
warunkach za szczególnie potrzebne. Inicjatorem
tych działań był ksiądz Feliks Żołnowski.

W domu dziecka opiekę znaleźli nie tylko chłopcy
osieroceni, ale też z biednych lub patologicznych
rodzin. Corocznie pomoc otrzymywało około stu
dzieci. Salezjanie zapewniali im mieszkanie,
wyżywienie oraz odzież, a także pomoc w nauce
(dzieci uczęszczały do szkoły państwowej)
i znalezieniu pracy. System wychowania opierał się
na regułach ks. Bosko. Wychowankowie włączali
się też aktywnie w życie lokalnej społeczności,
współorganizując różnego rodzaju uroczystości
i festyny.
W kolejnych latach ośrodek salezjański coraz
szybciej się rozwijał – mimo ciągłych represji ze
strony komunistycznych władz państwowych.

W pamięci r umian
Dokładnie 1 sierpnia 1991 roku działalność rozpoczął hotel
Faltom, jeden z symboli Rumi w latach dziewięćdziesiątych.
Był to pierwszy tego typu obiekt w mieście. Powszechnie
uznawano go za nowoczesny, wielkomiejski,
odpowiadający zachodnioeuropejskim standardom.
W artykule z Gońca Rumskiego (sierpień 1991 roku) tak
opisywano ten wyjątkowy obiekt: „warto zerknąć do
środka, na ten kawałek obcej Polsce, kojarzącej się dotąd
tylko z zachodnimi standardami, rzeczywistości. Bogate
wnętrze prezentuje się lepiej niż otoczenie. Wchodzimy do
obszernego hallu z drink-barem. Można tu odpocząć
w miękkich fotelach, w estetycznej oprawie zieleni. Szeroki
korytarz wiedzie nas przez ładnie zdobione i drewnem
wejście […] do obszernej, jasnej sali restauracyjnej”.
Otwarcie Faltomu było dla mieszkańców dużym
wydarzeniem. Rumia zyskała atrakcyjne miejsce, w którym
można było zjeść, odpocząć czy potańczyć. Wiele osób wciąż
pamięta czasy, kiedy piątkowa czy sobotnia wizyta na
potańcówce w „Faltomie” była wydarzeniem, na które
czekało się cały tydzień.
Rumskie Nowiny nr /wrzesień/

Słowo Pomorskie, 1935 r.

W 1957 roku parafia została erygowana. W 1977
stworzono dom zakonny. W 1986 roku zakończono
budowę dużego, dwupoziomowego kościoła, który
na stałe wpisał się w rumski krajobraz. Salezjanie
kontynuują swoją misję po dziś dzień.
* w niektórych źródłach z epoki podawane jest
błędne nazwisko „Zelewskich”.

„Gastronomia
z prawdziwego zdarzenia”

Podpis zdjęcia: Panorama Rumi w latach 90., na drugim planie hotel Faltom, fot. M. Cieślak

UWAGA! UTRUDNIENIA
NA DRODZE KRAJOWEJ NR 6

Lokalizacja utrudnień
ul. Sobieskiego, 84-230 Rumia

ZWIĄZANE Z BUDOWĄ WĘZŁA RUMIA JANOWO

W związku z przystąpieniem przez wykonawcę
(Budimex S.A.) do prac związanych z budową tunelu pod
torami kolejowymi oraz jego połączeniem z drogą
krajową, w pierwszych dniach września wprowadzone
zostaną zmiany w tymczasowej organizacji ruchu:

Więcej informacji na stronie rumia.eu

Utrudnienia związane z budową węzła Janowo
ź

Ul. Jana III Sobieskiego zostanie zwężona – w pierwszej fazie nieprzejezdny będzie zewnętrzny pas w kierunku Gdyni (pas od strony karczmy
Zochlina). W późniejszym terminie ulica zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, nieprzejezdne będą wówczas oba wewnętrzne pasy
(te przy barierach drogowych).

ź

Wylot z ul. Polnej i zjazd do karczmy Zochlina zostaną zamknięte, natomiast otwarte zostanie skrzyżowanie przy ul. Polnej.

Powyższe zmiany w tymczasowej organizacji ruchu będą obowiązywać najprawdopodobniej do końca października tego roku.

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
58 671-11-23 Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.
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

