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Wydarzyło się w
Działacze sportu i kultury
nagrodzeni przez Burmistrza

Mariusz Pudzianowski przybył
w niedzielę 24 czerwca na stadion
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi, by pełnić
rolę sędziego podczas
Ogólnopolskich Zawodów
Strongman Służb Mundurowych
2018. Na mieszkańców, oprócz
widowiska w postaci zmagań
siłaczy, czekał również festyn
rodzinny z wieloma atrakcjami.
Impreza, jako jedno z wielu
wydarzeń, została zorganizowana
z okazji 100-lecia niepodległości
w Rumi. Organizatorami byli KPP
Wejherowo, Wejherowski Klub
Kulturystyczny i Sportów
Siłowych „Apollo” oraz MOSiR
Rumia.

II Rumski Rajd w Drodze po Szpik
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czerwcu
w skrócie
Trzynaście osób otrzymało nagrody burmistrza
Rumi za osiągnięcia sportowe i kulturalne
w roku 2017. Wśród laureatów znaleźli się
artyści, społecznicy, zawodnicy i trenerzy.
W zakresie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania lub ochrony kultury nagrody
burmistr za Rumi otr zymali: Kr zysztof
Brzozowski, Irena Gaj, Adela Szramkowska,
Leszek Winczewski oraz Krystyna Laskowicz.
Za wyniki sportowe, jako indywidualni
zawodnicy, nagrody burmistrza otrzymali:
Natalia Dawidowska, Zofia Melzer, Julia Susek,
Zuzanna Moskal, Marta Żurek oraz Bartłomiej
Ogdowski.
Natomiast wśród trenerów, szkolących
zawodników osiągających bardzo dobre wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie, odznaczyli się: Benedykt
Król oraz Robert Niewiedziała.

Festyn Służb Mundurowych

Wspólna parada, wystawa
klasycznych pojazdów oraz
rodzinny piknik. Między innymi
takie atrakcje towarzyszyły
organizacji drugiego Rumskiego
Rajdu „W drodze po szpik”, dzięki
któremu do bazy fundacji DKMS
dołączyło 13 potencjalnych
dawców.
Głównym celem wydarzenia,
które odbywało się 2 czerwca na
ulicach oraz przy Miejskim Domu
Kultury w Rumi, było szerzenie
świadomości na temat nowotworów krwi.
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Wydarzenie

Tradycyjny koncert z okazji Bożego Ciała za nami
Kolejna edycja koncertu „Bogu Chwała” zgromadziła bardzo wielu uczestników, którzy na
stadionie M iejsk iego Ośrodk a Spor tu i R ek reacji wspólnie z chór z ystami
i instrumentalistami oddawali cześć Bogu – przede wszystkim poprzez śpiew.

Organizatorzy: Stowarzyszenie „Bogu Chwała”
(prezes Krzysztof Gatz) oraz MOSiR Rumia.
Wydarzenie pod honorowym patronatem Burmistrza
Rumi Michała Pasiecznego.

Repertuar koncertu obejmował pieśni
uwielbieniowe w nowoczesnych, przystępnych
aranżacjach przygotowanych przez chórzystów
z Małego Trójmiasta Kaszubskiego i okolic,
którzy na co dzień udzielają się w chórach
kościelnych. Jak przyznają artyści – koncert
„Bogu Chwała” to inicjatywa, która ich łączy.
– Koncert jest zwieńczeniem naszych spotkań,
które odbywają się przez cały rok. Do występu
przygotowywaliśmy się od października. W tym
czasie bardzo się zżyliśmy. Śpiew i wiara nas
łączą – mówi radna Lucyna Szypuła, która
uczestniczy w przedsięwzięciu jako chórzystka.
– Warto dodać, że wśród publiczności
znajdowały się osoby z Pucka, Gdyni czy Redy.
Na koncert przyjeżdża wiele osób z innych
miast. W tym roku reakcja uczestników była
niesamowita. Śpiewali z nami, tańczyli, radosna
atmosfera ogarnęła cały stadion – dodaje.
– Nie mogę uwierzyć, że kolejna edycja
koncertu już za nami. Mimo że to już czwarta
edycja, nie można tu mówić o rutynie. Zmienia
się repertuar, zaproszeni goście i skład ekipy
muzycznej, a bez zmian pozostaje radość ze
wspólnego świętowania Bożego Ciała w ten
muzyczny i niecodzienny sposób – mówi
Przemek Bruhn, wokalista z Rumi. – Co roku
uczestniczyłem w koncercie jako chórzysta
(tenor), w tej edycji miałem przyjemność
śpiewać razem z Joanną Knitter partie solowe,
co wśród takich wspaniałych instrumentalistów
i c h ó r u b y ł o o g ro m n y m z a s z c z y t e m
i wyzwaniem – dodaje.
To, co wyróżnia koncert „Bogu Chwała” to
przede wszystkim żywiołowe, radosne
aranżacje utworów religijnych – dalekie od

– Kto śpiewa, ten dwa razy się
modli. Modlitwa w formie śpiewu
jest równie wartościowa, co ta
osobista, odmawiana w ciszy. Nasze
aranżacje są bardzo gospelowe,
radosne, ale jednocześnie poważne
– dodaje Lucyna Szypuła.
zwyczajowej podniosłości. Nie zabrakło ich
także podczas tegorocznej edycji wydarzenia.
– Weronika Korthals, nasza dyrygentka, a także
Mirosław Hałenda, kierownik muzyczny,
w ramach godzin prób, tworzą z nas zgraną
muzycznie i prywatnie całość. Dla mnie to
chyba najpiękniejsze świadectwo,
zaangażowanie skrajnie różnych osób w jeden
cel. Wśród nas są lekarze, nauczyciele,
uczniowie, jak i seniorzy. Podczas koncertu
tworzymy wraz z publicznością jedną
wspólnotę – podsumowuje Przemek Bruhn.
Koncert zorganizowano z okazji Uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, święta
nazywanego na co dzień Bożym Ciałem.
W Polsce uroczystość obchodzona jest od XIV
wieku. Tradycyjnie tego dnia wierni przystrajają
domy, a z parafii ruszają procesje.

Wydarzenie

Wydarzenie

Jak wygląda
Rumia oczami dzieci?

Pilotażowa edycja
projektu za nami

Poznawali historię miasta, genezę herbu i znaczenie miejskiego logo – mowa
o przedszkolakach i uczniach rumskich szkół, którzy uczestniczyli w projekcie „Rumia
oczami dzieci” realizowanym przez Urząd Miasta.

Nagrody wręczyli burmistrz Michał Pasieczny; zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt;
radne Lucyna Szypuła oraz Teresa Jałocha.

W ramach projektu zorganizowane zostały
cztery indywidualne konkursy tematyczne dla
uczniów: plastyczny, literacki, fotograficzny
i filmowy.
Zadania czekały także na grupy reprezentujące
całe szkoły. Uczniowie musieli m.in.
samodzielnie wykonać planszę z symbolami
miasta w dowolnej technice, wziąć udział
w spacerze historycznym czy stworzyć układ
choreograficzny lub piosenkę o mieście.
Zadania realizowali zarówno młodsi –
przedszkolaki, uczniowie pierwszych klas szkół
podstawowych – jak i nieco starsi gimnazjaliści.
Łącznie do Urzędu Miasta wpłynęło kilkaset
i n d y w i d u a l n y c h p r a c , w ś ró d k t ó r y c h
dominowały projekty plastyczne i fotograficzne.

Przedszkole Rezydencja Malucha.
Zadanie – spotkanie z ciekawą osobą
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Świetnie spisały się także szkoły – zadania
grupowe realizowało aż 14 placówek.
– W spacerach historycznych wzięło udział aż
kilkuset uczniów w różnym wieku. Dla wielu
z nich było to pierwsze zetknięcie z historią
naszego miasta – mówi Darek Rybacki,
przewodnik miejski i administrator Cyfrowego
Archiwum Społecznego Rumi. – Szukaliśmy
śladów przeszłości w Starej Rumi i okolicach.
Ogromne zaangażowanie i ciekawość
uczestników były dla mnie dużym
zaskoczeniem. Udział w takich projektach to
bardzo ważny element budowania naszej
lokalnej tożsamości – dodaje.
W konkursie plastycznym (kat. przedszkolna)
I miejsce zajęła Maja Gailitis, natomiast wśród

Przedszkole Mądry Maluch.
Zadanie – poznawanie najważniejszych
wydarzeń z historii miasta

uczniów klas I-III najlepszy okazał się Mateusz
Lewandowski. Zwycięzcą konkursu literackiego
został Miłosz Niemczuk. Za najlepszą fotografię
uznano tę wykonaną przez Annę Muńską.
W konkursie filmowym pierwsze miejsce na
podium przypadło zespołowi w składzie
Nikodem Jędrzejczak, Dominik Socha, Tomasz
Toruńczak.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz
torby z upominkami. Wszystkim uczestnikom
wręczono pamiątkowe dyplomy.
W realizację projektu włączyły się miejskie
jednostki: Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Miejska Biblioteka
Publiczna.

