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BUDOWA WĘZŁA TRWA

Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w historii 
miasta wkroczyła w kolejny etap realizacji. Węzeł integra-
cyjny w Janowie odmieni komunikację w mieście - połączy 
dwie przedzielone do tej pory części miasta, zmniejszy 
korki na głównej trasie oraz zintegruje różne środki trans-
portu zbiorowego i indywidualnego.
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Nowa biblioteka i pracowNie

Za nami rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego. Uczniowie po wyjątko-
wo długiej przerwie spowodowa-
nej pandemią, wrócili do szkół. 
Powiatowa Inauguracja Roku 
Szkolnego odbyła się w PZS nr 1 
w Rumi. Otwarto tam nową bi-
bliotekę i laboratorium.  
str. 2

„DziaDek” po przeprowaDzce

Przy ulicy Ślusarskiej w Rumi ofi-
cjalnie otwarto trzy nowe budynki 
Ogniska Wychowawczego im. Ka-
zimierza Lisieckiego „Dziadka”. 
Inwestycja została zrealizowana 
przez samorząd powiatu wejhe-
rowskiego przy wsparciu władz 
miasta Rumia.
str. 5
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Drugie czytanie projektu, który decyzją 
senatorów został skierowany do dalszych 
prac w Sejmie, odbyło się 10 września. Za 
głosowało 86 senatorów, 1 się wstrzymał, 
a 2 głosowało przeciw.

Podczas posiedzenia Senatu Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
(OMGGS) reprezentowali: prezydent So-
potu oraz wiceprezes rady OMGGS Jacek 
Karnowski, wójt Lini Bogusława Engel-
brecht, burmistrz Nowego Dworu Gdań-
skiego Jacek Michalski, burmistrz Pelplina 
Mirosław Chyła, prezes zarządu OMGGS 
Michał Glaser oraz członek zarządu 
OMGGS Maciej Rusek. Senatorowie więk-
szością głosów poparli projekt, a to ozna-
cza, że trafi on do dalszych prac w Sejmie.

– Dzisiaj wiemy doskonale, że proste roz-
wiązania dotyczące województwa pomor-
skiego wyczerpały się. Dzisiaj szukamy 
nowych rozwiązań ustawowych, legisla-
cyjnych, aby Pomorze, aglomeracja, me-
tropolia, wszystkie miejscowości naszego 
województwa mogły się rozwijać. Ustawa 
metropolitalna jest takim dokumentem, 
który pozwala również finansować nowe 
wyzwania inwestycyjne, ale też komunika-
cyjne i społeczne. To bardzo ważna ustawa, 
abyśmy byli nadal ambitnym regionem, 
rozwiązującym problemy mieszkańców – 
mówi Ryszard Świlski, senator RP.

– My chcemy konkurować nie na rynku 
polskim, ale na europejskim. Mamy do-
świadczenie w zintegrowanych inwesty-

cjach terytorialnych. Jesteśmy zachwyceni 
doświadczeniami Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, czyli jedynej metropolii. 
Na całym świecie dla poszczególnych me-
tropolii tworzy się specjalne ustawy, nawet 
dla metropolii z kilku krajów. Od początku 
lat 90. dyskutujemy w Polsce o metropo-
liach, zamiast działać. Nie mamy na co 
czekać – podkreśla Jacek Karnowski, pre-
zydent Sopotu i wiceprezes Rady OMGGS.

Metropolia to przede wszystkim korzyści 
dla małych miejscowości. Dodatkowe fun-
dusze dla Pomorza pozwolą na koordyna-
cję działań dot. zarządzania transportem, 
na zakup dodatkowych autobusów, tram-
wajów, trolejbusów i pociągów, a także na 
stworzenie nowych połączeń i koordyna-
cję budowy priorytetowych dla metropolii 
dróg. Jest to szczególnie ważne dla małych 
samorządów. Dodatkowy budżet przełoży 
się na wyrównanie standardu usług oświa-
towych i kulturalnych w małych i dużych 
gminach, skoordynowane planowanie 
przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych 
i mieszkaniowych czy wspólną promocję 
zagraniczną atutów gospodarczych i tury-
stycznych naszych miast i gmin.

– Dla gminy Linia ustawa o związku me-
tropolitalnym jest bardzo ważna. Chcemy 
zyskać samorządowo, mamy konkretne 
cele: transport, komunikacja. Sami nie 
damy rady. W takim gronie, mając ochronę 
w ustawie, uważamy, że jest to pełen suk-
ces, że Linia ma szansę na rozwój – mówi  
wójt gminy Linia Bogusława Engelbrecht.

