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Wydarzyło się
4 października

w skrócie

Koncert pt. „Leszczoteka”
W Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej
„Janowo” odbył się koncert piosenki aktorskiej
pt. „Leszczoteka”. Na fortepianie zagrał autor
i kompozytor większości przebojów grupy
Leszcze Maciej Łyszkiewicz. Szlagiery tego
zespołu wykonała znakomita aktorka
i jednocześnie dyrektorka Miejskiego Domu
Kultury w Rumi Agnieszka Skawińska.
Zastąpienie wokalu Macieja Miecznikowskiego
przez artystkę było ciekawym i bardzo udanym
eksperymentem. Uroczo w nowej odsłonie
zabr zmiały znane hity, takie jak: „Ta
dziewczyna”, „Usta jak maliny”, „Irena moja
miłość” czy „Kombinuj, dziewczyno”.

10 października

Arka Rumia zorganizowała turniej dla dzieci

W Rumi odbył się Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży. W obliczu
panującej pandemii koronawirusa było to jedno z niewielu rugbowych
wydarzeń minionych tygodni. Zawody, rozgrywane tradycyjnie na
obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, podzielono na
dwie lokalizacje: stadion przy ul. Mickiewicza przydzielono młodzikom,
zaś obiekty przy ul. Bukowej oddano we władanie mini-żakom oraz
żakom. W trzech kategoriach wiekowych udział wzięły dzieci z Lechii
Gdańsk, Ogniwa Sopot, Arki Gdynia oraz Arki Rumia. Od strony
sportowej turniej mógł się podobać, ponieważ wszystkie drużyny dały
z siebie wszystko, praktycznie każdy klub odniósł w tym turnieju sukces.
Natomiast pozasportowo Rumia znów podniosła organizacyjną
poprzeczkę – poczęstunek dla zawodników, przygotowany przez
zaangażowanych w działalność klubu rodziców, był dopełnieniem
święta, jakim jest turniej dla każdego trenującego dziecka.

14-21 października

Stacja Kultura zaprosiła czytelników do krainy kaszubszczyzny
Stacja Kultura zaprosiła najmłodszych
czytelników do krainy kaszubskich strojów,
stworów i wzorów. W trakcie znakomitej zabawy
wykonane zostały piękne lalki i szkatułki na
skarby, a także powołano do życia potwory,
które być może staną się bohaterami komiksów
i opowiadań. Każdy uczestnik mógł zabrać
wykonane prace do domu. Wszystkie warsztaty
odbywały się w ramach projektu „Od baśni do
fantasy”, na który Miejska Biblioteka Publiczna
w Rumi otrzymała dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.

26 października

Zakończył się casting do projektu Wierszogadanie 2020

Miejski Dom Kultury w Rumi realizuje kolejną edycję Wierszogadania. Konkurs dla
miłośników słowa pisanego i mówionego wzbudził zainteresowanie osób
w różnym wieku, jak również tych, które mieszkają poza granicami Polski. Aby wziąć
udział w projekcie, wystarczyło nagrać dwa wiersze – przeczytać je lub
wyrecytować. Przeprowadzenie przesłuchań w formie online wymusiła na
organizatorach sytuacja związana z koronawirusem. Do warsztatów teatralnych
i dykcyjnych zakwalifikowało się 10 osób: Łukasz Myszk, Oktawia Lubera, Wojciech
Orzeł, Anna Szydłowska, Sandra Czechowska, Daniel Głowacki, Tomasz Sordyl,
Czarek Rolka, Wiktoria Reglińska oraz Marzena Janik. Uczestnicy tegorocznej edycji
będą pracować na tekstach zespołów: Republika, Budka Suflera i Sztywny Pal Azji.
Hasła przewodnie Wierszogadania 2020 to „marzenia o lepszym świecie” oraz
„poszukiwanie dziecka w sobie”. W najbliższym czasie odbędą się warsztaty i próby
do nagrań spektaklu, którego premiera internetowa odbędzie się 21 listopada
w mediach społecznościowych Miejskiego Domu Kultury w Rumi.
Rumskie Nowiny nr
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SAMORZĄD

Urząd Miasta Rumi usprawnia tryb funkcjonowania
Aby usprawnić funkcjonowanie, Urząd
Miasta Rumi od 12 października działa
w specjalnym trybie.
Większość spraw urzędowych można załatwić drogą
telefoniczną (pon. w godz. 9:00-17:00, wt.-pt. w godz. 7:3015:30) oraz elektronicznie (e-mail: urzad@um.rumia.pl,
www.cu.rumia.eu, www.epuap.gov.pl).
Dzięki wprowadzonym zmianom czas oczekiwania na
załatwienie spraw w budynku urzędu uległ skróceniu.
O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu urzędu będziemy na
bieżąco informować.

Załatwienie spraw wymagających
osobistej wizyty jest możliwe wyłącznie
po telefonicznej rezerwacji terminu.

ź Podatki i opłaty – tel. 58 679 65 14 oraz 58 679 65 19
ź Księgowość wpłat, opłat i podatków oraz windykacja –
ź
ź
ź
ź
ź
ź

tel. 58 679 65 65
Działalność gospodarcza – tel. 58 679 65 11
Ewidencja ludności – tel. 58 679 65 77
Dowody osobiste – tel. 58 679 65 28
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 58 679 65 21
Profil Zaufany – tel. 58 679 65 67
Centrala/pozostałe sprawy – tel. 58 679 65 00

Więcej szczegółowych informacji na temat działalności poszczególnych komórek
można znaleźć na stronie miasta www.rumia.eu w zakładce „Kontakt”.

Cała Polska znalazła się w czerwonej strefie – obecne zasady bezpieczeństwa

Jak podkreśla rząd, nowe obostrzenia mogą zostać złagodzone po 10-14 dniach
od wprowadzenia, jeśli dzienny przyrost zachorowań spadnie.
Rumia naturalnie pomysłowa

Licealistki z Białegostoku rozbiły
bank na Festiwalu Ormińskiego

KULTURA

Mimo pandemii w murach rumskiego sanktuarium udało się zorganizować 32. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej
im. ks. Stanisława Ormińskiego. Tegoroczne grand prix oraz główna nagroda ﬁnansowa powędrowały do Międzyszkolnego
Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego z Białegostoku.
Jedyny spośród sześciu
Wydarzenie odbywało się od 22 do 24 października w Sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. W ramach festiwalu, tradycyjnie już,
przeprowadzone zostały trzy konkursy: organowy, zespołów chóralnych oraz na
najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim. Ze względu na pandemię
do Rumi zdołało przyjechać tylko sześciu młodych organistów oraz trzy chóry.
– Mimo że to kolejny festiwal, organizowany już po raz 32., to był całkowicie inny od
pozostałych edycji. Dlatego można śmiało powiedzieć, że był to festiwal historyczny.
W dobie pandemii wiele imprez tego rodzaju po prostu się nie odbyło. Nasz festiwal
został przeprowadzony jako jedyny spośród sześciu, których laureaci są nominowani
do Grand Prix Chóralistyki Polskiej im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu – podkreśla
Daniel Ptach, dyrektor festiwalu.
Białostoczanki wiodły prym
W konkursie zespołów chóralnych grand prix i główna nagroda w wysokości 11 500 zł,
ufundowana przez ministra kultury, została przyznana Międzyszkolnemu Chórowi
Żeńskiemu przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego z Białegostoku
pod dyrekcją Anny Olszewskiej. Złoty dyplom i nagrodę marszałka województwa
pomorskiego w wysokości 9 000 zł otrzymał Zespół Wokalny „Simultaneo” z Gdyni
pod dyrekcją Karola Kisiela. Srebrny dyplom przypadł Chórowi Mieszanemu „Laudate
Dominum” przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski z Wejherowa pod
dyrekcją Wiesława Tyszera. Wejherowski chór otrzymał także puchar prezesa
gdańskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za troskę o piękno muzyki
liturgicznej.
– Pierwsze miejsce na festiwalu, 94 punkty i wielka radość. Jednocześnie jest nam
przykro, że ze względu na pandemię wiele zespołów nie dało rady dotrzeć. Niestety,
obecne czasy nie pozwalają w pełni cieszyć się z wyróżnienia. Mamy jednak ogromną
satysfakcję, że nasza praca i występ zostały tak pozytywnie odebrane. Dziękujemy –
czytamy na facebookowym profilu Zespołu Wokalnego „Simultaneo”, który sięgnął po
złoty dyplom.
Nagroda ufundowana przez starostę powiatu wejherowskiego w wysokości 2 000 zł
oraz puchar prezesa Rady Chórów Kaszubskich za najlepsze wykonanie pieśni
religijnej w języku kaszubskim również powędrowały do laureatek przeglądu –
chórzystek z Białegostoku. Natomiast indywidualna nagroda dla najlepszego
dyrygenta w wysokości 2 000 zł, ufundowana przez arcybiskupa seniora Sławoja
Leszka Głódzia, została przyznana Annie Olszewskiej – założycielce chóru
z Białegostoku.
Najlepsi organiści przybyli z południa
Do finałowego etapu konkursu muzyki organowej dotarło pięciu muzyków. Jury
zdecydowało, że na pierwszą nagrodę w wysokości 8 000 zł, ufundowaną przez
burmistrza Rumi, zasłużył Marcin Kucharczyk z Akademii Muzycznej w Krakowie.
Drugie miejsce i nagrodę ufundowaną przez starostę powiatu wejherowskiego
w wysokości 3 000 zł jury przyznało Jakubowi Plewie z Akademii Muzycznej
w Katowicach. Podium zamknął Jakub Moneta z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia we Wrocławiu. Młody organista otrzymał nagrodę finansową w wysokości
1 500 zł, ufundowaną przez prezydenta Wejherowa. Jury konkursowe wyróżniło także
Mateusza Goniowskiego z Akademii Muzycznej w Katowicach za wykonanie utworu
Józefa Świdra „Piece ridicule”.
Nie tylko rywalizacja
Na publiczność, oprócz występów konkursowych, czekały również wyjątkowe
koncerty: „Muzyka organowa przez kraje i epoki” w wykonaniu Francuza Thomasa
Ospital'a, „Sąd ostateczny i Chwała Najwyższemu” z udziałem Piotra Mossa, a także
koncert uwielbienia „Pentecoste” przygotowany przez zespół Mate.O/Tu.
– Odbyły się wszystkie zaplanowane koncerty. Wszyscy zaprezentowali bardzo dobre
przygotowanie programów muzycznych, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Szkoda
tylko, że ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego mogła w nich
uczestniczyć bardzo ograniczona publiczność. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy
się ponownie już w bardziej sprzyjających warunkach – podsumowuje dyrektor
festiwalu Daniel Ptach.
Była to 32. edycja festiwalu, dla którego inspiracją jest postać działającego przez 26 lat
na terenie Rumi wybitnego muzyka i kompozytora, wielkiego patrioty, humanisty
iRumskie
wychowawcy
młodzieży – salezjanina ks. prof. Stanisława Ormińskiego.
Nowiny nr /listopad/
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Wyróżniający się uczniowie
i nauczyciele zostali nagrodzeni
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Michał
Pasieczny nagrodził najlepszych uczniów i pracowników
rumskich placówek oświatowych. Za swój wysiłek laureaci
otrzymali stypendia oraz nagrody ﬁnansowe i rzeczowe.

Uroczystość odbyła się w środę 14 października na antresoli Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rumi. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, rodzice,
nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, a także przedstawiciele władz miasta.
Nagrodzonych zostało 20 zasłużonych pracowników placówek oświatowych –
dyrektor, wicedyrektor, pedagog szkolny i 17 nauczycieli – oraz 16 uczniów szkół
podstawowych i średnich, którzy mogą się pochwalić odpowiednim
zachowaniem oraz wybitnymi wynikami w nauce. W gronie docenionej młodzieży
znaleźli się laureaci i finaliści wojewódzkich oraz ogólnopolskich konkursów
i olimpiad szkolnych. Nagrody wręczał zgromadzonym wiceburmistrz Rumi do
spraw społecznych Piotr Wittbrodt.

– Serdecznie dziękuję wszystkim państwu za wysiłek włożony
w codzienną pracę z uczniami. Kapituła przyznająca nagrody nie
miała żadnych wątpliwości, że to właśnie wy zasłużyliście na to, aby
docenić was w ten sposób. Jestem przekonany, że państwa
zaangażowanie w pracę jest również doceniane przez rodziców
i opiekunów waszych wychowanków – mówił wiceburmistrz Rumi. –
Natomiast młodzieży gratuluję ogromnych sukcesów w nauce
i dziękuję za waszą pozalekcyjną aktywność, wolontariat
i propagowanie postaw obywatelskich. Jestem przekonany,
że jeszcze nie raz o was usłyszymy – podsumował.

