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Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzyło się w
Z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej,
w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się
jubileuszowa gala. W uroczystości uczestniczyli między
innymi pomorscy samorządowcy, w tym zastępca
burmistrza Rumi Piotr Wittbrodt.
W gronie ponad 300 osób, w tym aktywnych i byłych
instruktorek i instruktorów ZHR, wspominano początki
organizacji, teraźniejszość oraz wyzwania i oczekiwania, przed
jakimi stoi ruch harcerski w Polsce. Wystąpienia i pokazy
przeplatały piosenki harcerskie wykonane przez zuchy, harcerki
oraz wędrowników i instruktorów pomorskiego ZHR-u.
Najstarsi stażem czynni instruktorzy otrzymali okolicznościowe
proporce, a przybyli goście status przyjaciela ZHR.

kwietniu w skrócie

02.04.2019 r. ZHR ma już 30 lat

02.04.2019 r. Zorganizowali niebieski przemarsz, by mówić o autyzmie
Nauczyciele, samorządowcy oraz miłośnicy siatkówki rywalizowali
podczas Turnieju o Puchar Belfra w Piłce Siatkowej. Najlepsi okazali
się zawodnicy z drużyny Atak Przymorze. Rozgrywki odbywały się
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Turniej
odbywa się po raz siedemnasty – mówi Maciej Jaworski, główny
organizator imprezy oraz nauczyciel ze Szkoły Podstawowej numer
8 w Rumi. – Jego idea zrodziła się w obecnej SP 8. Walerian
Bernaciak, nauczyciel wychowania ﬁzycznego, wpadł na pomysł,
by scalić i zintegrować środowisko lokalne, wyciągnąć ludzi zza
biurek i zachęcić ich do uprawiania sportu masowego, jakim jest
siatkówka – podkreśla. W turnieju mogą wziąć udział
przedstawiciele wszystkich lokalnych środowisk, którzy na co dzień
spotykają się i amatorsko uprawiają sport.

13.04.2019 r. Kolejne sukcesy Arki Rumia
Rumskie Nowiny nr /maj/
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Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne Superkids
zorganizowało „Niebieski
marsz przedszkolaków”.
Placówka zaprosiła do
udziału zaprzyjaźnione
jednostki, dzięki czemu
ulicami Rumi przeszło
wspólnie kilkadziesiąt osób.
Zwieńczeniem wydarzenia
było symboliczne
wypuszczenie niebieskich
balonów w miejskim parku.

06.04.2019 r. Zagrali w siatkę o puchar belfra

Zawodnicy klubu Arka Rumia wzięli udział w zawodach odbywających się w trzech różnych
miastach. W Gdańsku jako pierwsi zagrali najmłodsi, czyli mini-żacy. Drużyna pod wodzą trenera
Arkadiusza Skrzyńskiego wystartowała w pierwszym tegorocznym turnieju z cyklu Regionalny
Turniej Dzieci i Młodzieży. W zawodach organizowanych przez RC Lechię Gdańsk uczestniczyło
w sumie 17 drużyn. Rumianie uplasowali się na bardzo dobrym – piątym miejscu. Druga impreza
tego dnia to Mistrzostwa Polski Kobiet w Rugby 7, których gospodarzem był Warszawski AZS AWF.
Najbardziej doświadczone rumskie zawodniczki z drużyny Gladiatorek (Maja Górska, Zuzanna
Sadowska i Justyna Stawicka) zasiliły szeregi Diablic z Rudy Śląskiej, wygrywając wszystkie mecze
w grupie pierwszej ligi. Tym samym dziewczęta awansowały z drużyną do najmocniejszej ligiekstraklasy. Ostatni na boisko wybiegli seniorzy z RC Arki Rumia. Na boisko Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ulicy Gdyńskiej w Rumi wybiegły dwie najlepsze drużyny ubiegłego sezonu,
czyli Arka Rumia i Sparta Jarocin. Mimo bardzo wyrównanej gry, szala zwycięstwa przechyliła się na
korzyść rumian. Mecz zakończył się wynikiem 28-22 dla Arki.
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Wydarzenie

DŹWIGALI SETKI KILOGRAMÓW,
BY POMÓC MAŁEJ ZOSI
Sześciu siłaczy mierzyło się w sześciu
wymagających konkurencjach, by zdobyć
Halowy Puchar Polski Strongman.
Zawodników, którzy zjawili się w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
oceniali wspólnie Mariusz „Pudzian”
Pudzianowski oraz Mateusz „Sumik”
Ostaszewski. Sportowym zmaganiom
przyświecał szczytny cel – zbiórka
pieniędzy dla małej Zosi, która cierpi na
rzadką chorobę skóry.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Trzecia edycja zawodów strongman w Rumi odbyła się 31 marca i przyciągnęła
takie nazwiska jak: Dariusz Wejer, Konrad Karwat, Grzegorz Szymański, Michał
Kopacki, Marcin Schabowski oraz Krzysztof Kacnerski.
Wśród konkurencji, które czekały na siłaczy, wymienić można: zegar, belkę
z obciążeniem, kule, martwy ciąg oraz wagę płaczu. Wstęp na zawody był wolny,
a licznie zgromadzona na hali publiczność chętnie dopingowała swoich
faworytów. Najlepszy okazał się Dariusz Wejer. – Zawody poprowadził
Bartłomiej Szreder. Sędziował głównie Mariusz Pudzianowski, który przyjechał
poturbowany po walce, ale podkreślał, że do Rumi zawsze da radę przybyć,
co jest bardzo miłe – podkreśla Jolanta Król, dyrektor MOSiR-u.
NAPIĘTE MIĘŚNIE I OTWARTE SERCA
W przerwach między konkurencjami odbywały się licytacje charytatywne na
rzecz 11-letniej Zosi, mieszkanki Rumi, która urodziła się z bardzo rzadką
chorobą skóry.
– Mateusz Ostaszewski prowadził licytacje z ogromnym sercem
i zaangażowaniem. Zosia Hinz była bardzo szczęśliwa, przez cały czas mu
towarzyszyła – dopowiada dyrektor MOSiR-u.
Rumianie chętnie wspierali dziewczynkę, dużym zainteresowaniem cieszyły się
m.in. rękawice Mariusza Pudzianowskiego, które założył do walki z Szymonem
Kołeckim na KSW 47. Dzięki hojności licytujących, w kilka godzin udało się
zebrać ponad 6 tysięcy złotych.
SPISALI SIĘ NA MEDAL
– Frekwencja bardzo dopisała, zainteresowanie wydarzeniem było ogromne,
naprawdę się tego nie spodziewałam. Rumianie jak zawsze spisali się też na
medal w kwestii pomocy innym – mówi Jolanta Król. – Myślę, że będziemy
kontynuować ten Puchar Polski. Obawiałam się, jak to wyjdzie na hali, ponieważ
mamy tu do czynienia z ogromnymi ciężarami, ale zabezpieczenia
spowodowały, że hala w żaden sposób nie ucierpiała – podsumowuje.

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ZAWODÓW:
1. miejsce: Dariusz Wejer 28 pkt.
2. miejsce: Konrad Karwat 27 pkt.
3. miejsce: Grzegorz Szymański 23,5 pkt
4. miejsce: Michał Kopacki 18,5 pkt.
5. miejsce: Marcin Schabowski 15 pkt.
6. miejsce: Krzysztof Kacnerski 14 pkt.
Rumia naturalnie pomysłowa
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CZEŚNIK I KUSTER NAJLEPSI
PODCZAS LOTTO DUATHLON ENERGY RUMIA

Pogoda nie rozpieszczała zawodników LOTTO Duathlon Energy Rumia 2019.
Na zmianę świeciło słońce, wiał zimny wiatr oraz spadała temperatura
powietrza. Mimo niesprzyjających warunków startującym udało się osiągnąć
świetne wyniki w każdej kategorii.

USŁYSZELI HYMN
Zgodnie z protokołem zawodów rangi
mistrzowskiej, w niedzielę 14 kwietnia, chwilę
po godzinie 11:00, uczestnicy odśpiewali
Mazurka Dąbrowskiego. Wydarzenie oficjalnie
otworzyli zastępca burmistrza miasta Piotr
Wittbrodt oraz dyrektor MOSiR-u Jolanta Król.
Kilka minut później zawodnicy pierwszego
wyścigu mistrzostw Polski Age Group na szybko
próbowali dogrzać swoje organizmy,
a punktualnie o 11:15 wystartowali pierwsi
biegacze.
POZA ZASIĘGIEM INNYCH
Bezkonkurencyjna wśród kobiet okazała się
Maria Cześnik (czas 01:04:22), która na metę
przybiegła z przewagą ponad dwóch minut nad
drugą Marią Pytel (01:06:36). Tym samym
Cześnik udowodniła, że w Polsce na chwilę
obecną nie ma zawodniczki, która mogłaby
z nią konkurować.
– Kilka dziewczyn nie przyjechało do Rumi i nie
mogły wystartować, na przykład Roksana
Słupek. Każde zwycięstwo cieszy, mam
nadzieję, że to będzie udany sezon –
powiedziała na mecie złota medalistka.
– Jestem zadowolona z drugiego miejsca,
nawet traktuje je jak zwycięstwo, bo wiem
dobrze, że Marysia Cześnik jest całkowicie poza
zasięgiem, o czym mówią czasy. Wiemy jakiej
klasy jest to zawodniczka, dlatego nie jest
żadnym wstydem stanąć na drugim stopniu
podium, skoro wyżej jest dwukrotna
uczestniczka igr zysk olimpijskich –
skomentowała Maria Pytel. Na trzeciej lokacie
uplasowała się Natalia Zych z czasem 01:08:40.
CENNIEJSZE OD MIĘŚNI
W rywalizacji mężczyzn wygrało doświadczenie. Tak zresztą powiedział na mecie
Sylwester Kuster (czas 00:57:18), który przez
cały wyścig „czaił” się za czołówką, natomiast
skutecznie zaatakował pod koniec, wyprzedzając Jacka Krawczyka.
– Wiem, że Jacek się nie obrazi, ale
Rumskie Nowiny nr /maj/

zadecydowało moje doświadczenie. Nieco
przewidziałem scenariusz wyścigu, dlatego
wiedziałem, jak rozłożyć siły – komentował na
głębokim wdechu złoty medalista mistrzostw
Polski Elity.
Jacek Krawczyk prowadził przez większość
wyścigu i na metę dobiegł z czasem 00:57:23.
Trzeci uplasował się zawodnik lokalnego klubu
UKS Tri-Team Rumia Kamil Damentka
z czasem 00:57:32.
TO TYLKO HOBBY
W wyścigu amatorów drugi rok z rzędu
bezkonkurencyjny okazał się Michał Czapiński
– czas 00:55:53. Od początku narzucił szybkie
tempo i uciekł pozostawiając stawkę daleko
z tyłu. Drugi na mecie zameldował się Jakub
Ruciński z czasem 00:57:07.
– Miałem trochę problemów na zmianie,
ale cieszę się, że nie wpłynęło to na ostateczny
wynik. Michał był poza zasięgiem, dlatego
jestem zadowolony z wyniku – mówił Ruciński.
Na trzecim miejscu uplasował się Daniel
Jakimiuk (czas 00:57:07), który do Rumi

przyjechał aż ze Szklarskiej Poręby.
Wśród kobiet najszybsza okazała się Urszula
Kafarska z czasem 01:03:26. Na mecie
wyglądała na lekko zaskoczoną i pytana, jaką
minę mieli mężczyźni, gdy ich wyprzedzała,
odpowiedziała:
– Groźną, ale może to przez ten wiatr? – śmiała
się Kafarska.
Nieco później na mecie zameldowała się Anna
Halska z czasem 01:05:24.
MŁODZIEŻ POKAZAŁA KLASĘ
Emocji nie brakowało również w biegu
młodzików i juniorów młodszych. Pełni energii,
pasji i dążący do Elity młodzi adepci, postawili
na mocne tempo wyścigu. Pierwszy na mecie
zameldował się Maksymilian Kopiczko
z czasem 00:30:50. Tylko 10 sekund później swój
wyścig ukończył Jakub Bogusiewicz z czasem
00:31:00.
Wśród dziewczyn pierwsza przybiegła
utalentowana Józefina Młynarska z czasem
00:34:59. Warto podkreślić, że młodzi
zawodnicy po ukończonym wyścigu
zachowywali się z ogromną klasą. Jeden
drugiemu gratulował, inni się pocieszali. Taka
postawa cieszy i pokazuje, że rywalizuje się na
trasie, ale poza trzeba okazywać sobie
wzajemny szacunek.
POGODA TO NIE PROBLEM
Organizatorzy obawiali się, że pogoda może
mocno rozdawać karty. Zawodnicy zabezpieczyli odpowiednio swoje organizmy przed
wiatrem. Większość z nich przyznawała nawet,
ż e t a k a p o g o d a b a rd z i e j m o t y w u j e
i testuje sportowy charakter.
– O wiele bardziej wolę startować przy takiej
temperaturze. Jak jest zbyt ciepło, to nie są moje
klimaty – mówił na mecie Sylwester Kuster.
– Wystarczy odpowiednio się ubrać, zabezpieczyć ciało i nic nie jest straszne – dodawała
Maria Cześnik.
TO NIE KONIEC!
Była to pierwsza odsłona cyklu LOTTO Duathlon
Energy i zaledwie początek tegorocznych
emocji. Drugie, równie emocjonujące
spotkanie, odbyło się w Ustce (28 kwietnia),
natomiast zwieńczeniem cyklu będą zawody
odbywające się 22 września w Gniewinie.
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X Pomerania
Cup

Najlepsi zawodnicy karate
zmierzyli się w Rumi

Dziesiąta edycja Pomerania Cup, czyli Mistrzostw o Puchar Burmistrza Rumi i Starosty
Wejherowskiego w Karate, po raz kolejny zawitała do naszego miasta. Organizatorem
wydarzenia był Klub Sportowy Karate „Sakura”.
Aż 250 osób z 19 klubów przyjechało do Rumi.
Poza klubami z Polski z zaproszenia Klubu
„Sakura” skorzystali także karatecy rosyjscy.
Zawodnicy r ywalizowali w ponad 50
kategoriach podzielonych według wieku, wagi
czy płci.
Najlepszy klub klasyfikacji medalowej
otrzymał Puchar Pomorza Burmistrza Rumi.
Puchary Starosty Wejherowskiego przyznano
najlepszej zawodniczce i zawodnikowi.
W jubileuszowej edycji zawodów najlepszą
zawodniczką została Aleksandra Klimik
z klubu Shotokan z Lęborka. Wśród mężczyzn
bezkonkurencyjny okazał się Wojciech Wawer
z klubu Karate i Rekreacji Sonkei z Gdańska.
Kategorię drużynową wygrał Klub Sportowy
Gokken z Chwaszczyna.
Głównym organizatorem wydarzenia był Klub
Sportowy Karate „Sakura”, który od wielu lat
popularyzuje tę wschodnią sztukę walki wśród

mieszkańców Rumi. Jego członkowie
i trenerzy to zdobywcy setek medali lokalnych,
o g ó l n o p o l s k i c h i m i ę d z y n a ro d o w y c h
zawodów sportowych.
– Od początku naszym głównym celem była
popular yzacja karate wśród dzieci
i młodzieży, rozwój ich sprawności fizycznej,
a poprzez wymagające treningi,
kształtowanie ich wytrwałości, pokory,
rozwagi i wielu innych cech które są bezcenne
w codziennym życiu – deklarują założyciele
KSK „Sakura”.
Karate to sztuka i sport walki stworzone
w Japonii. Pierwotnie dla mieszkańców
Okinawy była to metoda samoobrony bez
użycia broni. Charakterystyczny dla karate jest
system stopni uczniowskich i mistrzowskich.
Został stworzony na bazie judo. Współcześnie
karate w wersji Shotokan mogą trenować już
przedszkolaki.