Powołanie metropolii to temat obecny 

w debacie publicznej od kilku lat. W 2011 
r. z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza powstało stowarzyszenie sa-
morządowe Obszar Metropolitalny Gdań-
sk-Gdynia-Sopot, w którym współdziała 
57 samorządów – zarówno gminy miej-
skie, jak i wiejskie, a także osiem powiatów, 
z łączna liczbą mieszkańców sięgającą bli-
sko 1,6 mln. Pomorska metropolia istnieje 
więc faktycznie, ale do jej dalszego rozwo-
ju niezbędna jest ustawa uchwalona przez 
obie izby parlamentu i podpisana przez 
prezydenta RP.

Za rządów PO-PSL przyjęto ustawę, któ-
ra zakładała istnienie kilkunastu związków. 
Miały one powstać 1 lipca 2016 roku. Choć 
ustawę przyjęto, to rząd następnej kaden-
cji nie wydał odpowiednich rozporządzeń, 
a w 2017 roku przyjął nowy, przygotowany 
przez MSWiA, projekt ustawy o związku 
metropolitalnym jedynie w województwie 
śląskim. W czerwcu 2016 roku samorzą-
dowcy zrzeszeni w Obszarze Metropolital-
nym Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęli jedno-
głośną decyzję o chęci utworzenia związku 
metropolitalnego w rejonie Trójmiasta. 
Pomysł poparł również wojewoda pomor-
ski Dariusz Drelich. Inicjatywę wspiera 
także Unia Metropolii Polskich, Związek 
Miast Polskich, Związek Powiatów Pol-
skich, a także Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego w Gdańsku.

Uchwalenie ustawy przez parlament da-
łoby prawo dysponowania dodatkowymi 
środkami na realizację wspólnych zadań.
/raf/

Ustawa metropolitalna na biurkach posłów
POMORZE | Podczas sesji plenarnej izby wyższej senatorowie większością głosów poparli projekt ustawy metropolitalnej w województwie pomorskim. 86 senatorów zagłosowało „za”.
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Rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. 
Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 
odbyła się w Powiatowym Zespole Szkół 
nr 1 w Rumi. Przy okazji oficjalnie otwarta 
została nowoczesna biblioteka, która mie-
ści się na wyremontowanym strychu pla-
cówki. Do użytku nauczycieli i uczniów 

oddane zostały także nowoczesne pra-
cownie - szkoła wzbogaciła się o nowe 
laboratorium fizyczno-chemiczne. 

– W ubiegłym toku mieliśmy inne waż-
ne zadania, jak podwójny nabór i rozbu-
dowanie powiatowych szkół – wyjaśnia 
Gabriela Lisius, starosta wejherowski.

- W tym roku sytuacja epidemiczna nas 
nie zatrzymała, staramy się dostosować 
do wszystkich zmiennych i przystosowy-
wać kolejne pomieszczenia dla uczniów 
oraz nauczycieli. 

Przypomnijmy, że o potrzebie budowy 
nowej biblioteki w rumskiej szkole mó-
wiło się od dawna. Do tej pory mieściła 
się ona w jednym, niewielkim pomiesz-
czeniu. Była zatem niewystarczająca, 
brakowało miejsca na wydzielenie czy-
telni. Teraz cały księgozbiór i czytelnia 
znalazły się na najwyższej kondygnacji – 
specjalnie na potrzeby szkolnej biblioteki 

wyremontowany całe poddasze szkoły.
– Potrzebowaliśmy także laboratorium 

chemicznego z prawdziwego zdarzenia – 
dodaje Lucyna Penkowska, dyrektor Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi. 
-  Cieszymy się, że także to udało się 
zrealizować. Teraz uczniowie będą mogli 
w praktyce realizować to, czego uczą się 
na lekcjach. 

Koszt obu inwestycji, w ramach któ-
rych szkoła już wcześniej została także 
rozbudowana o pracownie językowe (te 
pracownie mieszczą się w dobudowanych 
piętrach łącznika dawnych dwóch części 

placówki) to w sumie 6,8 mln złotych.
Przypomnijmy, że w szkołach prowa-

dzonych przez powiat wejherowski obec-
nie uczy się ponad 8,2 tys. uczniów. Pod-
czas rozpoczęcia roku szkolnego starosta 
Lisius przypomniała o konieczności prze-
strzegania zasad sanitarnych. 

- W każdej ze szkół wprowadzono za-
sady dotyczące zachowania dystansu 
społecznego czy dezynfekcji rąk – pod-
kreśliła Gabriela Lisius. - W sposób in-
dywidualny odpowiedzialny jest za to 
dyrektor danej szkoły. 
/raf/

Nowa biblioteka i pracownia
RUMIA | We wtorek 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie po wyjątkowo długiej przerwie, spowodowanej pandemią, wrócili do szkół. 
W Rumi uroczystość powitania uczniów była w tym roku wyjątkowa – oddano do użytku nową bibliotekę oraz pracownię (laboratorium chemiczne). 
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W gronie ponad 180 polskich miast, które 
uczestniczą w przedsięwzięciu, znalazła się 
m.in. Rumia. Z myślą o mieszkańcach tutej-
szy urząd przygotował szereg atrakcji. Hasło 
tegorocznej edycji brzmi „Zeroemisyjna mo-
bilność dla każdego”.