Lista
stypendystów:
1. Kajetan Bieliński
2. Jan Górecki
3. Stanisław Kołowrocki
4. Aleksander Sadło
5. Agnieszka Araszkiewicz
6. Igor Sobociński
7. Piotr Lange
8. Paulina Michalska
9. Marta Chmielecka
10. Bartosz Helmin
11. Sonia Bujak
12. Marcin Juzala
13. Wojciech Kozłowski
14. Paweł Wyzina
15. Mikołaj Kurkowski
16. Mateusz Byzdra

Lista nagrodzonych pracowników
placówek oświatowych:
1. Karolina Janulewicz – nauczycielka „Słonecznej Jedynki” Przedszkola nr 1
2. Hanna Dudek – nauczycielka „Bajki” Przedszkola nr 2
3. Agata Łysaczenko – pedagog Przedszkola pod Topolą
4. Jolanta Siemianowska-Choroba – nauczycielka Przedszkola pod Topolą
5. Bogusława Bistroń-Czyż – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
6. Izabela Kasprzycka-Buc – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
7. Arkadiusz Skrzyński – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
8. Anita Zamachowska-Dolna – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1
9. Anna Nowakowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4
10. Anna Dybikowska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
11. Joanna Malewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6
12. Beata Musiatowicz – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6
13. Eugenia Wicka – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 7
14. Lucyna Łatanik-Górska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 8
15. Marta Bartoszewska – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących
16. Iwona Miłosz – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących
17. Wioletta Peck-Stypułkowska – nauczycielka Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
18. Ewa Wodniczak – nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących
19. Irena Bartosewicz – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 10
20. Jolanta Słupecka – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 10
Rumia naturalnie pomysłowa
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Pszczoły zadomowiły się
na hotelowym dachu
Organizacje ekologiczne biją na alarm – europejskie pszczoły
zagrożone są wyginięciem. Szacuje się, że rocznie umiera nawet
kilkadziesiąt procent populacji tych owadów. Jednym z wielu
powodów jest coraz powszechniejsze zastosowanie pestycydów,
zwłaszcza na wiejskich terenach. Rosnąca świadomość ekologiczna
powoduje więc, że pasieki sukcesywnie pojawiają się
w zurbanizowanych przestrzeniach. Przykładem może być Rumia,
gdzie pszczoły miodne zadomowiły się na hotelowym dachu.
Miejska pasieka znajdująca się na dachu Hotelu 107

Prawie jak w domu
Niektóre zwierzęta czują się w miastach bardzo
dobrze, a jednym z takich gatunków, wbrew
pozorom, są właśnie pszczoły. Coraz częściej
można uświadczyć ule nie tylko w przydomowych ogrodach, ale i na dachach kamienic,
szkół czy galerii handlowych. Człowiek może
pomóc przyrodzie, wiele zależy jednak od
regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminie, który w Rumi sprzyja tym owadom.
– Nie musieliśmy przechodzić żadnych
procedur prawnych, trzeba było jedynie
zapewnić pszczołom opiekę weterynaryjną –
przyznaje Damian Śmiarowski, właściciel
Hotelu 107, na dachu którego wiosną tego roku
stanęła miejska pasieka. – Poświęciłem rok na
naukę teoretyczną i praktyczną u pszczelarzy,
dlatego osobiście się nimi opiekuję – dodaje.
Jak podkreśla pasjonat, pszczoły bardzo
dobrze zniosły pierwszy sezon w nowym
miejscu. Przystosowanie ułatwiła im rumska
przyroda, która jest bardzo miododajna.
– Wokół są lipy i akacje, a wszystkie parkowe
nasadzenia to miododajne rośliny. W zasięgu
lotu pszczół znajdują się również ogródki
działkowe, które w zasadzie dają im wszystko,
czego potrzebują – wyjaśnia nasz rozmówca.
Wszystko dla Matki Natury
Budowa pasieki została w pełni sfinansowana
przez właściciela. Ze względu na zbyt małą
liczbę uli nie mógłby on liczyć na żadną dotację.
Koszty nie były jednak znaczące, poza tym
przedsięwzięcie nie jest nastawione na zysk.
Aby nie utrudniać pszczołom egzystowania,
pasjonat pozostawił im około 90% miodu,
odwirowując tylko jeden słoik substancji na
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własny użytek. Wszystko dlatego, że głównym
celem jego działań jest propagowanie
ekologicznych aktywności.
– W hotelowej przestrzeni zamieszczamy dużo
zdjęć oraz informacji na temat życia pszczół
i pszczelarstwa. Stanowi to pewną edukacyjną
funkcję, co może kogoś skłonić do
zainteresowania się tym tematem. Mam
zresztą nadzieję, że tak też się stanie –
opowiada nasz bohater. – Związane
z pszczelarstwem koszty są bardzo różne,
ponieważ samych typów uli jest wiele,
od drewnianych po plastikowe. Można je
wykonać samemu albo kupić nowe lub
używane. Chętnie pomogę każdej osobie
zainteresowanej rozpoczęciem przygody
z pszczelarstwem – podkreśla.
Pora spać
W minionych miesiącach owadom nie
przeszkadzały ani wysokie temperatury, ani
silne wiatry. Obecnie, po całym sezonie
spędzonym na hotelowym dachu przy
ul. Dąbrowskiego 107, pszczoły przygotowują
się do zimowania.
– Rodziny zostały zakarmione i zaleczone na
zimę. Są liczne i w dobrej kondycji – mówi
Damian Śmiarowski. – W 2021 roku chcę
podwoić liczbę rodzin. W dalszej przyszłości
chciałbym serwować nasz miód w ramach
przygotowywanych dla gości śniadań, używać
go w potrawach, a nawet wręczać
miniaturowe słoiczki jako pamiątki z pobytu.
Chcę udowadniać, że miód z pasiek miejskich
jest zdrowszy i bardziej ekologiczny od tego
z tradycyjnych pasiek – podsumowuje.

Damian Śmiarowski,
pszczelarz
i właściciel Hotelu 107,
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MISTRZOWIE DUATHLONU RYWALIZOWALI W RUMI

Już po raz czwarty
w Rumi odbyły
mistrzostwa Polski
w duathlonie.
Podczas tegorocznej
edycji Rumia LOTTO
Duathlon Energy
najlepsi okazali się
Zuzanna Sudak
i Sylwester Kuster,
którzy zwyciężyli
wyścig elity na
dystansie sprint.

Udało się pomimo utrudnień
Rumia LOTTO Duathlon Energy 2020 pierwotnie
miał się odbyć w kwietniu, jednak ze względu na
sytuację epidemiologiczną imprezę przeniesiono
na 11 października. Pomysłodawcy lokalnej
odsłony tego sportowego wydarzenia co roku
podnoszą sobie poprzeczkę organizacyjną,
wzorując się na legendarnych zawodach
przeprowadzanych w Suszu. Zawodnicy chwalą
sobie trasy i poziom sportowy – wszystkie wyścigi
są niezwykle szybkie i bardzo atrakcyjne do
oglądania.
Ograniczone przygotowania
W tegorocznym wyścigu elity mężczyzn od
początku na prowadzeniu pokazała się czwórka
zawodników: Sylwester Kuster, Igor Siódmiak,
Piotr Ławicki i Paweł Najmowicz, która wyjechała
na rower z 26-sekundową przewagą nad drugą
grupą zawodników. Mocna praca całej czwórki
zaowocowała tym, że do T2 wpadli ponownie
razem i w zasadzie pewne było, że w tej czwórce
znajduje się mistrz Polski. Na początku drugiego
biegu zaatakował Sylwester Kuster, który na
pierwszych metrach wyprzedził prowadzącego
po drugiej strefie Piotra Ławickiego i do mety
zdecydowanie prowadził. Za plecami Sylwestra
rozegrała się ostra walka o drugą lokatę
i dosłownie na ostatnim metrze Igor Siódmiak
pokonał Piotra Ławickiego.
– Nie byłem optymalnie przygotowany do tych
zawodów, przez pandemię nie trenowałem
optymalnie, ale moje doświadczenie i dobra

taktyka pozwoliły mi dzisiaj na zwycięstwo,
z czego bardzo się cieszę – mówił na mecie mistrz
Polski Sylwester Kuster.
– Dałem z siebie 110 procent i na ostatnich
metrach już więcej nie miałem – mówił trzeci na
kresce Piotr Ławicki. – Cieszę się z tego, że jest
dzisiaj podium – dodał.
– Do końca pracowała już tylko głowa, bo nóg już
nie czułem – podsumował walkę na ostatnich
metrach Igor Siódmiak.
Zdecydowały sekundy
Nie mniej emocji wzbudziła rywalizacja pań,
gdzie o miejscach na podium zdecydowały
3 sekundy. Z etapu rowerowego do strefy zmian
zjechała czwórka zawodniczek: Aleksandra
Jędrzejewska, Maria Pytel, Zuzanna Sudak
i Joanna Woźniak. Najwięcej sił na ostatni etap
zachowała Zuzanna Sudak, która zwyciężyła,
wyprzedając na linii mety o sekundę Marię Pytel
i o 2 sekundy Aleksandrę Jędrzejewską.
W wyścigu juniorów młodszych i młodzików
najlepsi okazali się: Jakub Gajda (młodzik), Marcel
Kozaczkiewicz (junior młodszy) oraz Wiktoria Kos
(młodziczka) i Maja Wąsik (juniorka młodsza).
Odliczają dni
Organizatorami zawodów byli: Uczniowski Klub
Sportowy Tri-Team Rumia, Energy Events oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
Sportowi działacze już dziś zapraszają na kolejną
edycję imprezy, która zgodnie z planem ma się
odbyć 25 kwietnia 2021 roku.

Duathlon jest wielobojową wytrzymałościową dyscypliną sportową, składającą się kolejno
z biegu, jazdy na rowerze i ponownie biegu, bez przerwy na odpoczynek. Ta sportowa
konkurencja uprawiana jest przez profesjonalistów i wykorzystywana przez triathlonistów
jako trening doprowadzający do formy na wiosnę.
Rumia naturalnie pomysłowa
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CZAS WSPOMNIEŃ, CZAS MEMORIAŁÓW…
Piotr Netter

– Te memoriały przypominają o ludziach,
którzy byli nam bardzo bliscy – mówi Jolanta
Król, dyrektor MOSiR Rumia. – Zrobili dużo
dobrego dla naszej lokalnej społeczności i dla
rumskiego sportu. Na zawsze zostaną
w naszych sercach, bardzo nam ich brakuje –
podkreśla.
w Małym Trójmieście Kaszubskim. Przybył na Pomorze ze Śląska na
przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Tu założył wraz z żoną firmę, która od
początku wspierała drużynę młodych piłkarzy z Redy. Potem rozpoczął
współpracę z klubem ,,Viking” Rumia jako sponsor koszykarzy, a później
z drużyną „Kager” Gdynia. To właśnie z inicjatywy Jerzego Zienkiewicza oraz
ks. Jacka Pływacza w 2011 r. została zreaktywowana sekcja tenisa stołowego
SL SALOS Rumia. Dwa lata później powstało stowarzyszenie sportowe
Od 10 lat w hali widowiskowo-sportowej odbywa się memoriał unihokejowy Akademia Tenisa Stołowego ,,Małe Trójmiasto”. Jerzy Zienkiewicz, jako
poświęcony przedwcześnie zmarłej Lidii Lipińskiej. Wszystko w duchu wartości założyciel tej instytucji, od samego początku nakreślił plan jej działania
pozostawionych przez instruktorkę i trenerkę, która zawsze powtarzała, i do końca życia pełnił funkcję prezesa.
że unihokej to sport, w którym każdy, kto sumiennie trenuje, może zostać
zwycięzcą.
– Wspierał finansowo młodych adeptów tenisa stołowego, ciągle poszukiwał

Listopad sprzyja wspominaniu tych, których nie ma już
wśród nas. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Rumi te wspomnienia nabierają sportowego
charakteru. Trenerów i działaczy, którzy zaszczepiali
ducha rywalizacji wśród mieszkańców, upamiętniają
specjalne memoriały.

