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w marcuWydarzyło się w skrócie
Spis treści2 3

Kwiaty, podarunki, serdeczne życzenia i artystyczne 

występy – w ten sposób, w towarzystwie 

przedstawicieli władz miasta i rady seniorów, 

oficjalnie świętowały Dzień Kobiet panie należące do 

rumskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów. Uroczystość otworzyli 

wspólnie przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki 

oraz burmistrz Michał Pasieczny, którzy tradycyjnie 

złożyli paniom życzenia, wręczyli kwiaty oraz  

odśpiewali im "Sto lat".

Zawody zostały przeprowadzone na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Rumi. Wzięli w nim udział zawodnicy z 11 szkół 

funkcjonujących na terenie: Gniewina, Wejherowa, Redy, Kosakowa, Gdyni 

i Rumi. Uczniowie startowali w kategoriach wiekowych: 11-13 oraz 13-16 lat. 

Zawody obejmowały trzy konkurencje indywidualne oraz sztafetę. 

Konkurencje polegały m.in. na przepłynięciu określonego dystansu pod 

przeszkodą, pływaniu z bojką lub pasem ratowniczym, a także holowaniu 

manekina. Organizatorami zawodów są Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi, 

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi, Rumska Drużyna WOPR, WOPR 

Wejherowo oraz Urząd Miasta Rumi.

Niemal 90 osób – w tym samorządowcy, artyści, przedsiębiorcy i społecznicy, którzy zostali wybrani przez czytelników 

Dziennika Bałtyckiego w plebiscycie „Osobowości Roku 2018” – zostało nagrodzonych podczas gali, odbywającej się 

w Ratuszu Staromiejskim. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele Rumi. Głosowanie odbywało się w czterech 

kategoriach, a wśród związanych z Rumią osób największym poparciem cieszyli się:

ź Michał Pasieczny, kategoria: samorządność i społeczność lokalna. Nominacja za: nieustanny rozwój Rumi 

i akcje społeczne.

ź Agnieszka Skawińska, kategoria: kultura. Nominacja za: promocję i rozwinięcie działalności Miejskiego Domu Kultury w Rumi.

ź Anna Okrój, kategoria: działalność społeczna i charytatywna. Nominacja za: wielkie serce, stawianie pomocy innym na pierwszym 

miejscu.

ź Sławomir i Kamila Niedźwiedzcy, kategoria: biznes. Nominacja za: przywrócenie do świetności historycznego Białego Dworku w Rumi.

27.03.2019 r. Uczcili zakończenie działań wojennych w Rumi 

Piotr Biankowski, mieszkający 

w Rumi miłośnik lodowego 

pływania, może się pochwalić 

kolejnymi sukcesami. Podczas 

Mistrzostw Świata w Mur-

mańsku reprezentujący Polskę 

rumianin wywalczył złoty 

medal w sztafecie oraz brąz na 

dystansie 500 metrów w stylu 

dowolnym.

08.03.2019 r. Wspólnie uczcili Dzień Kobiet 

14-18.03.2019 r. Rumianin dwukrotnie na podium mistrzostw świata w lodowym pływaniu

Żołnierze, uczniowie i samorządowcy wspólnie uczcili 74. rocznicę zakończenia 

działań wojennych na terenie Rumi. Była to między innymi okazja do wspólnej 

modlitwy oraz złożenia kwiatów przy mogiłach poległych.

W ramach obchodów świętujący uczcili pamięć wszystkich Polaków, którzy polegli 

podczas drugiej wojny światowej, składając kwiaty przy mogiłach obrońców Rumi 

z września 1939 roku, Hipolita Roszczynialskiego i Tadeusza Zleśnego oraz pod 

obeliskiem, będącym pomnikiem ofiar terroru hitlerowskiego. W obchodach 

uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza Marcin Kurkowski, przewodniczący rady 

miejskiej Ariel Sinicki, radny Krzysztof Woźniak oraz radna Anna Okrój, a także poczty 

sztandarowe z rumskich szkół.

21.03.2019 r.  Przedstawiciele Rumi
„Osobowościami Roku 2018”

26.03.2019 r.  II Otwarte Mistrzostwa Rumi
w Pływaniu z Elementami Ratownictwa
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Roman Jałoza: „robienie zdjęć przyrodniczych ma w sobie coś z rytuału”

Kulinarna Magda – przepis: Budyń jaglany z jabłkami i migdałami

Kreatywny rodzic: Jajka z Rzeżuchową Fryzurą 
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Razem dla bohaterów

W niedzielę 3 marca ulicami Rumi 

pobiegło wspólnie około 700 osób. 

Wszyscy – zarówno dzieci, młodzież, 

dorośli, jak i seniorzy – pokonali trasę 

liczącą symboliczne 1963 metry, 

prezentując na koszulkach fotografię 

Antoniego Hedy (dowódcy oddziałów 

partyzanckich ZWZ i AK). Biegacze 

wystartowali spod pomnika Armii 

Krajowej, by zwieńczyć wysiłek na 

mec ie ,  k tórą  wyznaczono pod 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

w Rumi.

Bez stopera w ręku

Na wszystkich, bez względu na czas, 

c z e k a ł y  m e d a l e  o r a z  g o r ą c y 

poczęstunek. Ponadto burmistrz 

Michał Pasieczny, przewodniczący 

rady miejskiej Ariel Sinicki oraz 

dyrektor MOSiR Jolanta Król wręczali 

wspó ln ie  spec ja lne  podarunk i 

najmłodszemu (półroczny Leon) 

i najstarszemu biegaczowi (82-letnia 

Jadwiga), a także najliczniejszym 

rodzinom (5 i 6 osób).

Nie tylko w Polsce

Żołnierzy Wyklętych na sportowo 

upamiętniło w tym roku łącznie około 

80 tysięcy osób z 365 miast, w tym 

mieszkańcy światowych metropolii, 

takich jak Sydney, Melbourne, Wiedeń, 

Londyn, Chicago czy Nowy York.

Rumia naturalnie pomysłowa

Już po raz czwarty na terenie Rumi zorganizowano 

Bieg Tropem Wilczym, który stanowi hołd dla 

Żołnierzy Wyklętych. Rumska odsłona tego 

wydarzenia jest, pod względem frekwencji, nie tylko 

największą na Pomorzu, ale też jedną z największych 

w Polsce.

–  D z i ę k u j e m y  w s z y s t k i m 

uczestnikom Biegu Tropem Wilczym, 

którzy poprzez udział  w tym 

wydarzeniu, oddali hołd i uczcili 

p a m i ę ć  ż o ł n i e r z y  a n t y k o -

munistycznego podziemia – mówi 

Ariel Sinicki, pomysłodawca biegu 

i przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi. – Jak widać impreza w Rumi 

się przyjęła, o czym świadczy 

frekwencja – około 700 uczestników, 

często całe rodziny: dzieci, młodzież, 

dorośli i seniorzy. Będziemy rozwijać to 

przedsięwzięcie i już teraz zapraszamy 

do udziału w przyszłorocznej edycji – 

podsumowuje.

Zołnierzy Wykletych
bieg pamieci‚

‚
Rekordowy

Organizatorami rumskiej odsłony wydarzenia są: MOSiR Rumia, SALOS Rumia, 

Fundacja Wolność i Demokracja, Urząd Miasta Rumi oraz The North Event. Honorowy 

patronat nad biegiem objął przewodniczący Rady Miejskiej Rumi Ariel Sinicki.

Dziesiątki kandydatów

Tegoroczne nagrody dla najlepszych sportowców 

i trenerów powiatu wejherowskiego zostały 

rozdane 12 marca. Uroczysta gala odbyła się 

w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 

w Wejherowie.

Do komisji konkursowej, złożonej z przed-

stawicieli rady powiatu wejherowskiego, 

wpłynęło 70 wniosków, z czego 14 odrzucono ze 

względów formalnych. Komisja zdecydowała, 

że pozostali kandydaci zasługują na statuetki oraz 

nagrody finansowe – wszyscy mogli się pochwalić 

os i ągn ięc i ami  spor towymi  na  a ren ie 

ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Rumianie niemal rozbili bank

Spośród 12 najlepszych trenerów powiatu 

wejherowskiego połowa reprezentuje Rumię. 

Natomiast w gronie 44 sportowców znalazło się 

aż 17 rumian. Nagrody laureatom wręczał m.in. 

przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki. 

Poniżej znajduje się szczegółowa l ista 

nagrodzonych.

Boks, karate, pływanie, lekkoatletyka, rugby czy siatkówka – między 

innymi w tych dyscyplinach sportowych mieszkańcy powiatu 

wejherowskiego osiągają wysokie lokaty, również poza granicami 

kraju. Sportowcy oraz trenerzy, którzy w roku 2018 mogli się 

pochwalić wyjątkowymi wynikami, zostali nagrodzeni przez 

lokalne władze. Wśród laureatów znaleźli się mieszkańcy Rumi.

Najlepsi trenerzy powiatu wejherowskiego 2018 (Rumia):

Krzysztof Bogdanis – Rugby Club Arka Rumia

Andrzej Kostun – Klub Sportowy Karate SAKURA

Piotr Netter – UKS Tri-Team Rumia

Mykola Maistruk – UKS Tri-Team Rumia

Robert Niewiedziała – UKS Siódemka Rumia

Robert Sawicki – APS Rumia

Najlepsi sportowcy powiatu wejherowskiego 2018 (Rumia):

Aleksandra Bielecka – biegi na orientacje – UKS Siódemka Rumia

Paulina Damaske – siatkówka – APS Rumia

Kamil Damentka – triathlon – UKS Tri-Team Rumia

Natalia Dawidowska – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Michał Jarliński – triathlon – UKS Tri-Team Rumia

Martyna Karwowska – pchnięcie kulą – Rumski Klub Sportowy

Jacek Krawczyk – triathlon – UKS Tri-Team Rumia

Oliwia Kreft – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Zofia Melzer – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Bartłomiej Ogdowski – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Roksana Słupek – triathlon – UKS Tri-Team Rumia

Kacper Stępniak – triathlon – UKS Tri-Team Rumia

Aleks Tomaszewski – pływanie – UKS Tri-Team Rumia

Wiktor Trylski – pływanie – UKS Tri-Team Rumia

Grzegorz Żurek – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Marta Żurek – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Bartosz Żywicki – karate – Klub Sportowy Karate SAKURA

Rumianie wśród najlepszych

sportowców z powiatu
Bieg otworzył burmistrz Michał Pasieczny

W imprezie wzięły udział całe rodziny

– Jesteśmy dumni z naszych sportowców 

oraz trenerów. Ich osiągnięcia są najlepszą 

promocją miasta nie tylko w woje-

wództwie, ale i w całej Polsce, a nawet 

w Europie – mówi Tomasz Urbaniak-

Dzienisz. – Ciężka praca, konsekwencja 

i wytrwałość to podstawy ich sukcesu. 

Przyznane nagrody będą mobilizacją do 

dalszego wysiłku, który zwieńczą kolejne 

sportowe sukcesy.

Sport 54 Wydarzenie
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liczącą symboliczne 1963 metry, 

prezentując na koszulkach fotografię 

Antoniego Hedy (dowódcy oddziałów 

partyzanckich ZWZ i AK). Biegacze 

wystartowali spod pomnika Armii 

Krajowej, by zwieńczyć wysiłek na 

mec ie ,  k tórą  wyznaczono pod 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

w Rumi.

Bez stopera w ręku

Na wszystkich, bez względu na czas, 

c z e k a ł y  m e d a l e  o r a z  g o r ą c y 

poczęstunek. Ponadto burmistrz 

Michał Pasieczny, przewodniczący 

rady miejskiej Ariel Sinicki oraz 

dyrektor MOSiR Jolanta Król wręczali 

wspó ln ie  spec ja lne  podarunk i 

najmłodszemu (półroczny Leon) 

i najstarszemu biegaczowi (82-letnia 

Jadwiga), a także najliczniejszym 

rodzinom (5 i 6 osób).

Nie tylko w Polsce

Żołnierzy Wyklętych na sportowo 

upamiętniło w tym roku łącznie około 

80 tysięcy osób z 365 miast, w tym 

mieszkańcy światowych metropolii, 

takich jak Sydney, Melbourne, Wiedeń, 

Londyn, Chicago czy Nowy York.

Rumia naturalnie pomysłowa

Już po raz czwarty na terenie Rumi zorganizowano 

Bieg Tropem Wilczym, który stanowi hołd dla 

Żołnierzy Wyklętych. Rumska odsłona tego 

wydarzenia jest, pod względem frekwencji, nie tylko 

największą na Pomorzu, ale też jedną z największych 

w Polsce.

–  D z i ę k u j e m y  w s z y s t k i m 

uczestnikom Biegu Tropem Wilczym, 

którzy poprzez udział  w tym 

wydarzeniu, oddali hołd i uczcili 

p a m i ę ć  ż o ł n i e r z y  a n t y k o -

munistycznego podziemia – mówi 

Ariel Sinicki, pomysłodawca biegu 

i przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi. – Jak widać impreza w Rumi 

się przyjęła, o czym świadczy 

frekwencja – około 700 uczestników, 

często całe rodziny: dzieci, młodzież, 

dorośli i seniorzy. Będziemy rozwijać to 

przedsięwzięcie i już teraz zapraszamy 

do udziału w przyszłorocznej edycji – 

podsumowuje.

Zołnierzy Wykletych
bieg pamieci‚

‚

Rekordowy

Organizatorami rumskiej odsłony wydarzenia są: MOSiR Rumia, SALOS Rumia, 

Fundacja Wolność i Demokracja, Urząd Miasta Rumi oraz The North Event. Honorowy 

patronat nad biegiem objął przewodniczący Rady Miejskiej Rumi Ariel Sinicki.

Dziesiątki kandydatów

Tegoroczne nagrody dla najlepszych sportowców 

i trenerów powiatu wejherowskiego zostały 

rozdane 12 marca. Uroczysta gala odbyła się 

w auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 

w Wejherowie.

Do komisji konkursowej, złożonej z przed-

stawicieli rady powiatu wejherowskiego, 

wpłynęło 70 wniosków, z czego 14 odrzucono ze 

względów formalnych. Komisja zdecydowała, 

że pozostali kandydaci zasługują na statuetki oraz 

nagrody finansowe – wszyscy mogli się pochwalić 

os i ągn ięc i ami  spor towymi  na  a ren ie 

ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Rumianie niemal rozbili bank

Spośród 12 najlepszych trenerów powiatu 

wejherowskiego połowa reprezentuje Rumię. 

Natomiast w gronie 44 sportowców znalazło się 

aż 17 rumian. Nagrody laureatom wręczał m.in. 

przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki. 

Poniżej znajduje się szczegółowa l ista 

nagrodzonych.

Boks, karate, pływanie, lekkoatletyka, rugby czy siatkówka – między 

innymi w tych dyscyplinach sportowych mieszkańcy powiatu 

wejherowskiego osiągają wysokie lokaty, również poza granicami 

kraju. Sportowcy oraz trenerzy, którzy w roku 2018 mogli się 

pochwalić wyjątkowymi wynikami, zostali nagrodzeni przez 

lokalne władze. Wśród laureatów znaleźli się mieszkańcy Rumi.

Najlepsi trenerzy powiatu wejherowskiego 2018 (Rumia):

Krzysztof Bogdanis – Rugby Club Arka Rumia

Andrzej Kostun – Klub Sportowy Karate SAKURA

Piotr Netter – UKS Tri-Team Rumia

Mykola Maistruk – UKS Tri-Team Rumia

Robert Niewiedziała – UKS Siódemka Rumia

Robert Sawicki – APS Rumia

Najlepsi sportowcy powiatu wejherowskiego 2018 (Rumia):

Aleksandra Bielecka – biegi na orientacje – UKS Siódemka Rumia

Paulina Damaske – siatkówka – APS Rumia

Kamil Damentka – triathlon – UKS Tri-Team Rumia

Natalia Dawidowska – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Michał Jarliński – triathlon – UKS Tri-Team Rumia

Martyna Karwowska – pchnięcie kulą – Rumski Klub Sportowy

Jacek Krawczyk – triathlon – UKS Tri-Team Rumia

Oliwia Kreft – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Zofia Melzer – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Bartłomiej Ogdowski – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Roksana Słupek – triathlon – UKS Tri-Team Rumia

Kacper Stępniak – triathlon – UKS Tri-Team Rumia

Aleks Tomaszewski – pływanie – UKS Tri-Team Rumia

Wiktor Trylski – pływanie – UKS Tri-Team Rumia

Grzegorz Żurek – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Marta Żurek – biegi na orientację – UKS Siódemka Rumia

Bartosz Żywicki – karate – Klub Sportowy Karate SAKURA

Rumianie wśród najlepszych

sportowców z powiatu
Bieg otworzył burmistrz Michał Pasieczny

W imprezie wzięły udział całe rodziny

– Jesteśmy dumni z naszych sportowców 

oraz trenerów. Ich osiągnięcia są najlepszą 

promocją miasta nie tylko w woje-

wództwie, ale i w całej Polsce, a nawet 

w Europie – mówi Tomasz Urbaniak-

Dzienisz. – Ciężka praca, konsekwencja 

i wytrwałość to podstawy ich sukcesu. 

Przyznane nagrody będą mobilizacją do 

dalszego wysiłku, który zwieńczą kolejne 

sportowe sukcesy.
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Sport to nie wszystko

G ł ó w n y m i  a t r a k c j a m i  w y d a r z e n i a 

organizowanego przez studio Creative Dance, 

oprócz sportowych zmagań, były wieczorne 

gale oraz obecność wieloletniej tancerki oraz 

telewizyjnej osobowości – Iwony Pavlović. 

– Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. 

Widać gołym okiem, jak piękna jest sala, jak 

wszystko zostało przygotowane – podkreślała 

Iwona Pavlović. – Zauważyłam, że w Rumi 

poziom jest naprawdę wysoki. Przyjeżdżają 

tu  na j l epsze  par y  z  Federac j i  Tańca 

Sportowego, widzowie mają więc „top of the 

top”. W nomenklaturze programu „Taniec 

z gwiazdami” imprezę oceniam na 10 punktów 

– dodała wieloletnia tancerka i jurorka we 

wspomnianym programie.

Przekrój pokoleń

Pary taneczne rywalizowały w siedmiu 

kategoriach: juniorzy 12-14 lat, młodzież 16-18 

lat, młodzież starsza 16-21 lat, dorośli powyżej 

18 lat, senior I, senior II oraz senior III. 

P r zeds taw ic ie le  młodszych  ka tegor i i 

zaprezentowali swoje umiejętności podczas 

Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego 

o Puchar Burmistrza Rumi, który odbył się 

w ramach mistrzostw.

Podczas sobotnich zawodów wśród seniorów 

najlepsi okazali się Ewa i Mieczysław Cichy 

z Rumi. Natomiast w niedzielnym konkursie na 

zwycięstwo w tej samej kategorii wiekowej 

zasłużyli Róża i Tomasz Kucharczyk z Warszawy. 

Z kolei Nikola Ziętowska i Maciej Kloskowski 

z Sopotu pokonali konkurencję w Mistrzo-

stwach Polski FTS Młodzieży Starszej. 

SPEŁNILI MARZENIE
10-LETNIEGO MAKSA

Najlepsze pary taneczne z całej Polski prezentowały swoje 
umiejętności w Rumi. Wszystko w ramach Mistrzostw Polski 
FTS w 10 Tańcach, które odbywały się 23 i 24 marca na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

TANCERZE
zawładnęli halą MOSiR

Nakrętka do nakrętki…

Mieszkańcy Rumi i okolic poznali chłopca pod 

koniec 2018 roku, przyłączając się do akcji 

społecznej pod nazwą „Do korka korek i uzbiera się 

worek”. Dzięki inicjatywie, rodzina Maksa może 

kontynuować walkę o jego zdrowie. Rehabilitacja 

jest potrzebna, ponieważ 10-latek cierpi na zespół 

Di George'a – czyli szereg wrodzonych wad 

genetycznych, powodujący liczne schorzenia, 

dysfunkcje i anomalie organizmu. Układ 

odpornościowy chłopca praktycznie nie istnieje, 

przez co nie może chodzić do szkoły czy bawić się 

z innymi dziećmi. Maks przeszedł także udar mózgu 

oraz dwie operacje serca. Mały rumianin często musi 

też odwiedzać szpitale.