Oficjalna inauguracja rumskiej kampanii 
nastąpi w środę o godzinie 10:00 przy Sank-
tuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomo-
żenia Wiernych, gdzie każdy miłośnik dwóch 
kółek otrzyma rowerowe gadżety. Natomiast 
w samo południe na parkingu przy dwor-
cu PKP zostaną oficjalnie zaprezentowane 
pierwsze w Polsce dwa autobusy nowej gene-
racji – MAN Lion’s City 12 Efficient Hybrid. 
Należące do ZKM Gdynia ekologiczne pojaz-
dy będą obsługiwać rumską linię numer 85. 
Z kolei o godzinie 16:00 Studio Tańca i Ruchu 

„Creative Dance” zaprezentuje na dworcu 
swój układ choreograficzny.

Czwartkowe popołudnie (17 września) 
będzie należało do „Muzaiki” – zespołu wo-
kalnego działającego w sekcji muzycznej 
Miejskiego Domu Kultury w Rumi. Równo 
o godzinie 18:00 chórzystki rozpoczną kon-
cert, umilając czas podróżnym wypatrującym 
pociągu na dworcu PKP.

„Pociąg do książki” – to hasło piątkowego 
(18 września) wydarzenia czytelniczego or-
ganizowanego przez pracowników Stacji Kul-
tura w godz. 15:00-16:00. Tego samego dnia 
o godzinie 10:00 na terenie miasteczka rowe-
rowego przy ul. Topolowej przeprowadzony 
zostanie konkurs rowerowy dla szkół. Nad 
przebiegiem rywalizacji czuwać będą przed-
stawiciele rumskiego komisariatu policji.

W sobotę (19 września) wszyscy chętni 
będą mogli wziąć udział w poszukiwaniach 
ekobohatera (godz. 10:00-12:00). Równole-
gle trwać będzie fotograficzna zabawa, pod-
czas której należy uwiecznić swój „Aktywny 
Dzień”. Uczestnicy obu zabaw mogą liczyć na 
nagrody.

Mieszkańcy, którzy dokonali internetowej 
rejestracji, wezmą udział w niedzielnym (20 
września) przejeździe rowerowym ulicami 
miasta. Start i meta zostały wyznaczone na 
parkingu Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi, trasa liczyć będzie niespełna 
5 km. Ze względu na związane z korona-
wirusem obostrzenia liczba uczestników 
została ograniczona do 250 (rejestracja jest 
zamknięta).

Osoby, które chcą lepiej poznać miasto, 
będą mogły uczestniczyć w poniedziałko-
wym (21 września) spacerze historycznym. 
Spotkanie poprowadzi lokalny pasjonat 
i przewodnik Dariusz Rybacki. Zbiórka zo-
stała wyznaczona przy Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Rumi o godzinie 18:00.

Zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu w Rumi będzie 
Dzień bez Samochodu (22 września). Od go-
dziny 10:00 na ulicy Filtrowej, która zostanie 
wyłączona z ruchu samochodowego, będzie 
można skorzystać z wielu atrakcji, w tym: 
malowania toreb, energorowerów, ekowarsz-
tatów, porad rowerowych czy strefy relaksu. 
W tym samym czasie – dzięki Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Janowo” – chętni będą mogli 
także wsiąść do zabytkowego autobusu kursu-
jącego od dworca PKP do „Portu Rumia”.

Wszystkie atrakcje są bezpłatne.
/raf/

Trwa budowa węzła integracyjnego 
w Rumi Janowie. Koszt całego przed-
sięwzięcia to ponad 60 mln zł, a jego 
kluczowym elementem jest stworzenie 
tunelu pod torami i stacją kolejową. In-
westycja ma nie tylko usprawnić ruch 
drogowy, ale też umożliwić integrację 
różnych środków transportu. W związku 
z prowadzonymi pracami występują spo-
re utrudnienia w ruchu na ul. Sobieskie-
go, czyli krajowej „szóstce”. 

Przygotowania do inwestycji zakończy-
ły się w lutym tego roku. Wówczas wy-
burzona została dawna siedziba Ogniska 
Wychowawczego im. Kazimierza Lisiec-
kiego „Dziadka”. Równolegle dobiegła 
końca analiza propozycji złożonych 
w ramach przetargu. Wykonawca został 
wybrany spośród pięciu potencjalnych 
przedsiębiorstw, które przedstawiły ofer-
ty opiewające na kwoty od niespełna 61 
do 91 mln zł. Zwieńczeniem tych przygo-
towań było uroczyste podpisanie umowy, 
w którym uczestniczyli dyrektor zespołu 
projektów Wojciech Kołacki oraz bur-
mistrz Michał Pasieczny.

