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Wydarzenie

XIX Światowy Zjazd
Na jeden wyjątkowy dzień Rumia
zamieniła się w stolicę Kaszub.
Wszystko za sprawą Światowego
Zjazdu Kaszubów, którego
gospodarzem było nasze miasto.
Do Rumi przyjechali Kaszubi
z całego świata – nie tylko
z różnych stron Polski, ale i Kanady
czy Stanów Zjednoczonych.
Otwarcie zjazdu

Czarno-żółte ulice
Wydarzenie otworzył przyjazd pociągu
„Transcassubia”, który zabrał na pokład
uczestników Zjazdu z wielu kaszubskich
miejscowości – m.in. Chojnic, Lipusza,
Kościerzyny, Wieżycy, Somonina, Żukowa czy
Gdyni. Na rumskim dworcu na podróżnych
oczekiwała liczna grupa mieszkańców i gości. Po
połączeniu z pasażerami pociągu stworzyli oni
barwny pochód liczący ponad tysiąc osób, który
pr zemaszerował ulicami Starowiejską
i Dąbrowskiego do Sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. W świątyni
odbyła się uroczysta msza święta. Po jej
zakończeniu uczestnicy udali się do Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie zlokalizowana
została przestrzeń festiwalowa.

Przyjazd Pociągu Transcassubia
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W pochodzie wzięli udział motocykliści,
rowerzyści, uczniowie szkół, harcerze, zaś przede
wszystkim – przedstawiciele środowisk
kaszubskich w tradycyjnych strojach. Nad ulicami
Rumi powiewały czarno-żółte kaszubskie flagi,
wstążki czy herby poszczególnych miast. Idącym
towarzyszyły orkiestry, wielu Kaszubów
przygrywało na akordeonach, nie zabrakło też
innych tradycyjnych instrumentów, takich jak
burczybasy czy diabelskie skrzypce.
– Przyjechaliśmy z Lubiany pod Kościerzyną.
To nasz trzeci Zjazd. Chcemy przekazać naszym
dzieciom tradycyjne kaszubskie wartości, aby
w przyszłości nie wstydziły się swojego
pochodzenia. Poza tym to wydarzenie jest
zawsze piękne, kolorowe i pełne uśmiechniętych
ludzi. Nie inaczej jest w Rumi, bardzo nam się
podoba – mówi pani Małgosia, która w Zjeździe
wzięła udział z trójką dzieci i mężem.
– Wyszłam na zakupy i zobaczyłam
ogromny, kolorowy pochód idący wzdłuż ulicy
Dąbrowskiego. Nigdy nie widziałam tak wielu
ludzi idących w pochodzie w naszym mieście,
mimo że uczestniczę w corocznych przemarszach
z okazji Święta Niepodległości i Orszaku Trzech
Króli. Sama nie jestem Kaszubką, ale mam dalszą
rodzinę w okolicach Kartuz, która pielęgnuje
kaszubskie tradycje – mówi pani Elżbieta,
mieszkanka centrum Rumi.
Od Rumi po Kanadę
Na scenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji prezes Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego prof. Edmund Wittbrodt oraz
burmistrz Rumi Michał Pasieczny w towarzystwie
marszałka województwa pomorskiego
Mieczysława Struka, wicestarosty
wejherowskiego Witolda Reclafa, a także
przedstawicieli władz samorządowych
i Archidiecezji Gdańskiej dokonali uroczystego

otwarcia XIX Światowego Zjazdu Kaszubów.
– Zjazd Kaszubów organizowany jest po raz
dziewiętnasty. Jest on pamiątką zmian
administracyjnych z 1998 roku, które połączyły
Kaszubów w jednym regionie. To bardzo ważne
wydarzenie dla całej naszej społeczności.
Spotykamy się, żeby pokazać jedność. Mówiąc
o jedności, mam na myśli jedność
w różnorodności, bo to ona jest naszym
bogactwem. Łączą nas korzenie, dziedzictwo,
kultura, wartości, wiara i dbałość o nasz region.
Silne regiony to silna Polska, a silna Polska to silna
Unia Europejska, której jesteśmy ważną częścią –
mówi prof. Edmund Wittbrodt, dla którego
organizacja Zjazdu w Rumi była wyjątkowym
wydarzeniem. Urodził się bowiem nieopodal
Placu Kaszubskiego.
– Chcę gorąco podziękować za przyjazd na
kolejny Zjazd Kaszubów. To wielka demonstracja,
że jesteśmy razem i że chcemy dbać o naszą
wspólnotę – dodaje, oczywiście także po
kaszubsku, marszałek Mieczysław Struk.
Oficjalne otwarcie uświetniło wręczenie
legitymacji członkowskich Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego Kaszubom
mieszkającym w Kanadzie. Odebrał je Dawid
Szulist na co dzień mieszkający w kanadyjskiej
prowincji Ontario.
Dzień pełen atrakcji
Światowy Zjazd Kaszubów odbywał się
zarówno na terenie obu boisk Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, jak i w pobliżu Miejskiego
Domu Kultury. Przestrzenie połączył otwarty pod
koniec czerwca ciąg pieszo-rowerowy, który
specjalnie na tę okazję przystrojony został
logotypami Zjazdu.
– Organizację oceniam bardzo dobrze.
Przygotowano ścieżkę wzdłuż Zagórskiej Strugi
od ulicy Dębogórskiej do Parku Starowiejskiego.
Rumia naturalnie pomysłowa

Wydarzenie

Kaszubów w Rumi

Na zdjęciu: Chór „Rumianie”

Trochę żałuję, że zabrakło słońca, takiej
prawdziwie letniej pogody, bo to jeszcze bardziej
zmobilizowałoby ludzi do przyjazdu. Jednak
organizacja wydarzenia i towarzyszącej mu
infrastruktury zasługują na gratulacje – mówi
wicestarosta Witold Reclaf.
Uczestnicy mogli skorzystać z bogatej oferty
kramów z kaszubskim rękodziełem. Na miejscu
można było zaopatrzyć się w naczynia, serwety
i odzież ozdobione regionalnymi wzorami. Nie
zabrakło tradycyjnych tabakierek (oczywiście
z zawar tością), wyrobów drewnianych
i wiklinowych, ceramiki, czy książek o tematyce
kaszubskiej.
– Na plus muszę zaliczyć ambitne podejście
do tematu. Obawiałem się, że Zjazd będzie
typowym festynem. Miło się zaskoczyłem,
bowiem na miejscu mogłem skorzystać także
z nieco ambitniejszej oferty, zarówno muzycznej,
jak i rzemieślniczej – mówi pan Jacek,
mieszkaniec Gdyni.
Równie duży wybór mieli goście strefy

Monika Lewczuk

gastronomicznej. Poza klasyczną pajdą chleba ze
smalcem smakosze mogli skosztować tradycyjnie
przygotowywanych wędlin, zup czy pieczywa.
Na miłośników nowoczesnej kuchni czekała
oferta food-trucków. Dzieci najchętniej korzystały
ze stoiska z watą cukrową.
– Na obu scenach działo się bardzo dużo.
Na tej w Parku Starowiejskim można było
usłyszeć rdzenne, kaszubskie zespoły.
Na większej, zlokalizowanej na boisku MOSiR,
największymi gwiazdami były „importy”, czyli
Monika Lewczuk i Kamil Bednarek. Szczególnie
w pierwszych godzinach, kiedy wszyscy byli
na miejscu, można było zobaczyć ogrom tej
inicjatywy. Deszcz trochę pomieszał nam szyki,
ale przed obiema scenami zawsze była widownia
– mówili Agnieszka Skawińska z Miejskiego
Domu Kultury oraz Tomasz Fopke z Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, para prowadzących XIX Światowy
Zjazd Kaszubów.
Na scenie MOSiR wystąpiły m.in. zespoły

Koncert Gwiazdy wieczoru: Kamila Bednarka
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Damroka i Fucus, a także znana mieszkańcom
Rumi Weronika Korthals. Uczestnicy mogli
usłyszeć finalistów projektu „Rumski wokal”
organizowanego przez Miejski Dom Kultury –
zaprezentowali oni utwory Marka Grechuty.
Z kolei scena przy Miejskim Domu Kultury
opanowana została przez wykonawców muzyki
ludowej. Przed widownią zaprezentowały się
m.in. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bytów,
Kapela Kaszubska Manijôcë, Czarne Kapelusze,
Fala, Chór Rumianie i Kapela Ecekon.
Ponadto na całe popołudnie hala Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji zamieniła się w arenę
zmagań specjalistów od kaszubskiej baśki, czyli
gry karcianej. Tuż przy Dworku pod Lipami
zorganizowano mini-zoo i strefę dla dzieci.
Wyjątkową pamiątką po XIX Światowym
Zjeździe Kaszubów pozostanie odsłonięty w jego
trakcie obelisk biskupa Konstantyna Dominika.
Wzniesiono go z inicjatywy oddziału Akcji
Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego oraz Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego w Rumi. Znajduje się on nieopodal
ulicy Kościelnej.
Gwiazdy wieczoru
Pierwszą gwiazdą wieczoru była Monika
Lewczuk. Uczestniczka piątej edycji programu
„The Voice of Poland” zaprezentowała utwory
ze swojego debiutanckiego krążka „#1”
wydanego w 2016 roku. Występ młodej artystki
podziwiały setki mieszkańców Rumi, jednak
prawdziwy tłum przybył na koncert kolejnej
gwiazdy, Kamila Bednarka.
Muzyk reggae znany jest publiczności jako
bohater trzeciej edycji „Mam talent”, programu
emitowanego przez stację TVN, w którym zdobył
drugie miejsce po brawurowym wykonaniu piosenki
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Boba Marleya „Is This Love”.
Dotychczas wydał dwa albumy
długogrające („Jestem…” z 2012 roku
i „Oddycham” z 2015 roku), usłyszeć można go
także na kompilacjach, albumach koncertowych
oraz gościnnie w utworach innych muzyków.
Wiele z hitów Kamila pojawiło się także podczas
występu w Rumi.

– Koncert w wykonaniu Kamila Bednarka to
prawdziwy ładunek dobrych emocji i wibracji.
Oprócz świetnej muzyki, Kamil zaproponował
nam pozytywne przesłanie. Za to wszyscy go
kochamy – mówi Asia, uczennica rumskiego LO 1.
Światło, dźwięk, historia
Ostatnim akcentem imprezy był pokaz
laserowy połączony z krótką prezentacją

przedstawiającą najważniejsze fakty z historii
miasta.
– XIX Światowy Zjazd Kaszubów był jednym
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na
Pomorzu. Pogoda nie przeszkodziła nam
w zorganizowaniu wspaniałego święta, które
przejdzie do historii naszego miasta. Jesteśmy
dumni, że w to właśnie Rumia przyczyniła się do
krzewienia kultury i tradycji kaszubskiej. Zjazd
zgromadził gości z całego świata, a także
przedstawicieli mediów oraz wiele osobistości
ze świata polityki czy kultury. Z całą pewnością
przełoży się to na rozpoznawalność Rumi –
mówi Michał Pasieczny, burmistrz miasta.
– To była największa impreza kulturalna
w historii Rumi. Cieszę się, że mimo
niesprzyjającej aury tak wielu mieszkańców
i gości odwiedziło nasze miasto – dodaje Ariel
Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.

