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w czerwcuWydarzyło się w skrócie
Zakończyły się zmagania w ramach drugich 

ogólnopolskich Zawodów Rolkarstwa 

Figurowego o Puchar Rumi. Nasze miasto 

reprezentowało 19 zawodniczek, które od 

wielu miesięcy przygotowywały się do tego 

wydarzenia. Uczestnicy rywalizowali 

w konkurencjach solo oraz par sportowych, 

nie zabrakło też pokazów grupowych. 

Z w i e ń c z e n i e m  s t a r a ń  r u m s k i c h 

zawodniczek były pierwsze miejsca 

w kategorii bieniaminków, młodziczek, 

juniorek oraz drugie miejsca wśród kadetek 

i seniorek.

Pięcioro rumskich uczniów, którzy mogą się 

pochwalić najwyższą średnią ocen oraz 

wyjątkowymi osiągnięciami w nauce, zostało 

nagrodzonych przez przedstawicieli władz 

miasta. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy 

wręczali wspólnie przewodniczący rady 

miejskiej Ariel Sinicki oraz wiceburmistrz 

Piotr Wittbrodt.

Wyróżnienia otrzymali: Szymon Niemczuk (SP 

nr 1), Karolina Kosiedowska (SP nr 9), 

Wiktoria Kreft (SP nr 10), Julia Konarzewska 

(Salezjańska Szkoła Podstawowa) oraz Piotr 

Leszczyński (Ekologiczna Szkoła Społeczna).

Rumski Rajd „W drodze po szpik” to 

charytatywny rajd o charakterze 

e d u k a c y j n o - i n f o r m a c y j n y m . 

Inicjatywa ma zachęcić odbiorców, 

by rejestrowali się jako potencjalni 

dawcy szpiku. Wydarzenie stanowi 

ró w n i e ż  p o d z i ę k o w a n i e  d l a 

wszystkich, którzy swój szpik już 

oddali, dając drugiemu człowiekowi 

szansę na powrót do zdrowia.

Dzięki zaangażowaniu wolon-

tariuszy do bazy potencjalnych 

dawców szpiku dołączyło 40 osób. 

Stacja Kultura jest jedyną biblioteką w kraju, 

w której tańczy się do poezji. Roztańczone 

uczestniczki projektu „Obłoki jasne nad tobą. 

Słowo. Obraz. Taniec” opowiedziały historię 

zainspirowaną miłosną poezją Pawła Huelle, 

którą autor przesłał esemesami.

Twórczość gdańskiego poety była myślą 

przewodnią spektaklu, w którym aktorami były 

u c z e n n i c e  r u ms k i ch  s z k ó ł .  S pe k t a k l 

przygotowali doświadczeni choreografowie: 

Andrzej Morawiec i Agata Gregorkiewicz. 

Wyjątkowego charakteru nadały także 

specjalnie przygotowane na tę okazję kostiumy.

8.06.2019 r.   Rumia na rolkach – za nami jedyne takie zawody w Polsce

Spis treści

12.06.2019 r.   Biblioteka, w której zatańczyli do poezji

15.06.2019 r.  IV Rumski Rajd „W drodze po szpik” – szukali potencjalnych dawców

19.06.2019 r.  Najlepsi gimnazjaliści zostali nagrodzeni 

Na okładce: 6-letni Wiktor, uczestnik kampanii „Rowerowy Maj”. 

Chłopiec niemal przez cały miesiąc, wspólnie z tatą, dwukrotnie 

pokonywał na rowerze 3-kilometrową trasę, do przedszkola 

i z powrotem. 
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Raj dla dzieci

Najmłodszym uczestnikom wydarzenia trudno 

było zdecydować, od której przyjemności zacząć. 

Już w obrębie parkingu, tuż przy „Dworku pod 

Lipami”, mogli oni chwycić za repliki broni palnej, by 

rywalizować w laserowym paintballu. Kilka kroków 

dalej czekała strefa zabaw terenowych, gdzie 

dużym zainteresowaniem cieszyły się gry 

zręcznościowe i podłogowe.

Z kolei wolontariusze zachęcali do udziału 

w zajęciach, podczas których można było stworzyć 

spersonalizowaną bawełnianą torbę. Uwagę dzieci 

przykuwało również spore płótno, gdzie każdy 

mógł się przyczynić do powstania wspólnego 

obrazu. Oprócz tego do zabawy zapraszały 

animatorki, które instruowały dzieci, jak poruszać 

się w rytm energicznej muzyki.

Nie tylko zabawa

Idąc w głąb parku Starowiejskiego, w kierunku 

sceny letniej, można było wykonać pamiątkowe 

zdjęcie, co oferował personel tzw. fotobudki. 

Natomiast niemal po sąsiedzku stała niewielka 

zagroda, gdzie na wspólny spacer z dziećmi czekały 

alpaki oraz lama. Najmłodsi mogli także 

posmakować życia cyrkowców, a lekcji udzielali im 

profesjonaliści z wędrownej trupy, w tym szczudlarz 

oraz kuglarz.

Oprócz tego, wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej, 

chętni mogli skosztować zimnych lodów, 

belgijskich frytek, hot-dogów i różnych słodkości, 

które oferowali wystawcy tworzący strefę 

gastronomiczną. Natomiast pod samą sceną stanął 

punkt rejestracji potencjalnych dawców szpiku oraz 

dmuchane zjeżdżalnie – ta atrakcja była 

zarezerwowana dla osób głosujących na Podwórko 

Talentów w Rumi, co koordynował przewodniczący 

rady miejskiej Ariel Sinicki.

Zwieńczenie spotkania

Główną częścią wydarzenia było jednak to, 

co działo się na samej scenie, czyli uroczyste 

zakończenie projektu edukacyjnego „Rumia 

oczami dzieci”. Tegoroczna odsłona tego 

przedsięwzięcia rozpoczęła się 1 lutego. Urząd 

miasta przygotował sześć zadań tematycznych 

oraz trzy konkursy.

Najmłodsi, standardowo już, musieli poznać 

miejskie symbole, zorganizować spotkanie 

z ciekawą osobą, wziąć udział w spacerze 

historycznym oraz uczestniczyć w dziecięcej sesji. 

Nowością były zadania polegające na 

przygotowaniu i wykonaniu wierszyka związanego 

z Rumią oraz współpraca ze szkołami działającymi 

na terenie miast partnerskich. W tej części projektu 

uczestniczyły dzieci z 18 placówek (publicznych 

oraz prywatnych).

Dyplomy i gadżety

Wzorem poprzedniej edycji, indywidualni 

uczestnicy mogli się wykazać w trzech konkursach 

tematycznych: plastycznym, l i terackim 

i fotograficznym. Łącznie wpłynęło ponad 300 prac. 

Zwycięskie dzieła zostaną opublikowane w formie 

miejskiego kalendarza, albumu fotograficznego 

oraz książki z bajkami. Wszyscy laureaci otrzymali 

też nagrody rzeczowe, które wręczali na scenie 

wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz radna Lucyna 

Miotk.

– Jako nauczyciel uwielbiam, kiedy dzieci 

przelewają swoje myśli oraz wyobraźnię na papier. 

Takie prace, bez ingerencji rodziców, są dla mnie 

najpiękniejsze. Dlatego właśnie wybór zwycięzców 

był niezwykle trudny, bo wszystkich chciałoby się 

nagrodzić – podkreśla przewodnicząca Komisji 

Kultury. – Trudno jest nawet opisać radość dzieci, 

które zostały dostrzeżone i docenione. Te emocje 

były widoczne na scenie, kiedy przed publicznością 

były wręczane nagrody. Dla tych dzieci jest to 

naprawdę wielkie osiągnięcie i przeżycie – dodaje 

Lucyna Miotk.

Do szkoły tylko jednośladem

W ramach sobotniego festynu odbyło się także 

oficjalne podsumowanie projektu „Rowerowy Maj”, 

który po raz pierwszy był realizowany na terenie 

Rumi. Do przedsięwzięcia przystąpiły dwie 

placówki: Przedszkole pod Topolą oraz Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego.

Łącznie ponad 300 uczestników przez niemal cały 

miesiąc dojeżdżało do szkoły lub przedszkola na 

rowerze, hulajnodze czy rolkach. Najaktywniejsze 

klasy i oddziały przedszkolne otrzymały nagrody. 

Rowerowe gadżety oraz vouchery wręczali 

laureatom wspólnie: radna Beata Ławrukajtis oraz 

zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt.

– To dla nas bardzo ważne, aby uczyć dzieci 

zdrowych nawyków i promować aktywne 

spędzanie czasu. W tym roku program 

realizowaliśmy pilotażowo, ale mam nadzieję, że w 

przyszłym roku obejmie on wszystkie miejskie 

placówki – mówi Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz 

miasta. – Jestem dumny z uczestników, że podjęli 

się tego wyzwania i zaliczyli je na szóstkę z plusem 

– podsumowuje.

Druga edycja projektu „Rumi oczami dzieci” za nami. Okazją do nagrodzenia uczestników 
i placówek oraz podsumowania przedsięwzięcia był odbywający się 15 czerwca festyn. Bezpłatne 
atrakcje, które z tej okazji czekały przy Miejskim Domu Kultury, przyciągnęły prawdziwe tłumy.

Do szczęścia nie potrzeba wiele

Dzieci, młodzież i dorośli – jednym słowem 

wszyscy, bez względu na wiek, wzajemnie 

obsypywali się kolorowymi proszkami. Okazją 

do zabawy był Holi Festival, który 1 czerwca 

zagościł przy Miejskim Domu Kultury.

Na miejscu czekały nie tylko kolorowe proszki, 

ale również serwujące różne smakołyki food 

trucki oraz odpowiadający za oprawę muzyczną 

DJ. Wszystko to spowodowało, że około tysiąc 

osób oddało się kilkugodzinnej zabawie.

Termin zarezerwowany

Święto Kolorów gościło w Rumi nie po raz 

pierwszy. W zeszłym roku mieszkańcy miasta 

i okolic pożegnali w ten sposób wakacje i weszli 

w nowy rok szkolny. 

– W tym roku zainteresowanie Świętem Kolorów 

było jeszcze większe. Pogoda dopisała, impreza 

odbyła się bez przeszkód. Wszyscy sypali 

kolorowymi proszkami, bawiąc się przy tym 

przez kilka godzin – mówi Agnieszka 

Skawińska, dyrektor MDK-u. – Z pewnością 

przyszłoroczny Dzień Dziecka będzie równie 

piękny,  gdyż planujemy kontynuować 

wspó łpracę  z  Ho l i  Fes t i va l  Po l ska  – 

podsumowuje.

Zabawa poprzez sport

Miasto po raz kolejny zorganizowało również 

Festiwal Dmuchańców, gdzie nagrodą za udział 

w szeregu sportowych konkurencji było 

bezpłatne skorzystanie z atrakcji. Wydarzenie 

przyciągnęło setki najmłodszych mieszkańców 

Rumi, wraz z całymi rodzinami.

Festiwal odbywał się w niedzielę 2 czerwca na 

t e r e n i e  b o i s k a  w i e l o f u n k c y j n e g o , 

zlokalizowanego przy ulicy Bukowej. Na miejscu 

czekało wiele atrakcji, ale główną z nich było 

piętnaście dmuchanych zamków i zjeżdżalni, 

z których można było bezpłatnie skorzystać po 

wykonaniu sportowych zadań. 

Nie mogło się nie udać

Wyzwania, jakie przygotowano, to między 

innymi: strzał na bramkę, przejście tunelem, 

"unihokejowy slalom", czołganie się czy rzuty 

ringo. Nad przebiegiem 10 konkurencji czuwali 

wolontariusze z klubu sportowego Arka Rumia, 

pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji oraz urzędu miasta, a także 

przedstawiciele rady miejskiej. Wszyscy 

doceniali zaangażowanie najmłodszych, 

nagradzając ich opaskami uprawniającymi do 

bezpłatnego skorzystania z atrakcji. Co ciekawe, 

ze względu na niesłabnące zainteresowanie 

i frekwencję, Festiwal Dmuchańców nie 

zakończył się o planowanym czasie – został 

wydłużony o kilkadziesiąt minut. 

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY
ZACHWYCENI ATRAKCJAMI

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Rumi rozpoczęły się od propozycji dla młodzieży i dorosłych, 
czyli Święta Kolorów. Z kolei następnego dnia całe rodziny korzystały z atrakcji przygotowanych 
w ramach Festiwalu Dmuchańców, którego inicjatorem jest burmistrz Michał Pasieczny.

NAGRODY I ATRAKCJE NA PODSUMOWANIE 

– Bardzo się cieszę, że udało się 

zrealizować już drugą edycję kampanii 

„Rumia oczami dzieci”,  w której 

uczestniczyło tak wiele placówek. Aspekt 

edukacyjno-integracyjny tego projektu 

jest nieoceniony – mówi Lucyna Miotk, 

przewodnicząca Komisji Kultury oraz 

członek Komisji Oświaty i Wychowania.
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Raj dla dzieci

Najmłodszym uczestnikom wydarzenia trudno 

było zdecydować, od której przyjemności zacząć. 

Już w obrębie parkingu, tuż przy „Dworku pod 

Lipami”, mogli oni chwycić za repliki broni palnej, by 

rywalizować w laserowym paintballu. Kilka kroków 

dalej czekała strefa zabaw terenowych, gdzie 

dużym zainteresowaniem cieszyły się gry 

zręcznościowe i podłogowe.

Z kolei wolontariusze zachęcali do udziału 

w zajęciach, podczas których można było stworzyć 

spersonalizowaną bawełnianą torbę. Uwagę dzieci 

przykuwało również spore płótno, gdzie każdy 

mógł się przyczynić do powstania wspólnego 

obrazu. Oprócz tego do zabawy zapraszały 

animatorki, które instruowały dzieci, jak poruszać 

się w rytm energicznej muzyki.

Nie tylko zabawa

Idąc w głąb parku Starowiejskiego, w kierunku 

sceny letniej, można było wykonać pamiątkowe 

zdjęcie, co oferował personel tzw. fotobudki. 

Natomiast niemal po sąsiedzku stała niewielka 

zagroda, gdzie na wspólny spacer z dziećmi czekały 

alpaki oraz lama. Najmłodsi mogli także 

posmakować życia cyrkowców, a lekcji udzielali im 

profesjonaliści z wędrownej trupy, w tym szczudlarz 

oraz kuglarz.

Oprócz tego, wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej, 

chętni mogli skosztować zimnych lodów, 

belgijskich frytek, hot-dogów i różnych słodkości, 

które oferowali wystawcy tworzący strefę 

gastronomiczną. Natomiast pod samą sceną stanął 

punkt rejestracji potencjalnych dawców szpiku oraz 

dmuchane zjeżdżalnie – ta atrakcja była 

zarezerwowana dla osób głosujących na Podwórko 

Talentów w Rumi, co koordynował przewodniczący 

rady miejskiej Ariel Sinicki.

Zwieńczenie spotkania

Główną częścią wydarzenia było jednak to, 

co działo się na samej scenie, czyli uroczyste 

zakończenie projektu edukacyjnego „Rumia 

oczami dzieci”. Tegoroczna odsłona tego 

przedsięwzięcia rozpoczęła się 1 lutego. Urząd 

miasta przygotował sześć zadań tematycznych 

oraz trzy konkursy.

Najmłodsi, standardowo już, musieli poznać 

miejskie symbole, zorganizować spotkanie 

z ciekawą osobą, wziąć udział w spacerze 

historycznym oraz uczestniczyć w dziecięcej sesji. 

Nowością były zadania polegające na 

przygotowaniu i wykonaniu wierszyka związanego 

z Rumią oraz współpraca ze szkołami działającymi 

na terenie miast partnerskich. W tej części projektu 

uczestniczyły dzieci z 18 placówek (publicznych 

oraz prywatnych).

Dyplomy i gadżety

Wzorem poprzedniej edycji, indywidualni 

uczestnicy mogli się wykazać w trzech konkursach 

tematycznych: plastycznym, l i terackim 

i fotograficznym. Łącznie wpłynęło ponad 300 prac. 

Zwycięskie dzieła zostaną opublikowane w formie 

miejskiego kalendarza, albumu fotograficznego 

oraz książki z bajkami. Wszyscy laureaci otrzymali 

też nagrody rzeczowe, które wręczali na scenie 

wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz radna Lucyna 

Miotk.