Walka o zdrowie

Nadzieją na sprawność Maksa jest kosztowna 

rehabilitacja, w czym postanowił pomóc związany 

z Rumią artysta – Marek Gerwatowski. Rumianin 

i tenor Opery Krakowskiej zorganizował 10 marca 

w Parafii pw. św. Józefa i Judy Tadeusza koncert 

charytatywny pod tytułem „Zostań moim 

bohaterem”.

Zaproszenie do udziału w występie przyjęli artyści 

wykonujący różne gatunki muzyczne: śpiewacy 

operowi, a także wokaliści musicalowi i rozrywkowi, 

występujący między innymi na scenach Opery 

Bałtyckiej oraz Teatru Muzycznego w Gdyni. 

Solistom towarzyszył zespół kameralny, składający 

się z instrumentalistów z całego Pomorza. Na scenie 

pojawił się także bohater całego wydarzenia, czyli 

10-letni Maks.

Osoby, które zagościły w murach parafii, usłyszały 

między innymi „Imagine” Johna Lennona, 

„Żegnajcie przyjaciele” Andrew Webber'a czy też 

„Tolerancję” Stanisława Sojki .  Niektóre 

z zaprezentowanych utworów publiczność nuciła 

wraz z artystami, nagradzając ich owacjami na 

stojąco.

Niemożliwe stało się możliwe

– Bardzo dziękuję panu Markowi Gerwatowskiemu 

za zorganizowanie koncertu, który był przepiękny, 

artyści cudowni i niesamowicie empatyczni. Cała 

oprawa była na bardzo wysokim poziomie, a co 

najważniejsze, Maks pojedzie w lipcu na 

upragniony turnus. Jest szczęśliwy i pode-

kscytowany – podkreśla Aneta Mrozkowiak, mama 

Maksa. – To wspaniałe uczucie mieć wsparcie 

miasta i przyjaciół w tak trudnej drodze, jaką jest 

wychowanie chorego dziecka. Apeluję do 

wszystkich rodziców, którzy znają tę drogę, żeby 

nigdy się nie podawali – dodaje.

Głównym punktem wydarzenia była jednak licytacja 

na rzecz chłopca, prowadzona przez kierownika 

Domu Kultury „Janowo” Leszka Winczewskiego, 

oraz kwesta do puszek, którą zajęli się 

przedstawiciele Rady Miejskiej Rumi: Teresa Hebel, 

Leszek Grzeszczyk, Karolina Rydzewska, Beata 

Ławrukajtis oraz Lucyna Miotk. Dzięki hojności 

mieszkańców Rumi i okolic udało się zebrać łącznie 

12 810 złotych. Wśród przedmiotów cieszących się 

największym zainteresowaniem licytujących można 

wymienić: piłkę podpisaną przez rugbistki z drużyny 

Biało-Zielone Ladies Gdańsk (1200 złotych), obraz 

autorstwa rumskiego malarza Andrzeja Sobieraja 

(670 złotych), a także unikatowe kolczyki Instytutu 

Dekoracji Artystycznej Agu-Art (550 złotych).

„Wszyscy jesteście bohaterami”

– Jestem szczęśliwy i poruszony niezwykłą 

atmosferą, która panowała na koncercie – mówi 

Marek Gerwatowski, rumianin i tenor Opery 

Krakowskiej. – Dziękuję z całego serca publiczności, 

że byli z Maksem, że razem z nami wsparli tego 

młodego i dzielnego chłopca, bo dzięki temu 

wieczorowi Maks będzie mógł pojechać na 

upragniony obóz rehabilitacyjny. Dziękuję również 

znakomitym artystom, którzy nie pobrali 

honorariów za ten piękny koncert. Dziękuję także 

darczyńcom za hojność. Dziękuję wszystkim, którzy 

pomogli przy organizacji tego wydarzenia. Wszyscy 

j e s teśc ie  bohaterami  Maksa  –  doda je 

pomysłodawca koncertu.

Na scenie wystąpili: Bellcanti – Trzy Soprany 

(Karolina Sołomin, Maria Malinowska, Karolina 

Iwańska-Paśnicka), Agnieszka Król-Karecka (śpiew), 

Mariola Kurnicka (śpiew), Krzysztof Brzozowski 

(tenor), Kamil Pękala (baryton), a także Krzysztof 

Majda (śpiew). Wokalistom towarzyszyli: Paulina 

Leda (fortepian), Mateusz Lipiński (fortepian), 

Klaudia Kowacz (skrzypce), Alicja Różycka 

(wiolonczela), Magdalena Burkiewicz (flet), Patryk 

Purzycki (altówka) oraz Szymon Laskiewicz (klarnet).

Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu „Rumskie 

Spotkania Muzyczne” i zostało objęte honorowym 

patronatem burmistrza Rumi Michała Pasiecznego. 

W organizację koncertu włączyły się: MOSiR Rumia, 

Fundacja Serce Dziecka, Parafia pw. św. Józefa i Judy 

Tadeusza oraz Urząd Miasta Rumi.

Pomogli nie po raz pierwszy

Ponad 4 tysiące złotych udało się również zebrać 

organizatorom koncertu charytatywnego „Dla 

Dawida”. Wydarzenie odbyło się w murach 

Miejskiego Domu Kultury w Rumi. Dzięki 

zaangażowaniu pracowników jednostki oraz 

przedstawicieli Fundacji „Serce” im. Janusza 

Korczaka, nie tylko zrealizowano bogaty program 

artystyczny, ale i przeprowadzono zbiórkę pieniędzy 

oraz charytatywne licytacje. Pieniądze zostały 

przekazane na dalsze leczenie i rehabilitację 

17-latka, który skradł serca rumian podczas projektu 

„Wierszogadanie”.

Podczas koncertu charytatywnego, zorganizowanego dla 

chorującego na zespół Di George'a Maksa, udało się zebrać blisko 13 

tysięcy złotych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu artystów oraz 

hojnej publiczności, spełni się jedno z największych marzeń 10-latka. 

Iwona Pavlović

– Zawody okazały się wyjątkowym 

widowisk iem, które przyciągnęło 

mnóstwo osób. Jestem pełen podziwu dla 

wszystkich tancerzy oraz organizatorów. 

Hala MOSiR przeszła prawdziwą 

metamor fozę i  prezentowała s ię 

wspaniale – mówi radny Piotr Bartelke.
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Sport to nie wszystko

G ł ó w n y m i  a t r a k c j a m i  w y d a r z e n i a 

organizowanego przez studio Creative Dance, 

oprócz sportowych zmagań, były wieczorne 

gale oraz obecność wieloletniej tancerki oraz 

telewizyjnej osobowości – Iwony Pavlović. 

– Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. 

Widać gołym okiem, jak piękna jest sala, jak 

wszystko zostało przygotowane – podkreślała 

Iwona Pavlović. – Zauważyłam, że w Rumi 

poziom jest naprawdę wysoki. Przyjeżdżają 

tu  na j l epsze  par y  z  Federac j i  Tańca 

Sportowego, widzowie mają więc „top of the 

top”. W nomenklaturze programu „Taniec 

z gwiazdami” imprezę oceniam na 10 punktów 

– dodała wieloletnia tancerka i jurorka we 

wspomnianym programie.

Przekrój pokoleń

Pary taneczne rywalizowały w siedmiu 

kategoriach: juniorzy 12-14 lat, młodzież 16-18 

lat, młodzież starsza 16-21 lat, dorośli powyżej 

18 lat, senior I, senior II oraz senior III. 

P r zeds taw ic ie le  młodszych  ka tegor i i 

zaprezentowali swoje umiejętności podczas 

Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego 

o Puchar Burmistrza Rumi, który odbył się 

w ramach mistrzostw.

Podczas sobotnich zawodów wśród seniorów 

najlepsi okazali się Ewa i Mieczysław Cichy 

z Rumi. Natomiast w niedzielnym konkursie na 

zwycięstwo w tej samej kategorii wiekowej 

zasłużyli Róża i Tomasz Kucharczyk z Warszawy. 

Z kolei Nikola Ziętowska i Maciej Kloskowski 

z Sopotu pokonali konkurencję w Mistrzo-

stwach Polski FTS Młodzieży Starszej. 

SPEŁNILI MARZENIE
10-LETNIEGO MAKSA

Najlepsze pary taneczne z całej Polski prezentowały swoje 
umiejętności w Rumi. Wszystko w ramach Mistrzostw Polski 
FTS w 10 Tańcach, które odbywały się 23 i 24 marca na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

TANCERZE
zawładnęli halą MOSiR

Nakrętka do nakrętki…

Mieszkańcy Rumi i okolic poznali chłopca pod 

koniec 2018 roku, przyłączając się do akcji 

społecznej pod nazwą „Do korka korek i uzbiera się 

worek”. Dzięki inicjatywie, rodzina Maksa może 

kontynuować walkę o jego zdrowie. Rehabilitacja 

jest potrzebna, ponieważ 10-latek cierpi na zespół 

Di George'a – czyli szereg wrodzonych wad 

genetycznych, powodujący liczne schorzenia, 

dysfunkcje i anomalie organizmu. Układ 

odpornościowy chłopca praktycznie nie istnieje, 

przez co nie może chodzić do szkoły czy bawić się 

z innymi dziećmi. Maks przeszedł także udar mózgu 

oraz dwie operacje serca. Mały rumianin często musi 

też odwiedzać szpitale.

Walka o zdrowie

Nadzieją na sprawność Maksa jest kosztowna 

rehabilitacja, w czym postanowił pomóc związany 

z Rumią artysta – Marek Gerwatowski. Rumianin 

i tenor Opery Krakowskiej zorganizował 10 marca 

w Parafii pw. św. Józefa i Judy Tadeusza koncert 

charytatywny pod tytułem „Zostań moim 

bohaterem”.

Zaproszenie do udziału w występie przyjęli artyści 

wykonujący różne gatunki muzyczne: śpiewacy 

operowi, a także wokaliści musicalowi i rozrywkowi, 

występujący między innymi na scenach Opery 

Bałtyckiej oraz Teatru Muzycznego w Gdyni. 

Solistom towarzyszył zespół kameralny, składający 

się z instrumentalistów z całego Pomorza. Na scenie 

pojawił się także bohater całego wydarzenia, czyli 

10-letni Maks.

Osoby, które zagościły w murach parafii, usłyszały 

między innymi „Imagine” Johna Lennona, 

„Żegnajcie przyjaciele” Andrew Webber'a czy też 

„Tolerancję” Stanisława Sojki .  Niektóre 

z zaprezentowanych utworów publiczność nuciła 

wraz z artystami, nagradzając ich owacjami na 

stojąco.

Niemożliwe stało się możliwe

– Bardzo dziękuję panu Markowi Gerwatowskiemu 

za zorganizowanie koncertu, który był przepiękny, 

artyści cudowni i niesamowicie empatyczni. Cała 

oprawa była na bardzo wysokim poziomie, a co 

najważniejsze, Maks pojedzie w lipcu na 

upragniony turnus. Jest szczęśliwy i pode-

kscytowany – podkreśla Aneta Mrozkowiak, mama 

Maksa. – To wspaniałe uczucie mieć wsparcie 

miasta i przyjaciół w tak trudnej drodze, jaką jest 

wychowanie chorego dziecka. Apeluję do 

wszystkich rodziców, którzy znają tę drogę, żeby 

nigdy się nie podawali – dodaje.

Głównym punktem wydarzenia była jednak licytacja 

na rzecz chłopca, prowadzona przez kierownika 

Domu Kultury „Janowo” Leszka Winczewskiego, 

oraz kwesta do puszek, którą zajęli się 

przedstawiciele Rady Miejskiej Rumi: Teresa Hebel, 

Leszek Grzeszczyk, Karolina Rydzewska, Beata 

Ławrukajtis oraz Lucyna Miotk. Dzięki hojności 

mieszkańców Rumi i okolic udało się zebrać łącznie 

12 810 złotych. Wśród przedmiotów cieszących się 

największym zainteresowaniem licytujących można 

wymienić: piłkę podpisaną przez rugbistki z drużyny 

Biało-Zielone Ladies Gdańsk (1200 złotych), obraz 

autorstwa rumskiego malarza Andrzeja Sobieraja 

(670 złotych), a także unikatowe kolczyki Instytutu 

Dekoracji Artystycznej Agu-Art (550 złotych).

„Wszyscy jesteście bohaterami”

– Jestem szczęśliwy i poruszony niezwykłą 

atmosferą, która panowała na koncercie – mówi 

Marek Gerwatowski, rumianin i tenor Opery 

Krakowskiej. – Dziękuję z całego serca publiczności, 

że byli z Maksem, że razem z nami wsparli tego 

młodego i dzielnego chłopca, bo dzięki temu 

wieczorowi Maks będzie mógł pojechać na 

upragniony obóz rehabilitacyjny. Dziękuję również 

znakomitym artystom, którzy nie pobrali 

honorariów za ten piękny koncert. Dziękuję także 
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pomysłodawca koncertu.

Na scenie wystąpili: Bellcanti – Trzy Soprany 
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(tenor), Kamil Pękala (baryton), a także Krzysztof 
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Leda (fortepian), Mateusz Lipiński (fortepian), 

Klaudia Kowacz (skrzypce), Alicja Różycka 

(wiolonczela), Magdalena Burkiewicz (flet), Patryk 

Purzycki (altówka) oraz Szymon Laskiewicz (klarnet).

Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu „Rumskie 

Spotkania Muzyczne” i zostało objęte honorowym 
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W organizację koncertu włączyły się: MOSiR Rumia, 
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Pomogli nie po raz pierwszy

Ponad 4 tysiące złotych udało się również zebrać 
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17-latka, który skradł serca rumian podczas projektu 

„Wierszogadanie”.

Podczas koncertu charytatywnego, zorganizowanego dla 
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Iwona Pavlović

– Zawody okazały się wyjątkowym 

widowisk iem, które przyciągnęło 

mnóstwo osób. Jestem pełen podziwu dla 

wszystkich tancerzy oraz organizatorów. 

Hala MOSiR przeszła prawdziwą 

metamor fozę i  prezentowała s ię 

wspaniale – mówi radny Piotr Bartelke.
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Autora powieści „Jak zawsze” nie trzeba nikomu 

przedstawiać. Zygmunt Miłoszewski jest przede 

wszystkim znany z powieści kryminalnych, 

a największą sławą cieszy się jego trylogia 

o Teodorze Szackim (Uwikłanie, Ziarno prawdy, 

Gniew) – wciąż popularna i wznawiana. Jest 

również autorem próbującym swoich sił w innych 

gatunkach, co tym bardziej można odczuć w jego 

ostatniej powieści, która jest ciekawym 

eksperymentem literackim. 

Przyjęło się określać powieść Miłoszewskiego 

jako komedię ironiczno-romantyczną, ale jest to 

bardziej skomplikowany gatunkowo twór. 

W pewnym momencie komedia zostaje wyparta 

przez refleksyjne przemyślenia dotyczące życia, 

jak i naszego społeczeństwa, niekiedy mające 

tragiczny oddźwięk. Już sama idea przeniesienia 

się do przeszłości Polski w innym równoległym 

świecie sugeruje, że mamy również do czynienia 

z tworem science-fiction. Miłoszewski proponuje 

więc szaloną mieszankę, której nie da się 

sprowadzić do jednej formy gatunkowej, ale 

pomimo tej popkulturowej i postmodernistycznej 

otoczki, swoim liryzmem autor nawiązuje do 

tradycji polskiej literatury, co nadaje całości  

powiew świeżości.

Punkt wyjścia wydaje się banalny. Małżeństwo 

z 50-letnim stażem cofa się w czasie do momentu, 

kiedy ich miłość dopiero rozkwitała. Ponownie są 

młodzi i  dobrze pamiętają co przeżyli 

w pięćdziesięcioletnim małżeństwie. Zaczynają 

orientować się, że chociaż spotykają ludzi, których 

znali w młodości, to jednak otaczająca 

rzeczywistość jest zupełnie inna. To nie jest ta 

sama Polska lat 60., jaką znamy z podręczników. 

Historia Polski potoczyła się zupełnie innymi 

„Ni� Czyta� Dobre� Literatur�, Czyta� Najlep�ą”

Zygmunt Miłoszewski

Zygmunt Miłoszewski w zupełnie nowej odsłonie zadziwia polskiego czytelnika 
swoją zjawiskową powieścią. Jest to jedna z ciekawszych pozycji, jaka ukazała się 
na współczesnym rodzimym rynku. Ta nieprawdopodobna historia przenosi 
czytelnika w sentymentalną podróż do zniekształconej przeszłości, będącej 
wyzwaniem dla dojrzałej miłości głównych bohaterów.

 „Jak zawsze” 

torami. Sami bohaterowie mają problem, żeby 

zo r i en tować  s i ę  w  nowych  rea l i a ch , 

co momentami wydaje się nawet zabawne. W tej 

ciekawej sytuacji miłość bohaterów zostaje 

wystawiona na próbę i wydaje się, że autor 

szepcze nam starą jak świat mądrość, że „jak 

zawsze” miłość zwycięża wszystko, ale czy aby na 

pewno?

W tych jakże niecodziennych okolicznościach 

bohaterowie muszą zmierzyć się ze swoją 

przyszłością w przeszłości, analizując ją poprzez 

nową teraźniejszość i w tym zapętlonym 

szaleństwie muszą odnaleźć nową drogę dla swojej 

ponownie rodzącej się miłości. Warto więc sięgnąć 

po nową książkę, niezależnie od tego, czy się było 

fanem słynnej trylogii prokuratora Szackiego, 

bowiem każdy z czytelników znajdzie w najnowszej 

książce Miłoszewskiego coś dla siebie.

Polecam! Mariusz Hybiak

Była to druga edycja wydarzenia, które z roku na 

rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem 

mieszkańców Rumi, jak i wszystkich, którym 

bliska jest sztuka komiksu. 

Podczas festiwalu można było m.in. posłuchać 

rozmów z autorami oraz wykładów, obejrzeć 

filmy animowane i wystawy, poczytać komiksy 

z największej publicznej kolekcji w kraju, wziąć 

udział w warsztatach, zakupić nowości 

wydawnicze i wydania archiwalne, pograć w stare 

gry video oraz gry figurkowe.

– Muszę przyznać, że zaskoczyła mnie 

frekwencja, była zdecydowanie wyższa niż 

w ubiegłym roku. Zainteresowanie wystawców, 

autorów, graczy, a przede wszystkim fanów 

komiksu, przeszło nasze oczekiwania – mówi 

Krystyna Laskowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rumi. – Pojawiło się wielu młodych 

ludzi, często z dziećmi, żeby wziąć udział 

w targach wydawniczych, w spotkaniach 

autorskich, warsztatach czy grach, a przede 

wszystkim, żeby wspólnie spędzić czas – dodaje.

W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział 

ponad 1000 osób. W programie znalazły się m.in. 

spotkania z Piotrem Nowackim, znanym twórcą 

komiksów dla dzieci; Bartkiem Sztyborem, 

j ednym z  na jbardz ie j  u ty tu łowanych 

scenarzystów czy Bereniką Kołomycką, 

autorką komiksów, rysowniczką, rzeźbiarką 

i graficzką, laureatką Grand Prix Komiksu na 

MFKiG w Łodzi 2011.

Ważnym wydarzeniem festiwalu była premiera 

„Cymelii”, czyli antologii komiksów, która 

powstała w ramach warsztatów prowadzonych 

w Stacji Kultura przez Łukasza Kowalczuka. Jest to 

dziewięć krótkich opowieści autorstwa 

debiutantów oraz aspirujących autorów 

ukazujących biblioteki i książki w sposób, który 

nie uśpi czytelnika.

– Druga edycja festiwalu komiksowego Rumia 

Comic Con za nami. Atrakcje były oblegane przez 

cały dzień, a w strefie targowej wyprzedawały się 

komiksy. Dziękujemy gościom, moderatorom, 

wystawcom, partnerom, czytelnikom i wszystkim, 

którzy stworzyli świetną atmosferę. Rumia Comic 

Con 2 to nasz wspólny sukces! – mówi Łukasz 

Kowalczuk, współorganizator wydarzenia.