Lidia Lipińska była znana mieszkańcom Rumi jako nauczycielka wychowania
fizycznego i trener UKS „Zagórzanka”. Zajmowała się propagowaniem
unihokeja oraz organizowaniem imprez sportowych. Założyła pierwszy UKS
w Rumi pod nazwą „Czwórka”. Klub w późniejszych latach działał jako UKS
„Zagórzanka–Korzeniowski.pl”, a z czasem poszerzył swoją działalność o sekcję
lekkoatletyczną i ostatecznie przybrał nazwę „Zagórzanka”. Klubowi patronował
Robert Korzeniowski, honorowy obywatel Rumi, czterokrotny mistrz olimpijski,
trzykrotny mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy.
Przez blisko 10 lat pracy ze swoją drużyną trenerka zdobyła srebrny i brązowy
medal Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, jej podopieczni sięgnęli
także po brązowy medal mistrzostw Polski i awansowali do I ligi seniorów.
Rumianka wychowała kilku reprezentantów kraju, a jej wysiłki zostały
nagrodzone medalem za wybitne zasługi dla sportu szkolnego. Pośmiertnie
Lidii Lipińskiej nadano tytuł i medal „Zasłużony dla miasta Rumi”.
Kolejny memoriał upamiętnia Jerzego Zienkiewicza. Od lat w wydarzeniu
tym biorą udział tenisiści stołowi z całego Pomorza. Tegoroczny,
V Memoriał jego imienia, zaplanowany został na 8 listopada. Jerzy
Zienkiewicz to człowiek, który na zawsze zostanie w pamięci mieszkańców
i współpracowników jako sympatyk oraz promotor tenisa stołowego
Rumskie Nowiny nr
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nowych rozwiązań w celu poprawienia warunków do treningów dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany
w konkursach dla sponsorów i działaczy sportowych Rumi – wspomina
Jolanta Król. – Jego śmierć była dla nas wszystkich wielką stratą – dodaje
dyrektor Ośrodka.
MOSiR nie zapomina również o Kazimierzu Bielickim, dla którego już
po raz trzeci odbędzie się memoriał w halowej piłce nożnej. Patrona
tego wydarzenia śmiało można nazwać ikoną rumskiego sportu.
Współtworzył on RKS Rumia, UKS Korczak oraz UKS „Jedynkę”. Działał
w zarządzie MKS ORKAN i SL SALOS Rumia. Pasjonował się geografią,
uczył tego przedmiotu w szkołach w Rumi i Redzie. Był współautorem
informatora turystyczno-krajoznawczego pt. „Szlakiem latarń
morskich województwa pomorskiego”. Z okazji 30-lecia Orkana Rumia
przygotowywał książkę o historii piłki nożnej w naszym mieście,
publikacji nie zdążył jednak dokończyć.
– Pracował w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi, prowadził
organizowane przez nas imprezy. Przez 15 lat komentował mecze MKS Orkan
Rumia. Do tej pory rozbrzmiewa w mojej głowy jego charakterystyczny głos jako
spikera – podsumowuje Jolanta Król.
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Osoby niepełnosprawne
spróbują samodzielnego życia
Urząd Miasta Rumi zdobył blisko 3-milionowe dofinansowanie na budowę centrum opiekuńczomieszkalnego dla osób niepełnosprawnych. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu
Solidarnościowego w mieście powstanie dom dla 23 mieszkańców o specjalnych potrzebach.
Będzie to innowacyjna forma pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Tego potrzebowali
Głównym celem ministerialnego programu pod nazwą
„Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” jest uzupełnienie
ogólnopolskiego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych
o zapewnienie im możliwości zamieszkiwania w formie
pobytu dziennego lub całodobowego. Docelowo w całym
kraju powstanie prawdopodobnie kilkanaście takich
obiektów, w tym jeden na terenie Rumi.
Tutejsze centrum przeznaczone będzie dla dorosłych rumian
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby korzystające z programu, oprócz
profesjonalnego wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych
oraz kompetencji społecznych, otrzymają również możliwość
spróbowania samodzielnego życia.
– Planujemy zbudować ten obiekt mieszkalny na gminnych
działkach, a następnie w pełni go wyposażyć i dostosować do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W nowo utworzonym
centrum opiekuńczo-mieszkalnym będą do dyspozycji
23 miejsca, w tym 8 pobytu całodobowego oraz 15 pobytu
dziennego. Wydzielone zostaną również pomieszczenia
dla personelu – mówi Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi
do spraw społecznych. – W budynku znajdzie się m.in.
jadalnia, sala warsztatowa, pokój wyciszenia, gabinet
psychologa oraz pokoje 1- i 2-osobowe. Nie zabraknie też
windy – dodaje.
Skorzystają całe rodziny
Zgodnie z założeniami projektu, działalność centrum
opiekuńczo-mieszkalnego ma nie tylko zapobiegać
stygmatyzacji oraz izolacji osób niepełnosprawnych w ich
środowisku, ale również zapewnić odpoczynek ich rodzicom
i opiekunom.
– Ten program stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane
podczas lokalnych konsultacji z udziałem tej grupy
mieszkańców. Mamy nadzieję, że centrum będzie dużym
wsparciem dla rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci i oni sami
mogli uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Do tej pory
miasto nie posiadało takiego obiektu – podkreśla zastępca
burmistrza. – Ministerialne dofinansowanie w wysokości
2,5 mln zł otrzyma również tutejszy Caritas. Dzięki tym

pieniądzom, we współpracy z MOPS-em w Rumi, wyremontowane
i zaadaptowane zostaną nowe pomieszczenia w siedzibie przy ul. ks. Gierosa.
Tym samym zwiększy się liczba osób mogących skorzystać z codziennego
wsparcia. Jestem przekonany, że dzięki tym działaniom jakość życia naszych
niepełnosprawnych mieszkańców oraz ich rodzin znacząco się polepszy –
podsumowuje Piotr Wittbrodt.
Krystalizacja planu
Prace związane z budową i wyposażeniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego
przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego rozpoczną się w styczniu 2021 roku,
a zakończą w grudniu 2022 roku. Na realizację projektu miasto pozyskało
dokładnie 2 864 415,48 zł. Podpisanie umowy na przekazanie środków
finansowych ma się odbyć jeszcze w tym roku.

Rumia naturalnie pomysłowa
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Powstanie pierwsza w mieście
świetlica socjoterapeutyczna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi pozyskał ponad 2,8 mln zł z Europejskiego Funduszu
Społecznego na stworzenie pierwszej w mieście świetlicy socjoterapeutycznej oraz Centrum Wsparcia
Rodziny. W ramach projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Dla Was, szczególną opieką objętych
zostanie około 200 osób.
Walka z przemocą domową
MOPS przystąpił do konkursu na dofinansowanie głównie z myślą o najmłodszych
mieszkańcach Rumi. Dzięki pozyskanym
środkom finansowym uda się nie tylko utworzyć
świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci oraz
Centrum Wsparcia Rodziny, ale i zatrudnić
dodatkowego asystenta rodziny. To pozwoli
dotrzeć z pomocą przede wszystkim do rodzin,
w których występuje przemoc, uzależnienia,
trudności opiekuńczo-wychowawcze czy też
ubóstwo.
– Tylko w ostatnim roku sprawozdawczym
rodziny z dziećmi stanowiły w Rumi 25% ogółu
rodzin korzystających z pomocy społecznej.
Obowiązek wspierania rodzin borykających się
z trudnościami w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na
samorządach, a to wsparcie powinno być
w miarę możliwości wczesne i mieć
profilaktyczno-ochronny charakter – wyjaśnia
Gabriela Konarzewska, dyrektor MOPS-u.
Dlatego też gmina uchwaliła jako działania
priorytetowe wspieranie rodziny na wielu
płaszczyznach jej funkcjonowania. Mieszkańcy
mogą skorzystać z pomocy asystentów rodziny,
placówek wsparcia dziennego oraz innych
podmiotów lub instytucji działających na rzecz
dziecka i rodziców.
Rumskie Nowiny nr
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– Do tej pory udzielane przez nas wsparcie
opierało się główne na asystenturze rodzin oraz
poradnictwie rodzinnym. Działania te jednak
nie były wystarczające, istnieje duża potrzeba
wsparcia rodzin ze strony specjalistów, a także
wsparcia rodziców w organizacji czasu wolnego
– przyznaje dyrektor Ośrodka. – W związku ze
zdiagnozowanymi potrzebami zaplanowano
w projekcie usługi wsparcia rodzin w postaci
dodatkowych asystentów rodziny, konsultacji
specjalistów oraz warsztatów i spotkań, a także
zatrudnienie animatora lokalnego do pracy
podwórkowej i utworzenie świetlicy
socjoterapeutycznej – wyjaśnia Gabriela
Konarzewska.
Kompleksowe wsparcie
Obecnie w Rumi nie funkcjonuje żadna miejska
placówka wsparcia dziennego dla dzieci,
dlatego w projekcie założono utworzenie
świetlicy socjoterapeutycznej. Dzięki temu
możliwe będzie objęcie opieką dzieci oraz
rodzin dotkniętych uzależnieniami i zamieszkujących zdegradowane dzielnice.
Profilaktyczne działania – w tym: konsultacje,
specjalistyczne porady rodzinne, terapie,
mediacje, pomoc prawna, grupy wsparcia
i warsztaty – pozwolą zapobiegać izolacji rodzin
oraz wykluczeniu społecznemu dzieci
i młodzieży. Umożliwią również odpowiednie

zorganizowanie tym mieszkańcom czasu
wolnego.
– Założenia projektowe wynikają z lokalnej
diagnozy zapotr zebowania na usługi
społeczne. Zakładamy, że w świetlicy
socjoterapeutycznej opieką objętych zostanie 43
dzieci. Utworzymy także 4 miejsca usług
w ramach Centrum Wsparcia Rodziny, gdzie
pomoc będą świadczyć 2 asystenci rodziny oraz
2 animatorzy lokalni. Z tej formy wsparcia
skorzysta około 200 osób – wylicza dyrektor
MOPS-u.
Taki jest plan
Realizacja projektu została zaplanowana na
okres od października 2020 roku do końca
czerwca 2023 roku. W pierwszej kolejności
Fundacja Dla Was zakupi wyposażenie świetlicy,
wyremontuje pomieszczenia oraz przystosuje
do nowych potrzeb. Natomiast w lutym 2021
roku planowane jest uruchomienie świetlicy
oraz Centrum Wsparcia Rodziny. Decyzja
dotycząca dokładnej lokalizacji świetlicy jeszcze
nie zapadła.
Projekt realizowany w ramach Działania
06.02. Usługi Społeczne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie
06.02.02. Rozwój usług społecznych.
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ONI ODESZLI, PAMIĘĆ POZOSTAŁA
– WSPOMNIENIE WYBITNYCH MIESZKAŃCÓW RUMI
Już od stuleci 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to okazja do
wspominania tych, których już z nami nie ma. Poniżej przedstawiamy sylwetki rumian, którym
udało się w szczególny sposób zaistnieć w świadomości mieszkańców. Byli to samorządowcy,
działacze społeczni, sportowcy, naukowcy i artyści. Ich działania nie tylko rozsławiły Rumię, ale
również przyczyniły się do wzmacniania poczucia lokalnej tożsamości.
Jerzy Hoppe
(1937-2020)

Jerzy Hoppe urodził się w 1937 roku w Białej Rzece. Po ukończeniu studiów w Krakowie poświęcił się pracy dydaktycznej
w swoim rodzinnym mieście. Przez wiele lat był dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego. Dzięki jego inicjatywie pod
koniec lat 90. szkole nadano patronat Książąt Pomorskich. Dzieje szkoły utrwalił w okolicznościowej publikacji pt. „50 lat
I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich”. Był aktywnym działaczem kaszubskim i współzałożycielem
rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, gdzie pełnił funkcje sekretarza, wiceprezesa i prezesa. Przez
wiele lat był też członkiem Rady Naczelnej ZKP, a od 2004 roku redaktorem naczelnym biuletynu informacyjnego
organizacji pt. „Rëmskô Klëka”. Swoją wiedzą dotyczącą regionu dzielił się także w „Pomeranii” i janowskich „Naszych
Sprawach”. Za swą pracę i działalność społeczną został odznaczony medalem „Zasłużony dla Miasta Rumi”
i dwukrotnie Nagrodą Burmistrza Rumi (1998 i 2020 r.).
Eugeniusz Lademann
(1942-2019)