– Jako nauczyciel uwielbiam, kiedy dzieci 

przelewają swoje myśli oraz wyobraźnię na papier. 

Takie prace, bez ingerencji rodziców, są dla mnie 

najpiękniejsze. Dlatego właśnie wybór zwycięzców 

był niezwykle trudny, bo wszystkich chciałoby się 

nagrodzić – podkreśla przewodnicząca Komisji 

Kultury. – Trudno jest nawet opisać radość dzieci, 

które zostały dostrzeżone i docenione. Te emocje 

były widoczne na scenie, kiedy przed publicznością 

były wręczane nagrody. Dla tych dzieci jest to 

naprawdę wielkie osiągnięcie i przeżycie – dodaje 

Lucyna Miotk.

Do szkoły tylko jednośladem

W ramach sobotniego festynu odbyło się także 

oficjalne podsumowanie projektu „Rowerowy Maj”, 

który po raz pierwszy był realizowany na terenie 

Rumi. Do przedsięwzięcia przystąpiły dwie 

placówki: Przedszkole pod Topolą oraz Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego.

Łącznie ponad 300 uczestników przez niemal cały 

miesiąc dojeżdżało do szkoły lub przedszkola na 

rowerze, hulajnodze czy rolkach. Najaktywniejsze 

klasy i oddziały przedszkolne otrzymały nagrody. 

Rowerowe gadżety oraz vouchery wręczali 

laureatom wspólnie: radna Beata Ławrukajtis oraz 

zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt.

– To dla nas bardzo ważne, aby uczyć dzieci 

zdrowych nawyków i promować aktywne 

spędzanie czasu. W tym roku program 

realizowaliśmy pilotażowo, ale mam nadzieję, że w 

przyszłym roku obejmie on wszystkie miejskie 

placówki – mówi Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz 

miasta. – Jestem dumny z uczestników, że podjęli 

się tego wyzwania i zaliczyli je na szóstkę z plusem 

– podsumowuje.

Druga edycja projektu „Rumi oczami dzieci” za nami. Okazją do nagrodzenia uczestników 
i placówek oraz podsumowania przedsięwzięcia był odbywający się 15 czerwca festyn. Bezpłatne 
atrakcje, które z tej okazji czekały przy Miejskim Domu Kultury, przyciągnęły prawdziwe tłumy.

Do szczęścia nie potrzeba wiele

Dzieci, młodzież i dorośli – jednym słowem 

wszyscy, bez względu na wiek, wzajemnie 

obsypywali się kolorowymi proszkami. Okazją 

do zabawy był Holi Festival, który 1 czerwca 

zagościł przy Miejskim Domu Kultury.

Na miejscu czekały nie tylko kolorowe proszki, 

ale również serwujące różne smakołyki food 

trucki oraz odpowiadający za oprawę muzyczną 

DJ. Wszystko to spowodowało, że około tysiąc 

osób oddało się kilkugodzinnej zabawie.

Termin zarezerwowany

Święto Kolorów gościło w Rumi nie po raz 

pierwszy. W zeszłym roku mieszkańcy miasta 

i okolic pożegnali w ten sposób wakacje i weszli 

w nowy rok szkolny. 

– W tym roku zainteresowanie Świętem Kolorów 

było jeszcze większe. Pogoda dopisała, impreza 

odbyła się bez przeszkód. Wszyscy sypali 

kolorowymi proszkami, bawiąc się przy tym 

przez kilka godzin – mówi Agnieszka 

Skawińska, dyrektor MDK-u. – Z pewnością 

przyszłoroczny Dzień Dziecka będzie równie 

piękny,  gdyż planujemy kontynuować 

wspó łpracę  z  Ho l i  Fes t i va l  Po l ska  – 

podsumowuje.

Zabawa poprzez sport

Miasto po raz kolejny zorganizowało również 

Festiwal Dmuchańców, gdzie nagrodą za udział 

w szeregu sportowych konkurencji było 

bezpłatne skorzystanie z atrakcji. Wydarzenie 

przyciągnęło setki najmłodszych mieszkańców 

Rumi, wraz z całymi rodzinami.

Festiwal odbywał się w niedzielę 2 czerwca na 

t e r e n i e  b o i s k a  w i e l o f u n k c y j n e g o , 

zlokalizowanego przy ulicy Bukowej. Na miejscu 

czekało wiele atrakcji, ale główną z nich było 

piętnaście dmuchanych zamków i zjeżdżalni, 

z których można było bezpłatnie skorzystać po 

wykonaniu sportowych zadań. 

Nie mogło się nie udać

Wyzwania, jakie przygotowano, to między 

innymi: strzał na bramkę, przejście tunelem, 

"unihokejowy slalom", czołganie się czy rzuty 

ringo. Nad przebiegiem 10 konkurencji czuwali 

wolontariusze z klubu sportowego Arka Rumia, 

pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji oraz urzędu miasta, a także 

przedstawiciele rady miejskiej. Wszyscy 

doceniali zaangażowanie najmłodszych, 

nagradzając ich opaskami uprawniającymi do 

bezpłatnego skorzystania z atrakcji. Co ciekawe, 

ze względu na niesłabnące zainteresowanie 

i frekwencję, Festiwal Dmuchańców nie 

zakończył się o planowanym czasie – został 

wydłużony o kilkadziesiąt minut. 

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY
ZACHWYCENI ATRAKCJAMI

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Rumi rozpoczęły się od propozycji dla młodzieży i dorosłych, 
czyli Święta Kolorów. Z kolei następnego dnia całe rodziny korzystały z atrakcji przygotowanych 
w ramach Festiwalu Dmuchańców, którego inicjatorem jest burmistrz Michał Pasieczny.

NAGRODY I ATRAKCJE NA PODSUMOWANIE 

– Bardzo się cieszę, że udało się 

zrealizować już drugą edycję kampanii 

„Rumia oczami dzieci”,  w której 

uczestniczyło tak wiele placówek. Aspekt 

edukacyjno-integracyjny tego projektu 

jest nieoceniony – mówi Lucyna Miotk, 

przewodnicząca Komisji Kultury oraz 

członek Komisji Oświaty i Wychowania.
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Poczucie obowiązku

Frekwencja dopisała – w sobotę 8 czerwca 

rękawiczki i specjalnie oznaczone worki pobierały 

zaledwie kilkuletnie dzieci, młodzież, dorośli, 

a nawet seniorzy. Wśród społeczników znaleźli się 

m.in. uczniowie, nauczyciele, radni miejscy oraz 

pracownicy urzędu miasta. Wszyscy chcieli 

wspólnie sprawić, by z miejskiej przestrzeni 

zniknęły śmieci. Po wykonanym zadaniu każdy 

uczestnik akcji otrzymał opaski uprawniające do 

odbioru nagród oraz bezpłatnego korzystania 

z atrakcji dostępnych podczas ekologicznego 

festynu.

Motyw przewodni: ekologia

Wydarzenie rozpoczęło się równo o godzinie 

16:00 w parku Żelewskiego. Oficjalnego otwarcia 

dokonał przewodniczący rady miejskiej Ariel 

Sinicki, natomiast sam piknik prowadził Leszek 

Winczewski, dyrektor Domu Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej Janowo, który prosto ze sceny 

zachęcał całe rodziny do udziału, wymieniając 

kolejne atrakcje. A było i edukacyjnie, 

i rozrywkowo.

Bogata oferta

Osoby zainteresowane ekologią mogły odwiedzić 

kilkanaście stoisk, przy których czekali eksperci 

objaśniający konkretne aspekty tej dziedziny. 

Można było m.in. przetestować maski filtrujące, 

rozwiązać przyrodnicze zagadki, zakręcić 

ekologicznym kołem fortuny czy też pobawić się 

zabawkami stworzonymi z odpadów. Z kolei na 

wszystkich, którzy brali udział w sprzątaniu 

miasta, czekały zestawy miejskich gadżetów, 

popcorn, wata cukrowa oraz możliwość 

skorzystania z dmuchanych zjeżdżalni. 

Co na scenie?

Sceną początkowo zawładnęli uczniowie 

Ekologicznej Szkoły Społecznej, którzy 

zaprezentowali edukacyjną scenkę i nawoływali 

do zmiany przyzwyczajeń poprzez transparenty. 

Następnie, tradycyjnie już, mieszkańcy mogli się 

rozgrzać przy ecozumbie, w rytm energicznej 

muzyki. Sporym zainteresowanie cieszył się 

pokaz przygotowany przez sokolników. 

Drapieżny ptak dosłownie przelatywał nad 

głowami publiczności, wywołując oklaski.

Łącznie ponad 3 tony odpadów udało się zebrać mieszkańcom podczas akcji „Czysta Rumia”. 
W inicjatywie uczestniczyło kilkaset osób. Wszyscy włożyli rękawiczki i zabrali puste worki, by zapełnić je zalegającymi na 
terenie miasta śmieciami. Po kilkugodzinnym wysiłku wolontariusze zostali zaproszeni na stanowiący podziękowanie 
festyn, gdzie czekały różnorodne atrakcje. 

Mieszkańcy Rumi wzięli udział w kolejnej edycji koncertu „Bogu Chwała”, który w tym roku zorganizowano 
na boisku wielofunkcyjnym przy ulicy Bukowej. Podczas wydarzenia można było wysłuchać pieśni 
uwielbieniowych w nowoczesnych aranżacjach. 

Koncert zorganizowano z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa, święta nazywanego powszechnie Bożym Ciałem. W Polsce 

uroczystość obchodzona jest od XIV wieku. Tradycyjnie tego dnia wierni 

przystrajają domy, a z parafii ruszają kolorowe procesje. 

Aranżacje utworów religijnych przedstawionych podczas koncertu miały 

żywiołowy i radosny charakter. Jak podkreślali organizatorzy i artyści, taka 

forma modlitwy, nieco inna niż ta tradycyjna, jest im szczególnie bliska. 

– Koncert to forma odpowiedzi na apel papieża Franciszka. 

Niejednokrotnie wzywał on do wyjścia z dziełem ewangelizacji „na ulice”, 

aby Dobrą Nowinę głosić w nowoczesny, niespotykany wcześniej sposób. 

Właśnie dlatego koncert organizujemy nie w przestrzeni sakralnej, 

kościele, a właśnie na boisku, na profesjonalnej scenie – podsumowuje 

organizator Krzysztof Gatz.  

Na scenie wystąpił m.in. kierowany przez Weronikę Korthals chór „Bogu 

Chwała!” wraz z zespołem i dziecięcym chórem „Dzieci Chwały”. 

Nie zabrakło też solistów: Krzysztofa Majdy, Joanny Knitter, Kingi Pruś czy 

Szymona Reszki. 

Za aranżacje instrumentalne odpowiadali Mirosław Hałenda i Bartłomiej 

Chytła. Modlitwę prowadzili ks. Mariusz Świerczyński i ks. Krystian Wilczyński. 

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Rumi

Rozśpiewane święto
Bożego Ciała 

Sprawili, że Rumia
jest jeszcze czystsza

Magdalena Mrówczyńska właścicielką najlepszego wokalu
Zakończyła się czwarta edycja projektu Rumski Wokal. Inicjatywa była 
skierowana do początkujących wokalistów z regionu, którzy chcą sprawdzić 
swoje możliwości na scenie. Zwieńczeniem miesięcznych warsztatów oraz 
prób była finałowa gala, która odbyła się 7 czerwca na terenie Miejskiego 
Domu Kultury. Nagrodę główną otrzymała Magdalena Mrówczyńska.

Trening czyni mistrza

Podczas tegorocznej edycji najlepsza dziesiątka ćwiczyła 

pod okiem Marzeny Graczyk oraz Krzysztofa 

Brzozowskiego, a zwieńczeniem ich wysiłku był finałowy 

występ. Zadaniem uczestników było wykonanie piosenek z 

repertuaru Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego 

oraz Jacka Kaczmarskiego. Ostatecznie najlepsza, zdaniem 

jury, okazała się Magdalena Mrówczyńska. Serca widowni 

skradł jednak gość specjalny – Volodymyr Bilokur, 

w którego repertuarze znalazły się rosyjskie i ukraińskie 

pieśni, a także własne utwory w jazzowych aranżacjach.

– Sala żywo reagowała po każdym występie. Czuć było też 

wsparcie publiczności, co jest ogromnie ważne dla tych 

młodych adeptów sceny – podkreśla Agnieszka 

Skawińska, dyrektor MDK-u. – Finaliści od castingu do gali 

finałowej przeszli długą drogę, pełną wytężonej pracy. 

To wszystko przyniosło wspaniały efekt końcowy. 

Największe owacje zebrał jednak nasz gość specjalny, który 

porwał publikę do śpiewu – dodaje.

Furtka do kariery

Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe, a zwyciężczyni 

zyskała możliwość nagrania demo w profesjonalnym 

studio nagrań. Ponadto przez najbliższy rok MDK będzie 

wspierał młodych ar tystów, umożliwiając im 

zaprezentowanie swoich umiejętności wokalnych podczas 

różnych miejskich wydarzeń. Ich głosy będzie można 

usłyszeć m.in. podczas Jarmarku Kaszubskiego, który 

zaplanowano na 4 sierpnia.

– Nasza ekologiczna akcja się sprawdza, 

o czym świadczy fakt, że to już piąta 

edycja. W ten sposób pokazujemy, 

że dbamy o czystość w naszym mieście 

i promujemy ekologiczne zachowania – 

mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny. 

– Co roku sponsorzy oraz mieszkańcy, 

niezależnie od wieku, przyczyniają się do 

tego, że z Rumi znikają tony śmieci. 

Uczymy, że podniesienie papierka z ulicy 

i wrzucenie go do kosza to dobry odruch i 

miły gest. W efekcie coraz mniej ludzi 

zaśmieca ulice. Z kolei ekologiczny festyn 

jest formą podziękowania dla wszystkich 

wolontariuszy, którzy poświęcili swój 

czas na udział w akcji – podsumowuje.

Kultura 

Bez nich by się nie udało

Partnerami akcji byli: MOSiR Rumia, Eko Dolina, Tag 

Arena, Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy 

i Chylonki", J.J. Darboven Rumia, Bank Rumia 

Spółdzielczy, Straż Miejska w Gdyni, Rugby Club 

Arka Rumia oraz Miejski Dom Kultury w Rumi.
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Poczucie obowiązku

Frekwencja dopisała – w sobotę 8 czerwca 

rękawiczki i specjalnie oznaczone worki pobierały 

zaledwie kilkuletnie dzieci, młodzież, dorośli, 

a nawet seniorzy. Wśród społeczników znaleźli się 

m.in. uczniowie, nauczyciele, radni miejscy oraz 

pracownicy urzędu miasta. Wszyscy chcieli 

wspólnie sprawić, by z miejskiej przestrzeni 

zniknęły śmieci. Po wykonanym zadaniu każdy 

uczestnik akcji otrzymał opaski uprawniające do 

odbioru nagród oraz bezpłatnego korzystania 

z atrakcji dostępnych podczas ekologicznego 

festynu.

Motyw przewodni: ekologia

Wydarzenie rozpoczęło się równo o godzinie 

16:00 w parku Żelewskiego. Oficjalnego otwarcia 

dokonał przewodniczący rady miejskiej Ariel 

Sinicki, natomiast sam piknik prowadził Leszek 

Winczewski, dyrektor Domu Kultury Spółdzielni 

Mieszkaniowej Janowo, który prosto ze sceny 

zachęcał całe rodziny do udziału, wymieniając 

kolejne atrakcje. A było i edukacyjnie, 

i rozrywkowo.

Bogata oferta

Osoby zainteresowane ekologią mogły odwiedzić 

kilkanaście stoisk, przy których czekali eksperci 

objaśniający konkretne aspekty tej dziedziny. 

Można było m.in. przetestować maski filtrujące, 

rozwiązać przyrodnicze zagadki, zakręcić 

ekologicznym kołem fortuny czy też pobawić się 

zabawkami stworzonymi z odpadów. Z kolei na 

wszystkich, którzy brali udział w sprzątaniu 

miasta, czekały zestawy miejskich gadżetów, 

popcorn, wata cukrowa oraz możliwość 

skorzystania z dmuchanych zjeżdżalni. 

Co na scenie?