Szkoła Podstawowa KREATYWNI
Zadanie plastyczne - wykonanie symboli miejskich
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Kultura
Za nami castingi
do „Rumskiego
wokalu”

Znamy zwyciężczynię konkursu
„Rumski wokal 2018”
Została nią
Sandra Mazurek
„Rumski wokal” to coroczny konkurs
muzyczny organizowany przez Miejski
Dom Kultury. Jego uczestnikami są
utalentowani wokaliści z całego
województwa pomorskiego. W tym roku
odbyła się trzecia edycja wydarzenia.

Wokalna dziesiątka
Konkurs tradycyjnie rozpoczął się od otwartego
castingu. W jego trakcie jury oceniało
kilkudziesięciu uczestników – w różnym wieku,
z różnych miast, z różnym doświadczeniem
muzycznym. Pod uwagę brano m.in. dykcję czy
sposób interpretacji danego utworu.
Po kilku godzinach przesłuchań jury wyłoniło
dziesięciu najlepszych artystów, którzy przeszli
do kolejnego etapu konkursu. W tym gronie
znaleźli się: Sandra Mazurek, Krzysztof
Przyłucki, Piotr Góral, Karolina Kamola, Paulina
Wasik, Justyna Kołakowska, Karolina
Potrzebska, Weronika Mokrzycka, Jan
Podwojski oraz Marcin Kossakowski.
Warsztaty i ﬁnał wydarzenia
Wo k a l i s t ó w w y ł o n i o n y c h w c a s t i n g u
zaproszono do udziału w specjalnych
warsztatach muzycznych. W ich trakcie mogli
m.in. poprawić swoje umiejętności wokalne

oraz popracować nad interpretacjami piosenek.
Ukoronowaniem warsztatów była gala ﬁnałowa,
podczas której uczestnicy zaprezentowali
wybrane piosenki z repertuaru Kabaretu
Starszych Panów. Na scenie pojawił się również
gość specjalny, czyli Jerzy Stachura. Ogłoszono
także werdykt jury – tegoroczną edycję
konkursu wygrała Sandra Mazurek.
– W tym roku dzięki zaangażowaniu pana
Piotra Lewickiego duży nacisk położono na
umiejętności aktorskie uczestników. Taka
formuła warsztatów zdecydowanie pasowała
do piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych
Panów. Nie są to bowiem utwory bardzo
melodyjne i podczas ich wykonywania warto
podeprzeć się właśnie aktorstwem – mówi
Agnieszka Skawińska, dyrektor MDK w Rumi.
Muzycznie i sportowo
Młoda wokalistka mieszka w Rumi. Na co dzień
rozwija nie tylko umiejętności muzyczne, lecz

także angażuje się w sport. Jest bowiem jedną
z czołowych zawodniczek Akademii Piłki
Siatkowej Rumia.
– Sandra Mazurek po raz kolejny wzięła udział
w „Rumskim wokalu”. W zeszłym roku nie udało
się jej przejść castingu, a tym razem dzięki
swojej ciężkiej pracy wygrała cały konkurs.
W czasie warsztatów wykazywała się
największą dyscypliną i poświęceniem. Efekty
tego było widać podczas koncertu ﬁnałowego –
dodaje Agnieszka Skawińska.
„Rumski wokal” organizowany jest po raz trzeci.
W zeszłym roku w projekcie wzięło udział
kilkudziesięciu artystów. Wokaliści przyjechali
m.in. z Gdańska, Sopotu czy Bolszewa.
Zwycięzcą edycji 2017 był Gracjan Gołębiewski.
Nagrodą główną w konkursie jest możliwość
nagrania utworu w profesjonalnym studio
muzycznym.

Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzenie

Mieszkańcy sprzątali miasto
Zużyte opony, stare telewizory, zniszczone znaki drogowe – między innymi takie odpady usuwali z przestrzeni
miejskiej uczestnicy kolejnej edycji akcji „Czysta Rumia”. W tym roku miasto porządkowało około 700 osób.

– Rośnie pokolenie ludzi, którzy
poradzą sobie z odpadami
w lepszy sposób. Mają bowiem
większą świadomość problemu.
Z roku na roku śmieci zbieramy
mniej, to napawa optymizmem –
podsumowuje radna Beata
Ławrukajtis.
Tradycyjnie Rumia podzielona została na
sektory, w których sprzątali chętni mieszkańcy –
samodzielnie lub w grupach. W każdym
sektorze wyznaczony został koordynator
rozdający worki, rękawiczki oraz opaski
uprawniające do odbioru upominków.
– W trakcie akcji znajdowaliśmy m.in. choinki,
s t a re o p o n y, b u t e l k i c z y u b r a n i a .
To zastanawiające, że przy tak dobrej organRumskie Nowiny nr /lipiec/

izacji wywozu odpadów ciągle są ludzie
decydujący się na wyrzucanie tego typu śmieci
na ulicę – mówi radna Beata Ławrukajtis.
Kilkuset uczestników – wśród nich całe rodziny,
a także uczniowie szkół, harcerze oraz
samorządowcy – zebrało łącznie kilka ton
śmieci. Uczestnicy zlikwidowali kilkadziesiąt
dzikich wysypisk, a przede wszystkim –
zwiększyli świadomość problemu, jakim jest
nielegalne pozbywanie się odpadów.
– Nasza grupa rozeszła się po ulicach Białej
Rzeki, każdy porządkował swoją część dzielnicy.
Wydarzenie miało bardzo rodzinny charakter.
Wzięły w nim udział m.in. mamy z wózkami…
w których znajdowały się dzieci mające niecały
rok – mówi radna Beata Ławrukajtis.
Formą nagrody za zaangażowanie uczestników
był festyn zorganizowany w Parku Żelewskiego
w Janowie. W programie znalazły się atrakcje
takie jak występ brzuchomówcy, pokaz mody
ekologicznej czy ekozumba. Miłośnicy dobrej
muzyki mogli wziąć udział w koncercie
ﬁ n a l i s t ó w k o n k u rs u „ R u m s k i w o k a l ”.

Nie zabrakło także ogniska z kiełbaskami oraz
grochówki.
Młodzi uczestnicy mogli skorzystać
z dmuchanych zjeżdżalni. Przygotowano też
opaski, które można było wymienić na zestawy
ekologicznych gadżetów lub watę cukrową czy
popcorn. Na czas festynu przygotowano punkt
utylizacji zużytego sprzętu RTV i AGD.
„Czysta Rumia” to cykliczne wydarzenie mające
promować postawy proekologiczne. Akcja
została wprowadzona z inicjatywy burmistrza
Michała Pasiecznego. Każdego roku bierze
w niej udział kilkuset mieszkańców. Jest to jedno
z wielu działań mających na celu ochronę
środowiska, które podejmowane jest w Rumi.
W lutym bieżącego roku rozpoczęło się
rozdawanie specjalnych naklejek, które dzięki
zastosowaniu alfabetu Braille'a, ułatwiają
skuteczną segregację odpadów osobom
niewidomym i słabowidzącym. W marcu
i kwietniu miasto zachęcało mieszkańców do
udziału we wspólnym sadzeniu drzew.
Natomiast od maja mieszkańcy mogą korzystać
z aplikacji „Kiedy wywóz”.
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Tysiące osób odwiedziło boisko MOSiR
Aż dziesięć dmuchańców
udostępniono dzieciom biorącym
udział w festynie miejskim z okazji
Dnia Dziecka. Na młodych
uczestników czekały także zajęcia
sportowe.
Udostępnione zostały także stanowiska
gastronomiczne, gdzie najmłodsi za darmo
mogli odebrać watę cukrową oraz popcorn.
– Imprezę uznaję za udaną. Mimo upałów
wzięło w niej udział kilka tysięcy osób.
Mieszkańcy chętnie korzystali z przygotowanych atrakcji. Zainteresowanie było
bardzo duże, całą imprezę przedłużyliśmy
o dwie godziny. Jesteśmy bardzo zadowoleni –
mówi Jolanta Król, dyrektor MOSiR.
Festiwal dmuchańców poprzedził turniej tenisa
stołowego „Rodzinnie i na sportowo z tenisem
stołowym”. Oprócz zmagań przy stole można
było wziąć udział także w quizie z nagrodami.
Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali puchary,
natomiast w turnieju OPEN zawodnicy z miejsc
I-IV mogli liczyć nagrody ﬁnansowe, w tym

najwyższą w wysokości 400 złotych.
– W turnieju wzięło udział prawie sto osób.
Przyjechali do nas chętni z Gdańska, Choczewa,
Ustki. Byliśmy tym mile zaskoczeni. Ważne,
że w turnieju brały udział całe rodziny, więc
rzeczywiście było „Rodzinnie i sportowo” –
dodaje Jolanta Król. Na hali MOSiRu odbył się

również pokaz jazdy na rolkach przygotowany
przez KJF Spin on Rolls Rumia.
Organizatorami wydarzenia były: Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi, Rugby Club
Arka Rumia, Salos Rumia oraz Urząd Miasta
Rumi. Wszystkie atrakcje były darmowe.