Eugeniusz Lademann urodził się 18 grudnia 1942 w Rumi. Zasłynął jako jeden z najlepszych polskich rzeźbiarzy. Pracę
artystyczną łączył z dydaktyczną. Uczył w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie, był dyrektorem
i wicedyrektorem tej szkoły. Autor licznych prac, także związanych z Rumią. Współautor realizacji tablic oraz kwater
żołnierzy polskich i radzieckich na cmentarzu wojennym w Łężycach, autor medalu „50 lat Miasta Rumi”, statuetki
głównej nagrody Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi oraz licznych tablic pamiątkowych i okolicznościowych. Za swoje
dokonania odznaczony został m.in. złotym Krzyżem Zasług oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Grzegorz Szalewski
(1956-2017)

Grzegorz Szalewski urodził się w 1956 roku w Kościerzynie, jednak już w latach 70. związał swoje życie osobiste
i zawodowe z Rumią. Był absolwentem gdańskiej Akademii Medycznej. Przez całe życie aktywnie uczestniczył w życiu
kulturalnym swojego miasta i regionu. Był inicjatorem wielu wydarzeń promujących kulturę i tożsamość kaszubską. Jako
wieloletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zainicjował organizację Światowych Zjazdów Kaszubów. Znany
ze swojej energii i zaangażowania w 1998 roku wybrany został radnym powiatu wejherowskiego, a krótko potem objął
funkcję pierwszego w historii starosty. W tej roli po raz kolejny udowodnił swoje umiejętności organizacyjne, aktywnie
pozyskując środki finansowe m.in. na remont siedziby starostwa, siedziby rumskiego oddziału Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego czy rozbudowę I LO im. Książąt Pomorskich. Mieszkańcy Rumi zawdzięczają Grzegorzowi Szalewskiemu
przede wszystkim rozwój ochrony zdrowia. Dzięki jego zaangażowaniu w latach 90. całkowicie zrestrukturyzowano
lokalną sieć usług medycznych, a w wyremontowanej siedzibie przychodni zorganizowano wszechstronne poradnie
lekarskie dla mieszkańców.
Tadeusz Zleśny
(1924-2016)

Porucznik Tadeusz Zleśny był jednym z rumskich kombatantów, weteranem II wojny światowej. Jako
mieszkaniec Rumi czynnie uczestniczył w życiu społecznym naszej miejscowości. W 2001 roku został wybrany na
prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejskiego w Rumi. Swoją obecnością
uświetniał lokalne wydarzenia patriotyczne, przypominając zgromadzonym wojenne dzieje i promując
obywatelskie wartości.

Rumia naturalnie pomysłowa

SPRAWY SPOŁECZNE
Jerzy Treder
(1942-2015)

Prof. dr hab. Jerzy Treder urodził się w Białej Rzece. Był aktywnym działaczem kaszubskim i wieloletnim
pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej działalności zajmował się przede wszystkim
językoznawstwem. Badał język polski i kaszubski. Popularyzował wiedzę o tych językach w licznych publikacjach,
część z nich poświęcił także Rumi. Badał m.in. pochodzenie lokalnych nazw miejscowych, także tych, które
współcześnie ulegają już zapomnieniu.

Andrzej Sadłowski w Rumi znany był przede wszystkim z popularyzacji lokalnej historii. Założona przez niego
strona internetowa „Dzieje Rumi” do dzisiaj jest kopalnią wiedzy dla kolejnych pokoleń badaczy, a przede
wszystkim świadectwem ciężkiej pracy, jaką wykonał na rzecz swojego miasta. Popularny „AS” (tak właśnie
podpisywał się pod swoimi tekstami) stworzył ponad 100 artykułów, które publikowane były w Gońcu Rumskim
i Dzienniku Bałtyckim. Był gorącym orędownikiem powstania Muzeum Historii Rumi. Sporządził dokumentację
prac archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne z Gdańska na terenie ruin starego kościoła
oraz kaplicy Przebendowskich w Zagórzu. Andrzej Sadłowski był też uznanym modelarzem, wielokrotnym
medalistą mistrzostw Polski w modelarstwie morskim oraz autorem imponujących makiet kolejowych.

Jan Drwal
(1943-2012)

Andrzej Sadłowski
(1948-2013)

Prof. zw. dr hab. Jan Drwal urodził się 26 października 1943 roku w Krakowie, w Rumi mieszkał od 1951 roku.
Był naukowcem, specjalistą w zakresie geografii fizycznej. Zajmował się stosunkami wodnymi terenów objętych
plejstoceńską akumulacją lodowców skandynawskich oraz ochroną zasobów pobrzeży i pojezierzy
południowobałtyckich. Był m.in. działaczem Polskiej Akademii Nauk oraz prezesem Gdańskiego Towarzystwa
Naukowego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Eugeniusz Zwara
(1939-2011)

Eugeniusz Zwara urodził się w 1939 roku, krótko przed wybuchem II wojny światowej. Przez całe życie mieszkał
w Rumi i żywo interesował się jej sprawami. Był działaczem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
samorządowcem, a także działaczem kulturalnym i społecznym. Jego wielką pasją był śpiew. Przez wiele lat
udzielał się w Zespole Śpiewaczy św. Cecylia, był współzałożycielem i prezesem Chóru Kaszubskiego „Rumianie”.
Wśród przyjaciół i współpracowników został zapamiętany jako człowiek serdeczny, pomocny i pełen energii.

Lidia Lipińska
(1956-2008)

Lidia Lipińska zapisała się w świadomości mieszkańców Rumi przede wszystkim jako niestrudzona
popularyzatorka unihokeja. Piękno gry ażurową piłeczką starała się zaszczepić w podopiecznych przez lata
swojej działalności wychowawczej i sportowej. Lidia Lipińska dała się także poznać jako wspaniały pedagog
związany z Gimnazjum nr 2, obecną Szkołą Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka (więcej informacji znajdziesz
na stronie 9).
Wiesław Bogucki
(1947-2004)

Wiesław Bogucki zapamiętany został jako niestrudzony działacz na rzecz największej dzielnicy mieszkalnej
naszego miasta – Janowa. Był samorządowcem, wieloletnim członkiem rady nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej Janowo, pomysłodawcą spółdzielczego biuletynu „Nasze sprawy”. Działał na rzecz dzieci
i młodzieży, był inicjatorem powstania Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Postać
Wiesława Boguckiego uhonorowano, nadając jego imię sali widowiskowej Domu Kultury Spółdzielni
Mieszkaniowej „Janowo”.
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Budowa węzła integracyjnego z tunelem

Zakończono przebudowę ul. Łużyckiej i Oliwskiej.
Tr wają prace związane z modernizacją
ul. Obrońców Westerplatte, Kolejowej i Gdańskiej.
Równolegle prowadzona jest przebudowa drogi
krajowej nr 6 (ul. Sobieskiego) – wykonano już
kanalizację deszczową, gazociąg, wodociąg
i teletechnikę. Postępują roboty związane
z budową skrzyżowania ul. Sobieskiego, Polnej
i Gdańskiej. Ponadto wykonawcy udało się
wprowadzić kilkanaście z kilkudziesięciu rur od
obudowy tunelu w Janowie, prace realizowane są
metodą pipe roofing.
I n w e s t y c j a re a l i z o w a n a z e ś ro d k ó w
zewnętrznych.

Budowa ul. Konopnickiej oraz fragmentu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie
Zakończyły się już wszystkie prace. Inwestycja
objęła budowę jezdni, chodników, zatok
parkingowych oraz kolektora kanalizacji
deszczowej, jak i przebudowę wodociągu wraz
z adaptacją przyłączy do posesji. Dla poprawy
bezpieczeństwa zostało wyniesionych kilka
skrzyżowań, powstały też progi zwalniające.
Teren został również zagospodarowany pod
względem miejskiej zieleni. Koszt całej
inwestycji to 2 811 611,95 zł, z czego ponad 600
000 zł stanowiło zdobyte dofinansowanie.
Inwestycja realizowana ze środków
zewnętrznych.

Rumia naturalnie pomysłowa
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aktualizacja
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Budowa odcinków
ul. Sędzickiego
oraz ul. Grottgera
W październiku została podpisana umowa na realizację
tej inwestycji. Wykonawcą została Firma BudowlanoDrogowa MTM z Gdyni. Zakres prac obejmuje: wykonanie
odwodnienia i teletechniki, montaż oświetlenia, budowę
jezdni i chodników z kostki brukowej oraz
zagospodarowanie zieleni. Prace powinny się zakończyć
w grudniu tego roku. Koszt całej inwestycji to blisko
480 000 zł.

Rewitalizacja Zagórza
– działania inwestycyjne
Zakończono przebudowę sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia oraz remont
przyłączy kanalizacji deszczowej. Trwają prace związane z modernizacją sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przebudową sieci wodociągowej. Postępuje też budowa
ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych oraz przebudowa
ul. Kombatantów, Szkolnej, Młyńskiej i Zakole. Wykonywany jest również drenaż
i podbudowa boisk rekreacyjno-sportowych. Dodatkowo ogłoszono przetarg na
zagospodarowanie Wzgórza Markowca. Zakres planowanych prac obejmuje m.in.
budowę: wieży widokowej wraz ze ścianką wspinaczkową i ściankami zielonymi,
ścieżek rekreacyjnych i edukacyjno-historycznych, schodów terenowych oraz
pomostów widokowych. Przewidziano również powstanie parku linowego, trasy
kolarstwa górskiego oraz obiektów małej architektury. Wartość projektu
to 22 223 621,71 zł, z czego 10 200 771,15 zł stanowi zdobyte dofinansowanie.
Inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych.

Rewitalizacja Zagórza – działania społeczne
Klub Integracji Społecznej – Do tej pory w ramach projektu wsparciem
objęto 84 osoby, z czego 18 podjęło prace, 17 zostało skierowanych na
staże zawodowe, a 10 podniosło swoje kwalifikacje. Obecnie
kontynuowane są zajęcia prowadzone w ramach klubu – odbywają się
indywidualne konsultacje, doradztwo zawodowe i psychologiczne,
grupy wsparcia oraz warsztaty aktywizacji zawodowej i kompetencji
społecznych. Nieprzerwanie trwa rekrutacja do kolejnych grup.
Funkcjonuje również „Świetlica Zagórzanka”, w której opieką objęte są
dzieci w wieku 3-10 lat. Wartość projektu to 2 553 538,82 zł, z czego
2 170 508 zł stanowi zdobyte dofinansowanie.
Centrum Usług Społecznych – Do tej pory w ramach projektu
wsparciem objęte zostały 23 rodziny. W ramach podjętych działań
mieszkańcy korzystali z pomocy pedagoga, psychologa, radcy
prawnego oraz uczestniczyli w grupach wsparcia. W związku z sytuacją
epidemiologiczną prowadzona jest rekrutacja do nowej grupy, która
rozpocznie zajęcia prawdopodobnie w styczniu 2021 r. Wartość projektu
to 844 835,29 zł, z czego 718 110 zł stanowi zdobyte dofinansowanie.
Inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych.
Rumskie Nowiny nr
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Budowa chodników
na ul. Hallera i Obrońców
Westerplatte
Na przełomie października i listopada rozpoczęły się prace
związane z budową chodników na wskazanych ulicach.
Firmą odpowiedzialną za realizację inwestycji jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Falcoss Piotr Ossowski.
Modernizacja chodnika na ul. Hallera powinna zakończyć
się w listopadzie, a na ul. Obrońców Westerplatte w grudniu
tego roku. Koszt całej inwestycji to 220 000 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

Przebudowa skweru
Derdowskiego
i Wybickiego
W listopadzie zakończy się ostatni etap prac, czyli
zagospodarowanie terenów zielonych –
przybędzie łącznie ponad 450 roślin (drzew,
krzewów i traw ozdobnych). Zamontowane
zostaną również elementy małej architektury, takie
jak: ławki, donice, kosze na śmieci czy stojak na
rowery. Do tej pory w ramach inwestycji
wykonawca m.in. zlikwidował schody terenowe,
wyprofilował chodnik, wykonał nawierzchnię
z płytek betonowych, zamontował latarnie
oświetleniowe oraz podświetlił pomnik.
Wymienione zostało również ogrodzenie.
Całkowity koszt inwestycji to 191 297,50 zł.
Inwestycja realizowana ze środków Budżetu
Obywatelskiego.