Sceną początkowo zawładnęli uczniowie 

Ekologicznej Szkoły Społecznej, którzy 

zaprezentowali edukacyjną scenkę i nawoływali 

do zmiany przyzwyczajeń poprzez transparenty. 
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organizator Krzysztof Gatz.  

Na scenie wystąpił m.in. kierowany przez Weronikę Korthals chór „Bogu 

Chwała!” wraz z zespołem i dziecięcym chórem „Dzieci Chwały”. 

Nie zabrakło też solistów: Krzysztofa Majdy, Joanny Knitter, Kingi Pruś czy 

Szymona Reszki. 

Za aranżacje instrumentalne odpowiadali Mirosław Hałenda i Bartłomiej 
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Rozśpiewane święto
Bożego Ciała 

Sprawili, że Rumia
jest jeszcze czystsza

Magdalena Mrówczyńska właścicielką najlepszego wokalu
Zakończyła się czwarta edycja projektu Rumski Wokal. Inicjatywa była 
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– Co roku sponsorzy oraz mieszkańcy, 
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Kultura 

Bez nich by się nie udało

Partnerami akcji byli: MOSiR Rumia, Eko Dolina, Tag 

Arena, Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy 

i Chylonki", J.J. Darboven Rumia, Bank Rumia 

Spółdzielczy, Straż Miejska w Gdyni, Rugby Club 

Arka Rumia oraz Miejski Dom Kultury w Rumi.
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30 lat temu – 4 czerwca 1989 roku – odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne, 
w wyniku których premierem został działacz opozycyjny Tadeusz Mazowiecki. Wydarzenie to było 
symbolem upadku komunizmu zarówno w Polsce, jak i państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wyjątkowa rocznica

Trzy dekady później, 4 czerwca 2019 roku, 

w wielu miastach całego kraju Polacy gromadzili 

się, by wspólnie odśpiewać hymn państwowy. 

Rumianie dołączyli do akcji. Uczniowie szkół, 

nauczyciele, radni i działacze społeczni zebrali 

s i ę  w  s ł o n e c z n e  p o ł u d n i e  w  p a r k u 

Starowiejskim, aby wspólnie świętować rocznicę 

p r zywrócen ia  demokrac j i  i  na rodz in 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Uroczystość połączono z otwarciem wystawy 

plenerowej „Solidarnie ku wolności”, która 

dzięki uprzejmości Europejskiego Centrum 

Solidarności wyeksponowana została przed 

wejściem do Miejskiego Domu Kultury. 

Wys tawa  p r zeds taw ia  na jważn i e j s ze 

wydarzenia z najnowszej historii Polski (lata 

1980–1989) w formie klasycznych, czarno-

białych fotografii stanowiących zapis drogi 

przemian, którą rozpoczęła Solidarność 

u schyłku PRL-u. 

Gdańsk – inicjator przedsięwzięcia

Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 

w Gdańsku. Od 1 do 11 czerwca w mieście 

organizowano warsztaty, wystawy, spotkania, 

panele dyskusyjne, pokazy filmów i koncerty 

nawiązujące do wydarzeń z 1989 roku. Do 

Gdańska przyjechali m.in. uczestnicy obrad 

Okrągłego Stołu, kandydaci na posłów 

i senatorów podczas czerwcowych wyborów 

1989 roku oraz  aktywiśc i  organizac j i 

pozarządowych.

Wybory z czerwca 1989 roku oraz idąca za nimi 

reforma ustrojowa całkowicie zmieniła nasz kraj 

pod niemal każdym względem. Polska na 

powrót stała się państwem demokratycznym, 

a nasza gospodarka nabrała wolnorynkowego 

charakteru. 

N i e w ą t p l i w i e  n a j w a ż n i e j s z ą  z m i a n ą 

zapoczątkowaną przez tzw. wybory czerwcowe 

było odzyskanie indywidualnego poczucia 

wolności przez mieszkańców naszego kraju. 

Polacy po 1989 roku zyskali możliwość 

samodzielnego decydowania o własnej 

przyszłości i podziale posiadanych dóbr.  

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Hipolita 

Roszczynialskiego przeprowadzone zostały 

warsztaty edukacyjne „Małe Miasto”. Dzięki 

inicjatywie najmłodsi mieszkańcy Rumi mogli 

wziąć udział w symulacji... dorosłego życia. 

Zarabianie, oszczędzanie, wydawanie

Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych 

w trakcie warsztatów było zarządzanie finansami. 

W trakcie praktycznych warsztatów uczestnicy 

najpierw „zarabiali” pieniądze, a następnie 

musieli  podjąć decyzję, w jaki sposób 

zagospodarować zdobyte środki. Wybór nie był 

łatwy, bowiem w oszczędzaniu lub pomnażaniu 

zysków przeszkadzały różne pokusy – lodziarnia 

czy food truck. 

W ten sposób młodzi mieszkańcy zapoznawali się 

z podstawowymi mechanizmami obrotu 

pieniędzy. Pogłębiali także przydatną wiedzę o 

funkcjonowaniu gospodarki, a przede wszystkim 

uczyli się przedsiębiorczości.

Kim chcę zostać w przyszłości? 

Policjant, strażak, pracownik hotelu, szewc, 

kominiarz fryzjer czy tapicer – między innymi 

przedstawiciele takich zawodów prezentowali 

tajniki swojej pracy uczniom rumskich szkół. 

Młodzi mieszkańcy – poprzez rozmowę, zabawę 

czy uczestnictwo w pokazach edukacyjnych – 

mogli zapoznać się ze specyfiką pracy 

w konkretnych branżach, a co za tym idzie 

odpowiedzieć sobie na pytanie „kim chcę zostać 

w przyszłości?”. 

– Dzieci, mieszkańcy „Małego Miasta”, 

uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych 

organizowanych przez lokalnych przedsię-

biorców. Na specjalnie przygotowanych 

stanowiskach, pod okiem doświadczonych 

fachowców-nauczycieli, uczyli się różnych 

zawodów i ich tajników – mówi organizator 

przedsięwzięcia Michał Schröder. – Dzięki 

projektowi dzieci miały okazję bawić się i uczyć, 

czym jest pieniądz, jaka jest jego wartość i w jaki 

sposób nim zarządzać – dodaje.  

Głównym celem projektu „Małe Miasto” jest 

przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu dorosłych 

w strukturach zawodowych i gospodarczych. 

Metodą realizacji tego celu jest symulacja 

dorosłego życia. Rumscy uczniowie przez pięć dni 

uczestniczyli w warsztatach, podczas których 

zapoznawali się z różnorodnymi zawodami 

i sposobami gospodarowania pieniędzmi. 

Na koniec młodych uczestników zaproszono do 

tzw. sklepu marzeń, w którym mogli za zarobione 

środki zakupić gry, zabawki czy gadżety. 

Warsztaty edukacyjne
„Małe Miasto”

Pożyteczna inwestycja

W nietypowej symulacji wzięło udział łącznie 120 

dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Podczas warsztatów 

nie tylko uczyli się oni przedsiębiorczości, lecz 

także obywatelskiej postawy. Uczestnicy mogli 

bowiem wybrać jedną z miejskich inwestycji, 

której koszt realizacji pokryje Fundacja BGK. 

Z czterech zaproponowanych projektów 

inwestycyjnych największym zainteresowaniem 

cieszyła się huśtawka przy jednym z miejskich 

przystanków autobusowych. Koszt jej budowy 

wyniesie 10 tysięcy złotych. 

– Na tym projekcie tak naprawdę zyskaliśmy 

wszyscy, ponieważ dzieci to nasza przyszłość, 

a dodatkowo dzięki środkom zewnętrznym 

zostanie zrealizowana kolejna miejska inwestycja 

– podsumowuje przewodniczący rady miejskiej 

Ariel Sinicki.

Projekt „Małe Miasto” zrealizowany został przez 

Fundację „Dom mojego Brata”, a sfinansowany ze 

środków Fundacji Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 

Jak być dorosłym? 

RUMIA ŚWIĘTOWAŁA
ROCZNICĘ WOLNYCH WYBORÓW

Samorząd8 99Edukacja

– Jan Paweł II mówił „nie ma wolności bez 

solidarności”. Podczas wydarzenia 

obecne były delegacje ze wszystkich 

r u m s k i c h  s z k ó ł  p o d s t a w o w y c h 

i przedszkoli. Wspólne obchody 30. 

rocznicy wolnych wyborów były bardzo 

ważnym wydarzeniem dla naszej lokalnej 

społeczności i piękną lekcją patriotyzmu – 

mówi radna Teresa Hebel. 
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Ariel Sinicki.

Projekt „Małe Miasto” zrealizowany został przez 

Fundację „Dom mojego Brata”, a sfinansowany ze 

środków Fundacji Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 

Jak być dorosłym? 

RUMIA ŚWIĘTOWAŁA
ROCZNICĘ WOLNYCH WYBORÓW

Samorząd8 99Edukacja

– Jan Paweł II mówił „nie ma wolności bez 

solidarności”. Podczas wydarzenia 

obecne były delegacje ze wszystkich 

r u m s k i c h  s z k ó ł  p o d s t a w o w y c h 

i przedszkoli. Wspólne obchody 30. 

rocznicy wolnych wyborów były bardzo 

ważnym wydarzeniem dla naszej lokalnej 

społeczności i piękną lekcją patriotyzmu – 

mówi radna Teresa Hebel. 
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Niebezpieczny czas

Celem akcji, organizowanej pod patronatem 

burmistrza Michała Pasiecznego oraz 

przewodniczącego rady miejskiej Ariela 

Sinickiego, było zebranie krwi potrzebnej do 

ratowania zdrowia i życia podczas wakacji. 

To właśnie w tym okresie dochodzi do 

największej liczby wypadków drogowych oraz 

zdarzeń losowych. 

Wzorowa postawa

Na apel odpowiedziało 83 potencjalnych 

dawców, z czego krew mogło oddać 56. 

Ostatecznie udało się więc zebrać dokładnie 

25,2 litra tego płynu.

– Była to druga i zarazem ostatnia w tym roku 

zbiórka krwi, a mieszkańcy Rumi jak zwykle nie 

zawiedli – podkreśla Ariel Sinicki, przewo-

dniczący rady miejskiej i koordynator akcji. – 

Łącznie, dzięki obu tegorocznym akcjom, udało 

się zebrać 97,5 litra tego niemożliwego do 

wyprodukowania leku, co z pewnością pomoże 

uratować niejedno życie – podsumowuje.

Dzięki mieszkańcom Rumi zasoby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku 
zwiększyły się o 25 litrów krwi. To efekt odbywającej się 15 czerwca akcji honorowego krwiodawstwa. 
Personel medyczny przyjmował chętnych na terenie przychodni NZOZ „Panaceum” w Rumi Janowie.

Firma Nivea wybuduje w Rumi plac zabaw o wartości ok. 250 tysięcy 
złotych. Wszystko dzięki wygranej w internetowym głosowaniu 
„Podwórko Talentów Nivea”. Mieszkańcy naszego miasta oddali 
łącznie ponad 40 tysięcy głosów! 

Każdego roku firma Nivea buduje w polskich 

miastach nowe Podwórka Talentów. Dotychczas 

na terenie całego kraju powstało 40 takich 

miejsc. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 

Rumi kole jny taki  obiekt  ozdobi  park 

Starowiejski. 

Tegoroczne głosowanie trwało od 22 kwietnia 

do 20 czerwca. Rumia zakwalifikowana została 

do kategorii miejscowości liczących od 20 do 60 

tysięcy mieszkańców. Największą liczbę głosów 

w tej kategorii zdobyły kolejno: Ząbki (44 366), 

Żagań (44 361), Rumia (42 225), Kraśnik (41 511) 

i Pruszcz Gdański (40 050).

Wygrana w internetowym głosowaniu była 

możliwa dzięki wyjątkowej mobilizacji wśród 

rumskich internautów. W działania na rzecz 

budowy placu zabaw zaangażowali się 

społecznicy, pedagodzy, rodzice, a także 

urzędnicy i radni. 

Każde z  Podwórek  Ta lentów – dz ięk i 

nowoczesnym urządzeniom instalowanym 

w strefach sportowej, naukowej i artystycznej – 

kształtuje sprawność, wiedzę oraz wyobraźnię 

dzieci. 

W obrębie placu powstaną m.in. huśtawka 

w kształcie bocianiego gniazda, gra twister, 

ścianka wspinaczkowa, piaskownica naukowa, 

mini-planetarium, muzyczne tablice z bębnami 

czy scenka teatralna. 

Lokalizacja nowego placu zabaw -

na miejscu starego placu zabaw przy MDK 

Wszyscy dawcy, w podziękowaniu za udział 

w akcji, oprócz standardowych zestawów 

podarunkowych otrzymali przygotowane 

specjalnie na tę okazję workoplecaki.

Powód do dumy

Przypomnijmy, że Rumia jest w czołówce 

pomorskich organizatorów zbiórek krwi. Wśród 

10 wojewódzkich laureatów, którzy w 2018 roku 

zebrali największą ilość życiodajnego płynu, 

Rumia znalazła się na 4. miejscu.

Najczęściej zadawane pytania 

Pan Karol: Jestem rodzicem dwóch chłopców, 

którzy część wakacji będą spędzać w domu, czyli 

w Rumi. Czy miasto przygotowało jakąś ofertę z 

myślą o takich dzieciach?

Odpowiedź: Pełna oferta letniego wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży została przygotowana 

w ramach projektu „Akcja Lato 2019”. Najmłodsi 

m ieszkańcy  mogą m. in .  uczes tn i czyć 

w wakacyjnej lidze piłkarskiej, grać w gry 

i zabawy, spędzić wakacje z tenisem ziemnym, 

a także brać udział w warsztatach, wyjazdach 

autokarowych oraz korzystać z pływalni. 

W akcję zaangażowane są: MOSiR, Dom 

Kultury SM „Janowo”, Stacja Kultura i MDK 

Rumia. Więcej szczegółowych informacji 

można znaleźć na stronie miasta: rumia.eu

Pani Alicja: Witam, od niedawna mieszkam 

w Rumi i póki co odkryłam dwie siłownie 

zewnętrzne, jedną na moim osiedlu – chyba na 

ulicy Krzywoustego – i przy kościele w Janowie. 

Jednak obie te siłownie są przeznaczone dla 

osób zdecydowanie niższych niż ja. Gdzie 

jeszcze znajdę takie siłownie w Rumi? 

Odpowiedź: Z ogólnodostępnych siłowni 

zewnętrznych można skorzystać w nastę-

pujących lokalizacjach:

1) park Żelewskiego w Janowie,

2) park przy ul. Starowiejskiej,

3) przy ul. Różanej,

4) przy ul. 1 Maja,

5) przy ul. Topolowej,

6) przy ul. Towarowej,

7) przy ul. Sędzickiego, 

8) przy ul. Włókienniczej.

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej mailowo lub 
poprzez Facebooka. Tym razem poruszymy temat wakacyjnych atrakcji oraz obiektów rekreacyjno-sportowych.

Jeśli macie pytanie, na które powinni odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu 
Miasta Rumi, prześlijcie je na adres mailowy: promocja@um.rumia.pl bądź 
za pośrednictwem facebookowego profilu: Miasto Rumia. Najciekawsze 
kwestie zostaną poruszone w kolejnym wydaniu. 

Pełen śmietnik na posesji – czy PUK ma obowiązek go opróżnić?
W ostatnim czasie do urzędu miasta wpłynęły zapytania 

dotyczące działalności pracowników Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych w Rumi. Mieszkańcy chcieli się 

dowiedzieć, czy osoby odpowiedzialne za wywóz śmieci 

wywiązały się ze swoich obowiązków, ponieważ 

z posesji pytających nie odebrano zapełnionych worków 

lub pojemników. Przedstawiamy szczegółowe 

wyjaśnienia.

Co mówią przepisy?

Sprawę tę regulują zapisy uchwały Rady Miejskiej Rumi 

z 26.10.2017 roku (§4, pkt. 5). Dokument mówi jasno, 

że pojemniki lub worki na odpady należy ustawić w miejscu 

wyodrębn ionym,  dos tępnym d la  pracowników 

przedsiębiorstwa odbierającego odpady, w bezpośrednim 

sąsiedztwie pasa drogowego, lub należy wystawić je przed 

posesję, w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu. 

