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Wydarzyło się
Składanie kwiatów i uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny
– w ten sposób odbyły się obchody 74. rocznicy zakończenia
II wojny światowej w Europie. Nabożeństwo zostało
odprawione w kościele pw. św. Jana z Kęt, natomiast kwiaty
przyozdobiły mogiłę żołnierzy poległych we wrześniu 1939
roku, grób Tadeusza Zleśnego (żołnierz i wieloletni prezes
rumskiego oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych), pomnik Hipolita Roszczynialskiego,
a także obelisk znajdujący się przy ul. Chełmińskiej.
W uroczystych obchodach uczestniczyli żołnierze,
kombatanci, zastępca burmistrza Marcin Kurkowski,
wiceprzewodnicząca rady miejskiej Maria Bochniak oraz
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.

w maju w skrócie

8.05.2019 r. Obchody 74. rocznicy zakończenia wojny w Europie

11-12.05.2019 r. Rumia na podium regat Małego Trójmiasta Kaszubskiego
W Miejskim Domu Kultury w Rumi ponownie gościły pary
obchodzące okrągłą rocznicę ślubu. Prezydenckie odznaczenia
oraz upominki od urzędu miasta otrzymało sześć małżeństw,
mogących się pochwalić 50-letnim stażem. Krystyna i Józef
Osińscy, Anna i Leon Krauzowie, Marianna i Józef Rybakowie,
Cecylia i Jerzy Sugajscy, Renata i Czesław Szlagowie oraz Róża
i Jerzy Henseleitowie – właśnie te pary oﬁcjalnie świętowały złote
gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie zostały nadane przez prezydenta RP, a wręczał
je jubilatom zastępca burmistrza Marcin Kurkowski. Wiceburmistrz
podarował również parom kwiaty oraz upominki. O oprawę
muzyczną uroczystości zadbali wspólnie Anna Osior i Krzysztof
Brzozowski, którzy wykonali utwory z lat młodości jubilatów.

Załoga z Rumi zajęła trzecie miejsce w 10. regatach
Małego Trójmiasta Kaszubskiego – Trójcup 2019.
Najlepsi podczas tegorocznej edycji okazali się
przedstawiciele Redy, natomiast na drugim miejscu
uplasowała się reprezentacja Wejherowa.
Regaty odbywały się na dwóch trasach: Gdynia-Sopot
oraz Sopot-Hel. Za sterami jachtów należących do
Ośrodka Żeglarskiego Marynarki Wojennej stanęli
przedstawiciele sześciu lokalnych samorządów:
Wejherowa, Redy, Gdyni, Gdańska, Jastarni oraz Rumi.
Rumską załogę tworzyli: Beata Ławrukajtis, Robert
Ławrukajtis, Wawrzyniec Lenart, Artur Winkler,
Małgorzata Drozdowska oraz Łukasz Drozdowski.

16.05.2019 r. Kolejne małżeństwa obchodziły złote gody

21-26.05.2019 r. Światowe Finały
Odysei Umysłu: sukces uczniów z Rumi
Rumskie Nowiny nr /czerwiec/
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Uczniowie z Rumi ukończyli na 9. miejscu odbywające się w Stanach
Zjednoczonych 40. Światowe Finały Odysei Umysłu. Jak podkreślają trenerzy
rumskich Odyseuszy, wynik ten jest zwieńczeniem rocznego treningu.
Hanna, Julia, Lena, Natalia, Hubert i Kordian z Ekologicznej Szkoły Społecznej
w Rumi odegrali spektakl, do którego samodzielnie wymyślili scenariusz,
napisali dialogi, wykonali scenograﬁę i kostiumy, a także skonstruowali pojazd
napędzany wkrętarką. Wszystko pod okiem trenerek – pani Moniki oraz pani
Marioli. Dzięki wielomiesięcznym przygotowaniom dzieci oraz wychowawców,
rumianie zostali mistrzami Polski i otrzymali przepustkę do światowych
zmagań, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych, na terenie Uniwersytetu
Stanowego Michigan. Rumscy uczniowie zdobyli łącznie niespełna 304 punkty.
Najlepsi w rozwiązywaniu tego problemu okazali się młodzi Chińczycy, którzy
zgromadzili ponad 343 punkty.
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Wydarzenie

228. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego

ZESPÓŁ
ENEJ
ROZGRZAŁ MIESZKAŃCÓW
Tegoroczne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja uświetniła uroczystość złożenia kwiatów
pod pomnikiem Hieronima Derdowskiego i Józefa Wybickiego, poprzedzona mszą świętą
w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych. Następnie odbył się tradycyjny festyn. Gwiazdą
wieczoru był zespół Enej.
Rozrywkowo i sportowo
Mecz piłki nożnej, turniej rugby, konkursy
toczenia piłek czy rzutów karnych. To tylko część
atrakcji, jakie czekały na mieszkańców Rumi
podczas tegorocznego festynu z okazji Święta
Trzeciego Maja. Płytę boiska przy ulicy Bukowej
– zwyczajowe miejsce organizacji wydarzenia –
mimo niesprzyjającej pogody zapełniły tłumy
mieszkańców.
Poza wydarzeniami sportowymi i rekreacyjnymi
przygotowano bogaty program sceniczny.
Energetyczne „electric show” zaprezentowały
skrzypaczki Karolina Wróbel-Krysztoforska
i Anita Tubaja-Sobków z zespołu Queens of
Violin. Przedstawiły one m.in. tematy muzyki
klasycznej w nowoczesnych aranżacjach oraz

przeboje muzyki rozrywkowej. Następnie scenę
opanowała Monika Kitel, uczestniczka
programu The Voice of Poland.
Wieczór pełen atrakcji
Uczestnicy festynu mogli także spróbować
swoich sił w konkursie wiedzy o Rumi. Tuż przed
rozpoczęciem koncertu gwiazdy wieczoru,
zespołu Enej, wypuszczono w niebo
symboliczne biało-czerwone balony.
Równo o godzinie 19 na scenę wkroczyli główni
wykonawcy. Enej, polsko-ukraińska grupa
muzyczna, rozgrzała publiczność utworami
z pogranicza folku i rocka. W ruch poszły gitary
elektryczne, akordeon, perkusja i liczne
instrumenty dęte. Mieszkańcy zgromadzeni
przy ulicy Bukowej bawili się do późnych godzin

wieczornych.
– W tegoroczną majówkę nie dopisała pogoda,
jednak zainteresowanie wśród mieszkańców
i tak było duże. W przygotowanych atrakcjach
chętnie uczestniczyli młodsi i starsi, dużą
publiczność zgromadził też koncert – mówi
radny Marcin Kaczmarek. – Warto dodać,
że radnym i lokalnym społecznikom udało się
godnie zaprezentować Rumię podczas
okolicznościowego meczu piłkarskiego czy
przygotowanych na tę okazję zawodów
np. toczenia piłki – dodaje.
Na czas trwania festiwalu stworzono także
strefę gastronomiczną oraz park zabaw dla
dzieci, w którym rozstawiono dmuchane
zjeżdżalnie i zamki. Wraz z mieszkańcami
Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzenie

Maja

Burmistrz Michał Pasieczny w swoim wystąpieniu mówił o dużym znaczeniu konstytucji

rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja
świętował europoseł Janusz Lewandowski.
Wiwat Konstytucja!
Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętnia
uchwalenie drugiej na świecie i pierwszej
w Europie konstytucji. W dokumencie przyjętym
w 1791 roku podczas Sejmu Czteroletniego
zawar to wiele przełomowych zapisów
prawnych zmieniających ustrój Rzeczpospolitej
Polski.
Konstytucja obowiązywała tylko przez rok –
została obalona przez armię rosyjską wraz
z konfederacją targowicką w wyniku przegranej
wojny polsko-rosyjskiej.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 rocznica
została uznana za święto narodowe. Po wojnie
władze komunistyczne zabroniły publicznego
świętowania, oﬁcjalnie obchody przywrócono
dopiero w 1990 roku.
Rumskie Nowiny nr /czerwiec/

W uroczystościach brały udział poczty sztandarowe z kilkunastu organizacji

Zmagania rugby w ramach części sportowej
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Sport

Kulturystyka, Fitness i MMA

Najpierw kulturyści, potem zawodnicy MMA. W maju mieszkańcy mogli uczestniczyć w wydarzeniach
sportowych, w których decydowała nie tylko siła mięśni, lecz także ich wygląd.

Puchar Małego Trójmiasta Kaszubskiego
w Kulturystyce i Fitness
Wspaniale zbudowani, sprawni fizycznie i oddani
swojej pasji – tak można określić uczestników
pierwszego w historii Rumi Pucharu Małego
Trójmiasta Kaszubskiego w Kulturystyce i Fitness.
Przyjechali kulturyści nie tylko z naszego regionu,
lecz także z Zielonej Góry, Częstochowy, Warszawy,
Świnoujścia czy Koszalina. Zawody obejmowały aż
14 kategorii podzielonych według wzrostu, wagi
i wieku. W turnieju rywalizowały również panie,
które walczyły o tytuł mistrzyń fitness.
– Pierwszy raz gościliśmy w Rumi kulturystów.
Było to bardzo interesujące wydarzenie.
Kulturystyka i fitness jako dyscypliny sportu
wymagają setek godzin treningów, diety
i ogromnego poświęcenia ze strony zawodników
– mówi przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji
i Promocji Tomasz Urbaniak-Dzienisz. –
Zwieńczeniem tych starań są zawody, podczas
których zawodnicy i zawodniczki prezentują
imponujące efekty swojej pracy. Cieszę się,
że takie wydarzenie zadebiutowało w naszym
mieście – dodaje.
Do wyróżniających się zawodników można
zaliczyć Sławomira Narkowicza z Sopotu, który
zdobył pierwsze miejsca w kategoriach
kulturystyka klasyczna 180 cm, kulturystyka
klasyczna open oraz kulturystyka do 90 kg.
Wśród kulturystów ważących ponad 100
kilogramów oraz w kategorii kulturystyka
mężczyzn open najlepszy okazał się Bartosz
Sokołowski z Częstochowy. Dwa razy na
najwyższym stopniu podium stanęła także
Natalia Warzyńska (kategorie fitness sylwetkowe
kobiet i fitness open kobiet).