Powstał plac
zabaw Smyk
Zakończyły się prace prowadzone przez
inwestora. Plac zabaw zlokalizowany przy
ul. Starowiejskiej powiększył się o duży przyrząd
rekreacyjny zawierający trzy zjeżdżalnie oraz dwa
sprężynowe bujaki. Inwestycja została
zrealizowana dzięki zaangażowaniu mieszkańców
Rumi w internetowy plebiscyt, a dokładniej akcję
„ S m o k z a S m o k a ”, k t ó r ą f i r m a S m y k
przeprowadziła na przełomie lutego i marca tego
roku. W ramach przedsięwzięcia zużyte smoczki
dla dzieci były wymieniane na pluszaki.
Ostatecznie wysłużone akcesoria trafiły do
recyklingu, a z odzyskanego materiału stworzone
zostało wyposażenie miejskiego placu zabaw.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Pasażerowie mogą się bujać

– i to dosłownie
W sąsiedztwie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, niedaleko
przystanku „Rondo Jana Pawła II 02”, w połowie października stanęła
wyjątkowa huśtawka. Sfinansowane przez Fundację BGK urządzenie ma
przede wszystkim umilać mieszkańcom oczekiwanie na przyjazd autobusu.
Inwestycja została wytypowana przez dzieci uczestniczące
w projekcie „Małe Miasto Rumia” realizowanym przez Fundację
„Dom mojego Brata”. Koszt całego przedsięwzięcia – w tym
dokumentacji, obsługi geodezyjnej, wykonania nawierzchni
i nasadzeń, a także montażu urządzenia oraz elementów małej
architektury – to około 15 tysięcy złotych. Fundacja BGK przekazała
na ten cel 10 tysięcy złotych.

– Bardzo się cieszę, że we współpracy z partnerami możemy realizować tak
ciekawe inwestycje i projekty. Zwłaszcza, że w tym przypadku nie
powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa – mówi Piotr Wittbrodt,
wiceburmistrz Rumi do spraw społecznych. – W przyszłości wspólnie
z najmłodszymi mieszkańcami miasta chcemy udoskonalać to miejsce, sadząc
kolejne rośliny ozdobne czy też montując dodatkową małą architekturę.
Niestety obecnie nie pozwala na to sytuacja epidemiologiczna – dodaje.

Projekt „Małe Miasto” stanowi symulację dorosłego życia, a skierowany jest do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. W ramach inicjatywy uczestnicy biorą udział w warsztatach
edukacyjnych, prowadzonych przez przedstawicieli różnych zawodów. Poprzez pracę zarobkową, oszczędzanie i wydawanie środków finansowych dzieci zdobywają wiedzę na
temat obrotu i wartości pieniądza, a także poznają mechanizmy rządzące gospodarką. Miejska odsłona tego projektu trwała od 10 do 14 czerwca 2019 roku na terenie
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi. W przedsięwzięciu uczestniczyło łącznie 120 dzieci z 5 rumskich szkół podstawowych, 70 wolontariuszy oraz 50 przedstawicieli
różnych zawodów. Łączna wartość nagród, na które zapracowali uczestnicy, to około 25 tysięcy złotych. Pod koniec 5-dniowych warsztatów młodzi rumianie mogli zdecydować
w drodze głosowania, na jaką miejską inwestycję należy przeznaczyć 10 tysięcy złotych. Ostatecznie ich wybór padł na budowę huśtawki przy przystanku autobusowym.
Organizatorami projektu byli przedstawiciele Fundacji „Dom mojego Brata” oraz Fundacji BGK.

Pomorska metropolia coraz bardziej realna
Pomorscy posłowie Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji oraz Lewicy
Razem zgodnie poparli projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza –
to wynik poświęconego ustawie seminarium, które odbyło się na początku
października. Kolejne kroki lokalnych parlamentarzystów będą ustalane
podczas spotkań poselskich.

Różne ugrupowania mówią jednym głosem
W dyskusji udział wzięli m.in. senatorowie: Ryszard
Świlski i Krzysztof Kwiatkowski, posłowie: Barbara
Nowacka, Joanna Senyszyn, Marek Rutka, Artur
Dziambor, Agnieszka Pomaska, Jarosław Wałęsa oraz
Tadeusz Aziewicz, a także przewodniczący
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz
Karolczak. W rozmowie uczestniczyli również
samorządowcy zrzeszeni w Obszarze Metropolitalnym
Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Lokalni posłowie z różnych partii politycznych zgodnie
zadeklarowali swoje poparcie dla ustawy. Zwracali też
uwagę na korzyści, jakie przyniesie ona małym
samorządom. Na początku września wspomniany akt
prawny został niemal jednogłośnie przegłosowany
przez Senat i skierowany do dalszych prac w Sejmie.
– Dobrze, że udało się ten proces legislacyjny w Senacie
przeprowadzić. Zrobiliśmy pierwszy krok. Tylko dwóch
senatorów głosowało przeciwko ustawie, a to jest dobry
prognostyk, że w Sejmie pani marszałek tę ustawę pod
obrady wprowadzi – mówił senator wnioskodawca
Ryszard Świlski.
– Ustawa jest dobra, potrzebna. Dzisiaj jednak
kluczowe jest pytanie do posłów PiS: co oni na to? Czy są
przekonani do rozwiązania, z którego skorzystają
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mieszkańcy Pomorza? – pytała retorycznie posłanka
Barbara Nowacka, przewodnicząca Inicjatywy Polska.
– Kiedy słyszymy słowa „ustawa metropolitalna” to
zawsze z tyłu głowy mamy myśl, że największe korzyści
będą mieć największe miasta. Trzeba wyraźnie
podkreślić, że nasza ustawa działa na korzyść małych
samorządów. To ważne zadanie dla mediów i dla
samorządów, by mówić o korzyściach z tej ustawy –
podkreślała posłanka Lewicy Joanna Senyszyn.
U innych to już działa
To już druga, po łódzkiej, inicjatywa ustawodawcza
Senatu w tej sprawie. Jak dodawał senator Krzysztof
Kwiatkowski, przewodniczący senackiej Komisji
Ustawodawczej, takie ustawy są bardzo potrzebne.
– Śląska metropolia ma kłopot z bogactwem, to znaczy
z całą kolejką chętnych miast i gmin, które chcą do
metropolii przystąpić. Rzadko się o tym mówi, ale
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia startowała
z budżetem niecałych 400 milionów, a dzisiaj ten budżet
wynosi ponad miliard. Czy to znaczy, że Skarb Państwa
dokłada tam więcej pieniędzy? Nie, to samorządy same
dokładają więcej pieniędzy do budżetu metropolii, bo
przekonały się, że w sposób szczególny zadania
komunikacyjne najlepiej rozwiązuje metropolia.
Wszystkie argumenty merytoryczne, organizacyjne
i funkcjonalne mówią o tym, żeby te metropolie
powoływać – podkreślił senator Kwiatkowski.
Nawet 200 milionów złotych każdego roku
Związek metropolitalny jest kolejną formą

współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie ustawy metropolitalnej dla Pomorza
dałoby zrzeszonym samorządom dodatkowe
kompetencje, a także zagwarantowałoby środki
finansowe na kolejne wspólne działania – m.in. 5%
z podatku PIT, które do tej pory zasilały budżet państwa,
zostałyby przeznaczone na poprawę życia
mieszkańców regionu.
Dzięki ustawie metropolitalnej, każdego roku na
Pomorze mogłoby więc trafiać około 200 milionów
złotych. Pieniądze te zostałyby spożytkowane m.in. na
zakup nowych autobusów czy pociągów, stworzenie
dodatkowych połączeń komunikacyjnych, wyrównanie
standardu usług oświatowych i kulturalnych w małych
i dużych gminach, rozwój terenów inwestycyjnych
i mieszkaniowych czy też promocję atutów
turystycznych regionu. Jak podkreślają politycy, ustawa
metropolitalna potrzebna jest przede wszystkim małym
gminom, i to właśnie im przyniesie największe korzyści.
– Ustawa to rozwiązanie, które pozwoli naszej małej
ojczyźnie dostać więcej z tego tortu podatków do
budżetu państwa. Idźmy w to! Kluczem jest poparcie
posłów PiS, ale biorąc pod uwagę matematykę – jeżeli
posłowie PiS z Pomorza poczuliby swój lokalny
patriotyzm, to z całą opozycją są w stanie to wszystko
przeprowadzić, nawet przy braku poparcia całego
klubu PiS – zauważył poseł Artur Dziambor
z Konfederacji.
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ZAWÓD CZY PASJA

„

„Jedzenie może być
lekarstwem. Już nasze
babcie wykorzystywały
podstawowe warzywa do
walki z infekcjami.”

„

Rolnik z Rumi o tym, jak smakuje ekologia
Jeszcze w czasach PRL-u nikogo w Rumi nie dziwił widok krów, owiec czy kur. Na ulicach nie brakowało dzieci
prowadzących zwierzęta na pastwiska czy też konnych wozów i ciągników, którymi gospodarze transportowali plony.
W latach 90. nasze miasto znacząco się zurbanizowało, a liczba rolników spadła. Obecnie jest ich zaledwie
kilkudziesięciu, a ich działalność przybrała nowe oblicze. Przykładem może być bohater tego artykułu – magister
inżynier ogrodnictwa Mikołaj Szreder, który w pełni postawił na ekologię.
Powrót do korzeni
Jesteś tym, co jesz – ta maksyma towarzyszy
nam od stuleci. Coraz częściej mówią o tym
lekarze i dietetycy, wskazując niskiej jakości
żywność jako źródło nieznanych wcześniej
chorób i schorzeń. Zdanie ekspertów podziela
nasz bohater, który dziedzicząc rodzinne
gospodarstwo, postanowił wziąć sprawy
w swoje ręce.
– Dziadek prowadził nieduże gospodarstwo
nastawione raczej na zwierzęta, z czasem to
przejąłem i poszedłem w ekologię. Uprawiamy
warzywa oraz przygotowujemy przetwory dla
najbardziej wymagających, czyli dzieci, osób
schorowanych oraz wszystkich, którym zależy na
zdrowiu i witalności. Jesteśmy wegetarianami,
więc jako rodzina jesteśmy niemal samowystarczalni – podkreśla Mikołaj Szreder,
właściciel gospodarstwa ekologicznego „Rumska

Komitywa Wegetariańska” przy ul. Kościelnej.
– Ponadto, jako jedyni w okolicy zajmujemy się
legalną uprawą konopi siewnej, a z uzyskanych
nasion tłoczymy olej konopny o prozdrowotnym
działaniu – dodaje.
Dawniej pola, dzisiaj osiedla
Prowadzenie działalności rolniczej w miejskiej
przestrzeni nie jest łatwe. Dawne pola uprawne
z biegiem lat przekształciły się w osiedla i drogi,
a okolicznym mieszkańcom zaczęły przeszkadzać nieprzyjemne zapachy czy hałas
powodowany przez maszyny. Z drugiej strony
gęsta zabudowa powoduje, że potencjalnych
klientów jest po prostu więcej.
– Kiedy jedziemy ciągnikiem po drodze, która
kiedyś przebiegała przez nasze pola, a dziś jest
tam ścieżka rowerowa, to nawet pojawiają się
pewne złośliwości. Coraz więcej też zakazów,
musimy uważać, by nie przeszkadzać innym.
Niemniej zdarzają się też ludzie wyrozumiali
i bardzo życzliwi, co napędza nas do dalszych
działań – przyznaje nasz bohater.
Nie ma czasu na nudę
Pracy jest sporo, bez względu na porę roku.
Wiosną się sieje, latem podlewa i pieli, a jesienią
zbiera plony – i tak od rana do wieczora,
przeważnie na świeżym powietrzu. Zimą, kiedy
pojawia się więcej wolnego czasu, przychodzi
pora na naprawy, konserwacje sprzętu oraz
remonty.