Z korzyścią dla wszystkich

Zgodnie z uchwałą, to właściciel nieruchomości powinien 

przygotować odpady, w taki sposób, aby umożliwić ich 

odbiór bez konieczności wejścia na prywatną posesję, czyli 

wystawić zapełnione pojemniki lub worki na śmieci poza 

teren działki. Takie rozwiązanie ma chronić obie strony, 

a przede wszystkim osoby odbierające nieczystości przed 

posądzeniem o wtargnięcie na teren prywatny bez zgody 

właściciela oraz zapobiec ryzyku pogryzienia pracowników 

przez agresywne psy. 

W odpowiednim miejscu i czasie

Trzeba również pamiętać ,  że odpady,  zgodnie 

z harmonogramem, odbierane są w konkretne dni od 

godziny 7.00. Należy więc je przygotować do odbioru 

najpóźniej do tej godziny. W przeciwnym razie pracownicy 

przedsiębiorstwa wywozowego mają prawo nie opróżnić 

pojemnika na odpady lub nie zabrać zapełnionych worków.

 Więcej szczegółów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy oraz uchwała w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych są dostępne na stronie miasta  rumia.eu.

PRZELALI KREW DLA INNYCH

W RUMI POWSTANIE
PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA 

– Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 

w Parku Starowiejskim powstanie plac zabaw. 

Dziękuję wszystkim za udział w akcji i oddane 

głosy. Pomagało mnóstwo osób kochających 

Rumię. Już teraz planujemy zgłoszenie 

w przyszłym roku kolejnego placu, tym razem 

na Błoniach Janowskich – podkreśla Ariel 

Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.

Samorząd
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Niebezpieczny czas

Celem akcji, organizowanej pod patronatem 

burmistrza Michała Pasiecznego oraz 

przewodniczącego rady miejskiej Ariela 

Sinickiego, było zebranie krwi potrzebnej do 

ratowania zdrowia i życia podczas wakacji. 

To właśnie w tym okresie dochodzi do 

największej liczby wypadków drogowych oraz 

zdarzeń losowych. 

Wzorowa postawa

Na apel odpowiedziało 83 potencjalnych 

dawców, z czego krew mogło oddać 56. 

Ostatecznie udało się więc zebrać dokładnie 

25,2 litra tego płynu.

– Była to druga i zarazem ostatnia w tym roku 

zbiórka krwi, a mieszkańcy Rumi jak zwykle nie 

zawiedli – podkreśla Ariel Sinicki, przewo-

dniczący rady miejskiej i koordynator akcji. – 

Łącznie, dzięki obu tegorocznym akcjom, udało 

się zebrać 97,5 litra tego niemożliwego do 

wyprodukowania leku, co z pewnością pomoże 

uratować niejedno życie – podsumowuje.

Dzięki mieszkańcom Rumi zasoby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku 
zwiększyły się o 25 litrów krwi. To efekt odbywającej się 15 czerwca akcji honorowego krwiodawstwa. 
Personel medyczny przyjmował chętnych na terenie przychodni NZOZ „Panaceum” w Rumi Janowie.

Firma Nivea wybuduje w Rumi plac zabaw o wartości ok. 250 tysięcy 
złotych. Wszystko dzięki wygranej w internetowym głosowaniu 
„Podwórko Talentów Nivea”. Mieszkańcy naszego miasta oddali 
łącznie ponad 40 tysięcy głosów! 

Każdego roku firma Nivea buduje w polskich 

miastach nowe Podwórka Talentów. Dotychczas 

na terenie całego kraju powstało 40 takich 

miejsc. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 

Rumi kole jny taki  obiekt  ozdobi  park 

Starowiejski. 

Tegoroczne głosowanie trwało od 22 kwietnia 

do 20 czerwca. Rumia zakwalifikowana została 

do kategorii miejscowości liczących od 20 do 60 

tysięcy mieszkańców. Największą liczbę głosów 

w tej kategorii zdobyły kolejno: Ząbki (44 366), 

Żagań (44 361), Rumia (42 225), Kraśnik (41 511) 

i Pruszcz Gdański (40 050).

Wygrana w internetowym głosowaniu była 

możliwa dzięki wyjątkowej mobilizacji wśród 

rumskich internautów. W działania na rzecz 

budowy placu zabaw zaangażowali się 

społecznicy, pedagodzy, rodzice, a także 

urzędnicy i radni. 

Każde z  Podwórek  Ta lentów – dz ięk i 

nowoczesnym urządzeniom instalowanym 

w strefach sportowej, naukowej i artystycznej – 

kształtuje sprawność, wiedzę oraz wyobraźnię 

dzieci. 

W obrębie placu powstaną m.in. huśtawka 

w kształcie bocianiego gniazda, gra twister, 

ścianka wspinaczkowa, piaskownica naukowa, 

mini-planetarium, muzyczne tablice z bębnami 

czy scenka teatralna. 

Lokalizacja nowego placu zabaw -

na miejscu starego placu zabaw przy MDK 

Wszyscy dawcy, w podziękowaniu za udział 

w akcji, oprócz standardowych zestawów 

podarunkowych otrzymali przygotowane 

specjalnie na tę okazję workoplecaki.

Powód do dumy

Przypomnijmy, że Rumia jest w czołówce 

pomorskich organizatorów zbiórek krwi. Wśród 

10 wojewódzkich laureatów, którzy w 2018 roku 

zebrali największą ilość życiodajnego płynu, 

Rumia znalazła się na 4. miejscu.

Najczęściej zadawane pytania 

Pan Karol: Jestem rodzicem dwóch chłopców, 

którzy część wakacji będą spędzać w domu, czyli 

w Rumi. Czy miasto przygotowało jakąś ofertę z 

myślą o takich dzieciach?

Odpowiedź: Pełna oferta letniego wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży została przygotowana 

w ramach projektu „Akcja Lato 2019”. Najmłodsi 

m ieszkańcy  mogą m. in .  uczes tn i czyć 

w wakacyjnej lidze piłkarskiej, grać w gry 

i zabawy, spędzić wakacje z tenisem ziemnym, 

a także brać udział w warsztatach, wyjazdach 

autokarowych oraz korzystać z pływalni. 

W akcję zaangażowane są: MOSiR, Dom 

Kultury SM „Janowo”, Stacja Kultura i MDK 

Rumia. Więcej szczegółowych informacji 

można znaleźć na stronie miasta: rumia.eu

Pani Alicja: Witam, od niedawna mieszkam 

w Rumi i póki co odkryłam dwie siłownie 

zewnętrzne, jedną na moim osiedlu – chyba na 

ulicy Krzywoustego – i przy kościele w Janowie. 

Jednak obie te siłownie są przeznaczone dla 

osób zdecydowanie niższych niż ja. Gdzie 

jeszcze znajdę takie siłownie w Rumi? 

Odpowiedź: Z ogólnodostępnych siłowni 

zewnętrznych można skorzystać w nastę-

pujących lokalizacjach:

1) park Żelewskiego w Janowie,

2) park przy ul. Starowiejskiej,

3) przy ul. Różanej,

4) przy ul. 1 Maja,

5) przy ul. Topolowej,

6) przy ul. Towarowej,

7) przy ul. Sędzickiego, 

8) przy ul. Włókienniczej.

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej mailowo lub 
poprzez Facebooka. Tym razem poruszymy temat wakacyjnych atrakcji oraz obiektów rekreacyjno-sportowych.

Jeśli macie pytanie, na które powinni odpowiedzieć przedstawiciele Urzędu 
Miasta Rumi, prześlijcie je na adres mailowy: promocja@um.rumia.pl bądź 
za pośrednictwem facebookowego profilu: Miasto Rumia. Najciekawsze 
kwestie zostaną poruszone w kolejnym wydaniu. 

Pełen śmietnik na posesji – czy PUK ma obowiązek go opróżnić?
W ostatnim czasie do urzędu miasta wpłynęły zapytania 

dotyczące działalności pracowników Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych w Rumi. Mieszkańcy chcieli się 

dowiedzieć, czy osoby odpowiedzialne za wywóz śmieci 

wywiązały się ze swoich obowiązków, ponieważ 

z posesji pytających nie odebrano zapełnionych worków 

lub pojemników. Przedstawiamy szczegółowe 

wyjaśnienia.

Co mówią przepisy?

Sprawę tę regulują zapisy uchwały Rady Miejskiej Rumi 

z 26.10.2017 roku (§4, pkt. 5). Dokument mówi jasno, 

że pojemniki lub worki na odpady należy ustawić w miejscu 

wyodrębn ionym,  dos tępnym d la  pracowników 

przedsiębiorstwa odbierającego odpady, w bezpośrednim 

sąsiedztwie pasa drogowego, lub należy wystawić je przed 

posesję, w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu. 

Z korzyścią dla wszystkich

Zgodnie z uchwałą, to właściciel nieruchomości powinien 

przygotować odpady, w taki sposób, aby umożliwić ich 

odbiór bez konieczności wejścia na prywatną posesję, czyli 

wystawić zapełnione pojemniki lub worki na śmieci poza 

teren działki. Takie rozwiązanie ma chronić obie strony, 

a przede wszystkim osoby odbierające nieczystości przed 

posądzeniem o wtargnięcie na teren prywatny bez zgody 

właściciela oraz zapobiec ryzyku pogryzienia pracowników 

przez agresywne psy. 

W odpowiednim miejscu i czasie

Trzeba również pamiętać ,  że odpady,  zgodnie 

z harmonogramem, odbierane są w konkretne dni od 

godziny 7.00. Należy więc je przygotować do odbioru 

najpóźniej do tej godziny. W przeciwnym razie pracownicy 

przedsiębiorstwa wywozowego mają prawo nie opróżnić 

pojemnika na odpady lub nie zabrać zapełnionych worków.

 Więcej szczegółów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy oraz uchwała w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych są dostępne na stronie miasta  rumia.eu.

PRZELALI KREW DLA INNYCH

W RUMI POWSTANIE
PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA 

– Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 

w Parku Starowiejskim powstanie plac zabaw. 

Dziękuję wszystkim za udział w akcji i oddane 

głosy. Pomagało mnóstwo osób kochających 

Rumię. Już teraz planujemy zgłoszenie 

w przyszłym roku kolejnego placu, tym razem 

na Błoniach Janowskich – podkreśla Ariel 
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Wszyscy zyskują

Głównym celem inwestycji deweloperskich jest 

stworzenie własnej  ofer ty przestrzeni 

mieszkalnych. Nie oznacza to jednak, że 

z obecności inwestorów nie korzystają okoliczni 

mieszkańcy. Przedsiębiorcy realizujący własne 

inwestycje dodatkowo finansują i współfinansują 

m.in. budowę ulic, sieci wodno-kanalizacyjnej, 

parkingów, chodników, a nawet skrzyżowań. 

Miasto może wymagać

Gmina, korzystając z zapisów ustawy o drogach 

publicznych, może zobowiązać przedsiębiorców 

do budowy lub przebudowy dróg publicznych. 

W praktyce wygląda to następująco: jeśli 

przedsięwzięcie jest realizowane przy drodze 

nieurządzonej lub wymagającej przebudowy, 

wówczas inwestor zostaje zobowiązany do 

realizacji takiej inwestycji, aby umożliwić dojazd do 

projektowanego osiedla. W zależności od wielkości 

przedsięwzięcia oraz potrzeb komunikacyjnych, 

negocjowany jest zakres oraz warunki inwestycji.

Zdarza się również, że deweloper dodatkowo 

zobowiązuje się zrealizować inne prace 

podnoszące atrakcyjność osiedla. Może być to 

m.in. budowa placu zabaw czy też montaż 

kolektora służącego do odprowadzania wód 

deszczowych z całej dzielnicy. Natomiast mniejsi 

deweloperzy są nakłaniani przez samorząd do 

realizacji nasadzeń, układania płyt drogowych oraz 

wpłaty darowizn na remonty dróg.

Zmieniają okolicę

Dzięki takiej formie współpracy, został 

wybudowany m.in. odcinek ulicy Kapitańskiej. 

Natomiast wśród inwestycji zakontraktowanych 

z deweloperami, oczekujących na realizację 

w niedalekiej przyszłości, wymienić można budowę 

i modernizację ulic: Jeziornej, Błoni Janowskich, 

Stoczniowców, Husarskiej, Orkiszowej, Jałowcowej, 

Sędzickiego, Helskiej oraz Morelowej. 

– Mocno negocjujemy warunki współpracy 

z deweloperami. Ci przedsiębiorcy rozumieją, 

że realizowane przez nich inwestycje mogą się 

przysłużyć wszystkim mieszkańcom, całemu 

miastu – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz 

Rumi. – Cieszę się z obecności tych inwestorów, 

bo dzięki temu wiele milionów złotych jest 

inwestowanych w miasto, bez udziału gminnych 

pieniędzy. Warto o tym mówić, bo nie wszyscy 

zdają sobie z tego sprawę – podsumowuje. 

W mieście wciąż przybywa deweloperów, czyli podmiotów prywatnych inwestujących 

w budowę nieruchomości. Zdarza się, że mieszkańcy źle postrzegają ich obecność, obawiając 

się nadmiernej urbanizacji. Osoby te powinny zdawać sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie 

dla Rumi mają tego typu przedsiębiorcy.

Rumia korzysta
z obecności deweloperów

Przede wszystkim fundusze 

Jednym z podstawowych zadań Obszaru 

Metropolitalnego jest wspomaganie gmin 

w zakresie zdobywania środków europejskich. 

Stowarzyszenie prowadzi stały monitoring 

wdrażania tzw. Zintegrowanych Inwestycji 

Te r y t o r i a l n y c h ,  c z y l i  p r z e d s i ę w z i ę ć 

o charakterze ponadlokalnym, finansowanych 

przez instytucje unijne.

– Według danych z Ministerstwa Inwestycji 

i Rozwoju z końca maja tego roku, plasujemy się 

w ścisłej czołówce pod względem kontraktacji 

środków z UE. Dotychczas podpisanych zostało 

1 3 7  u m ó w  n a  k w o t ę  8 9 2 , 5  m l n  z ł 

dofinansowania unijnego. Pracujemy nad 

zwiększeniem płatności środków europejskich. 

Dotychczas wnioski o płatność opiewają na 

254,2 mln zł – mówi Jarosław Maciejewski 

z OMG-G-S. 

Ponadto Obszar Metropolitalny otrzymał prawo 

dysponowania dodatkowymi środkami 

pochodzącymi z podatków PIT. Odtąd każdego 

roku 5% wpływów z tego źródła przeznaczone 

zostanie na poprawianie jakości życia 

mieszkańców Metropolii. W skali roku to około 

175 milionów złotych. Dotychczas pieniądze te 

zasilały budżet państwa – teraz wrócą 

bezpośrednio do mieszkańców naszego 

regionu w formie inwestyc j i  i  innych 

przedsięwzięć. 

MEVO, czyli rowery, które opanowały region 

Obszar Metropolitalny koordynuje także 

wdrażanie niezwykle popularnego systemu 

rowerów miejskich MEVO, który od chwili 

u r u c h o m i e n i a  c i e s z y  s i ę  o g r o m n ą 

popularnością wśród mieszkańców regionu. 

Tylko w czerwcu każdego dnia rowery były 

wypożyczane po ok. 15 tysięcy razy. Na ulice 

gmin zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym 

stopniowo będą wyjeżdżać kolejne, nowe partie 

jednośladów. Najwięcej przybędzie ich w lipcu, 

tak aby do połowy sierpnia dostępna była pełna 

flota – 4080 sztuk.

Aktywizacja bezrobotnych 

Jednym z działań koordynowanych przez OMG-G-

S jest Metropolitalny Rynek Pracy, w ramach 

którego realizowany jest pakiet zintegrowanych 

projektów dot.  aktywizacj i  zawodowej 

mieszkańców Metropolii pozostających bez pracy.  

– Zainicjowana została idea współdziałania 

instytucji ds. rynku pracy z terenu 9 powiatów 

OMG-G-S, po to, aby biegle i efektywnie 

in i c jować ,  rea l i zować  i  moni torować 

„transgraniczne” wsparcie w zatrudnianiu 

i  r o z w o j u  m i e j s c  p r a c y .  W  r a m a c h 

Metropolitalnego Rynku Pracy dążymy do 

działania w zintegrowanym modelu, dzięki 

harmonizacji procedur oraz ujednoliceniu 

dokumentów, a naszym głównym celem jest 

e fektywne zaspokojenie  potrzeb osób 

pozostających bez pracy oraz pracodawców – 

mówi Jarosław Maciejewski.