Równocześnie odbywały s ię warsztaty 

skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

I ch  p rowadzący  p r zekonywa l i  m . i n . ,

że scenariusze nie mają sensu oraz uczyli, jak 

stworzyć świetną historię... na jednej stronie!

Na czas festiwalu Stacja Kultura stała się też strefą 

rozrywki, w której można było przenieść się 

w czasie i zagrać na konsoli lub komputerze 

z poprzedniej epoki, czyli lat osiemdziesiątych 

i dziewięćdziesiątych. Nie zabrakło też pokazów

 i turniejów gier figurkowych. Dodatkową atrakcją 

były pokazy kreskówek Marvela oraz czytelnia 

komiksów Nova.

Organizatorzy zapewniają, że wydarzenie będzie 

kontynuowane. Kolejna edycja odbędzie się 

wiosną przyszłego roku. 

Teatr Tańca w Stacji Kultura
 – projekt edukacyjno-taneczny w  bibliotece

Projekt „Obłoki jasne nad tobą. Słowo. Obraz. 

Taniec.” łączy trzy z pozoru odmienne dziedziny 

sztuki: poezję, obraz i taniec. Motywem 

przewodnim jest twórczość gdańskiego pisarza, 

Pawła Huelle. Jego słowa zawarte w tomiku 

„Obłoki jasne nad tobą” staną się pretekstem do 

stworzenia spektaklu – teatru tańca, który będzie 

zw ieńczen i em i  i n t e rdy s cyp l i na rnym 

podsumowaniem wszystkich zajęć i doświadczeń 

zebranych w czasie trwania projektu. Pod okiem 

wybitnych choreografów, tancerzy i pedagogów 

uczestnicy przygotują etiudę ilustrującą słowa 

poety, które staną się początkiem tej twórczej 

przygody. Premiera spektaklu obędzie się w Stacji 

Kultura w czerwcu.

Uczestnikami projektu jest młodzież ze Szkoły 

Podstawowej nr 9 oraz z Liceum Ogólno-

kształcącego nr 2 w Rumi.

Natomiast prowadzący to: dr Andrzej Morawiec, 

Agata Gregorkiewicz, dr Katarzyna Pastuszak, 

Natalia Murawska, Julia Chomicz, Cocodjembe 

& Nandaloo.

Od marca do czerwca uczestnicy wezmą udział 

we wszechstronnych warsztatach z tańca 

klasycznego (balet), jazzu, improwizacji, tańca 

współczesnego oraz tańca afrykańskiego przy 

dźwiękach muzyki na żywo.

Projekt jest współorganizowany przez Instytut 

Muzyki i Tańca w ramach programu „Myśl 

w ruchu 2019!”.

To będzie roztańczony sezon w Rumi. Projekt „Obłoki jasne nad tobą. Słowo. Obraz. Taniec.” Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rumi zdobył pełne dofinansowanie z Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu „Myśl w ruchu 
2019!”. Na jego realizację instytucja otrzymała ponad 30 tysięcy złotych.

Święto komiksu w Rumi

Twórcy komiksu, wydawcy, a przede wszystkim miłośnicy popkultury zebrali się w Rumi, aby wspólnie 
wziąć udział w święcie komiksu. Wszystko za sprawą festiwalu Rumia Comic-Con, organizowanego 
przez Stację Kultura we współpracy ze znanym twórcą i edukatorem Łukaszem Kowalczukiem. 

Kultura 8 99Kultura 
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Święto komiksu w Rumi

Twórcy komiksu, wydawcy, a przede wszystkim miłośnicy popkultury zebrali się w Rumi, aby wspólnie 
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Kultura 8 99Kultura 
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MEVO – Rowerowa rewolucja

Korzystanie ze smartfona podczas przerwy? 

Pracownicy oraz uczniowie rumskich placówek oświatowych nie ograniczają się wyłącznie do realizacji 

programu nauczania. W ostatnim czasie na terenie Szkół Podstawowych numer 1 i 10 wprowadzono 

wiele innowacyjnych rozwiązań. Wszystko po to, by podczas szkolnych przerw uczniowie coraz rzadziej 

sięgali po smartfony.

klasy, uczniowie mogą wybrać, w jaki sposób chcą 

się przywitać z pedagogiem i kolegami: 

przytulając się, przybijając tzw. żółwika, podając 

dłoń lub przybijając piątkę. Filmik, który 

przedstawia tę zabawę, można zobaczyć na 

facebookowym profilu szkoły.

– Innowacje, które zostały wprowadzone na 

terenie placówki, są odpowiedzią na potrzeby 

naszych uczniów – mówi Beata Kędzierska, 

dyrektor SP nr 10. – Zależy nam, aby dzieci 

rozwi ja ły  s ię  n ie  ty lko podczas  zajęć 

edukacyjnych, ale również w czasie przerw 

międzylekcyjnych – podkreśla.

Niejedyni w mieście

O potrzebach uczniów intensywnie myśli także 

kadra Szkoły Podstawowej numer 1. Podopieczni 

tej placówki od niedawna mogą w wolnych 

chwilach odpocząć na kanapach, czytając 

komiksy i tematyczne gazetki, grać w gry 

planszowe, a nawet gry stolikowe i podłogowe, 

Schody do wiedzy

Jedną z nowinek, wprowadzonych przez kadrę 

Szkoły Podstawowej numer 10, są edukacyjne 

naklejki, które pojawiły się na schodach. Dzięki 

nim, uczniowie pokonujący stopnie, mogą nie 

tylko utrwalać sobie najważniejsze daty 

historyczne, ale i poznać zasady zdrowego stylu 

życia. Dyrekcja nie zapomniała również 

o przyjemnościach, zapewniając innowacje 

w postaci cymbergaja i piłkarzyków oraz udziału 

w różnorodnych przedsięwzięciach, takich jak 

filmowe wieczory czy ciekawe projekty 

edukacyjne.

Żółwik czy miś?

Nowoczesne podejście widać także w codziennej 

pracy nauczycieli, na co najlepszym przykładem 

może być inicjatywa podjęta przez Katarzynę 

Naczk. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej 

integruje dzieci oraz przekazuje im dobrą energię 

poprzez nietypowe powitania. Wchodząc do 

takie jak „kółko i krzyżyk” czy słynne już „klasy”.

– Kontynuujemy zasadę nieużywania telefonów, 

co wiąże się z tym, że poszukujemy dla naszych 

dzieciaków i młodzieży zdrowych oraz 

atrakcyjnych alternatyw. Nowe miejsca są tak 

atrakcyjne, że obowiązuje zasada: kto pierwszy, 

ten lepszy – zaznacza Arkadiusz Skrzyński, 

dyrektor SP nr 1. – Marzy nam się jeszcze 

stworzenie różnego rodzaju haseł na schodach, 

a dla młodszych podłogowego abecadła. 

Motywacja do podejmowania działań rośnie, gdy 

widzi się uśmiech i słyszy słowa zadowolenia ze 

strony uczniów. W miarę możliwości będziemy 

rozszerzać nasze działania – podsumowuje.

„Jedynka” uczestniczy również w licznych 

projektach, których celem jest m.in. zachęcenie 

najmłodszych do wspólnej zbiórki elektrośmieci, 

wymiana kulturowa ze szkołą w Tajlandii oraz 

pomoc w zakupie szczepionek dla dzieci w Sierra 

Leone, Czadzie, Sudanie Południowym i Angoli.

Od 26 marca w 14 pomorskich gminach, między innymi w Rumi, można korzystać z Systemu Roweru 

Metropolitalnego Mevo. Największy w Europie system publicznych jednośladów czwartej generacji cieszy 

się coraz większym zainteresowaniem. W samej Rumi zarejestrowało się już ponad 800 użytkowników. 

Krótka instrukcja

Samo wypożyczenie roweru jest intuicyjne i nie 

powinno zająć więcej niż kilkanaście sekund. 

Aby skorzystać z jednośladu, należy się najpierw 

zarejestrować – można to zrobić poprzez stronę 

internetową, za pomocą aplikacji na telefon oraz 

w biurze obsługi klienta. Gdy już się zalogujemy, 

trzeba doładować konto. Po zasileniu konta, 

możemy od razu wypożyczyć rower. Podczas jazdy 

możemy korzystać z opcji postoju, np. kiedy chcemy 

wejść do sklepu. Ponowna jazda jest możliwa po 

wybraniu w aplikacji opcji „wznów”. Po zakończonej 

jeździe, gdy chcemy już oddać jednoślad, wystarczy 

zamknąć blokadę znajdującą się na tylnym błotniku.

Rower waży około 30 kilogramów, czyli nawet 

dwukrotnie więcej od tradycyjnego jednośladu. 

W związku z tym na początku manewrowanie nim 

może się wydawać nieco utrudnione. Ciężar roweru 

jest też odczuwalny przy zdejmowaniu nóżki, która 

jest dokładnie taka jak w motocyklu. Dobrym 

sposobem na odblokowanie roweru jest 

postawienie na nóżce stopy i lekkie popchnięcie 

– Mevo jest rewolucją komunikacyjną metropolii. 

Rower ułatwi dojazd pracy, na uczelnię, zakupy czy 

spotkanie ze znajomymi. Łączenie podróży z komu-

nikacją publiczną jest od teraz dużo łatwiejsze – 

powiedział Michał Glaser, dyrektor biura Obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Trudny początek

System Roweru Metropolitalnego pierwotnie miał 

wystartować w listopadzie ubiegłego roku, jednak 

złe wyniki testów opóźniły inaugurację Mevo. Kilka 

tygodni temu rowery i aplikację sprawdzało 140 

niezależnych testerów, wówczas udało się 

wyeliminować wszelkie błędy. 

W ramach pierwszego etapu wprowadzania 

systemu, udostępnione zostało 30% docelowej floty 

rowerowej (tj. 1224 szt.), które można znaleźć przy 

660 stacjach. W Rumi stojaki zlokalizowane są m.in. 

przy ul. Sabata, Sobieskiego, Bydgoskiej, 

Stoczniowców, Gdańskiej, Żwirki i Wigury, Ceynowy, 

Dębogórskiej, Kosynierów i 1 Maja. Jak na razie nie 

wiadomo, kiedy użytkownicy będą mogli korzystać 

z całej floty, czyli 4080 jednośladów. 

–  Ten  pro jek t  pokaza ł  s i ł ę ,  j aka  t kw i 

w jedności samorządów. Dzięki współpracy 14 gmin 

udało się stworzyć najnowocześniejszy system 

rowerowy w Europie – podkreślił podczas 

oficjalnego otwarcia systemu Piotr Wittbrodt, 

zastępca burmistrza Rumi. – Mam nadzieję, 

że mieszkańcy Pomorza oraz nasi goście docenią 

trud włożony w to przedsięwzięcie – dodał.

roweru do przodu. Należy też pamiętać, aby przed 

jazdą ustawić siodełko i kierownicę zgodnie 

z preferencjami.

Centrum informacji

Z a c h ę c a m y  d o  o d w i e d z e n i a  s t r o n y 

www.rowermevo.pl, gdzie nie tylko można się 

zarejestrować, ale również zobaczyć mapę stacji 

Mevo, strefy dozwolone i niedozwolone, a także 

sprawdzić, gdzie zwrot roweru będzie wiązał się 

z dodatkową opłatą. Pomocna może się okazać 

zakładka „Jak to działa”, w której przystępnie 

op i sano  w ie l e  zagadn ień  zw iązanych 

z użytkowaniem roweru.

Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Dofinansowanie wynosi ponad 17 milionów złotych. 

Nie w tych szkołach

Edukacja Inwestycje 1110
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INWESTYCJE 
Bieżnia na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Zostały zakończone wszystkie roboty ziemne z wyjątkiem ostatecznego ukształtowania terenu od strony zachodniej bieżni. Wykonano odwodnienie 
bieżni. Trwają roboty związane z wykonaniem podbudowy bieżni oraz nawierzchni stanowisk lekkoatletycznych z asfaltobetonu. Zainstalowano 
fundamenty pod słupy oświetleniowe i wykonano okablowanie energetyczne. Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych.

12

Projekt Rewitalizacji Zagórza
i Góry Markowca 
Dobiega końca budowa kładki pieszo-rowerowej, usytuowanej 
równolegle do istniejącego mostu przy ul. Sabata. W ramach inwestycji 
wybudowany zostanie także fragment chodnika oraz ścieżki rowerowej. 

Trwa remont czterech budynków na Osiedlu Zagórze. Wyłoniono 
wykonawców na remont kolejnych trzech budynków.  

Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej na zagospodarowanie 
terenu osiedla. Zakres prac będzie obejmował m.in. powstanie placu 
zabaw, miejsc parkingowych, oświetlenia i wymianę przyłączy. 

Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych.

aktualizacja

Miasteczko rowerowe
Obecnie trwają prace brukarskie. Zostały ułożone obrzeża oraz układane 
są poszczególne warstwy podbudowy. Inwestycja realizowana 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Modernizacja placu zabaw
w Parku Janowskim

Została podpisana umowa. Pierwszym 
etapem będzie wykonanie projektu 
budowlanego (do końca kwietnia), 
drugim wykonanie robót budowlanych. 
Inwestycja obejmuje: ustawienie 10  
nowych urządzeń oraz wykonanie 
naw ie r z chn i  e l a s t y c zne j  wokó ł 
poszczególnych zabawek. Ze względów 
bezpieczeństwa plac zabaw zostanie 
o ds un i ę t y  o d  pa s a  d ro go wego 
i podzielony na 2 części: dla młodszych 
i starszych dzieci. Planowany termin 
zakończenia prac:  l ipiec 2019 r. 
Inwestycja realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 

Mieszkania komunalne
Obecnie zakończyły się prace murarskie drugiego piętra i trwają prace 
związane z układaniem stropów nad drugim piętrem. 

Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych.

Został przygotowany program funkcjonalno-użytkowy oraz 
dokumentacja przetargowa. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie 
przetargu. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Winda w Zespole Szkół
Ogólnokształcących 
Zakończono betonowanie szybu windy i rozpoczęto jego docieplanie. 

Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych.
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Budowa zespołu boisk
do siatkówki plażowej 
oraz trybun przy ZSO w Rumi
z podziałem na 2 części

Skwer Derdowskiego
i Wybickiego
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INWESTYCJE 
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aktualizacja
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Ulica Chodkiewicza 

Kilkadziesiąt osób w sobotę 30 marca spotkało 

się przy wyremontowanej ulicy z burmistrzem 

Michałem Pasiecznym, przewodniczący rady 

miejskiej Arielem Sinickim oraz radną Marią 

Bochniak. To między innymi dzięki ich 

s taran iom,  po ponad 40 la tach u l i ca 

Chodkiewicza zyskała nową nawierzchnię oraz 

kanalizację deszczową. 

– Dawniej  to był dramat.  Zimą błoto 

uniemożliwiające wejście na posesję, latem kurz 

pokrywający samochód i okna, po prostu wstyd 

było kogoś zaprosić – mówi Adam Świderski, 

który mieszka przy ulicy Chodkiewicza od 37 lat. 

– Dzisiaj mamy inny komfort życia, trzeba było 

kilka razy odwiedzić urząd i przy pomocy radnej 

pani Marii Bochniak udało się wprowadzić tu 

XXI wiek – dodaje.  

Inwestycja, warta ponad 2,3 miliona złotych, 

została zrealizowana dzięki zdobytemu 

Pan Stefan: Chciałem wypożyczyć rower 

Mevo, jednak nie posiadam smartfona 

z dostępem do internetu. Uzyskałem więc 

informację, że mogę skorzystać z karty 

RFID, która wyrabiana jest w urzędzie 

miasta. Czy mogą mi Państwo pomóc w tej 

sprawie?

Odpowiedź: Przede wszystkim musi się 

Pan zarejestrować w systemie – można to 

zrobić poprzez stronę internetową 

www.rowermevo.pl/rejestracja lub za 

pomocą aplikacji na telefon. Następnie 

należy uiścić opłatę inicjalną i wybrać 

odpowiednią ofertę. Jedną z możliwości 

wypożyczenia roweru jest wspomniane 

przez Pana użycie sparowanej z kontem 

karty zbliżeniowej RFID. Jak na razie 

opcja ta jest dedykowana wyłącznie tym 

gminom, które wydają karty mieszkańca 

zawierające odpowiedni czip. Jeśli nie 

m o ż e  P a n  s k o r z y s t a ć  z  w y ż e j 

wymienionych sposobów, powinien Pan 

się skontaktować z prowadzonym przez 

operatora systemu Biurem Obsługi 

Klienta, czynnym przez całą dobę pod 

numerem telefonu 58 350 20 20. Wszelkie 

informacje dostępne są również na 

stronie operatora www.rowermevo.pl. 

Pani Beata: Czy tereny z przeznaczeniem do 

występów cyrkowych są udostępniane 

przez miasto, czy może powinnam zwrócić 

się do osób prywatnych?

Odpowiedź: Od 2015 roku gmina nie 

udostępnia terenów stanowiących jej 

własność lub będących we władaniu 

gminy na prowadzenie działalności 

cyrkowej. Jedyną możliwością jest więc 

zwrócen ie  s ię  w te j  sprawie  do 

prywatnego podmiotu

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 m.in. na systemie roweru 
metropolitalnego MEVO.

Jeśli macie pytanie, na które powinni 
odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu Miasta 
Rumi, prześlijcie je na adres mailowy: 
p r o m o c j a @ u m . r u m i a . p l  b ą d ź  z a 
pośrednictwem facebookowego profilu: 
Miasto Rumia. Najciekawsze kwestie 
zostaną poruszone w kolejnym wydaniu. 

Po

Przed

W upalne dni kurz, a jesienią 
i zimą zalewane posesje oraz 
brak możliwości przejazdu. 
Tak przez kilkadziesiąt lat 
wyg ląda ła  r zeczywis tość 
m i e s z k a ń c ó w  u l i c y 
Chodkiewicza. W połowie 
m a r c a  z a k o ń c z y ł a  s i ę 
inwestycja, dzięki której te 
problemy to już przeszłość. 
Teraz rumianie postanowili 
o f i c j a l n i e  p o d z i ę k o w a ć 
przedstawicielom samorządu.

dofinansowaniu oraz w porozumieniu 

z mieszkańcami. To oni zdecydowali między 

innymi o tym, że zamiast chodników pojawił się 

ciąg pieszo-jezdny. 

– Problem z tą ulicą przechodził z kadencji na 

kadencję. Przyszedł w końcu taki moment, 

około 2 lata temu, kiedy mieszkańcy się 

skrzyknęli ,  zaczęl i  nas systematycznie 

odwiedzać i wspólnie szukaliśmy na to środków. 

Ostatecznie, dzięki wsparciu burmistrza 

Michała Pasiecznego i całej rady miejskiej, 

udało się zrealizować tę inwestycję – wyjaśnia 

Maria Bochniak, radna. – Mieszkańcy bardzo 

się ucieszyli, gdy droga została oddana do 

użytku, dlatego wyszli z inicjatywą spotkania, 

podczas którego podziękują miejskim władzom. 

Tak też się stało – dodaje. 

Zwieńczeniem spotkania było symboliczne 

przecięcie wstęgi oraz otwarcie szampana. 

G O T O W A

Samorząd14 15Inwestycje
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Od listopada 2018 roku Rada Miejska Rumi obraduje w nowym składzie. Radni nowej kadencji 
odpowiedzieli na pytania redakcji Rumskich Nowin i przedstawili swoje plany dotyczące pracy 
w samorządzie. 

budownictwo jednorodzinne. Do Rumi przyjechało 

wówczas wiele osób z głębi Polski, które wniosły coś 

nowego, świeżego. Miejsca, które dawniej były 

polami miejscowych kaszubskich gospodarzy 

zamieniły się w osiedla mieszkaniowe. Jako 

ciekawostkę mogę dodać, że dawniej grałem 

w zespole razem z p. Leszkiem Winczewskim, 

obecnym kierownikiem Domu Kultury SM Janowo. 