– Cieszę się, że w Rumi po raz kolejny
zorganizowano Pomerania Cup. Jest to turniej
z tradycjami – mówi radny Tomasz UrbaniakDzienisz. – Karate to wyjątkowa dyscyplina,
która uczy samokontroli i panowania nad
emocjami. Z drugiej strony daje okazję do
solidnego treningu rozwijającego ciało i umysł,
a to w sporcie jest najważniejsze – dodaje.

Kultura

Artyści z Białorusi wystąpili
Było energetycznie, sentymentalnie i żywiołowo . W ramach
kolejnej edycji Festiwalu Kultury
Białoruskiej na scenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
wystąpili czołowi białoruscy
muzycy, tancerze i akrobaci.

Festiwal Kultury Białoruskiej na Pomorzu to cykliczne
przedsięwzięcie, którego celem jest integracja
polskich i białoruskich środowisk artystycznych,
a także przybliżanie mieszkańcom Pomorza folkloru
Białorusi. Każdego roku w naszym województwie
organizowana jest trasa koncertowa, której stałym
Rumia naturalnie pomysłowa
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KOLEJNOŚĆ MIEJSC XXI BIEGU
WIELKANOCNEGO
Bieg dziewcząt r. 2010 i młodsze
I miejsce – Pieńkowska Natasza
II miejsce – Posańska Julia
III miejsce – Jabłecka Julia
Najmłodsza zawodniczka: Nikola
Rumkowska (2017r.)
Bieg chłopców r. 2010 i młodsi
I miejsce – Czerwionke Robert
II miejsce – Śmigielski Alan
III miejsce – Bartke Dawid
Najmłodszy zawodnik: Przeniczny
Bartosz, Bareła Nikodem, Pietrzal
Maksymilian (2015r.)

bieg wielkanocny

Blisko 140 zawodników wystartowało w XXI Biegu Wielkanocnym.
Tegoroczna trasa została wyznaczona w parku przy ul. Starowiejskiej.
Na zwycięzców oprócz specjalnych „wielkanocnych” statuetek i medali
czekały nagrody ﬁnansowe i rzeczowe.

Bieg dziewcząt r. 2006/2007
I miejsce – Adrych Ewa
II miejsce – Stępińska Kornelia
III miejsce – Browarczyk Telimena
Bieg chłopców r. 2006/2007
I miejsce – Gruca Kamil
II miejsce – Janiak Mikołaj
III miejsce – Pol Michał
Bieg dziewcząt r. 2003/2005
I miejsce – Białek Magdalena
II miejsce – Dominika Roloff
III miejsce – Myk Natalia
Bieg chłopców r. 2003/2005
I miejsce – Wiśniewski Michał
II miejsce – Gajewski Wiktor
III miejsce – Browarczyk-Bogdziewicz
Cyprian
Bieg open kobiet r. 1999 i starsze
I miejsce – Ławrukajtis Anna
II miejsce – Sobczak Ela
III miejsce – Kohnke Daria
Biegu open mężczyzn r. 1999 i starsi
I miejsce – Tomeczkowski Paweł
II miejsce – Bruchman Karol
III miejsce – Hebel Sławomir
Bieg juniorek r. 2000/2002
I miejsce – Ławrukajtis Anna
II miejsce – Rytlewska Alicja
III miejsce – Topp Zofia
Bieg juniorów r. 2000/2002
I miejsce – Soczyński Maciej
II miejsce – Tuszyński Filip
III miejsce – Licbarski Maciej

w Rumi

przystankiem jest również nasze miasto.
W tym roku przed mieszkańcami Rumi
zaprezentowali się utalentowani białoruscy wokaliści:
znany już w Polsce (koncertował kilkakrotnie
w naszym kraju) Paweł Kozicz z Białoruskiego
Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki
w Mińsku oraz Aleksander Minionok nazywany
„białoruskim Justinem Bieberem”.
Przed lokalną publicznością wystąpiła też Monika
Miedzianowska - pochodząca z Koszalina
absolwentka Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki
w Gdańsku, aktualnie występująca w Holandii.
Trójka solistów wspomagana była przez chór
ze Szkoły Muzycznej Yamaha.
Ponadto niezapomniany popis fizycznych
Rumskie Nowiny nr /maj/

umiejętności dali akrobaci i gimnastycy ze Szkoły
Rezerw Olimpijskich z Mińska, czyli czołowi
przedstawiciele białoruskiej gimnastyki artystycznej,
którzy specjalnie dla widzów z Polski przygotowali
zupełnie nową choreografię.
Za brawurowy i pełen energii występ gromkimi
brawami nagrodzono też zespół jazzowy Taran
z Mińska. Jego założycielem jest Anatolij Taran, jeden
z najlepszych akordeonistów na świecie, zdobywca
Pucharu Świata w grze na akordeonie w 2016 roku.
Oprócz tego rumską scenę uświetniły występy znanej
z poprzednich edycji festiwalu Szkoły Tańca
Współczesnego Sensacja z Witebska. Jest to
największa prywatna szkoła na Białorusi, która
w swoich 4 filiach w ciągu 25 lat działalności
wykształciła ponad 16 tysięcy tancerzy. Osobny
program zaprezentowały też uczennice ze Szkoły
Tańca Flic w Lęborku.
Dyrektorem artystycznym przedsięwzięcia jest Igor
Jankowski. Poza Rumią artyści odwiedzili m.in. Puck,

Malbork, Gdańsk, Starogard Gdański oraz Żukowo.
Honorowym patronatem objęła wydarzenie
Ambasada Republiki Białorusi w Rzeczpospolitej
Polskiej.
– Zainteresowanie było bardzo duże. Na trybunach
pojawiło się kilkaset osób – mówi dyrektor MOSIR
Jolanta Król. – W tym roku nowością były występy
akrobatów i gimnastyków, którzy zaprezentowali
efektowne ewolucje. Nasi goście z Białorusi
podkreślali, że autorami programu zarówno
muzycznego, jak i sportowego są ludzie młodzi,
często rozpoczynający swoje kariery. Widać, że
w swoje występy wkładają mnóstwo pracy – dodaje.
– Duże wrażenie zrobiły na mnie występy
akrobatów, jednak szczególnie miło wspominam grę
na akordeonie Anatolija Tarana. Mam wielki
sentyment do tego instrumentu, ponieważ także
jestem akordeonistką – mówi radna Lucyna Miotk. –
Koncert pełen był zresztą pięknej muzyki
i efektownych występów artystycznych – dodaje.
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Wydarzenie

Nowimieszkańcy
ZagórskiejStrugi
Ponad 14 tysięcy młodych, mierzących do kilku centymetrów,
pstrągów potokowych wpuścili do Zagórskiej Strugi rumscy
wędkar ze. Realizowane 23 kwietnia zar ybianie było
współﬁnansowane przez urząd miasta.

WIELOLETNI ZWYCZAJ
Zarybianie Zagórskiej Strugi realizowane
jest cyklicznie, wiosną lub latem.
W działania, oprócz gminy, zaangażowany
jest Polski Związek Wędkarski.
– Właściwie od początku istnienia koła, czyli
już od 45 lat, Zagórska Struga jest corocznie
zar ybiana pstrągiem potokowym. Tym
razem do rzeki trafił wylęg żerujący, każda
sztuka mierzy do 2 centymetrów – mówi
Tadeusz Jaśkowiak, sekretarz koła PZW
nr 50 w Rumi.
Z POMOCĄ CZŁOWIEKA
Ryby pochodzą z lokalnej hodowli, będącej
jedną z najstarszych w regionie i która jako
jedyna znajduje się na cieku. Oznacza to,

że wypuszczone na wolność drapieżniki mają
ułatwioną aklimatyzację.
– Przez brak przepławki, czyli kanału
umożliwiającego przedostanie się z dolnego
na górny poziom wody, możliwości wejścia
ryby z morza praktycznie nie ma. Staramy się
więc zarybiać ten odcinek w miejscach, gdzie
najłatwiej pstrągom przeżyć – wyjaśnia
Tadeusz Jaśkowiak.
NIECODZIENNY WIDOK
Jak podkreślają wędkarze, przy corocznym
spuszczaniu wody na okres zimowy większość
pstrągów potokowych spływa w kierunku
morza. Później jednak wracają.
– Jesienią czy latem w Zagórskiej Strudze
można dojrzeć nawet metrowe trocie i pstrągi.

Aż się wierzyć nie chce – przekonuje sekretarz
rumskiego koła.
POD KONTROLĄ
Należy pamiętać, że w wodach będących
w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego obowiązują określone regulacje
dotyczące ochrony pstrąga potokowego. Osoby
dopuszczające się nielegalnego połowu ryb,
w zależności od ich wartości, popełniają
wykroczenie lub przestępstwo.
– Presja wędkarska na szczęście jest bardzo
mała. Większość wędkarzy udaje się na Redę.
Na Szmelcie zdarza się, że niczego nieświadome
dzieci dopuszczają się nielegalnego połowu.
Nie widać jednak, żeby tego pstrąga było dużo
więcej czy dużo mniej – podsumowuje wędkarz.

WIELKANOCNE PISANKI
W PARKU STAROWIEJSKIM

Dekoracje ważące 17 kilogramów i mierzące 150 centymetrów zostały
ustawione w pobliżu Miejskiego Domu Kultury. Tego typu dekoracje po raz
pierwszy pojawiły się w miejskiej przestrzeni.
Rumia naturalnie pomysłowa

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

Kultura

Opowieści z meekhańskiego
pogranicza. Północ-Południe
Robert M. Wegner
Jeśli proza życia przytłacza, w pracy wymagają za wiele, a domowe
porządki wywołują palpitacje serca, to czas na zmiany. Marzenia
o dawnych wartościach, szlachetności i odwadze nie muszą być
tylko mrzonkami – w meekhańskim uniwersum takie przymioty
jeszcze istnieją.
Imperium Meekhańskie jest światem
stworzonym przez Roberta M. Wegnera,
którego okrzyknięto wschodzącą gwiazdą
polskiej fantasy. Jest pięciokrotnym laureatem
N a g ro d y i m . J a n u s z a A . Z a j d l a o r a z
wielokrotnym laureatem innych nagród.
Na Euroconie 2014 otrzymał nagrodę
Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction
(ESFS) dla najbardziej obiecującego młodego
twórcy – Encouragement Award. Jego cykl
meekhański zaczyna też powoli podbijać rynki
zagraniczne.
Pierwszą Nagrodę im. Janusza A. Zajdla Wegner
otrzymał za opowiadanie Wszyscy jesteśmy
Meekhańczykami, które zostało zamieszczone
w zbiorze Opowieści z meekhańskiego
pogranicza. Północ–Południe.
Północ-Południe, to pierwszy z pięciu tomów
cyklu, na który obecnie składają się dwa tomy
opowiadań (Północ-Południe oraz WschódZachód) oraz trzy tomy w formie powieści.
Pierwszy tom zabiera czytelnika w dwa bardzo
skrajne – zarówno geograficznie jak i kulturowo
– zakątki Imperium Meekhańskiego. Z jednej
strony (Północ) mamy lód, śnieg, mróz. Druga
kraina (Południe) to piach, żar i słońce.