Mimo
upalnej pogody w
wydarzeniu wzięło udział
kilka tysięcy osób. Mogli oni
uczestniczyć w festiwalu
dmuchańców, zajęciach
sportowych i licznych
konkursach.

Rumia naturalnie pomysłowa

Z cyklu

poleca

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

Dlaczego dzieci jedzą śmieci?
Anna Manna Poznańska
Obok książek Anny Manny Poznańskiej nie można przejść obojętnie. Poruszają,
prowokują, intrygują, a czasem denerwują. Autorka posługując się prostym
językiem, skierowanym do najmłodszego czytelnika, obnaża smutną prawdę
o żywieniu naszych dzieci. Tę prawdę, o której nierzadko wygodniej jest nie słyszeć.
„Dlaczego dzieci jedzą śmieci?” to kolejna po
„Dlaczego dorośli mają dziwne zęby” wyjątkowo
odważna i urzekająca książka. Edukuje, zaskakuje
i pobudza ciekawość - nie tylko dziecięcą! Nie jest
to bowiem pozycja tylko dla dzieci. Jej wymiar
edukacyjny niejednokrotnie może zawstydzić
dorosłego. Urzeka temat, jak i oprawa graﬁczna –
proste rysunki wykonane świetną kreską, ręcznie
pisane litery, kolorystyka, dopełniają tekst
i pobudzają wyobraźnię. Wewnątrz książki
znajduje się poradnik napisany z pomocą
najodważniejszych polskich lekarzy i dietetyków.
Jest to opowieść małej Lukrecji, która martwi się
o swojego przyjaciela Krzysia. Dla zatroskanej
i dociekliwej dziewczynki nie ma tematów tabu.
Mówi wprost, w zrozumiałym dla dzieci języku.
Nie chce, aby Krzyś jadł „śmieci” (śmieciowe
jedzenie), „obrósł grzybami” (co odnosi się do

problemów zdrowotnych), miał buzię w kropki,
straszne zęby i ogromny brzuch jak święty Mikołaj.
Lukrecja zastanawia się dlaczego Krzyś je same
śmieci? Wszystkie dzieci chcą być przecież
zdrowe i szczęśliwe. Dlaczego zatem dorośli
częstują je i uzależniają od szkodliwych
produktów? Dlaczego zamiast świeżych,
prawdziwych owoców i warzyw, naturalnych
domowych wyrobów i przetworów, dzieci dostają
ich chemiczne odpowiedniki opakowane
w piękne, kolorowe pudełka?
Po przeczytaniu książki, mimo mojego zachwytu,
obawiałam się, iż dla przedszkolaków treść może
okazać się za ciężka. Wydawała mi się trudna
w odbiorze, a nawet niemożliwa do zrozumienia
przez najmłodszego czytelnika. Czytanie jej
z pewnością wymaga od czytającego dużego
zaangażowania, gdyż poruszane tematy

NOC BIBLIOTEK
W sobotę 9 czerwca w Stacji Kultura odbyła się 4. edycja ogólnopolskiej Nocy
Bibliotek. W tym roku rumska biblioteka zamieniła się w krainę pełną magii. A to
wszystko za sprawą „Alicji w Krainie Czarów”, która stała się motywem
przewodnim Nocy Bibliotek w Rumi.
Biblioteka przygotowała moc czarodziejskich
atrakcji, które wciągały gości do nierealnego świata
wyobraźni. Ta jedyna taka noc w roku rozpoczęła
się wspólnym czytaniem „Alicji w Krainie Czarów”.
Po inauguracji, w przestrzeni biblioteki zaczęły się
pojawiać postaci z przygód Alicji, które zapraszały
do wspólnej zabawy. Pojawiła się nawet główna
bohaterka, która prowadziła kreatywne warsztaty
dla najmłodszych. Dzieci własnoręcznie tworzyły
magiczne kapelusze, dekorowały zaczarowane
ciasteczka, a na koniec uszyły królika.
Sala lustrzana zamieniła się w labirynt zagadek,
w którym każdy z uczestników mógł przeżyć
niepowtarzalną, surrealistyczną przygodę. W tym
samym czasie w wypożyczalni głównej odbywały
się spotkania z fascynującymi podróżnikami, którzy
zabrali publiczność w magiczną podróż po świecie.
Rumskie Nowiny nr /lipiec/

W niecodzienny rejs po oceanie uczestnicy
popłynęli z Moniką Bronicką – podróżniczką
i pisarką; w impresjonistyczną wędrówkę po
Bułgarii zabrał ich trójmiejski pisarz i poeta Artur
Nowaczewski; a w czarodziejską podróż rowerem
po Ameryce Południowej – zdobywca Kolosów,
Piotr Strzeżysz.
W dziale dla dzieci i młodzieży najmłodsi słuchali
opowieści rodem z Teatru Kamishibai, rozwiązywali
zagadki literackie oraz brali udział w zabawach
plastycznych.
W piwnicy także nie zabrakło atrakcji. Opanowali ją
gracze gier strategicznych, a w sali kinowej
odbywały się projekcje-niespodzianki oraz
premierowy pokaz polskiego ﬁlmu familijnego
„Tarapaty”.
W ramach Nocy Bibliotek odbył się również

prowokują niekończące się pytania i dyskusje.
Dzieci jednak po raz kolejny mnie zaskoczyły.
Nie doceniłam ich mądrości i chęci dogłębnego
poznawania i zrozumienia otaczającej
rzeczywistości. Ku mojej radości, dzieci pokochały
tę historię. Wspólnie z Lukrecją przeżywają
i martwią się o przyszłość biednego Krzysia.
A w konsekwencji analizują swoje jadłospisy,
domagając się większej ilości warzyw i owoców.
Chcą być przecież zdrowe jak Lukrecja.
Autorka potraktowała małego czytelnika
poważnie, z szacunkiem dla jego mądrości,
możliwości i chęci rozumienia świata. Dzieci to
doceniają. Nie są koszami na śmieci i czasem to
one, nam dorosłym, muszą o tym przypominać.
Polecam! Kinga Lanc, Stacja Kultura
spektakl dla młodzieży „Dziób w dziób”, na
podstawie sztuki Maliny Prześlugi, który powstał
w ramach warsztatów teatralnych.
W czasie tej wyjątkowej nocy można się było
ponadto przedostać na drugą stronę lustra, dzięki
specjalnie przygotowanej na tę okazję grze
w aplikacji Action Track. Uczestnicy wykonywali
wiele zadań osadzonych w świecie Alicji.
Uczestnicy gry z wielkim entuzjazmem buszowali
po bibliotece w poszukiwaniu wskazówek
i tajemniczych przewodników. Intrygujący
i nierzeczywisty klimat wprowadziło zadanie
„uśmiech kota”, którego szeroki, biały uśmiech
zawisł nad antresolą.
Na zakończenie wydarzenia odbył się koncert
jazzowy duetu Werbińska-Pawlina, który uwiódł
publiczność swym klimatycznym brzmieniem.
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Sprawy społeczne
W czerwcu odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami – tym razem
Janowa. W ostatnich latach tego typu inicjatywy odbywają się
regularnie i we wszystkich dzielnicach Rumi.

Piotr Bartelke:
„spotkania z mieszkańcami są formą dialogu”

Cykl spotkań zapoczątkował w 2015 roku radny
Piotr Bartelke. Odbywają się one
w poszczególnych dzielnicach Rumi w równych
odstępach czasu. Każdorazowo skupiają
pokaźne grono zainteresowanych, którzy mają
możliwość podzielenia się sugestiami,
wątpliwościami czy pomysłami na rozwój
swojego otoczenia.
– Dzięki spotkaniom dowiadujemy się co jest
najważniejsze dla mieszkańców. Na początku
były one dla nas cennym źródłem informacji,
o b e c n i e s ą f o r m ą ro z l i c z e n i a n a s z e j
dotychczasowej działalności – mówi radny
Piotr Bartelke. – Ten sposób przekazywania
informacji się przyjął. Spotkania są formą
dialogu, dają szansę spotkania i rozmowy
z burmistrzem oraz radnymi poza formalnymi
godzinami urzędowania – dodaje.
Tematem wiodącym podczas spotkań są
najczęściej inwestycje – zarówno te realizowane

w dzielnicach, jak i kluczowe z punktu widzenia
wszystkich mieszkańców. Zainteresowanie
uczestników budzą także zagadnienia związane
z polityką społeczną, czystością i bezpieczeństwem oraz działalnością straży
miejskiej.
W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele
służb mundurowych czy poszczególnych
wydziałów Urzędu Miasta Rumi. Umożliwia to
udzielanie wyczerpujących odpowiedzi przez
o s o b y b e z p o ś re d n i o o d p o w i a d a j ą c e
za poszczególne sfery funkcjonowania miasta.
– Od początku kierowaliśmy się zasadą,
że gospodarzami spotkania są radni z danej
dzielnicy naszego miasta. Oczywiście nigdy nie
brakowało radnych z innych dzielnic, a także
urzędników – mówi Piotr Bartelke. – Wiele
propozycji zgłaszanych przez mieszkańców
udało się zrealizować. Tak jest np. z utworzeniem linii autobusowej ze Szmelty do Starej