Była to grupa Ministrantus, która działała przy 

parafii NMP Wspomożenia Wiernych w moich 

młodzieńczych latach. 

W wolnych chwilach: lubię jeździć rowerem, 

szczególnie po najbliższej okolicy – do Chyloni, 

Rewy czy Pucka. Rowerem jeżdżę też do pracy, 

chociaż w tym przypadku korzystam często ze 

skutera. Jazda jednośladami to oszczędność, ale 

też dbałość o ekologię. Lubię także pracować 

w przydomowym ogródku. 

W Radzie Miejskiej: obecnie jako radny zajmuję 

s i ę  t rudnymi  i  wraż l iwymi  sprawami 

społecznymi. Pełnię funkcję przewodniczącego 

Komisji Społecznej, w której dbamy o właściwy 

dialog z mieszkańcami np. w sprawach 

dotyczących przydziału mieszkań. Również 

praca z radnymi w Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej absorbuje dużo czasu, jednak 

dla Rumi warto się poświęcać. Ponadto jako 

członek Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa 

staram się naciskać na budowę dróg lokalnych 

przyjętych do realizacji w poprzednich 

kadencjach,  a także przebudowę tych 

istniejących na lepsze i mniej kolizyjne. Chodzi 

m.in. o takie skrzyżowania jak to między ulicami 

Starowiejską a Wybickiego. 

tamtych czasów: Marii Stuart czy Katarzynie 

Medycejskiej. Były to postacie tragiczne, królowe, 

które nie miały dużego wpływu na swój los. 

Chętnie sięgam po książki takich pisarek jak 

Paullina Simons czy Philippa Gregory. Moją pasją 

jest też śpiew. Bliski jest mi szczególnie gospel, 

chociaż grałam też na akordeonie i pianinie. 

W Radzie Miejskiej: zwracam szczególną uwagę 

na kwestie oświatowe. W ostatnim czasie 

szczególnie martwią mnie dokonywane na 

poziomie ministerialnym reformy, których koszt  

w olbrzymiej części muszą pokrywać właśnie 

samorządy. Jestem za tym, aby przekazywać na 

rzecz placówek oświatowych jak największe 

kwoty, jednak nasz budżet nie jest z gumy, 

a subwencja wciąż jest niewystarczająca. 

Na szczęście w Rumi udaje się utrzymywać edukację 

na wysokim poziomie, choć nikt nam tego nie 

ułatwia. Chciałabym także, aby w mieście rozwijać 

kulturę. Szczególnie brakuje nam sali koncertowej 

z prawdziwego zdarzenia. Mam nadzieję, 

że wkrótce uda się nad tym tematem pochylić. 

w trudnych sytuacjach przynosi wiele radości. 

Uwielbiam uczucie, kiedy po latach spotyka się 

absolwentów i  widzi w nich dorosłych 

fantastycznych ludzi. To daje mi ogromną 

satysfakcję. 

W wolnych chwilach: staram się jak najwięcej 

czytać. Ostatnio chętnie sięgam po powieści 

obyczajowo-kryminalne, szczególnie te autorów 

skandynawskich, takich jak Henning Mankell. 

Ku l tura  skandynawska wydaje  mi  s ię 

interesująca, łączy wiele sprzeczności. Z jednej 

strony jej przedstawiciele deklarują się jako 

szczęśliwi, z drugiej strony szczególnie często 

popełniają samobójstwa. Poza książkami lubię 

jeździć na rowerze. Wolny czas poświęcam też 

mojej rodzinie. 

W Radzie Miejskiej: angażuję się między innymi 

w projekty oświatowe. Na sercu leży mi trzeci etap 

rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6. Liczę, że uda 

nam się znaleźć dodatkowe środki na tę inwestycję. 

Równie ważna jest także budowa nowej szkoły 

dedykowanej mieszkańcom Białej Rzeki. Nasze 

miasto potrzebuje też ratusza z prawdziwego 

zdarzenia. Chodzi nie tylko o polepszenie warunków 

pracy urzędników, lecz także o stworzenie miejskiego 

centrum. Przez brak takiego miejsca Rumia traci na 

wizerunku. Ponadto cieszę się, że tak chętnie 

poruszane są tematy terenów inwestycyjnych czy 

mieszkań komunalnych. W tej ostatniej kwestii udało 

się całej Radzie Miejskiej odnieść szczególny sukces – 

po raz pierwszy od 27 lat rozpoczęto budowę 

nowych lokali tego typu. 

SYLWETKI RadnYCH Rumi

O sobie: moja rodzina od pokoleń mieszka 

w centrum Rumi. Pamiętam czasy, kiedy 

decydowano o budowie Spółdzielni Mieszkaniowej 

Janowo. To wydarzenie zmieniło oblicze naszego 

miasta, w którym do tej pory dominowało raczej 

Michał Kryża

O sobie: jestem nauczycielem edukacji 

wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 

a także pedagogiem szkolnym. W zawodzie 

pracuję już 26 lat. Pochodzę z rodziny 

nauczycielskiej. Moi rodzice stwierdzili kiedyś, że ja 

też mogłabym czuć się dobrze w roli nauczyciela 

i mieli rację. Dzisiaj nie zmieniłabym tego zawodu 

na inny. Największą przyjemnością w mojej pracy 

jest po prostu słuchanie dzieci. Czasami nauczyciel 

może wychwycić w dziecku coś więcej niż rodzic,

a dzięki temu pomóc czy nakierować. Taka pomoc 

sprawia ogromną satysfakcję. Tak samo jak 

spotkania z absolwentami po latach. 

W wolnych chwilach: interesuję się historią, 

szczególnie Anglii i Francji doby XV-XVI wieku. 

Lubię dowiadywać się o wielkich kobietach 

Lucyna Miotk

Maria Bochniak
O sobie: całe moje życie zawodowe związane jest 

ze szkolnictwem. Od prawie 30 lat pracuję jako 

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 6, której 

jestem też absolwentką. Nie zamieniłabym 

zawodu nauczyciela na żaden inny. Praca 

z dziećmi, wspieranie ich rozwoju, pomaganie im 

– Największe zmiany w uchwale budżetowej 

dotyczyły przekazania dodatkowych środków 

na wykonanie dokumentacji oraz prac 

projektowych niezbędnych do budowy drogi 

popiołowej (trzeciej nitki komunikacyjnej do 

Gdyn i ) ,  uk ładu drogowego na  Gór ze 

Markowca, ulicy Katowickiej, ulicy Harcerskiej, 

a także łącznika ulicy Batorego. Łącznie to aż 

780 tysięcy złotych – wylicza przewodniczący 

rady miejskiej Ariel Sinicki. – Ponadto 

dodatkowy milion złotych przekażemy na 

wykup gruntów pod budowę dróg – dodaje.

Rada zdecydowała się również zwiększyć o 100 

tysięcy złotych wydatki na przygotowanie 

niezbędnych analiz dotyczących możliwości 

realizacji gminnych przedsięwzięć w modelu 

partnerstwa publiczno-prywatnego.

– W tym kontekście należy wspomnieć, że 

gmina jest coraz bliżej budowy nowego ratusza 

w formule tak zwanego PPP. To jedyny sposób, 

by realizując to zadanie, nie zablokować innych 

oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji 

oraz działań społecznych. W tym modelu to 

partner gwarantuje sfinansowanie obiektu oraz 

zagospodarowanie przestrzeni, a gmina 

zapewnia grunt – wyjaśnia przewodniczący. – 

W ostatnim czasie spośród urzędników 

powołany został też zespół, którego zadaniem 

jest doprowadzenie do powstania nowej 

siedziby urzędu miasta – podkreśla.

S a m o r z ą d o w c y  p o s t a n o w i l i  ró w n i e ż 

przeznaczyć dodatkowe pieniądze na 

inwestycje związane z bezpieczeństwem 

mieszkańców, między innymi na zakup sprzętu 

dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi 

oraz na modernizację rumskiego komisariatu. 

Przybędzie też lamp ulicznych, między innymi 

przy ul .  K lonowej ,  Dębogórskie j  oraz 

Towarowej, na co gmina wyda 400 tysięcy 

złotych.

– Pierwsze pieniądze, w kwocie 300 tysięcy 

złotych,  zostały też przeznaczone na 

stworzenie Błoni Janowskich. Chcemy, żeby 

ten projekt już ruszył – tłumaczy Ariel Sinicki. – 

Gmina przekazała również pieniądze na 

zakup ławek dla karmiących matek. Pojawią 

się one w parkach Żelewskiego i Starowiejskim, 

najpóźniej w maju – dopowiada przewo-

dniczący.

Oprócz tego samorządowcy obradowali nad 

Drogi, budowa nowego urzędu miasta, węzły integracyjne, sprawozdania jednostek, Błonia 
Janowskie, bezpieczeństwo i oświetlenie uliczne – to główne tematy podejmowane przez Radę 
Miejską Rumi w czwartek 28 marca. Gmina przeznaczyła na wspomniane przedsięwzięcia kolejne 
pieniądze, dzięki czemu prace wejdą na następne etapy.

Miliony złotych na kolejne inwestycje

kontynuacją działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałaniu narkomanii w środowisku 

lokalnym. Przyjęto też program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie gminy w roku 

2019, a także plany zagospodarowania 

przestrzennego miasta w okolicach ulicy 

Łokietka oraz Żeglarzy. Ponadto podczas sesji 

swoje sprawozdania przedstawiali kierownicy 

i pracownicy miejskich jednostek.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni 

z działań, które realizują: Miejski Dom Kultury, 

Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Rumi, a także Dom Kultury 

Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo, który 

współfinansujemy. Tysiące mieszkańców 

korzysta z ofert wspomnianych jednostek – 

podkreśla przewodniczący rady miejskiej. – 

Swoje sprawozdania przedstawiły również 

administracja budynków komunalnych oraz 

cmentarz komunalny.  Krótko mówiąc, 

pozytywnie podsumowaliśmy rok 2018 – 

skwitował Ariel Sinicki.
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Od listopada 2018 roku Rada Miejska Rumi obraduje w nowym składzie. Radni nowej kadencji 
odpowiedzieli na pytania redakcji Rumskich Nowin i przedstawili swoje plany dotyczące pracy 
w samorządzie. 

budownictwo jednorodzinne. Do Rumi przyjechało 

wówczas wiele osób z głębi Polski, które wniosły coś 

nowego, świeżego. Miejsca, które dawniej były 

polami miejscowych kaszubskich gospodarzy 

zamieniły się w osiedla mieszkaniowe. Jako 

ciekawostkę mogę dodać, że dawniej grałem 

w zespole razem z p. Leszkiem Winczewskim, 

obecnym kierownikiem Domu Kultury SM Janowo. 

Była to grupa Ministrantus, która działała przy 

parafii NMP Wspomożenia Wiernych w moich 

młodzieńczych latach. 

W wolnych chwilach: lubię jeździć rowerem, 

szczególnie po najbliższej okolicy – do Chyloni, 

Rewy czy Pucka. Rowerem jeżdżę też do pracy, 

chociaż w tym przypadku korzystam często ze 

skutera. Jazda jednośladami to oszczędność, ale 

też dbałość o ekologię. Lubię także pracować 

w przydomowym ogródku. 

W Radzie Miejskiej: obecnie jako radny zajmuję 

s i ę  t rudnymi  i  wraż l iwymi  sprawami 

społecznymi. Pełnię funkcję przewodniczącego 

Komisji Społecznej, w której dbamy o właściwy 

dialog z mieszkańcami np. w sprawach 

dotyczących przydziału mieszkań. Również 

praca z radnymi w Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej absorbuje dużo czasu, jednak 

dla Rumi warto się poświęcać. Ponadto jako 

członek Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa 

staram się naciskać na budowę dróg lokalnych 

przyjętych do realizacji w poprzednich 

kadencjach,  a także przebudowę tych 

istniejących na lepsze i mniej kolizyjne. Chodzi 

m.in. o takie skrzyżowania jak to między ulicami 

Starowiejską a Wybickiego. 

tamtych czasów: Marii Stuart czy Katarzynie 

Medycejskiej. Były to postacie tragiczne, królowe, 

które nie miały dużego wpływu na swój los. 

Chętnie sięgam po książki takich pisarek jak 

Paullina Simons czy Philippa Gregory. Moją pasją 

jest też śpiew. Bliski jest mi szczególnie gospel, 

chociaż grałam też na akordeonie i pianinie. 

W Radzie Miejskiej: zwracam szczególną uwagę 

na kwestie oświatowe. W ostatnim czasie 

szczególnie martwią mnie dokonywane na 

poziomie ministerialnym reformy, których koszt  

w olbrzymiej części muszą pokrywać właśnie 

samorządy. Jestem za tym, aby przekazywać na 

rzecz placówek oświatowych jak największe 

kwoty, jednak nasz budżet nie jest z gumy, 

a subwencja wciąż jest niewystarczająca. 

Na szczęście w Rumi udaje się utrzymywać edukację 

na wysokim poziomie, choć nikt nam tego nie 

ułatwia. Chciałabym także, aby w mieście rozwijać 

kulturę. Szczególnie brakuje nam sali koncertowej 

z prawdziwego zdarzenia. Mam nadzieję, 

że wkrótce uda się nad tym tematem pochylić. 

w trudnych sytuacjach przynosi wiele radości. 

Uwielbiam uczucie, kiedy po latach spotyka się 

absolwentów i  widzi w nich dorosłych 

fantastycznych ludzi. To daje mi ogromną 

satysfakcję. 

W wolnych chwilach: staram się jak najwięcej 

czytać. Ostatnio chętnie sięgam po powieści 

obyczajowo-kryminalne, szczególnie te autorów 

skandynawskich, takich jak Henning Mankell. 

Ku l tura  skandynawska wydaje  mi  s ię 

interesująca, łączy wiele sprzeczności. Z jednej 

strony jej przedstawiciele deklarują się jako 

szczęśliwi, z drugiej strony szczególnie często 

popełniają samobójstwa. Poza książkami lubię 

jeździć na rowerze. Wolny czas poświęcam też 

mojej rodzinie. 

W Radzie Miejskiej: angażuję się między innymi 

w projekty oświatowe. Na sercu leży mi trzeci etap 

rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6. Liczę, że uda 

nam się znaleźć dodatkowe środki na tę inwestycję. 

Równie ważna jest także budowa nowej szkoły 

dedykowanej mieszkańcom Białej Rzeki. Nasze 

miasto potrzebuje też ratusza z prawdziwego 

zdarzenia. Chodzi nie tylko o polepszenie warunków 

pracy urzędników, lecz także o stworzenie miejskiego 

centrum. Przez brak takiego miejsca Rumia traci na 

wizerunku. Ponadto cieszę się, że tak chętnie 

poruszane są tematy terenów inwestycyjnych czy 

mieszkań komunalnych. W tej ostatniej kwestii udało 

się całej Radzie Miejskiej odnieść szczególny sukces – 

po raz pierwszy od 27 lat rozpoczęto budowę 

nowych lokali tego typu. 

SYLWETKI RadnYCH Rumi

O sobie: moja rodzina od pokoleń mieszka 

w centrum Rumi. Pamiętam czasy, kiedy 

decydowano o budowie Spółdzielni Mieszkaniowej 

Janowo. To wydarzenie zmieniło oblicze naszego 

miasta, w którym do tej pory dominowało raczej 

Michał Kryża

O sobie: jestem nauczycielem edukacji 

wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, 

a także pedagogiem szkolnym. W zawodzie 

pracuję już 26 lat. Pochodzę z rodziny 

nauczycielskiej. Moi rodzice stwierdzili kiedyś, że ja 

też mogłabym czuć się dobrze w roli nauczyciela 

i mieli rację. Dzisiaj nie zmieniłabym tego zawodu 

na inny. Największą przyjemnością w mojej pracy 

jest po prostu słuchanie dzieci. Czasami nauczyciel 

może wychwycić w dziecku coś więcej niż rodzic,

a dzięki temu pomóc czy nakierować. Taka pomoc 

sprawia ogromną satysfakcję. Tak samo jak 

spotkania z absolwentami po latach. 

W wolnych chwilach: interesuję się historią, 

szczególnie Anglii i Francji doby XV-XVI wieku. 

Lubię dowiadywać się o wielkich kobietach 

Lucyna Miotk

Maria Bochniak
O sobie: całe moje życie zawodowe związane jest 

ze szkolnictwem. Od prawie 30 lat pracuję jako 

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 6, której 

jestem też absolwentką. Nie zamieniłabym 

zawodu nauczyciela na żaden inny. Praca 

z dziećmi, wspieranie ich rozwoju, pomaganie im 

– Największe zmiany w uchwale budżetowej 

dotyczyły przekazania dodatkowych środków 

na wykonanie dokumentacji oraz prac 

projektowych niezbędnych do budowy drogi 

popiołowej (trzeciej nitki komunikacyjnej do 

Gdyn i ) ,  uk ładu drogowego na  Gór ze 

Markowca, ulicy Katowickiej, ulicy Harcerskiej, 

a także łącznika ulicy Batorego. Łącznie to aż 

780 tysięcy złotych – wylicza przewodniczący 

rady miejskiej Ariel Sinicki. – Ponadto 

dodatkowy milion złotych przekażemy na 

wykup gruntów pod budowę dróg – dodaje.

Rada zdecydowała się również zwiększyć o 100 

tysięcy złotych wydatki na przygotowanie 

niezbędnych analiz dotyczących możliwości 

realizacji gminnych przedsięwzięć w modelu 

partnerstwa publiczno-prywatnego.

– W tym kontekście należy wspomnieć, że 

gmina jest coraz bliżej budowy nowego ratusza 

w formule tak zwanego PPP. To jedyny sposób, 

by realizując to zadanie, nie zablokować innych 

oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji 

oraz działań społecznych. W tym modelu to 

partner gwarantuje sfinansowanie obiektu oraz 

zagospodarowanie przestrzeni, a gmina 

zapewnia grunt – wyjaśnia przewodniczący. – 

W ostatnim czasie spośród urzędników 

powołany został też zespół, którego zadaniem 

jest doprowadzenie do powstania nowej 

siedziby urzędu miasta – podkreśla.

S a m o r z ą d o w c y  p o s t a n o w i l i  ró w n i e ż 

przeznaczyć dodatkowe pieniądze na 

inwestycje związane z bezpieczeństwem 

mieszkańców, między innymi na zakup sprzętu 

dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi 

oraz na modernizację rumskiego komisariatu. 

Przybędzie też lamp ulicznych, między innymi 

przy ul .  K lonowej ,  Dębogórskie j  oraz 

Towarowej, na co gmina wyda 400 tysięcy 

złotych.

– Pierwsze pieniądze, w kwocie 300 tysięcy 

złotych,  zostały też przeznaczone na 

stworzenie Błoni Janowskich. Chcemy, żeby 

ten projekt już ruszył – tłumaczy Ariel Sinicki. – 

Gmina przekazała również pieniądze na 

zakup ławek dla karmiących matek. Pojawią 

się one w parkach Żelewskiego i Starowiejskim, 

najpóźniej w maju – dopowiada przewo-

dniczący.

Oprócz tego samorządowcy obradowali nad 

Drogi, budowa nowego urzędu miasta, węzły integracyjne, sprawozdania jednostek, Błonia 
Janowskie, bezpieczeństwo i oświetlenie uliczne – to główne tematy podejmowane przez Radę 
Miejską Rumi w czwartek 28 marca. Gmina przeznaczyła na wspomniane przedsięwzięcia kolejne 
pieniądze, dzięki czemu prace wejdą na następne etapy.

Miliony złotych na kolejne inwestycje

kontynuacją działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałaniu narkomanii w środowisku 

lokalnym. Przyjęto też program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie gminy w roku 

2019, a także plany zagospodarowania 

przestrzennego miasta w okolicach ulicy 

Łokietka oraz Żeglarzy. Ponadto podczas sesji 

swoje sprawozdania przedstawiali kierownicy 

i pracownicy miejskich jednostek.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni 

z działań, które realizują: Miejski Dom Kultury, 

Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Rumi, a także Dom Kultury 

Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo, który 

współfinansujemy. Tysiące mieszkańców 

korzysta z ofert wspomnianych jednostek – 

podkreśla przewodniczący rady miejskiej. – 

Swoje sprawozdania przedstawiły również 

administracja budynków komunalnych oraz 

cmentarz komunalny.  Krótko mówiąc, 

pozytywnie podsumowaliśmy rok 2018 – 

skwitował Ariel Sinicki.
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Redakcja Rumskich Nowin: Pani Agnieszko, ponownie udało się Pani 

wygrać konkurs i objąć stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury 

w Rumi. Z pewnością przyczyniły się do tego działania, które podejmowała 

Pani w ostatnich latach jako szef jednostki. Które z tych projektów określiłaby 

Pani jako najbardziej znaczące?