Pierwsza część tomu, o podtytule Topór i skała,
rozgrywa się na dalekiej i mroźnej północy,
której strzeże nieustraszona Górska Straż.
Na naszych oczach rodzi się legenda
o niepokonanych żołnierzach Szóstej Kompanii,
którzy zostaną zapamiętani jako Czerwone
Szóstki. Liczy się przede wszystkim żołnierski
honor, lojalność i obowiązek. Chociaż centralną
postacią jest porucznik Kenneth, w pewnym
sensie cała kompania tworzy bohatera
zbiorowego, co budzi skojarzenia ze słynnym
cyklem Czarna Kompania Glena Cooka.
Zupełnie inna jest druga część, czyli Miecz i żar,
gdzie główny bohater jest silną indywidualnością – zamaskowanym pustynnym
wojownikiem o imieniu Yatech. Niegdyś,
zgodnie z plemiennym prawem, zasłaniał twarz,
by nikt nie wykradł mu duszy. Wszystko uległo
jednak zmianie, kiedy to prawo zmusiło go do
zabójstwa jego ukochanej. To wydarzenie
złamało bohatera, który porzucił swoje plemię
i ruszył na tułaczkę.
Opowieści z meekhańskiego pogranicza.
Północ-Południe nie jest prostym fantasy. Autor
pisze na poważnie swoje historie, a jego
bohaterowie co i rusz stają wobec konieczności

dokonywania trudnych moralnie wyborów.
Interesujące postacie, z którymi łatwo się
utożsamić, napędzają historie znajdujące się
zbiorze opowiadań.
Cykl meekhański zachwyca ciekawymi
bohaterami – z których każdy ma własny,
niepowtarzalny charakter – i światem
z intrygującą, zagadkową historią, którą
odsłaniają kolejne tomy. Jestem przekonana,
że po lekturze również Państwo dołączą
do rosnącej rzeszy fanów, z niecierpliwością
oczekujących każdego nowego tomu.
Polecam. Anna Sabara, Stacja Kultura

Stacja Kultura zaprasza 29 maja 2019 r. o godz. 18:30 na
spotkanie z Robertem M. Wegnerem, polskim pisarzem
fantasy, autorem cyklu „Opowieści z meekhańskiego
pogranicza”.
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Od mitu do
fantasy” realizowanego w ramach programu „Słowiańskie
fantasy”, na realizację którego Miejska Biblioteka Publiczna
otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Rumskie Nowiny nr /maj/
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Sprawy społeczne

Rumia wspiera organizacje pozarządowe
Przyznano dotację na działalność w 2019 roku
Zajęcia dla dzieci i młodzieży, atrakcje podczas ferii i wakacji, a także warsztaty, treningi, wykłady
i wiele innych. Taką ofertę proponują mieszkańcom organizacje pozarządowe działające na terenie
Rumi. W 2019 roku na ich wsparcie miasto przeznaczyło ponad milion złotych.

POMAGAJĄ I AKTYWIZUJĄ
Organizacje pozarządowe (NGO od „nongovernment organization”) to fundacje,
stowarzyszenia, czy kluby sportowe, które wraz
z samorządem współtworzą ofertę kulturalną,
sportową czy społeczną dla mieszkańców.
Uzupełniają tym samym działalność instytucji
miejskich w zakresie m.in. pomocy społecznej,
promocji sportu i zdrowego trybu życia,
edukacji czy kultury.
OKOŁO MILION ZŁOTYCH
Głównym sposobem przyznawania funduszy na
działalność organizacji pozarządowych jest
otwarty konkurs ofert, w którym może
uczestniczyć każdy zainteresowany podmiot
działający na rzecz mieszkańców.
W 2019 roku planowana kwota dotacji dla
rumskich organizacji wynosi 1 milion 490
tysięcy złotych. Tak wysoki pułap wsparcia
ﬁnansowego udaje się utrzymywać już drugi rok
z rzędu. W zeszłym roku miasto przyznało
organizacjom zbliżoną kwotę 1 miliona 470
tysięcy złotych.
Dla porównania – w ramach podobnego
konkursu na 2019 rok Wejherowo przeznaczyło

– Tak wysoka kwota przyznawana przez
miasto jest odpowiedzią na aktywność
mieszkańców działających w organizacjach pozarządowych. Bardzo ważne
jest, aby każdy człowiek czujący potrzebę
pracy na rzecz społeczeństwa mógł
znaleźć lub stworzyć odpowiednią dla
siebie organizację i w jej ramach
realizować swoje pomysły – mówi radny
Krzysztof Woźniak.
dla organizacji ponad 652 tysiące złotych.
Konkurs organizowany przez Redę opiewa na
kwotę ponad 199 tysięcy złotych.
SZEROKI WACHLARZ DZIAŁAŃ
Wśród tegorocznych beneﬁcjentów znaleźli się

m.in. Stowarzyszenie Artystów „Pasjonat”, które
otrzymało dotację na realizację projektu „Maluj
i rysuj – drugie życie Seniora”; Stowarzyszenie
„Pomóż Sąsiadowi” realizujące „Wigilię dla
bezdomnych i samotnych” czy Związek
Harcerstwa Polskiego na organizację Koncertu
Piosenki Harcerskiej.
Dotacje przyznano także licznym organizacjom
sportowym. Pieniądze na popularyzację sportu
otrzymały m.in. Orkan Rumia, Akademia Piłki
Siatkowej Rumia czy Uczniowski Klub Sportowy
„Siódemka”. Nie zapomniano też o seniorach.
Dzięki dotacjom swoje projekty będą mogli
organizować członkowie Towar zystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „SENIOR”
czy Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów z siedzibą w Rumi.
– Z roku na rok organizacji pozarządowych
przybywa. Aktywność mieszkańców jest coraz
większa. Dotacje przyznawane stowarzyszeniom przekładają się na rozwój miasta, jego
pozytywny wizerunek, a przede wszystkim
realizację potrzeb poszczególnych grup
społecznych. Są to pieniądze mądrze wydawane
– podsumowuje Krzysztof Woźniak.

Rumia naturalnie pomysłowa

Samorząd

POZNAŃ
OLSZTYN
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BUKARESZT
MEDIOLAN

SALONIKI

GDAŃSK BERLIN BRATYSŁAWA

BRUSKELA RUMIA LYON
SOFIA HELSINKI
PRAGAMADRYT PARYŻ
UM
BUDAPESZT MONACHI
LIZBONA

HAM LIBEREC
PORTO BIRMING

KATOWICE WALENCJA

PARYŻ
KOPENHAGA

BUDAPESZT
SALONIKI

RUMIA BOGATSZA I PIĘKNIEJSZA
Dziesiątki zrealizowanych inwestycji, setki przeprowadzonych projektów, wreszcie - kilkadziesiąt
milionów złotych, które trafiły do naszego miasta. To tylko część korzyści, jakie osiągnęła Rumia dzięki
obecności Polski w Unii Europejskiej.
POLSKA W UNII
1 maja 2004 roku to jedna z najważniejszych dat
w najnowszej historii naszego kraju. Tego dnia
Polska po wielu latach starań przystąpiła do Unii
Europejskiej. Wydarzenie to wiązało się z licznymi
zmianami zarówno dla naszej małej, jak i wielkiej
ojczyzny.
Wejście Polski do Wspólnoty Europejskiej
przyczyniło się do zacieśnienia więzi
z pozostałymi krajami kontynentu. Umożliwiło
swobodne podróżowanie, kształcenie się i pracę
poza granicami ojczystego kraju. Otwarte granice
stały się też szansą dla przedsiębiorców, którzy
mogli odtąd w łatwy sposób nawiązywać
kontakty handlowe z przedstawicielami innych
państw członkowskich.
Polacy w pełni skorzystali z szansy, jaką
przyniosła obecność w Unii. Dzięki ciężkiej pracy,
mądrym decyzjom na poziomie państwowym
i samorządowym oraz otwartości polskiego
społeczeństwa na integrację nasz kraj przez
ostatnie 15 lat wypiękniał, stał się silniejszy
społecznie i gospodarczo, a przede wszystkim
bogatszy i nowocześniejszy.
– Jeżeli porównamy Polskę z lat dziewięćdziesiątych i początku XXI wieku z Polską
współczesną, to zobaczymy, jak wielki skok
cywilizacyjny wykonaliśmy w ostatnich latach.
Nie byłby on możliwy, gdyby nie integracja
europejska – mówi burmistrz Michał Pasieczny.
– To wszystko udało nam się osiągnąć dzięki
wspólnej pracy. I chociaż jeszcze bardzo wiele

problemów czeka na rozwiązanie, to jesteśmy na
dobrej drodze. Nie powinniśmy z niej schodzić –
dodaje.
74 MILIONY ZŁOTYCH DLA RUMI
Także Rumia stała się beneficjentem pozytywnych
zmian związanych z obecnością Polski we
Wspólnocie. Środki pozyskane z funduszy
europejskich pozwoliły na przeprowadzenie lub
rozpoczęcie wielu inwestycji infrastrukturalnych,
drogowych czy energetycznych w całym mieście.
Na ich realizację tylko w latach 2014-2019
zdobyto łącznie rekordową sumę ponad
66 milionów złotych.
Do najważniejszych projektów zrealizowanych
w Rumi dzięki środkom europejskim należą:
przeprowadzony przez PKP remont dworca
Rumia Janowo (10 milionów złotych),
termomodernizacje Szkoły Podstawowej nr 9
i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego
w Rumi (niecałe 5 milionów złotych) czy budowa
dwóch stref rekreacyjnych, tzw. „Zielonych Wysp”,
przy ul. Topolowej i Różanej (1,5 miliona złotych).
Kolejne dotacje przyznano naszemu miastu na
montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach
użyteczności publicznej (5,5 miliona złotych wraz
z gminą Szemud), budowę kanalizacji deszczowej
(ponad 5 milionów złotych) czy modernizację
oświetlenia miejskiego (ponad 3 miliony złotych).
Rumi zagwarantowano również kilkadziesiąt
milionów złotych na przeprowadzenie dwóch
historycznych przedsięwzięć: budowy węzłów
integracyjnych oraz rewitalizacji Zagórza wraz

z zagospodarowaniem Góry Markowca. Kolejny
milion złotych miasto zdobyło na przebudowę
naszego targowiska.
WIELKIE ZMIANY W MAŁEJ OJCZYŹNIE
Fundusze europejskie to nie tylko wielkie
inwestycje, lecz także projekty mające na celu
poprawę jakości życia mieszkańców. Blisko 5
milionów złotych trafiło do Rumi w ramach
unijnych projektów „Super przedszkolaki”
i „Pociąg do edukacji”. Kwota przeznaczona
została na wzmocnienie i rozwój zaplecza
edukacyjnego w naszym mieście. Dzięki
zdobytym funduszom zewnętrznym rumianie
m o g l i t e ż w z i ą ć u d z i a ł w p ro j e k c i e
„Ja w internecie” (150 tysięcy złotych).
Wielkim sukcesem całej metropolii było
wprowadzenie sieci rowerów elektrycznych, jednej
z najnowocześniejszych w całej Europie. System
„Mevo” objął także Rumię, w której zlokalizowano
aż 25 stacji rowerowych i docelowo znajdzie się 80
rowerów. Od momentu jego uruchomienia widok
mieszkańców korzystających z elektrycznych
jednośladów stał się czymś powszechnym.
– Zmiany, jakie zaszły w Rumi dzięki funduszom
europejskim widać na każdym kroku. Nasze miasto
w ostatnich latach stało się jednym z liderów
pozyskiwania środków zewnętrznych w regionie –
mówi burmistrz Michał Pasieczny. – 15 lat temu
staliśmy się częścią europejskiej rodziny.
Te wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby
nie uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej –
podsumowuje.

MIJA 15 LAT OBECNOŚCI POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
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Samorząd

WYWIAD Z:

Januszem
Lewandowskim
Mija 15 lat od momentu wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Dlaczego wydarzenie to nazywane
jest przełomowym w najnowszej historii
naszego kraju?
Przyjęcie Polski do NATO – 20 lat temu, jak i nasze
wejście do Unii Europejskiej – 15 lat temu, zupełnie
odmieniło losy naszego kraju. Po stuleciach
burzliwej historii, kraj tylekroć najeżdżany,
okupowany i łupiony znalazł miejsce we
wspólnocie krajów demokratycznych. Znaleźliśmy
się w systemie zbiorowego bezpieczeństwa
i ogromnych szans rozwojowych. Unia Europejska
to największy w świecie obszar wolności
obywatelskich, swobody podróżowania,
studiowania i pozyskiwania pracy.
To coś więcej niż fundusze, ale pozyskanie w latach
2004-18 ponad 107 mld euro (około 460 mld zł)
netto – czyli po odliczeniu składki – zupełnie
odmieniło Polskę. Mamy prawdziwie europejską
infrastrukturę, inaczej wyglądają szkoły i szpitale,
zainwestowano w ochronę środowiska
i modernizację rolnictwa. Oznacza to lepszą jakość
życia w mieście i na wsi. No i wypiękniała nam
Polska! Widać to w Rumi i w każdym innym zakątku
kraju. Wybierając Unię, Polacy wybrali bezpieczną
przyszłość i możliwości rozwojowe, jakich nie miały
poprzednie pokolenia.
Jakie możliwości ﬁnansowe i organizacyjne
zyskały polskie samorządy – w tym Rumia –
dzięki obecności w strukturach Unii
Europejskiej?
W obecnej Perspektywie Finansowej 2014-20,
której czuję się współautorem, samorządy
konsumują jedną trzecią rekordowego unijnego
tortu. Samorządy wiedzą najlepiej, jak dzielić
fundusze, bo są najbliżej ludzi. I robią to mądrze,

co wyróżnia nasz kraj na tle całej Europy.
Są oczywiście chybione inwestycje – mam
zastrzeżenia co do ilości aquaparków i lotnisk.
Samorządy zostały wyposażone w duże
kompetencje i ponoszą wielką odpowiedzialność,
ale cierpiały na brak środków.
Wraz z Unią Europejską pojawił się w samorządach
pieniądz inwestycyjny. Także w Rumi. Widać
znaczącą poprawę infrastruktury drogowej
i energetycznej. Wyremontowano dworzec Rumia
Janowo, płyną pieniądze do szkół i na strefy
rekreacyjne. Uważam że wasz burmistrz - Michał
Pasieczny rozsądnie gospodarzy unijnym groszem,
a jest tego sporo. Rumia pozyskała ponad 70 mln
złotych z Unii, a wliczając w to projekty o szerszym,
terytorialnym zasięgu, około 200 mln złotych.
Wiem, że mieszkańcy czekają na budowę węzła
integracyjnego Rumia Janowo oraz rewitalizację
Zagórza, bo macie już zagwarantowane nowe
dotacje. Rowery elektryczne już są.
Czy Pomorze, w tym także nasz samorząd,
wyróżnia się na tle całej Polski w zakresie
integracji europejskiej, pozyskiwania środków,
otwartości na Wspólnotę?
Jestem dumny z Pomorza, bo nasz region nie dał
się oszukać i ceni sobie europejskie wartości. Jest
regionem wolności i solidarności! Jest
ogólnopolskim liderem w pozyskaniu
i wykorzystaniu środków unijnych. Rozpiera mnie
duma, gdy widzę Pomorską Kolej Metropolitalną,
czy jadę tunelem pod Martwą Wisłą, a takich
przełomowych inwestycji jest więcej. Pomorze jest
krajowym pionierem w sięganiu po środki zwrotne,
zwłaszcza z programu Jeremi, adresowanego do
małych i średnich przedsiębiorstw. Liczby są
imponujące. Z poprzednie Perspektywy 2007-13