Realizacja węzła integracyjnego z tune-
lem w Rumi Janowie ruszyła 23 marca. Od 
tego czasu udało się między innymi wy-
budować fragmenty ul. Oliwskiej, Łużyc-
kiej, Kolejowej i Obrońców Westerplatte, 
a także częściowo zrealizować kładkę dla 
pieszych łączącą ul. Gdańską z przystan-

kiem kolejowym oraz fragmentarycznie 
przygotować parkingi w rejonie ul. Ko-
lejowej 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 bu-
dowy skrzyżowania u zbiegu ul. Sobieskie-
go, Gdańskiej i Polnej. W związku z tym od 

początku września zmienia się tymczasowa 
organizacja ruchu na ul. Sobieskiego. Wię-
cej szczegółowych informacji na ten temat 
można znaleźć pod tym linkiem.

W ramach budowy węzła integracyjne-
go z tunelem na terenie Janowa powstaną 
również m.in. ścieżki rowerowe, udo-
godnienia dla osób niepełnosprawnych 
oraz wiaty autobusowe. Nie zabraknie też 
oświetlenia ulicznego i kanalizacji desz-

czowej. Projekt przewiduje również zna-
czącą przebudowę infrastruktury wokół 
dworca kolejowego w Rumi przy ulicy Sta-
rowiejskiej, gdzie przybędzie m.in. miejsc 
parkingowych i ścieżek rowerowych.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na ruch 
drogowy w Rumi oraz znacząco poprawi 
komunikację z Trójmiastem. Zgodnie 
z głównymi założeniami projektu, dro-
ga krajowa numer 6 zostanie odciążona, 

ponieważ rumianie będą mogli dojechać 
do swoich domów „na skróty”. To z kolei 
spowoduje, że mieszkańcy Redy, Wejhe-
rowa i okolic szybciej dotrą do swoich 
miejscowości.

Na efekt końcowy trzeba będzie pocze-
kać najprawdopodobniej do październi-
ka 2022 roku. Do tej pory na realizację 
przedsięwzięcia Urząd Miasta Rumi zdo-
był unijną dotację w wysokości ponad 17 
mln zł. Kwota może się jeszcze zwiększyć.

Węzeł w Rumi Janowie jest jednym z 26 
tego typu obiektów realizowanych na 
Pomorzu w ramach Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wartość 
wszystkich węzłów to ponad 693 mln zł, 
z czego unijne dofinansowanie stanowi 
285 mln zł.

Jeśli natomiast chodzi o czasowe utrud-
nienia w ruchu, wprowadzone w związku 
z budową tunelu pod torami oraz połą-
czeniem tego tunelu z „szóstką”, to na 
początku tego miesiąca do jednego pasa 
została zwężona ul. Sobieskiego (DK6). 
Wyłączony z ruchu został zewnętrzny 
pas drogi w kierunku Gdyni. Niedługo 
zostaną wprowadzone kolejne zmiany, 
które czasowo utrudnią przejazd w obu 
kierunkach. Wyłączone z ruchu będą bo-
wiem dwa wewnętrzne pasy, w obydwu 
kierunkach. Utrudnienia potrwają praw-
dopodobnie do końca października.
/raf/

Połączy miasto, rozładuje korki
INWESTYCJE | Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w historii miasta wkroczyła w kolejny etap realizacji. Węzeł integracyjny połączy dwie 
przedzielone do tej pory części miasta, zmniejszy korki na głównej trasie oraz zintegruje różne środki transportu zbiorowego i indywidualnego. 
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Tydzień zrównoważonego transportu
EKOLOGIA | W najbliższą środę (16 września) rozpocznie się Europejski Tydzień Zrównowa-
żonego Transportu, czyli kampania promująca ekologiczne formy komunikacji. 

Samorząd powiatu wejherowskiego otrzymał środki fi-
nansowe, dzięki którym zrealizowane zostaną zadania, 
których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym. 
Dotacja pochodzi z PFRON-u.
Gmina Linia otrzymała więc dofinansowanie na realiza-
cję inwestycji związanej z przebudową budynku admi-
nistracyjnego urzędu i przystosowaniem go do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
Fundacja Anny Dymnej otrzymała dofinansowanie do 
zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Samochód wykorzystywany będzie przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Lubiatowie.
Caritas Archidiecezji Gdańskiej otrzymał natomiast 
dofinansowanie na modernizację budynku w Rumi, 
w którym znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej.
/raf/

DoDatkowe funDusze 
trafią też Do rumi
Powiat | udało się pozyskać środki z Państwowego 
funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych na 
realizację zadań w powiecie wejherowskim.

fot. Powiat wejherowski
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W 81. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej władze Rumi upamiętniły 
ofiary, składając kwiaty na mogiłach 
żołnierzy poległych we wrześniu 1939 
roku, grobach Hipolita Roszczynial-
skiego i Tadeusza Zleśnego, a także pod 
obeliskiem poświęconym bohaterom 
walk z faszyzmem niemieckim oraz pod 
pomnikiem Armii Krajowej.