Ponadto powiat wejherowski objęty jest 

projektem Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej prowadzonym przez OMG-G-S. 

Ekonomia Społeczna to szansa, by połączyć 

integrację społeczną osób wykluczonych 

społecznie (lub zagrożonych takowym) 

z działalnością na rynku pracy.

Rumia w OMG-G-S

R u m i a  j e s t  w a ż n ą  c z ę ś c i ą  O b s z a r u 

Metropolitalnego. Świadczy o tym nie tylko 

ś c i s ł a  w s p ó ł p r a c a  s a m o r z ą d u  z e 

stowarzyszeniem, lecz także wybór burmistrza 

Michała Pasiecznego na przewodniczącego 

Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska. 

Jest to jedna z komisji tematycznych, które 

za jmu ją  s i ę  m . in .  wypracowywan iem 

standardów postępowania w zakres ie 

administracji publicznej, opiniowaniem zmian 

prawnych, realizacją wspólnych projektów 

inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych 

czy edukacyjnych. Na przewodniczącego 

Komisji ds. Strategii Metropolii wybrany został 

pracownik UM Rumia – Mateusz Szulc. 

Przez żołądek do Unii

Z kolei mieszkaniec Rumi – Krystian Dzięcielski 

– został laureatem konkursu „Weź zagłosuj”, 

organizowanego przez Obszar Metropolitalny. 

Inicjatywa skierowana do młodzieży miała na 

celu zwiększenie frekwencji w tegorocznych 

wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Zwycięska praca zatytułowana została „Przez 

żołądek do Unii”.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to stowarzyszenie 
samorządowe powołane w 2011 roku w celu integracji miast 
i gmin wchodzących w skład aglomeracji trójmiejskiej. Jego 
aktywnym członkiem jest także Rumia. Obecnie OMG-G-S 
koordynuje kilkanaście projektów, których nadrzędnym celem 
jest wspomaganie rozwoju całego regionu. 

WIEŚCI�Z�OBSZARU�METROPOLITALNEGO�GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT
Co słychać w metropolii PuckWicko
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– Deweloperzy doceniają Rumię ze 

względu na dostępność terenów 

przeznaczonych pod zabudowę. Jako 

miasto robimy wszystko, aby było to 

spójne, stąd między innymi uchwalanie 

miejscowego planu zagospodarowania 

p r z e s t r z e n n e g o ,  k t ó r y  s t a w i a 

inwestorom określone warunki  – 

wyjaśnia Michał Pasieczny, burmistrz 

Rumi. – Nie chcemy, aby powstawały 

kolejne osiedla bez odpowiedniej 

infrastruktury – podkreśla.
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Wszyscy zyskują

Głównym celem inwestycji deweloperskich jest 

stworzenie własnej  ofer ty przestrzeni 

mieszkalnych. Nie oznacza to jednak, że 

z obecności inwestorów nie korzystają okoliczni 

mieszkańcy. Przedsiębiorcy realizujący własne 

inwestycje dodatkowo finansują i współfinansują 

m.in. budowę ulic, sieci wodno-kanalizacyjnej, 

parkingów, chodników, a nawet skrzyżowań. 

Miasto może wymagać

Gmina, korzystając z zapisów ustawy o drogach 

publicznych, może zobowiązać przedsiębiorców 

do budowy lub przebudowy dróg publicznych. 

W praktyce wygląda to następująco: jeśli 

przedsięwzięcie jest realizowane przy drodze 

nieurządzonej lub wymagającej przebudowy, 

wówczas inwestor zostaje zobowiązany do 

realizacji takiej inwestycji, aby umożliwić dojazd do 

projektowanego osiedla. W zależności od wielkości 

przedsięwzięcia oraz potrzeb komunikacyjnych, 

negocjowany jest zakres oraz warunki inwestycji.

Zdarza się również, że deweloper dodatkowo 

zobowiązuje się zrealizować inne prace 

podnoszące atrakcyjność osiedla. Może być to 

m.in. budowa placu zabaw czy też montaż 

kolektora służącego do odprowadzania wód 

deszczowych z całej dzielnicy. Natomiast mniejsi 

deweloperzy są nakłaniani przez samorząd do 

realizacji nasadzeń, układania płyt drogowych oraz 

wpłaty darowizn na remonty dróg.

Zmieniają okolicę

Dzięki takiej formie współpracy, został 

wybudowany m.in. odcinek ulicy Kapitańskiej. 

Natomiast wśród inwestycji zakontraktowanych 

z deweloperami, oczekujących na realizację 

w niedalekiej przyszłości, wymienić można budowę 

i modernizację ulic: Jeziornej, Błoni Janowskich, 

Stoczniowców, Husarskiej, Orkiszowej, Jałowcowej, 

Sędzickiego, Helskiej oraz Morelowej. 

– Mocno negocjujemy warunki współpracy 

z deweloperami. Ci przedsiębiorcy rozumieją, 

że realizowane przez nich inwestycje mogą się 

przysłużyć wszystkim mieszkańcom, całemu 

miastu – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz 

Rumi. – Cieszę się z obecności tych inwestorów, 

bo dzięki temu wiele milionów złotych jest 

inwestowanych w miasto, bez udziału gminnych 

pieniędzy. Warto o tym mówić, bo nie wszyscy 

zdają sobie z tego sprawę – podsumowuje. 

W mieście wciąż przybywa deweloperów, czyli podmiotów prywatnych inwestujących 

w budowę nieruchomości. Zdarza się, że mieszkańcy źle postrzegają ich obecność, obawiając 

się nadmiernej urbanizacji. Osoby te powinny zdawać sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie 

dla Rumi mają tego typu przedsiębiorcy.

Rumia korzysta
z obecności deweloperów

Przede wszystkim fundusze 

Jednym z podstawowych zadań Obszaru 

Metropolitalnego jest wspomaganie gmin 

w zakresie zdobywania środków europejskich. 

Stowarzyszenie prowadzi stały monitoring 

wdrażania tzw. Zintegrowanych Inwestycji 

Te r y t o r i a l n y c h ,  c z y l i  p r z e d s i ę w z i ę ć 

o charakterze ponadlokalnym, finansowanych 

przez instytucje unijne.

– Według danych z Ministerstwa Inwestycji 

i Rozwoju z końca maja tego roku, plasujemy się 

w ścisłej czołówce pod względem kontraktacji 

środków z UE. Dotychczas podpisanych zostało 

1 3 7  u m ó w  n a  k w o t ę  8 9 2 , 5  m l n  z ł 

dofinansowania unijnego. Pracujemy nad 

zwiększeniem płatności środków europejskich. 

Dotychczas wnioski o płatność opiewają na 

254,2 mln zł – mówi Jarosław Maciejewski 

z OMG-G-S. 

Ponadto Obszar Metropolitalny otrzymał prawo 

dysponowania dodatkowymi środkami 

pochodzącymi z podatków PIT. Odtąd każdego 

roku 5% wpływów z tego źródła przeznaczone 

zostanie na poprawianie jakości życia 

mieszkańców Metropolii. W skali roku to około 

175 milionów złotych. Dotychczas pieniądze te 

zasilały budżet państwa – teraz wrócą 

bezpośrednio do mieszkańców naszego 

regionu w formie inwestyc j i  i  innych 

przedsięwzięć. 

MEVO, czyli rowery, które opanowały region 

Obszar Metropolitalny koordynuje także 

wdrażanie niezwykle popularnego systemu 

rowerów miejskich MEVO, który od chwili 

u r u c h o m i e n i a  c i e s z y  s i ę  o g r o m n ą 

popularnością wśród mieszkańców regionu. 

Tylko w czerwcu każdego dnia rowery były 

wypożyczane po ok. 15 tysięcy razy. Na ulice 

gmin zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym 

stopniowo będą wyjeżdżać kolejne, nowe partie 

jednośladów. Najwięcej przybędzie ich w lipcu, 

tak aby do połowy sierpnia dostępna była pełna 

flota – 4080 sztuk.

Aktywizacja bezrobotnych 

Jednym z działań koordynowanych przez OMG-G-

S jest Metropolitalny Rynek Pracy, w ramach 

którego realizowany jest pakiet zintegrowanych 

projektów dot.  aktywizacj i  zawodowej 

mieszkańców Metropolii pozostających bez pracy.  

– Zainicjowana została idea współdziałania 

instytucji ds. rynku pracy z terenu 9 powiatów 

OMG-G-S, po to, aby biegle i efektywnie 

in i c jować ,  rea l i zować  i  moni torować 

„transgraniczne” wsparcie w zatrudnianiu 

i  r o z w o j u  m i e j s c  p r a c y .  W  r a m a c h 

Metropolitalnego Rynku Pracy dążymy do 

działania w zintegrowanym modelu, dzięki 

harmonizacji procedur oraz ujednoliceniu 

dokumentów, a naszym głównym celem jest 

e fektywne zaspokojenie  potrzeb osób 

pozostających bez pracy oraz pracodawców – 

mówi Jarosław Maciejewski.

Ponadto powiat wejherowski objęty jest 

projektem Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej prowadzonym przez OMG-G-S. 

Ekonomia Społeczna to szansa, by połączyć 

integrację społeczną osób wykluczonych 

społecznie (lub zagrożonych takowym) 

z działalnością na rynku pracy.

Rumia w OMG-G-S

R u m i a  j e s t  w a ż n ą  c z ę ś c i ą  O b s z a r u 

Metropolitalnego. Świadczy o tym nie tylko 

ś c i s ł a  w s p ó ł p r a c a  s a m o r z ą d u  z e 

stowarzyszeniem, lecz także wybór burmistrza 

Michała Pasiecznego na przewodniczącego 

Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska. 

Jest to jedna z komisji tematycznych, które 

za jmu ją  s i ę  m . in .  wypracowywan iem 

standardów postępowania w zakres ie 

administracji publicznej, opiniowaniem zmian 

prawnych, realizacją wspólnych projektów 

inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych 

czy edukacyjnych. Na przewodniczącego 

Komisji ds. Strategii Metropolii wybrany został 

pracownik UM Rumia – Mateusz Szulc. 

Przez żołądek do Unii

Z kolei mieszkaniec Rumi – Krystian Dzięcielski 

– został laureatem konkursu „Weź zagłosuj”, 

organizowanego przez Obszar Metropolitalny. 

Inicjatywa skierowana do młodzieży miała na 

celu zwiększenie frekwencji w tegorocznych 

wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Zwycięska praca zatytułowana została „Przez 

żołądek do Unii”.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to stowarzyszenie 
samorządowe powołane w 2011 roku w celu integracji miast 
i gmin wchodzących w skład aglomeracji trójmiejskiej. Jego 
aktywnym członkiem jest także Rumia. Obecnie OMG-G-S 
koordynuje kilkanaście projektów, których nadrzędnym celem 
jest wspomaganie rozwoju całego regionu. 

WIEŚCI�Z�OBSZARU�METROPOLITALNEGO�GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT
Co słychać w metropolii PuckWicko
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– Deweloperzy doceniają Rumię ze 

względu na dostępność terenów 

przeznaczonych pod zabudowę. Jako 

miasto robimy wszystko, aby było to 

spójne, stąd między innymi uchwalanie 

miejscowego planu zagospodarowania 

p r z e s t r z e n n e g o ,  k t ó r y  s t a w i a 

inwestorom określone warunki  – 

wyjaśnia Michał Pasieczny, burmistrz 

Rumi. – Nie chcemy, aby powstawały 

kolejne osiedla bez odpowiedniej 

infrastruktury – podkreśla.
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INWESTYCJE aktualizacja

Zakończyły się prace budowlane. Do dyspozycji 
mieszkańców oddano dwa boiska do plażowej piłki  
siatkowej. Zamontowano również trybuny przy 
boisku do piłki nożnej.

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Zakończyły się prace na następujących ulicach: 
Garbarsk ie j ,  Baczyńskiego,  Szancera . 
Wykonano również łącznik pomiędzy ulicami: 
Nagietkową i Krokusową. 

Rozpoczęły się prace na ul. Modrzewiowej. 

Zakończyły się prace budowlane. Obecnie trwają 
prace porządkowe. W ramach inwestycji m.in. 
ułożona została nawierzchnia tartanowa na 
bieżniach wokół płyty boiska, zamontowano 
o ś w i e t l e n i e  o r a z  z b u d o w a n o  b o i s k o 
lekkoatletyczne.

Inwestycja realizowana ze środków 
zewnętrznych. 

Budowa zespołu
boisk do siatkówki
plażowej oraz
trybun przy ZSO 

Przebudowa bieżni
lekkoatletycznej
na stadionie
MOSiR Rumia

Został rozstrzygnięty przetarg. Wykonawcy 
przekazano plac budowy. Rozpoczęcie prac 
planowane jest w drugiej połowie lipca br. 

Inwestycja realizowana ze środków 
zewnętrznych. 

Ścieżka rowerowa
wzdłuż ul. Gdańskiej 
Zakończyły się prace budowlane. Inwestycja została oddana 

do użytku mieszkańców.  

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Chodnik ul. Hallera
Dobiegają końca prace związane z wymianą 
nawierzchni chodnika po południowej stronie. 

Chodniki: ul. Obrońców 
Westerplatte
i ul. Kilińskiego 

Zakończono prace związane z wymianą 
nawierzchni. 

Chodnik ul. Hallera

Modernizacja
nawierzchni
płytami YOMB

ul. Filtrowa

BUDŻET OBYWATELSKI 

Miasteczko Rowerowe

BUDŻET OBYWATELSKI 

Można już korzystać z miasteczka rowerowego, zlokalizowanego przy 
ulicy Topolowej. Obiekt składa się m.in. z ciągów komunikacyjnych, 
licznych znaków drogowych i obiektów małej architektury.

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

BUDŻET OBYWATELSKI 
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INWESTYCJE aktualizacja
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Inwestycja realizowana w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.
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Wykonano również łącznik pomiędzy ulicami: 
Nagietkową i Krokusową. 
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nawierzchni chodnika po południowej stronie. 
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Filmowo i rozrywkowo

Muzycznego otwarcia cyklu dokona Beata 

Kozidrak wspólnie z Polską Orkiestrą Muzyki 

Filmowej pod batutą Przemysława Pasternaka. 

Sceną zawładnie 45 instrumentalistów, 40 

chórzystów oraz 4 wokalistów. Artyści wystąpią 

12 lipca o godzinie 20:30 na terenie boiska przy 

ulicy Bukowej 7. 

W pierwszej części występu będzie można 

usłyszeć hity znane z kultowych produkcji 

filmowych oraz największe przeboje muzyki 

roz r ywkowe j .  B r zmien ia  k l a sycznych 

instrumentów muzycznych oraz głosy 

wyjątkowych wokalistów przeniosą publiczność 

między innymi do uniwersum „Gwiezdnych 

wojen” i „Parku Jurajskiego”, a także przypomną 

wszystkim zakończenie filmu „Gladiator”. 

Nie zabraknie też utworów pokroju „Y.M.C.A.” 

Village People czy „Shallow” Lady Gagi.

Gwiazdą wieczoru będzie Beata Kozidrak, która 

w drugiej części koncertu, wspólnie z orkiestrą, 

wykona swoje największe przeboje. Fani 

wokalistki zespołu Bajm przypomną sobie słowa 

utworów takich jak: „Biała armia”, „Co mi Panie 

dasz” i „Ta sama chwila”. Tego dnia, w ramach 

wydarzenia, od godziny 12:00 dostępna będzie 

strefa gastronomiczna oraz bezpłatne animacje 

dla dzieci. 

Kraina świateł

Kolejną atrakcją wakacyjnego cyklu będzie 

„festiwal światła”, dzięki któremu park przy 

Miejskim Domu Kultury zmieni się nie do 

poznania. Podświetlone zostaną między innymi 

liczne drzewa oraz „Dworek pod Lipami”. 

Zwieńczeniem wizualnych atrakcji będzie teatr 

ognia oraz dwa kilkunastominutowe pokazy 

laserowe. Nie zabraknie też pirotechniki. 

Dostępna będzie również strefa gastronomiczna 

oraz atrakcje towarzyszące.

Festiwal rozpocznie się w sobotę 20 lipca 

o godzinie 22:00 i potrwa do północy. 