zrealizowano 6300 projektów z doﬁnansowaniem
Unii rzędu 21 mld zł. Z obecnej, tej „mojej”,
pozyskano już 17.5 mld zł na 2400 Projektów,
a przecież budżet 2014-20 dopiero się rozpędza,
z uwagi na opóźnienie na starcie.
Na tym się nie kończy, bo Pomorze jest otwarte na
współpracę w ramach makroregionu Morza
Bałtyckiego, co zagęszcza kontakty
międzynarodowe i niesie dodatkowe korzyści.
Jak ocenia Pan możliwości pozyskiwania
kolejnych środków europejskich w najbliższych
rozdaniach budżetowych – czy uda się utrzymać
dotychczasową dynamikę w zakresie
pozyskiwania funduszy na rozwój polskich
miast?
Bardzo mocno odczuwamy, że po roku 2015
zmienił się klimat wokół Polski, z uwagi na styl
rządzenia krajem, który nie pasuje do reguł Unii
Europejskiej. Wygląda na to, że wyniknie z tego
namacalna, wielomiliardowa szkoda dla Pomorza
i całej Polski. Wyjściowa propozycja Komisji
Europejskiej na lata 2021-27 jest dla Polski
niekorzystna. W spójności tracimy aż 20 mld zł.
w stosunku do tego, co teraz mamy, a Fundusz
Rozwoju Obszarów Wiejskich jest cięty o 27 procent.
Nie wiadomo, kiedy i jak ta rozgrywka o przyszłość
się skończy, ale pieniędzy będzie na pewno mniej
i będą trudniejsze do wzięcia. Wraz z europosłem
Janem Olbrychtem zadbaliśmy o to, by stanowisko
Parlamentu Europejskiego, który jest partnerem
rządów w batalii o budżet, było korzystne dla
naszego kraju – by fundusze na spójność i Wspólną
Politykę Rolną dla Polski mogły pozostać na
obecnym poziomie. Niestety, nasz rząd ma słabe
karty w tej rozgrywce. Dochodzi do tego sprawa
Brexitu. Wobec wielu znaków zapytania, co do
przyszłości, należy w pełni wykorzystać wszystko to,
co zagwarantowano dla Polski na lata 2014-20.
Co do Rumi i Pomorza jestem spokojny, byle tylko
władza centralna nie przeszkadzała. Rumia
i Pomorze mają dobrych gospodarzy!

Europoseł Janusz Lewandowski
z Burmistrzem Rumi - Michałem Pasiecznym

Rumia naturalnie pomysłowa

Samorząd

Od 15 lat tworzymy
wspólną przyszłość
#DZIĘKUEMY
Wybory do Parlamentu
Europejskiego odbędą się 26 maja

„Zjednoczona w różnorodności”
motto Unii Europejskiej

Samorządowcy
zachęcają
do głosowania
„Zwracamy się do was z apelem (...) idźcie na zbliżające się
wybory do Parlamentu Europejskiego” - tymi słowami grupa
prezydentów i burmistrzów miast oraz liderów organizacji
samorządowych zwróciła się do mieszkańców Pomorza
w specjalnej deklaracji.

Na początku kwietnia w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się
spotkanie, podczas którego podpisano dokument zachęcający
mieszkańców regionu do głosowania w zbliżających się wyborach do
Europarlamentu.
Pod „Deklaracją na rzecz aktywizacji społecznej i wysokiej frekwencji
w wyborach do Parlamentu Europejskiego” podpisało się prawie sto osób
– przede wszystkim działaczy samorządowych z całego województwa
pomorskiego.
Oprócz podpisania dokumentu, spotkanie było okazją do zadeklarowania
aktywnego udziału w promocji zbliżających się wyborów. Jak wyraźnie
podkreślali zebrani, inicjatywa pozbawiona jest konkretnych aﬁliacji
Rumskie Nowiny nr /maj/

– Zmiany, jakie zaszły w Polsce, dzięki
członkostwu w Unii Europejskiej, widać
w każdym zakątku naszego województwa.
I w dużych miastach, i w mniejszych
miasteczkach oraz wsiach. Dziś trudno nam
sobie wyobrazić nasz świat bez tych
wszystkich zrealizowanych inwestycji.
Tr u d n o s o b i e p r z y p o m n i e ć c z a s y
zamkniętych granic, kiedy nawet nie
marzyliśmy o zagranicznych studiach
i o podróżowaniu po całej Europie – mówił
podczas spotkania Mieczysław Struk,
marszałek województwa pomorskiego.

politycznych, a jej celem jest przede wszystkim zachęcanie do udziału
w akcie wyborczym.
– Europa to dziś nasza wspólnota i musimy zrobić wszystko, by w tej
wspólnocie nadal być i mądrze z tej obecności korzystać. Dlatego tak
wiele zależy od naszego udziału w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, do któr ych zostało już tylko około 50 dni.
My, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, chcemy
w tym okresie przypominać i zachęcać wszystkich Pomorzan do udziału
w wyborach – dodawał Mieczysław Struk.
W imieniu burmistrza Rumi Michała Pasiecznego dokument podpisał
wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.
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INWESTYCJE
Projekt Rewitalizacji
Zagórza i Góry
Markowca
Zakończono budowę kładki pieszo-rowerowej nad
Zagórską Strugą, usytuowanej równolegle do
istniejącego mostu przy ul. Sabata.
Zakończono również remont trzech budynków na
Osiedlu Zagórze. Trwają prace remontowe na
kolejnych trzech budynkach. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla
kolejnych budynków.
Projekt dofinansowany ze środków
zewnętrznych.

Miasteczko
rowerowe
Po s t ę p u j ą p r a c e z w i ą z a n e
z wykonaniem miasteczka
rowerowego przy ul. Topolowej,
składającego się m.in. z ciągów
komunikacyjnych, znaków
drogowych i obiektów małej
architektury. Obecnie trwają prace
brukarskie.
Inwestycja realizowana w ramach
Budżetu Obywatelskiego
BUDŻET OBYWATELSKI

Budowa zespołu boisk
do siatkówki plażowej
oraz trybun przy ZSO
w Rumi z podziałem na 2 części

BUDŻET OBYWATELSKI

Wykonano: nawierzchnię do siatkówki plażowej i pod
trybunę przy boisku do piłki nożnej oraz dojście z kostki
brukowej do boiska. Zniwelowano również skarpę wzdłuż
boiska do piłki nożnej.
Do wykonania pozostał: montaż ogrodzenia
z piłkochwytami wokół zespołu boisk, osprzętu do
siatkówki plażowej oraz trybuny przy boisku do piłki
nożnej. Zostanie również wyrównany teren i zasiana trawa.
I n w e s t y c j a re a l i z o w a n a w r a m a c h B u d ż e t u
Obywatelskiego.
Rumia naturalnie pomysłowa
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aktualizacja
Mieszkania
komunalne
Obecnie postępują prace
murarskie na trzecim, czyli
ostatnim piętrze. Budowa
powinna zakończyć się na
początku przyszłego roku.
Projekt dofinansowany
ze środków zewnętrznych.

Winda w ZSO
Zakończono betonowanie
szybu windy i jego docieplanie.
P ro j e k t d o f i n a n s o w a n y
ze środków zewnętrznych.

Skwer Derdowskiego
i Wybickiego

Plac zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 1

Został ogłoszony przetarg na zagospodarowanie terenu.

Wykonana została propozycja zagospodarowania terenu. Obecnie
opracowywany jest projekt budowlany.
Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego

BUDŻET OBYWATELSKI
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RUMIA NATURALNIE
EKOLOGICZNA, CZYLI...

...przede wszystkim natura
Rumia stawia na środowisko. Od kilku lat w mieście
podejmowane są liczne i szeroko zakrojone działania mające na
celu promowanie rozwiązań ekologicznych.
MIŁOŚNICY DWÓCH KÓŁEK
Szczególny nacisk kładzie się na promocję
alternatywnych form poruszania się. Jedną z nich jest
korzystanie z roweru, czyli najbardziej ekologicznej
metody podróżowania w dużych aglomeracjach.
W ostatnich latach w naszym mieście odbyło się
wiele dużych imprez rowerowych. Rumia każdego
roku uczestniczy też w Europejskim Tygodniu
Zrównoważonego Transportu.
– ETZT promuje ekologiczne formy mobilności, takie
jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy.
Ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści
wynikających ze zrównoważonego transportu –
informuje Ministerstwo Środowiska, koordynator
wydarzenia na szczeblu ogólnopolskim.
W mieście budowane są nowe ścieżki rowerowe,
a w 2018 roku na terenie miasta ustawiono także
stacje naprawcze dla rowerów. W Rumi pojawił się
także Rower Metropolitalny MEVO. Umożliwia on
niskokosztowe wypożyczenie roweru i przejazd nim
m.in. do Gdyni, Sopotu, Gdańska, a także Pucka,
Pruszcza Gdańskiego, Żukowa, Kartuz czy Redy.
Uzupełnieniem tych działań jest także inwestowanie
w komunikację publiczną. Decyzją samorządu
młodzi mieszkańcy mogą podróżować autobusami
za darmo. Uprawnienie dotyczy przejazdów na
terenie Rumi, we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem
lipca i sierpnia.
MILIONY NA OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI
Urzędnicy miejscy pozyskali miliony złotych na
ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli emisji pyłów
i szkodliwych gazów pochodzących
z nieefektywnych kotłowni węglowych czy
indywidualnych pieców grzewczych.
Pieniądze przeznaczane są na poprawę jakości
powietr za popr zez termomodernizację
i przyłączenie kilkunastu budynków mieszkalnych do
miejskiej sieci ciepłowniczej. Chodzi o budynki
mieszkalne m.in. przy ulicach Młyńskiej,
Kombatantów, Zakole.
Zdobyto też dofinansowanie w wysokości
5 milionów złotych na termomodernizację Szkół
Podstawowych nr 10 i 9 oraz siedziby Zarządu
Cmentarza Komunalnego.
– Termomodernizacja budynków jest działaniem
najbardziej efektywnym z punktu widzenia nie tylko

ekologii, ale też ekonomii. W ten sposób
ograniczamy ilość zużytej energii, potrzebnej do
ogrzania naszych domów – mówi
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Bochniak.
Ponadto Rumia wraz z gminą Szemud zdobyła
dofinansowanie w wysokości 5,5 miliona złotych na
montaż ponad 200 instalacji fotowoltaicznych.
WALKA ZE SMOGIEM
Rumia stawia na walkę ze smogiem. W zeszłym roku
udostępniono mieszkańcom aktualizowaną na
bieżąco mapę zanieczyszczeń powietrza dostępną
pod adresem www.powietrze.rumia.eu.
Na mapie zaznaczane są dane zebrane z mierników
pyłu ulokowanych w miejscach zwiększonego ryzyka
zanieczyszczenia. Dzięki temu rozwiązaniu
mieszkańcy mogą na bieżąco kontrolować jakość
powietrza.
Od 2018 roku Straż Miejska otrzymała również
narzędzia oraz uprawnienia, aby kontrolować piece
tych mieszkańców, którzy spalają materiały
szkodliwe.
Dodatkowym działaniem, podejmowanym przede
wszystkim w okresie grzewczym, są kontrole pieców
przeprowadzane przez straż miejską. Tygodniowo
funkcjonariusze interweniują w takich sprawach
około 20 razy.
Większość kontroli odbywa się tradycyjną metodą,
poprzez bezpośrednie zajrzenie do kotłowni i pieca.
Jeśli mundurowi mają jakiekolwiek wątpliwości co do
paliwa, wówczas pobierane są próbki popiołu.
Funkcjonariusze zdobyli niezbędne uprawnienia
podczas szkolenia na rzeczoznawców, które zostało
przeprowadzone w 2017 roku przez Centralne
Laboratorium Pomiarowo-Badawcze. Specjalne
certyfikaty uzyskało wówczas 4 strażników miejskich
z Rumi.
– Wynagrodzenie dla zewnętrznego rzeczoznawcy
za pobranie próbek kosztuje każdorazowo tyle, ile
kosztowało nas łącznie wyszkolenie 4 strażników.
Obecnie płyną więc z tego korzyści ekonomiczne,
prewencyjne oraz ekologiczne, bo rzeczywiście
przekłada się to na czystsze powietrze – podkreśla
Roman Świrski, komendant Straży Miejskiej w Rumi.
SEGREGACJA ODPADÓW
Dbałość o zdrowe środowisko oznacza także walkę
z odpadami. Każdego roku w ramach akcji „Czysta

Rumia” kilkuset mieszkańców wraz z radnymi
i przedstawicielami władz miasta porządkuje
przestrzeń miejską. Dzięki zaangażowaniu uczniów
i wolontariuszy każdorazowo z Rumi udaje się
usunąć nawet kilka ton nielegalnie wyrzuconych
śmieci.
Rumia aktywnie promuje segregację odpadów. Stale
zwiększana jest liczba ogólnodostępnych
śmietników. Gmina przystąpiła do programu „Kiedy
wywóz”, który przypomina mieszkańcom
o t e r m i n a c h o d b i o r u ś m i e c i . Po j a z d y
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ozdobione są
planszami zachęcającymi do sortowania. Ponadto
w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców, miasto
zakupiło specjalne naklejki ułatwiające
segregowanie odpadów osobom niewidomym lub
słabowidzącym.
ZIELONE MIASTO
Równolegle do wymienionych wyżej działań
prowadzone są przedsięwzięcia związane
z rozwojem terenów zielonych. W mieście
zwiększono liczbę nasadzeń, pojawiły się nowe
tereny rekreacyjne: place zabaw, strefy rekreacji,
siłownie zewnętrzne. Wszystkie one zaprojektowane
zostały tak, aby zachęcać mieszkańców do
przebywania na świeżym powietrzu.
Pięknieją także rumskie parki. W janowskim Parku
Żelewskiego pojawił się skwerek z efektowną
fontanną, natomiast Park Starowiejski ozdobił szlak
spacerowo-rowerowy wzdłuż Zagórskiej Strugi.
Latem oba te miejsca tętnią życiem - w ich obrębie
organizowane są wydarzenia kulturalne i sportowe.
A ponieważ zdrowe miasto to zielone miasto, więc
każdego roku urzędnicy i radni miejscy wspólnie
z uczniami szkół sadzą nowe drzewka. Ponadto,
rokrocznie mieszkańcy Rumi, wspólnie
z pracownikami Nadleśnictwa Gdańsk, uczestniczą
w sadzeniu lasu. W ten sposób cyklicznie przybywa
po około 2000 sadzonek.

– Wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale
gdyby nie podjęte już działania to stan powietrza
w naszym mieście byłby jeszcze gorszy – dodaje
Maria Bochniak.
Rumia naturalnie pomysłowa
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„Era tanich śmieci
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się skończyła”
Od 1 kwietnia w Rumi obowiązują nowe stawki
za wywóz śmieci. To efekt uchwały, którą radni
podjęli w grudniu ubiegłego roku. Władze
miasta wyjaśniają, dlaczego gmina była
zmuszona wprowadzić pierwszą od 2013 roku
podwyżkę „opłaty śmieciowej” oraz
przedstawiają pierwsze wnioski.

GMINNY OBOWIĄZEK
Obowiązująca do kwietnia stawka została
ustalona na przełomie 2012 i 2013 roku,
w momencie uchwalenia przez sejm tzw. ustawy
śmieciowej, która obciążyła tymi obowiązkami
samorządy. Wówczas określono, że w Rumi
miesięczna opłata za odbiór odpadów będzie
wynosić 11 złotych od osoby za odpady
segregowane oraz 19 złotych w przypadku
braku segregacji.
– Zgodnie z ustawą gmina nie może pobierać
ani mniej, ani więcej pieniędzy od mieszkańców,
niż kosztuje obsługa systemu. Oznacza to,
że samorząd nie może na tym ani zarabiać, ani
być stratny – wyjaśnia Ariel Sinicki,
przewodniczący rady miejskiej.
WSTĘPNE KALKULACJE
Kwoty te zostały wyliczone na podstawie
przewidywanych kosztów składowych, które
musi ponosić miasto, czyli między innymi ilości
generowanych odpadów oraz opłat związanych
z ich wywozem, składowaniem i segregacją.
Taka stawka obowiązywała przez ponad 6 lat,
a w tym czasie koszty składowe znacznie
wzrosły.
– Ilość śmieci w porównaniu do 2014 roku
wzrosła o 2 tysiące ton, co zwiększyło roczną
liczbę wyjazdów po odpady o około 800. Opłata
środowiskowa, ustalana przez ministerstwo,
w roku 2014 wynosiła do 119 złotych na tonę,
w roku 2019 jest to już do 170 złotych, a w roku
2020 będzie wynosiła do 270 złotych. – Tylko ta
ostatnia podwyżka może oznaczać wzrost
opłaty śmieciowej w 2020 roku o 2 złote
miesięcznie – mówi Ariel Sinicki. – Do tego
Rumskie Nowiny nr /maj/

należy oczywiście jeszcze doliczyć koszty
i podwyżki na wysypisku – dodaje przewodniczący rady miejskiej.
CENY POSZŁY W GÓRĘ
Niezależnych od gminy czynników
wpływających na podniesienie stawki za odbiór
odpadów jest jednak więcej. Przez ostatnich
sześć lat stopniowo wzrastały ceny energii,
paliwa, ubezpieczeń oraz koszty zatrudnienia.
Na wzrost opłaty śmieciowej wpływa też
u t r z y m a n i e u l i c z n y c h k o s z y, k t ó r y c h
w minionych latach, na wniosek rumian,
przybyło około 300. Wszystko to powoduje, że
od 2013 roku koszty utrzymania systemu
odbioru odpadów od mieszkańców wzrosły
z około 3,6 do ponad 7 milionów złotych.
– Dodatkowo miasto jest zobowiązane do
stałego podnoszenia odsetka segregowanych
śmieci. Na chwilę obecną mieścimy się
w normach, ale jeżeli nie będziemy stale
poprawiali naszej segregacji, spadną na nas
duże kary – podkreśla przewodniczący rady
miejskiej.

PRZYKRA KONIECZNOŚĆ
Wszystko to spowodowało, że rada miejska była
zmuszona zmienić wysokość opłaty śmieciowej.
Od kwietnia 2019 roku miesięczna stawka za
odpady komunalne zbierane w sposób
selektywny wynosi 15 złotych od osoby,
natomiast jeśli nie są segregowane, kwota
wzrasta do 40 złotych od osoby.
Należy podkreślić, że wzrost opłaty za odpady
niesegregowane sprawił, że prawie wszyscy
mieszkańcy rumskich domów jednorodzinnych,
którzy dotychczas nie segregowali śmieci,
zmienili zdanie i zaczęli to robić.
– Era tanich śmieci się skończyła. Praktycznie we
wszystkich okolicznych gminach, w których
rozstrzygnięto nowe przetargi, mieszkańcy
płacą więcej niż u nas, przykładem może być
Kosakowo czy Pruszcz Gdański. W gminach,
które mają jeszcze stare umowy i dopiero
przygotowują się do ogłoszenia przetargów,
wszyscy zdają sobie sprawę, że duże podwyżki,
nawet stuprocentowe, ich nie ominą.
To nieuniknione – podsumowuje Ariel Sinicki.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE RUMI W 2019 r.
(za jedną osobę miesięcznie)

do marca
kwiecień-grudzień

Segregacja

Brak segregacji

11 zł
15 zł

19 zł
40 zł

Płatności dokonujemy do 15. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni
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Samorząd

SYLWETKI RadnYCH Rumi

O sobie: od dziecka związany jestem z Rumią,
przede wszystkim z dzielnicą Lotnisko, w której
mieszkam. Ukończyłem zarządzanie w WSAiB
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, od 2016 roku

kontynuuję naukę na kierunku prawo.
Zawodowo związany jestem z branżą
motoryzacyjną, w swojej karierze pracowałem
m.in. w serwisie niemieckiego koncernu
samochodowego.
W wolnych chwilach: nieliczne wolne chwile
staram się spędzać aktywnie. Stawiam na
sport. Przede wszystkim na piłkę nożną.
Interesuję się także historią – od starożytności,
aż po czasy historii najnowszej. Fascynuje
mnie paleontologia. Od zawsze zajmował
mnie również człowiek i wszystko, co z nim
związane. W kręgu moich zainteresowań są
więc też nauki, takie jak antropologia czy

O sobie: w Zagórzu mieszkam od 12 lat.
Życzliwość sąsiadów, piękne otoczenie lasów
i bliskość miejskiej infrastruktury spowodowały,
że bardzo szybko uznałam Rumię za moje
miejsce na Ziemi. Zostaliśmy tutaj naprawdę
fantastycznie przyjęci. Niesamowity klimat tego
miasta tworzą mieszkańcy. Zawodowo
związana jestem z branżą ubezpieczeniową.
Lubię pracę z ludźmi. Umiejętność rozmowy
z nimi i słuchania o ich potrzebach pomaga mi
niejednokrotnie w działalności społecznej.
W wolnych chwilach: wraz z rodziną spędzamy
czas aktywnie. Chętnie sięgamy po rowery
i jeździmy zarówno po okolicy, jak i nieco dalej.
W naszych eskapadach jesteśmy bardzo
spontaniczni, często w jednej chwili decydujemy
o zorganizowaniu wycieczki, np. nad jezioro.
Nie jest to trudne, biorąc pod uwagę, że okolice

Rumi obﬁtują w piękne miejsca. Chętnie
spaceruję też po lesie, takie przechadzki
pozwalają przewietrzyć głowę, posłuchać siebie
i odpocząć po trudach dnia codziennego.
W Radzie Miejskiej: jestem przewodniczącą
Komisji Polityki Gospodarczej. Szczególnie bliskim
mi tematem jest infrastruktura drogowa. Interesują
mnie zarówno duże inwestycje, takie jak węzły
integracyjne, jak i spełnianie potrzeb mieszkańców
poprzez utwardzanie dróg płytami YOMB. Marzę
też o drodze rowerowej, która połączyłaby Rumię
z Kazimierzem i dalej z Rezerwatem Beka. Byłaby
to piękna atrakcja. Kolejnym ważnym dla mnie
zagadnieniem jest zagospodarowywanie terenów
inwestycyjnych, które w przyszłości mogą przełożyć
się na dodatkowe miejsca pracy i większe wpływy
z podatków. Staram się działać także w najbliższym
otoczeniu, organizować spotkania sąsiedzkie oraz

Leszek Grzeszczyk

psychologia.
W Radzie Miejskiej: to moja druga kadencja
jako radnego. Jestem członkiem Komisji
Rewizyjnej oraz przewodniczącym Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, która zajmuje się
rozpatrywaniem uwag kierowanych przez
mieszkańców. Zajmuję się też rozwojem
miasta we wszystkich dziedzinach:
inwestycyjnej, społecznej, kulturalnosportowej i innych. Uważam, że nadany Rumi
kierunek rozwoju może spowodować, że
z powodzeniem konkurować będziemy
w rankingu najlepszych miast do życia.
Nie powinniśmy schodzić z tego kursu.

Beata Ławrukajtis
integrować mieszkańców. Palącym problemem
Zagórza jest przejazd przy ulicy Zbychowskiej.
Liczę, że planowane inwestycje kolejowe nareszcie
poprawią sytuację drogową w tym miejscu. Bliskie
są mi też tematy związane z komunikacją
zbiorową, uczestniczę w spotkaniach MZKZG.
Mam nadzieję, że w przyszłości uda się stworzyć
nowe połączenia autobusowe – także w Zagórzu,
gdzie autobus ma tylko kilka kursów w ciągu dnia.

Najczęściej zadawane pytania
Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej mailowo
lub poprzez Facebooka. W tym numerze skupimy się na sieci światłowodowej oraz stacjach naprawczych.
Pan Tomek: Dzień dobry, czy orientują się
Państwo, co z siecią światłowodową w Rumi?
Nie wiem jak na innych ulicach, ale na
Mickiewicza brakuje takiej sieci. Nie można
się podłączyć.
Odpowiedź: Sieci światłowodowe nie są
infrastrukturą gminy, ani nie są zarządzane
przez gminę. Miasto nie prowadzi też
ewidencji w tym zakresie. Operatorzy
i dostawcy występujący do gminy
o wbudowanie takiej infrastruktury, zawsze
uzyskują stosowne zezwolenia, przy czym
muszą uiścić opłaty za zajecie pasa
drogowego, zgodnie z obowiązującymi

stawkami. Często mieszkańcy sami zwracają
się do dostawców i tutejszych operatorów z
zapotrzebowaniem. Jeżeli jest to dla firmy
opłacalne, wówczas sieć jest budowana.
Pani Karolina: Dzień dobry. Sezon rowerowy
rusza, a stacje naprawcze przy okrąglaku
i skate parku to tylko metalowe stelaże –
brakuje pompek, narzędzi, właściwie
wszystkiego. Nie wiem jak pozostałe stacje,
ale koło tych dwóch akurat przechodziłam,
chcąc napompować koła od wózka
dziecięcego. Czy ktoś sprawdza ich stan
techniczny?

Odpowiedź: Całoroczne stacje naprawcze,
mimo że są częściowo objęte monitoringiem,
cyklicznie stają się celem kradzieży oraz
aktów wandalizmu. Gmina zakupiła już
brakujące wyposażenie, czyli wspomniane
pompki oraz komplety narzędzi, które
wkrótce będą dostępne na stacjach. Ponadto
urzędnicy postarają się opracować
rozwiązania, które zniwelują możliwość
uszkodzenia stacji. Apelujemy jednak do
mieszkańców, by w miarę możliwości dbali
o sprzęt oraz zgłaszali straży miejskiej (tel.
508 356 697) i policji (tel. 112) wszelkie
niepożądane sytuacje związane ze stacjami.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Władysławowo
Krokowa
Łeba

Choczewo

Co słychać w metropolii

Puck

Puck

Wicko

Jastarnia

Gniewino
Hel

Wejherowo
Reda
Wejherowo

Nowa
Wieś Lęborska

Łęczyce

Kosakowo

Rumia
Luzino

Lębork
Gdynia
Szemud

Linia

Sopot

Cewice

Krynica Morska

Przodkowo

Kartuzy

Gdańsk

Żukowo

Sierakowice

Sztutowo

Chmielno
Stegna
Kolbudy
Sulęczyno

Somonino
Stężyca

TrwausprawnianiesystemuMevo

Pruszcz
Gdański
Pruszcz
Gdański

Przywidz

Trąbki Wielkie

W 14 pomorskich gminach, między innymi w Rumi, można
korzystać z Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo. Ta największa
w Europie sieć publicznych jednośladów czwartej generacji cieszy
się ogromnym zainteresowaniem. W połowie kwietnia rowery
wypożyczono już ponad 130 tysięcy razy. Każdy jednoślad został
wypożyczony średnio ponad 100 razy, czyli dwa razy częściej niż
publiczne rowery w innych polskich miastach. Nie oznacza
to jednak, że korzystanie z systemu jest bezproblemowe. Właśnie
dlatego operator szykuje kolejne zmiany.
Zwiększenie liczby dostępnych rowerów,
częstsze wymiany baterii, lepsza relokacja,
skrócenie czasu naprawy uszkodzonych
jednośladów, wzmocnienie najbardziej
awaryjnych elementów oraz nieprzerwana
możliwość dokonywania płatności – to główne
zalecenia dla Roweru Metropolitalnego Mevo.
Chociaż operator zapewnia, że zmiany wkrótce
będą odczuwalne, musi się liczyć z karami
umownymi.
– Cieszy nas duża popularność Mevo.
Wdrożenie tak dużego projektu jest dużym
wyzwaniem, jednak zdajemy sobie sprawę,
że operator nie dotrzymuje wszystkich

zobowiązań. Widoczny jest spadek dostępności
sprawnych rowerów. Nie jesteśmy zadowoleni
z tej sytuacji, dlatego skierowaliśmy do
o p e r a t o r a s z e re g u w a g d o t y c z ą c y c h
funkcjonowania systemu. Spółka musi się
jednak liczyć z karami za niedotrzymanie
warunków umowy. Mieszkańców metropolii
przepraszamy za niedogodności i prosimy
o jeszcze chwilę cierpliwości – mówi Michał
Glaser, dyrektor biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia-Sopot.
Należy pamiętać, że w pierwszym etapie
operator uruchomił jedynie 30% floty,
jednocześnie udostępniając wszystkie stacje, by

Cedry Wielkie

Suchy Dąb

Nowy
Dwór Gdański

Ostaszewo

Pszczółki

Lichnowy
Tczew

Tczew

Nowy Staw

Malbork
Stare Pole
Miłoradz

Malbork

Subkowy

Pelplin

Morzeszczyn
Gniew

istniała możliwość darmowego zwrotu w jak
największej liczbie miejsc. Do dyspozycji
mieszkańców Rumi jest obecnie około 30
rowerów. W przyszłości liczba rowerów w całej
metropolii zostanie zwiększona do 4080.
– Dokładamy wszelkich starań, aby jak
najszybciej i najskuteczniej poprawić sytuację.
W każdym tygodniu na terenie metropolii
pojawiać się będzie kilkaset nowych rowerów.
Udoskonaliliśmy system ładowania baterii.
Wzmocniliśmy zasoby ludzkie w dziale serwisu,
aby nadążyć z naprawą uszkodzonych
rowerów. Zdajemy sobie sprawę, że nie
wszystko udało się nam zrobić od początku
prawidłowo – pamiętajmy jednak, że nasze
rozwiązanie to najbardziej innowacyjny
w Polsce i Europie system wypożyczania
rowerów miejskich. Wszystkie zaangażowane
strony – począwszy od użytkowników, gmin
i nas samych – są prekursorami tego
przedsięwzięcia. Robimy wszystko, co w naszej
mocy, aby w ciągu najbliższych tygodni móc
zapewnić w pełni komfortowe korzystanie
z naszych usług – podkreśla Rafał Federowicz,
członek zarządu ds. operacji w Nextbike Polska.