Obchody zorganizowano w roczni-
cę wybuchu wojny – czyli we wtorek 1 
września. W uroczystościach, których 
celem było upamiętnienie zmarłych, 

uczestniczył wiceburmistrz Rumi Ariel 
Sinicki oraz przedstawiciele rady miej-
skiej – na czele z przewodniczącym 
Krzysztofem Woźniakiem.

– Oddaliśmy hołd wszystkim poległym, 
ofiarom niemieckiego okupanta, cywilom 
i żołnierzom, którzy walczyli o wolną 
i niepodległą Polskę. To bardzo ważne, 
by w ten symboliczny sposób ich postawa 
była upamiętniana – podkreśla Ariel Si-
nicki, wiceburmistrz Rumi. 

Do ataku Niemiec na Polskę doszło 1 
września 1939 roku, był to jednocześnie 

początek II wojny światowej. O godzinie 
4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-
Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej na 
terenie Wolnego Miasta Gdańska, bro-
nionej przez około 200 żołnierzy pod 
dowództwem mjr. Henryka Sucharskie-
go i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez 
7 dni załoga bohatersko odpierała po-
wtarzające się ataki niemieckie z morza, 
ziemi i powietrza, stając się symbolem 
polskiego oporu.
/raf/

81. rocznica wybuchu 
drugiej wojny światowej

HISTORIA | Rumia upamiętniła 81. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Oddano 
hołd tym, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. Złożono kwiaty na mogiłach żołnierzy.
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku oraz burmistrz Rumi Michał Pasieczny zapra-
szają potencjalnych dawców krwi do udziału w akcji, która 
odbędzie się w sobotę 19 września na parkingu MOSi-
R-u (ul. Mickiewicza 49). Na miejscu czekać będą mobilne 
punkty poboru krwi – tzw. krwiobusy. Hasło zbiórki „Bądź 
patriotą w czasie pokoju, oddaj krew” nawiązuje do obcho-
dów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Epidemia wymusiła szczególne środki ostrożności, dlatego 
nadal obowiązują wyłącznie telefoniczne zapisy pod 
numerem 58 679 65 71 (telefon czynny w godzinach: pon. 
9:00-17:00; wt.-pt. 7:30-15:30). Każdemu potencjalnemu 
dawcy zostanie również zmierzona temperatura. Ponadto 
uczestnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa.
– Zazwyczaj nasze miejskie zbiórki krwi odbywają się 
na terenie przychodni lub szkoły, jednak tym razem, ze 
względu na epidemię, raz jeszcze zapraszamy honorowych 
dawców do zaparkowanych pod MOSiR-em krwiobusów 
– zachęca wiceburmistrz Ariel Sinicki, inicjator akcji. – Na 
nasz ostatni apel odpowiedziało blisko 90 mieszkańców 
Rumi i okolic. Mam nadzieję, że tym razem frekwencja 
będzie równie wysoka.
Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem bur-
mistrza Michała Pasiecznego. Będzie to trzecia i zarazem 
ostatnia z tegorocznych miejskich zbiórek krwi.
Wszyscy honorowi dawcy, w podziękowaniu za udział 
w akcji, oprócz standardowych zestawów podarunkowych 
od RCKiK otrzymają również miejskie gadżety.
Ze względów organizacyjnych tego dnia parking MOSiR
-u będzie nieczynny do godziny 15:00.
/raf/

Patriotyczna zbiórka krwi
Pomoc | bądź patriotą w czasie pokoju, oddaj krew – 
pod takim hasłem za kilka dni odbędzie się zbiórka krwi. 

fot. UM Rumia
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W kompleksie trzech nowoczesnych 
budynków mieszkalnych miejsce znala-
zło 40 dzieci.

– Dzieci od dłuższego czasu już w tej 
placówce mieszkają, więc się już zadomo-
wiły, niemniej przez pandemię nie można 
było zrobić oficjalnego otwarcia. Dlatego 
w ramach spotkania integracyjnego posta-

nowiliśmy pokazać nowe budynki miesz-
kalne i warunki jakie zyskały dzieci do 
nauki, odpoczynku czy rozwijania swoich 
pasji. Bo to jest ich drugi dom – podkreśla 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Od 1993 r. ognisko działało przy ul. 
Gdańskiej, blisko przystanku Szyb-
kiej Kolei Miejskiej Rumia Janowo. 