Odsłonięcie pomnika Ks. Biskupa Konstantyna Dominika

Strefa dziecięca

Plener Artystyczny
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Pokaz laserów

Malowanie twarzy w strefie dziecięcej

Rumia naturalnie pomysłowa

I Sesja Dziecięcej Rady Miejskiej
Grupa uczniów rumskich szkół oraz przedszkolaki uczestniczyli w pierwszej sesji Dziecięcej Rady
Miejskiej. Wszystko z okazji Dnia Dziecka.
Nowi radni zgłaszali konkretne propozycje. Przekonywali władze
miasta do ambitnych inwestycji – stworzenia plaży nad Zagórską Strugą,
parku linowego czy toru dla rolkarzy.
– Zgłaszano różne projekty, przeważnie inwestycyjne. Będziemy
starali się razem z panem burmistrzem oraz radnymi zrealizować chociaż
niektóre z pomysłów. Część z nich można zgłosić do kolejnej edycji
budżetu obywatelskiego, do czego serdecznie zachęcamy – mówi
przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki.
Rumska inicjatywa nawiązuje do podobnych przedsięwzięć
organizowanych na szczeblu centralnym. Jednym z przykładów takich

działań jest Sejm Dzieci i Młodzieży, czyli akcja zapoczątkowana w latach
dziewięćdziesiątych, której celem jest propagowanie parlamentaryzmu
wśród najmłodszych.
Podobne projekty inicjowane są w pozostałych państwach
europejskich – m.in. Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii czy Finlandii.
– Inicjatywa bardzo mi się podobała. Podczas posiedzenia spotkały
się dzieci z różnych szkół i roczników. Byłam zaskoczona, jak każdy
potrafił się odnaleźć, nawet ci najmłodsi - mówi pani Grażyna Kacperczyk,
dyrektor Przedszkola nr 1 "Słoneczna Jedynka".
Władze miasta planują nadać wydarzeniu charakter cykliczny.

Urodziny po sąsiedzku –

Reda kończy 50 lat
Mieszkańcy Redy hucznie obchodzili półwiecze nadania praw miejskich. W dniach 23-25 czerwca nasi
sąsiedzi brali udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
Obchody Dni Redy 2017 zainaugurowało odsłonięcie ławeczki
przyjaźni miast partnerskich Redy, Łowicza i Lublińca. Tego samego dnia
odbyła się także uroczysta sesja Rady Miejskiej oraz kino pod gwiazdami
w Rodzinnym Parku Miejskim.
– Jubileusz 50-lecia nadania praw miejskich jest bardzo ważnym
wydarzeniem w dziejach naszego miasta, dlatego wydarzenia
i uroczystości z tym związane trwają cały rok. Już w styczniu zaprosiliśmy
do Urzędu naszych rówieśników, czyli mieszkańców Redy urodzonych
w roku 1967 i nieprzerwanie mieszkających w Redzie – mówi burmistrz
Redy, Krzysztof Krzemiński.
Atrakcji nie brakowało także w weekend 24 i 25 czerwca. Miłośnicy
aktywności fizycznej mogli wziąć udział w Turnieju Piłki Nożnej z okazji
25-lecia klubu Celtic Reda czy turnieju deblowym w tenisie ziemnym.
Zorganizowany przez samorząd festyn rodzinny uświetniły występy
zespołów kaszubskich oraz znanych artystów.
– Wspaniałe święto zorganizowane przez Redę to okazja do
przypomnienia, jak trwałe więzy partnerstwa łączą nas z naszymi
Rumskie Nowiny nr /lipiec/

sąsiadami. Rumia i Reda funkcjonują w symbiozie, dzięki dobrej
współpracy udaje nam się osiągać kolejne cele, które są korzystne dla
mieszkańców obu miejscowości. Życzę zarówno Redzie, jak i jej
mieszkańcom wszystkiego, co najlepsze! – mówi burmistrz Michał
Pasieczny.
– Współpraca z Rumią, naszym najbliższym sąsiadem, od początku
istnienia samorządu układa się bardzo dobrze. Zrealizowaliśmy
i realizujemy szereg wspólnych działań, dotyczących chociażby
gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami w ramach
Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki – mówi Krzysztof
Krzemiński, burmistrz Redy. – Wspólnie tworzymy, razem z Wejherowem,
Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”, które działa już 16
lat. Zrealizowaliśmy ważne inwestycje drogowe, jak połączenie ulic Leśnej
i Cegielnianej czy długo opracowywaną ulicę Morską łączącą Redę
z Auchan w Rumi. Życzymy Wam i sobie, co najmniej 50 kolejnych lat tak
miłego i owocnego sąsiedztwa – podsumowuje burmistrz Krzemiński.
Wszystkiego najlepszego!
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Sponsorzy akcji Czysta Rumia:
Castorama, Auto-Mobil Sp. z o.o, Park Powrotu Do Przeszłości, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
Bank Rumia Spółdzielczy, Eko Dolina Sp. z o.o, Auchan Rumia, Bałtykgaz Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Janowo", Spółdzielnia Mieszkaniowa Informatyk, Fako S.A. Fabryka kotłów, Herbalife, Akademia Jeździecka J.J.
Darboven, Lemoniada Eura, Navis Sp. z o.o., MOSiR Rumia, Miejski Dom Kultury Rumia

zobacz ﬁlmik
z imprezy na
youtube miasta Rumia
I-sze miejsce
w konkursie
fotograficznym:
Jarosław Matusiak!

Rekordową ilość odpadów zebrały osoby biorące udział w kolejnej edycji Czystej Rumi. Po zakończeniu
wspólnego sprzątania organizatorzy zaprosili uczestników na festyn.
Wspólne sprzątanie
Zorganizowane grupy chętnych, całe rodziny oraz uczniowie rumskich
szkół przez kilka godzin sprzątali dzikie wysypiska śmieci oraz inne
zanieczyszczone miejsca w przestrzeni publicznej.
Tym razem całe miasto podzielone zostało na dwanaście sektorów. Każdy
z nich posiadał swojego koordynatora dbającego o przebieg sprzątania.
Znacznie ułatwiło to organizację wydarzenia i pozwoliło na zwiększenie ilości
zebranych śmieci.
– Udało nam się zebrać dwa worki śmieci. W akcji wziąłem udział z mamą
oraz kolegami ze szkoły. Najbardziej podobało mi się to, że po sprzątaniu
dostałem watę cukrową – mówi ośmioletni Dominik. – Dzieciaki nie traktują
tego wydarzenia jak czegoś, co muszą robić za karę. To dla nich dobra zabawa.
Ścigają się, kto zbierze więcej śmieci. I o to chodzi – dodaje jego mama,
Aleksandra.
Osoby biorące udział w przedsięwzięciu otrzymały niezbędne akcesoria,
czyli rękawiczki i worki na śmieci, a także specjalne opaski na rękę, które
upoważniały do otrzymania upominku oraz bezpłatnego popcornu czy waty
cukrowej.
Festyn dla małych i dużych
Po zakończeniu pracy każdy chętny mógł wziąć udział w festynie, który
tradycyjnie zorganizowany został w Parku Żelewskiego. Na młodszych
uczestników czekały ulubione „dmuchańce”, czyli dmuchane zjeżdżalnie
i pałac, a także „Bajki Pana Bałagana” czy pokaz mody ekologicznej.

Nie zabrakło integracyjnego ogniska i grochówki. Dzieci tłumnie odbierały
swoje nagrody oraz watę cukrową i popcorn. Podczas festynu istniała
możliwość przekazania zużytego sprzętu RTV i AGD.
– Czysta Rumia z roku na rok staje się coraz większym wydarzeniem. Już
teraz widzimy, że liczba chętnych stale wzrasta. To dobra wiadomość dla
naszego miasta. W ciągu kilku godzin uczestnicy zebrali ogromną ilość
zalegających odpadów. To jednak nie wszystko. Dzięki uczestnictwu
i zainteresowaniu najmłodszych można liczyć, że w przyszłości podobny
problem będzie coraz mniejszy. Zadziała edukacja – mówi burmistrz Michał
Pasieczny.
Podobnie jak w poprzednich latach przeprowadzony został konkurs na
najciekawsze zdjęcie zrobione podczas sprzątania. Wygrał go Jarosław
Matusiak. Drugą pozycję zajęła fotografia Apolonii Gorszewskiej, a nagrodę za
trzecie miejsce zdobyła Magdalena Łaga. Serdecznie gratulujemy!
To już tradycja
Pierwsza edycja akcji Czysta Rumia zorganizowana została w 2015 roku.
Już wtedy wzięło w niej udział ponad tysiąc osób, w tym przedstawiciele Rady
Miejskiej, organizacji pozarządowych, a także wszyscy, którzy chcieli spędzić
sobotnie popołudnie na wspólnym działaniu na rzecz miasta. Duże
zainteresowanie przełożyło się na cykliczny charakter imprezy.
– Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w akcji. Już teraz
zapraszamy na kolejną edycję w 2018 roku – podsumowuje burmistrz Michał
Pasieczny.

Zbiórka ochotników w sektorach w wyznaczonych punktach miasta

Festyn dla uczestników akcji
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Na zdjęciu finalista: Gracjan Gołębiewski

Znamy Rumski Wokal 2017
Druga edycja konkursu muzycznego Rumski Wokal zakończona. Zaszczytny tytuł zdobył Gracjan
Gołębiewski z Bolszewa. Nagrodą będzie możliwość nagrania utworu w profesjonalnym studio
muzycznym.
Śpiewać każdy może
W majowym castingu konkursowym wzięło udział kilkudziesięciu
artystów. Wokaliści przyjechali m.in. z Gdańska, Sopotu czy Bolszewa.
Najmłodsi uczestnicy mieli 15, z kolei najstarszy 61 lat. Spośród tego
grona wybrano dziesięciu finalistów. W tym gronie znaleźli się: Barbara
Guc, Marek Pakieser, Martyna Prochera, Karol Gronek, Katarzyna
Kaczmarczyk, Agata Łutowicz, Gracjan Gołębiewski, Anna Maria
Wiśniewska, Patryk Wodka oraz Ewa Mazurek.
– Cieszy nas tak duża rozpiętość wiekowa. Chcieliśmy zaprosić nie
tylko młodych i zdolnych, ale wszystkich, którzy mają muzykę w sercu.
Przyjechały do nas osoby, które miały doświadczenie wokalne i muzyczne
oraz tacy, którzy po prostu chcieli spróbować swoich sił – mówiła podczas
castingu Agnieszka Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Rumi.
Koncert finałowy
Wszystkich finalistów można było usłyszeć podczas koncertu
finałowego, który został zorganizowany w Miejskim Domu Kultury
w Rumi. Młodzi wykonawcy mierzyli się w jego trakcie z twórczością
Marka Grechuty. Wcześniej przez ponad miesiąc uczestniczyli
w warsztatach wokalnych.
– Podczas warsztatów pierwszy raz spotkałem się z tak dokładną
analizą tekstów. Uczyliśmy się interpretacji naszych tekstów.
Przeżywaliśmy je po swojemu – mówi zwycięzca, Gracjan Gołębiewski.
Rumskie Nowiny nr /lipiec/