W Rumi mamy już 1200 zarejestrowanych użytkowników

harmonogram wywozu odpadów W aplikacji
Dzięki aplikacji na telefony
komórkowe „Kiedy wywóz”
mieszkańcy mogą na bieżąco
zapoznawać się z harmonogramem
wywozu odpadów – i nie tylko.

PRZYPOMINAMY!
Rumskie Nowiny nr /maj/

„Kiedy Wywóz”
Aplikacja dostępna na:

W jej instalacji pomagają również pracownicy urzędu (tel. 58 679 65 32, pok. 06)
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Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

Czy wiesz że...

Zajęcia plastyczne to
najliczniejsza sekcja MDK-u!
Może się to wydawać mało realne ze względu na ograniczenia związane z metrażem jaki jest
dostępny dla mdk-owskich plastyków jednak liczba uczestników dochodzi do 200. Jak to możliwe?
Jedna mała sala, mogąca pomieścić
piętnaścioro dzieci, właściwie nigdy nie jest
pusta. Od poniedziałku do czwartku grupy
zaczynają zajęcia o godzinie 9:00, zaś kończą
czasem nawet późnym popołudniem, jeśli
trzeba dokończyć obraz na wernisaż lub
nadać ostatni szlif pracom wysyłanym na
konkursy. Nad wszystkim już od 25 lat czuwa
Beata Went, która oddaje swoim
podopiecznym całe serce, ucząc ich zasad
rysunku i prowadzenia pędzla. Przekłada się
to na sukcesy młodych artystów – począwszy
od pierwszych miejsc w konkursach
wojewódzkich, przez wyróżnienia na
szczeblu międzynarodowym, a na studiach
plastycznych kończąc.
Najmłodsi uczestnicy zajęć mają zaledwie 3
lata, a najstarsi około 20. Zapisy prowadzone
są raz w roku, we wrześniu, a wolne miejsca
rozchodzą się z prędkością światła. Gdy plan
jest już w pełni zintegrowany z zajęciami
szkolnymi wszystkich dzieci, zaczyna się
cierpliwa praca i zdobywanie nowych
umiejętności manualnych. Po kilku
miesiącach wytężonych działań talent
uczestników jest prezentowany szerszej
publiczności na majowym i czerwcowym
wernisażu sekcji plastycznej. Obrazy olejne,

które wychodzą spod pędzla młodych
plastyków, przepełnione są twórczą
wyobraźnią, całą paletą barw i pasją.
Malowanie na płótnie farbami olejnymi
wymaga wiele czasu i precyzji, którą
wykazują się artyści. Prace są unikatowe
i napawają dumą rodziny autorów, które
z roku na rok podziwiają postępy swoich
pociech. Każdy wernisaż jest też
uroczystością zwieńczającą wysiłek pani
instruktor.
Zajęcia na płótnie to jednak nie wszystko.
Młodzi plastycy mogą się dowiedzieć, jak
wykonać przeróżne ozdoby świąteczne czy
też przydatne gadżety, które mogą posłużyć
jako prezent dla bliskiej osoby. Wśród
licznych pomysłów znajdują się drewniane
serca wykańczane metodą decoupage,
kwiaty z krepy czy też papierowe ozdoby.
Swoimi pomysłami pani Beata dzieli się
również w internecie, w cyklu materiałów
filmowych zatytułowanych „Z wizytą
w Miejskim Domu Kultury”, które znaleźć
można na miejskim kanale YouTube.
Oglądając te instruktaże z pewnością
zrozumiecie, dlaczego młodzi artyści tak
chętnie nas odwiedzają.
Agnieszka Skawińska
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Cykl „Z wizytą w Miejskim Domu Kultury”
na kanale You Tube miasta Rumia
www.youtube.com/miastorumia

Rumia naturalnie pomysłowa

Co słychać w naszych przedszkolach i szkołach Edukacja

21

Uczniowie
z Rumi
Mistrzami
Polski
Odysei
Umysłu
Hanna, Julia, Lena, Natalia, Hubert i Kordian – uczniowie Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi – zostali
mistrzami Polski międzynarodowego drużynowego konkursu „Odyseja umysłu”. Zakwaliﬁkowali się
tym samym do kolejnego etapu turnieju, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych.
Odyseja, czyli jak rozwiązywać problemy
Odyseja Umysłu to program edukacyjny
realizowany w formie międzynarodowego
konkursu. Każdego roku bierze w nim udział
kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego
świata. Patronat nad polską edycją sprawuje
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Młodzi
„Odyseusze” pracują w drużynach, które
reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne
i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób.
Konkurs polega na twórczym rozwiązywaniu
zagadnień. Organizatorzy każdego roku
publikują pięć przykładowych problemów do
rozwiązania. Drużyna wybiera jeden z nich, po
czym przez kilka miesięcy samodzielnie
projektuje, przygotowuje i udoskonala jego
rozwiązanie.
Następnie wspólnie decydują, jak to, co w ich
pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową
prezentację, którą wiosną przedstawią sędziom
o r a z p u b l i c z n o ś c i . Te g r u p y, k t ó r e
w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze
wyniki w Eliminacjach Regionalnych, awansują do
Finału Ogólnopolskiego. Jego laureaci mogą
z kolei reprezentować Polskę na Finałach
Światowych w Stanach Zjednoczonych.
W eliminacjach wzięli udział także uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr
9. Pierwsi zmierzyli się z problemem pt.
Rumskie Nowiny nr /maj/

„W pracowni mistrza Leonarda”, druga grupa
rozwiązała zagadnienie „Spory o pozory”.
– Staramy się zarazić Odyseją Umysłu także
nauczycieli oraz uczniów innych szkół. Cieszymy
się, że chętnych z roku na rok jest coraz więcej. Być
może w przyszłości uda się przeprowadzić
w naszym mieście eliminacje regionalne – mówi
Mariola Jurkiewicz, trener Odysei Umysłu
i nauczyciel Ekologicznej Szkoły Społecznej.
Rumianie najlepsi w Polsce
Młodzi uczniowie z Rumi musieli poradzić sobie
z problemem natury mechanicznej zatytułowanym „Ekipa Omeratunkowa”.
Dzieci musiały skonstruować pojazd sterowany
przez jednego z uczniów. Zadanie nie było łatwe,
bowiem pomiędzy zadaniami pojazd musiał
zostać rozłożony z powrotem na części, schowany
do walizek i przeniesiony w inne miejsce, a po
uprzednim ponownym złożeniu kontynuował
zadanie. Na koniec uczestnicy musieli wykonać
paradę na cześć swojego pojazdu.
– Udział w Odysei rozwija uczestników, zmienia
ich sposób patrzenia na świat i myślenia o nim.
Stają się oni bardziej twórczy i otwarci,
a problemy traktują jak zadania, które należy
rozwiązać. Wielu moich absolwentów, dawnych
Odyseuszy odnosi dzisiaj znaczące sukcesy na
międzynarodowych uczelniach, dzięki nabytym
doświadczeniom stali się mądrymi i światłymi

ludźmi – dodaje Mariola Jurkiewicz.
Tegoroczny 28. Ogólnopolski Finał Odysei
Umysłu odbywał się w Pomorskim Parku
Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
Uczestniczyły w nim 234 drużyny m.in. z Lublina,
Chorzowa, Poznania czy Olsztyna.
Wygrana w Polsce daje prawo uczestnictwa
w Finałach Światowych, które odbędą się między
21 a 26 maja w Michigan State University, East
Lansing w Stanach Zjednoczonych.

– Młodzi mieszkańcy Rumi po raz kolejny
udowodnili, że są najlepsi! Serdecznie gratuluję
uczniom Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi
i życzę samych sukcesów w kolejnych etapach
Odysei Umysłu. Osobne gratulacje należą się
opiekunom, którzy wykazali szczególne
zaangażowanie i zdolności pedagogiczne –
mówi burmistrz Michał Pasieczny.
Całkowity koszt wyjazdu drużyny to ponad 70
tysięcy złotych. Jako, że kwota przekracza
możliwości rumian, zorganizowali oni zbiórkę
na stronie www.zrzutka.pl.
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Historia
Autor artykułu: Darek Rybacki

Historia Aeroklubu Gdańskiego

Część I (1929-1939)* W tym samym roku zakupiono też nietypowy
TRUDNE POCZĄTKI
Założenie Aeroklubu wobec nieprzychylnej
postawy władz Wolnego Miasta Gdańska było dla
młodych Polaków nie lada wyzwaniem.
Sąd gdański zgodził się zarejestrować związek
dopiero w marcu 1931 roku, jednak przy okazji
zabroniono członkom Aeroklubu korzystania
z lotniska w Gdańsku Wrzeszczu. Oficjalnym
powodem był rzekomo wzmożony ruch lotniczy.
W rzeczywistości samoloty lądowały w tym miejscu
zaledwie dwa razy dziennie. Oczywistym było,
że przyszli lotnicy muszą poszukać odpowiedniego
miejsca na terenie Polski. Wybór padł na Rumię.
Warunki rozwoju w Rumi okazały się zgoła
odmienne od tych z Gdańska. Inicjatywa
studentów niemal od razu spotkała się z ciepłym
przyjęciem mieszkańców. Lotnicy szybko znaleźli
lokal klubowy. Jego siedzibę zorganizowano
w prywatnym domu pani Marii Zarudzkiej, którą
odtąd nazywano „aeroklubową mamą”.
Jej synowie – Henryk i Wacław – pracowali na
lotnisku jako mechanicy.
POLSKIE SKRZYDŁA
W sierpniu 1931 roku udało się pozyskać pierwszy
samolot. Ze składek członkowskich zakupiono
nowiutki dwupłatowiec PZL-5, popularną wówczas
konstrukcję szkolno-sportową rodzimej produkcji.
Do końca roku wykonano 1400 lotów i wyszkolono
6 nowych pilotów. Równolegle powołano sekcję
szybowcową pod kierunkiem inż. Ryszarda
Dyrgałły.
O działalności Akademickiego Aeroklubu było
głośno w całej Polsce. Chętnych do latania nie
brakowało. Wkrótce podjęto decyzję, aby
zrezygnować z akademickiego charakteru
stowarzyszenia. W dniu 16 lutego 1933 roku
zmieniono nazwę na „Aeroklub Gdański”
i umożliwiono naukę latania osobom spoza kręgu
studenckiego.

samolot – autorską konstrukcję Józefa
Medweckiego i Zygmunta Nowakowskiego
o oznaczeniu MN-4. Ze względu na rejestrację „SPAJO” maszyna nazywana była „Jojo”. Klubowiczom
służyła wiernie aż do wybuchu II wojny światowej.
SUKCESY SZKOLENIOWE I SPORTOWE
Działalność Aeroklubu Gdańskiego od początku
koncentrowała się na szkoleniu nowych pilotów
oraz lotnictwie sportowym. Członkowie Aeroklubu
regularnie uczestniczyli w zawodach lotniczych,
osiągając znaczące sukcesy. W 1935 roku załoga
w składzie Antoni Matheus (pilot), Witold Frąckowiak
(obserwator) uznana została za najlepszą w Polsce,
zaś szybownik Michał Offierski pobił dwa rekordy
Polski – wysokości i długości lotu.
W parze z tymi osiągnięciami szły także dokonania
szkoleniowe. W 1935 roku Aeroklub Gdański liczył
180 członków, którzy wznosili się w niebo aż 4327
razy. Od 1931 roku wzmacniano też flotę, która
w połowie lat trzydziestych liczyła aż 14 maszyn, m.in.
typu RWD-8, RWD-5, RWD-13 czy Hanriot-28.
Aeroklub Gdański od 1935 roku organizował też
„Zlot do Morza”, czyli jedno z największych w kraju
wydarzeń lotniczych. „Zlot” odbywał się
równolegle do gdyńskich „Dni Morza”. Tak
wydarzenie to opisywało „Słowo Pomorskie” z 18
lipca 1939 roku (pisownia oryginalna):
148 samolotów sportowych na lotnisku w Rumi.
W sobotę odbył się w Gdyni czwarty doroczny „Zlot
do morza”, w którym z okazji 10-lecia istnienia
Aeroklubu Gdańskiego i 5-lecia istnienia
Morskiego Klubu Szybowcowego wzięła udział
nienotowana dotychczas ilość maszyn sportowych
ze wszystkich aeroklubów polskich (...). Ogółem na
lotnisko w Rumi przybyło 148 maszyn sportowych,
z tego 38 biorących udział w konkursie i 110 poza
konkursem, oprócz maszyn wojskowych, które
uczestniczyły w niedzielnych popisach lotniczych.
Wszystkie maszyny przybyły na lotnisko bez
wypadku.