Puchar Małego Trójmiasta Kaszubskiego
w Kulturystyce i Fitness Rumia 2019 to pierwsze
takie wydarzenie w historii miasta. Jego
organizatorem był Jakub Kaszuba, mistrz Polski
w kulturystyce klasycznej.
Kulturystyka swoimi korzeniami sięga zawodów
siłowych XIX-wieku. Obecnie jest to dyscyplina
sportu polegająca na kształtowaniu sylwetki
w taki sposób, aby w jak najlepszy sposób
wyeksponować mięśnie i zredukować tkankę
tłuszczową. Podczas zawodów oceniany jest
wygląd zawodników, w tym jakość umięśnienia,
separacja mięśni, a także symetria i proporcje
poszczególnych partii mięśniowych.
Mistrzostwa Pomorza Amatorskiego MMA
W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w połowie maja zorganizowano również zawody
MMA pod hasłem „Submission only”.
Rywalizowali w nich zawodnicy różnych kategorii

wagowych (od 60 do ponad 100 kilogramów)
i obu płci, wśród startujących znaleźli się zarówno
profesjonaliści, jak i osoby zaczynające swoją
przygodę z mieszanymi sztukami walki.
– Zawody MMA zorganizowane w Rumi okazały
się dużym sukcesem i zgromadziły wielu
zawodników. Jesteśmy otwarci na różne
dyscypliny sportowe, także te związane ze
sztukami walki, które cieszą się rosnącą
popularnością. W ostatnich miesiącach
w naszym mieście mierzyli się karatecy, teraz
przyszła pora na zawodników MMA – mówi
Tomasz Urbaniak-Dzienisz. – Mnie osobiście
sporty walki nauczyły pokory i szacunku do
przeciwnika. Te wartości przekładają się na życie
osobiste – dodaje radny.
Pojedynki odbywały się w tradycyjnym oktagonie,
czyli ringu otoczonym siatką. Łączna pula nagród
wyniosła 20 tysięcy złotych.

MMA (skórt od „mixed martial arts”, mieszane sztuki walki) to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy
sztuk i sportów walki walczą przy dużym zakresie dozwolonych technik. W typowych walkach MMA
dozwolone są rzuty, ciosy pięściami, kopnięcia, dźwignie, duszenia. Zabronione są natomiast techniki
stwarzające znaczne niebezpieczeństwo dla zdrowia zawodników.
Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzenie

Polowali na skarby
z cudzych szaf
Nadejście wiosny ponownie skłoniło mieszkańców Rumi do przewietrzenia szaf. Buty, ubrania,
książki, zabawki, biżuteria czy „przedmioty z poprzedniej epoki” – wszystko to można było
zobaczyć i kupić podczas czwartej edycji Rumskiej Szafy Otwartej. Wydarzenie, organizowane
wspólnie przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych oraz MOSiR, po raz kolejny przyciągnęło tłumy.
Pod grubą warstwą kurzu
Impreza, polegająca na wyprzedaży „skarbów” ukrytych
w różnych zakamarkach rumskich domów, odbyła się 11 maja
w hali MOSiR. Chętni mogli nie tylko dokonać zakupów, ale
i handlu wymiennego. Właścicieli zmieniały przeróżne
przedmioty, od pluszaków i planszówek, przez spodnie
i sukienki, aż po sprzęt gospodarstwa domowego. Stoiska
wypełniły nie tylko halę widowiskowo-sportową MOSiR-u, ale
i antresolę obiektu.
Większy sens
– Nasze wydarzenie to świetna okazja do przewietrzenia szaf
i sprzedania nieużywanej zawartości – mówi Małgorzata
Klawiter-Piwowarska, prezes Stowarzyszenia Ludzi

Rumskie Nowiny nr /czerwiec/

Aktywnych. – Nadawanie używanym przedmiotom drugiego
życia nie jest jednak 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.
Na stałe w kalendarzu
Rumska Szafa Otwarta po raz pierwszy została zorganizowana
pod koniec 2017 roku i od razu okazała się strzałem
w dziesiątkę. Organizatorzy, biorąc pod uwagę dotychczasowy
sukces i zainteresowanie pr zedsięwzięciem, wciąż
przygotowują kolejne edycje.
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Kultura

WOKALNE TALENTY
SZYKUJĄ SIĘ
NA FINAŁ

Po blisko 5-godzinnym przesłuchaniu jury wybrało ﬁnałową dziesiątkę „Rumskiego Wokalu”. Konkurs,
już po raz czwarty, odbywa się w murach Miejskiego Domu Kultury. Finał odbędzie się 7 czerwca.
Nie tylko stąd
W castingu uczestniczyli wokaliści z całego
regionu. Chętni przybyli m.in. z Gdańska, Gdyni,
Wejherowa i Redy, ale przede wszystkim z Rumi.
Finalistami projektu Rumski Wokal 2019
ostatecznie zostali: Anna Semerling,
Aleksandra Raduła, Benita Baczewska, Nela
Szmelter, Kinga Włodarkiewicz, Łukasz
Myszk, Maciej Bartecki, Julia Potrykus,
Wioletta Słodka oraz Magdalena
Mrówczyńska.
Trening czyni mistrza
Wybrana przez jury dziesiątka uczestniczyła
w obowiązkowych warsztatach dotyczących
wokalu, technik oddechowych oraz interpretacji
piosenki. Zajęcia prowadzili Krzysztof

Brzozowski oraz Marzena Graczyk.
Zwieńczeniem ich pracy będzie występ podczas
gali finałowej konkursu, która odbędzie się
7 czerwca.
Motyw przewodni
Głównym tematem tegorocznego projektu są
piosenki bardów polskiej i zagranicznej estrady.
W finale usłyszymy między innymi utwory
Bułata Okudżawy, Kaczmarskiego czy
Wysockiego. Gościem specjalnym wydarzenia
będzie ukraiński pieśniarz Volodymyr Bilokur,
znany jako Volodia.
– Cieszę się, że po raz kolejny mamy okazję
pomóc pełnym pasji ludziom w ich artystycznym
rozwoju. To wielki skarb mieć takie hobby,
któremu człowiek w pełni się oddaje – podkreśla

Agnieszka Skawińska, dyrektor Miejskiego
Domu Kultury. – Poprzednie edycje pokazały,
jak fantastycznie potoczyły się losy wokalne
niektórych naszych finalistów. Myślę, że w tym
roku również zaskoczy nas niejeden uczestnik.
Czasem wystarczy nacisnąć w człowieku
odpowiedni guzik, a on potem sam wznosi się
coraz wyżej i wyżej. Pięknie się na to patrzy –
podsumowuje.
Szansa na więcej
Finaliści otrzymają nagrody rzeczowe,
a zwycięzca możliwość nagrania demo
w profesjonalnym studio nagrań. W dalszej
perspektywie wokaliści będą mogli również
zaprezentować się szerszej publiczności
podczas miejskich wydarzeń.
Rumia naturalnie pomysłowa

Edukacja
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Rowerowy Maj
Zakończyła się ogólnopolska kampania „Rowerowy Maj”, w której uczestniczyło ponad 340
mieszkańców Rumi. Przez blisko miesiąc zaangażowani w projekt rumianie dojeżdżali do szkoły
i przedszkola na rowerach, hulajnogach i rolkach. Najaktywniejsi otrzymają nagrody rzeczowe.

– To dla nas bardzo ważne, aby uczyć
dzieci zdrowych nawyków i promować
aktywne spędzanie czasu. W tym roku
program realizowaliśmy pilotażowo,
ale mam nadzieję, że w przyszłym roku
obejmie on wszystkie miejskie placówki
– mówi zastępca burmistrza Piotr
Wittbrodt. – Jestem dumny
z uczestników, że podjęli się tego
wyzwania i zaliczyli je na szóstkę
z plusem – dodaje.

Rumskie Nowiny nr /czerwiec/

Zdrowa rywalizacja
Rowerowy Maj to projekt, który poprzez
zabawę połączoną z elementami rywalizacji,
popularyzuje rower jako główny środek
transportu do szkoły. Kampania uczy też dzieci
zdrowych nawyków, które utrzymują się
również po jej zakończeniu. Rowerowy Maj
skutecznie zmienia również okolice szkół
i pr zedszkoli na bardziej bezpieczne
i przyjazne rowerzystom, zmniejszając liczbę
samochodów dowożących dzieci do placówek.
Lokalna nowość
Za nami już VI edycja tej największej w Polsce
kampanii promującej zdrowy tryb życia
i zrównoważoną mobilność wśród dzieci
przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych
oraz grona nauczycielskiego. W projekcie
uczestniczyło łącznie 48 miast. W tym roku,
po raz pierwszy, do programu przystąpiła
również Rumia.
Uczestnicy kampanii otrzymali książeczki,
w których zbierali naklejki przyznawane za
każdy przyjazd do placówki edukacyjnej:
rowerem, hulajnogą, na rolkach i wrotkach czy
też komunikacją miejską. Najaktywniejsze
k l a s y, o d d z i a ł y p r z e d s z k o l n e o r a z
indywidualni uczestnicy otrzymają nagrody

rzeczowe, a wszyscy mogą liczyć na zestawy
miejskich gadżetów.
Wspólny sukces
Kampania pilotażowo była realizowana
w dwóch placówkach: Przedszkolu pod Topolą
(127 uczestników) oraz Szkole Podstawowej
nr 1 im. Józefa Wybickiego (219 uczestników).
W projekt zaangażowały się nie tylko dzieci,
ale i nauczyciele oraz wychowawcy. Często
docierali do placówek na rowerach, nie
przejmując się deszczem czy zimnym wiatrem.
Wyjątkowo waleczną postawą wykazał się
6-letni Wiktor, który niemal każdego dnia,
wspólnie z tatą, dwukrotnie pokonywał na
rowerze 3-kilometrową trasę, do przedszkola
i z powrotem.
Spory udział we frekwencyjnym sukcesie
kampanii mieli również koordynatorzy: Anna
Soczyńska oraz Angelika Kwaśniewska, które
skutecznie motywowały uczestników projektu.
Warto też podkreślić, że placówki otrzymały od
miasta stojaki rowerowe, co usprawniło
przebieg programu.
Po d s u m o w a n i e k a m p a n i i , p o ł ą c z o n e
z wręczeniem nagród, odbędzie się 15 czerwca
podczas festynu stanowiącego zwieńczenie
projektu „Rumia oczami dzieci”.
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Historia