– Poziom imprezy wzrasta z roku na rok. Oprócz zwycięskiego
wykonania, moją uwagę zwrócił utwór przygotowany przez pana Karola
Gronka – mówi radna Teresa Jałocha, przewodnicząca Komisji Kultury –
Organizatorzy przygotowują finalistów z ogromnym zaangażowaniem
i profesjonalizmem. Na wielki plus trzeba też zaliczyć aranżację sali
i jakość nagłośnienia. Wszystko to zasługa zespołu Miejskiego Domu
Kultury – dodaje.
Gwiazdą wieczoru koncertu finałowego była Agnieszka Babicz, polska
śpiewaczka i piosenkarka oraz aktorka teatralna, filmowa, estradowa
i telewizyjna. Fenomenalnie wykonała znane i lubiane utwory, w tym
„Tango D'amore” Anny German.
Zwycięzca – Gracjan Gołębiewski
Dla Gracjana Gołębiewskiego udział w konkursie Rumski Wokal nie
jest pierwszym doświadczeniem muzycznym. Miłośnikom lokalnej sceny
wokalnej zwycięzca znany jest z występów m.in. w Fabryce Kultury
w Redzie, a także ostatniej edycji Kaszubskiego Idola, podczas której
dołączył do grona finalistów.
– Gracjan wykonał bardzo dużo pracy samodzielnie. Pracował nad
sobą oraz nad piosenką, którą wykonywał. Powoduje to, że utwór „Miłość”
Marka Grechuty jest bardzo jego. Kiedy się go słucha, czuć, że to jest to –
mówi Agnieszka Skawińska.
Serdecznie gratulujemy!
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Z cyklu „Nie Czytaj Dobrej Literatury, Czytaj Najlepszą” czyli Stacja Kultura poleca

Zygmunt Bauman,
44 listy ze świata płynnej nowoczesności
Wydawnictwo Literackie Kraków 2014

„44 listy ze świata płynnej nowoczesności” – z tego świata, który zamieszkujemy – to zbiór felietonów
niedawno zmarłego Zygmunta Baumana, światowej sławy socjologa, filozofa i eseisty. Pogrupowane
tematycznie, dotykają największych problemów współczesnego świata. A więc są listy o stylu życia
i kryzysie finansowym; o modzie, internecie i seksie; o rodzinie, wychowaniu i kształceniu dzieci,
o globalizacji, wolności i potrzebie wytyczania granic.

Obraz, który się z nich wyłania nie napawa optymizmem.
Ulegamy modom, nasze życie towarzyskie przeniosło się do sieci,
nawet seks nie jest taki, jak dawniej. Autorytety się dewaluują,
w śmietniku informacji nie potrafimy wybrać właściwej. Przestrzeń
wiedzy się poszerza, ale coraz więcej w niej sprzeczności. Świat stał
się nieprzychylny edukacji. Globalny rynek finansowy steruje
naszym życiem, rządy tracą wpływ na gospodarkę swoich krajów.
Nierówności społeczne są bombą zegarową, na której siedzimy,
bombą ciągle niedostrzeganą. Wolność ograniczamy sobie sami,
stając się niewolnikami przedmiotów i nowych technologii, a także
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lęków przed obcymi. Ogradzamy więc domy, budujemy strzeżone
osiedla, monitorujemy nasze miasta, ale nie czujemy się wcale
bezpieczniejsi. Zmieniają się warunki, w jakich żyjemy, pracujemy
i próbujemy planować naszą przyszłość. Okazje do pomnożenia
szczęścia i groźne zapowiedzi nieszczęścia zjawiają się
i znikają, nadciągają i umykają, na ogół zbyt szybko
i nieoczekiwanie, abyśmy mogli w jakiś rozsądny i skuteczny
sposób pokierować ich biegiem, kontrolować czy przewidywać ich
ruchy. Mówiąc krótko, nasz świat, „świat płynnej nowoczesności
nieustannie nas zaskakuje: to, co dziś wydaje się pewne i na
właściwym miejscu, już jutro może się okazać żałosną pomyłką,
czymś płonnym i niedorzecznym.[...]Świat płynnej nowoczesności
znajduje się w ciągłym ruchu, wszyscy chcąc nie chcąc,
uczestniczymy w nieustannej podróży, nawet jeśli staramy się trwać
niewzruszenie w jednym miejscu.”
Odwieczne panta rhei Heraklita jest leniwą rzeką przy
kaskadzie „płynnej nowoczesności” początku XXI w. Uciekająca
rzeczywistość, wyprzedzająca nowoczesność są naszym udziałem.
Nie mamy szans – jak nigdy dotąd – przewidzieć czegokolwiek.
Możemy tylko próbować nadążać. Czas, który płynie kilkakrotnie
szybciej, niż jeszcze w minionym wieku pozbawia nas szans na
głęboką refleksję, na twórczą nudę, „na życie, które musi być
dziełem sztuki, jeśli ma być życiem prawdziwie ludzkim – życiem
istoty ludzkiej obdarzonej wolną wolą i swobodą wyboru”.
Felietony Z. Baumana to 44 obrazy z życia, to 44 pytania bez
(jednoznacznej) odpowiedzi, iskrzące całą gamą odniesień
literackich i filozoficznych. „Dlaczego właśnie ta, a nie jakaś inna
liczba? Ponieważ, dzięki Mickiewiczowi, 44 kojarzy się z pełnym
skupienia wyczekiwaniem i nadzieją wolności. […] Widmo wolności
jest bowiem obecne w każdym z 44 zróżnicowanych tematycznie
listów, nawet jeżeli owa obecność, jak to się dzieje w wypadku widm
godnych tego miana, jest obecnością niewidzialną.”*
Felietony Z. Baumana - dla jednych zachwycające swoją
celnością, dla innych kontrowersyjne – intrygują i skłaniają do
namysłu. Na pewno nie są nudne. Polecam Anna Chlewicka.
[kl]
*wszystkie cytaty pochodzą z: Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej
nowoczesności, Wydawnictwo Literackie 2014.

Zielona Noc Bibliotek w Stacji Kultura
W Stacji Kultura odbyła się trzecia edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Było inspirująco, kreatywnie,
ekologicznie i zdrowo!

Noc zainaugurowała wystawa recyklingowa połączona
z kreatywnym pokazem mody „Czytanie inspiruje!”. – Miało być
kreatywnie i magicznie. Myślę, że wyszło jeszcze lepiej! Dzieciaki
weszły w temat w stu procentach. Przygotowując się do sesji
fotograficznej, której pokłosiem była wystawa inspirowana
bohaterami ze znanych bajek, wykreowały i nadały nowe
znaczenie postaciom, w które się wcieliły – mówi koordynator
wystawy Beata Wysocka-Turek.
Najmłodszych najbardziej ucieszył warsztatowy wyścig „Złap
pieczątki, wygraj nagrody!”. Pieczątkę można było zdobyć
w zamian za udział w warsztatach. A propozycji tego wieczora
w Stacji Kultura było naprawdę wiele. Wśród nich znalazły się np.
warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy lepili słodycze,
używając mało popularnych produktów, takich jak: pyłek pszczeli,
pasta daktylowa, mąka migdałowa czy syrop klonowy. Nie zabrakło
też wydarzeń plastycznych i czytelniczych. Z okazji Nocy Bibliotek
wyselekcjonowane zostały także nowości wydawnicze dotyczące
natury, przyrodników, zdrowego stylu życia.
– Zaproponowaliśmy czytelnikom „książkę w ciemno”.

Rumskie Nowiny nr /lipiec/

Zakryliśmy okładkę, umieszczając zaledwie lakoniczny, tajemniczy
szyfr, który subtelnie sugerował, jakiego tematu lekturę czytelnik
zabierze do domu. Wielu się skusiło – relacjonuje Anna Chlewicka
ze Stacji Kultura.
Wśród atrakcji znalazło się także wspólne czytanie „Ptasiego
Radia” Juliana Tuwima. Z kolei podróżnicy Kasia i Maciej
Marczewscy udowodnili, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby
przeżyć ciekawą przygodę - Polska też może okazać się piękna
i inspirująca.
Literacką kwintesencją Nocy Bibliotek było spotkanie autorskie
z Anną Kamińską, podczas którego rozmawiano o książce „Simona.
Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak”. Spotkaniu
towarzyszył pokaz zdjęć autorstwa Lecha Wilczka.
– Autorka dość zręcznie omijała trudne tematy, jednak mimo to
udało się wydobyć kilka ciekawostek, m.in. dotyczących
szczegółów pracy nad reportażem. Mówiąc krótko, jako badaczowi
biografii, łatwo Annie Kamińskiej zapewne nie było, choćby
dlatego, że Simona obrosła już jako legenda i jak się okazało,
o legendzie trudno dyskutować – dodaje Anna Chlewicka.
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Inwestycje

Spacerem
i rowerem
wzdłuż
Zagórskiej Strugi
Zakończono prace nad ciągiem pieszorowerowym wzdłuż Zagórskiej Strugi. Mieszkańcy
mogą skorzystać z odcinka rozciągającego się
między siedzibą Miejskiego Domu Kultury
a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Ciąg pieszy wybudowany został z kostki betonowej, natomiast ciąg
rowerowy z mieszanki mastyksowo-grysowej w kolorze czerwonym. Cały
odcinek został oświetlony. W jego obrębie zamontowano także ławki oraz
śmietniki. Wybudowano również trzy nowe kładki nad Zagórzanką.
– Przez wiele ostatnich lat postulowano o uporządkowanie terenów
przy Zagórskiej Strudze. Teraz udało nam się wykonać pierwsze kroki.
Ta przestrzeń to nasz ogromny atut, rzeka przecina bowiem całe miasto.
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W przyszłości mógłby łączyć okolice Galerii Rumia z Placem Kaszubskim
– mówi Michał Pasieczny burmistrz miasta.
– Nowa droga jest naprawdę fajna, chociaż liczę, że w przyszłości
będzie jeszcze dłuższa. Lubię biegać wieczorami, a ta trasa to świetna
alternatywa dla ulicy Starowiejskiej. Nie sądziłem, że nasza Zagórzanka
ma taki urok – mówi pan Paweł, mieszkaniec Janowa.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 380 000 zł. W przyszłości planowana
jest budowa kolejnych kładek oraz łączników z ul. Starowiejską
i z ul. Mickiewicza. Obecnie pozostają one w fazie projektowej.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku między siedzibą
Miejskiego Domu Kultury oraz ulicą Dębogórską nie jest pierwszą
inwestycją wzdłuż Zagórskiej Strugi. Na początku 2016 roku zbudowana
została trasa od mostku przy ul. Torowej do ul. Abrahama. Wówczas prace
objęły budowę nowej nawierzchni, montaż instalacji odprowadzania wód
opadowych oraz nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia
ulicznego.