W związku z koniecznością dostoso-
wania placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych do standardów określonych 
w ustawie o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, w 2017 r. Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego podjął decyzję 
o konieczności budowy nowych domów 
dla dzieci. 

– Zbiegło się to w czasie z potrzebą 
pozyskania przez Miasto Rumia tere-
nów przy ul. Gdańskiej na budowę wę-
zła integracyjnego z tunelem w Rumi 
Janowie – wyjaśnia Wicestarosta Jacek 
Thiel. – W związku z tym przekazaliśmy 
miastu działkę z poprzednią siedzibą, 
a w zamian otrzymaliśmy teren przy uli-
cy Ślusarskiej – dodaje wicestarosta.

W pierwszy weekend września oficjal-
nie zaprezentowano placówkę z trzema 
nowymi obiektami. Podczas wydarzenia 
odbył się festyn zorganizowany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W każdym budynku mieszka 14 dzie-
ci. Do dyspozycji mają kuchnię, aneks 

jadalny i pokój wypoczynkowy, a na 
zewnątrz zaplecze sportowe z boiskami 
do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki 
oraz siłownię.

– Jest to ważna dla nas chwila i zale-
ży nam, aby społeczeństwo i sąsiedzi 
wiedzieli o tym, że tutaj dzieją się do-
bre rzeczy. Trafiają do nas dzieci, które 
zostały pozbawione opieki rodzicielskiej 
z różnych powodów i tutaj znalazły swój 
nowy dom – mówi Dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Wej-
herowie Iwona Romanowska.

Łączny koszt inwestycji, wraz z budową 
dwóch boisk wielofunkcyjnych wyniósł 
5.745.000 zł.

Nowe budynki Ogniska 
Wychowawczego „Dziadka” otwarte

Przy ulicy Ślusarskiej w Rumi oficjalnie otwarto trzy nowe budynki Ogniska Wycho-
wawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Inwestycja została zrealizowana 
przez Powiat Wejherowski przy wsparciu Miasta Rumia.
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Absolutorium to zatwierdzenie realiza-
cji zeszłorocznego budżetu. W przypadku 
Rumi o jego udzieleniu decyduje rada miej-
ska. Przyznanie absolutorium stanowi więc 
nie tylko pozytywną ocenę działań zwią-
zanych z pracą urzędu i wydatkowaniem 
przez burmistrza gminnych pieniędzy, ale 
jest też swoistym wyrazem zaufania.

Głosowanie nad udzieleniem absolu-
torium poprzedzono podsumowaniem 
realizacji budżetu miasta w 2019 roku. 
Przedstawiła je Celina Pałasz, skarbnik 
Rumi. Jak podała, dochody zaplanowano 
na kwotę 233 mln zł, natomiast w rzeczy-
wistości wpłynęło 236 mln zł – to ozna-
cza 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. Róż-
nica 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 spo-
wodowało, że nadwyżka operacyjna, czyli 
różnica między bieżącymi dochodami 
i wydatkami miasta, wyniosła na koniec 

zeszłego roku 13 mln zł. Natomiast zadłu-
żenie Rumi wyniosło 32,4 mln zł, co sta-
nowi jedynie 13,7% ogólnych dochodów.

– Do kwestii absolutorium podchodzę 
poprzez opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, a więc organu nadrzędnego 
nad nami, który sprawdza zasadność 
i legalność wydawania środków. Jeśli ta 
opinia jest pozytywna, a za budżet od-
powiadają wspólnie: rada, skarbnik oraz 
burmistrz, to oznacza, że założenia do-
konane w grudniu 2018 roku zostały zre-
alizowane – mówi przewodniczący rady 
miejskiej Krzysztof Woźniak.

Istotnym punktem sierpniowych obrad 
było także przedstawienie raportu o sta-
nie miasta w 2019 roku. Rumia została 
poddana ocenie na tle 45 gmin porów-
nawczych o podobnej specyfice i poten-
cjale. Dokument ten nie tylko stanowi 
podsumowanie działalności burmistrza 
we wspomnianym okresie, ale też po-
zwala radnym oraz mieszkańcom realnie 
ocenić kondycję samorządu

– Cieszy skala środków przeznaczonych 
na inwestycje. W niektórych gminach 
raport wyraźnie wskazywał na wyhamo-

wanie, natomiast w Rumi takie wyhamo-
wanie nie nastąpiło. To ogromny sukces 
burmistrza. Jeżeli ten trend w zakresie 
gospodarczym i infrastruktury drogowej 
będzie się utrzymywał, to my, jako miesz-
kańcy, powinniśmy być zadowoleni – oce-
nił przewodniczący rady miejskiej.