12 lipca 1929 roku w Domu
Akademickim Bratniej
Pomocy w Gdańsku
odbyło się zebranie
entuzjastów latania,
polskich studentów
„Technische Hochschule
der Freien Stadt Danzig”
(przyszłej Politechniki
Gdańskiej).
Efektem przeprowadzonej
wówczas żywiołowej
dyskusji było powołanie
Akademickiego Aeroklubu
Gdańskiego. Główną
siedzibą stowarzyszenia
wkrótce stało się lotnisko
w Rumi.
PRZEDDZIEŃ WOJNY
W drugiej połowie lat trzydziestych Aeroklub
Gdański spotykał się z coraz większymi represjami
ze strony władz Wolnego Miasta Gdańska. Już na
przełomie 1938 i 1939 roku polscy studenci
zrzeszeni wokół Aeroklubu byli bojkotowani
zarówno przez rektorów, jak i niemieckich kolegów.
W przededniu wojny na rumskim lotnisku nasilono
szkolenia wojskowe, regularnie prowadzono loty
rozpoznawcze nad Gdańskiem. Pod koniec lipca
samoloty stacjonujące w Rumi ewakuowane
zostały do Torunia. Na miejscu pozostało zaledwie
kilka sztuk. 24 sierpnia część pilotów Aeroklubu
Gdańskiego zostało zmobilizowanych
i przydzielonych do Morskiego Dywizjonu
Lotniczego w Pucku.
1 września ok. godziny 6:00 na rumskie lotnisko
spadły pierwsze bomby. Rozpoczęła się II wojna
światowa...

Lotnisko w Rumi, na zdjęciu sympatyczny samolot Jojo,
czyli MN-4, ze zbiorów M. Konarskiego

* Kolejna część artykułu ukaże się w przyszłym numerze Rumskich Nowin. Tekst napisano na podstawie kroniki szkolnej Publicznej Szkoły Powszechnej w Rumi Janowie.
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Hotel Claassen, pocztówka z 1908 r.
Hotel Biały Dworek w 2018 r

Historia dzisiejszego hotelu Biały Dworek przy ulicy Sobieskiego
sięga początku XX wieku. Początkowo był to pensjonat połączony
z kawiarnią ogrodową i salą tańca, wybudowany przez Eduarda
Claassena. W okresie międzywojennym we wnętrzu budynku
zorganizowano Zagórski Uniwersytet Ludowy. Współcześnie
budynek pełni swoją pierwotną funkcję – mieści się w nim hotel.

Uniwersytet Ludowy w Zagórzu, fot. z 1926 r.

Dodatek
specjalny
nr 175
Poziomy recyklingu osiągnięte w 2018 roku – podsumowanie

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Prezentujemy Państwu zestawienie uzyskanych w latach 2014-2018 poziomów recyklingu papieru, metalu, szkła i plastiku, odzysku komunalnych
odpadów budowlanych oraz poziomów składowania masy odpadów ulegających biodegradacji dla gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku
Gmin "Dolina Redy i Chylonki". Zebrane w wykresach dane pokazują, że z roku na rok segregują Państwo coraz więcej odpadów, co oznacza, że praktyka
ich właściwej utylizacji przyjęła się wśród Mieszkańców gmin-członków Związku. Dziękujemy za Państwa wkład w ochronę środowiska. Wierzymy,
że z Państwa udziałem w nadchodzących latach uda nam się osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty!
Zestawienie uzyskanych poziomów recyklingu w roku 2018 przez gminy KZG [%]

Poziomy recyklingu w Rumi na przestrzeni lat 2014-2018 [%]
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Z powyższego wykresu wynika, że poziom recyklingu surowców jest wysoki, ale na przestrzeni ostatnich czterech lat uległ stabilizacji. Nie powinniśmy
jednak spoczywać na laurach, ponieważ wciąż mamy dużo do zrobienia.

Jak widać w powyższej tabeli, z roku na rok wymagania odnośnie osiągania poziomów recyklingu w gminach są coraz wyższe. Wierzymy, że w przyszłości
również uda nam się je spełniać, dzięki czemu nie narazimy się na płacenie ewentualnych kar finansowych!

Serdecznie zapraszamy do udziału!
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Rumianie z Pasją

Małgorzata Maria
Klawiter-Piwowarska
Liderka Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych, znana
mieszkańcom okolicy przede wszystkim z organizacji
Rumskiej Szafy Otwartej, działaczka społeczna oraz
popularyzatorka karmienia piersią. „Rumianka z pasją”
opowiedziała między innymi o tym, jak stała się
„laktomamą” i co to w ogóle oznacza.
Rumska Szafa Otwarta to akcja umożliwiająca
mieszkańcom miasta i okolic sprzedaż, zakup
oraz wymianę zalegających w domu
przedmiotów. Cyklicznie swoich właścicieli
zmieniają ubrania, obuwie, zabawki, biżuteria,
kosmetyki, a także rękodzieła.
Ponadto wydarzenie wzbogacane jest o strefy
tematyczne, w których dzieci mogą się wspólnie
bawić, a dorośli zasięgnąć specjalistycznych
porad czy też po prostu napić się kawy. Właśnie,
dzięki temu przedsięwzięciu Gosia, jako prezes
Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych i organizatorka Rumskiej Szafy Otwartej, dała się poznać
szerszym kręgom mieszkańców Rumi. Kolejna
edycja tego przedsięwzięcia planowana jest na
11 maja tego roku.
– Ponowne wprowadzanie do obiegu
używanych przedmiotów nie jest naszym
jedynym celem. Organizując Rumską Szafę
Otwartą chcemy nie tylko dbać o środowisko,
ale też zbliżać do siebie rumian i doprowadzać
do tego, by rodziły się pomysły związane
z biznesem i przedsiębiorczością – podkreśla
Małgorzata Klawiter-Piwowarska.
To jednak niejedyne zainteresowania rumskiej
aktywistki. Wśród licznych projektów, w które
Gosia się angażuje, szczególne miejsce zajmują
te związane z popularyzowaniem wiedzy
o naturalnym karmieniu dzieci. Jak sama
przyznaje, temat ten stał się jej bliski ze względu
na osobiste przeżycia.
– Po urodzeniu pierwszej córeczki miałam duże
problemy z rozpoczęciem karmienia piersią.
Nawet personel medyczny nie udzielił mi
wystarczającej pomocy. Bezpośrednio po
porodzie często słyszałam wykluczające się
porady. Ostatecznie dowiedziałam się,
że najprawdopodobniej nie będę w stanie
wykarmić dziecka samodzielnie. Zmobilizowało
mnie to do poszukiwania wiedzy na własną rękę
i… moja córeczka otrzymywała naturalny
pokarm przez dwa i pół roku! Cały ten trudny
p ro c e s s p o w o d o w a ł , ż e p r z y o k a z j i

kobieta
wielu
talentów

zainteresowałam się tematem, stałam się
„laktomatką” – śmieje się nasza rozmówczyni.
Często podkreśla się, że mleko matki ma
szczególne właściwości. Niewiele osób zdaje
sobie jednak sprawę z tego, na czym polega
wyjątkowość tej substancji.
– Mleko matki to prawdziwa ambrozja, „napój
b o g ó w ”. G d y b y k t o ś n a m , d o ro s ł y m ,
zaproponował specyﬁk zabezpieczający przez
p i ę ć d z i e s i ę c i o m a ró ż n y m i ro d z a j a m i
n o w o t w o r ó w, z a w i e r a j ą c y c z y n n i k i
wspomagające odporność, komórki
macierzyste, prebiotyki, obniżający ryzyko
zachorowania na cukrzycę, astmę, otyłość
i wiele innych, zapewne bylibyśmy w stanie
zapłacić za niego kolosalne pieniądze.
Naturalny pokarm ma te wszystkie zalety i wiele
kolejnych, a mimo wszystko czasem tak łatwo
z niego rezygnujemy – mówi Gosia.
Współcześnie dużym problemem jest
odnalezienie aktualnej i rzetelnej wiedzy
o procesie laktacji pośród wszechobecnego
chaosu informacyjnego. Chcąc dołożyć swoją
cegiełkę do zmiany stanu rzeczy, bohaterka
tego artykułu, wraz z grupą entuzjastów
naturalnego karmienia, przyczyniła się do
powstania poradnika pod tytułem „Początki
karmienia piersią – jak dobrze zacząć?”, który
traﬁł do kilku pomorskich szpitali, dzięki
wsparciu marszałka województwa
pomorskiego.
– Samodzielne poszukiwanie informacji,
na przykład w internecie, bywa bardzo trudne.
Ciężko odróżnić wiedzę od mitów. Niewiele
stron internetowych oferuje naprawdę rzetelne
informacje. Wspólnie z koleżanką i moim tatą
uznaliśmy, że czas stworzyć ogólnodostępny
poradnik, który prostymi słowami, bez zadęcia,
a jednocześnie w profesjonalny sposób, wyjaśni
wiele wątpliwości związanych z karmieniem
piersią – tłumaczy działaczka. – Poradnik
napisany został pr zez cer tyﬁkowaną
promotorkę karmienia piersią Zuzannę Kołacz-

Kordzińską, a pozytywne recenzje wystawili mu
najlepsi lekarze różnych specjalizacji. Zależało
nam na tym, aby w oparciu o informacje
z naszego poradnika, każda mama i każdy tata
mogli możliwie świadomie podjąć decyzję
dotyczącą karmienia swojego maluszka –
dodaje.
Jak zapowiada „laktomatka” i „laktofanka”,
promocja broszury to niejedyne planowane
przez nią przedsięwzięcie.
– Chciałabym, aby w Rumi powstała
w niedalekiej przyszłości grupa wsparcia dla
mam karmiących piersią. W ramach jej
funkcjonowania swoją wiedzą dzieliłyby się
mamy i zaproszeni fachowcy: położne, dietetycy
czy lekarze różnych specjalności. Pozwoliłoby to
ro z w i a ć p o j a w i a j ą c e s i ę w ą t p l i w o ś c i
i towarzyszyć mamom w ich mlecznej drodze –
podsumowuje.
Specjalnie dla osób szukających rzetelnych
informacji dotyczących karmienia piersią
i rodzicielstwa przygotowaliśmy listę
rekomendowanych pr zez bohaterkę
dzisiejszego artykułu wydawnictw
związanych z tą tematyką:
ź Zuzanna Kołacz-Kordzińska, „Początki
karmienia piersią – jak dobrze zacząć?”
(dostępny w internecie pod linkiem
http://bit.ly/poradniklaktacyjny)
ź Gill Rapley i Tracey Murkett, „Po prostu
piersią” (prawie wszystko o karmieniu
piersią – od początku do końca laktacji)
ź Gill Rapley i Tracey Murkett, „Bobas lubi
wybór” (naturalne rozszerzanie diety)
ź Carlos Gonzalez, „Mocno mnie przytul. Jak
zbudować i utrzymać silną więź w rodzinie”
(antropologicznie o rozwoju dziecka)
ź Joanna Faber i Julie King, „Jak mówić, żeby
maluchy nas słuchały?” (komunikacja
z małym dzieckiem)
ź Warto również odwiedzić strony
internetowe: www.haﬁja.pl oraz
www.osrodek-blizej.pl
Rumia naturalnie pomysłowa
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Przepis na:

Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Chłodnik litewski

Kiedy na targu pojawia się pierwsza botwinka, czas sięgnąć po przepis na tradycyjny chłodnik litewski. Ta zupa
nie tylko pięknie się prezentuje, ale jest też pożywna i doskonale gasi pragnienie. Świetnie nadaje się na letni
obiad, gdy nie mamy ochoty na ciężkie, gorące potrawy. Wiosną warto więc zrobić odpowiednie zapasy –
botwinkę wystarczy drobno posiekać i podzieloną na porcje zamrozić. W ten sposób można cieszyć się smakiem
domowego chłodnika nawet do końca lata.
Składniki na 4 porcje:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

pęczek botwniki
500 ml bulionu warzywnego lub
drobiowego
500 ml kefiru lub maślanki
3 łyżki kwaśnej śmietany 18%
duży ogórek
pęczek rzodkiewki
pół pęczka koperku
ząbek czosnku
sok z cytryny
sól i pieprz
4 jajka ugotowane na twardo

Botwinkę opłukać i osuszyć. Łodyżki i liście posiekać, buraczki obrać i
drobno pokroić. Jeśli są małe, warto dodać średniego buraka
startego na tarce. Botwinkę zalać gorącym bulionem, gotować ok. 10
minut, następnie dodać łyżkę soku z cytryny i odstawić do
wystygnięcia. Taki wywar można przygotować np. wieczór wcześniej.
Ogórka obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach, odcisnąć na sicie
nadmiar soku. Rzodkiewki pokroić w małą kosteczkę, posiekać
czosnek i koperek. Do zimnego wywaru wlać kefir lub maślankę oraz
śmietanę, dobrze wymieszać. Dodać ogórka, rzodkiewkę, czosnek i koper. Można doprawić do smaku.
Podawać z jajkiem pokrojonym na połówki lub ćwiartki.
Chłodnik dobrze smakuje także z podanymi osobno ugotowanymi młodymi ziemniakami lub pieczonymi
kawałkami kurczaka.

Kreatywny rodzic

Kapselkowe Rodzinne Wyścigi
Istnieją takie zabawy, których magia i urok pozostają ponadczasowe
i nieśmiertelne. Gra w kapselkowe wyścigi sięga niepamiętnych czasów
młodości naszych dziadków i pradziadków. Mimo płynącego czasu, emocje
towarzyszące grze w kapselkowe wyścigi pozostają wciąż niezmienne!