Rumi czy przesunięciem przystanku przy ulicy
Derdowskiego. Bardzo często reagowaliśmy
również na prośby o zwiększanie ilości
pojemników na odpady – dodaje.
Tematami wiodącymi podczas czerwcowego
spotkania były plany budowy węzła
integracyjnego czy przebudowy peronu SKM.
Omówione zostały także inicjatywy
przygotowane we współpracy ze spółdzielnią:
budowa zatok autobusowych przy ulicy
Gdańskiej oraz stworzenie układu drogowego
i miejsc parkingowych wokół DK Janowo.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Michał
Pasieczny i zastępca burmistrza Marcin
Kurkowski oraz przedstawiciele rady miejskiej:
Ariel Sinicki, Krzysztof Woźniak, Beata
Ławrukajtis, Piotr Bartelke, Michał Kryża,
Karolina Rydzewska, Hanna Cegielska, Leszek
Grzeszczyk, Marcin Kaczmarek, Magdalena
Mrowicka oraz Tadeusz Piątkowski.
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Wyłoniono zwycięski projekt
Tak MOŻE wyglądać skwer Wybickiego-Derdowskiego
Skwer u zbiegu ulic Wybickiego
i Derdowskiego już wkrótce
zmieni się nie do poznania.
Znana jest wstępna koncepcja
architektoniczno-urbanistyczna.

Plany pr zygotowane pr zez zespół
p ro j e k t a n t ó w w s k ł a d z i e B a r b a r a
Drewiczewska, Maciej Drewiczewski i Ewa
Benkel ma z jednej strony zachować
dotychczasowy, sprawdzony układ
przestrzenny, a z drugiej – unowocześnić go
i uczynić bardziej przyjaznym.
Główna aleja skweru będzie łączyła – tak jak
obecnie – ulice Derdowskiego i Wybickiego.
Wokół niej rozstawione zostaną nietypowe
ławki w formie siedzisk zagłębionych
w terenie i wykończonych drewnem.
Planowane atrakcje dla najmłodszych to tor
przeszkód zbudowany z drewnianych
kubików (in. sześcianów), a także niewielkie
drewniane budki służące do zabawy.
– Projekt przebudowy skweru był moją
propozycją złożoną w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Zależało mi przede
wszystkim na tym, aby teren ten uczynić
bardziej cichym, spokojnym i zielonym.
W pobliżu znajduje się przystanek
autobusowy, wiele osób porusza się po
okolicy. Taka nowa przestrzeń pozwoli
mieszkańcom odpocząć – mówi radny
Marcin Kaczmarek.
Centralnym punktem pozostanie odsłonięty
w 2004 roku pomnik Hieronima
Rumskie Nowiny nr /lipiec/

Derdowskiego i Józefa Wybickiego.
Aleja otoczona zostanie specjalnym
wytrzymałym trawnikiem umożliwiającym
piknikowanie czy rekreację. Planowane
nasadzenia obejmują rośliny miododajne
wabiące motyle. Skwer – dzięki
zniwelowaniu różnic terenu – ma być
dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Na swoim miejscu pozostaną także drzewa,
które zostały zaadaptowane do projektu.
– Każda z propozycji konkursowych
złożonych przez architektów zawierała
c i e k a w e p o m y s ł y. M o i m z d a n i e m
najważniejszymi elementami, które pojawią
się w przyszłości w tym miejscu są ławeczki
i mini-teren rekreacyjny dla dzieci – dodaje
Marcin Kaczmarek. – Cieszę się, że tak dużą
wagę przyłożono w projekcie do zieleni.
Bogata i różnorodna roślinność z pewnością
pozytywnie wpłynie na odbiór nowego
skweru – podsumowuje.
Projekt skweru wyłoniony został w ramach
otwartego konkursu organizowanego przez
Urząd Miasta Rumi. Komisja konkursowa
doceniła zwycięski projekt m.in. za dobrze
wpisujące się w otoczenie pomysły, a także
właściwe połączenie funkcji rekreacyjnej
i reprezentacyjnej.
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Rewitalizacja Zagórza
Stan na dziś: Uzyskano wszystkie pozwolenia na budowę.
Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót remontowobudowlanych w 7 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Kombatantów 17,23,25,27,29, ul. Sabata 7, ul. Zakole 6
(etap I).
W 2017 r. miastu na projekt rewitalizacji udało się pozyskać
dofinansowanie unijne w kwocie blisko 13 000 000,00 zł.
Umowy w tej sprawie podpisał Burmistrz Michał Pasieczny
oraz Marszałek Województwa Mieczysław Struk. Rewitalizacja
składa się z części inwestycyjnej oraz z działań społecznych.

Mieszkania komunalne
Stan na dziś: Został ogłoszony przetarg na budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Żwirki i Wigury.
Budowa nowych mieszkań komunalnych w Rumi stanowi efekt działań,
prowadzonych od 2014 roku, skierowanych głównie na pozyskanie
środków finansowych. Udało się je zgromadzić dzięki realizacji programu
wprowadzonego przez burmistrza Michała Pasiecznego oraz miejską
radę. W ramach przedsięwzięcia lokatorzy dawnych mieszkań
komunalnych mogli je odkupić za 25% rynkowej wartości. W ten sposób
sprzedano 100 lokali za łączną kwotę ponad 3 milionów złotych. Kolejnym
działaniem, które umożliwiło budowę nowych mieszkań komunalnych,
było uzyskanie 35-procentowej umarzalnej pożyczki z Banku
Gospodarstwa Krajowego- niemal 2 mln złotych.
W nowo wybudowanym obiekcie znajdą się łącznie 32 lokale komunalne.

Ul. Abrahama
Stan na dziś: Został ogłoszony przetarg na
modernizację ul. Abrahama na odcinku od
ul. Piłsudskiego do mostu nad rzeką Zagórska Struga.
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Budowa węzłów integracyjnych
Stan na dziś: Zakończył się etap projektowania. Do Starostwa
Powiatowego w Wejherowie została złożona dokumentacja w celu
uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (pozwolenie
na budowę).
W 2017 r. burmistrz Michał Pasieczny podpisał umowę
z marszałkiem Mieczysławem Strukiem i wicemarszałkiem
Wiesławem Byczkowskim, gwarantującą unijne dofinansowanie na
kwotę ok. 13 mln złotych. W ramach tej inwestycji ma powstać
m.in. tunel, miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, chodniki oraz
zatoki autobusowe.

Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 9 i nr 10 oraz
budynku Cmentarza
Komunalnego.
Stan na dziś: Zakończyła się termomodernizacja budynku
Cmentarza. Rozpoczęły się prace przy Szkole Podstawowej
nr 10. Trwają prace przy Szkole Podstawowej nr 9.
Na projekt udało się pozyskać dofinansowanie unijne
w kwocie prawie 5 mln złotych. Projekt zakłada: ocieplenie
budynków, powstanie nowej elewacji, wymianę drzwi i okien
oraz zamontowania zdrowszego i energooszczędnego
oświetlenia.

Place zabaw,
ogłoszone przetargi:
Budowa placu zabaw „Strefa Radości” przy Szkole
Podstawowej nr 1 przy ul. Rodziewiczówny 10
Budowa placu zabaw, bieżni i małej architektury przy
ul. Świętojańskiej 11
Budowa placu zabaw „Przyjaciele” przy ul. Dąbrowskiego

Rumskie Nowiny nr /lipiec/
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Rumia kontroluje poziom
zanieczyszczenia powietrza
Od marca w wybranych lokalizacjach sprawdzane są testowe czujniki