– Bardzo dziękuję za absolutorium i wo-
tum zaufania. To wynik ogromnej pracy 

całego zespołu urzędu miasta, fachowców 
i zaangażowanych osób. Efektem tego jest 
znaczny przyrost wydatków inwestycyj-
nych, 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 infrastruktu-
ry użytkowej. To bardzo duży skokowy 

wzrost, spowodowany wieloletnią pracą 
i pozyskiwaniem środków zewnętrznych. 
Cieszy mnie również, że ruszyła strefa in-
westycyjna, która przyniesie kolejne tysiące 
miejsc pracy. Kierunek obrany na początku 
poprzedniej kadencji, czyli na przełomie lat 
2014 i 2015, przynosi efekty – podsumo-
wuje Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
/raf/

Burmistrz ponownie otrzymał 
absolutorium

RUMIA | Podczas ostatnich obrad rada miejska udzieliła 
burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium – 12 
radnych było za, 5 wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciw. 
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Powrót uczniów do szkół niemal zbiegł się 
z zawodowymi awansami rumskich nauczy-
cieli. Odpowiedni staż pracy i zdany egzamin 
umożliwiły dziewięciu paniom wspięcie się na 
kolejny szczebel kariery zawodowej – od po-
niedziałku 31 sierpnia mogą się one pochwa-
lić tytułem nauczyciela mianowanego.
Ślubowanie odbyło się na terenie Miejskiego 
Domu Kultury w Rumi w obecności przed-
stawicieli urzędu miasta, na czele z wice-
burmistrzem Piotrem Wittbrodtem. Akty 
mianowania otrzymały: Joanna Wojciechow-
ska (przedszkole „Bajka”), Emilia Ochońska 
(przedszkole „Bajka”), Monika Ryncarz (SP 
nr 1), Magdalena Walikowska (SP nr 4), Kata-
rzyna Bojanowska (SP nr 6), Ewa Krasińska-
Mitura (SP nr 6), Marlena Bigus (SP nr 6), 

Karolina Klepacka (SP nr 6) oraz Marzena 
Kriegel (SP nr 10).
– Wszystkim paniom serdecznie gratuluję 
i życzę satysfakcji z wykonywanej pracy – 
podsumował uroczystość wiceburmistrz Rumi.
O awans na nauczyciela mianowanego moż-
na się starać po przepracowaniu dwóch lat 
jako nauczyciel kontraktowy. Staż na nauczy-
ciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, 
lecz może zostać przedłużony, jeśli podczas 
jego realizacji nauczyciel będzie nieobecny 
w pracy m.in. z powodu korzystania z upraw-
nień rodzicielskich. Mianowanie jest odrębną 
od umowy o pracę podstawą nawiązania 
stosunku pracy, która przede wszystkim 
gwarantuje większą stabilność zatrudnienia.
/raf/

awanse niemal na rozPoczęcie roku
eDukacJa | Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego rumscy nauczyciele otrzymali 
awanse na stopień nauczyciela mianowanego i złożyli uroczyste ślubowanie. 

fot. UM Rumia
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NIeRUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.
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zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sPrzeDam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, stan 
idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

sPrzeDam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

sPrzeDam szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

sPrzeDam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzeDam

skoDa 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2305 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

kuPię

skuP, złomowanie aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

PoraDy z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzeDam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

kuPię laptopa małego, sprawnego, nie 
drogiego, tel. 665 056 265

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłownie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

ProfesJonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697

owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

Poznam miłą Panią, której pomogę 
finansowo, tel. 573 974 135

RÓŻNE

sPrzeDam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

sPrzeDam odkurzacz, powermed, 
przeciwalergiczny na mokro, mało 
używany, 850 zł, Sierakowice, tel. 790 
290 835

Pług 4 skibowy, stan dobry, cena 1150 
zł, Szemud, tel. 510 751 837

słoma sucha 120/120 cena 25 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

Dmuchawa do zboża i siana, stan 
dobry, cena 650 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

loDówkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

sPrzeDam stół, ławę szwedzką roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci w wieku od 10 lat (autodracha) 
tel. 576 204 945

sPrzeDam drzwi metalowe 80x185, 2 
żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

sPrzeDam chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
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Taneczne mistrzostwa
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Takie zawody to dla strongmanów 5 godzin 
wysiłku i rywalizacji. W ostatnich zmaganiach 
wzięło udział 12 zawodników. Dla Kacnerskie-
go był to pierwszy start w sezonie 2020. 
- Rywalizacja była bardzo zacięta, a poziom 
wysoki – podsumował zawody Krzysztof 
Kacnerski. - Doskonale wiem co muszę po-