30. rocznica
wolnych
wyborów

Trudne lata PRL-u
Przed 1989 roku wybory przeprowadzane w Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej miały charakter fasadowy. Ich wyniki każdorazowo fałszowano,
w taki sposób, aby władze państwowe tworzyli niemal wyłącznie
przedstawiciele komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
i związanych z nią organizacji satelickich.
W latach 1947-1989 społeczeństwo nie miało realnego wpływu na wybór
swojego przedstawicielstwa w rządzie. Niezależnie od nastrojów
społecznych miażdżące zwycięstwo przy niezwykle wysokiej frekwencji za
każdym razem ogłaszali działacze komunistyczni.
W wyniku pogłębiającego się kryzysu gospodarczego ZSRR w drugiej
połowie lat osiemdziesiątych władza komunistyczna pod naporem
nasilających się protestów społecznych zgodziła się na rozmowy
i negocjacje z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym
„Solidarność” pod wodzą Lecha Wałęsy – od 1980 roku koordynującym
masowy ruch oporu przeciw rządom komunistów.
Wolność wyboru
Negocjacje między przedstawicielami PZPR i opozycją skupioną wokół
„Solidarności” doprowadziły do pierwszych wolnych (w zasadzie – jeszcze
częściowo wolnych) wyborów w czerwcu 1989 roku. W ich wyniku strona
rządowa poniosła całkowitą porażkę, a w polskim parlamencie po raz
pierwszy od zakończenia II wojny światowej zasiadło szerokie grono
polityków opozycyjnych wobec PRL.
W wyniku tych wydarzeń powołano pierwszy niekomunistyczny rząd, na
czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki. Jeszcze w 1989 roku przyjęto

W dniu 4 czerwca 1989 roku odbyły się
pierwsze wolne wybory parlamentarne
w powojennej Polsce. Moment ten okazał
się przełomowy dla procesu przemian
demokratycznych, które doprowadziły
do upadku komunizmu i powstania
III Rzeczpospolitej. W 2019 roku
obchodzimy 30 rocznicę tego wydarzenia.

pakiet ustaw mających naprawić polską gospodarkę, których realizację
rozpoczęto 1 stycznia 1990 roku. Wśród wielu zmian dokonano także
symbolicznej modyﬁkacji nazwy naszego państwa, która od tej pory
nazywa się III Rzeczpospolitą Polską.
Nowy świat
Wybory z czerwca 1989 roku oraz idąca za nimi reforma ustrojowa
całkowicie zmieniła nasz kraj pod niemal każdym względem. Polska na
powrót stała się państwem demokratycznym, a nasza gospodarka nabrała
charakteru wolnorynkowego. Niewątpliwie najważniejszą zmianą
zapoczątkowaną przez tzw. wybory czerwcowe było odzyskanie
indywidualnego poczucia wolności przez mieszkańców naszego kraju.
Polacy po 1989 roku zyskali możliwość samodzielnego decydowania
o własnej przyszłości czy podziale posiadanych dóbr.
Reformy wdrożono także na poziomie społecznym. Już na progu lat
dziewięćdziesiątych znacznie zwiększono kompetencje samorządu
terytorialnego. Odtąd wybierane przez mieszkańców władze gminne
(później także powiatowe i wojewódzkie) mogły samodzielnie decydować
o kierunku rozwoju danego regionu. Społeczeństwo odzyskało wpływ nie
tylko na funkcjonowanie całego kraju, lecz także miejsca, w którym żyją.
Ukoronowaniem procesu demokratyzacji rozpoczętego 30 lat temu stało
się wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Wydarzenie
to wzmocniło kraj ﬁnansowo, politycznie i społecznie – stając się kolejnym
historycznym momentem wolnej Polski po 1989 roku. Historii, której
kolejne rozdziały piszemy także współcześnie.

Rumia naturalnie pomysłowa
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RUSZYŁYWYBURZENIA
PODWĘZEŁINTEGRACYJNY

Trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod największą
w historii Rumi inwestycję, czyli węzeł integracyjny z tunelem w Rumi
Janowie. Obecnie wyburzane są budynki zlokalizowane przy stacji SKM.
Inwestycja, która ułatwi życie
Tunel łączący dwie części miasta, parkingi,
ścieżki rowerowe oraz wiaty autobusowe –
t o t y l k o c z ę ś ć i n f r a s t r u k t u r y, k t ó r a
powstanie w ramach realizacji węzła
integracyjnego Rumia Janowo. Celem
inwestycji jest przede wszystkim
usprawnienie ruchu drogowego oraz
modernizacja okolicznej infrastruktury.
Planowany efekt
Ostatecznie, dzięki tej inwestycji, powstanie
funkcjonalny i spójny system komunikacji

Rumskie Nowiny nr /czerwiec/

drogowej, a co za tym idzie – zwiększy się
liczba pasażerów, a zmniejszą się korki
i emisja spalin. Budowę węzła poprzedził
remont stacji kolejowej w Rumi Janowie.
Ostatnie formalności
Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji
niezbędnej do ogłoszenia pr zetargu.
Na realizację tej inwestycji gmina zdobyła już
ponad 17 milionów złotych unijnego
doﬁnansowania. Pozostałe środki zostały
zabezpieczone w wieloletniej prognozie
ﬁnansowej miasta.

– Rumia jest podzielona torami
kolejowymi, także jest to kluczowa
inwestycja dla około 15 tysięcy osób,
które korzystając z tunelu, nie będą
musiały objeżdżać miasta dookoła.
Oprócz tego powstanie 250 miejsc
parkingowych dla samochodów
i parking rowerowy. Mamy też nadzieję,
że to skłoni mieszkańców do
przesiadania się na kolej miejską –
przyznaje burmistrz Michał Pasieczny.
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Edukują DZIECI i chronią pszczoły przed wyginięciem
„Cztery pory roku” – tak nazywa się
wyjątkowy ogród edukacyjny, który
powstał przy Miejskim Domu Kultury
w Rumi. Inwestycja została
zrealizowana po to, by pokazać
odwiedzającym, jak istotne dla naszej
planety są pszczoły.
Radosne otwarcie
Oficjalnego otwarcia obiektu dokonali w poniedziałek 20
maja przedstawiciele władz miasta wspólnie
z przedszkolakami.
– Miałem ogromną przyjemność otworzyć ogród wraz
z przedszkolakami, radną Karoliną Rydzewską oraz
inicjatorką całego projektu i dyrektorem MDK-u Agnieszką
Skawińską – mówi Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza
Rumi. – Uważam, że stworzenie tego obiektu było świetnym
pomysłem. To bardzo ważne, by w przystępny sposób uczyć
najmłodszych zasad ekologii – dodaje.
Nie ma pszczół – nie ma życia
Przedszkolaki, które zjawiły się na otwarciu, były szczególnie
zainteresowane życiem pszczół oraz ciekawostkami
dotyczącymi miododajnych krzewów. Najmłodsi z uwagą
przechodzili od stanowiska do stanowiska, poznając rośliny
przypisane kolejnym porom roku. Na zakończenie spotkania
odbył się spektakl teatralny pod tytułem „Mała Ojczyzna”,
w re ż y s e r i i M a g d a l e n y O l s z e w s k i e j . Te m a t e m
przedstawienia było ratowanie pszczół.
– Tego dnia obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół, więc to
znakomita okazja, by nasz edukacyjny ogród mógł zaistnieć
w świadomości mieszkańców – przyznaje Agnieszka
S k a w i ń s k a , d y re k t o r M D K - u i p o m y s ł o d a w c a
przedsięwzięcia. – Od dawna marzyłam, aby przy MDK-u
pojawiło się więcej kwiatów. Zależało mi również na tym, by
uświadamiać ludzi, jak ważne są dla nas wszystkich pszczoły
– podkreśla.
Ciąg dalszy działań
To nie pierwsza tego typu inicjatywa realizowana przy
rumskim MDK-u. Już od trzech lat w pierwszy dzień wiosny
pr zedstawiciele ur zędu miasta sadzą wspólnie
z przedszkolakami istotne dla środowiska naturalnego
rośliny. Teraz stały się one częścią nowo powstałego ogrodu
edukacyjnego.
Ponadto zdobycie przez samorząd unijnych środków
pozwoliło na stworzenie w Rumi dwóch nowoczesnych
kompleksów rekreacyjnych – tzw. zielonych wysp. Pierwszy
z nich pojawił się w październiku 2017 roku przy ulicy
Różanej, a drugi w maju 2018 roku przy ulicy Topolowej.
W ramach inwestycji powstały też karmniki, budki lęgowe
dla ptaków oraz domki dla owadów.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Rozstrzygnięto przetarg
na budowę ulicy Kazimierskiej
Znany jest wykonawca nowego odcinka ulicy Kazimierskiej. Prace budowlane przeprowadzi Konsorcjum firm
Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o. Droga połączy miasto z obszarem inwestycyjnym znajdującym
się w jego północnej części. Inwestycję nadzoruje miejska spółka Rumia Invest Park.
Ważna droga
Planowana inwestycja obejmuje przebudowę
gruntowego odcinka ulicy Kazimierskiej
i włączenie go na wysokości ogrodów
działkowych w ulicę Żołnierzy I Dywizji Wojska
Polskiego. Nowe połączenie drogowe ma
powstać w bezpośrednim sąsiedztwie
atrakcyjnych działek przemysłowych, będących
częściowo własnością miasta.
– W północnej części Rumi znajduje się 130
hektarów terenów inwestycyjnych, które przez
lata nie były w żaden sposób aktywizowane –
mówi Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia
Invest Park. – Dla potencjalnych inwestorów
północna część Rumi to bardzo atrakcyjna
lokalizacja. Podstawowym czynnikiem
blokującym jest jednak brak infrastruktury,
w tym dróg dojazdowych. Przedłużenie ulicy
Kazimierskiej ma ten problem częściowo
rozwiązać. Jest to bowiem, obok ulicy Żołnierzy
I Dywizji Wojska Polskiego, jedna z dwóch dróg
dojazdowych do tego terenu – dodaje.
Parametry nowej drogi będą dostosowane do
potrzeb transportu ciężkiego. Przedsięwzięcie
Rumskie Nowiny nr /czerwiec/

wyceniane jest na ponad 11 milionów złotych,
umowa z wykonawcą prac została już podpisana.
Z myślą o mieszkańcach
Projekt nowej drogi zakłada nie tylko budowę
jezdni, lecz także przedłużenie istniejącej ścieżki
rowerowej. Ulica Kazimierska jest chętnie
w y k o r z y s t y w a n a p r z e z ro w e r z y s t ó w
wybierających się na wycieczki z Rumi do
pobliskich nadmorskich miejscowości. W pobliżu
północnych dzielnic naszego miasta przebiega
też międzynarodowy szlak rowerowy oznaczony
symbolem R10.
Nowa ulica Kazimierska wyposażona będzie także
w przystanek autobusowy. Udogodnienie to
powstanie z myślą zarówno o mieszkańcach Starej
Rumi, jak i właścicielach pobliskich działek
zlokalizowanych w obrębie ROD „Janowo”.
Ciężki transport będzie miał zakaz wjazdu na ulice
osiedlowe i będzie się odbywał na odcinku od
ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego do nowo
wybudowanej Kazimierskiej. Docelowo ma tam
powstać tzw. droga trzech powiatów, która połączy
te tereny pośrednio z portem w Gdyni. Wówczas
całkowicie wyeliminowany zostanie ten problem.