Rumia testuje nowatorskie mierniki pyłów przygotowane przez zespół Politechniki Gdańskiej w ramach projektu
e-Pionier. W przyszłości mogą one pomóc utworzyć sieć monitoringu jakości powietrza oraz umożliwić
mieszkańcom zapoznawanie się z wynikami on-line.
Testowe czujniki zamontowane zostały 29
marca w miejscach zwiększonego ryzyka
zanieczyszczenia niebezpiecznymi pyłami.
Urządzenia wyróżniają się niewielkim kosztem
oraz dużą dokładnością. Nie wymagają także
zatrudniania dodatkowego wykwaliﬁkowanego
personelu do ich obsługi. Są dziełem ﬁrmy
Excento, której 100% udziałów należy do
Politechniki Gdańskiej.
– Dzięki czujnikom możliwe będzie
monitorowanie poziomu smogu w mieście.
Jeżeli wskazania na czujnikach przekroczą
ustaloną normę, będzie to sygnał do podjęcia
odpowiednich działań, np. w sytuacji, w której
zanieczyszczenia byłyby wynikiem spalania
w domowych piecach nieodpowiednich
materiałów – mówi radny Piotr Bartelke.
Po zakończeniu okresu testowego urzędnicy
ocenią wiarygodność zebranych wyników
i rozważą zakup czujników. W przyszłości mogą
pozwolić na dokładne monitorowanie jakości
powietrza na terenie Rumi, tak aby w przypadku
wystąpienia godzin alarmowych (przekroczenie
stężenia powyżej poziomu alarmowego)

możliwa była interwencja odpowiednich służb
i przekazanie informacji społeczeństwu.
Powietrze badane od 2015 roku
Nie jest to pierwsze działanie miasta w zakresie
badania stopnia zanieczyszczenia powietrza.
Pomiary szkodliwych pyłów prowadzone są
w Rumi od października 2015 roku. Zajmuje się
tym Fundacja Agencja Regionalnego
Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.
Wykonywane były one na stanowisku
pomiarowym przy Placu Kaszubskim 1 w Rumi
oraz na terenie Ośrodka RewalidacyjnoWychowawczego przy ul. Sabata 12 w Rumi.
Raporty dostępne są na stronie rumia.eu.
– Rumia podejmuje szereg działań związanych
z poprawianiem jakości powietrza. Warto
wspomnieć przede wszystkim o programie
KAWKA, dzięki któremu część budynków
z l o k a l i z o w a n y c h w re j o n i e Z a g ó r z a
podłączanych jest do centralnej sieci
ciepłowniczej. Przekłada się to na zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń. Sytuację poprawia też
przeprowadzane na bieżąco docieplanie

budynków w mieście – podsumowuje Piotr
Bartelke.
PM10 – szczególnie groźny
Szczególnie groźny dla zdrowia mieszkańców
jest pył PM10, który może powodować różne
reakcje ze strony organizmu – np. kaszel,
trudności z oddychaniem i zadyszkę,
szczególnie w czasie wysiłku ﬁzycznego.
Przyczynia się on także do zwiększenia
zagrożenia infekcjami układu oddechowego
oraz występowania zaostrzeń objawów chorób
alergicznych, np. astmy, kataru siennego
i zapalenia spojówek.
Dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu
może mieć istotny wpływ na przebieg chorób
serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać
r yzyko zachorowania na choroby
nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe badania
świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego
pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz
rozwijającego się płodu (niski ciężar
urodzeniowy, wady wrodzone, powikłania
przebiegu ciąży).
Rumia naturalnie pomysłowa
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Ulice Brzechwy i Makuszyńskiego
– ruszyły prace remontowe
W czerwcu ruszyły kolejne
i n w e s t y c j e d ro g o w e . Ty m
razem zbudowane w wersji
docelowej zostaną ulicę
Brzechwy, Makuszyńskiego
oraz część Porazińskiej.
Dla mieszkańców tej części miasta nowa
inwestycja oznacza duże ułatwienia. Przez
lata musieli oni kor zystać z wyeksploatowanej nawierzchni żwirowej. Teraz
obie ulice - znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 10
(dawnego Gimnazjum nr 4) – pokryte
zostaną kostką betonową. Tym samym
połączone zostaną z istniejącą
nawierzchnią w obrębie ulicy Janiny
Porazińskiej.
Wykonane zostaną zjazdy do posesji, oraz
wybudowana kanalizacja deszczowa.
Rozwiąże ona problem zalegania wody
opadowej, który dotychczas trapił
mieszkańców. Część piesza oddzielona
zostanie od części jezdnej kolorem kostki
brukowej – podobnie jak na ulicy Janiny
Porazińskiej.
– Budowa ulic Brzechwy i Makuszyńskiego

to jedna z wielu inwestycji w rejonie
dzielnic Zagórze oraz Szmelta, które
realizujemy. Udało się nam pozyskać
łącznie kilkanaście milionów złotych na
działania mające na celu rewitalizację tej
części miasta. Wkrótce zmieni się ona nie
do poznania – dodaje.
Planowany termin zakończenia prac to
1 października 2018 roku.

– Cieszę się, że uda się rozwiązać kolejny
problem drogowy w naszym mieście. Warto
pamiętać, że z tych ulic korzystają nie tylko
osoby mieszkające w ich pobliżu, lecz także
uczniowie z pobliskiej szkoły, którzy skracają
sobie drogę np. do przystanku autobusowego
przy ulicy Kamiennej – mówi radny Tomasz
Urbaniak-Dzienisz.

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że od dnia 1 lipca 2018 roku będzie
realizował ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz program
rządowy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zarówno nowe
świadczenie „Dobry Start” jak i świadczenie wychowawcze - Rodzina 500+ realizowane będą
przez pracowników MOPS w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7– pok. nr 04
tel.: (58) 679-65-40.
Wnioski można też składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną natomiast od 1 sierpnia 2018 r.
w formie papierowej.
Rumskie Nowiny nr /lipiec/
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Inwestycje

Przystanek
SKM
Rumia
Biała
Rzeka
Inwestycję wpisano do schematu linii kolejowych
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego opublikował
nowy schemat linii
kolejowych na Pomorzu.
W dokumencie
uwzględniono budowę
przystanku SKM Rumia
Biała Rzeka wraz
z infrastrukturą.
Ambitne plany
Dokument przedstawiony pod koniec maja
przez Urząd Marszałkowski jest kompletną
wizją rozwoju kolei na Pomorzu do 2025 roku.
Jej ostateczny kształt może ulec zmianie,
jednak rozmowy dotyczące inwestycji w Rumi
są już w toku.
– Rozmowy między PLK i Urzędem Miasta
trwają – informuje zespół prasowy PKP PLK. –
Temat rozmów dotyczy wykonania przez
miasto infrastruktury drogowej w pobliżu
przystanku, która ma zapewnić pasażerom
dostęp do obiektu. Więcej szczegółów
będziemy mogli podać w momencie
finalizowania uzgodnień, czyli najpóźniej
jesienią – dodaje.
Przystanek SKM Biała Rzeka ma powstać na
wysokości CH Por t Rumia. W ramach
inwestycji wybudowany zostanie także tunel
pieszo-drogowy łączący ulice Cegielnianą
i Grunwaldzką. Planowane jest też stworzenie
parkingu.
Budowa przystanku SKM Biała Rzeka oraz

budowa kolejnego toru na linii TrójmiastoSłupsk możliwa będzie dzięki szeroko
zakrojonej modernizacji pomorskiej kolei
przeprowadzanej przez PKP przy
zaangażowaniu środków unijnych. Zgodnie
z Krajowym Programem Kolejowym w skali
całego Pomor za na linie kolejowe
przeznaczonych zostanie aż 6 miliardów
złotych.
Modernizacja SKM Rumia Janowo
Jednocześnie kończy się modernizacja
przystanku SKM Rumia Janowo. Dotychczas
wykonano m.in. nową sieć trakcyjną
i konstrukcję peronu. Zakończono także
montaż wiaty peronowej oraz schodów.
Zamontowano też słupy oświetleniowe na
peronie, barierki oraz częściowo system
informacji pasażerskiej.
Tr wają pracę nad budową wind oraz
montażem głośników i wyświetlaczy.
Umowę między SKM a Przedsiębiorstwem
Usługowo-Handlowym „Rajbud” podpisano
5 grudnia 2016 roku. Jej wartość sięga ok. 8,2 mln zł.

Winda na peronie - Stacja Janowo

Rumia naturalnie pomysłowa

Sprawy społeczne
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Ćwiczyć każdy może…

Podsumowanie projektu „Aktywny senior”

Ponad sto osób powyżej 60 roku życia uczestniczyło w programie „Aktywny senior”.
Jego celem było przekonanie osób starszych do aktywności fizycznej.
Dla siły i zdrowia
Projekt realizowany był wspólnie z siłownią
CityGym. Treningi odbywały się dwa razy
w tygodniu, a ich proﬁl i charakterystyka
dopasowane były do grupy wiekowej. Ich koszt
– dzięki doﬁnansowaniu miasta – wyniósł
niewiele ponad 3 złote za pojedynczy trening.
– Spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu,
w trzech grupach, a co szesnaście spotkań
odbywały się kontrolne pomiary oraz analizy
składu ciała. Z dumą możemy powiedzieć,
że regularne uczęszczanie i korzystanie
z programu „Aktywny senior” u 99% seniorów
wykazało poprawę kondycji ﬁzycznej.
Rekordzista zgubił 7,5 kg tkanki tłuszczowej –
mówi Damian Złoch, menadżer klubu
i koordynator projektu.