– Jeśli w ciągu roku uda nam się z żoną pojechać
raz czy dwa na krótki urlop, na przykład na narty,
to jesteśmy zadowoleni. W sezonie, jak jest
pogoda i nadgonimy pracę, to na odrobinę
swobody możemy sobie pozwolić tylko
w weekendy – mówi Mikołaj Szreder.
Najciemniej pod latarnią
Mimo że gospodarstwo funkcjonuje w ten sposób
już od 7 lat, stosunkowo niewielu mieszkańców
Rumi korzysta z możliwości zakupu świeżych,
a przede wszystkim ekologicznych, warzyw
i owoców. Zdaniem naszego rozmówcy
niektórych może odstraszać powszechnie
przekonanie o wywindowanych cenach.
– Ta żywność jest droższa od takiej zwykłej,
ponieważ zbieramy od dwóch do czterech razy
mniej plonów z hektara. Nasze rośliny
uprawiamy ze starych odmian, mniej plennych,
ale dużo bardziej odpornych na choroby.
Potrzeba też dużo więcej ręcznej pracy, kilka
odchwaszczeń rocznie, i to na kolanach.
To powoduje, że siłą rzeczy te ceny muszą być
wyższe – tłumaczy. – Poza tym, mało kto zdaje
sobie sprawę, że ta żywność pozbawiona jest
pestycydów. Stosujemy głównie nawożenie
organiczne, wykorzystując obornik z okolicznych
stadnin, a tam są wszystkie mikroelementy
potrzebne do prawidłowego rozwoju roślin oraz
ludzi. Niestety, ale w żywności pochodzącej
z konwencjonalnego rolnictwa zawarte są
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katalizatory będące źródłem większości chorób
tzw. niezidentyfikowanego bądź niewiadomego
pochodzenia, jak to lekarze zwykle określają.
Pozostałości po pestycydach odkładane są
w tkance tłuszczowej, mięśniach i organach
wewnętrznych. Oczywiście nie twierdzę, że trzeba
rezygnować ze wszystkiego, co nieekologiczne.
Życie jest po to, aby czerpać przyjemność również
z jedzenia. Zachęcam jednak, aby zwrócić
szczególną uwagę na to, aby zdrowe były

produkty spożywane w dużych ilościach, takie jak
ziemniaki, marchew, buraki, kapusta i oczywiście
chleb – dodaje.
Może być tylko lepiej
Chcąc propagować swoją działalność
i ekologiczną żywność, Gospodarstwo
Ekologiczne „Komitywa Wegetariańska” wyciąga
rękę do osób, których nie stać na to, by kupować
ich produkty. Organizowane są przeceny i akcje
społeczne, niestety odzew nadal jest znikomy.

Działalność Mikołaja Szredera, właściciela gospodarstwa ekologicznego, mogliśmy
opisać dzięki realizacji powszechnego spisu rolnego. Tegoroczne badanie potrwa do
30 listopada – zachęcamy do udziału.

Mimo to właściciel optymistycznie patrzy
w przyszłość.
– Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego
to ciągłe wyzwania i brak czasu na nudę. Choć
często dokucza nam deszcz, ziąb oraz skwar
letniego słońca, to są też piękne chwile.
Najwięcej satysfakcji czujemy, gdy kolejna
osoba dziękuje nam za „prawdziwe warzywa”,
z których soków korzystała, skutecznie
walcząc z nowotworem czy też, gdy słyszymy
o dzieciach, które do tej pory nie lubiły warzyw
– przyznaje Mikołaj Szreder. – Myślę,
że w kontekście przyszłości ekologia to trafny
wybór. U ludzi powoli budzi się świadomość,
że to, co się je, ma szczególny wpływ na zdrowie.
Perspektywy są więc dobre – podsumowuje.
Więcej informacji na temat działalności
bohatera powyższego tekstu można znaleźć
na facebookowym profilu Gospodarstwo
Ekologiczne „Komitywa Wegetariańska”.

Zagospodarowanie terenów zielonych
Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem
terenów zielonych w mieście. Ich głównym celem jest
nie tylko poprawa estetyki, ale przede wszystkim
ograniczenie sezonowych nasadzeń i zastępowanie ich
gatunkami wieloletnimi.
Zakończyły się już prace na: rondzie Armii Krajowej,
rondzie przy drodze krajowej nr 6, rondzie Unii
Europejskiej, zieleńcu przy ul. Gdańskiej oraz zieleńcu
przy ul. Żwirki i Wigury.
Trwają lub rozpoczną się prace na: rondzie 25-lecia
NSZZ Solidarność oraz zielonej wyspie przy
ul. Różanej. Dodatkowo w listopadzie rozpoczną się
prace związane z nasadzeniem drzew m.in. na
ul. Towarowej, terenie rekreacyjnym przy ul. Kilińskiego
oraz terenie rekreacyjnym przy ul. Topolowej.
Łącznie, w ramach wszystkich nasadzeń przybędzie
około 2500 krzewów, traw i bylin oraz około 120 drzew.
Rumskie Nowiny nr
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Profesor Edmund Wittbrodt

otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego
Pochodzący z Rumi profesor
Edmund Wittbrodt został
doceniony przez Uniwersytet
Gdański za zasługi dla polskiej
n a u k i o r a z i n t e g ro w a n i e
lokalnego środowiska
akademickiego. Na początku
października senat uczelni
nadał byłemu ministrowi
edukacji i rektorowi
Politechniki Gdańskiej tytuł
doktora honoris causa.

Na zdjęciu prof. Edmund Wittbrodt, fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Profesor Wittbrodt w latach 1990-1996 był
rektorem Politechniki Gdańskiej, a przez rok (20002001) pełnił funkcję ministra edukacji narodowej.
Był też m.in. wiceprzewodniczącym Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącym
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych, ekspertem Polskiej Agencji
Kosmicznej, a także współinicjatorem powołania
i przewodniczącym Komisji Nauk Kosmicznych
PAN z oddziałem w Gdańsku.
Rumianin odegrał ogromną rolę w integrowaniu
gdańskiego środowiska akademickiego, co
doprowadziło m.in. do powstania Trójmiejskiej
Akademickiej Sieci Komputerowej. Ponadto prof.
jest autorem i współautorem setek monografii
i skryptów, oryginalnych publikacji naukowych oraz
opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz. Brał
też udział w wielu projektach badawczych –
krajowych i międzynarodowych. O obywatelskiej
i społecznej działalności prof. świadczą liczne
odznaczenia, w tym: Złoty Medal Uniwersytetu
Gdańskiego, Złoty Medal za Zasługi dla Politechniki
Gdańskiej, Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż
Średni Orderu Węgierskiego oraz Wielki Krzyż
Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej
Niemiec.

Nadanie godności honorowych doktorów honoris
causa odbyło się 5 października w Dworze Artusa.
Podczas laudacji podkreślano otwartość oraz
patriotyzm prof. Edmunda Wittbrodta, co przejawia
się nie tylko w działaniach na rzecz szkolnictwa
wyższego w Polsce, ale i zamiłowaniu do lokalnych
tradycji – kaszubskich i pomorskich. Rumianin
wyróżnił się również zorientowaniem na przyszłość
oraz przyjaźń pomiędzy narodami Europy, także
w obliczu wyzwań kontynentalnych i globalnych.
Doceniony został także za aktywność na rzecz
dobra wspólnego, w tym obchodzącego 50-lecie
istnienia Uniwersytetu Gdańskiego.
Tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu
Gdańskiego zostali uhonorowani wszyscy pierwsi
demokratycznie wybrani – po przemianach
ustrojowych, które zaszły w 1989 roku w Polsce –
rektorzy gdańskich uczelni. Poza prof. Edmundem
Wittbrodtem wyróżniono rektora Akademii
Medycznej w latach 1990-1993 prof. Stefana
Angielskiego oraz rektora Uniwersytetu
Gdańskiego w latach 1990-1996 prof. Zbigniewa
Grzonkę.
– Kiedy 30 lat temu zostaliśmy rektorami, mieliśmy
wspólną wizję zmian w naszych uczelniach.
Wiedzieliśmy, że bardziej się uzupełniają niż
konkurują ze sobą. Mieliśmy też wizję potrzeby

współpracy z regionem – podkreślił podczas
ceremonii prof. Edmund Wittbrodt. –
Symbolicznym początkiem naszej współpracy była
200. rocznica Święta Konstytucji 3 Maja, gdy
spotkały się senaty trzech uczelni, a wkrótce
powstał międzyuczelniany wydział i TASK.
Rozpoczęliśmy też wspólnie digitalizację zbiorów
bibliotecznych naszych uczelni, która stała się
zaczątkiem dzisiejszej Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej – dodał.

Na zdjęciu doktorzy honoris causa, fot. Sylwester Ciszek

Prof. Edmund Wittbrodt urodził się w 1947 roku w Rumi. Z wykształcenia jest mechanikiem. Tytuł profesora otrzymał
w 1991 roku. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Belgii, Grecji
i Szwecji. Obecnie kształci studentów i jest profesorem w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Gdańskiej. Był ministrem edukacji narodowej, senatorem RP, prezesem Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego, członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wiceprzewodniczącym Komitetu Nauki
i Technologii, członkiem Konwentu ds. Przyszłości Europy, a także obserwatorem i posłem do Parlamentu Europejskiego.
Na zdjęciu prof. Edmund Wittbrodt, fot. Sylwester Ciszek
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Czy wiesz, że...

Zawodowy Teatr MDK-u zrealizował kolejny spektakl familijny?
Działający od kilku lat przy Miejskim Domu Kultury zawodowy teatr skupia aktorów pełnych pasji i zaangażowania, a przede
wszystkim pragnących przygotowywać sztuki na wysokim poziomie. Nie inaczej jest i tym razem.
Jak papuga z wroną
„Adonis ma gościa”, bo taki tytuł nosi to familijne
przedstawienie, miało swoją premierę w połowie
października. Mimo obostrzeń związanych
z zachowaniem reżimu sanitarnego, w Dworku pod
Lipami zebrała się publiczność chcąca podziwiać
efekt wielomiesięcznych przygotowań.
Tytułowy Adonis to piękna i utalentowana papuga,
której życie ogranicza się do klatki nazywanej przez
nią pałacem. Pewnego razu zauważa w swym
królestwie „dużą czarną kupkę”, która okazuje się być
wroną. Między ptakami z dwóch różnych środowisk
dochodzi do spięć. Adonis nie rozumie wrony, dla
której najwyższą wartością jest wolność.
Sztukę napisał Fred Apke – niemiecki dramaturg,
reżyser i aktor, którego twórczość skierowana jest
również do dzieci. Zetknięcie dwóch różnych światów
ma przypominać odbiorcom, że pomimo
odmienności najważniejszy jest szacunek. Inny nie
znaczy gorszy, a prawdziwa przyjaźń pozwala
osiągnąć wielkie cele.

– To spektakl nie tylko dla dzieci. Jest to spektakl o inności i
różnorodności. Pracując nad nim, naprawdę dobrze się
bawiliśmy i mamy nadzieję, że efekt naszej pracy
przyniesie publiczności tyle samo radości – podkreśla
reżyser spektaklu Magdalena Bochan-Jachimek.
Muzyka – jeszcze jeden bohater spektaklu
– Dużym atutem tego spektaklu jest to, że udało nam
się stworzyć całą warstwę muzyczną od nowa. Teksty
piosenek napisała Ola Lis, a muzykę Paweł Pochyluk
– mówi aktor wcielający się w postać wrony Piotr
Lewicki.
W wyniku obostrzeń na salę Miejskiego Domu
Kultury w Rumi mogło wejść tylko 20 osób.
W przyszłości sztuka ma dotrzeć do zdecydowanie
większej liczby odbiorców.
– Spektakl ten jeszcze pokażemy na scenie MDK-u,
jeśli nie w tym, to na pewno w przyszłym roku.
Tymczasem aktorzy Zawodowego Teatru MDK będą
jeździć do szkół i pokazywać Adonisa w ramach
„Lekcji z Kulturą” – podsumowuje Agnieszka
Skawińska, dyrektor jednostki.