Agnieszka Skawińska: Wszystkie wprowadzone do repertuaru zmiany 

wydają mi się równie ważne. Jeśli chodzi o edukację kulturalną, 

podkreśliłabym projekt „Rumski Wokal”, który wspiera wszystkich 

miłośników śpiewu. Także projekt „Wierszogadanie”, ponieważ tu mogą się 

wykazać talenty aktorskie. Natomiast „Lekcje z Kulturą” angażują bardzo 

wielu uczniów. Organizujemy też imprezy artystyczne, takie jak „Letni House 

i zimne lody”, w ramach którego powstała strefa relaksu z muzyką 

elektroniczną. Odbywał się też „Wiosenny piknik”, gdzie ku uciesze 

mieszkańców Rumi i Trójmiasta zaprezentowały się gwiazdy sceny 

alternatywnej, między innymi Gaba Kulka, Fisz Emade Tworzywo czy Łąki 

Łan. Święto Kolorów, czyli Holi Festival, także został ciepło przyjęty przez 

rumian, głównie przez młodzież. Z „trwałych przedsięwzięć” cieszy mnie 

remont łazienek, schodów, odnowa warstwy malarskiej budynku, jak 

również zakup sprzętu technicznego, nagłośnienia, oświetlenia i nie tylko.

RRN: Sporo tego. Czy frekwencja i zainteresowanie poszczególnymi 

działaniami MDK-u rekompensują włożony w nie wysiłek? Co Pani zdaniem 

jest miarą udanego przedsięwzięcia?

AS: Tendencja jest zwyżkowa, od początku 2016 roku zainteresowanie 

naszymi wydarzeniami rośnie. Repertuar znacząco się poszerzył, zatem 

i liczba odwiedzających nas gości znacznie wzrosła. Czasem zainteresowani 

nie mieszczą się już w budynku, gdyż wszystkie miejsca siedzące i stojące są 

już zajęte. Dlatego też w drugiej sali zamontowaliśmy telebim, 

umożliwiający prowadzenie transmisji na żywo. W ten sposób zyskaliśmy 

około 30 miejsc siedzących. Cieszy mnie bardzo, że mamy dobry kontakt 

z każdą grupą wiekową: dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. 

Natomiast najlepszą oceną każdego przedsięwzięcia jest reakcja ludzi, ich 

przeżycia i radość z doświadczeń, którymi dzielą się po każdym wydarzeniu.

RRN: Mieszkańcy i goście często widzą jedynie efekt finalny. Jakie 

sektory działalności rumskiego MDK-u wymagają największych nakładów 

pracy? 

AS:  Najbardziej pracochłonne jest przygotowanie imprez, tym bardziej, 

że w miesiącu mamy ich nawet kilkanaście. Tempo jest zatem bardzo 

szybkie, a trzeba dbać o promocję wydarzenia, merytoryczną część imprezy, 

zapewnienie różnorodności artystycznej, rozmowy z artystami, 

przygotowanie sali i tak dalej. Druga ważna i wymagająca dużych 

nakładów pracy działalność to sekcje artystyczne i edukacyjne, których 

mamy dziewięć. Instruktorzy codziennie prowadzą zajęcia z liczną grupą 

dzieci, młodzieży czy też seniorów, a jednocześnie zajmują się sprawami 

z kalendarza imprez. Trudno jest to połączyć. Nie wspomnę o sprawach 

administracyjnych , które są nieodłączną częścią naszej pracy.

RRN: Czy może Pani zdradzić, w jakim kierunku będzie zmierzał MDK? 

Jakie ma Pani plany wobec jednostki i zespołu?

– świeżo upieczonym dyrektorem MDK-u

Agnieszką
Skawińską

Wywiad z

 AS: Stawiam na rozwój. Zespół MDK, łącznie ze mną, cały czas podnosi 

swoje kwalifikacje, biorąc udział w przeróżnych szkoleniach. Przede 

wszystkim zależy mi na tym, abyśmy byli blisko ludzi i wraz z nimi tworzyli 

społeczność zaangażowaną w kulturę. Liczy się dla mnie współpraca

z innymi jednostkami, urzędem, szkołami, stowarzyszeniami i fundacjami, 

ponieważ dzięki współdziałaniu wszyscy zyskują , rozwijają się i wzrastają 

w swoich ideach. Chciałabym, aby dzięki propozycjom artystycznym

i edukacyjnym, lokalna społeczność zyskiwała świadomość pomocną

w pracy z samym sobą i motywowała do samorozwoju.

RRN: Ostatnie pytanie. Czy zaryzykowałaby Pani stwierdzenie, że MDK 

stanowi dla niektórych mieszkańców Rumi i okolic drugi dom? 

AS: Z pewnością dla mnie jest to drugi dom. Myślę też, że nasi stali 

bywalcy powiedzieliby o sobie to samo. Niezwykła aura dworku przyciąga

i sprawia, że człowiek czuje się tu po prostu dobrze. Często też słyszę od 

artystów, którzy przyjeżdżają do nas na swoje wystąpienia, że mają 

wrażenie, jakby byli u siebie. Myślę, że to znaczący komplement dla 

Miejskiego Domu Kultury w Rumi, z czego ogromnie się cieszę.

RRN: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Agnieszka Skawińska – aktorka scen muzycznych i dramatycznych. 

Zadebiutowała na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Przez wiele lat 

współpracowała z różnymi teatrami w Polsce, m.in. Teatrem Polskim w Szczecinie 

czy Teatrem Gdynia Główna. Występowała również dla publiczności polonijnej 

w Szwecji, Niemczech, Rumunii i Kanadzie. Animatorka i organizatorka życia 

kulturalnego, jest pomysłodawczynią projektów edukacyjno-artystycznych, 

takich jak: „Rumski Wokal”, „Wierszogadanie” czy „Lekcje z Kulturą”. Reżyserka, 

wokalistka, prowadząca warsztaty teatralne i rozwojowe. Studentka kierunku 

„Diagnoza i terapia pedagogiczna” w Gdańsku. Grała i koncertowała na wielu 

festiwalach, m.in. na  XIX Międzynarodowym Festiwalu „Kalejdoskop Form 

Muzycznych” czy też XX Festiwalu Szekspirowskim. Osobowość roku 2018

w kategorii kultura w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego. Od 2016 roku jest 

dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Rumi.

Nauka z łopatą w rękach

Pod Miejskim Domem Kultury w Rumi dzieci oraz 

wychowawcy z niepublicznego przedszkola Iskierka 

spotkali się z samorządowcami. Zastępca burmistrza 

Piotr Wittbrodt wraz z przewodniczącym rady 

miejskiej Arielem Sinickim poprosili najmłodszych

o pomoc w sadzeniu ważnych dla środowiska 

naturalnego roślin.

– Rok i dwa lata temu sadziliśmy drzewa. Tym razem 

przy Dworku pod Lipami pojawiły się miododajne 

krzewy, takie jak: forsycja, oczar, ognik, perukowiec 

czy budleja. W przyszłości chcemy pójść o krok dalej, 

może doczekamy się nawet miejskich pasiek – mówi 

Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi. – 

Wspólne sadzenie jest też okazją do edukowania 

najmłodszych. W końcu jesteśmy po to, by wyjaśnić 

dzieciom, dlaczego obecność roślin oraz pszczół jest 

niezwykle istotna dla całej ludzkości – podkreśla.

Pszczoły albo chemia

Rośliny miododajne, zwane również pszczelarskimi 

oraz nektarodajnymi, posiadają barwne, wonne, 

kwitnące długo i obficie kwiaty. Dostarczają one 

Przez wiele lat najpopularniejszym polskim zwyczajem związanym z pożegnaniem zimy było 
topienie marzanny. Jednak coraz częściej, właśnie z tej okazji, na terenie całego kraju organizowane 
są proekologiczne przedsięwzięcia. W ten sposób postanowili przywitać wiosnę samorządowcy 
z Rumi, którzy wraz z przedszkolakami zasadzili miododajne krzewy. 

pszczołom surowca do produkcji miodu – nektaru, 

spadzi i pyłku. Obecność tych roślin jest szczególnie 

istotna wiosną i w pierwszej połowie lata.

Akcja została zapoczątkowana w 2017 roku, a jej 

głównym celem jest propagowanie proekologicznych 

zachowań wśród najmłodszych mieszkańców Rumi. 

Inicjatywa jest jednym z działań podejmowanych 

przez samorząd w zakresie ekologii i edukacji. W ten 

sposób miasto stara się również zapobiegać sytuacji, 

w której zabraknie pszczół i konieczne okaże się 

zapylanie chemiczne.

W DWORKU
POD LIPAMI

z wizytą w Miejskim Domu Kultury 

Rozpoczęl iśmy drugą edycję programu 

edukacyjnego, w którym biorą udział wszystkie 

rumskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. 

Program trwa przez cały rok i realizowany jest dla 

dzieci z klas 4-6 w budynku Miejskiego Domu 

Kultury, a dla starszych widzów w Domu Kultury 

Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. Co jest tematem 

przewodnim „Lekcji z kulturą”?

W zeszłym roku młodsze dzieci miały praktyczne 

zajęcia, podczas których uczyły się, jak ćwiczyć 

samogłoski otwarte i samogłoski nosowe z tzw. 

rezonansem konsonantycznym. Niewiele wam to 

mówi? Są to na przykład słowa, takie jak: tętno 

(tentno), tędy (tendy), mądry (mondry), trąba 

(tromba), ręce (rence). Ważnym elementem były 

także ćwiczenia oddechowe, uświadomienie sobie 

pięciu zmysłów i zapoznanie się z ofertą, jaką 

proponuje Miejski Dom Kultury w Rumi. 

Natomiast tegoroczne zajęcia opierają się na 

międzypokoleniowym spotkaniu z kulturą 

kaszubską. Przedstawiciele chóru kaszubskiego 

„Rumianie”, który w tym roku obchodzi 15-lecie  

działalności, w pełnym kaszubskim stroju 

opowiadają o znaczeniu kolorów, jakie zdobią ich 

odzież. Druga część lekcji opiera się na czytaniu 

w języku polskim bajki pt. „O cudownej piszczałce”, 

która następnie prezentowana jest w formie 

słuchowiska w języku kaszubskim, co udało się 

zreal izować we współpracy z  Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie. 

Ostatnim elementem spotkania jest „Dekalog 

kulturalnego widza”, czyli instruktaż wyjaśniający, 

jak należy się zachować podczas wydarzenia 

artystycznego.

Starsze klasy oraz licealiści spotykają się z kulturą 

w zupełnie innych okolicznościach. Pewnie jesteście 

ciekawi, w jakich? Otóż w Domu Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej Janowo grupy młodzieży oglądają 

spektakle teatralne. Do tej pory były to: Ingmara 

Villqista „Noc Helvera” w reżyserii Agnieszki 

Skawińskiej oraz Aleksandra Fredry „Pierwsza lepsza, 

czyli komedia w jednym akcie wierszem” w reżyserii 

Elżbiety Mrozińskiej. W pierwszym przypadku 

młodzież spotkała się dramatem, który dotknął 

głównych bohaterów. Walka z chorobą oraz 

emocjami, jakie piętrzą się w człowieku, a także 

bezsilność związana z wydarzeniami, jakie toczyły się 

w miejscu ich zamieszkania, doprowadziły do tragedii. 

Drugi spektakl to już zupełnie inny gatunek i forma, 

jaką można spotkać w teatrze. Komedia Aleksandra 

Fredry ujawnia ludzkie słabości, które obrócone 

w żart, doprowadzają do szczęśliwego zakończenia. 

Po spektaklach młodzież spotyka się z aktorami, 

artyści chętnie odpowiadają na pytania dotyczące ich 

zawodu i pracy na scenie. Odbywa się też dyskusja na 

temat obejrzanego spektaklu. Wszystko po to, by 

młodzież wiedziała o kulturze jak najwięcej. 

w „Lekcjach z kulturą” uczestniczą tysiące dzieci i nastolatków?

Czy wiesz że... 

MIODODAJNE ROŚLINY NA PRZYWITANIE WIOSNY
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Redakcja Rumskich Nowin: Pani Agnieszko, ponownie udało się Pani 

wygrać konkurs i objąć stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury 

w Rumi. Z pewnością przyczyniły się do tego działania, które podejmowała 

Pani w ostatnich latach jako szef jednostki. Które z tych projektów określiłaby 

Pani jako najbardziej znaczące?

Agnieszka Skawińska: Wszystkie wprowadzone do repertuaru zmiany 

wydają mi się równie ważne. Jeśli chodzi o edukację kulturalną, 

podkreśliłabym projekt „Rumski Wokal”, który wspiera wszystkich 

miłośników śpiewu. Także projekt „Wierszogadanie”, ponieważ tu mogą się 

wykazać talenty aktorskie. Natomiast „Lekcje z Kulturą” angażują bardzo 

wielu uczniów. Organizujemy też imprezy artystyczne, takie jak „Letni House 

i zimne lody”, w ramach którego powstała strefa relaksu z muzyką 

elektroniczną. Odbywał się też „Wiosenny piknik”, gdzie ku uciesze 

mieszkańców Rumi i Trójmiasta zaprezentowały się gwiazdy sceny 

alternatywnej, między innymi Gaba Kulka, Fisz Emade Tworzywo czy Łąki 

Łan. Święto Kolorów, czyli Holi Festival, także został ciepło przyjęty przez 

rumian, głównie przez młodzież. Z „trwałych przedsięwzięć” cieszy mnie 

remont łazienek, schodów, odnowa warstwy malarskiej budynku, jak 

również zakup sprzętu technicznego, nagłośnienia, oświetlenia i nie tylko.

RRN: Sporo tego. Czy frekwencja i zainteresowanie poszczególnymi 

działaniami MDK-u rekompensują włożony w nie wysiłek? Co Pani zdaniem 

jest miarą udanego przedsięwzięcia?

AS: Tendencja jest zwyżkowa, od początku 2016 roku zainteresowanie 

naszymi wydarzeniami rośnie. Repertuar znacząco się poszerzył, zatem 

i liczba odwiedzających nas gości znacznie wzrosła. Czasem zainteresowani 

nie mieszczą się już w budynku, gdyż wszystkie miejsca siedzące i stojące są 

już zajęte. Dlatego też w drugiej sali zamontowaliśmy telebim, 

umożliwiający prowadzenie transmisji na żywo. W ten sposób zyskaliśmy 

około 30 miejsc siedzących. Cieszy mnie bardzo, że mamy dobry kontakt 

z każdą grupą wiekową: dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. 

Natomiast najlepszą oceną każdego przedsięwzięcia jest reakcja ludzi, ich 

przeżycia i radość z doświadczeń, którymi dzielą się po każdym wydarzeniu.

RRN: Mieszkańcy i goście często widzą jedynie efekt finalny. Jakie 

sektory działalności rumskiego MDK-u wymagają największych nakładów 

pracy? 

AS:  Najbardziej pracochłonne jest przygotowanie imprez, tym bardziej, 

że w miesiącu mamy ich nawet kilkanaście. Tempo jest zatem bardzo 

szybkie, a trzeba dbać o promocję wydarzenia, merytoryczną część imprezy, 

zapewnienie różnorodności artystycznej, rozmowy z artystami, 

przygotowanie sali i tak dalej. Druga ważna i wymagająca dużych 

nakładów pracy działalność to sekcje artystyczne i edukacyjne, których 

mamy dziewięć. Instruktorzy codziennie prowadzą zajęcia z liczną grupą 

dzieci, młodzieży czy też seniorów, a jednocześnie zajmują się sprawami 

z kalendarza imprez. Trudno jest to połączyć. Nie wspomnę o sprawach 

administracyjnych , które są nieodłączną częścią naszej pracy.

RRN: Czy może Pani zdradzić, w jakim kierunku będzie zmierzał MDK? 

Jakie ma Pani plany wobec jednostki i zespołu?

– świeżo upieczonym dyrektorem MDK-u

Agnieszką
Skawińską

Wywiad z

 AS: Stawiam na rozwój. Zespół MDK, łącznie ze mną, cały czas podnosi 

swoje kwalifikacje, biorąc udział w przeróżnych szkoleniach. Przede 

wszystkim zależy mi na tym, abyśmy byli blisko ludzi i wraz z nimi tworzyli 

społeczność zaangażowaną w kulturę. Liczy się dla mnie współpraca

z innymi jednostkami, urzędem, szkołami, stowarzyszeniami i fundacjami, 

ponieważ dzięki współdziałaniu wszyscy zyskują , rozwijają się i wzrastają 

w swoich ideach. Chciałabym, aby dzięki propozycjom artystycznym

i edukacyjnym, lokalna społeczność zyskiwała świadomość pomocną

w pracy z samym sobą i motywowała do samorozwoju.

RRN: Ostatnie pytanie. Czy zaryzykowałaby Pani stwierdzenie, że MDK 

stanowi dla niektórych mieszkańców Rumi i okolic drugi dom? 

AS: Z pewnością dla mnie jest to drugi dom. Myślę też, że nasi stali 

bywalcy powiedzieliby o sobie to samo. Niezwykła aura dworku przyciąga

i sprawia, że człowiek czuje się tu po prostu dobrze. Często też słyszę od 

artystów, którzy przyjeżdżają do nas na swoje wystąpienia, że mają 

wrażenie, jakby byli u siebie. Myślę, że to znaczący komplement dla 

Miejskiego Domu Kultury w Rumi, z czego ogromnie się cieszę.

RRN: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Agnieszka Skawińska – aktorka scen muzycznych i dramatycznych. 

Zadebiutowała na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Przez wiele lat 

współpracowała z różnymi teatrami w Polsce, m.in. Teatrem Polskim w Szczecinie 

czy Teatrem Gdynia Główna. Występowała również dla publiczności polonijnej 

w Szwecji, Niemczech, Rumunii i Kanadzie. Animatorka i organizatorka życia 

kulturalnego, jest pomysłodawczynią projektów edukacyjno-artystycznych, 

takich jak: „Rumski Wokal”, „Wierszogadanie” czy „Lekcje z Kulturą”. Reżyserka, 

wokalistka, prowadząca warsztaty teatralne i rozwojowe. Studentka kierunku 

„Diagnoza i terapia pedagogiczna” w Gdańsku. Grała i koncertowała na wielu 

festiwalach, m.in. na  XIX Międzynarodowym Festiwalu „Kalejdoskop Form 

Muzycznych” czy też XX Festiwalu Szekspirowskim. Osobowość roku 2018

w kategorii kultura w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego. Od 2016 roku jest 

dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Rumi.

Nauka z łopatą w rękach

Pod Miejskim Domem Kultury w Rumi dzieci oraz 

wychowawcy z niepublicznego przedszkola Iskierka 

spotkali się z samorządowcami. Zastępca burmistrza 

Piotr Wittbrodt wraz z przewodniczącym rady 

miejskiej Arielem Sinickim poprosili najmłodszych

o pomoc w sadzeniu ważnych dla środowiska 

naturalnego roślin.

– Rok i dwa lata temu sadziliśmy drzewa. Tym razem 

przy Dworku pod Lipami pojawiły się miododajne 

krzewy, takie jak: forsycja, oczar, ognik, perukowiec 

czy budleja. W przyszłości chcemy pójść o krok dalej, 

może doczekamy się nawet miejskich pasiek – mówi 

Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi. – 

Wspólne sadzenie jest też okazją do edukowania 

najmłodszych. W końcu jesteśmy po to, by wyjaśnić 

dzieciom, dlaczego obecność roślin oraz pszczół jest 

niezwykle istotna dla całej ludzkości – podkreśla.