Rumia naturalnie pomysłowa

Inwestycje

Blisko 5 milionów
na termomodernizację

Na zdjęciu: Michał Pasieczny - Burmistrz Miasta Rumi, Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego,
Wiesław Byczkowski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

Burmistrz Rumi Michał Pasieczny podpisał w dniu 5 czerwca umowę na dofinansowanie unijne dla
miasta. Dzięki kwocie blisko 5 milionów złotych zmodernizowane zostaną trzy budynki użyteczności
publicznej – budynek Zarządu Cmentarza Komunalnego, a także siedziby Szkoły Podstawowej nr 9
i Szkoły Podstawowej nr 10.
Miliony na modernizacje
W ramach modernizacji energetycznej przewiduje się między innymi
modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby
monitorowania i zarządzania energią wraz z możliwością wykorzystania
instalacji OZE. Ponadto planuje się wymianę okien, docieplenie dachów oraz
ścian budynków, wymianę źródeł ciepła w tym: wymianę węzła cieplnego
(w budynku SP nr 9), montaż pomp ciepła i zastosowania indywidualnego
pomiaru zużycia ciepła, a także wykonanie stosownej instalacji. Działania
objęte projektem mają przyczynić się do zmniejszenie zużycia energii
w budynkach oraz poprawić ich efektywność energetyczną.
– To bardzo ważne inwestycje, szczególnie dla placówek
oświatowych. Pozwoli to na zdobywanie wiedzy przez uczniów w bardziej
komfortowych warunkach, a także na wydatne oszczędności
w rachunkach za prąd. Bardzo cieszy też kwota dofinansowania, która
pokrywa lwią część kosztów projektu – mówi zastępca burmistrza miasta
Piotr Wittbrodt.
Oszczędniej i wygodniej
Już w czerwcu rozpoczęła się termomodernizacja budynku Zarządu
Cmentarza Komunalnego. Zakres projektu budowlanego w jego obrębie

obejmuje zmianę źródła zasilania c.o., docieplenie stropodachu, ścian
zewnętrznych oraz stropu nad nieogrzewaną piwnicą, wymianę stolarki
okiennej i wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej na stolarkę
energooszczędną, a także dostosowanie budynku dla osób
niepełnosprawnych oraz spełnienie obowiązujących przepisów
dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
– Tego typu inicjatywy pozwalają na duże oszczędności. Dzięki
pracom dociepleniowym w kasie miejskiej każdego roku pozostaje więcej
pieniędzy. Aktywnie włączamy się w oszczędność energetyczną także na
innych polach, wymieniamy oświetlenie miejskie, prowadzimy akcje
edukacyjne w szkołach – mówi burmistrz Michał Pasieczny.
Projekt pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz
budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi” współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr:
RPPM.10.01.01-22-0001/17-00).

Stara kotłownia już nie straszy
Przez długi czas nie tylko psuł estetykę okolicy, lecz także stanowił poważne niebezpieczeństwo dla
mieszkańców. Budynek starej kotłowni między ulicą Dąbrowskiego i Jana Matejki na zawsze znika
z krajobrazu Rumi.
Ruiny starej kotłowni były miejscem często odwiedzanym przez strażników miejskich i policję.
W jego murach niejednokrotnie spożywano bowiem alkohol czy wyrzucano śmieci. O zrobienie
porządku w tym miejscu mieszkańcy wnioskowali od dawna.
– Już od dłuższego czasu prowadziłam działania mające na celu doprowadzenie do usunięcia tego
budynku z krajobrazu Rumi. Nie było to bezpieczne miejsce w naszym mieście. Cieszę się, że wreszcie to
przedsięwzięcie zostanie zrealizowane – mówi wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łoboz.
Koszt rozbiórki to ponad 67,5 tysiąca złotych, budynek ma zostać rozebrany do końca sierpnia.
Teren zostanie uporządkowany i ogrodzony.
Wyburzenie kotłowni to kolejne działanie mające na celu podniesienie estetyki miasta. W zeszłym
roku zlikwidowany został tzw. „Bazar” przy ulicy Dąbrowskiego. W tym roku tunele prowadzące do stacji
kolejowej ozdobiono muralami, podobnie jak jeden z budynków przy ulicy Dąbrowskiego.
Rumskie Nowiny nr /lipiec/
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Budowa „Popiołówki” - kolejni partnerzy
W listopadzie zeszłego roku przedstawiciele Rumi, Gdyni oraz Kosakowa podpisali list intencyjny
dotyczący budowy drogi łączącej Rumię z Gdynią. W czerwcu do projektu dołączyły powiaty
wejherowski i pucki.

Wspólnie łatwiej
Umowa partnerska zakłada wspólne pokrycie kosztów wykonania
dokumentacji technicznej, współpracę w zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych na budowę drogi oraz realizację inwestycji.
Oficjalne podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Miasta Gdyni. Powiat
wejherowski reprezentowany był przez starostę Gabrielę Lisius. Powiat pucki –
przez starostę Jarosława Białka.
Dla Rumi nie jest to pierwszy krok. Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej
zdecydowano o przeznaczeniu z budżetu 800 tysięcy złotych na stworzenie
dokumentacji technicznej.
Nowa droga
Planowany ciąg komunikacyjny ma połączyć ulicę I Dywizji Wojska
Polskiego oraz okolice ulicy Długiej w Dębogórzu-Wybudowaniu z ulicą Pucką
w Gdyni. Jego duży fragment powstanie w miejscu tzw. „Popiołówki”, czyli trasy
technicznej używanej obecnie przez elektrociepłownię. W sezonie letnim
odcinek ten chętnie wykorzystywany jest przez rowerzystów, bowiem kierowcy
samochodów nie mogą poruszać się nim bez odpowiedniej przepustki.
Zgodnie ze wstępnymi założeniami droga ma posiadać dwa pasy oraz
ścieżkę rowerową. Dzięki takiemu rozwiązaniu malownicze tereny między
Rumią i Gdynią wciąż będą mogły być wykorzystywane przez entuzjastów
dwóch kółek.
– Kolejne połączenie drogowe Gdyni z Rumią będzie ogromnym
ułatwieniem dla mieszkańców. Dodatkowo pozwoli ono na aktywizację
niewykorzystanych obecnie terenów inwestycyjnych znajdujących się na

północy miasta. Pozytywnie wpłynie to na budżet czy ilość miejsc pracy.
Stworzenie dogodnego połączenia drogowego chociażby z gdyńskim portem
daje nam bardzo duże szanse na osiągnięcie tego celu – mówi burmistrz
miasta Michał Pasieczny.
– Jest to bardzo duża inwestycja, inwestycja dotycząca trzech powiatów
i dwóch gmin. Z pewnością bardzo potrzebna zarówno dla rozwoju
gospodarczego tych podmiotów, jak i sprawnej komunikacji mieszkańców
w ich obrębie – dodaje Gabriela Lisius, starosta Powiatu Wejherowskiego.
– Budowa Drogi Trzech Powiatów jest ważna również z perspektywy
gdyńskiego portu. To projektu, który może stworzyć dla gdyńskiego portu
szanse rozwoju swojego potencjału. Warunkiem dla tego koniecznym jest
oczywiście dobra komunikacja i połączenie portu z Doliną Logistyczną.
A do tego Droga Trzech Powiatów jest niezbędna – mówi Wojciech Szczurek,
prezydent miasta Gdyni.
Co dalej?
Po wykonaniu dokumentacji technicznej partnerzy przystąpią do
pozyskiwania funduszy na realizację inwestycji. Ze względu na rodzaj gruntów
wyceniana jest wstępnie na kwotę od 25 do 50 milionów złotych.

Na zdjęciu od lewej:
Jarosław Białk
Starosta Powiatu Puckiego
Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi
Gabriela Lisius
Starosta Powiatu Wejherowskiego
Jerzy Włudzik
Wójt Gminy Kosakowo
Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni
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Miliony złotych na rewitalizację Rumi!
W piątek (23 czerwca 2017) odbyło się uroczyste
podpisanie umów dotyczących zintegrowanego
projektu rewitalizacyjnego realizowanego na
terenie Rumi. Umowa została podpisana przez
M a r s z a ł k a Wo j e w ó d z t w a Po m o r s k i e g o
Mieczysława Struka oraz Burmistrza Rumi
Michała Pasiecznego.
Na mocy podpisanych dokumentów Rumia otrzyma dofinansowanie
w wysokości ok. 9 800 000 złotych na część inwestycyjną Rewitalizacji oraz
ok. 2 800 000 złotych na część prospołeczną.
Celem strategicznym rewitalizacji jest poprawa jakości życia
mieszkańców obszarów zdegradowanych, ożywienie społeczne
i gospodarcze miasta, zwiększenie potencjału turystycznego
i kulturalnego terenów zdegradowanych poprzez odnowę
zdegradowanych obszarów miejskich. Działania rewitalizacyjne
prowadzone będę we współpracy z lokalną społecznością. To mieszkańcy
sami będą tworzyć proces rewitalizacji, a miasto ma stworzyć takie
warunki, aby mieli możliwość partycypacyjnego współdecydowania
o rewitalizacji. W rewitalizacji najważniejszy jest człowiek, to on ma tchnąć
życie w nieco mniej aktywne i zaniedbane tereny miejskie. W ramach
nowych inwestycji planuje się między innymi renowacje części wspólnych
budynków mieszkalnych na osiedlu Zagórze wraz z zagospodarowaniem
terenu. Ponadto powstanie nowa przestrzeń miejska na obszarze
Wzgórza Markowca. Dodatkowo pozyskany zostanie Klub Integracji
Społecznej.

Na zdjęciu: Michał Pasieczny - Burmistrz Miasta Rumi oraz
Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Planowane koszty zadania ok. 17 mln.
Dofinansowanie ok. 12,5 mln. zł
Realizacja zadań od 2017 r. do 2022 r.
Projekt pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr:
RPPM.08.01.01-22-0013-/17-00).

Pierwszy w Rumi mural gotowy!
Pierwszy w mieście mural przedstawiający
dziecko huśtające się na logo miasta
powstał na bloku przy ul. Dąbrowskiego 5.
Prace nad malowaniem ściany budynku trwały 10 dni.
Efekt jest bardzo pozytywny. Autora muralu wyłonił
ogłoszony przez Urząd Miasta konkurs. Spośród 34
nadesłanych prac komisja jednogłośnie wybrała projekt
Pani Justyny Cychowskiej, która też wykonała swój
pomysł.
Jestem przekonany, że mural świetnie wkomponuje się
w miejski krajobraz. Jest pozytywny, energetyczny
i z rumskim akcentem. To jeden z kilku elementów
estetyzacji miasta, jaka jest ostatnio realizowana. Myślę,
że jej efekty są już zauważalne – komentuje zastępca
burmistrza miasta pan Piotr Wittbrodt.

Rumskie Nowiny nr /lipiec/
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LATO
AKCJAw Rumi
MIEJSKI DOM KULTURY W RUMI
ul. Mickiewicza 19, tel. 58 671 07 37
www.domkulturyrumia.pl
LIPIEC
2 lipca 2017, 9 lipca 2017, 23 lipca 2017
Niedziela – godzina 12.00
MAŁA FILHARMONIA – Koncert rodzinny
Miejsce: Scena Letnia MDK
5 lipca 2017, 12 lipca 2017, 19 lipca 2017, 26 lipca 2017
Środa – godzina 19.00
LETNI KONCERT ORGANOWY
Miejsce: Sanktuarium NMPWW, ul. NMP Wspomożenia
Wiernych 1
6 lipca 2017
Czwartek – godzina 9.00
WYCIECZKA AUTOKAROWA DO POTĘGOWA
8 lipca 2017
Sobota – godzina 10.00
WYCIECZKA ROWEROWA
Trasa: Mrzezino, Osłonino, Beka, Ujście Zagórzanki
10 lipca 2017
Poniedziałek – godzina 11.00
WYCIECZKA AUTOKAROWA DO POTĘGOWA
11 – 14 lipca 2017
Wtorek - Piątek – godzina 11.00-13.00
GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE
22 lipca 2017
Sobota – godzina 10.00
WYCIECZKA ROWEROWA
Trasa: Szmelta, Stara Piła, Piekiełko, Koleczkowo Młyn,
Marchowo
30 lipca 2017
Niedziela – godzina 11.00-14.00
RADOSNA NIEDZIELA – Gry i zabawy, warsztaty
plastyczne, konkursy z nagrodami
Miejsce: Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
SIERPIEŃ
2 sierpnia 2017, 9 sierpnia 2017
Środa – godzina 19.00
LETNI KONCERT ORGANOWY
Miejsce: Sanktuarium NMPWW, ul. NMP Wspomożenia
Wiernych 1
5 sierpnia 2017
Sobota – godzina 10.00
WYCIECZKA ROWEROWA
Trasa: Kazimierz, Rewa, Mechelinki, Mosty