Pojawienie się inwestorów przyniesie również
większe wpływy do budżetu miasta, które
pozwolą na realizację dodatkowych działań
inwestycyjnych i społecznych.
Rumia Invest Park
Za zarządzanie terenami inwestycyjnymi –
w tym postępowanie przetargowe i budowę ulicy
Kazimierskiej – od 2017 roku odpowiada spółka
Rumia Invest Park. Powołana została przez Radę
Miejską, aby przygotować w północnej części
miasta park przemysłowo-logistyczny oraz
przyciągnąć do niego inwestorów.
– Spółka Rumia Invest Park od momentu jej
powołania przygotowywała tereny inwestycyjne
do maksymalnego wykorzystania ich potencjału.
Podejmujemy liczne działania mające na celu
aktywizację nieużytkowanego dotychczas
obszaru – mówi Agnieszka Rodak.
Od kilku lat w obrębie obszarów inwestycyjnych
prowadzone są prace melioracyjne. Równolegle
do nich poprawiane są plany zagospodarowania
przestrzennego – w taki sposób, aby spełniały
potrzeby przedsiębiorców. Pracownicy spółki
wykonali też szereg prac inwentaryzacyjnych oraz
projektowych.
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INWESTYCJE
Miasteczko
rowerowe
Zakończyły się roboty budowlane. Obecnie trwa
procedura odbiorowa.
Inwestycja realizowana w ramach Budżetu
Obywatelskiego

BUDŻET OBYWATELSKI

Ścieżka
rowerowa
wzdłuż
ul. Gdańskiej
Dobiegają końca prace budowlane.
Planowany termin ukończenia
inwestycji to czerwiec.
Inwestycja realizowana w ramach
Budżetu Obywatelskiego
BUDŻET OBYWATELSKI

Wyburzenie budynku
dawnej siedziby
Miejskiego Domu
Kultury
Trwa wyburzanie budynku. Prace powinny
zakończyć się w czerwcu. Tymczasowo zostanie
utworzony tam parking.

Rumia naturalnie pomysłowa
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aktualizacja
Chodnik, ul. Obrońców Westerplatte Chodnik, ul. Kilińskiego
Rozpoczęły się prace związane z modernizacją około 370-metrowego odcinka
chodnika na ul. Obrońców Westerplatte. Roboty powinny zakończyć się w czerwcu.

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją chodnika.

Budowa zespołu
boisk do siatkówki
plażowej oraz
trybun przy ZSO
Wykonano: nawierzchnię do siatkówki
plażowej, dojście do boiska z kostki brukowej
oraz nawierzchnię z kostki brukowej pod
tr ybunę przy boisku do piłki nożnej.
Zamontowano również trybuny przy boisku do
piłki nożnej.
Obecnie tr wają prace pr zy montażu
ogrodzenia z piłkochwytami wokół zespołu
boisk do siatkówki plażowej oraz osprzętu do
siatkówki plażowej.

BUDŻET OBYWATELSKI

Przebudowa bieżni
lekkoatletycznej
na stadionie
MOSiR Rumia

Rumskie Nowiny nr /czerwiec/

Obecnie układana jest nawierzchnia tartanowa na
bieżniach wokół płyty boiska oraz na zakolach
przeznaczonych między innymi do skoków w dal,
trójskoku, rzutni oszczepem, skoczni wzwyż oraz
wokół rzutni do pchnięcia kulą. Montowane jest
również oświetlenie stadionu. Po ułożeniu
nawierzchni bieżni na boisku piłkarskim położona
będzie trawa darniowa oraz zainstalowane
zostaną bramki piłkarskie.
Inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych
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Ławki stworzone
z myślą o mamach
W Rumi komfortowe karmienie i przewijanie maluchów na
świeżym powietrzu jest możliwe. Wszystko za sprawą
specjalnych ławek, które stanęły w dwóch miejskich parkach:
Starowiejskim i Żelewskiego. Inicjatorem przedsięwzięcia był
Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
Wzorem największych miast
– Podobne ławki stanęły już w kilku dużych
polskich miastach, między innymi
w Krakowie, Warszawie, Białymstoku
i Poznaniu, a także, po sąsiedzku,
w zaprzyjaźnionym Pucku. Nasze miasto
również wyszło naprzeciw oczekiwaniom
karmiących mam oraz naszych najmłodszych
mieszkańców – wyjaśnia Ariel Sinicki,
przewodniczący rady miejskiej.
Dwie wygodne ławki, wyposażone
w specjalne przewijaki, zostały zamontowane
w dwóch miejskich parkach, nieopodal
placów zabaw. Mogą z nich korzystać nie

tylko mamy, ale też opiekujący się dziećmi
ojcowie czy dziadkowie.
Informacja zwrotna
– Jeżeli ławki się sprawdzą, mieszkańcy będą
z nich korzystać i wciąż będzie taka potrzeba,
wówczas postaramy się je zamontować
również w innych częściach miasta.
Na przykład przy tzw. zielonych wyspach czy
na Szmelcie – uzupełnia pomysłodawca
przedsięwzięcia.
Koszt zakupu każdej ławki, wraz
z transportem i montażem, to łącznie około
10 tysięcy złotych.

Kolejne pomysły na
zmiany w mieście
Za nami pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego 2020
w Rumi, czyli zgłaszanie projektów. Wpłynęło łącznie 50
propozycji, czym mieszkańcy udowodnili, że nie brakuje im
pomysłów na spożytkowanie 1,5 miliona złotych. Formalna
weryﬁkacja projektów zakończy się 9 sierpnia.
Ostatni gwizdek
Projekty można było składać przez cały kwiecień, ale najwięcej wpłynęło ich
w ostatnich dniach. Inwestycyjne pomysły dotyczą m.in. doświetlenia przejść dla
pieszych, instalacji fontanny multimedialnej w parku Starowiejskim, budowy
boiska do gry w bule oraz stworzenia skansenu fortyfikacji na Wzgórzu Markowca.
Z kolei wśród projektów prospołecznych pojawiły się m.in. organizacja zajęć
warsztatowych z języka angielskiego oraz informatyki, nauka tańca,
przeprowadzenie kursu samoobrony dla kobiet czy kontynuacja serialu
dokumentalnego o Rumi.
W tym roku, podobnie jak w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego w Rumi,
do dyspozycji mieszkańców jest 1,5 mln złotych. Maksymalna wartość projektów
inwestycyjnych wynosi 300 tysięcy złotych, a prospołecznych 50 tysięcy.
Kolejne etapy
Obecnie trwa weryfikacja zgłoszonych projektów, podczas której komisja
sprawdzi, czy dokumentacja jest kompletna i spełnia wszelkie wymogi formalne.
Proces ten potrwa do 9 sierpnia. Natomiast 9 września rozpocznie się głosowanie.
Rumia naturalnie pomysłowa
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Sfinansowali budowę
szkoły dla dzieci z Nigerii
Niezwykłą hojnością, empatią i zaangażowaniem wykazali się paraﬁanie z kościoła pod wezwaniem
świętego Józefa i świętego Judy Tadeusza w Rumi. Wraz z proboszczem i anonimowym darczyńcą
w niespełna dwa lata sﬁnansowali budowę i wyposażenie szkoły podstawowej dla około 500
nigeryjskich dzieci. Ponadto rumianie wspierają ﬁnansowo obóz dla uchodźców w Sudanie
Południowym, zapewniając posiłki tysiącom ludzi.
Relacja z pierwszej ręki
Wybudowanie szkoły, wyposażenie klas, zakup
agregatu i mebli biurowych, a także setki paczek
z przedmiotami codziennego użytku – wszystko
to, z myślą o mieszkańcach nigeryjskiego Uyo,
ufundowali rumianie. W pomoc lokalnie
zaangażowany jest ksiądz prałat Tadeusz Gut,
będący proboszczem zagórskiej parafii od 1984
roku, oraz wierni. Natomiast działania na
afrykańskim gruncie koordynuje siostra Elżbieta
Blok, przebywająca w Nigerii misjonarka.
Zakonnica przesłała list do proboszcza,
w którym opisuje, jak zmieniło się życie
mieszkańców Uyo.
– Dzięki dobroci księdza prałata i ofiarności
parafian z Rumi, cel został osiągnięty. Szkoła
jest cudowna, pięknie wymalowana, elewacja
zrobiona, agregat podłączony, mamy światło,
wiatraki, prąd i nawet w moim biurze jest
klimatyzacja. Co za luksus! – opisuje siostra
Elżbieta Blok, misjonarka. – W klasach nowe
ławki, biurka dla nauczycieli, szafy, i tablice.
Rumskie Nowiny nr /czerwiec/

W sali mamy nagłośnienie, duży ekran
i projektor, dzieci oglądają filmy i różne
programy edukacyjne. Jest super! – dodaje.
Wieść niesie…
Lepsze warunki do nauki przekładają się nie
tylko na rozwój dzieci, ale też znacznie ułatwiają
pracę nauczycielom, dla których również jest to
nowe doświadczenie. Wszystko to powoduje,
że szkoła stała się w okolicy bardzo znana.
– Rodzice stale błagają, by przyjąć więcej dzieci
i niestety muszę odmawiać. Zależy mi bardzo na
wysokim poziomie nauczania, więc nie mogę
przesadzić. Szybko rozchodzą się wieści
o szkole, o stypendiach, podarunkach,
dodatkowych zajęciach, atrakcjach, więc się nie
dziwię, że zainteresowanie jest wielkie –
podkreśla w liście misjonarka. – Trudno
wymienić wszystko, czego Rumia dokonała dla
Uyo, bo jest to litania bez końca –
podsumowuje siostra Elżbieta Blok.
W podziękowaniu za pomoc mieszkańcy Uyo
nazwali gmach szkoły imieniem głównego

koordynatora przedsięwzięcia – księdza prałata
Tadeusza Guta.
Kolejna misja
To jednak niejedyne działania, których podjęli
się mieszkańcy Rumi, by wspomóc Afrykanów.
Od września 2018 roku wspierają finansowo
obóz dla uchodźców w Juba, w Sudanie
Południowym – państwie, które w 2011 roku
odłączyło się od Sudanu i jest obecnie jednym
z najbiedniejszych krajów świata. W ubiegłym
roku ksiądz proboszcz Tadeusz Gut rozpoczął
współpracę z pochodzącym z Rumi
misjonarzem – księdzem Waldemarem
Jonatowskim, obecnie pracującym w Sudanie
Południowym. Dzięki systematycznym
zbiórkom pieniędzy, duchowny m.in. zakupił
żywność dla głodujących mieszkańców obozu
(jest ich około 10 tysięcy), zorganizował
półkolonie dla kilkuset dzieci, wyposażył szkołę
zawodową w niezbędny do nauki sprzęt, a także
nabył zbiornik na wodę pitną.
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Samorząd