Pszczoły albo chemia

Rośliny miododajne, zwane również pszczelarskimi 

oraz nektarodajnymi, posiadają barwne, wonne, 

kwitnące długo i obficie kwiaty. Dostarczają one 

Przez wiele lat najpopularniejszym polskim zwyczajem związanym z pożegnaniem zimy było 
topienie marzanny. Jednak coraz częściej, właśnie z tej okazji, na terenie całego kraju organizowane 
są proekologiczne przedsięwzięcia. W ten sposób postanowili przywitać wiosnę samorządowcy 
z Rumi, którzy wraz z przedszkolakami zasadzili miododajne krzewy. 

pszczołom surowca do produkcji miodu – nektaru, 

spadzi i pyłku. Obecność tych roślin jest szczególnie 

istotna wiosną i w pierwszej połowie lata.

Akcja została zapoczątkowana w 2017 roku, a jej 

głównym celem jest propagowanie proekologicznych 

zachowań wśród najmłodszych mieszkańców Rumi. 

Inicjatywa jest jednym z działań podejmowanych 

przez samorząd w zakresie ekologii i edukacji. W ten 

sposób miasto stara się również zapobiegać sytuacji, 

w której zabraknie pszczół i konieczne okaże się 

zapylanie chemiczne.

W DWORKU
POD LIPAMI

z wizytą w Miejskim Domu Kultury 

Rozpoczęl iśmy drugą edycję programu 

edukacyjnego, w którym biorą udział wszystkie 

rumskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. 

Program trwa przez cały rok i realizowany jest dla 

dzieci z klas 4-6 w budynku Miejskiego Domu 

Kultury, a dla starszych widzów w Domu Kultury 

Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. Co jest tematem 

przewodnim „Lekcji z kulturą”?

W zeszłym roku młodsze dzieci miały praktyczne 

zajęcia, podczas których uczyły się, jak ćwiczyć 

samogłoski otwarte i samogłoski nosowe z tzw. 

rezonansem konsonantycznym. Niewiele wam to 

mówi? Są to na przykład słowa, takie jak: tętno 

(tentno), tędy (tendy), mądry (mondry), trąba 

(tromba), ręce (rence). Ważnym elementem były 

także ćwiczenia oddechowe, uświadomienie sobie 

pięciu zmysłów i zapoznanie się z ofertą, jaką 

proponuje Miejski Dom Kultury w Rumi. 

Natomiast tegoroczne zajęcia opierają się na 

międzypokoleniowym spotkaniu z kulturą 

kaszubską. Przedstawiciele chóru kaszubskiego 

„Rumianie”, który w tym roku obchodzi 15-lecie  

działalności, w pełnym kaszubskim stroju 

opowiadają o znaczeniu kolorów, jakie zdobią ich 

odzież. Druga część lekcji opiera się na czytaniu 

w języku polskim bajki pt. „O cudownej piszczałce”, 

która następnie prezentowana jest w formie 

słuchowiska w języku kaszubskim, co udało się 

zreal izować we współpracy z  Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie. 

Ostatnim elementem spotkania jest „Dekalog 

kulturalnego widza”, czyli instruktaż wyjaśniający, 

jak należy się zachować podczas wydarzenia 

artystycznego.

Starsze klasy oraz licealiści spotykają się z kulturą 

w zupełnie innych okolicznościach. Pewnie jesteście 

ciekawi, w jakich? Otóż w Domu Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej Janowo grupy młodzieży oglądają 

spektakle teatralne. Do tej pory były to: Ingmara 

Villqista „Noc Helvera” w reżyserii Agnieszki 

Skawińskiej oraz Aleksandra Fredry „Pierwsza lepsza, 

czyli komedia w jednym akcie wierszem” w reżyserii 

Elżbiety Mrozińskiej. W pierwszym przypadku 

młodzież spotkała się dramatem, który dotknął 

głównych bohaterów. Walka z chorobą oraz 

emocjami, jakie piętrzą się w człowieku, a także 

bezsilność związana z wydarzeniami, jakie toczyły się 

w miejscu ich zamieszkania, doprowadziły do tragedii. 

Drugi spektakl to już zupełnie inny gatunek i forma, 

jaką można spotkać w teatrze. Komedia Aleksandra 

Fredry ujawnia ludzkie słabości, które obrócone 

w żart, doprowadzają do szczęśliwego zakończenia. 

Po spektaklach młodzież spotyka się z aktorami, 

artyści chętnie odpowiadają na pytania dotyczące ich 

zawodu i pracy na scenie. Odbywa się też dyskusja na 

temat obejrzanego spektaklu. Wszystko po to, by 

młodzież wiedziała o kulturze jak najwięcej. 

w „Lekcjach z kulturą” uczestniczą tysiące dzieci i nastolatków?

Czy wiesz że... 

MIODODAJNE ROŚLINY NA PRZYWITANIE WIOSNY

Kultura 

Kultura 18 19Edukacja



Rumskie Nowiny nr �/kwiecień/����Rumia naturalnie pomysłowa

Podczas inauguracyjnej sesji Rumska Rada Seniorów wybrała przewodniczącego oraz ustaliła 
plan pracy na drugą kadencję. 

Składająca się z miejskich aktywistów 

Rumska Rada Seniorów po raz pierwszy zebrała 

się w sierpniu 2014 roku. W marcu tego roku 

rozpoczęła się jej druga kadencja. Podczas 

pierwszej sesji wybrano przewodniczącego, 

którym po raz drugi został Mieczysław Grzenia. 

Stanowisko sekretarza objął Zbigniew 

Rachwald, natomiast funkcja zastępcy 

przewodniczącego rady przypadła Renacie 

Grzesiak. Wszystkie decyzje dotyczące 

przyznania stanowisk w radzie zostały podjęte 

jednogłośnie.

Dz ięk i  Rumsk ie j  Radz ie  Sen io rów 

przedstawiciele tej licznej grupy społecznej mogą 

zgłaszać  swoje  propozyc je  dotyczące 

samorządowej polityki senioralnej, a także 

komunikować swoje potrzeby czy doradzać 

w kwestiach społecznych lub inwestycyjnych. 

W poprzedniej kadencji przedstawicielom 

Rady Seniorów udało się organizować coroczny 

Dzień Seniora, czyli koncert połączony z licznymi 

wydarzeniami towarzyszącymi, a także zaoferować 

osobom starszym korzystanie z tzw. pudełka życia. 

Jest to specjalny pojemnik, w którym ratownicy 

mogą odnaleźć najważniejsze informacje 

o pacjencie. Pudełka umieszczane są w lodówce, 

a o ich obecności informują specjalne naklejki.

– Z pewnością będziemy kontynuowali 

dotychczasowe działania. Jestem przekonany, 

że pojawią się także nowe pomysły zarówno 

wśród radnych, jak i osób wspierających nasze 

działania – komentuje Mieczysław Grzenia, 

przewodniczący Rumskiej Rady Seniorów 

w kadencji 2014-18. – Wśród moich osobistych 

marzeń jest np. zorganizowanie dziennego 

p o b y t u  d l a  s e n i o r a  w  o d p o w i e d n i o 

przystosowanej placówce lub wprowadzenie do 

naszego miasta bransoletki życia. Ten ostatni 

pomysł byłby swojego rodzaju rozszerzeniem już 

wprowadzonego pudełka życia. Podobne 

inicjatywy z powodzeniem zrealizowano 

m.in. w województwie łódzkim. To wszystko póki 

co luźne pomysły, nad którymi będziemy jeszcze 

debatowali – dodaje. 

Jednym z największych sukcesów rady 

seniorów było wprowadzenie na terenie Rumi 

Rumskiej Karty Seniora uprawniającej do różnego 

rodzaju zniżek. Przez całą minioną kadencję radni 

organizowali także liczne wydarzenia – w tym 

darmowe treningi sportowe, wycieczki czy 

spotkania. 

Ponadto do zadań rady seniorów należy 

między innymi: współpraca z samorządem, 

organizacjami społecznymi oraz instytucjami 

działającymi na rzecz osób starszych; 

op in iowan ie  p ro j ek tów  ak tów  p rawa 

miejscowego dotyczących problemów osób 

starszych; konsultowanie i ustalanie priorytetów 

w kierunkach polityki i zadań realizowanych na 

rzecz seniorów; monitorowanie potrzeb seniorów 

zamieszkałych na terenie gminy; budowanie 

pozytywnego wizerunku osób starszych; 

rozpowszechnianie informacji o działaniach 

podejmowanych przez gminę na rzecz osób 

starszych.

Rozpoczęła kolejną kadencję

– Gratuluję kolejnej kadencji i dziękuję za 

zaangażowanie, ponieważ działalność, jaką 

prowadzą radni Rumskiej Rady Seniorów na 

różnych płaszczyznach, pozwala naszym 

seniorom na aktywizację i  korzystanie 

z różnorodnych atrakcji – mówi Michał 

Pasieczny, burmistrz Rumi. 

Uczennice klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi zostały laureatkami 
i finalistkami Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego oraz 
Matematyki dla szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku 
szkolnym 2018/2019.
 
Marta Przychodzeń została finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Języka 
Niemieckiego, a Julia Chmielecka laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
z  Języka Niemieckiego.  Laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego została Weronika Przychodzeń z klasy 8. Gratulujemy!

Co słychać w naszych przedszkolach i szkołach

„Żaba waży żuru gar, a pod garem drżący żar…” – podobne teksty usłyszeliśmy 13 marca 
w Przedszkolu „Iskierka”, które było organizatorem logopedycznego przeglądu recytatorskiego 
pt. „Wierszyki łamiące języki”.
 

W przeglądzie wzięły udział dzieci  w wieku 
przedszkolnym z rumskich placówek. Celem 
było nie  ty lko rozwi janie  zdolnośc i 
recytatorskich i zainteresowanie poezją, ale 
t a k ż e  k s z t a ł t o w a n i e  ś w i a d o m o ś c i 
artykulacyjnej. 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Turystyki 
„Włóczykij” na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 
im. Karola Wojtyły odbył się rajd fabularyzowany 
"Akademia HanLin". W tegorocznej edycji wzięło 
udział 11 grup, łącznie 142 uczniów pod opieką 11 
dorosłych osób. Organizatorzy, przy współpracy 
nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły, 
skoncentrowali  fabułę na histor ycznych 
wydarzeniach z VIII wieku starożytnych Chin. 
W trakcie zajęć uczestnicy zajęć mogli m.in. 
poznać technikę parzenia herbaty, wykonać 
origami, nauczyć się strzelać z łuku czy spróbować 
sił w zadaniach zespołowych w terenie. 

Duma rozpiera! 

Iskierka promuje piękną wymowę

Rajd „Akademia HanLin”

RUMSKA RADA SENIORÓW 
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Kurort Zagórze, czyli ścieżki i wieża widokowa

Najwięcej informacji przedwojenna mapa 

dostarcza na temat Zagórza („Sagorsch”*). 

Na początku XX wieku była to miejscowość 

chętnie odwiedzana przez turystów – 

funkcjonowała bowiem jako tzw. „kurort 

klimatyczny” („Luftkurort”), czyli miejsce 

o szczególnie zdrowym powietrzu i klimacie. 

Istnienie infrastruktury wypoczynkowej 

potwierdza mapa z 1915 roku. 

Dowiadujemy się z niej, że okolice Zagórza, 

konkretniej Dolina Zagórskiej Strugi, otoczone 

były ścieżkami spacerowymi, które przecinały 

pobliskie morenowe wzgórza. Te ostatnie nosiły 

wówczas nazwy odnoszące się do pruskich 

postaci historycznych: Bismarcka, Wilhelma II czy 

rodu Hohenzollernów. Mapa notuje również, 

że na wzgórzu w pobliżu dzisiejszej ulicy 

św. Józefa znajdowała się... wieża widokowa 

(„Aussichts-Turm”)! 

Wydawnictwo potwierdza także istnienie 

obiektów opisywanych już na łamach Rumskich 

Nowin: zakładu dla uzależnionych od alkoholu 

(„Trinker-Heilanstalt”), diabelskiej doliny 

Autor artykułu: Darek Rybacki 

(„Teufelsschlucht”), restauracji leśnej „Auerhahn” 

(czyli Głuszec) czy istniejących do dzisiaj 

leśniczówek w Starej Pile („Försterei Altmühl”) 

i Zbychowie (wówczas jako „Försterei Sagorsch”). 

Dzisiejsza ulica Kamienna podzielona była na 

dwa odcinki. Ten rozciągający się w lasach 

od strony Starej Piły nazywano „Hintzstrasse”, 

natomiast na wysokości Szmelty i Zagórza – 

„Goullonstrasse”. Jako ciekawostkę można 

dodać, że niezmienna pozostawała nazwa 

Zagórskiej Strugi („Sagorsch Bach”). 

Odrębne wsie - w tym już nieistniejące

Mapa z początku XX wieku obejmuje także 

pozostałe wsie mieszczące się współcześnie 

w granicach Rumi. Miejsca te nie są jednak tak 

dokładnie opisane jak Zagórze. W Rumi (Rahmel) 

wyraźnie wskazana jest obecność dwóch 

kościołów (katolickiego i ewangelickiego), zaś 

teren Białej Rzeki nosi dwie nazwy – „Weissfluss” 

(czyl i  B iała Rzeka) oraz „Louisenhof ” 

(współcześnie nieużywane Ludwichowo). 

Mapa rejestruje także obecność dworca 

kolejowego, który nosił nazwę „Bahnhof Rahmel 

– Sagorsch” (świadczącą zresztą o bliskiej 

korelacji obu bądź co bądź odrębnych wsi), 

osobno wymieniane są tzw. domki dróżnika, 

z których jeden (przy ulicy Cegielnianej) przetrwał 

do dzisiaj. Na mapie oznaczone są skrótem B.W. 

(od „Bahnwärter”). Inny tajemniczy skrót „Fbr.” 

oznacza „Fabrik” i dotyczy zabudowań 

przemysłowych. 

Na mapie wciąż wymieniana jest jeszcze 

miejscowość „Kramptz” w pobliżu dzisiejszej 

granicy Rumi i Gdyni (od strony ulic Sobieskiego 

i Morskiej). Była to niewielka osada, w pobliżu 

której wykopywano torf na potrzeby pobliskiego 

folwarku w Janowie („Johannisdorf Gut.”). 

Jej polska nazwa to „Krępiec”. 

Cenne źródło

Pruska mapa wydana na początku XX wieku to 

jedno z najcenniejszych źródeł znajdujących się 

w polskich archiwach. W dokładny sposób 

dokumentuje bowiem tereny dzisiejszej Rumi (ale 

i Gdyni, Łężyc, Dębogórza i wielu innych). 

W ar tyku le  wykor zys tano  skan  mapy 

przygotowany przez p. K. Niecikowskiego. 

Jej pełna nazwa to „Wander-Karte von der Konigl. 

Forst. Kielau, Gdingen, Oxhoft, Sagorsch". Skala 

wynosi 1:25 000. 

Rumia na mapie 

* wszystkie nazwy własne wg oryginalnej pisowni, która może odbiegać od współczesnych form niemieckich.

nr 174
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Zbliża się zmiana sposobu segregowania odpadów na terenie naszego Związku.

Od stycznia 2020 roku do dotychczas segregowanych odpadów jakimi są plastik i metale, szkło, odpady zielone (trawa, liście, gałęzie z naszych ogrodów), 

papier oraz odpady zmieszane (resztkowe) dołączą biodegradowalne odpadki kuchenne (zwane też bioodpadami) powstające w naszych domach. 

Podobnie jak odpady surowcowe, trafiające m. in. do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, EKO DOLINA Sp. z o.o. 

w Łężycach, gdzie są sortowane i przekazywane do recyklingu, tak i odpady kuchenne zostaną „odzyskane” – 

w postaci kompostu/polepszaczy gleby oraz (w przyszłości) biogazu, który będzie przetwarzany na 

energię elektryczną. 

W gminie Kosakowo rozszerzony system wszedł w życie już na początku roku 2019, 

w pozostałych gminach rozpoczęcie nowej segregacji planowane jest od 2020 roku – po tym, 

jak wygasną dotychczasowe umowy dotyczące wywozu odpadów.

Biodegradowalne odpady kuchenne trafiać będą do brązowych pojemników. 

Do odpadów kuchennych zaliczamy roślinne odpadki takie jak:

ź obierki, fusy z kawy czy herbaty, resztki owoców i warzyw; ale również:

ź ·skorupki jaj, pieczywo, ciasto, różnego rodzaju resztki żywności (ale bez mięsa 

i kości) a nawet kartonowe wytłoczki po jajkach.

Natomiast zbierane dotychczas odpady zielone:

ź liście, trawę, kwiaty i gałązki - tak jak do tej pory należy zbierać do brązowych worków.

Zbieranie odpadów kuchennych zapewni możliwie wysoki potencjał odzysku biogazu 

i kompostu. Niedozwolone będzie wrzucanie do brązowych pojemników:

ź odpadów zielonych (segregujemy oddzielnie w workach), ryb, nabiału i jego przetworów, 

olejów oraz tłuszczy jadalnych, odchodów zwierzęcych, trocin, sorbentów zanieczyszczonych 

odchodami zwierzęcymi, drewna i płyt wiórowych, niedopałków papierosów, kamieni i ziemi.

ODPADY KUCHENNE – CO WARTO WIEDZIEĆ, część 2

Dodatek
specjalny

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Młyn MarszałkowskichRumia 
 

i dziś dawniej

Młyn Marszałkowskich w okresie PRL

Młyn Marszałkowskich w 2013 r. Fot. Google Maps

Dawny młyn rodziny Marszałkowskich był jednym z kilku 
podobnych obiektów ulokowanych wzdłuż Zagórskiej Strugi. 
Kuźnice, tartaki, młyny wodne i garbarskie budowano wzdłuż 
rumskiej rzeki już od czasów średniowiecza, zaś szczególnie 
chętnie od XIX wieku. Młyn Marszałkowskich – obok młyna Kuhla 
w dzisiejszej Starej Rumi – to jeden z najlepiej zachowanych 
i najbardziej efektownych budynków przypominających o tym 
epizodzie naszych dziejów.

W 1915 roku nakładem  
G d a ń s k i e j  k s i ę g a r n i 
Kafemanna wydano mapę 
turystyczną okolic Gdyni, 
C h y l o n i ,  W i t o m i n a 
i Oksywia. Jej zachodni 
skraj objął także tereny 
d z i s i e j s z e j  R u m i , 
ujawniając interesujące 
informacje o naszym 
reg ion ie  w  „czasach 
pruskich”. 

z 1915
turystycznej 

roku
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obiektów opisywanych już na łamach Rumskich 

Nowin: zakładu dla uzależnionych od alkoholu 

(„Trinker-Heilanstalt”), diabelskiej doliny 

Autor artykułu: Darek Rybacki 

(„Teufelsschlucht”), restauracji leśnej „Auerhahn” 

(czyli Głuszec) czy istniejących do dzisiaj 

leśniczówek w Starej Pile („Försterei Altmühl”) 

i Zbychowie (wówczas jako „Försterei Sagorsch”). 

Dzisiejsza ulica Kamienna podzielona była na 

dwa odcinki. Ten rozciągający się w lasach 

od strony Starej Piły nazywano „Hintzstrasse”, 

natomiast na wysokości Szmelty i Zagórza – 

„Goullonstrasse”. Jako ciekawostkę można 

dodać, że niezmienna pozostawała nazwa 

Zagórskiej Strugi („Sagorsch Bach”). 

Odrębne wsie - w tym już nieistniejące

Mapa z początku XX wieku obejmuje także 

pozostałe wsie mieszczące się współcześnie 

w granicach Rumi. Miejsca te nie są jednak tak 

dokładnie opisane jak Zagórze. W Rumi (Rahmel) 

wyraźnie wskazana jest obecność dwóch 

kościołów (katolickiego i ewangelickiego), zaś 

teren Białej Rzeki nosi dwie nazwy – „Weissfluss” 

(czyl i  B iała Rzeka) oraz „Louisenhof ” 

(współcześnie nieużywane Ludwichowo). 