Rumskie Nowiny nr /lipiec/

W trakcie treningu prowadzony był stały
monitoring stanu ciała i uzyskiwanych efektów.
Dodatkowo trenerzy okresowo analizowali
skład ciała. Chętni mogli także skorzystać
z porad rehabilitacyjnych oraz dietetycznych.
Uczestnikom udostępniono sale treningowe
oraz saunę.
Smaczne z pożytecznym, czyli sport i tort
Ostatni trening, z gościnnym udziałem
burmistrza Michała Pasiecznego, stanowił
okazję do podziękowań i podsumowań.
Dziesięciu seniorów, których metamorfozy były
najbardziej znaczące, otrzymało zestawy
gadżetów. Nie obyło się też bez tortu.
Podczas ostatniego treningu burmistrz Michał
Pasieczny zadeklarował chęć kontynuowania
projektu. Wpływ na decyzję miały sukcesy

osiągane przez uczestników.
– Efekty treningów przeszły najśmielsze
oczekiwania. Grupa, która uczestniczyła
w ćwiczeniach zrobiła ogromne postępy.
Pozostaje tylko się zachwycać, bo aktywność
wśród seniorów wzrosła. Każdorazowo
notowaliśmy praktycznie pełną frekwencję –
mówi Mieczysław Grzenia, przewodniczący
Rady Seniora. – Burmistrz, widząc
zaangażowanie uczestników, doszedł do
wniosku, że projekt warto rozwijać. Szkoda
byłoby zaprzepaścić dotychczasowe efekty,
zignorować ten potencjał tkwiący w ludziach –
dodaje.
Z seniorami – dla seniorów
Rumia aktywnie wspiera seniorów. Decyzją Rady
Miejskiej w 2017 roku wprowadzono Rumską
Kartę Seniora. Dzięki niej osoby starsze mogą
skorzystać z atrakcyjnych zniżek oferowanych
przez partnerów programu, a także usług
z zakresu kultury, sportu i rekreacji.
Natomiast od kwietnia tego roku najstarsi
mieszkańcy Rumi mogą bezpłatnie pobierać
tzw. pudełka życia, które w przypadku
zagrożenia zdrowia lub życia stanowią
bezcenne źródło informacji dla służb
ratowniczych. Od 2016 roku organizowany jest
również Dzień Seniora.
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Autor artykułu:
Darek Rybacki –
prowadzi blog
Szum Rumi
(www.szumrumi.pl)

Rumia
w
przewodniku
turystycznym
z 1969 roku

W 1969 roku Franciszek Mamuszka – krajoznawca,
popularyzator historii Pomorza – wydał przewodnik
turystyczny pt. „Wejherowo i ziemia wejherowska”.
Wiele miejsca poświęcono w nim Rumi, dzięki czemu
możemy na nowo odkryć nasze miasto takie, jakim
było prawie pół wieku temu.
Budowa bloków przy skrzyżowaniu
ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego

Jak wyglądało nasze
miasto w czasach PRL?
Z przewodnika Mamuszki możemy się
dowiedzieć, że życie w powojennej Rumi nie
należało do najłatwiejszych. Po wyzwoleniu
w dniu 27 marca 1945 roku nasze miasto było
nie tylko zniszczone, ale borykało się z dużymi
problemami natury organizacyjnej.
„Zarówno Rumia, jak i okoliczne wsie
ucierpiały bardzo w czasie
kilkunastodniowych walk. Wiele domów
i obiektów gospodarczych uległo zupełnemu
zniszczeniu (…). Największą trudnością było
zaopatrzenie zubożałej i ograbionej
ludności w żywność. Wiele kłopotów, wobec
braku lekarzy, przysporzył wybuch epidemii
tyfusu w pierwszych miesiącach po
wyzwoleniu. Szereg trudności rozwiązywano
wówczas organizując akcje społeczne”.
Przewodnik Franciszka Mamuszki powstawał
pod koniec lat sześćdziesiątych, czyli w czasach,
kiedy w Rumi realizowano wiele inwestycji
mieszkaniowych czy drogowych, ale też tych
związanych ze sportem. A wśród nich – wyciąg
narciarski na Górze Markowca!

„W związku z wciąż powiększającą się liczbą
ludności rozwijało się w Rumi budownictwo
mieszkaniowe, koncentrujące się
początkowo w zachodniej części miasta na
terenie dawnego lotniska oraz po stronie
północnej (…). Zespół wielkich bloków
mieszkalnych, tzw. osiedle Zagórzanka,
powstał w rejonie ulicy Dąbrowskiego,
a w ostatnich latach pięć dużych bloków
wzniesiono w rejonie ulicy Żwirki i Wigury
(…). Na uwagę zasługuje także zbudowanie
przy ulicy Mickiewicza dużego Stadionu
Miejskiego, który oddano do użytku w
1963 r. Zbudowano też na Górze Markowca
wyciąg narciarski o długości 222 metrów”.
Niestety w czasach opisywanych przez
Mamuszkę całkowicie ignorowano przyrodnicze
walory Rumi. Te same, które w XIX i na początku
XX wieku ściągały w nasze strony tysiące
kuracjuszy z całej Europy. Na ignorancji
ówczesnych włodarzy szczególnie ucierpiała…
Zagórska Struga.
„Przez środek miasta płynie w kierunku
północnym, na teren Mostowych Błot, Zagórska
Struga. Wody jej są na obszarze miasta silnie

zanieczyszczone ściekami z miejscowej
rumiańskiej [pisownia oryginalna!] garbarni,
zawierającymi substancję wywołującą zatrucia
zwierząt gaszących swe pragnienie w brudnym
strumieniu”.
Niewątpliwą zaletą Rumi z końca lat
sześćdziesiątych była przyzwoita oferta kulturalna.
Na brak zajęć nie mogli narzekać ani miłośnicy
dobrej książki, ani entuzjaści muzyki.
„Oprócz biblioteki posiada Rumia Miejski Dom
Kultury z klubem muzycznym, dwoma zespołami
muzycznymi, sekcją fotograficzną itp. Dobrze
pracuje rumiańskie kino Aurora oraz księgarnia
Domu Książki, w jednej z kawiarenek
organizowane są interesujące wieczory ZMS.
Od dawna słynie rumiański chór Lira (…). Rumia
posiada również swojego artystę ludowego:
rzeźbiarza Zygmunta Schilla”.
Jak podkreśla Franciszek Mamusza, Rumia
w latach sześćdziesiątych była miejscem
borykającym się z różnymi problemami, jednak
mimo wszystko szybko rozwijającym się.
„W Rumi brak jest jeszcze komunikacji
miejskiej, większość ulic nie ma twardej
nawierzchni. Prace przy budowie ulic
i chodników, urządzaniu placów, skwerków,
zakładaniu punktów świetlnych prowadzone
są nieprzerwanie”.
Wszystkie cytaty pochodzą z przewodnika autorstwa
Franciszka Mamuszki pt. „Wejherowo i ziemia
wejherowska” wydanym w 1969 roku (str. 107-124).
Całość dostępna jest w Cyfrowym Archiwum
Społecznym, w zakładce „Dokumenty” –
www.archiwumcyfrowerumia.pl
Pisownia i interpunkcja cytatów jest oryginalna.
Podobnie charakterystyczna odmiana „rumiański”
(ob. „rumski”).
Rumia naturalnie pomysłowa

Rumia dawniej i dziś

Historia

19

Wiadukt przy przystanku
SKM Rumia Janowo
Ważną częścią modernizowanego obecnie przystanku
SKM Rumia Janowo jest kładka piesza rozciągająca się
nad torami. Mało osób wie, że wiadukt istniał w tym
miejscu już na początku XX wieku. Do użytku oddany
został pod koniec 1907 roku i zastąpił istniejący nieopodal
przejazd strzeżony. Konstrukcję wysadzono w powietrze
w 1945 roku, a obecną kładkę zbudowano już po wojnie.

Plan przedwojennego wiaduktu, 1907 r.

Z powstaniem pierwszego wiaduktu wiąże się anegdota
przytaczana przez p. Andrzeja Sadłowskiego. Podobno
wybudowano go w tym miejscu na prywatną prośbę
administratora z Gdańska, który odwiedzał właściciela
Janowa – wówczas prywatnego folwarku. Irytowało go
bowiem, że każdorazowo musi czekać na rogatkach do
czasu aż przejedzie pociąg. Osoba ta musiała być wysoko
postawiona skoro na jego osobistą prośbę zrealizowaną
tak dużą – bądź co bądź – inwestycję. Oczywiście o ile to
prawda…

SKM Rumia Janowo dzisiaj

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI
nr 165

Dodatek
specjalny

Podsumowanie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2017/2018

K

olejny rok szkolny dobiegł końca, zatem czas najwyższy na
podsumowanie działań ekologicznych, przeprowadzonych
w placówkach edukacyjnych na terenie Związku – a warto
zaznaczyć, że była to już ich dwudziesta edycja! Każdego roku Związek
swoją ofertę edukacyjną kieruje do 250 placówek oświatowych z obszaru
swojego działania. Do aktywnej współpracy w bieżącym roku szkolnym
udało się nam zaangażować prawie 90 szkół i przedszkoli z ilością niemal
30 tys. uczniów i dzieci.
Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w dn. 14 czerwca w Szkole
Muzycznej przy ul. Bpa. Dominika w Gdyni, wręczone zostały nagrody,
a całość ceremonii uświetnił program artystyczny profesjonalnych
muzyków i uczniów Szkoły Muzycznej w Gdyni. Na uroczystości obecni
byli też przedstawiciele władz samorządowych oraz spółek
współpracujących ze Związkiem w zakresie edukacji ekologicznej.
Nagrody w konkursach zostały współsﬁnansowanie przez spółki PEWIK
GDYNIA Sp. z o.o., OPEC Sp. z o.o., oraz EKO DOLINA Sp. z o.o..
Po raz czwarty też została wręczona Róża Ekologii, przyznawana
przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin. Nagroda ta ma na celu
wyróżnienie placówek oświatowych za wybitne osiągnięcia w obszarze
edukacji ekologicznej, w tym w zakresie edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju. W tym roku statuetki powędrowały do
Przedszkola nr 10 „Pod Wieżyczką” w Sopocie oraz do Szkoły
Podstawowej nr 26 w Gdyni.
Rumskie Nowiny nr /lipiec/