Warto uczyć dzieci takich zabaw – zabaw
z naszego dzieciństwa, czy dzieciństwa naszych
dziadków. Dzieci wbrew pozorom, bardzo
często ich nie znają, a taka rodzinna zabawa da
im wiele radości!
Do rozpoczęcia zabawy będziemy potrzebować
tylu kapsli, ilu jest potencjalnych graczy,
Rumskie Nowiny nr /maj/

chętnych do wzięcia udziału w grze. Przyda się
też kreda oraz znaczki np. z flagami (które
wykonamy z dziećmi, np. z kolorowego
papieru), które przyczepiamy do kapsli.
Każdy z graczy wybiera sobie po jednym
kapselku i przeczepia do niego flagę jednego
z wybranych państw. Jest to dodatkowa lekcja
geografii, połączona z zabawą! Pamiętajmy,
że nauka przez zabawę jest najbardziej
skuteczną formą przyswajania wiedzy przez
dzieci! To czego maleństwo nauczy się
w dzieciństwie zostanie w głowie do końca
życia! Warto jest więc do każdej zabawy wpleść
elementy nowych informacji, które na stałe
zagoszczą w umysłach naszych pociech.
Na chodniku lub asfalcie rysujemy kredą tor,
czyli linię startu, linię mety oraz kontur trasy
toru. Tor nie musi przebiegać w linii prostej!

Rubrykę prowadzi:
Monika Keller

Dozwolone są wszelkiego rodzaju zakręty,
zawrotki i serpentyny. Wiadomo, że tor w linii
prostej będzie prostszy i idealny dla młodszych
dzieci lub dla początkujących. Wraz
z doświadczeniem możemy nasze trasy
doskonalić i udziwniać.
Ustawiamy kapsle płaską powierzchnią do ziemi
na linii startu, obok siebie. Pamiętajmy o tym,
że im więcej graczy, tym tor powinien być
szerszy, żeby wszystkie kapselki się pomieściły.
Pstrykamy palcami w falowaną powierzchnię
boczną kapselka, wprawiając go w ruch. Kapsel
powinien się przesunąć do przodu. Gracze
pstrykają na zmianę, a który kapselek pierwszy
przekroczy linię startu, ten gracz wygrywa!
Wypadnięcie kapsla z toru oznacza np. stratę
kolejki.
Powodzenia! Miłej, rodzinnej zabawy!
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maj
2019
01.05-31.05

Wystawa fotografii Krzysztofa Lipskiego „Brudne dusze”,
Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11

06.05-15.05 Wystawa malarstwa – Nataszy Sobczak, wystawa
kaszubskiego plakatu Cassubia Visuales, Dom Kultury SM
Janowo, ul. Pomorska 11

09.05 (czwartek) godz. 18:30 Grzegorz Lindenberg "Ludzkość poprawiona. Jak
najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy." – spotkanie,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
10.05 (piątek) godz. 10:00 Profilaktyka raka piersi – wykład Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

06.05-31.05 W e r n i s a ż s t u d e n t ó w W y d z i a ł u G r a f i k i A S P
w Gdańsku, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 16:00-20:00 Casting do projektu „Rumski Wokal 2019”,
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

17.05-31.05 Wystawa fotografii koncertowej Tomasza Modzelewskiego,
Dom Kultury SM Janowo, ul. Pomorska 11

11.05 (sobota) godz. 10:00-11:30 Rumia Biega – Biegaj Razem z Nami,
Boisko Boczne/Promenada, ul. Mickiewicza/Starowiejska

01.05 (Środa) godz. 17:00-19:00 Mecz Piłki Nożnej-IV Liga MKS Orkan
Rumia – Jaguar Gdańsk, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska

godz. 9:00 Aktywny Maj – Bezpłatne ćwiczenia plenerowe
z instruktorami CITY GYM, Scena Letnia MDK RUMIA,
ul. Mickiewicza 19

02.05 (czwartek) godz. 17:00-19:00 Bieg Sprinterski w Biegu na Orientację
o Puchar Burmistrza Rumi I LO Rumia, ul. Starowiejska 4

godz. 10:00 Wycieczka rowerowa Grupy „Szprycha” z MDK
Rumia, Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 10:00 Janowo się rusza, czyli aktywna wiosna – tai chi
(g.10.00), zumba (g.11.00), gimnastyka 60+ (g.12.00),
Park Miejski, ul. Filtrowa

03.05 (piątek) od 03 maja od godz. 15:00 do 5 maja do godz. 13:00
XXIV Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację (organizator: UKS
Siódemka Rumia) ,Polana leśna w Łężycach

godz. 10:00-13:30 4. Rumska Szafa Otwarta (Organizator:
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych), Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49

godz. 13:55-20:30 Festyn Sportowo-Rekreacyjny z okazji
obchodów 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 13:00 Stacja Jazzik "Akordeon bez tajemnic" – koncert
dla dzieci, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 19:00 Koncert zespołu ENEJ, Boisko Wielofunkcyjne,
ul. Bukowa
04.05 (sobota) godz. 09:00 Aktywny Maj - Bezpłatne ćwiczenia plenerowe
z instruktorami CITY GYM Scena Letnia, MDK RUMIA,
ul. Mickiewicza 19
godz. 17:00-19:00 Mecz Piłki Nożnej - B Klasa OKS Janowo
Rumia - UKS 82 Klukowo, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
05.05 (niedziela) godz. 16:00 Wernisaż konkursu malarskiego w ramach
Obchodów Roku Stanisława Moniuszki. W części artystycznej
wystąpią soliści oraz Chór Św. Cecylii pod dyrekcją Krzysztofa
Brzozowskiego, Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 17:00 Wiosenne przebudzenie – koncert Gdańskiej
Orkiestry Ogrodowej, pokaz carvingu (rzeźbienie w owocach
i warzywach), porady dietetyczno-kosmetyczne, wystawa
prac uczestników warsztatów „Ceramikana”, Dom Kultury SM
Janowo, ul. Pomorska 11
07.05 (wtorek) godz. 11:30 „Potwory książkowe” – warsztaty dla dzieci
z Katarzyną Zych (6-10 r.ż.) Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
godz.18:00 Kino dla dzieci, Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2 Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
08.05 (środa) godz. 11:00 Zakończenie XVIII Wojewódzkiego Konkursu
Plastycznego „Tu żyjemy” pod kierunkiem Beaty Went,
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 14:00-16:00 Mecz Rugby – I Liga Rugby Club Arka
Rumia - AZS AWF Warszawa, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
godz. 16:00-19:00 Mecz Tenisa Stołowego – I Liga Mężczyzn
OT Logistics Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia – KS Spójnia
Warszawa, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
12.05 (niedziela) godz. 11:00-21:00 Puchar Małego Trójmiasta Kaszubskiego
w Kulturystyce i Fitness (Organizator: James The Killa-Jakub
Kaszuba), Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 15:00-17:00 Mecz Piłki Nożnej – IV Liga MKS Orkan
Rumia - GKS Kolbudy, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
14.05 (wtorek) godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle-Biblioteka
Marzeń, (zapisy@bibliotekarumia.pl) Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2
15.05 (środa) godz. 18:00 Wernisaż sekcji plastycznej MDK Rumia dzieci
w wieku 6-12 lat, Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 18:30 Spotkanie autorskie z Michałem Ogórkiem, Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
16.05 (czwartek) godz. 15:00 Kreatywny czwartek dla dzieci, Filia nr 2,
ul. Kościelna 17
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle-Biblioteka
Marzeń (zapisy@bibliotekarumia.pl), Filia nr 1, ul. Pomorska 11
godz. 19:00 Wernisaż studentów Wydziału Grafiki ASP
w Gdańsku, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:30 Duet Signals of love-koncert, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
Rumia naturalnie pomysłowa
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17.05 (piątek) godz. 19.00 Janowo Rockuje – koncert Revan, Wredrock oraz
szm4ery – cover band AC/DC, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11

25.05 (sobota) godz. 09:00 Aktywny Maj – Bezpłatne ćwiczenia plenerowe
z instruktorami CITY GYM, Scena Letnia MDK RUMIA,
ul. Mickiewicza 19
godz. 10:00-11:30 Rumia Biega - Biegaj Razem z Nami Boisko
Boczne/Promenada, ul. Mickiewicza/Starowiejska

18.05 (sobota) godz. 9:00 Aktywny maj - Bezpłatne ćwiczenia plenerowe
z instruktorami CITY GYM, Scena Letnia MDK Rumia,
ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00 Wycieczka rowerowa Grupy „Szprycha” z MDK
Rumia, Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 10.00 Janowo się rusza, czyli aktywna wiosna – tai chi
(g.10.00), zumba (g.11.00), gimnastyka 60+ (g.12.00),
Park Miejski, ul. Filtrowa

godz. 10:00 Janowo się rusza, czyli aktywna wiosna – tai chi
(g.10.00), zumba (g.11.00), gimnastyka 60+ (g.12.00),
Park Miejski, ul. Filtrowa

godz. 10:00-15:00 Grand Prix Rumi Amatorów w Tenisie
Ziemnym w ramach Ziaja Grand Prix Wybrzeża, Korty TKKF,
ul. Mickiewicza 41

godz. 12:00-18:00 I Festiwal Gimnastyczno-Taneczny
o Puchar Burmistrza Rumi "GYM & FUN” 2019 (Organizator:
Szkółka Gimnastyczna GYM &FUN Joanna Wilk), Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00-18:00 Mistrzostwa Pomorza Amatorskiego MMA
K1 Submission Only (Organizator: Federacja Time Of
Masters), Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 16:00-18:00 Mecz Piłki Nożnej-IV Liga MKS Orkan
Rumia-Lechia II Gdańsk, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
19.05 (niedziela) godz. 10:00-15:00 Grand Prix Rumi Amatorów w Tenisie
Ziemnym w ramach Ziaja Grand Prix Wybrzeża, Korty TKKF,
ul. Mickiewicza 41
godz. 13:00-15:00 Mecz Piłki Nożnej-B Klasa OKS Janowo
Rumia - Pomorzanin Gdynia, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
20.05 (poniedziałek) godz. 10:00 Otwarcie Edukacyjnego Ogrodu „Cztery pory
roku” Bajka muzyczna pt. „Mała Oj-czy-zna” reż.
M. Olszewska, Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 4
ul. Górnicza 19
21.05 (wtorek) godz. 18:00 Kino dla dzieci, Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2 Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
22.05 (środa) godz. 18:00 Demonologia kaszubska - wykład Grzegorza
Schramka, Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.
23.05 (czwartek) godz. 09:30-13:00 XV Mistrzostwa Rumi w Lekkiej Atletyce dla
Dzieci z Klas Integracyjnych, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 15:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Filia nr 1,
ul. Pomorska 11

26.05 (niedziela) godz. 11:00-14:00 Radosna Niedziela, Rodzinne warsztaty
z instruktorami MDK RUMIA, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
godz. 17:00 Janowski Salon Muzyczny – „Muzyczny bukiet
dla mam” – Karolina Sołomin - sopran, Magdalena Skorupska
– sopran, Łukasz Wroński – tenor, Kamil Pękala - baryton,
Aleksandra Bieg-Piaseczna – fortepian, prowadzenie
koncertu Barbara Żurowska-Sutt, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11
godz. 17:00-19:00 Mecz Piłki Nożnej-IV Liga MKS Orkan
Rumia – Bytovia II Bytów, Boisko MOSiR, ul. Gdyńska
28.05 (wtorek) godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle – Dzień
Sąsiada Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.
Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
29.05 (środa) godz. 18:30 Robert Wegner – spotkanie z autorem, Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
30.05 (czwartek) godz. 15:00 Kreatywny czwartek dla dzieci, Filia nr 2,
ul. Kościelna 17
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle – Dzień
Sąsiada, Filia nr 1, ul. Pomorska 11. Obowiązują zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 17:00 Kameralne kino w MDK Rumia "Co się stanie, gdy
Nasze życie zamieni się w komedię romantyczną...", Miejski
Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 Koncert dla Matki wykonawcy: Agnieszka
Skawińska, Tomasz Fopke Wernisaż plenerowy
Stowarzyszenia Artystów Pasjonat z Rumi, Miejski Dom
Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 19.30 Kąpiel w dźwiękach mis i gongów w wykonaniu
Lucyny Bierut-Mazurek wstęp: 30 zł, rezerwacja tel. 722303520,
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

24.05 (piątek) godz. 17:00 Czytanie na podwieczorek, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl

31.05 (piątek) od 31 maja od godz. 18:00 do 1 czerwca do godz. 13:00
– 01.06 (sobota) Piekło Północy (Organizator: Stowarzyszenie Ultra Way)
Starty: SP 7 Rumia, ul. Batorego 29

Parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich chętnych. Odbywają się
w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja
(www.parkrun.pl/rejestracja/), wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść,
przetruchtać, przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.

Rumskie Nowiny nr /maj/

GŁOSUJMY
na podwórko dla naszej okolicy!

JAK GŁOSOWAĆ:
PODWORKO.NIVEA.PL
i zarejestruj się
Wybierz Rumię
Plac zabaw przy
Miejskim Domu Kultury

ZAMIEŃMY TEN
PLAC ZABAW

Plac zabaw przy Miejskim
Domu Kultury w Rumi

Każdego dnia
oddaj jeden głos

NA PLAC ZABAW
NASZYCH MARZEŃ!

GŁOSOWANIE POTRWA OD 22.04.2019 DO 20.06.2019

WEJDŹ NA STRONĘ: PODWORKO.NIVEA.PL
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 | 58 668-73-11
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

TELEFONY
KONTAKTOWE

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
(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

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 Finansowo-Budżetowego
oraz Wydział Spraw Społecznych
przyjmują zgodnie z godzinami
otwarcia UM z wyjątkiem wtorków
i czwartków.

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.

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.

Terminy sesji i dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w maju 2019 roku
Termin sesji:
30 maja 2019 roku, godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Rumi

Planowane dyżury przewodniczącego rady
i wiceprzewodniczących rady w maju 2019 roku:

Tematy wiodące sesji:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2018,
Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście,
Sprawozdanie z działalności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi,
Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Rumi,
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej.

06.05 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Maria Bochniak,
13.05 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Maria Bochniak,
20.05 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki,
27.05 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki.
Rumia naturalnie pomysłowa