Klubowe klimaty i kuchnie świata

Na zakończenie „Lipca w Rumi” odbędzie się 

dwudniowy zlot food trucków połączony 

z koncertem w wykonaniu słynnego DJ-a 

o pseudonimie C-Bool. Kilkanaście restauracji na 

kółkach, oferujących smaki z różnych zakątków 

świata, będzie czekało w parku Starowiejskim 

w ostatni weekend lipca (27-28 lipca). Ponadto 

każdy, bez względu na wiek, będzie mógł 

skorzystać z bezpłatnej strefy relaksu oraz sektora 

gier planszowych. Z myślą o najmłodszych pojawi 

się też mini plac zabaw.

Natomiast w sobotni wieczór – 27 lipca o godzinie 

21:00 – miejskim parkiem zawładną klubowe 

klimaty. Wszystko za sprawą wspomnianego już 

C-Bool’a, czyli wielokrotnie nagradzanego 

polskiego producenta muzycznego, który 

zasłynął dzięki tytułom, takim jak: „Wonderland”, 

„Never go away” czy „DJ is your second name”. 

Teatralny prolog

Wstępem do lipcowych atrakcji będzie „Teatr pod 

Gwiazdami”. W ramach cyklu wystawione zostaną 

spektakle: „Po drugiej stronie rampy” (6 lipca – 

scena letnia) oraz „Noc Helvera” (7 lipca – skwer 

przy pomniku Wybickiego i Derdowskiego).

To już tradycja

Jest to trzecia edycja wakacyjnego cyklu „Lipiec 

w Rumi”, którego inicjatorem jest burmistrz 

Michał Pasieczny. Wydarzenie po raz pierwszy 

zostało zorganizowane w 2017 roku. Od tego 

czasu, w ramach cyklu, w Rumi pojawili się między 

innymi: Kamil Bednarek, Monika Lewczuk, Ewa 

Chodakowska, Marcin Gortat, Ewa Farna oraz 

zespół Pectus.

Niezwykły koncert w wykonaniu Beaty Kozidrak oraz Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, widowiskowe 
pokazy laserowe oraz dwudniowy zlot food trucków połączony z występem C-Bool'a – to atrakcje 
tegorocznego cyklu „Lipiec w Rumi”. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. 

6-7
lipc�

Teatr pod Gwiazdami 
PO DRUGIEJ STRONIE RAMPY

Beata
Kozidrak 20

lipc�
PARK ŻELEWSKIEGO – SCENA LETNIA

godz. 21:30

SKWER PRZY POMNIKU J.WYBICKIEGO i H.DERDOWSKIEGO

Z POLSKĄ ORKIESTRĄ MUZYKI FILMOWEJ

BOISKO PRZY UL. BUKOWEJ

godz. 20:30
PARK PRZY MDK UL. MICKIEWICZA 19

KONCERT DJ C-BooL

 

Zlot Food Trucków

27-28
lipc�

27 lipca, w godz. 12:00-22:15
28 lipca, w godz. 10:00-20:00

27 lipca, godz. 21:00
PARK PRZY MDK UL. MICKIEWICZA 19

godz. 22:00-24:00

Festiwal
światła

6 lipca 

NOC HELVERA7 lipca

12
lipc�godz. 21:30

INWESTYCJE aktualizacja

Rozpoczęły się prace budowlane, ich zakończenie 

planowane jest w pierwszej połowie lipca tego roku. 

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu 

Obywatelskiego.

Zakończono wstawianie okien. Trwają prace 
murarskie związane ze wznoszeniem ścian 
działowych.

Inwestycja realizowana ze środków 
zewnętrznych. 

Modernizacja
placu zabaw
w Parku Janowskim

Mieszkania
komunalne 

Modernizacja Placu Zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 1
Rozpoczęły się prace budowlane. Zakończenie prac planowane jest we 
wrześniu. 

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

BUDŻET OBYWATELSKI 

BUDŻET OBYWATELSKI 

Modernizacja mostku przy
przystanku autobusowym
(ul. Starowiejska)
W ramach prac wykonany zostanie remont: barierek, przyczółków mostu, 
konstrukcji nośnej mostu, a także wymiana zdegradowanej nawierzchni 
mostu. Prace mają się zakończyć w lipcu tego roku.
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wojen” i „Parku Jurajskiego”, a także przypomną 

wszystkim zakończenie filmu „Gladiator”. 
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wokalistki zespołu Bajm przypomną sobie słowa 

utworów takich jak: „Biała armia”, „Co mi Panie 

dasz” i „Ta sama chwila”. Tego dnia, w ramach 

wydarzenia, od godziny 12:00 dostępna będzie 

strefa gastronomiczna oraz bezpłatne animacje 

dla dzieci. 

Kraina świateł

Kolejną atrakcją wakacyjnego cyklu będzie 

„festiwal światła”, dzięki któremu park przy 

Miejskim Domu Kultury zmieni się nie do 

poznania. Podświetlone zostaną między innymi 

liczne drzewa oraz „Dworek pod Lipami”. 

Zwieńczeniem wizualnych atrakcji będzie teatr 

ognia oraz dwa kilkunastominutowe pokazy 

laserowe. Nie zabraknie też pirotechniki. 
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oraz atrakcje towarzyszące.
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dwudniowy zlot food trucków połączony 

z koncertem w wykonaniu słynnego DJ-a 

o pseudonimie C-Bool. Kilkanaście restauracji na 

kółkach, oferujących smaki z różnych zakątków 

świata, będzie czekało w parku Starowiejskim 

w ostatni weekend lipca (27-28 lipca). Ponadto 

każdy, bez względu na wiek, będzie mógł 

skorzystać z bezpłatnej strefy relaksu oraz sektora 

gier planszowych. Z myślą o najmłodszych pojawi 

się też mini plac zabaw.

Natomiast w sobotni wieczór – 27 lipca o godzinie 

21:00 – miejskim parkiem zawładną klubowe 

klimaty. Wszystko za sprawą wspomnianego już 

C-Bool’a, czyli wielokrotnie nagradzanego 

polskiego producenta muzycznego, który 

zasłynął dzięki tytułom, takim jak: „Wonderland”, 

„Never go away” czy „DJ is your second name”. 
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Wstępem do lipcowych atrakcji będzie „Teatr pod 

Gwiazdami”. W ramach cyklu wystawione zostaną 

spektakle: „Po drugiej stronie rampy” (6 lipca – 

scena letnia) oraz „Noc Helvera” (7 lipca – skwer 
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Jest to trzecia edycja wakacyjnego cyklu „Lipiec 

w Rumi”, którego inicjatorem jest burmistrz 

Michał Pasieczny. Wydarzenie po raz pierwszy 

zostało zorganizowane w 2017 roku. Od tego 

czasu, w ramach cyklu, w Rumi pojawili się między 

innymi: Kamil Bednarek, Monika Lewczuk, Ewa 

Chodakowska, Marcin Gortat, Ewa Farna oraz 

zespół Pectus.

Niezwykły koncert w wykonaniu Beaty Kozidrak oraz Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, widowiskowe 
pokazy laserowe oraz dwudniowy zlot food trucków połączony z występem C-Bool'a – to atrakcje 
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Modernizacja
placu zabaw
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Modernizacja Placu Zabaw
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wrześniu. 
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BUDŻET OBYWATELSKI 

BUDŻET OBYWATELSKI 

Modernizacja mostku przy
przystanku autobusowym
(ul. Starowiejska)
W ramach prac wykonany zostanie remont: barierek, przyczółków mostu, 
konstrukcji nośnej mostu, a także wymiana zdegradowanej nawierzchni 
mostu. Prace mają się zakończyć w lipcu tego roku.
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Zadanie wykonane

Przyznanie absolutorium stanowi przede 

wszys t k im pozy tywną  ocenę  dz i a ł ań 

związanych z wydatkowaniem publicznych 

pieniędzy przez zarząd danego samorządu. 

W przypadku Rumi o udzieleniu absolutorium 

decyduje rada miejska. Podczas głosowania, 

które odbywało się w ramach minionej sesji 

(24 czerwca), 15 radnych poparło wniosek, 

natomiast 4 wstrzymało się od głosu.  

Miasto w liczbach

Kolejnym istotnym punktem obrad było 

przedstawienie raportu o stanie miasta 

w  m in ionym roku .  Dokument  zos ta ł 

opracowany w związku z wprowadzoną 

w styczniu 2018 roku ustawą, której celem jest 

zwiększenie udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych.

W raporcie ujęte zostało podsumowanie 

działalności burmistrza w roku 2018, ze 

szczególnym uwzględnieniem realizacji 

założonych celów, polityk, programów, strategii, 

uchwa ł  rady  mie j sk i e j  o raz  budże tu 

obywatelskiego. Dokument jasno wskazuje, 

w jakich sektorach sytuacja gminy się poprawia, 

a w jakich pogarsza na tle innych miast 

o podobnej specyfice i potencjale.

Na 8 obszarów porównawczych (oświata, 

sytuacja społeczna, finanse, gospodarka 

komunalna,  planowanie przestrzenne, 

aktywność gospodarcza, infrastruktura 

techniczna i demografia) Rumia rozpoczynała 

rok 2018 jako lider 3 obszarów, a kończyła jako 

lider aż 5 obszarów. 

W krajowej czołówce

– Rumia na tle podobnych do siebie miast, 

a Polska Akademia Nauk wyznaczyła ich 

łącznie 45, prezentuje się naprawdę dobrze 

i charakteryzuje się szybkim rozwojem. Przy 

czym na leży  podkreś l i ć ,  że  t ę  g rupę 

porównawczą tworzą najlepiej rozwijające się 

polskie miasta – tłumaczy Ryszard Grobelny, 

ekspert przygotowujący raport. 

Rada Miejska Rumi zdecydowała się przyznać burmistrzowi 
Michałowi Pasiecznemu absolutorium – bez głosu sprzeciwu. 
Tym samym radni zatwierdzili realizację zeszłorocznego budżetu 
gminy. Obrady były też okazją do przedstawienia i omówienia 
pierwszego w historii Rumi raportu o stanie miasta. 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w urzędzie i miejskich jednostkach, a także podczas otwartych 
wydarzeń, nie będzie można uświadczyć plastikowych opakowań, sztućców, naczyń czy butelek. 
Zastąpią je ekologiczne produkty wielokrotnego użytku. Taką decyzję podjęli jednogłośnie 
przedstawiciele Rady Miejskiej Rumi. 

– Silną stroną Rumi jest struktura 

demograficzna, czyli rosnąca liczba 

mieszkańców. Jest tu coraz więcej młodych 

ludzi, chcą tu mieszkać, a to też jest 

pośrednio ocena stanu miasta. Bardzo 

poprawiły się też wskaźniki oświatowe 

oraz infrastruktura drogowa. Natomiast 

wśród największych wyzwań można 

wymienić bardzo szybko rosnące koszty 

oświaty, które mogą spowodować, 

że trzeba będzie pewnie rezygnować 

z innych zadań, takich jak inwestycje 

drogowe, kultura czy sport. Wyzwaniem 

jes t  też  gospodarka odpadami  – 

podsumowuje Ryszard Grobelny.

POŻEGNANIE�Z�PLASTIKIEM�

Jednym głosem

Uchwała w sprawie inicjatywy pod nazwą 

„Rumia bez plast iku” została podjęta 

jednogłośnie podczas odbywającej się 24 

czerwca sesji. Jej pomysłodawcami byli 

przedstawiciele klubu radnych „Ponad 

Podziałami”. Głównym celem przedsięwzięcia 

jest dbałość o środowisko naturalne, ludzkie 

zd row ie  o raz  odpowiedn ią  edukac ję 

w zakresie ekologii.

Plastik nie jest niezastąpiony

W ramach przedsięwzięcia podjęty zostanie 

szereg działań zmierzających do redukcji 

zużycia plastiku na terenie miasta. Samorząd 

chce tego dokonać m.in. poprzez stopniową 

rezygnację z jednorazowych opakowań 

i naczyń, odejście od wody w plastikowych 

butelkach na rzecz dystrybutorów i poidełek, 

a także montaż kolejnych koszów umożli-

wiających segregację odpadów.

Dni są policzone

Inicjatywa będzie realizowana w urzędzie 

miasta oraz na terenie jednostek podległych 

gminie, a także podczas organizacji miejskich 

wydarzeń. Przy czym należy podkreślić, że jest 

to przedsięwzięcie długofalowe i wielo-

etapowe. Uchwała zacznie obowiązywać 

1 września.

J a k  wy j a śn i a j ą  r adn i ,  t e rm in  zo s t a ł 

wyznaczony na 1 września, ponieważ urząd i 

podległe jednostki posiadają pewne zapasy, 

które należy wykorzystać do końca wakacji. 

Po tym czasie nie będzie już możliwości 

zakupu plastikowych produktów i opakowań, 

d la  któr ych dostępne są ekologiczne 

zamienniki.

– Małymi krokami musimy dążyć do tego, 

żeby pomóc nie tylko Rumi, ale i całej 

planecie. Chyba wszyscy zdajemy sobie 

sprawę, że to, co się dzieje w zakresie 

produkcji plastiku i jego utylizacji 

pozostawia wiele do życzenia – podkreśla 

radna Maria Bochniak, szefowa klubu 

„Ponad Podziałami”. – Myślę, że ta 

uchwała jest początkiem czegoś większego 

i pokazuje, że radni starają się zadbać 

o wszystkie obszary życia rumian – dodaje.

Samorząd18 19Samorząd

Również w przypadku 

raportu o stanie miasta 

rada miejska udzieliła 

burmis t r zowi  wotum 

zaufania – 15 radnych 

było za, a 5 wstrzymało się 

od głosu.

Z  p e ł n y m  r a p o r t e m 

o stanie miasta można się 

zapoznać  na  s t ron ie 

m i a s t a :  r u m i a . e u
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Zadanie wykonane

Przyznanie absolutorium stanowi przede 

wszys t k im pozy tywną  ocenę  dz i a ł ań 

związanych z wydatkowaniem publicznych 

pieniędzy przez zarząd danego samorządu. 
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które odbywało się w ramach minionej sesji 

(24 czerwca), 15 radnych poparło wniosek, 

natomiast 4 wstrzymało się od głosu.  
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W krajowej czołówce
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demograficzna, czyli rosnąca liczba 

mieszkańców. Jest tu coraz więcej młodych 

ludzi, chcą tu mieszkać, a to też jest 
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POŻEGNANIE�Z�PLASTIKIEM�

Jednym głosem
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Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

Od wieków znanym i cenionym narzędziem 

wykorzystywanym w tych celach jest wspomniana 

muzyka. Jej działanie potrafi znacząco wpłynąć na 

nasz nastrój, a nawet uleczyć zranione wnętrze. 

Połączeniem spędzania czasu na łonie natury 

i dobrej muzyki jest nasza wakacyjna „strefa 

chilloutu” czyli wydarzenie odbywające się pod 

nazwą „Letni house i zimne lody”. 

Dodatkowym atutem te j  imprezy jes t 

rozpieszczanie zmysłu smaku, czego uczestnicy 

dokonują, kosztując naturalnych lodów czy 

belgijskich frytek polanych rozmaitymi sosami. 

Kolejnym walorem tego wydarzenia jest integracja 

– zacieśnianie przyjacielskich oraz rodzinnych 

więzi. Spotkanie przed Miejskim Domem Kultury 

w takich okolicznościach sprzyja więc nie tylko 

dobrej zabawie, ale i wakacyjnej regeneracji!

Kiedy się spotykamy? Zaplanowaliśmy cztery 

imprezy, podczas których uświadczycie DJ-a 

grającego na dworkowym ganku, usiądziecie 

w wygodnym leżaku z zimnym lodem w ręku 

i będziecie mieli okazję zagrać w rozmaite gry 

planszowe. Już dziś zarezerwujcie sobie terminy: 

11 i 25 lipca oraz 8 i 22 sierpnia. Za każdym razem 

zapraszamy od godziny 18:00. 

Do zobaczenia!

Agnieszka Skawińska, dyrektor MDK-u

Czy wiesz że... 

relaks odgrywa w naszym życiu istotną rolę?