Wśród laureatów indywidualnych nie zabrakło też uczniów z miasta Rumi:
Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci” XX edycja:
ź Antonina Grubba, wyróżnienie w kat. Przedszkola, Przedszkole
Niepubliczne „Janowiaczek”
ź Michelle Urzykowski, III miejsce w kat. SP Klasa I, Podstawowa
Ekologiczna Szkoła Społeczna
ź Marcin Perdyła, II miejsce w kat. SP klasa II, Szkoła Podstawowa nr 1
Konkurs Fotograﬁczny X edycja:
ź Klaudia Ambroziak, III miejsce w kat. SP klasy VII i oddziały
gimnazjalne, klasa III, Szkoła Podstawowa nr 9 z oddziałami
gimnazjalnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi
ź Liwia Torbiak, wyróżnienie w kat. SP klasy VII i oddziały gimnazjalne,
klasa III, Szkoła Podstawowa nr 9 z oddziałami gimnazjalnymi w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Rumi
Nagrody w konkursach przyznano również placówkom oświatowym –
aby zapoznać się z ich listą oraz z galerią nagrodzonych prac, zachęcamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.kzg.pl.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych
wakacji.fot. Klaudia Ambroziak, SP nr 9 w Rumi
Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!
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Wiodącym tematem czerwcowej sesji Rady Miejskiej było absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2017.
Dyskutowano także na tematy związane m.in. z inwestycjami oraz lokalizacją przyszłego Urzędu Miasta.

Absolutorium, czyli zaufanie
Abs ol utori um oznacza zatwi erdzeni e
wykonania budżetu za poprzedni rok.
W przypadku Rumi o jego udzieleniu decyduje
rada miejska. Przygotowane przez burmistrza
sprawozdanie zostało pozytywnie
zaopiniowane pr zez Regionalną Izbę
Obrachunkową, której skład orzekający
s t w i e rd z i ł , ż e d a j e o n o p e ł e n o b r a z
zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu
miasta, a wydatki bieżące nie przekroczyły
wysokości wykonanych dochodów bieżących,
co zgodne jest z wymogami wynikającymi
z ustawy o ﬁnansach publicznych. Regionalna
Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała
ró w n i e ż w n i o s e k Ko m i s j i R e w i z y j n e j
o udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
W głosowaniu za przyznaniem absolutorium
uczestniczyło 17 radnych. W tej grupie 14
poparło wniosek, a 1 wstrzymał się od głosu.
Przeciw zagłosowało 2 przedstawicieli
lokalnego klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Oszczędności i nowy Urząd Miasta
W czasie sesji zdecydowano także o obniżeniu

wynagrodzenia burmistr za Michała
Pa s i e c z n e g o . W n i o s k o w a ł o t o s a m
zainteresowany, zwracając się do rady z prośbą
o przyjęcie uchwały o obniżeniu wynagrodzenia
i apelem o nieangażowanie się w działania,
które skutkowałyby sporami w mieście.
Dyskusję wywołała także propozycja uchwały
w sprawie wyrażenia woli zlokalizowania
nowego Urzędu Miasta w obrębie skrzyżowania
ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej.
– Ta lokalizacja daje nam możliwości
ro z b u d o w y i n f r a s t r u k t u r y d ro g o w e j ,
p o s z e r z a n i e p a s ó w, a t a k ż e b u d o w y
estetycznych parkingów – mówił burmistrz
Michał Pasieczny. – Warto wspomnieć,
że niemal wszystkie analizy wskazywały,
że właśnie ten rejon uznawany jest obecnie za
nieformalne centrum Rumi – dodawał.
Radni wyrazili w głosowaniu chęć budowy
magistratu w zaproponowanym miejscu.
Tradycyjnie uchwalono kolejne miejscowe plany
zagospodarowania pr zestr zennego.
Praktycznie wszystkie uchwały zostały podjęte
jednogłośnie.

– Tego, że burmistrz uzyska absolutorium byłam
w stu procentach pewna, ponieważ to, co się
zadziało przez ostatnie cztery lata w naszej
gminie jest naprawdę pozytywnym precedensem.
Nie chcę wracać do tego, co się działo podczas
poprzednich kadencji. Mam jednak nadzieję,
że mieszkańcy zauważają zmiany w naszym
mieście. Są to nie tylko ogromne inwestycje,
przeprowadzane dzięki środkom zewnętrznym,
ale i wiele innych przedsięwzięć. Nie byłoby to
jednak możliwe, gdyby nie wspaniała praca
urzędników, często traktujących swoją pracę jak
pasję. Taką drużynę właśnie stworzył burmistrz
Michał Pasieczny, a efekty widać gołym okiem.
Współpraca układa się bardzo dobrze także
pomiędzy radą a burmistrzem. Jestem radną po
raz trzeci, więc mam pewien pogląd na te sprawę.
Trzeba podkreślić, że przez te cztery lata nie było
u nas polityki w żadnym kontekście, a wszystkie
decyzje są podejmowane z myślą
o mieszkańcach. Wiem, że brzmi to jak truizm, ale
tak właśnie się dzieje. Widać to również, gdy się
spojrzy na kalendarz imprez kulturalnych
i sportowych. Podsumowując, mam nadzieję,
że obecny burmistrz będzie pełnił tę funkcję przez
kolejną kadencję, ponieważ te działania
wymagają kontynuacji – mówi Maria Bochniak,
radna niezależna oraz przewodnicząca Komisji do
Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.
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Dzieci wcieliły się w role radnych
Pod koniec maja odbyło
s i ę w y j ą t k o w e
posiedzenie Rady
Miejskiej. W jego trakcie
rolę radnych przejęli…
przedszkolaki oraz
uczniowie szkół
w wieku od kilku do
kilkunastu lat. Wszystko
z okazji Dnia Dziecka.

II sesja Dziecięcej Rady Miejskiej
Młodzi radni dyskutowali między innymi
o rewitalizacji parku przy ulicy Chełmińskiej,
utworzeniu miasteczka rowerowego, budowie
parku rozrywki, kampanii informacyjnej dotyczącej
ochrony środowiska, a także przeprowadzania
zajęć z pierwszej pomocy. Wszystkie uchwały
zostały przegłosowane pozytywnie.
– Naprawdę jestem pod wrażeniem
przygotowania dzieci i młodzieży, a także
poziomu, jaki prezentują ich pomysły. Warto
podkreślić, że samorząd również dostrzega
p o d o b n e p o t r z e b y, c o p o k a z u j e , ż e
zaprezentowane uchwały były przemyślane –
podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. –
Takie spotkania z naszymi dziećmi i młodzieżą po
prostu napawają dumą – dodaje.
Sesję Dziecięcej Rady Miejskiej Rumi tradycyjnie
poprowadził przewodniczący Ariel Sinicki. Na sali
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obecni byli także burmistrz miasta Michał
Pasieczny oraz zastępca burmistrza Piotr
Wittbrodt. Wszystko odbyło się więc w zgodzie
z oﬁcjalną formułą. Po zakończeniu obrad młodzi
radni udali się na słodki poczęstunek, a także
otrzymali specjalne certyﬁkaty i zestawy miejskich
gadżetów.
Wydarzenie odbyło się po raz drugi. Nawiązuje do
podobnych inicjatyw organizowanych na szczeblu
centralnym. Jednym z przykładów tego typu
działań jest Sejm Dzieci i Młodzieży, czyli akcja
zapoczątkowana w latach dziewięćdziesiątych,
której celem jest propagowanie parlamentaryzmu
wśród najmłodszych.
Podobne projekty inicjowane są w pozostałych
państwach europejskich – m.in. Francji, Portugalii,
Wielkiej Brytanii czy Finlandii.