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 rozbudowie miejskich szkół.
Pani Karolina: Co będzie ze Szkołą
Podstawową numer 6, w której dzieci już się
nie mieszczą? Kiedy możemy, jako
mieszkańcy, spodziewać się działań
związanych z rozbudową?
Odpowiedź: Rozbudowa Szkoły
Podstawowej numer 6 w Rumi jest dla
miasta priorytetem. Ze względu na bardzo
wysokie koszty przedsięwzięcia, urząd stara
się o zdobycie na ten cel środków
finansowych. Jeden konkurs już za nami –
dotacje otrzymały głównie niewielkie
miejscowości, pieniędzy zabrakło
natomiast między innymi na rumską
„ S z ó s t k ę ”. R u m i a s t a r t u j e j e d n a k
w kolejnych konkursach, co będzie
kontynuowane do skutku. Pragniemy

podkreślić, że do oświaty, która powinna
być finansowana przez państwo w stu
procentach, tylko w 2019 roku miasto
dołoży ponad 30 milionów złotych.
Pieniądze te można by spożytkować
między innymi na ten cel.
Pani Anna: Czy władze miasta przewidują
budowę szkoły podstawowej dla
mieszkańców nowopowstałych osiedli,
które wyrastają jak grzyby po deszczu
w okolicach Auchan aż po Redę? Jeżeli tak,
to gdzie będzie zlokalizowana? Mieszkam
na osiedlu Rumia Park i jest to dla mnie
ważna kwestia, gdyż za półtora roku moja
córka pójdzie do szkoły.
Odpowiedź: Miasto stawia pierwsze kroki
w kierunku stworzenia nowej szkoły we

wspomnianej okolicy. Rada miejska
wyraziła zgodę na nabycie przez gminę
dwóch działek zlokalizowanych przy ulicy
Apolinarego Formeli (nr 30/2 i 30/3).
W przyszłości na tym terenie miałby stanąć
nowoczesny budynek pełniący rolę szkoły.
Lokalizacja została wybrana przede
wszystkim z myślą o mieszkańcach wciąż
rozwijającej się Białej Rzeki. To właśnie w tej
dzielnicy nieustannie przybywa rodzin
z dziećmi.
Jeśli macie pytanie, na które powinni
odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu
Miasta Rumi, prześlijcie je na adres
mailowy: promocja@um.rumia.pl bądź za
pośrednictwem facebookowego profilu:
Miasto Rumia. Najciekawsze kwestie
zostaną poruszone w kolejnym wydaniu.

wyborY europarlamentarnE w Rumi
Państwowa Komisja Wyborcza podała oﬁcjalne
wyniki niedzielnych wyborów europarlamentarnych
w Rumi. Mieszkańcy gminy okazali się
najaktywniejsi w całym powiecie wejherowskim.
Dokładnie 53,76% mieszkańców Rumi uczestniczyło w niedzielnych
wyborach do europarlamentu. Na 36 529 osób uprawnionych do
głosowania, karty pobrało 19 640. Najczęściej odwiedzaną komisją
obwodową było Przedszkole Niepubliczne „Iskierka”", gdzie frekwencja
wyniosła 58,88%.
Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych komitetów, to:
l
l
l
l
l
l
l

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N
ZIELONI: 10 211 głosów (52,33%)
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 5 769 głosów (29,56%)
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia: 1 289 głosów (6,61%)
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy
Narodowcy: 987 głosów (5,06%)
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15: 826 głosów (4,23%)
Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni
Gwiazdowski: 256 głosów (1,31%)
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy,
Rss: 175 głosów (0,90%)
Rumia naturalnie pomysłowa
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Kolejna fala krytyki dotknęła reformę oświaty, tym razem wskutek
publikacji wyników audytu przeprowadzonego przez Najwyższą
Izbę Kontroli. O to, jak reforma wpłynęła na edukację w naszym
mieście oraz co właściwie wynika ze wspomnianego raportu,
spytaliśmy zastępcę burmistrza Rumi Piotra Wittbrodta.

Rozmowa z
zastępcą burmistrza

Piotrem
Wittbrodtem
Redakcja Rumskich Nowin: Niedawno ukazał się
raport Najwyższej Izby Kontroli oceniający
reformę oświaty. Wynika z niego, w dużym
skrócie, że reforma została nierzetelnie
przygotowana i przeprowadzona. Jak się Pan do
tego odniesie, patrząc na Rumię?
Zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt: Zmiany w tak
ważnym obszarze, jakim jest edukacja, powinno się
wprowadzać w sposób przemyślany, dokonując
rzetelnych analiz finansowych oraz
organizacyjnych skutków planowanych zmian.
Należałoby również przeprowadzić konsultacje ze
środowiskami oświatowymi, współpracując
z wyższymi uczelniami. Powinno się też znać koszty
reformy oraz możliwości szkół w kwestii
przyjmowania uczniów. Nie wolno tak ważnych
decyzji podejmować praktycznie z dnia na dzień,
a tak właśnie się stało. Największe kontrowersje
wywołało właśnie tempo przeprowadzanych
zmian i nagła konieczność dostosowania placówek
edukacyjnych oraz ich wyposażenia do potrzeb
zmienionego ustroju. Obawy dotyczyły również
tzw. kumulacji roczników, a nauczyciele martwili się
o swoje miejsca pracy. Na szczęście w Rumi, dzięki
zaangażowaniu bardzo wielu osób, udało nam się
przez to przejść bez większych komplikacji.
Redakcja Rumskich Nowin: Wspomniał Pan
o finansach. W tym samym raporcie NIK
wskazuje, że subwencja oświatowa, z której
miały być finansowane zmiany, wzrosła o 6
procent, tymczasem wydatki samorządów na
szkoły zwiększyły się o 12 procent. Ile więc
Rumia dokłada do tych zmian? Jakie to są kwoty?
Z czego samorząd musiał zrezygnować na rzecz
tych działań?
Zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt: Liczby mówią
Rumskie Nowiny nr /czerwiec/

wszystko. Od 2014 do 2018 roku wydatki na
oświatę wzrosły z 53 do prawie 69 milionów
złotych, a w tym roku zamkniemy się
najprawdopodobniej w kwocie prawie 73
milionów. Jednocześnie subwencja oświatowa,
czyli dopłata od rządu, pokrywa około 50% tych
wydatków. W tym roku będzie to niewiele ponad 39
milionów złotych, resztę dokładamy z miejskiego
budżetu. Te pieniądze mogłyby zostać
przeznaczone na wiele różnych inwestycji oraz
działań społecznych.
Redakcja Rumskich Nowin: Wydatki rosną,
a niedawno miasto postawiło pierwszy krok, by
stworzyć w Rumi nową szkołę. Dzięki staraniom
burmistrza Michała Pasiecznego rada miejska
wyraziła zgodę na nabycie przez gminę dwóch
działek zlokalizowanych przy ulicy Apolinarego
Formeli (nr 30/2 i 30/3). Co się obecnie dzieje
w tej sprawie?
Zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt: Chcemy kupić
te ziemie pod budowę szkoły, ponieważ dzielnica
Biała Rzeka bardzo szybko się rozwija, a szkoły
podstawowe numer 6 i 1 są już pełne dzieci.
Po prostu zaczyna brakować miejsc.
Redakcja Rumskich Nowin: Od pewnego czasu
samorządowcy podkreślają, że priorytetem jest
właśnie rozbudowa Szkoły Podstawowej numer
6, która obecnie jest przeładowana. Dlaczego te
prace jeszcze nie ruszyły?
Zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt: Staramy się
rozbudować wspomnianą „szóstkę”, walcząc
o dofinansowanie. Wystartowaliśmy już w jednym
konkursie, ale się nie udało. Pieniądze otrzymały
inne miejscowości, natomiast na naszą szkołę,
w której uczy się ponad setka dzieci z orzeczeniami
o niepełnosprawności, środków zabrakło... To nie

znaczy jednak, że się poddaliśmy. Wręcz
przeciwnie, walczymy dalej, i to z jeszcze większym
zapałem. Te pieniądze są nam bardzo potrzebne,
ponieważ koszt budowy sali gimnastycznej oraz
salek przy Szkole Podstawowej numer 6 to kwota
w okolicach 8-9 milionów złotych. Bez tych środków
prace nie ruszą.
Redakcja Rumskich Nowin: A co ze żłobkami? Czy
dla najmłodszych również brakuje miejsc? Jeśli
tak, to jak miasto planuje sobie z tym poradzić?
Zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt: Przede
wszystkim trzeba podkreślić, że prowadzenie
żłobków nie jest obowiązkiem jednostek
samorządu terytorialnego, dlatego też w Rumi nie
ma publicznych żłobków. Działa natomiast sześć
prywatnych placówek, w których dzieci w wieku od
20. tygodnia do 3 lat zostają objęte odpowiednią
opieką. Obecnie uczęszcza do nich około 140 dzieci,
przy czym żłobki te mogą ich przyjąć ponad 210.
Mówiąc wprost – miejsc nie brakuje.
Redakcja Rumskich Nowin: Ostatnie pytanie.
Najgorsze już za nami czy dopiero przed nami,
jeśli chodzi o lokalne skutki reformy oświaty?
Zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt: Bardzo trudno
odpowiedzieć na to pytanie. Powiem tak, za nami
naprawdę trudne czasy. Ustabilizowaliśmy sytuację
w szkołach, natomiast nie można tego powiedzieć
o finansach. W przypadku ponownych zwiększeń
wydatków ze strony rządowej na oświatę – bez
przekazania nam środków finansowych – sytuacja
będzie bardzo ciężka i z całą pewnością będziemy
zmuszeni ograniczać już nie tylko działania
inwestycyjne, ale również te społeczne, czego
bardzo nie chcemy.
Redakcja Rumskich Nowin: Dziękujemy bardzo za
rozmowę.
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Kultura

Czy wiesz że...

Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

kulturalny widz to skarb?
Nie komentuje na głos
wydarzenia kulturalnego

Przychodzi minimum
15 minut wcześniej

Nie je i nie pije

Naturalnym wydaje się, że podczas wydarzenia
kulturalnego, w trosce o nienaganny przebieg
wydarzenia oraz szacunek do innych osób, należy
stosować się do pewnych niepisanych zasad.
Ogólnie przyjęte reguły zachowania nie zawsze
są jednak respektowane przez widzów, co
nierzadko przysparza kłopotów artystom
i frustruje pozostałą część publiczności. Jak temu
zapobiec?
W ramach edukacji kulturalnej, przy okazji „Lekcji
z kulturą”, uświadamiamy dzieci i młodzież, jak
należy się zachować podczas wydarzenia
kulturalnego, przedstawiając im Dekalog
Kulturalnego Widza. Dzięki temu poradnikowi
najmłodsi mieszkańcy Rumi i okolic z pewnością
będą mieli na uwadze zachowanie swoje oraz innych.
Obserwując sytuacje, jakie zdarzają się podczas

Nie biega.
Wychodzi tylko
podczas przerw

Nie robi zdjęć

Nie używa telefonu
komórkowego

kameralnych wydarzeń w Dworku pod Lipami,
a także widząc zachowanie osób dorosłych
w teatrze czy na koncertach, wychodzimy
z propozycją przypomnienia kilku ważnych
zasad, które warto przyswoić.
Pamiętać należy przede wszystkim o tym, że ze
sceny widać, kto zerka w telefon, gdyż
podświetlenie ekranu daje specyficzną poświatę.
Słychać też szmery, najcichsze szepty, komentarze
i szelesty. Z kolei zdjęcia wykonuje organizator, a po
wydarzeniu najczęściej są one udostępniane.
Zatem nagrywanie i foto-grafowanie sceny przez
publiczność nie jest wskazane.
To jednak wciąż nie wszystko. W dekalogu
zapisaliśmy łącznie dziesięć punktów, z którymi
warto się zapoznać. Szerzej o ich treści opowiada
nasz instruktor Marek Konopka, który występuje

Nie nagrywa

w cyklu filmów zamieszczonych na oficjalnym
kanale YouTube Urzędu Miasta Rumi. Cykl nosi
tytuł „Z wizytą w Miejskim Domu Kultury”.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem
i życzymy coraz przyjemniejszego odbioru
wydarzeń kulturalnych!
Agnieszka Skawińska

SUBSKRYBUJ

youtube.com/miastorumia

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”

G. Grass „Blaszany bębenek”
„Blaszany bębenek” jest wielowątkowy, wielowymiarowy – szalony,
szalony w swej rozbuchanej wyobraźni. Nie jest łatwo opisać ducha
tej książki, gdyż fabuła Grassa zaskakuje zwrotami akcji,
niesamowitymi przygodami głównego bohatera oraz
kunsztownym i celnym językiem.
Jak odczytać powieść napisaną z takim
rozmachem – dzieło niewątpliwego talentu
niemieckiego pisarza Guntera Grassa? Powieść
przedstawia losy dzielnego chłopca – Oskara,
który w wieku trzech lat decyduje się, by
przestać rosnąć...Na trzecie urodziny dostaje od
swojej mamy blaszany bębenek. Owy tytułowy
bębenek staje się symbolem zatrzymanego
dzieciństwa, bo od momentu jego otrzymania
bohater przestaje rosnąć i zatraca się

w codziennym bębnieniu, wykańczając kolejne
bębenki.
Książka Grassa na pewno traktuje o chęci
zatrzymania dzieciństwa, ukazuje parabolicznie
los ludzki – tajemniczy, pełen zakrętów
życiowych i niespodzianek. Pyta o sens ludzkiej
egzystencji, przy czym „Blaszany bębenek”
pełen jest absurdu i humoru. Wymagający
w odbiorze, ale wiadomo, że obcuje się
z wybitnym dziełem. Polecam.
Aleksandra Barankiewicz
Rumia naturalnie pomysłowa
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Co słychać w naszych przedszkolach i szkołach Edukacja

„Przygarniacze elektrośmieci”
W Szkole Podstawowej nr 1 działa zespół
„Przygarniaczy”, który powstał w ramach konkursu
ogólnopolskiego „Dobre rady na elektroodpady –
oddaj mnie w dobre ręce 2019”. Celem jest
propagowanie wśród społeczności szkolnej postaw
proekologicznych oraz zachęcenie jej do wspólnej
zbiórki elektrośmieci. Zuzia, Weronika, Natalia,
Maja i Olga – to osoby o różnych zainteresowaniach,
a każda z nich jest niepowtarzalna. Co je łączy?
To empatyczne i wrażliwe dziewczyny, które troszczą
się o środowisko. Przyświeca im wspólny cel – czysta
ziemia. Dzięki nagłośnieniu akcji, proekologicznym
działaczkom SP nr 1 udało się zebrać ponad 3 tony
niepotrzebnego sprzętu elektronicznego.

Kaktusowa
pisanka
Uczennice SP nr 1 w Rumi: Natalia,
Julia, Marie i Olivia otrzymały nagrodę
jury w konkursie na pisankę
wielkanocną, organizowanym przez
Rivierę w Gdyni, za unikalny projekt
plastyczny, kreatywność, zdolności
manualne i doskonałą pracę zespołową.

Bezpłatne
powiadomienia
o aktualnościach
i wydarzeniach
prosto z
Urzędu Miasta Rumi
wiadomości SMS lub aplikacja mobilna
Rumskie Nowiny nr /czerwiec/

Jak otrzymywać wiadomości:

Zarejestruj się na stronie
www.sisms.pl
wpisz miejscowość Rumia
lub

Wyślij SMS o treści tak.gwe
oraz o treści tak.gwe
pod numer
potem SMS o treści zgoda

aktualności
komunikaty

lub

pobierz aplikację mobilną BLISKO
i dodaj nadawcę - miasto Rumia
lub

Osobiście w Urzędzie Miasta
Rumi w pokoju
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Historia
Autor artykułu: Darek Rybacki

Jak wyglądały pierwsze XIX-wieczne
szkoły w Rumi i Zagórzu?
W 1772 roku, w wyniku I rozbioru
Rzeczpospolitej, pruska administracja
przejęła Pomorze Gdańskie – w tym
tereny współczesnej Rumi. Wśród
wielu zmian, jakie wprowadziła nowa
władza, znalazła się też reforma
oświatowa. Jednym z jej założeń było
stworzenie obowiązkowych szkół
elementarnych przeznaczonych dla
okolicznych dzieci.

Budowę okazałej siedziby SP nr 1 zakończono w 1917 roku, jednak pierwsze szkoły elementarne istniały w Rumi już sto lat wcześniej

We wsi Rumia (dzisiaj dzielnica Stara Rumia)
pierwsza taka placówka powstała już w 1818
roku, w izbie organisty miejscowego kościoła –
Kąkola. Nauczycielem dzieci był syn organisty
Norbert Kąkol. Rok później, dzięki wsparciu
Daniela Hildebrandta, właściciela kuźnicy żelaza
i stali, udało się postawić odrębny budynek
szkolny. Znajdował się on przy dzisiejszej ulicy
Kościelnej i nie przetrwał do naszych czasów.
Wybudowana kosztem ponad 860 talarów szkoła
mieściła pojedynczą klasę i niewielkie mieszkanie
nauczyciela. Zbudowana była z muru
szachulcowego, a jej dach pokryto słomą.
W pierwszych latach istnienia uczęszczało do niej
59 dzieci. Norbert Kąkol uczył w niej aż do śmierci
w 1831 roku. Później zastąpił go Fromeyer
z Żarnowca.
W 1861 roku we wsi Rumia powstała druga szkoła
– tym razem ewangelicka. Pod koniec XIX wieku
ze względu na zły stan szkoły katolickiej obie
placówki połączono. W nowej instytucji uczyli
dwaj nauczyciele – katolicki i ewangelicki.
Dopiero w 1917 roku w Rumi zakończono
budowę szkoły z prawdziwego zdarzenia,
wyposażonej w trzy klasy i trzy mieszkania

nauczycielskie. Budynek ten do dzisiaj mieści
Szkołę Podstawową nr 1.
Z kolei Zagórze własnej placówki szkolnej
doczekało się w 1822 roku. Pierwszym
nauczycielem był niejaki Pawelczyk, który uczył
początkowo 33 dzieci z Zagórza i 14 ze Szmelty.
W 1833 roku zastąpił go ewangelik Carl
Ferdinand Dannehl.
Zachowany inwentarz z 1840 roku informuje,
że szkoła w Zagórzu posiadała sześć stolików
z ławkami, dwie oddzielne ławki, stół i krzesło dla
nauczyciela, dwie szafy na książki i tablicę.
Placówka wyposażona była też w mapę ścienną
Europy do nauki geografii, cztery egzemplarze
Biblii, sześć Nowego Testamentu, dziesięć
katechizmów katolickich, dwanaście luterańskich
i trzynaście elementarzy.
Od początku istnienia obu placówek dużym
problemem była niska frekwencja na
prowadzonych lekcjach. Mimo wprowadzonego
obowiązku szkolnego rodzice nie zawsze wysyłali
swoje dzieci na lekcje – szczególnie w okresie
prac polowych, w które angażowano także
najmłodszych.
Kolejnym problemem był stan techniczny

budynków, których nie naprawiano na bieżąco.
W 1833 roku nauczyciel Fromeyer skarżył się,
że budynek szkoły w Rumi ma uszkodzony dach
i niewykończoną podłogę. Z kosztownymi
remontami zwlekano, czasem bardzo długo.
Pierwsze pruskie szkoły, co prawda dostarczały
dzieciom podstawowej wiedzy językowej,
geograficznej i społecznej ale wykorzystywane
były przez pruskie władze do germanizacji
okolicznej ludności – szczególnie silnej
w II połowie XIX wieku.