Przez jeden dzień to
dzieci rządziły miastem

Przede wszystkim dlatego, że dzięki odpoczynkowi 

zwyczajnie zyskujemy energię do działania. Nasze 

komórki regenerują się i oczyszczają, umysł się 

odświeża, a emocje wyciszają. Taki stan jest 

zbawienny nie tylko dla człowieka, ale i otoczenia, w 

którym przebywa, gdyż zdystansowane osoby 

łatwiej dogadują się z rozmówcami, a ich relacje są 

czyste i bezpośrednie.

Co ciekawe, sposobów na relaks jest mnóstwo, 

a każdy z nas może mieć swój. Jedni czytają książki, 

inni biegają, grają na instrumentach muzycznych, 

medytują czy też śpiewają. Ważne, by znaleźć czas 

na chwilę odpoczynku – dla zdrowego ducha 

i ciała. 

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Jest to jedna 

z najsłynniejszych sentencji włoskiego znawcy 

literatury Umberta Eco. Nie jest przypadkiem to, 

że niniejszą recenzję zaczynam właśnie od tych 

słów.  To zdanie jest bowiem mottem książki dla 

dzieci, autorstwa Przemysława Wechterowicza 

z a t y t u ł o w a n e j  „ B a ś ń  o  z a c z y t a n y m 

Niedźwiedziu i o Króliku, który spadł z nieba”.

Ta niebanalna historia zaczyna się od 

Niedźwiadka, który jako jedyny w lesie potrafi 

czytać. Jego marzeniem było zarażenie 

bakcylem czytelnictwa inne zwierzęta dzikiego 

lasu.  Niestety,  żadne z nich nie było 

zainteresowane historiami, które czytał im 

Niedźwiedź. Do czasu, aż z nieba spadł Królik. 

Chcecie dowiedzieć się co było dalej? Sięgnijcie 

po książkę! Ta opowieść pokazuje, jak piękne 

jest dzielenie się swoją pasją z kimś, kto nas 

rozumie. Jak po wielu poszukiwaniach 

odnajdujemy to, co ważne. Pokazuje jak dążyć 

do tego, co się kocha, choć wydaje się to 

z początku niemożliwe. Pomimo że jest to 

pozycja skierowana do najmłodszych, porusza 

ona uniwersalne problemy, które przybrały tutaj 

postać baśni.

Przemysław Wechterowicz wplata w główną 

historię opowiadania poboczne i tym samym 

przenosi dzieci pomiędzy baśniowymi światami. 

Historie czytane przez niedźwiadka są 

opowiadaniami, które każdy z nas zna. 

Na dodatek rzeczywistość bajkowego lasu i jego 

d z i k i c h  m i e s z k a ń c ó w  p r z e p l a t a  s i ę 

z tajemniczym królestwem porzuconych 

zabawek, tworząc szkatułkową opowieść. 

Wprowadza ona czytelnika na wyższy poziom 

wielowarstwowej literatury. Oprócz historii, 

która zachwyca, zwrócić uwagę należy również 

na przepiękne ilustracje. Unikalna technika 

monotypii, precyzja ołówka i misterne wycinanki 

Gabrieli Cichowskiej podkreślają wymowę 

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

Baśń o zaczytanym Niedźwiedziu i o Króliku, który spadł z nieba

baśniowego tekstu, kreując pełen melancholii 

nastrój i poruszają wyobraźnię czytelnika.

„Baśń o zaczytanym Niedźwiedziu i o Króliku, 

który spadł z nieba” to sugestywny, baśniowy 

tekst, niepowtarzalne ilustracje i oryginalny 

pomysł na szkatułkową opowieść. Polecam 

serdecznie.

W słoneczne dni znacznie łatwiej o odpoczynek niż podczas chłodnych pór roku. Przebywanie 
wśród natury, miejskie wycieczki, kwitnące kwiaty, liczne stoiska, świeże warzywa i owoce – wszystko 
to jest wspaniałym i wyjątkowo przyjemnym elementem wakacyjnego okresu. Ale czy 
zastanawialiście się kiedyś, dlaczego relaks jest tak ważny dla ludzkiego organizmu?

Polityczny pluralizm

Zgodnie z procedurą, otwarcia sesji dokonał 

Ariel Sinicki, który na co dzień pełni funkcję 

przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Tym 

razem jego zadaniem było wprowadzenie 

w obowiązki bardzo młodych – zarówno 

stażem, jak i wiekiem – radnych. Dzieci 

reprezentowały Niepubliczne Przedszkole 

J ę z y k o w e  „ M ą d r y  M a l u c h ”,  O d d z i a ł 

Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1, 

Przedszkole „Słoneczna Jedynka” , Przedszkole 

Niepubl iczne „ Isk ierka”,  Niepubl iczne 

Przedszkole „Maluszkowo”, Niepubliczne 

Przedszkole „Junior”, Przedszkole nr 2 „Bajka” 

oraz „Przedszkole Pod Topolą”.

– Pierwszy raz uczestniczyłam w dziecięcej sesji 

rady miejskiej i jestem pod wielkim wrażeniem, 

bo to naprawdę świetny pomysł. Tym bardziej, 

że tym razem brały w niej udział dzieci w wieku 

przedszkolnym – mówi radna Teresa Hebel, 

Wydanie gigantycznej gry planszowej nawiązującej do historii miasta, latające plecaki, utworzenie 
„wrotowiska”, budowa ścianki wspinaczkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi 
oraz stworzenie parku edukacji i zabawy – między innymi takie propozycje uchwał złożyli 31 maja nowi 
radni. Okazją do obrad była odbywająca się na terenie MOSiR-u III Dziecięca Sesja Rady Miejskiej.

członek Komisji Oświaty i Wychowania. – 

Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu, dzieci uczą 

się samorządności, występów publicznych 

i radzenia sobie z tremą. Przede wszystkim 

jednak uczą się, że ich zdanie jest ważne i mogą 

decydować o losach swojej małej ojczyzny – 

podkreśla.

Stworzeni do rządzenia

Pomimo braku doświadczenia młodzi radni bez 

problemu weszli w rolę, dostosowując się do 

porządku obrad, a nawet prezentując projekty 

uchwał własnego autorstwa. Przedstawiciele 

„Mądrego Malucha” wnioskowali o stworzenie 

gry planszowej, wydanej w rozmiarze XXL, 

promującej zabytki i znane miejsca w Rumi. Ich 

rówieśnicy z oddziału przedszkolnego przy SP 

nr 1 zażądali wybudowania otwartego basenu. 

Z kolei radni ze „Słonecznej Jedynki” dostrzegli 

potrzebę realizacji warsztatów szkolnych 

z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

O bezpieczeństwo chcieli też zadbać radni 

z „Maluszkowa”, którzy zaproponowali montaż 

sygnalizacji świetlnej w pobliżu ich przedszkola. 

Zdaniem małych samorządowców z „Juniora”, 

konieczne jest stworzenie „Wrotowiska Rumia”, 

gdzie będzie można aktywnie spędzić czas 

w rodzinnym gronie. Podobną uchwałę 

forsowali reprezentanci „Przedszkola pod 

Topolą”,  pr zekonując  pozosta łych do 

zbudowania parku edukacji i zabawy. Na 

rekreację postawili też radni z „Bajki”, którzy 

stwierdzili, że miastu przysłużyłaby się budowa 

ścianki wspinaczkowej na terenie rumskiego 

MOSiR-u. Nieco mniej przyziemny problem 

poruszyli przedstawiciele „Iskierki”, którzy 

zaproponowali realizację projektu „Lżejsze 

nauczanie – lżejszy plecak”, dzięki któremu 

tornistry byłyby sterowane przy użyciu pilota.

– Koszty projektów rozpoczynały się od dwóch 

złotych i pięćdziesięciu groszy, a sięgały nawet 

„nieskończoności złotówek”. Mam nadzieję, 

że wystarczy nam na to wszystko pieniędzy – 

śmieje się Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza 

Rumi. – Niemniej bardzo podobały mi się 

zaproponowane pomysły, niektóre z nich były 

wręcz kosmiczne, zwłaszcza te latające plecaki 

sterowane pilotem. Co ciekawe, część projektów 

pokrywa się z rzeczywistymi planami urzędu, na 

przykład kurs pierwszej pomocy w szkołach – 

dodaje.

Czas na przyjemności

Zwieńczeniem III Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej 

było wręczenie certyfikatów i upominków dla 

ma ł y ch  r adnych ,  a  t akże  wykonan ie 

pamiątkowych zdjęć. Nie zabrakło również 

słodkiego poczęstunku w postaci zimnych lodów.
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zapraszamy od godziny 18:00. 
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dzieci rządziły miastem

Przede wszystkim dlatego, że dzięki odpoczynkowi 

zwyczajnie zyskujemy energię do działania. Nasze 

komórki regenerują się i oczyszczają, umysł się 

odświeża, a emocje wyciszają. Taki stan jest 

zbawienny nie tylko dla człowieka, ale i otoczenia, w 

którym przebywa, gdyż zdystansowane osoby 

łatwiej dogadują się z rozmówcami, a ich relacje są 

czyste i bezpośrednie.

Co ciekawe, sposobów na relaks jest mnóstwo, 

a każdy z nas może mieć swój. Jedni czytają książki, 

inni biegają, grają na instrumentach muzycznych, 

medytują czy też śpiewają. Ważne, by znaleźć czas 

na chwilę odpoczynku – dla zdrowego ducha 

i ciała. 

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Jest to jedna 

z najsłynniejszych sentencji włoskiego znawcy 

literatury Umberta Eco. Nie jest przypadkiem to, 

że niniejszą recenzję zaczynam właśnie od tych 

słów.  To zdanie jest bowiem mottem książki dla 

dzieci, autorstwa Przemysława Wechterowicza 

z a t y t u ł o w a n e j  „ B a ś ń  o  z a c z y t a n y m 

Niedźwiedziu i o Króliku, który spadł z nieba”.
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Niedźwiadka, który jako jedyny w lesie potrafi 

czytać. Jego marzeniem było zarażenie 

bakcylem czytelnictwa inne zwierzęta dzikiego 

lasu.  Niestety,  żadne z nich nie było 

zainteresowane historiami, które czytał im 

Niedźwiedź. Do czasu, aż z nieba spadł Królik. 

Chcecie dowiedzieć się co było dalej? Sięgnijcie 

po książkę! Ta opowieść pokazuje, jak piękne 

jest dzielenie się swoją pasją z kimś, kto nas 

rozumie. Jak po wielu poszukiwaniach 

odnajdujemy to, co ważne. Pokazuje jak dążyć 

do tego, co się kocha, choć wydaje się to 

z początku niemożliwe. Pomimo że jest to 

pozycja skierowana do najmłodszych, porusza 

ona uniwersalne problemy, które przybrały tutaj 

postać baśni.

Przemysław Wechterowicz wplata w główną 

historię opowiadania poboczne i tym samym 

przenosi dzieci pomiędzy baśniowymi światami. 

Historie czytane przez niedźwiadka są 

opowiadaniami, które każdy z nas zna. 

Na dodatek rzeczywistość bajkowego lasu i jego 

d z i k i c h  m i e s z k a ń c ó w  p r z e p l a t a  s i ę 

z tajemniczym królestwem porzuconych 

zabawek, tworząc szkatułkową opowieść. 

Wprowadza ona czytelnika na wyższy poziom 

wielowarstwowej literatury. Oprócz historii, 

która zachwyca, zwrócić uwagę należy również 

na przepiękne ilustracje. Unikalna technika 

monotypii, precyzja ołówka i misterne wycinanki 

Gabrieli Cichowskiej podkreślają wymowę 

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

Baśń o zaczytanym Niedźwiedziu i o Króliku, który spadł z nieba

baśniowego tekstu, kreując pełen melancholii 

nastrój i poruszają wyobraźnię czytelnika.

„Baśń o zaczytanym Niedźwiedziu i o Króliku, 

który spadł z nieba” to sugestywny, baśniowy 

tekst, niepowtarzalne ilustracje i oryginalny 

pomysł na szkatułkową opowieść. Polecam 

serdecznie.

W słoneczne dni znacznie łatwiej o odpoczynek niż podczas chłodnych pór roku. Przebywanie 
wśród natury, miejskie wycieczki, kwitnące kwiaty, liczne stoiska, świeże warzywa i owoce – wszystko 
to jest wspaniałym i wyjątkowo przyjemnym elementem wakacyjnego okresu. Ale czy 
zastanawialiście się kiedyś, dlaczego relaks jest tak ważny dla ludzkiego organizmu?

Polityczny pluralizm

Zgodnie z procedurą, otwarcia sesji dokonał 

Ariel Sinicki, który na co dzień pełni funkcję 

przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Tym 

razem jego zadaniem było wprowadzenie 

w obowiązki bardzo młodych – zarówno 

stażem, jak i wiekiem – radnych. Dzieci 

reprezentowały Niepubliczne Przedszkole 

J ę z y k o w e  „ M ą d r y  M a l u c h ”,  O d d z i a ł 

Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1, 

Przedszkole „Słoneczna Jedynka” , Przedszkole 

Niepubl iczne „ Isk ierka”,  Niepubl iczne 

Przedszkole „Maluszkowo”, Niepubliczne 

Przedszkole „Junior”, Przedszkole nr 2 „Bajka” 

oraz „Przedszkole Pod Topolą”.

– Pierwszy raz uczestniczyłam w dziecięcej sesji 

rady miejskiej i jestem pod wielkim wrażeniem, 

bo to naprawdę świetny pomysł. Tym bardziej, 

że tym razem brały w niej udział dzieci w wieku 

przedszkolnym – mówi radna Teresa Hebel, 

Wydanie gigantycznej gry planszowej nawiązującej do historii miasta, latające plecaki, utworzenie 
„wrotowiska”, budowa ścianki wspinaczkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi 
oraz stworzenie parku edukacji i zabawy – między innymi takie propozycje uchwał złożyli 31 maja nowi 
radni. Okazją do obrad była odbywająca się na terenie MOSiR-u III Dziecięca Sesja Rady Miejskiej.

członek Komisji Oświaty i Wychowania. – 

Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu, dzieci uczą 

się samorządności, występów publicznych 

i radzenia sobie z tremą. Przede wszystkim 

jednak uczą się, że ich zdanie jest ważne i mogą 

decydować o losach swojej małej ojczyzny – 

podkreśla.

Stworzeni do rządzenia

Pomimo braku doświadczenia młodzi radni bez 

problemu weszli w rolę, dostosowując się do 

porządku obrad, a nawet prezentując projekty 

uchwał własnego autorstwa. Przedstawiciele 

„Mądrego Malucha” wnioskowali o stworzenie 

gry planszowej, wydanej w rozmiarze XXL, 

promującej zabytki i znane miejsca w Rumi. Ich 

rówieśnicy z oddziału przedszkolnego przy SP 

nr 1 zażądali wybudowania otwartego basenu. 

Z kolei radni ze „Słonecznej Jedynki” dostrzegli 

potrzebę realizacji warsztatów szkolnych 

z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

O bezpieczeństwo chcieli też zadbać radni 

z „Maluszkowa”, którzy zaproponowali montaż 

sygnalizacji świetlnej w pobliżu ich przedszkola. 

Zdaniem małych samorządowców z „Juniora”, 

konieczne jest stworzenie „Wrotowiska Rumia”, 

gdzie będzie można aktywnie spędzić czas 

w rodzinnym gronie. Podobną uchwałę 

forsowali reprezentanci „Przedszkola pod 

Topolą”,  pr zekonując  pozosta łych do 

zbudowania parku edukacji i zabawy. Na 

rekreację postawili też radni z „Bajki”, którzy 

stwierdzili, że miastu przysłużyłaby się budowa 

ścianki wspinaczkowej na terenie rumskiego 

MOSiR-u. Nieco mniej przyziemny problem 

poruszyli przedstawiciele „Iskierki”, którzy 

zaproponowali realizację projektu „Lżejsze 

nauczanie – lżejszy plecak”, dzięki któremu 

tornistry byłyby sterowane przy użyciu pilota.

– Koszty projektów rozpoczynały się od dwóch 

złotych i pięćdziesięciu groszy, a sięgały nawet 

„nieskończoności złotówek”. Mam nadzieję, 

że wystarczy nam na to wszystko pieniędzy – 

śmieje się Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza 

Rumi. – Niemniej bardzo podobały mi się 

zaproponowane pomysły, niektóre z nich były 

wręcz kosmiczne, zwłaszcza te latające plecaki 

sterowane pilotem. Co ciekawe, część projektów 

pokrywa się z rzeczywistymi planami urzędu, na 

przykład kurs pierwszej pomocy w szkołach – 

dodaje.