WYCIECZKA ROWEROWA
Trasa: Szmelta, Piekiełko, Bieszkowice, Nowy Dwór
Wejherowski, Zbychowo
21 sierpnia 2017
Poniedziałek – godzina 10.00
WYCIECZKA DO TEATRU NA PLAŻY W GDYNI
22 – 25 sierpnia 2017
Wtorek - Piątek – godzina 11.00-13.00
GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE
27 sierpnia 2017
Niedziela – godzina 11.00-14.00
RADOSNA NIEDZIELA – Gry i zabawy, warsztaty
plastyczne, konkursy z nagrodami
Miejsce: Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RUMI
Stacja Kultura, ul. Starowiejska 2, tel. 58 721 47 50
Filia Nr 1, ul. Pomorska 11, tel. 58 671 83 04
Filia Nr 2, ul. Kościelna 17, tel. 58 679 46 68
Filia Nr 4, ul. Górnicza 19, tel. 58 671 04 37
www.bibliotekarumia.pl
KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTECZNY na czas wakacji zostanie
wzbogacony o edukacyjne pakiety „Inspiracje na
wakacje” (gra planszowa + książki + pomysł na rodzinne
zabawy). Pakiety dostępne w Stacji Kultura (ul.
Starowiejska 2) oraz w Filii nr 4 (ul. Górnicza 19).
Jak to działa?
Wystarczy odwiedzić placówkę biblioteczną i wybrać
zestaw, który najbardziej się spodoba. Dwie książki, gra
od producenta Trefl oraz opracowany przez Klub Mamy
Rumianki scenariusz zabaw dla dzieci, dopasowany
wiekowo, to pakiet, który można wypożyczyć z Biblioteki
na dwa tygodnie do domu. Jest jednak jeden warunek –
grę może wypożyczyć osoba dorosła. Czytelnika
obowiązuje również taki sam regulamin, jak na
wypożyczone woluminy – pakiet należy oddać w
terminie, skompletowany i nieuszkodzony.
LIPIEC i SIERPIEŃ
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek – godzina
10.00-18.00
WYPOŻYCZALNIA DZIECIĘCA dla dzieci wraz
z opiekunami gdzie można skorzystać z komputerów,
gier, księgozbioru.
Wtorek – godzina 11.00-12.00
ZAJĘCIA CZYTELNICZE – „Zacznijmy dzień od czytania”
Miejsce: Stacja Kultura, Filia Nr 1, Filia Nr 2, Filia Nr 4
DOM KULTURY SM „JANOWO”
ul. Pomorska 11, tel. 58 671 82 93
www.smj-rumia.pl
LIPIEC I SIERPIEŃ

6 sierpnia 2017
Niedziela – godzina 15.00-22.00
JARMARK KASZUBSKI – Festyn rodzinny
Miejsce: Scena Letnia MDK
13 sierpnia 2017, 27 sierpnia 2017
Niedziela – godzina 12.00
MAŁA FILHARMONIA – Koncert rodzinny
Miejsce: Scena Letnia MDK
19 sierpnia 2017
Sobota – godzina 10.00
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Poniedziałki
Godzina 10.00 – WAKACYJNA SZKOŁA TAŃCA
I ZABAWY
Godzina 11.00 – PREZENTACJE MULTIMEDIALNE –
WIELCY ODKRYWCY
Godzina 11.30 – WARSZTATY PLASTYCZNE
Godzina 12.30 – GRY PLANSZOWE, TENIS STOŁOWY,
MINI FOOTBALL
Godzina 13.00 – SZKÓŁKA GITARY BIWAKOWEJ

Wtorki
SKM-ką ZWIEDZAMY TRÓJMIASTO – Kino, bowling,
muzea
Filmowe premiery: „Auta 3”, „Gru, Dru i Minionki”,
„Kapitan Majtas”, „Rock Dog”
Środy
Godzina 10.00 – WAKACYJNA SZKOŁA TAŃCA
I ZABAWY
Godzina 11.00 – PREZENTACJE MULTIMEDIALNE –
WIELCY ODKRYWCY
Godzina 11.30 – WARSZTATY PLASTYCZNE
Godzina 12.30 – GRY PLANSZOWE, TENIS STOŁOWY,
MINI FOOTBALL
Godzina 13.00 – SZKÓŁKA GITARY BIWAKOWEJ
Czwartki
CZWARTKOWE WYCIECZKI AUTOKAROWE DLA DZIECI
Zapisy od 26 czerwca 2017, tel. 58 671 82 93
6 lipca 2017 – PRZYGODA W KASZUBSKIEJ ALASCE /
WESTERPLATTE – psy husky i inne zwierzęta, ognisko i
pieczenie kiełbasek
13 lipca 2017 – SKANSEN WDZYDZE – wieża widokowa,
rejs statkiem po jeziorach wdzydzkich
20 lipca 2017 – ZAMEK KRZYŻACKI W GNIEWIE –
biesiada i zabawy rycerskie w Bractwie Kerin
27 lipca 2017 – MIASTECZKO WESTERNOWE
W GRUDZIĄDZU – zabawy i pokazy kowbojskie
3 sierpnia 2017 – ZABAWY W TAJNEJ PIRACKIEJ BAZIE
GRĄBKOWO KOŁO SŁUPSKA ORA Z MUZEUM
TELEWIZORA W LĘBORKU – ognisko i pieczenie
kiełbasek
BOISKO „ORLIK 2012”
ul. Stoczniowców 6, Trenerzy środowiskowi
tel. 519 102 398
LIPIEC I SIERPIEŃ
Poniedziałki
Godzina 09.00–12.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla szkół
podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla szkół
gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla szkół
ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – WAKACJE Z PIŁKĄ – dla
dorosłych
Wtorki
Godzina 09.00–12.00 – GRY
WSZYSTKICH – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – GRY
WSZYSTKICH –
dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – GRY
WSZYSTKICH –
dla szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – GRY
WSZYSTKICH –
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – GRY
WSZYSTKICH – dla dorosłych

I ZABAWY DLA
I ZABAWY DLA
I ZABAWY DLA
I ZABAWY DLA
I ZABAWY DLA

Środy
Godzina 09.00–12.00 – STREETBALL – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – STREETBALL – dla szkół
podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – STREETBALL – dla szkół
gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – STREETBALL – dla szkół
ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – STREETBALL – dla dorosłych

PROGRAM
AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

Czwartki
Godzina 09.00–12.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla
dzieci
Godzina 12.00–14.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla
szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla
szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM –
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – PIŁKA NOŻNA Z ORLIKIEM – dla
dorosłych
Piątki
Godzina 09.00–12.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO –
dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO –
dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO –
dla szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO –
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – PIŁKA SIATKOWA NA WESOŁO –
dla dorosłych
Soboty
Godzina 09.00–12.00 – MINI-GRY W PIŁKĘ
KOSZYKOWĄ – dla dzieci
Godzina 12.00–14.00 – MINI-GRY
KOSZYKOWĄ –
dla szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – MINI-GRY
KOSZYKOWĄ –
dla szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – MINI-GRY
KOSZYKOWĄ –
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – MINI-GRY
KOSZYKOWĄ – dla dorosłych

W PIŁKĘ
W PIŁKĘ
W PIŁKĘ
W PIŁKĘ

Niedziela
Godzina 09.00–12.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla
dzieci
Godzina 12.00–14.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla
szkół podstawowych
Godzina 14.00–16.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla
szkół gimnazjalnych
Godzina 16.00–18.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE –
dla szkół ponadgimnazjalnych
Godzina 18.00–21.00 – TURNIEJE PIŁKARSKIE – dla
dorosłych
Osoby lub grupy sportowe zainteresowane wzięciem
udziału w poszczególnych meczach i turniejach
piłkarskich proszone są o kontakt z trenerami
środowiskowymi, tel. 519 102 398
BOISKO „ORLIK 2012”
ul. Świętopełka 24, Trenerzy środowiskowi
tel. 604 776 516
7 lipca 2017
Piątek - godzina 17.00-20.00
TURNIEJ STREETBALL
31 lipca 2017
Poniedziałek - godzina 16.00-19.00
TURNIEJ „PIĄTEK PIŁKARSKICH”
1-3 sierpnia 2017
Wtorek - Czwartek - godzina 16.00-19.00
TURNIEJ „PIĄTEK PIŁKARSKICH”
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4 sierpnia 2017
Piątek - godzina 17.00-20.00
TURNIEJ STREETBALL
7-10 sierpnia 2017
Poniedziałek - Czwartek - godzina 16.00-19.00
TURNIEJ „PIĄTEK PIŁKARSKICH”

3 lipca 2017 – 7 lipca 2017
31 lipca 2017 – 4 sierpnia 2017
21 sierpnia 2017 – 25 sierpnia 2017
PARAFIA P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W RUMI
ul. Kościelna 20, tel. 58 671 01 10
www.rumiakrzyz.pl
TURNUSY – PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Poniedziałek - Piątek - godzina 10.00-13.00
GODZINY OTWARTE ORLIKA 2012
BOISKO „BLISKO BOISKO”
ul. Batorego 29 przy Gimnazjum Nr 4 w Rumi
8 lipca 2017, 15 lipca 2017, 29 lipca 2017
Sobota – godzina 10.00-16.00
TURNIEJ „PIĄTEK PIŁKARSKICH”
Kategorie:
Szkoły Podstawowe – rocznik 2004 i dzieci młodsze
Szkoły Gimnazjalne – rocznik 2001/2003
Open – rocznik 2000 i osoby starsze
BOISKO
ul. 1-Maja, MOSiR, tel. 58 771 17 36
17-20 lipca 2017, 31 lipca 2017 – 3 sierpnia 2017
Poniedziałek – Czwartek – godzina 17.00-19.00
NAUKA JAZDY NA ROLKACH
BOISKO
ul. Sabata, MOSiR, tel. 58 771 17 36
3-7 lipca 2017, 10-14 lipca 2017, 17-21 lipca 2017
Poniedziałek – Piątek – godzina 16.00-19.00
GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA MOSIR RUMIA
Antresola, ul. Mickiewicza 49, tel. 58 771 17 36
www.mosir.rumia.pl

I TURNUS – 3-7 lipca 2017, II TURNUS – 10-14 lipca 2017
Poniedziałek
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE, GRY I ZABAWY
W ORATORIUM
WYJAZD DO KNIEWA I ZAJĘCIA NA FERMIE STRUSI
WYJAZD DO GNIEWINA NA WIEŻĘ WIDOKOWĄ
Wtorek
I TURNUS – WYJAZD DO ADVENTURE PARK KOLIBKI
W GDYNI
II TURNUS – WYJAZD DO CENTRUM KULTURY
REGIONU SZYMBARK, WIEŻA WIDOKOWA W WIEŻYCY
Środa
WYJAZD DO JUMP CITY W GDYNI
ZAJĘCIA PLASTCZNE I ARTYSTYCZNE CZ. 1
Czwartek
WYJAZD DO PUCKA NAD ZATOKĘ – gry i zabawy
w wodzie, nauka pływania na desce windsurfingowej
lub WYJŚCIE DO HOTELU FALTOM – basen i kręgle
Piątek
ZAJĘCIA PLASTYCZNE I ARTYSTYCZNE CZ 2
WYJŚCIE DO MULTIKINA
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE PÓŁKOLONII
KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ „SAMA RAMA”
PRZY SM „JANOWO”
ul. Dąbrowskiego 56, tel. 58 679 57 00

LIPIEC I SIERPIEŃ
Poniedziałki i środy – godzina 17.30-19.30
WAKACJE Z TENISEM STOŁOWYM
PŁYWALNIA KRYTA MOSIR RUMIA
ul. Rodziewiczówny 8, tel. 58 679 44 09
LETNIA SZKÓŁKA PŁYWANIA
I TURNUS
17 lipca 2017 – 28 lipca 2017
Godzina – 8.00-12.30
II TURNUS
31 lipca 2017 – 11 sierpnia 2017
Godzina – 8.00-12.30

1 lipca 2017
Trasa: Rumia – Zbychowo – Wyspowo – Młynki – Rumia
22 lipca 2017
Trasa: Rumia – Kazimierz – Mosty – Rewa –
Pierwoszyno – Rumia
29 lipca 2017
Trasa: Rumia – Gdynia – Sopot – Gołębiewo – Rumia
12 sierpnia 2017
Trasa: Rumia – Reda – Rekowo – Wejherowo – Rumia
26 sierpnia 2017
Trasa: Rumia- Piekiełko – Kamień – Rumia
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio
u organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do zmian w programie. Udział w zajęciach osób nieletnich
wymaga pisemnej zgody prawnych opiekunów.