W rolach głównych: Angelika Weichbrodt, Piotr Lewicki
Reżyseria: Magdalena Bochan-Jachimek
Teksty piosenek: Ola Lis
Muzyka: Paweł Pochyluk
Spektakl powstał przy wsparciu: Urzędu Miasta Rumi,
Banku Rumia Spółdzielczego oraz firmy spedycyjnej
Latis Logistics z Gdyni.
Więcej bieżących informacji o działalności rumskiego
MDK-u można znaleźć na stronie internetowej
www.domkulturyrumia.pl

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

„Przebłyski” Zadie Smith
„Przebłyski” Zadie Smith to niezwykle osobiste rozmyślania dotyczące kondycji ludzi i świata
zaobserwowane w czasie lockdownu. Krótkie, esencjonalne teksty dotyczą wielu dziedzin. Kobiecości,
prawdy, inności, narodu, wiary, tolerancji i miłości. Autorka z ogromną empatią i wnikliwością zastanawia się,
jak bardzo zmieniła się rzeczywistość i jak głęboko jesteśmy w niej zanurzeni.
Balansowanie na granicy zaprzeczenia i pogodzenia. Równoległe życie
w dwóch miejscach. Psychicznie ciągle jeszcze jesteśmy umocowani
w znanym i bezpiecznym świecie, fizycznie już w obcym i niechcianym.
Takim samym jednak dla wszystkich. Niezrozumiałym.
Autorka wśród kiełkujących i rosnących wokół pytań stara się stworzyć
grunt dla wymiany myśli, porównań, diagnoz i wniosków. Solidarność
i troska, z jaką opowiada o człowieku, czyni z jej esejów miejsce
spotkań. Przemierzamy z nią tę przestrzeń, czasem zgadzając się z jej
odczuciami, a czasem nie. Nie pozostajemy jednak obojętni.
Ta niezwykła umiejętność poruszania ludzkich wnętrz i zmuszania do
weryfikacji poglądów czyni z Zadie Smith sprawną łączniczkę naszych
potrzeb. Współodczuwanie jest dla autorki największą obroną przed
troskami świata. Darem bycia blisko w oddaleniu.
Takiego manifestu w tym trudnym czasie potrzebuje każdy z nas.
Poczucia, że jeśli ciągle potrafimy dzielić się z innymi, pozostajemy
ludźmi.
– Agnieszka Rączkowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi
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Tak dzieci widzą nasze miasto
– wydano kalendarze i zbiory bajek
Małych mieszkańców Rumi nie trzeba pytać o to, jak postrzegają nasze miasto. Wystarczy spojrzeć na
kalendarze oraz zbiory bajek i opowiadań, których współautorami są laureaci projektu „Rumia oczami
dzieci”. Z końcem października premierowe wydania trafiły w ręce autorów.
Trzecia edycja projektu „Rumia oczami dzieci”
oficjalnie zakończyła się w Dniu Dziecka. Wówczas,
podczas rodzinnej uroczystości odbywającej się
w parku Starowiejskim, podsumowano zadania
i konkursy, w których najmłodsi rumianie
uczestniczyli w ciągu poprzedzających miesięcy.
Zadania tematyczne standardowo już były
skierowane do grup, dlatego w tej części projektu
wzięły udział setki dzieci z 23 placówek – publicznych
oraz prywatnych. Z kolei indywidualni uczestnicy
mogli się wykazać w dwóch konkursach: plastycznym
i literackim. W obu przypadkach twórczość dzieci
miała nawiązywać do Rumi, a najlepsze prace zostały
wykorzystane do stworzenia miejskich kalendarzy
oraz zbiorów bajek i opowiadań. Laureaci
i jednocześnie współtwórcy wydań nie tylko
otrzymali nagrody rzeczowe, ale i premierowe
egzemplarze tych publikacji.
Spotkanie z udziałem autorów zwycięskich prac, ich
rodzin oraz przedstawicieli władz miasta odbyło się
27 października na antresoli Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rumi. Ze względów sanitarno-

epidemiologicznych obyło się bez uścisków
i osobistych gratulacji. Nie zabrakło jednak
pamiątkowych zdjęć.
– Dzięki kreatywności dzieci możemy przeczytać
ciekawe bajki i opowiadania, których fabuła toczy się
w Rumi, oraz każdego dnia korzystać z kalendarza
wzbogaconego o ilustracje przedstawiające tutejszy
krajobraz – powiedział podczas wręczenia wydań
Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi. – Są to
naprawdę wyjątkowe publikacje, dlatego ogromnie
dziękuję i gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się
do ich stworzenia. Jestem pewien, że z biegiem lat te
wydania staną się dla was wyjątkową pamiątką –
podsumował.
Zbiory opowiadań wkrótce będą dostępne m.in.
w filiach miejskiej biblioteki, placówkach
oświatowych oraz jednostkach organizacyjnych
urzędu.
Sponsorami nagród byli: firma budowlana Tambud,
apteka Ekozdrowie, producent gier planszowych
Alexander, spółka Rumia Invest Park oraz Urząd
Miasta w Rumi.

Świętowali przeżyte wspólnie dziesięciolecia
Zamiast oficjalnej ceremonii w Dworku pod Lipami skromna uroczystość w ich własnych domach – tak wyglądały okrągłe jubileusze
kolejnych rumskich małżeństw. W trosce o zdrowie mieszkańców, zachowując reżim sanitarny, symboliczne wizyty złożył
wieloletnim parom wiceburmistrz Rumi Ariel Sinicki.
Nadane przez prezydenta RP medale
z okazji 50-lecia zawarcia związku
małżeńskiego otrzymali tym razem
państwo Zygmunt i Krystyna Bistramowie.
Natomiast państwo Juliusz i Eryka
Dettlaffowie oraz Zygmunt i Zofia
Wegnerowie świętowali 60. rocznicę ślubu.
Wszystkie pary odwiedził na początku
października wiceburmistrz Ariel Sinicki,
który podarował im kwiaty i upominki,
a także złożył serdeczne życzenia.

60-lecie p. Wegnerów
50-lecie p. Bistramów
60-lecie p. Dettlaffów

– Te małżeństwa spędziły ze sobą całe dziesięciolecia. W tym czasie zmieniała się moda, społeczeństwo, kultura, a nawet ustrój.
Nie zmieniło się jednak łączące ich uczucie, dzięki któremu dotrwali wspólnie aż do dziś – podkreśla zastępca burmistrza.
– Ci mieszkańcy są wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń, dla nas wszystkich. Życzę im, by podczas dalszej wspólnej
wędrówki sprzyjało im szczęście oraz zdrowie – dodaje.
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w mieście Rumia

Komiksowy
lek na
jesiennego
wirusa nudy

Jeszcze do niedawna komiks kojarzył się raczej
z lekturą dla dzieci. Jest to błędny tok myślenia,
choć uzasadniony z racji tego, iż jest to tekst
opatrzony rysunkami. Bliższe prawdy jest to,
że komiksy przeznaczone są dla czytelników
w każdym wieku, dlatego też historie
przedstawiane za pomocą tekstu i dymków
mogą stać się nie lada atrakcją dla całej
rodziny.
W tym miejscu rodzi się pytanie: jaki komiks
wybrać na początek? Odpowiedzi może być
tyle, ilu czytelników. Dla fana superbohaterów
zdecydowanie odpowiednie byłyby serie
z Batmanem, Supermanem, Hulkiem,
Daredevilem, Czarną Wdową czy Kapitanem
Ameryką. Dostępna jest niezliczona ilość
tytułów, dlatego warto sięgnąć po recenzje,
które przybliżą nieco te postacie i dadzą
informację o tym, który komiks jest wart
przeczytania.
Ze swojej strony, starszej młodzieży
zdecydowanie polecam serię pt. „DaredevilNieustraszony!” będącą opowieścią
o niewidomym prawniku, który w ciągu dnia
za sprawą nieprzeciętnego intelektu potrafi
doprowadzić każdą sprawę do wygranej,

Kiedy za oknem pojawia się jesienno-zimowa aura,
lekko przerażeni rodzice zachodzą w głowę, w jaki
sposób zainteresować swoje pociechy (odciągając je od
ekranów komórek czy tabletów) i znaleźć im ciekawe
zajęcie w domowym zaciszu. Prawdziwym wyzwaniem
wydaje się wymyślenie aktywności, która byłaby
połączeniem luźnej formy spędzania czasu wolnego
z edukacją. Aż tu, w iście superbohaterskim stylu,
pojawiają się komiksy!

a w nocy wkłada strój i staje się sędzią dla
łotrów nękających jego miasto. Postać
Daredevila może stać się wzorem dla osób
borykających się z różnego rodzaju
słabościami, gdyż superbohater pokazuje,
w jaki sposób zamienić je w supermoce. Postać
tę można również wykorzystać w rozmowach
z młodzieżą na temat pokonywania
przeciwności losu czy też rozwiązywania
dylematu między tym, co dobre a co złe.
Dla młodszego grona czytelników można
polecić serię z superbohaterem o imieniu
Drapak, np. „Niezła draka, Drapak! Puść to
jeszcze raz” autorstwa Bartosza Sztybora oraz
Tomasza Kaczkowskiego. „Drapak” to
opowieść dla najmłodszych narysowana
w kreskówkowym stylu. Sięgający po ten
komiks młodzi czytelnicy z pewnością będą
sądzić, że powstał on na podstawie bajek
z Cartoon Network. Kornel w ciągu dnia

prowadzi antykwariat, a nocą wkłada strój
i jako Drapak walczy z przestępcami
atakującymi miasto. Zabawne dialogi i wartka
akcja zachęcą każdego do przeczytania tej
pozycji. Dodatkowym atutem jest tu wielość
morałów i przekazów, które można omówić
z dzieckiem i w łatwy sposób przemycić wzory
zachowań. Polecam jako lekturę dla całej
rodziny.
Co do całej reszty świata komiksów należałoby
wspomnieć, iż na superbohaterskiej tematyce
komiksy się nie kończą – wręcz przeciwnie, to
na niej się zaczynają! Poza bohaterami
w rajtuzach można skusić się na komiks
o tematyce kryminalnej, psychologicznej,
budzącej grozę, westernu, humorystycznej,
obyczajowej i wielu innych. Każdy czytelnik
znajdzie coś dla siebie, wystarczy tylko zacząć
tę przygodę, ale ostrzegam, że może to być
bardzo długa i wciągająca przygoda.
Autorką tekstu jest Ewa Sokołowska
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RUMIANIE Z PASJĄ
Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

„Przepyszny
przepis”

Napój
imbirowy
Składniki na 1 szklankę
ź
ź
ź
ź
ź

300 ml wody
1-1,5 cm korzenia imbiru
1-2 łyżeczki miodu
sok z cytryny
do podania: plasterek cytryny,
laska cynamonu

Imbir znany jest ze swoich rozgrzewających właściwości. Warto włączyć go do swojej diety – nie tylko
w sezonie jesienno-zimowym. Imbir, poza tym, że wzmacnia odporność, poprawia koncentrację
i pamięć, wspomaga krążenie oraz procesy trawienne, a nawet korzystnie wpływa na cerę. Kubek
napoju imbirowego w chłodny jesienny wieczór z pewnością poprawi nasze samopoczucie.
Wodę doprowadzić do wrzenia w małym rondelku. Zmniejszyć ogień, dodać pokrojony w plasterki imbir
i gotować 10-15 minut. Dla wzmocnienia smaku imbir można uprzednio ubić w moździerzu lub na desce do
krojenia, aby puścił nieco soku.
Rondelek zestawić z ognia, przestudzić napój do 40-60 stopni C°, wyjąć imbir. Przelać do szklanki, dodać miód
i cukier do smaku. Podawać z plasterkiem cytryny i opcjonalnie laską cynamonu.

Dodatek
specjalny

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

nr 193

„GORĄCY PROBLEM”
Zmiany klimatu to jedne z największych wyzwań, z którymi przyszło nam się mierzyć. Na szczęście każdy z nas może aktywnie
włączać się do działań na rzecz zmniejszania tych zmian. Naukowcy mówią o dwóch kierunkach działań: ograniczaniu skali
i tempa zmian klimatu poprzez głównie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian, która obejmuje
np. oszczędne gospodarowanie wodą.
Jak ograniczać emisję gazów cieplarnianych? Jedno ze źródeł emisji tych gazów pochodzi z ogrzewania naszych domostw. W okresie
jesienno-zimowym jak bumerang wraca problem jakości powietrza. Palenie w piecach, niezależnie, czy jest to drewno, węgiel, olej lub
śmieci (!) – zawsze powoduje emisję szkodliwych substancji (jakość paliwa znacząco wpływa na ilość i stopień szkodliwości tych
zanieczyszczeń). Jest to tzw. emisja niska, która w połączeniu ze zwiększoną wilgotnością powietrza, tworzy SMOG. Mimo ogólnie dobrej
jakości powietrza w naszym regionie, dzielnice domków jednorodzinnych wielokrotnie spowite są gryzącym dymem.
Poza szkodliwym wpływem na nasze zdrowie, zanieczyszczenia emitowane z naszych domowych kominów zaliczają się do
wspomnianych na początku gazów cieplarnianych – to nie tylko zdrowie nasze i naszych bliskich, ale też kondycja całej planety
i przyszłych pokoleń!
Co zatem możemy zrobić? Tam, gdzie to możliwe, przyłączajmy się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Zgodnie
z niedawno podpisaną uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, do końca 2035 roku wszystkie kotły opalane na paliwa stałe
mają zostać zlikwidowane na terenie naszego województwa (podstawą prawną tego zalecenia jest tzw. uchwała antysmogowa,
tj. Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego, 28.09.2020 r.). Likwidujmy stare piece węglowe. Warto już dziś
sprawdzić możliwe źródła dofinansowania na tego rodzaju inwestycje ze źródeł krajowych lub gminnych.
Jednocześnie przypominamy – kategorycznie zabronione jest spalanie
odpadów w domowych piecach. Zgodnie z przepisami za spalanie
odpadów grozi nawet do 30 dni aresztu albo do 5 tys. zł grzywny.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Świadkowie historii