Projekt pierwszej szkoły elementarnej z pocz. XIX wieku.
Zbiory Archiwum Państwowego w Gdańsku
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Historia

Rumia dawniej i dziś Zagórze i okolice

Pocztówka 1899 r. przedstawiająca letniskowe zabudowania Zagórza
oraz wieżę widokową istniejącą w czasach pruskich
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Widok współczesny, strzałka wskazuje miejsce,
gdzie znajdowała się wieża widokowa

Pocztówka z 1899 roku przedstawia kilka widoków z Zagórza i okolic. W prawym górnym rogu wydawnictwa znajduje się jedyne znane
przedstawienie wieży widokowej, która w czasach pruskich znajdowała się na wzgórzu położonym na wysokości ul. św. Józefa (na południe od
Góry Markowca). Mierzyła ona 30 metrów, zbudowana była z drewna, na jej szczycie powiewała flaga pruska. Wiodły do niej brukowane ścieżki,
których pozostałości stanowią współcześnie przedłużenie ulicy Leśnej.

CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Dodatek
specjalny

nr 176
Podsumowanie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2018/2019
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
Kolejny rok szkolny dobiegł końca, zatem czas najwyższy na podsumowanie
działań ekologicznych, przeprowadzonych w placówkach edukacyjnych na
terenie Związku – a warto zaznaczyć, że była to już ich dwudziesta pierwsza
edycja! Każdego roku Związek swoją ofertę edukacyjną kieruje do 250
placówek oświatowych z 8 gmin członkowskich.
W naszej ofercie znalazły się następujące propozycje:
ź pięć konkursów ekologicznych – „Małe dzieci nie chcą śmieci”, „Mała
nakrętka duży problem”, „Konkurs Fotograficzny”, „Ekspert EE czyli
w trosce o środowisko”, „Konkurs Wiedzy Ekologicznej”
ź projekt edukacyjny dla placówek oświatowych pn. „Lider Lokalnej
Ekologii”,
ź program edukacyjny dla nauczycieli pn. „Szkoła/przedszkole dla
środowiska”,
ź całoroczny program dot. zbiórki baterii,
ź Jednodniowe warsztaty terenowe – „Bliżej Europy-nowoczesne metody
gospodarowania odpadami”, „Ciepło dla Trójmiasta”, „Ujmowanie
i uzdatnianie wody”, „Oczyszczanie ścieków”.
Podczas uroczystej Gali, która odbędzie się dn. 12 czerwca w Teatrze Miejskim
im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, wręczone zostaną nagrody,
współfinansowane przez spółki PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., OPEC Sp. z o.o.,
EKO DOLINA Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o., a także
WFOŚiGW w Gdańsku oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Po raz piąty zostanie też wręczona nagroda Róża Ekologii, przyznawana przez
Zarząd Związku jako wyróżnienie placówek oświatowych za wybitne
osiągnięcia w obszarze edukacji ekologicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Rumskie Nowiny nr /czerwiec/

Wśród laureatów indywidualnych nie zabrakło dzieci i uczniów z miasta Rumi:
Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci” XXI edycja:
Kategoria: Szkoła Podstawowa Klasa II
- Zuzanna Warnke, Szkoła Podstawowa nr 6 – II miejsce
- Przemysław Bąkowski, Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna – III miejsce
Kategoria: Szkoła Podstawowa Klasa III
- Hanna Orzechowska Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących –
wyróżnienie
- Natalia Górska Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących –
wyróżnienie
Konkurs Fotograficzny XI edycja:
Kategoria: Szkoły Podstawowe klasy IV – VI
- Filip Połubiński, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – wyróżnienie
Kategoria: Szkoły Podstawowe kl. VII, VIII oraz oddziały gimnazjalne
- Justyna Redosz, Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi – I miejsce
- Maria Okuszko, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek – II miejsce
- Daniel Babiński, Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami gimnazjalnymi – III miejsce
- Jakub Gasparowicz Szkoła Podstawowa nr 7 – wyróżnienie
Kategoria: Szkoły Ponadpodstawowe
- Magdalena Kiełpikowska, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 – II miejsce
- Paulina Zabielska, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 – III miejsce

Nagrody w konkursach przyznano również placówkom oświatowym – aby
zapoznać się z ich listą zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.kzg.pl.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy udanych wakacji.
Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym!
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Rumianie z Pasją

Tomasz „Miyagi” Szewczak

„atak nie zawsze jest najlepszą obroną”

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych
życiowych potrzeb każdego człowieka. Zaspokoić
można ją poprzez zdobywanie niezbędnej wiedzy
i t r e n i n g f i z y c z n y, n a j l e p i e j p o d o k i e m
wykwalifikowanego trenera, dla którego zagadnienia
związane z samoobroną są przede wszystkim pasją.
Jedną z takich osób jest bohater poniższego artykułu
– Tomasz „Miyagi” Szewczak.

Tomasz jest rumianinem, funkcjonariuszem służb mundurowych, byłym
żołnierzem zawodowym i kuratorem sądowym. W swojej pracy ma do czynienia
nie tylko z osobami łamiącymi prawo, lecz także trudną młodzieżą, której
pomaga wkraczać w dorosłe życie.
– Moje zamiłowanie do zagadnień związanych z bezpieczeństwem
i samoobroną wzięło się z pasji do służb mundurowych. Od dziecka marzyłem
o służbie w jednostce działającej w sytuacjach najwyższego zagrożenia.
To marzenie udało mi się spełnić – mówi Tomasz Szewczak. – Zawsze starałem
się, aby moje umiejętności pozostawały na najwyższym poziomie. Wymagali
ode mnie tego zarówno przełożeni, jak i rodzina, która chciała, abym wracał do
domu cały i zdrowy. Dzięki takiemu podejściu zdobyłem doświadczenie
i umiejętności, które teraz mogę przekazywać innym – dodaje.
Tomasz aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną, także wśród
mieszkańców Rumi. Na swoich szkoleniach uczy wielu przydatnych umiejętności
praktycznych. Przekazuje też niezbędną wiedzę teoretyczną, która okazuje się
być równie ważna.
– Swoim podopiecznym staram się przekazać,
aby byli świadomi zagrożeń, nie przechodzili
obok nich obojętnie, nie byli oﬁarami. Szkoląc,
staram się przekonać, że nie zawsze najlepszą
obroną jest atak, pokazuję nie tylko jak
poradzić sobie z przeciwnikiem ﬁzycznie, ale
i psychicznie. To ostatnie jest bardzo ważne –
przekonuje Tomasz. - Wiele oﬁar ataku zmaga
się z depresją, traumą, bezsennością. Staram
się je uświadomić, że to agresor zawsze jest
przegranym – uzupełnia.
Bohater artykułu jako rodowity rumianin
swoimi doświadczeniami stara się dzielić także
z mieszkańcami naszego miasta. Szczególnie

tymi, które narażone są na szczególne
niebezpieczeństwo: kobietami, dziećmi czy
seniorami.
– Jednym z moich marzeń jest, aby wszystkie
chętne kobiety z naszego miasta chcące
nauczyć się bezpiecznej i prawidłowej reakcji
w sytuacji zagrożenia miały dostęp do
odpowiedniego szkolenia. Praca nad własnym
bezpieczeństwem to bowiem złożony proces
dla ciała i dla ducha, który wymaga treningu –
mówi Tomasz Szewczak.
Specjalista od samoobrony podkreśla,
że treningi w tym zakresie dają również
dodatkową korzyść w postaci... utraty

kilogramów.
– Trening wiąże się z wysiłkiem ﬁzycznym.
Inaczej się nie da. Efektem ubocznym jest
w tym pr zypadku utrata zbędnych
kilogramów i lepsze samopoczucie.
Poprawa koordynacji ruchowej oraz
rozciąganie dobrze wpływa na całe ciało.
Prawidłowo ułożony program treningów
z z a k re s u s a m o o b ro n y s t o p n i o w o
„rozkręca” ćwiczącego, a co za tym idzie
uświadamia mu, że „ograniczenia nie
istnieją”. To ostatnie zdanie to motto,
którym się kieruję – podsumowuje Tomasz
Szewczak.
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Kulinarna Magda...
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Przepis na:

Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Smoothie
ze szpinakiem

Choć wielu osobom szpinak kojarzy się z nieciekawym smakiem papki z dzieciństwa, warzywo to
powoli wraca do łask. Jest coraz chętniej wykorzystywane nie tylko do sałatek i farszów, ale też jako
składnik ciast czy koktajli owocowych.
Składniki na 2 porcje:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

2 dojrzałe banany
pół jabłka
pół pomarańczy
2 garście świeżego
szpinaku
300 ml mleka
opcjonalnie: 4 duże
łyżki musli bez cukru

Zielone smoothie to pyszna i zdrowa propozycja zwłaszcza na
śniadanie. Szpinak nie jest w nim wyczuwalny, nadaje za to
piękny soczysty kolor i stanowi źródło cennych witamin.
D o d a j ą c d o k o k t a j l u p o rc j ę m u s l i , o t r z y m u j e m y
pełnowartościowy posiłek, który zapewni energię na cały
poranek.
Banany i jabłko obrać, pokroić na mniejsze kawałki. Szpinak
opłukać i osuszyć. Wszystkie składniki przełożyć do blendera
kielichowego, dodać sok wyciśnięty z połowy pomarańczy
i zmiksować na jednolitą masę. Dodać mleko oraz musli (jeśli
używamy) i ponownie zmiksować. Koktajl jest najlepszy tuż po
przyrządzeniu.

Kreatywny rodzic

Ukształtowane rzuty
Wykorzystanie zwykłych kartonów do dziecięcych zabaw nie ma
ograniczeń – im większe kartony, tym lepsza zabawa!
Im więcej kartonów, tym bardziej nieograniczone możliwości!