III TURNUS
16 sierpnia 2017 – 31 sierpnia 2017
Godzina – 8.00-12.30
KORTY TKKF ORZEŁ
ul. Mickiewicza 43, MOSiR, tel. 58 771 17 36
WAKACJE Z TENISEM ZIEMNYM
Godzina – 9.00-14.00
Terminy:
26 czerwca 2017 – 30 czerwca 2017
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Sprawy społeczne

Program 500+
nowe wnioski od 1 sierpnia
30 września 2017 roku kończy się pierwszy okres programu Rodzina 500+. Osoby, które chcą nadal
otrzymywać 500 zł na dziecko, muszą złożyć kolejny wniosek.
Nowe wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2017. Nowy okres rozliczeniowy będzie
trwał od 1 października 2017 do 30 września 2018 roku.
W 2017 roku dofinansowanie w wysokości 500 złotych nadal przysługuje na drugie i każde
kolejne dziecko i przyznawane jest niezależnie od dochodów rodziny.
W przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł
miesięcznie, pomoc przekazywana jest także na pierwsze dziecko. Jeżeli w rodzinie wychowuje
się dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile
dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł na miesiąc.
W Polsce programem 500+ objętych jest ponad 50% wszystkich dzieci.
Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Rumi (pokój nr 010, nr tel. 58 679-65-40).

Dzieci w działaniach Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
W dniu 31.05.2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi, zorganizował festyn z okazji Dnia
Dziecka. Współorganizatorem festynu było Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi”.
Dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej wspólnie
z rodzicami miały okazję wziąć udział w konkursach i zabawach
sportowych, układać puzzle oraz uczestniczyć w animacjach z chustą.
Dzięki życzliwości sponsorów zorganizowano również loterię fantową
oraz wszystkie uczestniczące dzieci otrzymały paczkę ze słodyczami
i upominkami. W czasie trwania zabawy nie zabrakło również
poczęstunku (gofry, wata cukrowa, popcorn, ciasto, napoje).
Atrakcją festynu było przybycie radiowozów Państwowej Straży
Pożarnej, Policji oraz Straży Miejskiej. Dzieci mogły wsiąść do
radiowozów, porozmawiać z funkcjonariuszami oraz zrobić sobie zdjęcie.
W wyniku podejmowanych działań pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rumi dnia 14 czerwca 2017 r. w Miejskim Domu
Kultury w Rumi, przy ul. Mickiewicza 19 odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagród rozstrzygniętego konkursu plastycznego ,,Ja jako
senior na plus”, realizowanego w ramach jednego z zadań projektu
socjalnego „AKTYWNY RUMSKI SENIOR”. Honorowy patronat nad
konkursem objął Burmistrz Miasta Rumi – Pan Michał Pasieczny.
Do konkursu zgłoszone zostały 32 prace.
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W dniu 13 czerwca br., podczas obrad Jury konkursowe wyłoniło
finalistów. Dodatkowo pięć prac zostało wyróżnionych.
Każdy z uczestników konkursu został nagrodzony za trud włożony
w wykonaną pracę. Poza nagrodami głównymi w konkursie, rozdane
zostały również drobne upominki oraz dyplomy dla pozostałych dzieci
biorących udział w konkursie. Po części oficjalnej uczestnicy konkursu
oraz przybyli goście mogli przy słodkim poczęstunku podziwiać
ekspozycję prac.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania
Zastępcy Burmistrza Panu Piotrowi Wittbrodt oraz Pani Teresie Jałocha –
radnej Rady Miejskiej Rumi - za udział w obradach jury i obecność na gali
finałowej. Podziękowania za pomoc w realizacji konkursu plastycznego
kierujemy również do Miejskiego Domu Kultury w Rumi przy
ul. Mickiewicza 19 oraz firm – sponsorów nagród - OPEC Sp. z.o.o. Gdynia,
Multikino – Rumia, P.H. Dami Gdynia – hurtownia zabawek oraz Staples.
Obecnie prace można oglądać w siedzibach MOPS Rumia przy
ul. Ślusarskiej 2 i Stoczniowców 23.

Rumia naturalnie pomysłowa

Bogu Chwała w Boże Ciało
Setki osób uczestniczyło w koncercie zorganizowanym w dniu Bożego Ciała. Chórzyści, wokaliści
i instrumentaliści występowali wspólnie w ramach trzeciej edycji koncertu „Bogu Chwała”.
– Zaprezentowaliśmy przede wszystkim repertuar chrześcijański,
pieśni uwielbieniowe. Wszystko raczej radosne, wesołe – mówił podczas
wydarzenia Krzysztof Gatz, prezes stowarzyszenia Bogu Chwała,
organizator wydarzenia. – Wpadliśmy na pomysł, że chcemy zrobić coś
w przestrzeni miejskiej, na stadionie, tym bardziej w Boże Ciało, które
możemy przedłużyć muzycznym akcentem – dodawał.
– Każde miejsce jest dobre do tego typu wydarzeń, oddawania
chwały Bogu. Mieszkańcy naszego miasta są już przyzwyczajeni do
tego, że na naszych obiektach sportowych organizujemy różnego
rodzaju inicjatywy – komentowała Jolanta Król menadżer

z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Gościem specjalnym tegorocznej edycji był Biskup Pomocniczy
Archidiecezji Gdańskiej – Zbigniew Zieliński. Wygłosił on krótkie słowo
i udzielił zebranym na stadionie błogosławieństwa.
Koncert zorganizowano z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa, święta nazywanego na co dzień Bożym Ciałem. W Polsce
uroczystość obchodzona jest od XIV wieku. Tradycyjnie tego dnia wierni
przystrajają domy, a z parafii ruszają procesje.
W Polsce uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest dniem ustawowo
wolnym od pracy.

Harcerze
z dotacją
Rumscy harcerze otrzymali 10 tysięcy
złotych dofinansowania na wyjazd do
niemieckiej miejscowości Warendorf.
Reprezentowali oni miasto podczas
Światowego Zlotu Skautów.
Delegacja Hufca z Rumi na 50. zlocie skautów InterCamp

Światowy Zlot Skautów – InterCamp organizowany jest od 1967 r.
Pierwszy odbył się w Holandii, w miejscowości Wellerlooi.
W wydarzeniu zwykle bierze udział od 2000 do 3000 uczestników.
Na początku byli to skauci z Belgii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii,
USA, Kanady, Niemiec, Czech. Obecnie również ze Szwajcarii i Polski.
Każdego roku inny kraj odpowiedzialny jest za jego organizację.
– Burmistrz Miasta zdecydował się wesprzeć Hufiec ZHP Rumia
kwotą 10 tysięcy złotych, tak by harcerze z Rumi mogli reprezentować
nasze miasto na Światowym Zlocie. Urząd oczywiście wspiera także
bieżącą działalność Hufca, przeznaczając fundusze na szkolenia,
wydarzenia kulturalne czy zbiórki żywności – mówi przewodniczący
Rady Miejskiej Ariel Sinicki.
Rumskie Nowiny nr /lipiec/

– Nasi harcerze i ich praca doceniona została przez sztab
generalny w Niemczech. Zostaliśmy uznani za jedną z najlepszych
grup. Dofinansowanie pomoże sfinansować nam przede wszystkim
transport – mówiła podczas podpisywania umowy o dotację Alicja
Gawinecka z Hufca ZHP Rumia.
Miasto aktywnie wspiera rumskich harcerzy zarówno ze Związku
Harcerstwa Polskiego, jak i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.
Hufiec ZHP Rumia otrzymał w 2017 roku środki na organizację m.in.
Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Przeglądu Małych Form
Artystycznych wraz z obchodami 85-lecia Harcerstwa w Rumi
i szkolenia żeglarskie.
ZHR dzięki dotacjom samorządu organizuje m.in. Harcerską
Akcję Zima czy projekt „Skaut i dreptak”.
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Samorząd

XXXVI sesja Rady Miejskiej
Wiodącym tematem czerwcowej sesji Rady Miejskiej było
absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2016.
Uhonorowano także lokalnych działaczy sportowych.
Rumia stoi sportem
Sesję otworzyły oficjalne gratulacje dla p. Jolanty Król, menadżera
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odznaczonej złotą odznaką „Za
Zasługi dla Sportu” oraz zawodników i trenerów rumskiej Akademii Tenisa
Stołowego „Małe Trójmiasto”, którym udało się awansować do I ligi
rozgrywkowej. Oficjalne gratulacje złożyli burmistrz Michał Pasieczny
oraz wiceprzewodniczący Komisji Sportu Marcin Kaczmarek.
Tradycyjnie podczas sesji Rady Miejskiej swoje sprawozdania
z działalności złożyli przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki oraz
burmistrz Michał Pasieczny.

Gratulacje dla zawodników i trenerów rumskiej
Akademii Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto”

Absolutorium dla Burmistrza po raz trzeci
z rzędu bez żadnego głosu sprzeciwu
Najważniejszą częścią czerwcowej sesji było udzielenie absolutorium burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu za rok 2016.
Absolutorium to ocena prawidłowości zrealizowanych dochodów i wydatków gminy w roku kalendarzowym. Stanowi
potwierdzenie legalności, zasadności i skuteczności działań podejmowanych przez władze w 2016 roku.

– Komisja Rewizyjna stwierdziła, że burmistrz miasta realizując zadania
związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadami celowości, legalności,
rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Nie nastąpiło przekroczenie planowanych wydatków bieżących czy
majątkowych, a tym samym nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów
publicznych – mówił podczas sesji Leszek Grzeszczyk, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego za rok 2016 pozytywnie zaopiniowała także
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Absolutorium zostało pozytywnie
zaopiniowane przez kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy
Obywatelskiej.
– Radni przyjęli budżet na rok 2016 jednogłośnie, następnie
praktycznie wszystkie uchwały w ciągu roku podejmowane były bez
żadnego sprzeciwu. To świadczy o tym, że kierunki działania Pana
Burmistrza były akceptowane przez całą Radę.