– Tego typu inicjatywy pomagają
najmłodszym przygotować się do
udziału w życiu społecznym. Młodzi
uczestnicy zobaczyli jak wygląda sala
obrad Rady Miejskiej oraz mogli
swobodnie dyskutować na ważne dla
nich tematy – mówi radna Lucyna
Szypuła. – Te same dzieci będą
w przyszłości decydowały o naszym
losie, to one będą zarządzały
miastem. Być może właśnie w tej
grupie znajdują się osoby, które
w przyszłości będą chciały czynnie
uczestniczyć w tworzeniu naszego
samorządu – dodaje.
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Sprawy społeczne

nowy cz.
cykl
II - „Jesteś tym, co jesz”

Natalia Gołąbek

Po pierwsze,
woda
Należy pamiętać, że podstawą
zdrowego odżywiania jest
odpowiednia ilość płynów
w codziennej diecie. Najczęstszym
błędem żywieniowym moich
pacjentów jest brak nawyku picia
wody – mówi dietetyk, Natalia
Gołąbek.

Naturalne jest to, że z wiekiem coraz mniej
odczuwamy pragnienie, dlatego rzeczywiście
możemy „zapomnieć” o tym, żeby wypić
odpowiednią ilość wody w ciągu dnia. Dlaczego
woda jest taka ważna? Przyjmuje się,
że organizm dorosłego człowieka w około 60%
składa się właśnie z niej.
Woda wpływa m.in. na przemianę materii,
regulację temperatury ciała, ma znaczenie dla
odpowiedniej pracy stawów, mózgu czy wzroku.
Niedobór wody w organizmie zaburza jego
prawidłowe funkcjonowanie. Podstawą
zdrowego i skutecznego odchudzania zawsze
jest odpowiednia podaż płynów w diecie.
Co to znaczy odpowiednia? Przysłowiowe 2 l
wody dziennie nie dla każdego jest właściwą
ilością. W przypadku dzieci i młodzieży ta
wartość oscyluje w granicach 1,5 l na dobę.
Natomiast w przypadku osób dorosłych
najlepiej stosować następującą zasadę:

na każdy kilogram masy ciała należy spożywać
30 ml wody. I tak dla osoby o masie ciała równej
60 kg, odpowiednia ilość płynów w ciągu doby
będzie wynosić ok. 1,8 l, a już dla osoby ważącej
90 kg wartość ta wzrasta do 2,7 l. Czy ma
znaczenie jaki rodzaj płynów spożywamy?
Ja polecam przede wszystkim wodę źródlaną,
mineralną czy ﬁltrowaną wodę kranową.
D l a o s ó b , k t ó re n i e m a j ą p ro b l e m u
z nagminnymi wzdęciami, zaparciami czy
nadkwasotą, polecam także wodę gazowaną. By
uatrakcyjnić smak wody warto dodawać do niej
sezonowe owoce, obecnie świetnie nadają się
do tego truskawki, a także świeża mięta czy
melisa. Należy zwiększać ilość
płynów w swojej diecie w okresie wiosennoletnim, a także w czasie uprawiania aktywności
ﬁzycznej, gdyż podczas upałów oraz
wzmożonego wysiłku ﬁzycznego, wraz
z wydzielanym potem dużo intensywniej

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia
Interesanci przyjmowiani są codziennie w godzinach pracy
(pon. 9:00-17:00;wt.-pt. 7:30-15:30).
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Referat
Gospodarki Nieruchomościami przyjmuje zgodnie
z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem czwartków.
Referat Podatków i Opłat Wydziału FinansowoBudżetowego oraz Wydział Spraw Społecznych przyjmują
zgodnie z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem wtorków
i czwartków.

tracimy wodę z organizmu.
Dla prawidłowego nawodnienia organizmu
istotne jest regularne dostarczanie płynów
w ciągu dnia. Nie należy wypijać dużej ilości
wody jednorazowo, gdyż efekt nawodnienia
będzie znikomy. Zaleca się by przez cały dzień,
co ok. 15-20 minut, wypijać kilka łyków wody.
Dzięki temu zaczynamy pić wodę nie dlatego, że
czujemy pragnienie, tylko dlatego, że jesteśmy
do tego przyzwyczajeni.
Zaręczam, że to jeden z najzdrowszych
nawyków żywieniowych jaki jesteśmy w stanie
wypracować. Pozytywne efekty regularnego
przyjmowania płynów widoczne są już po
niedługim czasie. Nasze samopoczucie mocno
się poprawi, a nasz organizm będzie nam za to
ogromnie wdzięczny.
*** Autorem artykułu jest dietetyk Natalia
Gołąbek.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek
o godz. 18.30 odbywają się spotkania dla osób z zaburzeniami odżywiania.
Miejsce spotkań: MOPS w Rumi, ul. Starowiejska 46, wejście od podwórza.
Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com
Grupa DDA/DDD Rumia spotyka się w każdą środę o godz.
18:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi,
ul. Starowiejska 46 . Więcej informacja na http://dda-rumia.pl.

Kalendarz imprez
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lipiec 2018
1. niedziela

4. środa
5. czwartek

godz. 19:45 Koncert Zespołu PECTUS, Stadion Miejski,

18. środa

godz. 19:00 Koncert Organowy, wyk. Maria Hilla oraz Karol Hilla,

ul. Mickiewicza 43

Paraﬁa NMP Wspomożenia Wiernych, ul. NMP Wspomożenia

godz. 21:30 Koncert Ewy Farny, Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 43

Wiernych 1

godz. 19:00 Koncert Organowy wyk. Piotr Janicki, Paraﬁa NMP

19. czwartek

Kultury

Wspomożenia Wiernych, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1
godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejskiego Domu Kultury

godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejskiego Domu

20. piątek

godz. 18:00 Koncert Yagi Kowlaik, artystka Krakowksiego Teatru
Piosenki Francuskiej, Scena Letnia Miejskiego Domu Kultury

godz. 19:00 Koncert Mis i Gongów wyk. Lucyny Bierut-Mazurek,
wstęp 30 zł rezerwacja 722-303-520, Miejski Dom Kultury,

21. sobota

ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00 Wycieczka rowerowa, trasa Szmelta, Stara Piła,
Piekiełko, Koleczkowo Młyn, Marchowo, Miejski Dom Kultury,

6. piątek

godz. 18:00 Koncert zespołu Czerwony Tulipan, Scena Letnia

ul. Mickiewicza 19

Miejskiego Domu Kultury

godz. 10:00-20:00 Zlot Foodtrucków, Miejski Dom Kultury,
ul. Mickiewicza 19

7. sobota

godz. 10:00 Wycieczka rowerowa, trasa: Mrzezino, Osłonino,
Beka, Ujście Zagórzanki, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

22. niedziela

godz. 10:00-20:00 Zlot Foodtrucków, warsztaty HIP HOP,
POPING, STREETDANCE, FIRE SHOW, Miejski Dom Kultury,

godz. 12:00-16:30 Be Active Tour Ewa Chodakowska, Boisko

ul. Mickiewicza 19

Boczne, ul. Mickiewicza 43

godz. 19:00-21:00 VI Festiwal Kultury Białoruskiej na Pomorzu

12. czwartek
13. piątek

godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejskiego Domu

Koncert Orkiestry Symfonicznej z Mińska, Hala Widowiskowo-

Kultury

Sportowa, ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00-13:00 Marcin Gortat Camp, dzieci 9-13 lat, Hala

25. środa

godz. 19:00 Koncert Organowy, wyk. Gail Archer, Paraﬁa NMP
Wspomożenia Wiernych, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1

Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49
godz. 15:00-17:00 Marcin Gortat Camp, młodzież 14-16 lat, Hala
Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49

26. czwartek

godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejskiego Domu Kultury

28. sobota

godz. 19:00-21:00 Koncert Muzyko Rozrywkowej i Filmowej –

godz. 18:00 Koncert „Muzyka świata”, Scena Letnia Miejskiego
Domu Kultury

Polska Orkiestra Muzyki Filmowej, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi 58 671-01-98
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Komisariat Policji w Rumi 58 679-67-22
Straż Miejska w Rumi 58 671-94-73
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992 | 58 679-96-00
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 | 58 621-90-19
Pogotowie Energetyczne 991 | 801-404-404
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi 58 679-65-89
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58 671-05-56
Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00

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

TELEFONY
KONTAKTOWE

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

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

Rumska Rada Seniorów spotyka się w Stacji Kultura w każdy ostatni wtorek miesiąca
w godz. 12:00-14:00. Zapraszamy do rozmowy, będziemy razem przekonywali
władze Rumi, szukali sposobów realizacji najlepszych wspólnych pomysłów.
Rumskie Nowiny nr /lipiec/

Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi wraz z Zastępcami przyjmują mieszkańców
w poniedziałki, w godz . 13:00-17:00, po uprzednim umówieniu się przez
Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

podarujżycie
podarujkrew
zostań dawcą krwi

Ponad 39 litrów krwi zebrano w Rumi podczas zbiórki 26 maja 2018 r.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM PARTNEROM AKCJI

Bank Rumia Spółdzielczy

Burmistrz Rumi, Michał Pasieczny
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, Ariel Sinicki
składają

PODZIĘKOWANIA
dla partnerów akcji

CZYSTA RUMIA
9 czerwca 2018

KSIĘGARNIA

epos

Biuro Rachunkowe

Studio Haftu i Szycia
Bank Rumia Spółdzielczy