Rubrykę prowadzi:
Monika Keller

Przy naszej dzisiejszej zabawie utrwalimy nie
tylko umiejętności trafiania do celu, usprawnimy
koordynację, ale również podszkolimy naszą
wiedzę z geometrii – nauczymy się rozpoznawać
poszczególne kształty.
Dwie pieczenie na jednym ogniu – sprawność
fizyczna idzie w parze z geometryczną wiedzą!
Do fantastycznej zabawy będziemy potrzebować
Rumskie Nowiny nr /czerwiec/

dużego kartonu (najlepiej po dużym sprzęcie
AGD), taśmy klejącej, nożyczek oraz miękkich
piłeczek do rzucania bądź skarpetek lub
woreczków, wypełnionych grochem czy też
piaskiem.
Nożyczkami wycinamy we wszystkich ścianach
kartonu kształty figur geometrycznych, po kilka
na każdej ściance kartonu. Ważne, by formy nie

były jednorodne, ma ich być jak najwięcej – od
okręgów aż po trapezy! Brzegi wyciętych figur
oklej, dla zabezpieczenia otworów, taśmą klejącą.
Wieko pudła pozostaw ruchome – dzięki niemu
maluszki będą mogły wyciągać ze środka pudła
wrzucone doń przedmioty. Dla zasiania ziarna
rywalizacji, do każdego kształtu możesz pisakiem
dopisać ilość punktów, jaką gracz uzyska za jego
trafienie. Oczywiście najmniejsze otwory będą
punktowane najwyżej.
Zadaniem dzieci jest rzucanie piłeczkami
i skarpetkami do kartonu by trafić w jak najlepiej
punktowane kształty. Dzieci doskonalą w ten
sposób celność, poznają geometryczne figury
oraz uczą się zdrowej rywalizacji z praktycznym
dodawaniem punktacji. Nie zapomnij
doprowadzić do remisu i dać nagrodę wszystkim
małym Uczestnikom.
Powodzenia! Miłej, rodzinnej zabawy!
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czerwiec
2019
01.06-10.06 Wystawa studentów Wydziału Grafiki ASP
w Gdańsku – Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
03.06-07.06 godz.11:00-12:00 Filia 2 czyta dzieciom! Filia nr 2
MBP ul. Kościelna 17
03.06-30.06 Wystawa fotografii koncertowej Tomasza
Modzelewskiego, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11
05.06-30.06 Wystawa fotografii Mieczysława Amielańczyka
„Współczesne statki pasażerskie” – Filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
13.06-30.06 Międzynarodowa wystawa studentów Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku i Slippery Rock University,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

01.06 (sobota) godz. 09:00-15:00 Rodzinnie i na Sportowo - Turniej
Tenisa Stołowego, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 12:30-14:30 Mecz Rugby – I Liga Rugby Club
Arka Rumia – Legia Warszawa, Boisko MOSiR,
ul. Gdyńska
godz. 15:00 Holi Festival Festiwal Kolorów w Rumi,
Scena Letnia MDK Rumia, ul. Mickiewicza 19
02.06 (niedziela) godz. 14:00-18:00 Miejski Dzień Dziecka, Boisko
Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 16:00 Dzień Dziecka w Janowie – „Być jak
Doktor Doolitlle” – Teatr Klapa, mini ZOO, koncert
szkockiego dudziarza, wizyta baranka Shauna, czyli
owcy walliserskiej, Dom Kultury SM Janowo,
ul. Pomorska 11
4.06 (czwartek) godz. 16:30 Zakończenie Sesji Plastycznej MDK
Rumia, dzieci w wieku 3-6 lat, Miejski Dom Kultury
w Rumi, ul. Mickiewicza 19
05.06 (środa) godz. 18:00 Wernisaż wystawy fotografii
Mieczysława Amielańczyka „Współczesne statki
pasażerskie”, Filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
07.06 (piątek) godz. 15:00-18:00 Festyn „Nasza szkoła twórcza,
zdrowa, kreatywna, kolorowa”, Szkoła Podstawowa
nr 1, ul. Kościelna 6 Rumia
godz. 18:00 Spotkanie autorskie z Karoliną
Janowską w ramach projektu Od Mitu do Fantasy,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
godz. 19:00 Gala Finałowa Rumski Wokal 2019,

prowadzenie gali, warsztaty z interpretacji: Krzysztof
Brzozowski prowadzenie wokalne: Marzena Graczyk
Gość specjalny: Volodymyr Bilokur. Miejski Dom
Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
08.06 (sobota) godz. 10:00 Wycieczka Rowerowa Grupa
„SZPRYCHA” z MDK Rumia, Miejski Dom Kultury
w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 10:00-15:00 Grand Prix Rumi Amatorów
w Tenisie Ziemnym w ramach Ziaja, Grand Prix
Wybrzeża, Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41
godz. 10:00-16:00 II Ogólnopolskie Zawody
Rolkarstwa Figurowego o Puchar Rumi, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 16:00-20:00 Zawody Pływackie Rumia SPRINT
2019, Pływalnia MOSiR, ul. Rodziewiczówny 8
godz. 16:00-18:00 Mecz Piłki Nożnej – IV Liga MKS
Orkan Rumia – Stolem Gniewino, Boisko MOSiR,
ul. Gdyńska
09.06 (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 – KP Gdynia, Boisko MOSiR,
ul. Gdyńska
11.06 (wtorek) godz.18:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle –
Mini las w słoiku (zapisy@bibliotekarumia.pl), Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
12.06 (środa) godz. 18:00 Obłoki jasne nad tobą. Słowo. Obraz.
Taniec. – teatr tańca inspirowany poezją Pawła Huelle.
Wejściówki (bezpłatne) – do odbioru w Stacji Kultura.
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
13.06 (czwartek) godz. 15:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Filia nr 1 MBP Rumia
godz. 16:00 Kreatywny czwartek dla dzieci –
Skarpetkowe potwory, Filia nr 2, ul. Kościelna 17
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką w tle –
Mini las w słoiku, Filia nr 1, ul. Pomorska 11.
Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18:00 Wernisaż sekcji plastycznej MDK Rumia
dzieci w wieku 7-20 lat, Miejski Dom Kultury w Rumi,
ul. Mickiewicza 19
godz. 18:30-20:30 Mecz Piłki Nożnej – IV Liga, MKS
Orkan Rumia – Wikęd Luzino, Boisko MOSiR,
ul. Gdyńska
Rumia naturalnie pomysłowa
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godz. 19:30 Kąpiel w dzikach mis i gongów
w wykonaniu Lucyny Bierut - Mazurek, wstęp: 30 zł,
rezerwacja tel. 722303520. Miejski Dom Kultury
w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 18:00 Pokaz sekcji teatralnej MDK Rumia
„Czarnobylska modlitwa. Kronika przeszłości”
Instruktor: Piotr Lewicki, Miejski Dom Kultury w Rumi,
ul. Mickiewicza 19

14.06 (piątek) godz. 18:00 Wernisaż międzynarodowej wystawy
studentów ASP w Gdańsku oraz Slippery Rock
University w Pensylwanii, Stacja Kultura Biblioteka
Główna, ul. Starowiejska 2

22.06 (sobota) godz. 10:00 Wycieczka rowerowa Grupa
„SZPRYCHA” z MDK Rumia Miejski Dom Kultury
w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 10:00-15:00 Mistrzostwa Rumi Amatorów
w Tenisie Ziemnym, Grand Prix Rumi Amatorów
w Tenisie Ziemnym w ramach Ziaja Grand Prix
Wybrzeża, Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41
godz. 10:00-16:00 Marcin Gortat Camp – Rumia
2019, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

15.06 (sobota) godz. 9:00-14:00 Honorowe krwiodawstwo, NZOZ
Panaceum, ul Katowicka 16
godz. 10:00-16:00 Turniej Tańca Szkoły SZCZEPAN,
Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 12:00-16:00 Festyn „Rumia Oczami Dzieci”
Scena Letnia, MDK Rumia ul. Mickiewicza 19
godz. 14:00-16:00 Mecz Rugby – I Liga, Mecz
o Mistrzostwo I Ligi, Boisko MOSiR
ul. Gdyńska
godz. 16:30 IV Rumski Rajd w drodze po szpik –
Rodzinny MOTO Piknik
Scena Letnia, MDK RUMIA, ul. Mickiewicza 19
godz. 20:15 Premiera spektaklu „Między
półkami…czai się myśl” w reż. Anny Rekowskiej
i Doroty Wolter, Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
17.06 (poniedziałek) godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Filia nr 4 MBP, ul. Górnicza 19
18.06 (wtorek) godz. 18:00 Kino dla dzieci z niespodzianką
Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
19.06 (piątek) godz. 18:30-20:30 Mecz Piłki Nożnej – IV Liga MKS
Orkan Rumia – GKS Kowale, Boisko MOSiR,
ul. Gdyńska
20.06 (sobota) godz. 18:00-20:30 Koncert Ewangelizacyjny „Bogu
Chwała”, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
21.06 (piątek) godz. 17:00 Sobótka, czyli Strażacki Festyn z Pompą
– „Ważne numery” – Teatr Magmowcy, Trio
harmonijkowe Animato, CafeySon, Kuzyn Zenka,
Reggaeside, Bluszcz, Park Miejski, ul. Filtrowa
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 /czerwiec/

23.06 (niedziela) godz. 10:00-15:00 Mistrzostwa Rumi Amatorów
w Tenisie Ziemnym Grand Prix Rumi Amatorów
w Tenisie Ziemnym w ramach Ziaja Grand Prix
Wybrzeża, Korty TKKF, ul. Mickiewicza 41
godz. 17:00-19:00 Mecz Piłki Nożnej – IV Liga MKS
Orkan Rumia – Kaszubia Kościerzyna, Boisko MOSiR,
ul. Gdyńska
25.06 (wtorek) godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
26.06 (środa) godz. 18:00 Wernisaż pracowni ceramicznej Beaty
Wysockiej Turek - Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
27.06 (czwartek) godz. 16:00 Kreatywny czwartek dla dzieci, Witajcie
wakacje 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. 18:00 Wernisaż malarstwa Adeptów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Rumi,
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
29.06 (sobota) Podsumowanie programu - Aktywny Senior, Scena
Letnia, MDK Rumia, ul. Mickiewicza 19
30.06 (niedziela) godz. 11:00-14:00 Radosna niedziela , Rodzinne
warsztaty z instruktorami MDK Rumia, Galeria Rumia,
ul. Sobieskiego 14A

INFORMACJA
Przypominamy Państwu, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Rumia (uchwała Rady miejskiej Rumi z dn.
26.10.2017r.)- §4, pkt. 5 „Na terenie nieruchomości pojemniki / worki na odpady
należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników
przedsiębiorcy odbierającego odpady bezpośrednio od pasa drogowego lub
należy WYSTAWIĆ je co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru,
zgodnym z harmonogramem, przed posesję, w sposób nieutrudniający przejścia
lub przejazdu. W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo wywozowe może nie
opróżnić pojemnika na odpady w dniu przewidzianym przez harmonogram na wywóz.

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 czerwcu 2019 roku
Termin sesji:
24 czerwca 2019 roku, godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Rumi

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

Tematy wiodące sesji:

03.06 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki,
10.06 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Maria Bochniak,
17.06 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodniczący rady Florian Mosa.

ź
ź
ź
ź

Raport o stanie gminy,
Absolutorium,
Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Rumia naturalnie pomysłowa