Rok 2016 w naszym mieście to bardzo wiele potrzebnych i oczekiwanych
inwestycji. To wybudowane liczne drogi i odcinki dróg. To ponad 2700 metrów
zmodernizowanych chodników. To także około 20 ulic wyłożonych płytami
YOMB. Udało się mocno rozwinąć bazę sportową i rekreacyjną dla naszych
mieszkańców. Duże środki zainwestowano w poprawę bezpieczeństwa
w Rumi. Jednym z sukcesów jest także uruchomienie całodobowej apteki.
Coraz większe wsparcie przekazywane jest również organizacjom
pozarządowym. Do kalendarza w 2016 weszły nowe inicjatywy kulturalne czy
sportowe, które cieszą się dużym poparciem społecznym. Jak np. Jarmark
Świąteczny czy Dzień Seniora. Zaś największym sukcesem burmistrza jest
pełna współpraca i szukanie porozumienia z różnego rodzaju jednostkami,
instytucjami i podmiotami. Kluczowy był również dobór pracowników do
urzędu miasta. To skutkowało w 2016 roku ogromną pracą na rzecz
pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w Rumi. Efekty tych
działań z każdym dniem są coraz bardziej widoczne – mówił przewodniczący
Rady Miejskiej Ariel Sinicki.
Absolutorium zostało udzielone przy niemal całkowitej aprobacie
radnych. Nie było głosów sprzeciwu, od głosu wstrzymał się jeden radny –
Tadeusz Piątkowski, reprezentujący klub Gospodarność.
– Chciałem bardzo serdecznie podziękować. To był rok wytężonej, ciężkiej
pracy. Nasze osiągnięcia to zasługa całego naszego zespołu. Zaangażowanie
jest stuprocentowe. Zapoczątkowanych już zmian nie da się zatrzymać, nasze
miasto pędzi do przodu. Mamy zagwarantowane gigantyczne środki
finansowe, w ciągu pięciu lat Rumia mocno się zmieni – mówił burmistrz
Michał Pasieczny.

ZADŁUŻENIE MIASTA CORAZ MNIEJSZE!
2014 51 525 842,28 zł co stanowi 38,83 % wykonanych dochodów ogółem
2015 48 357 542,28 zł co stanowi 34,61 % wykonanych dochodów ogółem
2016 41 139 242,28 zł co stanowi 23,70 % wykonanych dochodów ogółem
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Historia

Autor artykułu: Darek Rybacki – prowadzi blog Szum Rumi (www.szumrumi.pl)

Zagórska Struga – symbol Rumi
Przez wieki wzdłuż Zagórskiej Strugi toczyło się życie
mieszkańców naszego regionu. Także dzisiaj ta niewielka
rzeka odgrywa ważną rolę, chociaż z jej brzegów dawno
zniknęły już młyny i warsztaty.
Zagórska Struga, wypływająca z Jeziora Marchowo i ginąca w Zatoce Puckiej,
przepływa dokładnie przez środek Rumi. Ze względu na swoje walory ma dziś przede
wszystkim wartość przyrodniczą. Jednak gdyby mogła mówić, opowiedziałaby wiele
także o historii naszego miasta.
Dawniej rzekę nazywano inaczej niż dziś – w czasach średniowiecznych znana była
jako „Rumna”. Dziś mówi się o niej także „Zagórzanka”.
Zagórska Struga przez wiele wieków pełniła ważną rolę gospodarczą.
Już w czasach nowożytnych postanowiono wykorzystać jej siłę do napędzania
warsztatów i urządzeń. W tym celu budowano tzw. „jazy” spiętrzające wodę. Wzdłuż
rzeki szybko wznoszono kolejne hamernie (kuźnie wodne) oraz młyny. Należały do
nich m.in. kuźnica Hildebrandtów (na terenie Parku Starowiejskiego), młyn Kupców
(później Weinerów), młyn Rzepy (niedaleko dzisiejszej SP nr 2) czy młyn Riebanda.
Niestety w większości nie przetrwały one do naszych czasów.
Oprócz młynów przy Zagórzance funkcjonowały także takie zakłady jak tartak,
fabryka obróbki drewna, a nawet piekarnia. W późniejszych czasach napędzała też
turbiny prądotwórcze.
Najładniejszy odcinek rzeki przepływa pomiędzy Starą Piłą a Doliną Zagórskiej
Strugi. Dwustuletni bukowo-sosnowy las oraz roślinność typowa dla klimatu górskiego
tworzą niepowtarzalny krajobraz naturalny. Uroki tego miejsca odkryto już w XIX
wieku. W dolinie zaczęły powstawać wówczas pierwsze pensjonaty, których właściciele
wychwalali piękno okolicy. Budowa sztucznej śluzy na Zagórzance umożliwiła
powstanie kolejnego sztucznego stawu, tym razem przeznaczonego do celów
rekreacyjnych. W 1892 roku w jego pobliżu wzniesiono Zagórski Zakład Leczniczy dla
Alkoholików.
Współcześnie brzegi Zagórzanki stają się ulubionym miejscem spacerów.
Na wysokości ulicy Starowiejskiej tworzony jest w jej sąsiedztwie szlak pieszorowerowy, z kolei na terenie Szmelty zachowała ona swój przedwojenny urok.
Warto wykorzystać nadchodzące letnie dni, aby podziwiać leniwie płynącą rzekę
pamiętającą czasy, kiedy na terenie dzisiejszej Rumi rozlegały się dźwięki młotów
i szczęk młyńskich kół.

Rzeka na wysokości ulicy Abrahama

Rumia dawniej i dziś
Jednym z ważniejszych punktów na mapie Janowa
lat dziewięćdziesiątych był słynny Pewex.
Znajdował się na rogu ulic Gdańskiej i Katowickiej.
Pewex otwarto 20 kwietnia 1991 roku. Oferował
klientom zabawki dla dzieci, kosmetyki, lekarstwa,
odzież, sprzęt RTV i papierosy. Już wtedy marketing
działał pełną parą – w pierwszym tygodniu
funkcjonowania można było liczyć na zniżkę
w wysokości 10%.
W „Gońcu Rumskim” z kwietnia 1991 roku pisano:
„Wystrój przyjemny, asortyment towarów nie
wykraczający ponad możliwości prywatnego
handlowca, ale z ostateczną oceną obiektu trzeba
jeszcze poczekać”.
Rumskie Nowiny nr /lipiec/

Już kilka miesięcy później Pewex został
obrabowany. Wielu mieszkańców narzekało na
wjazd dla samochodów dostawczych, który
wybudowany został w ciągu pieszym w stronę PKP
i zaopatrzony w wysokie krawężniki.
W czasach PRL Pewex dawał możliwość kupowania
produktów niedostępnych powszechnie na rynku.
Po 1989 roku sieć nie była w stanie dostosować się
do działania w warunkach wolnorynkowych.
Stopniowo rosło zadłużenie Peweksów, a pierwszy
wniosek o ogłoszenie upadłości złożono już w 1993
roku. Pewex otwarty w Janowie był zatem jedną
z ostatnich tego typu placówek w Polsce.
Ostatecznie marka zniknęła z rynku w 2003 roku.

Dawny budynek Peweksu dzisiaj

Pewex na początku lat 90-tych
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Sport

Menadżer MOSiR odznaczona „Za zasługi dla sportu”
Jolanta Król z Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji została odznaczona przez ministra
sportu i turystyki Witolda Bańkę złotą odznaką
„Za zasługi dla sportu”.
Pani Jolanta Król, menadżer z Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji to w lokalnym sporcie człowiek-instytucja. Od trzech dekad
zajmuje się organizacją wydarzeń sportowych oraz kulturalnych.
Znana jest także z zaangażowania w działania salezjańskiej
organizacji sportowej Salos. Jest autorką pracy licencjackiej
przygotowanej na AWFiS w Gdańsku poświęconej jej działalności.
– Na co dzień w Salosie zajmuje się organizowaniem wydarzeń
sportowych, a także pozyskuje fundusze na naszą działalność.
Sprawia mi to dużo satysfakcji zawodowej i nie tylko. Warto dodać,
że wychowałam się w Lublinie, również w salezjańskiej Parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej – mówi pani Jolanta Król.
W 2013 roku za osiągnięcia na tym polu odebrała medal
„Salesiani merentibus”. Tym razem osiągnięcia pani Jolanty
docenione zostały przez władze centralne.
Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się w siedzibie
Ministerstwa. Witold Bańka nie tylko dokonał dekoracji, lecz także
podziękował im za zaangażowanie i ciężką pracę.
– Praca z młodzieżą i upowszechnianie aktywności fizycznej to
jedno z głównych zadań resortu. Propagowanie wartości, jaką jest

Rumskie kapliczki...

Jolanta Król z odznaką od Ministra Sportu

czysty, zdrowy sport, pozbawiony złych emocji. Nie można mówić
o sukcesach sportu wyczynowego bez tej pracy – podkreślał Witold
Bańka.
2017 to jubileuszowy rok dla Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Rzeczypospolitej Polskiej, która obchodzi 25-lecie działalności.
Organizacja prowadzi całoroczną działalność sportowowychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Każdego roku organizuje
dziesiątki zawodów sportowych, igrzysk, szkoleń czy akcji
charytatywnych.

Kapliczka przy ulicy Wejhera

Stoi przy płocie, przed posesją mającą numer
4. U jej dołu znajduje się tabliczka z inskrypcją:
„Bogu na chwałę w roku maryjnym 1954”.
W środku jest duża, naturalnej wielkości (160
centymetrów) figura Antoniego Padewskiego
z dzieciątkiem Jezus. Na czerwonym,
zwieńczonym łukiem dachu ustawiony został
metalowy krzyż.
Kapliczkę zbudowali Anna oraz Antoni
Klawitter jeszcze we wsi Rumia – kilka
miesięcy przed uzyskaniem praw miejskich. Stanęła ona
jako wotum dziękczynne za szczęśliwy powrót członków
rodziny, a zwłaszcza synów z wojny. Ci po latach przejęli
opiekę nad rodzinną kapliczką.
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Kultura

Pozytywne wibracje,
czyli Fisz, Emade Tworzywo
Wciąż nie opadły emocje po majowym koncercie Łony i Webbera, tymczasem już na początku czerwca
Miejski Dom Kultury zaprosił mieszkańców na kolejne hip-hopowe święto. Tym razem jego
gospodarzem byli Fisz, Emade oraz zespół Tworzywo Sztuczne.
Koncert odbył się w Parku Starowiejskim i zgromadził
kilkusetosobową publiczność, w tym wiele osób spoza Rumi. Wydarzenie
było częścią Pikniku Wiosennego, w ramach którego zaproponowano
widzom m.in. występy zespołu Baron wykonującego covery znanych
utworów rockowych, a także konkursy, gry i zabawy dla dzieci.
Na zakończenie wieczoru wystąpił DJ Majk z setem muzyki elektronicznej.
– Powtórzyliśmy sukces zeszłorocznego Pikniku. Poprzednio
gościliśmy zespół Łąki Łan, który spotkał się z pozytywnym odbiorem. Nie
inaczej było tym razem, co można było zobaczyć na naszym profilu
Facebook – podsumowuje Agnieszka Skawińska z Miejskiego Domu
Kultury. – Gwiazdy wieczoru, czyli Fisz, Emade i zespół Tworzywo
wykonali utwory z kilku albumów. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Wszystko poszło zgodnie z planem, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego
wydarzenia – dodaje.
Nie jest to jedyna wiosenno-letnia propozycja Miejskiego Domu
Kultury. Już w lipcu szykuje się kolejne wydarzenie, tym razem dla nieco
młodszych widzów.
– Przez całe wakacje zapraszamy na koncerty Małej Filharmonii.
Odbędą się one w każdą niedzielę lipca i dwie niedziele sierpnia. Są to
wydarzenia muzyczne dedykowane młodszej publiczności, ale
zapraszamy także tych starszych widzów. Dzięki koncertom można
spędzić czas rodzinnie i kulturalnie. Program realizowany jest w ramach
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Rumskie Nowiny nr /lipiec/