Ludwik
Bach:
„dawniej ludzie
częściej się spotykali,
chętniej rozmawiali”
Kolejnym świadkiem historii prezentowanym na łamach Rumskich Nowin jest człowiek wyjątkowy.
Działacz kaszubski, samorządowiec, wieloletni dyrektor Miejskiego Domu Kultury, a przede
wszystkim wielki pasjonat lokalnej historii – Ludwik Bach.
Pan Ludwik jest jednym z inicjatorów powstania salki historycznej w Dworku pod Lipami, brał udział
w pracach archeologicznych przy ruinach dawnego kościoła i kaplicy Przebendowskich, dzięki jego
staraniom wydano „Zarys dziejów Rumi”, czyli pierwsze opracowanie dotyczące dziejów naszej
gminy. Lista jego osiągnięć jest zresztą znacznie, znacznie dłuższa.
W wywiadzie opowiada o swojej młodości
w Rumi, kaszubskich zwyczajach i kulisach
wieloletniej działalności społecznej. Jak
podkreśla, dawniej nasza miejscowość
wyglądała zupełnie inaczej niż dziś.
– Urodziłem się w Rumi pr zy ulicy
Dębogórskiej. W moich młodych latach
Rumia wyglądała w zasadzie jak wieś.
Zdecydowana większość dróg była polna. Ich
układ był inny. Przykładowo, Dębogórską nie
można było bezpośrednio dojechać do
Starowiejskiej tak jak obecnie. Droga wiodła
przez Plac Kaszubski, ten był zresztą sercem
Starej Rumi. Tam przyjeżdżali wozacy, gburzy
ze zbożem. Toczyły się tam rozmowy,
w zdecydowanej większości po kaszubsku.
Czasami słyszało się nawet jeszcze niemiecki
– opowiada pan Ludwik.
Jak wielokrotnie wspominaliśmy w artykułach

historycznych, dawniej nad Starą Rumią
górowała wieża kościoła ewangelickiego.
Nasz rozmówca dość dobrze pamięta ten
obiekt ze swojego dzieciństwa.
– Ruiny kościoła ewangelickiego to było jedno
z miejsc dziecięcych zabaw. Biegaliśmy po
tym kościele, wspinaliśmy się na wieżę, która
była dość wysoka, rysowaliśmy po cegłach.
Podobnie było zresztą z ruinami cysterskiego
kościoła. Tam również chętnie się bawiliśmy.
Wtedy uważaliśmy, że jest to cmentarz
niemiecki, bo na niektórych nagrobkach były
napisy w tym języku. Dopiero dużo później
dowiedziałem się, że jest inaczej – mówi pan
Ludwik. – Dawniej ludzie częściej się spotykali,
chętniej rozmawiali. Nie było telewizorów,
radia. Wszyscy się bardziej znali i lepiej
rozumieli. Było biednie, ale jak mawiała moja
mama: „jak była zgoda to i sucha bułka

smakowała, a jak była kłótnia to nawet
marcepany nie smakowały” – wspomina.
Pan Ludwik zapamiętał wiele interesujących
szczegółów dotyczących ważnych epizodów
w dziejach naszego miasta. Jednym z nich
były wykopaliska archeologiczne prowadzone
podczas budowy stadionu.
– Jak zaczęli budować stadion, wynikła
sensacja. Przeprowadzono prace archeologiczne i znaleziono wiele starożytnych
zabytków. Chętnie kręciliśmy się w okolicy,
archeolodzy trochę nas przeganiali,
ale czasem pozwalali sobie pomagać. Dla nas
to była ciekawostka. Po otwarciu obiektu
w 1964 roku, wówczas pod nazwą 20-lecia
PRL-u, wydawało nam się, że Rumia stała się
wielkim miastem. W końcu miała już swój
stadion z prawdziwego zdarzenia –
podsumowuje nasz bohater.

Powyższe wypowiedzi są częścią dłuższego wywiadu. Kompletny zapis
audiowizualny już wkrótce pojawi się na profilu YouTube „Miasto Rumia”.
Serdecznie zachęcamy do wysłuchania!
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Autor artykułu:
Darek Rybacki

Początki „banditen Siedlung”
– tak powstawało osiedle przy ul. Sabata i Kombatantów

Plany osiedla Zagórze, 1942 r.

Dawniej mówiło się o tym miejscu „banditen Siedlung” (niem. „bandyckie osiedle”), obecnie określa się je nieoficjalnie
„osiedlem Kombatantów”. Mowa o zespole kamienic położonych w Zagórzu, w rejonie ulic Sabata i Kombatantów – od
nazwy tej ostatniej ulicy bierze się używane współcześnie miano. Historia tego miejsca sięga czasów okupacji
hitlerowskiej. Jest to więc najstarszy w mieście zwarty zespół budownictwa wielorodzinnego. Przy okazji upamiętnia on
ważny epizod w lokalnych dziejach.
Rumia – zaplecze Luftwaffe
Aby poznać dzieje osiedla, należy cofnąć się do
czasów II wojny światowej. Podczas okupacji
d z i s i e j s z e t e re n y R u m i d o ś ć s z y b k o
przekształcone zostały w zaplecze
produkcyjne i szkoleniowe dla niemieckiego
lotnictwa wojskowego. We wrześniu 1940 roku
wyłączono z użytku cywilnego rumskie
lotnisko – odtąd miało ono pełnić funkcje
czysto militarne. W placówkach ulokowanych
na terenie Rumi szkolono też pilotów oraz
personel pomocniczy.
Na terenie gminy powołano do życia duże
zakłady przemysłowe, które zajmowały się
produkcją części lotniczych m.in. do
samolotów Focke-Wulf, Heinkel i Junkers oraz
wyposażenia osobistego – spadochronów czy
opatrunków. Siedziby tych firm ulokowano

w odebranych Polakom budynkach. Taki los
spotkał dużą fabrykę Brunona Kaszubowskiego czy niedokończoną szkołę w Janowie
(obecnie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza
Korczaka).
Siedlung Rahmel-Sagorsch
P ro j e k t o w a n i e o s i e d l a Ko m b a t a n t ó w
rozpoczęto w 1942 roku. Jego powstanie było
ściśle powiązane z obecnością w Rumi dwóch
dużych zakładów produkujących części
lotnicze: usytuowanego w miejscu dawnej
garbarni (obecnie teren Galerii Rumia)
Apparatebau Gotenhafen oraz ulokowanego
przy dzisiejszej ulicy Ceynowy Flugzeugwerk
Kurt Kannenberg.
Kamienice budowane były dla pracowników
obu fabryk, a także dla cywilnej i wojskowej
kadry lotniska oraz wybranych mieszkańców

Bliżej niezidentyfikowany obóz pracy na terenie Rumi

gminy. Do budowy wykorzystano jeńców
z okolicznych obozów pracy. Budowę osiedla
zakończono najprawdopodobniej w 1943 roku.
Ciekawostką może być fakt, że docelowo
osiedle miało być znacznie większe,
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a zachowane budynki postawiono w ramach
pierwszego etapu całej inwestycji. Kolejne
kamienice miały powstać między dzisiejszą
ulicą Stefana Batorego a Zagórską Strugą
(drugi etap) oraz na terenie Szmelty, przy
dzisiejszej ulicy Kamiennej (trzeci etap).
Całość miała objąć docelowo aż 600 mieszkań
i zostać wybudowana razem z infrastrukturą
towar zyszącą: drogami, oświetleniem
i kanalizacją. Szeroko zakrojone plany
przerwała pogarszająca się sytuacja Niemców
na froncie. Dodatkowo na przełomie 1942
i 1943 roku miejscowe firmy wnioskowały do
lokalnych władz o stworzenie dedykowanej
im bocznicy kolejowej. Brakuje jednak
informacji, czy prośbę tę spełniono.
A po wojnie…
Mimo wyjątkowo zażartej bitwy z wiosny 1945
roku, toczonej w bezpośrednim sąsiedztwie
osiedla Kombatantów, budynki w dość dobrym
stanie pr zetr wały wojnę. Z relacji
mieszkańców, którzy wychowywali się w tym
miejscu w latach czterdziestych
i pięćdziesiątych, wyłania się następujący
obraz: „Niektóre z budynków nie zostały
podczas wojny dokończone, budowę
finalizowano już w okresie powojennym. Po
wojnie było to osiedle kolejowe, mieszkali tam
głównie pracownicy kolei. Mieszkania były
różnej wielkości, z reguły dwupokojowe,
czasami tr zypokojowe z dodatkowym
pomieszczeniem dla służby. Te ostatnie
projektowane były dla oficerów. Mieszkania
posiadały kanalizację, duże poddasza.
W okolicy nie było brukowanych czy wylanych
asfaltem dróg, stały same bloki. Ludzie, którzy
tam mieszkali, tworzyli wspólnotę. Wszyscy

Mapa osiedla Kombatantów z 1942 r.

trzymali się razem. Każdy się znał, chociaż Z opisów katalogowych wiadomo, że zachowała
osoby z zewnątr z raczej się tam nie się dokumentacja firmy Apparatebau
zapuszczały, bo miejscowa młodzież nie lubiła Gotenhafen – m.in. plany fabryki w Rumiobcych” (Zygmunt Pałasz, w rozmowie Zagórzu, mapy okolic, umowy handlowe,
Wyciąg
z protokołu posiedzenia
rady gminnej 24 listopada
1951 r.
z autorem tekstu, 20.10.2020).
dokumenty
dot. zatrudnienia
polskich
Poszukiwania trwają
pracowników i inne. Dalsza kwerenda
Nowe światło na zagórskie osiedle oraz z pewnością ujawni wiele interesujących faktów.
zagadnienia związane z lokalnymi
przedsiębiorstwami lotniczymi z czasów II Artykuł napisano na podstawie zachowanej
wojny światowej mogą rzucić dokumenty dokumentacji „Siedlung Rahmel-Sagorsch”
znajdujące się w niemieckim Bundesarchiv. (AP Gdańsk, o. w Gdyni).

W pamięci r umian
W czasach PRL-u charakterystycznym elementem
miejskiego krajobrazu były tzw. kioski piwne.
Większość z nich wyglądała bardzo podobnie: wejście
dla sprzedawcy znajdowało się z tyłu, z przodu było
okienko, a pod nim długi parapet. Takie obiekty nie
posiadały żadnej dodatkowej infrastruktury – trunki
spożywało się na stojąco w ich sąsiedztwie.
Tego typu lokale odwiedzali najczęściej robotnicy
zmierzający lub wracający z pracy oraz młodzież.
We wspomnieniach lokalnej społeczności zapisały się
jako miejsca dość obskurne i uciążliwe dla
mieszkających w pobliżu ludzi. Również serwowane
w nich piwo nie wyróżniało się jakością – zazwyczaj
było bowiem zwietrzałe i ciepłe.
W Rumi, podobnie jak w innych miastach, kioski
piwne mimo swoich przywar znalazły zagorzałych
miłośników. Na prezentowanym zdjęciu widoczna jest
budka, która stała w pobliżu tutejszego dworca PKP.
Rumskie Nowiny nr
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Budki z piwem

Lokalizacja utrudnień

UWAGA! UTRUDNIENIA
NA DRODZE KRAJOWEJ NR 6

G dy
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ZWIĄZANE Z BUDOWĄ WĘZŁA RUMIA JANOWO
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ul. Sobieskiego, 84-230 Rumia
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W związku z budową węzła integracyjnego w Janowie,
w czwartek 29 października została wprowadzona zmiana
tymczasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 6.
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Zmiana polega na wyłączeniu z ruchu jezdni w kierunku Gdyni.
Obustronny ruch pojazdów odbywa się więc po jezdni, którą
standardowo odbywa się ruch wyłącznie w kierunku centrum
Rumi.
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Zmiana będzie obowiązywać przez około miesiąc – w zależności
od warunków pogodowych wpływających na tempo prac.
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Więcej informacji na stronie rumia.eu

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 47 742-92-22
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)

Uwaga! Zmieniły się numery telefonów do komend policji w całym kraju
Aby dodzwonić się do poszczególnej jednostki, należy wybrać wyróżnik MSWiA – 47
Dyżurny Komisariatu Policji w Rumi (stanowisko kierowania całą jednostką) – 47 742-92-22
Sekretariat komendanta (informacje dotyczące prowadzonych postępowań) – 47 742-99-03
W przypadku pilnej potrzeby wezwania interwencji należy dzwonić na numer alarmowy – 112

Rumia naturalnie pomysłowa