Mapa rejestruje także obecność dworca 

kolejowego, który nosił nazwę „Bahnhof Rahmel 

– Sagorsch” (świadczącą zresztą o bliskiej 

korelacji obu bądź co bądź odrębnych wsi), 

osobno wymieniane są tzw. domki dróżnika, 

z których jeden (przy ulicy Cegielnianej) przetrwał 

do dzisiaj. Na mapie oznaczone są skrótem B.W. 

(od „Bahnwärter”). Inny tajemniczy skrót „Fbr.” 

oznacza „Fabrik” i dotyczy zabudowań 

przemysłowych. 

Na mapie wciąż wymieniana jest jeszcze 

miejscowość „Kramptz” w pobliżu dzisiejszej 

granicy Rumi i Gdyni (od strony ulic Sobieskiego 

i Morskiej). Była to niewielka osada, w pobliżu 

której wykopywano torf na potrzeby pobliskiego 

folwarku w Janowie („Johannisdorf Gut.”). 

Jej polska nazwa to „Krępiec”. 

Cenne źródło

Pruska mapa wydana na początku XX wieku to 

jedno z najcenniejszych źródeł znajdujących się 

w polskich archiwach. W dokładny sposób 

dokumentuje bowiem tereny dzisiejszej Rumi (ale 

i Gdyni, Łężyc, Dębogórza i wielu innych). 

W ar tyku le  wykor zys tano  skan  mapy 

przygotowany przez p. K. Niecikowskiego. 

Jej pełna nazwa to „Wander-Karte von der Konigl. 

Forst. Kielau, Gdingen, Oxhoft, Sagorsch". Skala 

wynosi 1:25 000. 

Rumia na mapie 

* wszystkie nazwy własne wg oryginalnej pisowni, która może odbiegać od współczesnych form niemieckich.
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CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Zbliża się zmiana sposobu segregowania odpadów na terenie naszego Związku.

Od stycznia 2020 roku do dotychczas segregowanych odpadów jakimi są plastik i metale, szkło, odpady zielone (trawa, liście, gałęzie z naszych ogrodów), 

papier oraz odpady zmieszane (resztkowe) dołączą biodegradowalne odpadki kuchenne (zwane też bioodpadami) powstające w naszych domach. 

Podobnie jak odpady surowcowe, trafiające m. in. do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, EKO DOLINA Sp. z o.o. 

w Łężycach, gdzie są sortowane i przekazywane do recyklingu, tak i odpady kuchenne zostaną „odzyskane” – 

w postaci kompostu/polepszaczy gleby oraz (w przyszłości) biogazu, który będzie przetwarzany na 

energię elektryczną. 

W gminie Kosakowo rozszerzony system wszedł w życie już na początku roku 2019, 

w pozostałych gminach rozpoczęcie nowej segregacji planowane jest od 2020 roku – po tym, 

jak wygasną dotychczasowe umowy dotyczące wywozu odpadów.

Biodegradowalne odpady kuchenne trafiać będą do brązowych pojemników. 

Do odpadów kuchennych zaliczamy roślinne odpadki takie jak:

ź obierki, fusy z kawy czy herbaty, resztki owoców i warzyw; ale również:

ź ·skorupki jaj, pieczywo, ciasto, różnego rodzaju resztki żywności (ale bez mięsa 

i kości) a nawet kartonowe wytłoczki po jajkach.

Natomiast zbierane dotychczas odpady zielone:

ź liście, trawę, kwiaty i gałązki - tak jak do tej pory należy zbierać do brązowych worków.

Zbieranie odpadów kuchennych zapewni możliwie wysoki potencjał odzysku biogazu 

i kompostu. Niedozwolone będzie wrzucanie do brązowych pojemników:

ź odpadów zielonych (segregujemy oddzielnie w workach), ryb, nabiału i jego przetworów, 

olejów oraz tłuszczy jadalnych, odchodów zwierzęcych, trocin, sorbentów zanieczyszczonych 

odchodami zwierzęcymi, drewna i płyt wiórowych, niedopałków papierosów, kamieni i ziemi.

ODPADY KUCHENNE – CO WARTO WIEDZIEĆ, część 2

Dodatek
specjalny

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Młyn MarszałkowskichRumia 
 

i dziś dawniej

Młyn Marszałkowskich w okresie PRL

Młyn Marszałkowskich w 2013 r. Fot. Google Maps

Dawny młyn rodziny Marszałkowskich był jednym z kilku 
podobnych obiektów ulokowanych wzdłuż Zagórskiej Strugi. 
Kuźnice, tartaki, młyny wodne i garbarskie budowano wzdłuż 
rumskiej rzeki już od czasów średniowiecza, zaś szczególnie 
chętnie od XIX wieku. Młyn Marszałkowskich – obok młyna Kuhla 
w dzisiejszej Starej Rumi – to jeden z najlepiej zachowanych 
i najbardziej efektownych budynków przypominających o tym 
epizodzie naszych dziejów.

W 1915 roku nakładem  
G d a ń s k i e j  k s i ę g a r n i 
Kafemanna wydano mapę 
turystyczną okolic Gdyni, 
C h y l o n i ,  W i t o m i n a 
i Oksywia. Jej zachodni 
skraj objął także tereny 
d z i s i e j s z e j  R u m i , 
ujawniając interesujące 
informacje o naszym 
reg ion ie  w  „czasach 
pruskich”. 

z 1915
turystycznej 

roku
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wymusza też pierwotne, proste podejście, a przez 

to jeszcze bardziej zbliża nas do obserwowanych 

obiektów – podkreśla.  

Jak w każdym zawodzie, także wśród fotografów 

istnieją różne zasady etyczne. Nasz rozmówca 

stawia na jak najmniejszą ingerencję w otaczającą 

nas rzeczywistość. 

– W internecie można odnaleźć wiele pięknych 

zdjęć przyrodniczych przedstawiających dzikie 

zwierzęta w dużych zbliżeniach. Warto jednak 

pamiętać, że często tego typu fotografie robione 

są z profesjonalnych czatowni, w pobliżu których 

zwierzęta są po prostu podkarmiane. 

W normalnych sytuacjach obser wacja 

drapieżników jest bardzo trudna, bo te zwierzęta 

nie dają się łatwo podejść. Moja wizja robienia 

zdjęć jest taka, aby jak najmniej ingerować 

w naturę, obserwować zwierzęta w ich 

naturalnym środowisku, nie wabić ich do siebie 

za wszelką cenę – mówi fotograf. 

Takie podejście wymaga ogromnej cierpliwości 

i dużej wiedzy przyrodniczej. Osoba chcąca 

szybko zrobić piękne zdjęcia może się łatwo 

zawieść. Nasz rozmówca ma jednak kilka 

wskazówek dla tych, którzy chcieliby spróbować 

swoich sił w fotografii przyrodniczej. 

– Bardzo ważne jest, aby poznać teren. Czasem 

trzeba wielokrotnie odwiedzić dane miejsce. 

Odkrywa się wówczas np. oczka wodne, przy 

których zbierają się sarny czy polany, nad którymi 

szczególnie chętnie latają interesujące nas ptaki. 

Ważna jest także znajomość fauny, zachowania 

poszczególnych zwierząt. Nie obędzie się też bez 

opanowania własnego sprzętu fotograficznego. 

Z reguły na wykonanie dobrej fotografii 

przyrodniczej mamy kilka sekund. Przede 

wszystkim zaś trzeba przyzwyczaić się do 

niepowodzeń. Na jedno dobre zdjęcie przypadają 

bowiem setki prób – doradza. 

Wiele z fotografii naszego rozmówcy przedstawia 

ptaki. Jak sam podkreśla – są to stworzenia 

pozostające najbliżej człowieka. 

– Ptaki można obserwować nieco łatwiej niż inne 

zwierzęta. Są zawsze blisko nas, tuż za oknem, 

nieopodal drzew, które mijamy. Każdy z nas jest 

w stanie dostrzec wróbla, sikorkę czy czeczotkę. 

Sam przez wiele lat nie zwracałem na to uwagi, 

dopiero niedawno zacząłem świadomie patrzeć 

na niebo. Tym bardziej, że w naszym regionie 

mamy naprawdę świetne punkty obserwacyjne, 

takie jak rezerwat przyrody Beka położony 

kilkanaście kilometrów na północ od Rumi. 

W sezonie przelotów można poznać tam tysiące 

ptaków – zauważa nasz rozmówca. 

Jak wielokrotnie podkreśla rumianin, w jego pasji 

o wiele ważniejsze od robienia pięknych zdjęć jest 

świadome obserwowanie przyrody i przeżywanie 

pięknych chwil. 

– Warto cieszyć się przede wszystkim tym, 

co zobaczy się w wizjerze, utrwalać te obrazy 

w głowie. Dobre zdjęcie to tylko dodatek do 

pięknego widoku i możliwości obcowania 

z naturą – podsumowuje Roman Jałoza.  

Zazwyczaj przywiązanie do natury rodzi się 

w człowieku już w czasach dzieciństwa. 

Nie inaczej było w przypadku naszego rozmówcy. 

– Od najmłodszych lat lubiłem przebywać w lesie. 

W pewnym momencie odkryłem w sobie zmysł 

obserwatora. Dzisiaj fachowcy określają to 

„uważnością”. Chodzi o to, aby skupiać się na 

tym, co nas otacza, odłączyć się od zbędnych 

bodźców i chłonąć otoczenie. Od zawsze 

interesowałem się też fotografią, chociaż przez 

wiele lat ciężko było o odpowiedni sprzęt. 

Początkowo zastępowała go po prostu lornetka, 

a widziany obraz rejestrowałem nie w korpusie 

aparatu, a we własnej pamięci – mówi Roman 

Jałoza. 

Celem fotografii przyrodniczej jest uwiecznianie 

zwierząt, pejzaży i zjawisk naturalnych. 

Dla rumianina pasja ta wykracza jednak poza 

wąskie ramy podręcznikowej definicji. 

– Robienie zdjęć naturze ma w sobie coś 

z rytuału. Wymaga wyciszenia, skupienia, 

pozwala oderwać się od świata i odpocząć. 

W tym wymiarze przypomina nieco jogę czy 

mantrę – mówi miłośnik przyrody. – W swojej 

działalności chętnie wykorzystuję stare 

manualne obiektywy, które nie wykonują pracy 

za człowieka. To podnosi poprzeczkę, ale 

Dzięki miłośnikom fotografii przyrodniczej 

możemy podziwiać majestatyczne zwierzęta, 

niezapomniane pejzaże oraz interesujące 

zjawiska pogodowe. Roman Jałoza, bohater 

tego artykułu, podkreśla jednak, że jego pasja to 

coś więcej niż robienie zdjęć. 

Roman
Jałoza: 

„robienie zdjęć przyrodniczych
ma w sobie coś z rytuału” 

Kreatywny rodzic

Kulinarna Magda...

Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Przepis na:

Budyń z kaszy jaglanej to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego budyniu. Jest niemal tak samo 

szybki w przygotowaniu, równie pyszny i o wiele zdrowszy! Można go podać jako pożywne śniadanie 

albo w formie deseru. Świetnie komponuje się z owocami, konfiturą, bakaliami, a nawet czekoladą. 

Dzięki temu za każdym razem możemy nadać mu inny smak. 

ź Kaszę wysypać z woreczka, dokładnie opłukać na 

sicie pod ciepłą wodą.

ź Przełożyć do rondelka z grubym dnem, zalać 

mlekiem i gotować na małym ogniu ok. 15-20 

minut, aż kasza wchłonie cały płyn i będzie miękka.

ź Co jakiś czas zamieszać, zwłaszcza pod koniec 

gotowania, by kasza się nie przypaliła. 

ź Przełożyć do blendera (najlepiej kielichowego), 

dodać miód i sok jabłkowy. Zmiksować na gładki 

mus, przełożyć do miseczek. 

ź Jabłko  pokroić w półplasterki lub słupki. Na suchej 

patelni zarumienić płatki migdałowe. Budyń 

udekorować dodatkami. Całość można też polać 

płynnym miodem lub odrobiną soku jabłkowego. 

    Składniki:   

ź 1 torebka kaszy jaglanej

ź 1 szklanka mleka

ź 1/2 szklanki soku jabłkowego

ź 1 łyżka miodu lub syropu 

klonowego

ź 1/2 jabłka

ź migdały w płatkach

Rubrykę prowadzi: Monika Keller

Wielkanoc nadciąga do nas wielkimi krokami! Zapewne w niejednym domu 
trwają już przygotowania do tego ważnego święta. 

Budyń jaglany
z jabłkami i migdałami

A jak Wielkanoc, to... jajka oraz rzeżucha 

oczywiście! Tak, tego nie może zabraknąć na 

naszym wielkanocnym stole. 

Jajko to symbol życia, rzeżucha na naszych stołach 

symbolizuje z kolei odradzającą się po zimie 

przyrodę, przezwyciężenie zimowego letargu, 

dlatego są to tak ważne symbole. Wielkanoc bez 

rzeżuchy to jak Boże Narodzenie bez choinki. 

Włącz twoje maleństwo do wielkanocnych 

przygotowań i wspólnie wyhodujcie rzeżuchę 

w skorupkach od jajek. Zaskoczcie wszystkich! Jak 

to zrobić?

Z opakowania od jajek wycinamy dna, aby każda 

skorupka miała swoją „podstawkę”. Do każdej 

skorupki (zostawiamy ok. 2/3 wielkości skorupki 

jajka, górę rozłupujemy) wkładamy watę na dno. 

Nasączamy ją wodą i zasiewamy rzeżuchę. 

Poproś malca, by sam pamiętał o jej podlewaniu – 

dzięki temu uczy się opieki nad roślinkami, to jego 

pierwszy sprawdzian z odpowiedzialności, 

przecież rzeżucha będzie ozdobą wielkanocnego 

koszyczka oraz wielkanocnego stołu dla całej 

rodziny! 

Na każdej skorupce rysujemy wesołe buźki 

i roześmiane minki. Możemy też przykleić 

ruszające się oczka.

Rzeżucha wyrośnie w ciągu 4 dni, a nad 

roześmianymi buziami wyrosną wspaniałe, zielone 

fryzurki, które pięknie wyglądają i niesamowicie 

smakują! Będzie to piękna i oryginalna dekoracja.

Jajka z Rzeżuchową Fryzurą

·  Skorupek od jajek
·  Opakowania od jajek
·  Nożyczek
·  Waty

Czego potrzebujemy?

·  Nasion rzeżuchy
·  Wody
·  Czarnego flamastra
  lub ruchomych 
  oczek

Źródło FB: Bystre Dziecko
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wymusza też pierwotne, proste podejście, a przez 

to jeszcze bardziej zbliża nas do obserwowanych 

obiektów – podkreśla.  

Jak w każdym zawodzie, także wśród fotografów 

istnieją różne zasady etyczne. Nasz rozmówca 

stawia na jak najmniejszą ingerencję w otaczającą 

nas rzeczywistość. 

– W internecie można odnaleźć wiele pięknych 

zdjęć przyrodniczych przedstawiających dzikie 

zwierzęta w dużych zbliżeniach. Warto jednak 

pamiętać, że często tego typu fotografie robione 

są z profesjonalnych czatowni, w pobliżu których 

zwierzęta są po prostu podkarmiane. 

W normalnych sytuacjach obser wacja 

drapieżników jest bardzo trudna, bo te zwierzęta 

nie dają się łatwo podejść. Moja wizja robienia 

zdjęć jest taka, aby jak najmniej ingerować 

w naturę, obserwować zwierzęta w ich 

naturalnym środowisku, nie wabić ich do siebie 

za wszelką cenę – mówi fotograf. 

Takie podejście wymaga ogromnej cierpliwości 

i dużej wiedzy przyrodniczej. Osoba chcąca 

szybko zrobić piękne zdjęcia może się łatwo 

zawieść. Nasz rozmówca ma jednak kilka 

wskazówek dla tych, którzy chcieliby spróbować 

swoich sił w fotografii przyrodniczej. 

– Bardzo ważne jest, aby poznać teren. Czasem 

trzeba wielokrotnie odwiedzić dane miejsce. 

Odkrywa się wówczas np. oczka wodne, przy 

których zbierają się sarny czy polany, nad którymi 

szczególnie chętnie latają interesujące nas ptaki. 

Ważna jest także znajomość fauny, zachowania 

poszczególnych zwierząt. Nie obędzie się też bez 

opanowania własnego sprzętu fotograficznego. 

Z reguły na wykonanie dobrej fotografii 

przyrodniczej mamy kilka sekund. Przede 

wszystkim zaś trzeba przyzwyczaić się do 

niepowodzeń. Na jedno dobre zdjęcie przypadają 

bowiem setki prób – doradza. 

Wiele z fotografii naszego rozmówcy przedstawia 

ptaki. Jak sam podkreśla – są to stworzenia 

pozostające najbliżej człowieka. 

– Ptaki można obserwować nieco łatwiej niż inne 

zwierzęta. Są zawsze blisko nas, tuż za oknem, 

nieopodal drzew, które mijamy. Każdy z nas jest 

w stanie dostrzec wróbla, sikorkę czy czeczotkę. 

Sam przez wiele lat nie zwracałem na to uwagi, 

dopiero niedawno zacząłem świadomie patrzeć 

na niebo. Tym bardziej, że w naszym regionie 

mamy naprawdę świetne punkty obserwacyjne, 

takie jak rezerwat przyrody Beka położony 

kilkanaście kilometrów na północ od Rumi. 

W sezonie przelotów można poznać tam tysiące 

ptaków – zauważa nasz rozmówca. 

Jak wielokrotnie podkreśla rumianin, w jego pasji 

o wiele ważniejsze od robienia pięknych zdjęć jest 

świadome obserwowanie przyrody i przeżywanie 

pięknych chwil. 

– Warto cieszyć się przede wszystkim tym, 

co zobaczy się w wizjerze, utrwalać te obrazy 

w głowie. Dobre zdjęcie to tylko dodatek do 

pięknego widoku i możliwości obcowania 

z naturą – podsumowuje Roman Jałoza.  

Zazwyczaj przywiązanie do natury rodzi się 

w człowieku już w czasach dzieciństwa. 

Nie inaczej było w przypadku naszego rozmówcy. 

– Od najmłodszych lat lubiłem przebywać w lesie. 

W pewnym momencie odkryłem w sobie zmysł 

obserwatora. Dzisiaj fachowcy określają to 

„uważnością”. Chodzi o to, aby skupiać się na 

tym, co nas otacza, odłączyć się od zbędnych 

bodźców i chłonąć otoczenie. Od zawsze 

interesowałem się też fotografią, chociaż przez 

wiele lat ciężko było o odpowiedni sprzęt. 

Początkowo zastępowała go po prostu lornetka, 

a widziany obraz rejestrowałem nie w korpusie 

aparatu, a we własnej pamięci – mówi Roman 

Jałoza. 

Celem fotografii przyrodniczej jest uwiecznianie 

zwierząt, pejzaży i zjawisk naturalnych. 

Dla rumianina pasja ta wykracza jednak poza 

wąskie ramy podręcznikowej definicji. 

– Robienie zdjęć naturze ma w sobie coś 

z rytuału. Wymaga wyciszenia, skupienia, 

pozwala oderwać się od świata i odpocząć. 

W tym wymiarze przypomina nieco jogę czy 

mantrę – mówi miłośnik przyrody. – W swojej 

działalności chętnie wykorzystuję stare 

manualne obiektywy, które nie wykonują pracy 

za człowieka. To podnosi poprzeczkę, ale 

Dzięki miłośnikom fotografii przyrodniczej 

możemy podziwiać majestatyczne zwierzęta, 

niezapomniane pejzaże oraz interesujące 

zjawiska pogodowe. Roman Jałoza, bohater 

tego artykułu, podkreśla jednak, że jego pasja to 

coś więcej niż robienie zdjęć. 

Roman
Jałoza: 

„robienie zdjęć przyrodniczych
ma w sobie coś z rytuału” 

Kreatywny rodzic

Kulinarna Magda...

Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Przepis na:

Budyń z kaszy jaglanej to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego budyniu. Jest niemal tak samo 

szybki w przygotowaniu, równie pyszny i o wiele zdrowszy! Można go podać jako pożywne śniadanie 

albo w formie deseru. Świetnie komponuje się z owocami, konfiturą, bakaliami, a nawet czekoladą. 