Fisz (właściwie Bartosz Waglewski) to polski muzyk, kompozytor,
wokalista i instrumentalista, a także producent muzyczny. Jest twórcą
tekstów do swoich piosenek, zajmuje się także malarstwem. Członek
zespołów Tworzywo Sztuczne, Bassisters Orchestra i Kim Nowak. Wraz
z ojcem - Wojciechem Waglewskim prowadzi audycję "Magiel Wagli"
w Programie Trzecim Polskiego Radia.
Emade (właściwie Piotr Waglewski) znany jest także jako DJ M.A.D.
Polski muzyk hip-hopowy, perkusista i DJ. Producent albumów Fisza
i Tworzywa Sztucznego. Syn muzyka Wojciecha Waglewskiego
i młodszy brat Bartosza Waglewskiego.
Tworzywo Sztuczne (in. Fisz Emade jako Tworzywo Sztuczne, Fisz
Emade Tworzywo) – polska grupa wykonująca szeroko pojętą muzykę
hip-hopową, m.in. z wpływami takich gatunków jak jazz, downtempo,
czy funk. Powstała w 2002 roku w Warszawie z inicjatywy braci:
producenta muzycznego i instrumentalisty Piotra "Emade"
Waglewskiego oraz rapera i wokalisty Bartosza "Fisza" Waglewskiego.
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projektu zgłoszonego podczas zeszłorocznego budżetu obywatelskiego –
mówi Agnieszka Skawińska. – Zapraszamy w niedziele o godzinie 12.
Koncerty odbędą się na scenie letniej Miejskiego Domu Kultury w Parku
Starowiejskim, a w przypadku brzydkiej pogody w naszej siedzibie –
podsumowuje.

Chodakowska
Be Active Tour
Powered by Nałęczowianka
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Dodatek specjalny

Podsumowanie
edukacji ekologicznej
w roku szkolnym 2016/2017
W roku 2017 mija 19 lat naszej działalności edukacyjnej.
Na przestrzeni tych lat oferta Związku dla szkół i przedszkoli uległa
rozbudowaniu i wielu modyﬁkacjom, dzięki czemu z każdym rokiem coraz
lepiej kształcimy dzieci i młodzież w zakresie ekologii i ochrony
środowiska.
W mijającym roku szkolnym w konkursach, projektach oraz
warsztatach ekologicznych udział wzięło ok. 30 tys. dzieci i młodzieży
z ponad 80 szkół i przedszkoli z terenu KZG. Wspólnie z placówkami
oświatowymi zrealizowano cztery całoroczne konkursy ekologiczne.
Część konkursów posiada już długoletnią tradycję. Konkurs plastyczny pt.
„Małe dzieci nie chcą śmieci” Związek prowadzi nieprzerwanie od 19 lat,
zaś konkurs dot. zbiórki nakrętek pt. „Mała nakrętka, duży problem” od lat
14 (w tej edycji zebrano ich ponad 10 ton). W tym roku konkurs

Nadia Smentoch, 5 lat, Przedszkole Janowiaczek
wyróżnienie w kat. przedszkola

EDUKACJA

Bartosz Pieper SP 9 ZSO – I miejsce w kat. szkoły podstawowe

pt. „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (VII edycja) także cieszył się
ogromną popularnością (zebrano rekordową ilość elektrośmieci – ponad
32 tony!). Kontynuowano również konkurs fotograﬁczny (IX edycja),
w którym młodzież realizuje tematy poświęcone przyrodzie i ochronie
środowiska.
W trakcie uroczystego zakończenia roku edukacyjnego które odbyło
się 8 czerwca w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni,
już po raz trzeci przyznano statuetki „Róża Ekologii”, którymi w tym roku
uhonorowano Przedszkole nr 13 z Gdyni i Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Rumi za wyróżniającą się działalność ekologiczną,
natomiast indywidualnym i grupowym laureatom konkursów wręczono
nagrody oraz dyplomy pamiątkowe. Na uroczystości, oprócz młodzieży
i nauczycieli, obecni byli przedstawiciele władz samorządowych oraz
spółek współpracujących ze Związkiem w zakresie edukacji ekologicznej.
Nagrody w konkursach zostały współsﬁnansowanie przez spółki OPEC
Sp. z o.o., EKO DOLINA Sp. z o.o. oraz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Wśród laureatów indywidualnych nie zabrakło uczniów z miasta Rumi:
Konkurs „Małe dzieci nie chcą śmieci” XIX edycja:
– Nadia Smentoch wyróżnienie kat. Przedszkola, Przedszkole Niepubliczne „Janowiaczek”
– Zoﬁa Konopka, I miejsce kat. Szkoły Podstawowe Klasa I, SP nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
– Martyna Pasek, wyróżnienie kat. Szkoły Podstawowe klasa I, Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi
– Oliwia Gazarkiewicz, wyróżnienie kat. Szkoły Podstawowe klasa III, SP nr 6
Konkurs Fotograﬁczny IX edycja:
– Bartosz Pieper, I miejsce kat. Szkoły Podstawowe, klasa V, SP nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi
– Kinga Tyszkowska, I miejsce kat. Gimnazjum, klasa III, Gimnazjum nr 2
– Klaudia Kobielak, II miejsce kat. Gimnazjum, klasa III, Gimnazjum nr 2
– Natalia Kudlicka, wyróżnienie kat. Gimnazjum, klasa III, Gimnazjum nr 4
– Maciej Skwierawski, wyróżnienie kat. Gimnazjum, klasa III, Ekologiczne Gimnazjum Społeczne
– Amelia Tyszkiewicz, wyróżnienie w kat. Gimnazjum, klasa II, Gimnazjum nr 2
– Daria Malczewska, I miejsce kat. Szkoły Ponadgimnazjalne, klasa I, II LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi

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

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia-Witomino, kzg.pl,
dgo@kzg.pl, tel. 58 624 66 11
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TELEFONY ALARMOWE
Wojewódzkie Centrum Powiadamiana
Ratunkowego
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2
Państwowej Straży Pożarnej w Rumi
Policja
Komisariat Policji w Rumi
Straż Miejska

Młodzi rumianie
będą trenować
z Gortatem
Marcin Gortat po raz kolejny zawita do Rumi.
W dniach 21-22 lipca 2017 roku młodzież m.in.
z naszego miasta będzie miała okazję trenować
z gwiazdą NBA.
X edycja Marcin Gortat Camp będzie nieco inna niż poprzednie.
Wydarzenie będzie trwało dwa dni – pierwszego odbędzie się trening dla
dzieci niepełnosprawnych ruchowo, a drugiego standardowy Marcin
Gortat Camp oraz JR NBA Clinic. Wraz z Marcinem Gortatem do Rumi
przyjedzie aż trzech aktywnych zawodników NBA.
– I stało się! Czas leci nieubłaganie, i tak oto obchodzimy X,
jubileuszową, Edycję Marcin Gortat Camp. W tym roku Campy są dla nas
wyjątkowe, ponieważ będą poniekąd podsumowaniem 10 lat naszej
działalności. Przeszliśmy długą drogę od roku 2008, kiedy to odbył się
pierwszy, jednodniowy, Camp w Łodzi, a nagrodami dla uczestników
były… banany. Od tego czasu odwiedziliśmy dziesiątki miast w Polsce,
trenowało u nas tysiące dzieci, a nagrodami były: tablety, konsole,
wyjazdy Finalistów Campów na mecze NBA – można przeczytać na
stronie organizatorów wydarzenia.
W połowie czerwca w Rumi przeprowadzono wśród lokalnej
młodzieży eliminacje do treningu z Marcinem Gortatem.
– W eliminacjach do Marcin Gortat Camp wzięli udział uczniowie
rumskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 6 i 9, a także Salezjańskiego
Gimnazjum i Gimnazjum nr 1. Dodatkowo do uczniów dołączyli miłośnicy
koszykówki wskazani przez lokalnych trenerów. Wśród tej grupy było duże
zainteresowanie, widać, że młodzi koszykarze chętnie wzięli udział
w eliminacjach. Łącznie wyłoniliśmy 30 osób z podstawówek i 20 osób
ze szkół gimnazjalnych – mówi Jolanta Król menadżer z Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W tym roku poza Rumią Marcin Gortat Camp zorganizowany zostanie
także w Powidzu, Dąbrowie Górniczej i Łodzi.
Rumskie Nowiny nr /lipiec/

Nocna i świąteczna opieka medyczna
Rumia (pon. – pt.: 18.00 – 8.00, NZOZ Nr1
ul. Derdowskiego 24 sob. – niedz.: 24h)
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie
Pogotowie Ciepłownicze
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
Pogotowie Energetyczne
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania
Kryzysowego UM Rumi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Usług Kominiarskich

112
999
998
58 671-01-98
58 679-47-12
997
58 679-67-22
58 679-35-55
58 671-94-73
58 679-65-73
58 679-69-50

58 572-72-00
993
992, 58 671-18-82
994, 58 621-90-19
991, 801-404-404
58 679-65-89
58 671-05-56
58 671-08-30
58 677-12-40

SŁUŻBA ZDROWIA
NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
NZOZ Ul. Katowicka 16 , Rumia
Centrum Medyczne IMED
Koordynator Ratowniczych Działań Med.
Powiatowa Stacja Sanit.-Epid
Szpital Specjalistyczny Wejherowo
Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie
Dębogórska 132, Rumia

58 671-15-11
58 671-72-10
58 672-11-02
58 301-73-44
601-408-183
58 672-74-23
58 572-72-00
58 670-48-48

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia
Interesanci przyjmowani 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.
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.
PRZERWA WAKACYJNA – W miesiącu lipcu 2017 roku nie odbywają
się sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady oraz dyżury
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

23

Rumianie oddają krew i ratują życie
Za nami kolejna akcja honorowej zbiórki krwi
w Rumi. To organizowana od lat w naszym mieście
inicjatywa, nad którą patronat objął Burmistrz Michał
Pasieczny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel
Sinicki. Tym razem prawie 70 mieszkańców Rumi i nie
tylko postanowiło podzielić się z potrzebującymi tym
co mają najcenniejsze – swoją krwią. Po wstępnych
badaniach do poboru skierowano prawie 50 osób co
dało ponad 21 litrów zebranego życiodajnego płynu.
– Podczas wakacji dochodzi niestety do dużej
ilości wypadków, często z udziałem dzieci. Nasza krew
w wielu przypadkach jest dla ich ofiar jedyną nadzieją
na ocalenie życia. Zachęcam wszystkich do
uczestnictwa w tego rodzaju akcjach. Poczujemy tylko
lekkie ukłucie, a cały pobór trwa około 6 minut. To nie jest duże
poświęcenie a satysfakcja z powodu pomocy innemu człowiekowi
jest ogromna. Dziękuje bardzo wszystkim uczestnikom oraz

sponsorom, którzy ufundowali dla krwiodawców drobne upominki
– mówi Ariel Sinicki, który od lat uczestniczy w tego rodzaju
przedsięwzięciach.

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

PODZIĘKOWANIA
dla partnerów akcji

PODARUJ
NADZIEJE
PODARUJ

HONOROWE KRWIODAWSTWO
Bank Rumia Spółdzielczy

ZYCIE

PODARUJ

KREW

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

rumia.eu

@RumiaUM

www.facebook.com/RumiaUM

www.instagram.com/miasto_rumia www.youtube.com/miastorumia
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