prawić, gdzie popełniłem błędy. Oczywiście 
wyciągnę z tego wnioski przed kolejnymi 
startami. Ale i tak się cieszę, bo przecież 
w u105 jestem 6 w Polsce! A jeżeli małe 
rzeczy nie będą nas cieszyły, to i duże nigdy 
nie ucieszą!
/raf/

kacnerski zaJął 6. mieJsce w kraJu
strongman | za nami mistrzostwa Polski u105 w Świebodzinie, w których 
rywalizowało 12 zawodników. krzysztof kacnerski wywalczył 6. miejsce. 
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Krajowe Mistrzostwa IDO odbyły się w Ossie na 
początku tego miesiąca. Najlepsi tancerze z całej Pol-
ski, a wśród nich Spinki (ze Stowarzyszenia Tańca 
SPIN MOSIR Rumia), które zaprezentowały się w 20 
choreografiach (formacje, miniformacje, solo i du-

ety) osiągając wspaniałe wyniki i miejsca w finałach 
i półfinałach Mistrzostw Polski IDO. W kategoriach 
solo rywalizowało około 100 solistek, a choreografie 
grupowe rozpoczynały się od półfinałów. 
/raf/

TANIEC | Co to był za weekend - 4 dni zmagań tanecznych na najwyższym poziomie!

Piotr Biankowski to wyjątkowy sporto-
wiec: trenował pływanie, rugby, a aktu-
alnie z powodzeniem uprawia triathlon 
oraz swimrun. Jego prawdziwą pasją jest 
natomiast lodowe pływanie, zwane rów-
nież winter swimmingiem. I nie chodzi tu 
o zanurzenie się w lodowatej wodzie. Mor-
sowanie jest dośc popularne i wiele osób 
kąpie się zimą w morzu czy jeziorze na-
wet, gdy zbiornik wodny jest skuty lodem. 
Zimowe pływanie jest o wiele trudniejsze 
i dużo bardziej wymagające. To połącze-
nie sprawności fizycznej z treningiem 
siły woli. Po pierwsze, trzeba przepłynąć 
określony dystans. Po drugie, należy opa-
nować „głowę” i ciało. Po trzecie, powin-
no 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.

Rumianin ma już na swoim koncie 
niejedną wodną trasę. Teraz postawił 

sobie bardzo trudne wyzwanie – prze-
płynięcie kanału La Manche. W ramach 
przygotowań do tego wyczynu niedaw-
no Piotr Biankowski pokonał wspól-
nie z Wiktorią Lewandowską odcinek 
z Gdyni do Helu. Blisko 18-kilometrową 
trasę wiodącą przez Zatokę Pucką prze-
płynęli wpław w zwykłych kostiumach. 

Kolejnym elementem przygotowań było 
pokonanie trasy Gdańsk-Hel, również 
wpław. Około 25-kilometrowy odcinek 
Piotr Biankowski przepłynął w 10 go-
dzin i 36 minut, tym samym stając się 
pierwszym od ponad 40 lat i trzynastym 
człowiekiem w historii, któremu udało 
się przepłynąć ten dystans. 

– Niełatwo jest opisać wrażenia, ja-
kich doświadczyłem w czasie tej pró-
by. Po starcie woda objęła mnie swoimi 
ramionami i delikatnie wciągała mnie 
w otchłań. Kiedy zarówno brzeg przede 
mną, jak i za mną, zaledwie majaczy-
ły na horyzoncie, Neptun powiedział 
„sprawdzam!”. Warunki pogodowe szyb-
ko 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.

Przepłynięcie Kanału La Manche jest 
jeszcze trudniejsze. Przez ten najbardziej 
ruchliwy szlak wodny na świecie, łączą-
cy Anglię z Francją, dziennie przepływa 
ponad 500 statków! Najkrótsza odległość 
pomiędzy brytyjskim Dover a skalistym 
brzegiem Cap Griz Nez we Francji wy-
nosi 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 lu-
dzi 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 doty-
kać 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 kąpie-
lówki, okularki i zwykły pływacki czepek. 
Przed zimnem może chronić ciało lanoli-
na – mieszanka wosku zwierzęcego (po-
zyskiwanego podczas czyszczenia wełny 
owczej) oraz wazeliny.

Przy okazji pokonywania wpław mor-
skich wód Piotr Biankowski angażuje 
się w akcje charytatywne. Próbę prze-
płynięcia Kanału La Manche pływak 
chce połączyć z promocją jakiejś akcji 
charytatywnej. Obecnie jednak czeka na 
odpowiedź w sprawie możliwości zorga-
nizowania 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.
/raf/

Wpław przez kanał La Manche!
PŁYWANIE | Rumianin, sportowiec ekstremalny, planuje przepłynąć wpław kanał La 
Manche. Niedawno Piotr Biankowski pokonał 18 km w morskiej wodzie, płynąc na Hel.
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