Dzięki temu za każdym razem możemy nadać mu inny smak. 

ź Kaszę wysypać z woreczka, dokładnie opłukać na 

sicie pod ciepłą wodą.

ź Przełożyć do rondelka z grubym dnem, zalać 

mlekiem i gotować na małym ogniu ok. 15-20 

minut, aż kasza wchłonie cały płyn i będzie miękka.

ź Co jakiś czas zamieszać, zwłaszcza pod koniec 

gotowania, by kasza się nie przypaliła. 

ź Przełożyć do blendera (najlepiej kielichowego), 

dodać miód i sok jabłkowy. Zmiksować na gładki 

mus, przełożyć do miseczek. 

ź Jabłko  pokroić w półplasterki lub słupki. Na suchej 

patelni zarumienić płatki migdałowe. Budyń 

udekorować dodatkami. Całość można też polać 

płynnym miodem lub odrobiną soku jabłkowego. 

    Składniki:   

ź 1 torebka kaszy jaglanej

ź 1 szklanka mleka

ź 1/2 szklanki soku jabłkowego

ź 1 łyżka miodu lub syropu 

klonowego

ź 1/2 jabłka

ź migdały w płatkach

Rubrykę prowadzi: Monika Keller

Wielkanoc nadciąga do nas wielkimi krokami! Zapewne w niejednym domu 
trwają już przygotowania do tego ważnego święta. 

Budyń jaglany
z jabłkami i migdałami

A jak Wielkanoc, to... jajka oraz rzeżucha 

oczywiście! Tak, tego nie może zabraknąć na 

naszym wielkanocnym stole. 

Jajko to symbol życia, rzeżucha na naszych stołach 

symbolizuje z kolei odradzającą się po zimie 

przyrodę, przezwyciężenie zimowego letargu, 

dlatego są to tak ważne symbole. Wielkanoc bez 

rzeżuchy to jak Boże Narodzenie bez choinki. 

Włącz twoje maleństwo do wielkanocnych 

przygotowań i wspólnie wyhodujcie rzeżuchę 

w skorupkach od jajek. Zaskoczcie wszystkich! Jak 

to zrobić?

Z opakowania od jajek wycinamy dna, aby każda 

skorupka miała swoją „podstawkę”. Do każdej 

skorupki (zostawiamy ok. 2/3 wielkości skorupki 

jajka, górę rozłupujemy) wkładamy watę na dno. 

Nasączamy ją wodą i zasiewamy rzeżuchę. 

Poproś malca, by sam pamiętał o jej podlewaniu – 

dzięki temu uczy się opieki nad roślinkami, to jego 

pierwszy sprawdzian z odpowiedzialności, 

przecież rzeżucha będzie ozdobą wielkanocnego 

koszyczka oraz wielkanocnego stołu dla całej 

rodziny! 

Na każdej skorupce rysujemy wesołe buźki 

i roześmiane minki. Możemy też przykleić 

ruszające się oczka.

Rzeżucha wyrośnie w ciągu 4 dni, a nad 

roześmianymi buziami wyrosną wspaniałe, zielone 

fryzurki, które pięknie wyglądają i niesamowicie 

smakują! Będzie to piękna i oryginalna dekoracja.

Jajka z Rzeżuchową Fryzurą

·  Skorupek od jajek
·  Opakowania od jajek
·  Nożyczek
·  Waty

Czego potrzebujemy?

·  Nasion rzeżuchy
·  Wody
·  Czarnego flamastra
  lub ruchomych 
  oczek

Źródło FB: Bystre Dziecko
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Rumskie Nowiny nr �/kwiecień/����Rumia naturalnie pomysłowa

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Drużyn
6-osobowych Chłopców Boisko Orlik, 
ul. Świętopełka
godz. 17:00  Stacja Czytanie na podwieczorek,
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2. 
Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18:30 Stacja Koncert Grace Gospel Choir, 
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 09:30-18:30  X Pomerania Cup 
Międzynarodowy Puchar Pomorza w Karate 
WKF Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 10:00-13:00 Warsztaty literackie 
„Piszemy Fantazy”, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18.00 „Czas stawiać żagle”, koncert 
szantowy zespołu Trzy majtki  oraz 
prezentacja modeli żaglowców Dagmary 
Wełnickiej ,  Dom Kultury SM Janowo, 
ul. Pomorska 11

godz. 09:00-16:00 Mistrzostwa Polski 
w Duathlonie - Rumia Duathlon Energy 2019
(11.00 oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw Polski w 
D u a t h l o n i e )  U l i c e  R u m i - K a z i m i e r z
Start/Meta Parking Hali MOSiR

godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Filii nr 4 MBP Rumia ul, Górnicza 19.

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką 
w tle – pisanki, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 19:00 Wernisaż wystawy „Grafika” 
Marceliny Cedrzyńskiej, Stacja Kultura 
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.

godz. 15:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki, Filia 1 MBP Rumia, ul. Pomorska 11.
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką 
w tle – pisanki, Fil ia 1 MBP Rumia,
 ul. Pomorska 11. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl

godz. 18:00  Kameralne kino w MDK Rumia
„Przygotowania do ślubu w towarzystwie 
zespołu ABBA” Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00 Spotkanie w Dyskusyjnego Klubu 
Książki, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
ul. Starowiejska 2

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Drużyn
6 - o s o b o w y c h  D z i e w c z ą t ,  B o i s k o 
Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 18:00 Spotkanie podróżnicze  Pt.” Peru 
– Tropami Tajemnic” Katarzyna Masin Miejski 
Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 Mistrzostwa Rumi w Dwa 
Ognie Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-16:00 IX Aquathlon Rumia 
Pływalnia MOSiR, ul. Rodziewiczówny 8, Park 
przy ul. Starowiejskiej
godz. 10:00-12:30 XXI Bieg Wielkanocny 
Start/Meta Park przy ul. Starowiejskiej
godz. 10:00-13:00 Warsztaty literackie 
„Piszemy Fantazy”, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl 
godz. 17:00 Koncert Kameralny Krzysztof 
Majda Trio - Standards & Songs Krzysztof 
Majda - wokal  Artur Jurek - piano  Jarosław 
Stokowski - kontrabas Miejski Dom Kultury 
w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00-14:00 Radosna Niedziela, 
Rodzinne warsztaty z instruktorami MDK 
Rumia Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne – 
„Bajki z malowanej skrzyni” – wystawia  Teatr  
Władca Lalek ze Słupska,  Dom Kultury SM 
Janowo, ul. Pomorska 11
godz. 18:30-20:30 VII Festiwal Kultury 
Białoruskiej na Pomorzu (koncert) Hala 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49

12.04 (piątek)

23.04 (wtorek)

15.04
(poniedziałek)

26.04 (piątek)

16.04 (wtorek)

18.04 (czwartek)

25.04 (czwartek)

kwiecień
2019

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

Wystawa malarstwa i rzeźby – Nataszy 
Sobczak, wystawa kaszubskiego plakatu 
Cassubia Visuales, Dom Kultury SM Janowo, 
ul. Pomorska 11

Wystawa Marceliny Cedrzyńskiej „Grafika”, 
S t a c j a  K u l t u r a  B i b l i o t e k a  G ł ó w n a , 
ul. Starowiejska 2. 

godz. 09:00-15:00 XV Halowe Mistrzostwa 
Rumi w Drużynowej Lekkiej Atletyce Szkół 
Podstawowych roczniki 2006-2008 oraz 2003-
2005, Hala MOSiR,ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką 
w tle – Zając zakładka, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:00 Wernisaż wystawy fotografii 
Krzysztofa Lipskiego, Filia nr 1 MBP,
 ul. Pomorska 11
g o d z .  1 8 : 3 0  S p o t k a n i e  a u t o r s k i e 
z Zygmuntem Miłoszewskim, Stacja Kultura 
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 
w Minipiłce Nożnej Dziewcząt, Boisko Orlik,
ul. Świętopełka
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką 
w tle – Zając zakładka, Filia nr 1 MBP,
ul .  Pomorska 11. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18:00 Wieczorek z twórczością   
Tomasza Fopke Antologia  Poezj i  – 
„z Regionu” Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 
w Minipiłce Nożnej Chłopców, Boisko Orlik,
ul. Świętopełka
godz. 10:00 Spotkanie dla dzieci i młodzieży 
z podróżniczką Anną Jaklewicz, Stacja Kultura 
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.
godz. 15:00-20:00 Charytatywny Turniej 
Służb Mundurowych w Piłce Nożnej, Hala 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-14:00 XVII Turniej o Puchar Belfra 
w  P i ł c e  S i a t k o w e j ,  H a l a  M O S i R ,
ul. Mickiewicza 49
godz. 10:00-13:00 Warsztaty literackie 
„Piszemy Fantazy”, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 13:00  Spotkanie z Pomorskim 
Windziarzem, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
ul. Starowiejska 2
godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce 
Siatkowej – VI edycja,  Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49

godz. 08:30-15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie 
Stołowym – VIII edycja, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Biesiada Literacka, gość 
spotkania Wojciech Mann, Dom Kultury SM 
Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18:00 Ogólnopolski Festiwal Polskiej 
An imac j i  O!PL A –  pokaz  kategor i i 
Animowany Wideoklip (ważne: animacje dla 
publiczności w wieku 16+) Stacja Kultura 
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 Słowiańska mitologia – wykład 
dr E. Żukowskiej, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 Prelekcja Gabriela Oleszka pt. 
„100-lecie polskiej floty”, Filia nr 1 MBP,
 ul. Pomorska 11

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Drużyn
6-osobowych Dziewcząt, Boisko Orlik, 
ul. Świętopełka
godz. 17:30 Wernisaż malarstwa – „Moi 
Drodzy” Autor: Krzysztof  Wieczorek 
w części artystycznej wystąpią: Beata Koska – 
śpiew, Zbigniew Kosmalski – fortepian 
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 19:30 Kąpiel w dźwiękach mis i gongów 
w wykonaniu Lucyny Bierut- Mazurek, wstęp: 
30 zł, rezerwacja tel. 722303520 Miejski Dom 
Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

01.04–02.05

01.04–30.04

06.04 (sobota)

08.04
(poniedziałek)

01.04
(poniedziałek) 

04.04 (czwartek)

02.04–02.05 

02.04 (wtorek)

03.04 (środa)

05.04 (piątek)

07.04 (niedziela)

09.04 (wtorek)

11.04 (czwartek)

13.04 (sobota)

14.04 (niedziela)

28.04 (Niedziela)

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.

10.04 (środa)

17.04 (środa)

27.04 (sobota)

2726



Rumskie Nowiny nr �/kwiecień/����Rumia naturalnie pomysłowa

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Drużyn
6-osobowych Chłopców Boisko Orlik, 
ul. Świętopełka
godz. 17:00  Stacja Czytanie na podwieczorek,
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2. 
Obowiązują zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18:30 Stacja Koncert Grace Gospel Choir, 
Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 09:30-18:30  X Pomerania Cup 
Międzynarodowy Puchar Pomorza w Karate 
WKF Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49
godz. 10:00-13:00 Warsztaty literackie 
„Piszemy Fantazy”, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18.00 „Czas stawiać żagle”, koncert 
szantowy zespołu Trzy majtki  oraz 
prezentacja modeli żaglowców Dagmary 
Wełnickiej ,  Dom Kultury SM Janowo, 
ul. Pomorska 11

godz. 09:00-16:00 Mistrzostwa Polski 
w Duathlonie - Rumia Duathlon Energy 2019
(11.00 oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw Polski w 
D u a t h l o n i e )  U l i c e  R u m i - K a z i m i e r z
Start/Meta Parking Hali MOSiR

godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Filii nr 4 MBP Rumia ul, Górnicza 19.

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką 
w tle – pisanki, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 19:00 Wernisaż wystawy „Grafika” 
Marceliny Cedrzyńskiej, Stacja Kultura 
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.

godz. 15:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki, Filia 1 MBP Rumia, ul. Pomorska 11.
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką 
w tle – pisanki, Fil ia 1 MBP Rumia,
 ul. Pomorska 11. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl

godz. 18:00  Kameralne kino w MDK Rumia
„Przygotowania do ślubu w towarzystwie 
zespołu ABBA” Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00 Spotkanie w Dyskusyjnego Klubu 
Książki, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
ul. Starowiejska 2

godz. 09:00-14:00 Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Drużyn
6 - o s o b o w y c h  D z i e w c z ą t ,  B o i s k o 
Wielofunkcyjne, ul. Bukowa
godz. 18:00 Spotkanie podróżnicze  Pt.” Peru 
– Tropami Tajemnic” Katarzyna Masin Miejski 
Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 Mistrzostwa Rumi w Dwa 
Ognie Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-16:00 IX Aquathlon Rumia 
Pływalnia MOSiR, ul. Rodziewiczówny 8, Park 
przy ul. Starowiejskiej
godz. 10:00-12:30 XXI Bieg Wielkanocny 
Start/Meta Park przy ul. Starowiejskiej
godz. 10:00-13:00 Warsztaty literackie 
„Piszemy Fantazy”, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl 
godz. 17:00 Koncert Kameralny Krzysztof 
Majda Trio - Standards & Songs Krzysztof 
Majda - wokal  Artur Jurek - piano  Jarosław 
Stokowski - kontrabas Miejski Dom Kultury 
w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00-14:00 Radosna Niedziela, 
Rodzinne warsztaty z instruktorami MDK 
Rumia Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A
godz. 16.00 Rodzinne Spotkania Teatralne – 
„Bajki z malowanej skrzyni” – wystawia  Teatr  
Władca Lalek ze Słupska,  Dom Kultury SM 
Janowo, ul. Pomorska 11
godz. 18:30-20:30 VII Festiwal Kultury 
Białoruskiej na Pomorzu (koncert) Hala 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49

12.04 (piątek)

23.04 (wtorek)

15.04
(poniedziałek)

26.04 (piątek)

16.04 (wtorek)

18.04 (czwartek)

25.04 (czwartek)

kwiecień
2019

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

Wystawa malarstwa i rzeźby – Nataszy 
Sobczak, wystawa kaszubskiego plakatu 
Cassubia Visuales, Dom Kultury SM Janowo, 
ul. Pomorska 11

Wystawa Marceliny Cedrzyńskiej „Grafika”, 
S t a c j a  K u l t u r a  B i b l i o t e k a  G ł ó w n a , 
ul. Starowiejska 2. 

godz. 09:00-15:00 XV Halowe Mistrzostwa 
Rumi w Drużynowej Lekkiej Atletyce Szkół 
Podstawowych roczniki 2006-2008 oraz 2003-
2005, Hala MOSiR,ul. Mickiewicza 49

godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką 
w tle – Zając zakładka, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl 

godz. 18:00 Wernisaż wystawy fotografii 
Krzysztofa Lipskiego, Filia nr 1 MBP,
 ul. Pomorska 11
g o d z .  1 8 : 3 0  S p o t k a n i e  a u t o r s k i e 
z Zygmuntem Miłoszewskim, Stacja Kultura 
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 
w Minipiłce Nożnej Dziewcząt, Boisko Orlik,
ul. Świętopełka
godz. 17:00 Kreatywne warsztaty z książką 
w tle – Zając zakładka, Filia nr 1 MBP,
ul .  Pomorska 11. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 18:00 Wieczorek z twórczością   
Tomasza Fopke Antologia  Poezj i  – 
„z Regionu” Miejski Dom Kultury w Rumi, 
ul. Mickiewicza 19

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska Dzieci 
w Minipiłce Nożnej Chłopców, Boisko Orlik,
ul. Świętopełka
godz. 10:00 Spotkanie dla dzieci i młodzieży 
z podróżniczką Anną Jaklewicz, Stacja Kultura 
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2.
godz. 15:00-20:00 Charytatywny Turniej 
Służb Mundurowych w Piłce Nożnej, Hala 
MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 09:00-14:00 XVII Turniej o Puchar Belfra 
w  P i ł c e  S i a t k o w e j ,  H a l a  M O S i R ,
ul. Mickiewicza 49
godz. 10:00-13:00 Warsztaty literackie 
„Piszemy Fantazy”, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2. Obowiązują zapisy: 
zapisy@bibliotekarumia.pl
godz. 13:00  Spotkanie z Pomorskim 
Windziarzem, Stacja Kultura Biblioteka Główna, 
ul. Starowiejska 2
godz. 15:30-22:00 Grand Prix Rumi w Piłce 
Siatkowej – VI edycja,  Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49

godz. 08:30-15:00 Grand Prix Rumi w Tenisie 
Stołowym – VIII edycja, Hala MOSiR,
ul. Mickiewicza 49
godz. 17:00 Biesiada Literacka, gość 
spotkania Wojciech Mann, Dom Kultury SM 
Janowo, ul. Pomorska 11

godz. 18:00 Ogólnopolski Festiwal Polskiej 
An imac j i  O!PL A –  pokaz  kategor i i 
Animowany Wideoklip (ważne: animacje dla 
publiczności w wieku 16+) Stacja Kultura 
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 Słowiańska mitologia – wykład 
dr E. Żukowskiej, Stacja Kultura Biblioteka 
Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 18:00 Prelekcja Gabriela Oleszka pt. 
„100-lecie polskiej floty”, Filia nr 1 MBP,
 ul. Pomorska 11

godz. 09:00-14:00 Miejskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Drużyn
6-osobowych Dziewcząt, Boisko Orlik, 
ul. Świętopełka
godz. 17:30 Wernisaż malarstwa – „Moi 
Drodzy” Autor: Krzysztof  Wieczorek 
w części artystycznej wystąpią: Beata Koska – 
śpiew, Zbigniew Kosmalski – fortepian 
Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
godz. 19:30 Kąpiel w dźwiękach mis i gongów 
w wykonaniu Lucyny Bierut- Mazurek, wstęp: 
30 zł, rezerwacja tel. 722303520 Miejski Dom 
Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

01.04–02.05

01.04–30.04

06.04 (sobota)

08.04
(poniedziałek)

01.04
(poniedziałek) 

04.04 (czwartek)

02.04–02.05 

02.04 (wtorek)

03.04 (środa)

05.04 (piątek)

07.04 (niedziela)

09.04 (wtorek)

11.04 (czwartek)

13.04 (sobota)

14.04 (niedziela)

28.04 (Niedziela)

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.

10.04 (środa)

17.04 (środa)

27.04 (sobota)
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Rumskie Nowiny nr �/kwiecień/����Rumia naturalnie pomysłowa

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 
o r a z  R e f e r a t  G o s p o d a r k i 
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.

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.

Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady w kwietniu 2019 roku:

01.04 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Maria Bochniak,

08.04 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki,

15.04 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodniczący rady Florian Mosa,

29.04 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Maria Bochniak.

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Pogotowie Ratunkowe

Straż Pożarna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi

Policja

Komisariat Policji w Rumi

Straż Miejska w Rumi

Pogotowie Ciepłownicze

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

Pogotowie Energetyczne

Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

58 671-94-73

112

999

58 671-01-98

997

58 679-67-22

998

993

992 | 58 679-96-00

994 | 58 668-73-11
991 | 801-404-404

58 679-65-89

58 671-05-56

58 671-98-25

58 771-25-07

58 671-11-23

58 727-24-40

58 727-21-72

58 771-47-40
58 679-56-86

58 727-29-50

58 670-48-48

58 301-73-44 | 601-408-183

58 672-74-23

58 572-72-00

58 727-24-01 | 58 727-24-02

58 671-72-10

NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia

NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia

NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia

NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia

Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.

NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia

Centrum Medyczne IMED

NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia

NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A

Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia

(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h

NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)

Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Koordynator Ratowniczych Działań Med.

Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.

Szpital Specjalistyczny Wejherowo

TELEFONY

KONTAKTOWE

Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00

Terminy sesji i dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w kwietniu 2019 roku

Termin sesji: 
25 kwietnia 2019 rok, godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Rumi 

Tematy wiodące sesji:
ź Sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w mieście. 
ź Sprawozdanie z MOPS w Rumi. 
ź Sprawozdanie z CIS w Rumi. 
ź Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej 

WESOŁYCH ŚWIĄT

Życzymy Państwu zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,

a także odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół  

Burmistrz RumiPrzewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki Michał Pasieczny