Czas na przyjemności

Zwieńczeniem III Dziecięcej Sesji Rady Miejskiej 

było wręczenie certyfikatów i upominków dla 

ma ł y ch  r adnych ,  a  t akże  wykonan ie 

pamiątkowych zdjęć. Nie zabrakło również 

słodkiego poczęstunku w postaci zimnych lodów.

Kultura 20 21Edukacja

Anna Sabara, Stacja Kultura
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Obrona lotniska

Jeszcze w sierpniu 1939 roku dwa samoloty aeroklubowe RWD-13 oraz jeden 

wojskowy Lublin R-XIII włączono do Plutonu Łącznikowego Dowództwa 

Lądowej Obrony Wybrzeża. 

1 września 1939 roku o godzinie 6:00 pierwsze bomby spadły na Rumię. Celem 

niemieckich samolotów Heinkel-111 i eskortujących je Junkersów-87 było 

przede wszystkim lotnisko. Bombardowanie okazało się niecelne. Kolejne 

przeprowadzono około godziny 14:30 – także tym razem nie udało się 

zniszczyć zabudowań portu lotniczego. 

Obroną lotniska kierował dowódca Plutonu Łącznikowego podporucznik 

Edmund Jereczek, szef techniczny Aeroklubu. Obronę lotniska do 4 września 

stanowiły cztery karabiny maszynowe typu Maxim, po ich wycofaniu ppor. 

Jereczek zorganizował punkt obrony przeciwlotniczej w oparciu o zdjęty 

z jednego z samolotów karabin Vickers. W kolejnych dniach obrońcom lotniska 

udało się zestrzelić niemieckiego Junkersa-87. Jego załogę wzięto do niewoli. 

Nieuchronna ewakuacja

Dwa samoloty RWD-13 i jeden Lublin R-XIII przechowywane były w rumskich 

hangarach do 9 września 1939 roku. Później ze względu na zbliżający się front 

padł rozkaz ich relokacji na Kępę Oksywską. Następnie podjęto decyzję 

o wycofaniu obu RWD-13 do Szwecji. Lublin R-XIII miał pozostać w Polsce w 

celu przetransportowania do władz państwowych ostatniego meldunku. 

Z dwóch samolotów RWD tylko jeden - pilotowany przez Edmunda Jereczka –- 

dotarł do Szwecji. 

Drugi – pilotowany przez Wacława Zarudzkiego – zagubił się w nisko 

położonych chmurach i zmuszony został do powrotu na Kępę Oksywską. 

W kolejnych dniach został poważnie uszkodzony podczas bombardowań 

i ostatecznie wystawiony jako cel dla niemieckiej artylerii.

W połowie września 1939 roku klęska obrony Kępy Oksywskiej była 

nieuchronna. W tej sytuacji 17 września podjęto decyzję o wysłaniu ocalałego 

Lublina R-XIII z ostatnim meldunkiem do broniącej się jeszcze Warszawy. 

Ze względu na awarię silnika samolot zaraz po starcie spadł do morza. Pilota 

Stefana Czerwińskiego nie udało się uratować. 

Ostatni egzemplarz

Jedyny ocalały samolot RWD-13 zajęty został przez rząd szwedzki. Jego dalsze 

nr 177
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Lato w pełni. To czas, w którym szczególnie cenimy zasoby wody. Miło 

wypoczywać nad morzem, jeziorem czy rzeką. A i pragnienie gasić czystą, 

zdrową wodą. Warto więc się zastanowić, jak możemy dbać o ten cenny skarb 

i przypomnieć, że wodę trzeba szanować i chronić. 

Co każdy z nas może zrobić, aby chronić wodę? Oto kilka przykładów:

1) Nie wyrzucaj żadnych odpadów do wód ani do toalety,  w tym nie 

w y l e w a j  ż a d n y c h  s u b s t a n c j i  c i e k ł y c h  d o  z b i o r n i k ó w 

wodnych/kanalizacji deszczowej. Na stronie swojego urzędu gminy 

sprawdź, jak należy segregować odpady i co robić z odpadami 

nietypowymi. Jeżeli nie znajdziesz tam odpowiednich informacji, 

zadzwoń do właściwego wydziału ochrony środowiska.

2) Zwróć uwagę na domowy kran. Kran kapiący z prędkością 1 kropli na 

sekundę przynosi straty wody w ilości 0,5 l/h, co daje rocznie 4 700 

litrów. Tę ilość wody można zaoszczędzić przez utrzymanie kranów 

w należytym stanie technicznym. W starym kranie zainstaluj perlator, 

który napowietrzy wypływającą wodę, przez co strumień jest silniejszy 

lub zmień kran na taki, który oszczędza wodę. 

3) Zakręcaj wodę podczas szczotkowania zębów. Podczas mycia zębów 

każdy z nas zużywa średnio nawet do 16 litrów wody, podczas gdy 

w rzeczywistości korzystając z kubka zużyjemy 0,5 l. 

4) Używaj detergentów z napisem „biodetergenty”. Są to specjalne środki, 

które ulegają rozkładowi w wodzie w przyjazny dla środowiska sposób, 

dzięki czemu nie naruszają równowagi w nim panującej i nie 

zanieczyszczają go.

„Morza szum ... a strumyk płynie z wolna…”

Dodatek
specjalny

Serdecznie zapraszamy do udziału!

5) Samochody myj w myjniach samochodowych lub w miejscach 

wyznaczonych do tego przez zarządców spółdzielni, wspólnot, władze 

gminy.

6) Rozważnie używaj nawozów sztucznych. Staraj się wybierać nawozy 

naturalne. Dotyczy to również naszych przydomowych ogródków czy 

działek. Używanie naturalnych nawozów w znaczący sposób redukuje 

ilość przedostających się do wód gruntowych nawozów sztucznych, 

które zatruwają wodę.

Jednym z istotnych zagrożeń pojawiających się w wodzie są pozostałości 

różnych farmaceutyków. Dlatego też przypominamy, że wszystkie 

przeterminowane i nie do końca wykorzystane leki należy odnosić do apteki. 

Pamiętając przy tym, że leki należy wyrzucać bez opakowań handlowych 

i ulotek, które podlegają selektywnej zbiórce z makulaturą. Więcej informacji 

znajduje się na stronie www.kzg.pl w dziale „Gospodarka odpadami”. 

A czy można pić wodę z kranu? Bieżące badania i kontrole nad jakością wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykazały, że mieszkańcy Związku 

korzystają z wody o wysokiej jakości, odpowiadającej surowym wymaganiom 

sanitarnym. Niejednokrotnie nasza woda z kranu jest znacznie lepsza niż  

woda butelkowana! Warto więc zaopatrzyć się we własne bidony 

przeznaczone do wielokrotnego użytku i wyruszać na wakacyjne wojaże 

w ekologicznym stylu. Udanych i bezpiecznych wakacji! 

Stary Miejski
Dom Kultury

Rumia 
 

i dziś dawniej

Na przełomie maja i czerwca 2019 roku zakończono wyburzanie budynku przy ulicy Sobieskiego 9. 
Po 1946 roku w tym miejscu znajdowała się świetlica zakładowa „Rumiańskich Zakładów Garbarskich” 
(pisownia oryginalna). Po przebudowie w 1960 roku obiekt zaadaptowany został na siedzibę Miejskiego 
Domu Kultury. W murach dawnego MDK-u organizowano koncerty, potańcówki, wystawy, zajęcia 
sportowe. Goszczono także gwiazdy: zespoły Trubadurzy czy Czerwone Gitary, pisarzy Karola Olgierda 
Borchardta czy Lecha Bądkowskiego, a także aktorów: Stanisława Mikulskiego czy Kalinę Jędrusik. 

Stan aktualny

Autor artykułu: Darek Rybacki 

Historia Aeroklubu
Gdańskiego 

Lotnisko w Rumi, w tle Kępa Oksywska, lata 30-te

Część II (1939-1945)* 

* Druga część artykułu, który ukazał się w majowym numerze Rumskich Nowin. Tekst napisano na podstawie kroniki szkolnej Publicznej Szkoły Powszechnej w Rumi Janowie. 
** Anglojęzyczny termin squadron jest w literaturze polskiej tłumaczony zwyczajowo właśnie jako dywizjon, w rzeczywistości jednak squadron to odpowiednik eskadry.

Historia Aeroklubu Gdańskiego sięga 1929 roku. Przez 
c a ł y  o k re s  p r z e d w o j e n n y  g ł ó w n ą  s i e d z i b ą 
stowarzyszenia było lotnisko w Rumi. W czasie wojny 
członkowie Aeroklubu brali udział najpierw w wojnie 
obronnej 1939 roku, a w kolejnych latach walczyli na 
frontach II wojny światowej. 

Wizyta cyklistów na rumskim lotnisku, lata 30.

Pułkownik Stanisław Dąbek przemawia na lotnisku w Rumi, 1938 r.

losy nie są znane. Pilota i obrońcę rumskiego lotniska Edmunda Jereczka 

początkowo aresztowano, jednak po interwencji Ambasady RP został 

zwolniony. Do Polski nie zdążył już wrócić. 17 września kraj zaatakowały wojska 

sowieckie, 19 września padła Kępa Oksywska. W tej sytuacji 2 października 

wraz z polskimi urzędnikami konsularnymi ewakuowano go do Francji, potem 

do Wielkiej Brytanii. 

Edmund Jereczek – podobnie jak wielu innych członków Aeroklubu, ludzi 

związanych w czasach młodości z rumskim lotniskiem – kontynuował walkę 

z wojskami niemieckimi. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii odbył kurs w szkole 

lotniczej w Old Sarum, następnie przydzielono go najpierw do 43., a następnie 

229. eskadry** Royal Air Force. Jako pilot myśliwca Hawker Hurricane brał 

udział w bitwie o Anglię, później pełnił rolę instruktora. Za swoje dokonania 

w maju 1945 roku odznaczony został brytyjskim Krzyżem Sił Powietrznych (Air 

Force Cross). Zwolniony z wojska w grudniu 1946 roku osiadł w Wielkiej 

Brytanii, gdzie zmarł w 1984 roku. 

Aeroklub Gdański reaktywowano w marcu 1946 roku. Jego główną siedzibą 

stało się wówczas już nie lotnisko w Rumi, a to zlokalizowane w Gdańsku 

Wrzeszczu. Swoją działalność stowarzyszenie kontynuuje do dzisiaj. W 2019 

roku Aeroklub Gdańsku obchodzi 90-lecie istnienia. 

Historia 23Historia22
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Obrona lotniska

Jeszcze w sierpniu 1939 roku dwa samoloty aeroklubowe RWD-13 oraz jeden 

wojskowy Lublin R-XIII włączono do Plutonu Łącznikowego Dowództwa 

Lądowej Obrony Wybrzeża. 

1 września 1939 roku o godzinie 6:00 pierwsze bomby spadły na Rumię. Celem 

niemieckich samolotów Heinkel-111 i eskortujących je Junkersów-87 było 

przede wszystkim lotnisko. Bombardowanie okazało się niecelne. Kolejne 

przeprowadzono około godziny 14:30 – także tym razem nie udało się 

zniszczyć zabudowań portu lotniczego. 

Obroną lotniska kierował dowódca Plutonu Łącznikowego podporucznik 

Edmund Jereczek, szef techniczny Aeroklubu. Obronę lotniska do 4 września 

stanowiły cztery karabiny maszynowe typu Maxim, po ich wycofaniu ppor. 

Jereczek zorganizował punkt obrony przeciwlotniczej w oparciu o zdjęty 

z jednego z samolotów karabin Vickers. W kolejnych dniach obrońcom lotniska 

udało się zestrzelić niemieckiego Junkersa-87. Jego załogę wzięto do niewoli. 

Nieuchronna ewakuacja

Dwa samoloty RWD-13 i jeden Lublin R-XIII przechowywane były w rumskich 

hangarach do 9 września 1939 roku. Później ze względu na zbliżający się front 

padł rozkaz ich relokacji na Kępę Oksywską. Następnie podjęto decyzję 

o wycofaniu obu RWD-13 do Szwecji. Lublin R-XIII miał pozostać w Polsce w 

celu przetransportowania do władz państwowych ostatniego meldunku. 

Z dwóch samolotów RWD tylko jeden - pilotowany przez Edmunda Jereczka –- 

dotarł do Szwecji. 

Drugi – pilotowany przez Wacława Zarudzkiego – zagubił się w nisko 

położonych chmurach i zmuszony został do powrotu na Kępę Oksywską. 

W kolejnych dniach został poważnie uszkodzony podczas bombardowań 

i ostatecznie wystawiony jako cel dla niemieckiej artylerii.

W połowie września 1939 roku klęska obrony Kępy Oksywskiej była 

nieuchronna. W tej sytuacji 17 września podjęto decyzję o wysłaniu ocalałego 

Lublina R-XIII z ostatnim meldunkiem do broniącej się jeszcze Warszawy. 

Ze względu na awarię silnika samolot zaraz po starcie spadł do morza. Pilota 

Stefana Czerwińskiego nie udało się uratować. 

Ostatni egzemplarz

Jedyny ocalały samolot RWD-13 zajęty został przez rząd szwedzki. Jego dalsze 

nr 177
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

Lato w pełni. To czas, w którym szczególnie cenimy zasoby wody. Miło 

wypoczywać nad morzem, jeziorem czy rzeką. A i pragnienie gasić czystą, 

zdrową wodą. Warto więc się zastanowić, jak możemy dbać o ten cenny skarb 

i przypomnieć, że wodę trzeba szanować i chronić. 

Co każdy z nas może zrobić, aby chronić wodę? Oto kilka przykładów:

1) Nie wyrzucaj żadnych odpadów do wód ani do toalety,  w tym nie 

w y l e w a j  ż a d n y c h  s u b s t a n c j i  c i e k ł y c h  d o  z b i o r n i k ó w 

wodnych/kanalizacji deszczowej. Na stronie swojego urzędu gminy 

sprawdź, jak należy segregować odpady i co robić z odpadami 

nietypowymi. Jeżeli nie znajdziesz tam odpowiednich informacji, 

zadzwoń do właściwego wydziału ochrony środowiska.

2) Zwróć uwagę na domowy kran. Kran kapiący z prędkością 1 kropli na 

sekundę przynosi straty wody w ilości 0,5 l/h, co daje rocznie 4 700 

litrów. Tę ilość wody można zaoszczędzić przez utrzymanie kranów 

w należytym stanie technicznym. W starym kranie zainstaluj perlator, 

który napowietrzy wypływającą wodę, przez co strumień jest silniejszy 

lub zmień kran na taki, który oszczędza wodę. 

3) Zakręcaj wodę podczas szczotkowania zębów. Podczas mycia zębów 

każdy z nas zużywa średnio nawet do 16 litrów wody, podczas gdy 

w rzeczywistości korzystając z kubka zużyjemy 0,5 l. 

4) Używaj detergentów z napisem „biodetergenty”. Są to specjalne środki, 

które ulegają rozkładowi w wodzie w przyjazny dla środowiska sposób, 

dzięki czemu nie naruszają równowagi w nim panującej i nie 

zanieczyszczają go.

„Morza szum ... a strumyk płynie z wolna…”

Dodatek
specjalny

Serdecznie zapraszamy do udziału!

5) Samochody myj w myjniach samochodowych lub w miejscach 

wyznaczonych do tego przez zarządców spółdzielni, wspólnot, władze 

gminy.

6) Rozważnie używaj nawozów sztucznych. Staraj się wybierać nawozy 

naturalne. Dotyczy to również naszych przydomowych ogródków czy 

działek. Używanie naturalnych nawozów w znaczący sposób redukuje 

ilość przedostających się do wód gruntowych nawozów sztucznych, 

które zatruwają wodę.

Jednym z istotnych zagrożeń pojawiających się w wodzie są pozostałości 

różnych farmaceutyków. Dlatego też przypominamy, że wszystkie 

przeterminowane i nie do końca wykorzystane leki należy odnosić do apteki. 

Pamiętając przy tym, że leki należy wyrzucać bez opakowań handlowych 

i ulotek, które podlegają selektywnej zbiórce z makulaturą. Więcej informacji 

znajduje się na stronie www.kzg.pl w dziale „Gospodarka odpadami”. 

A czy można pić wodę z kranu? Bieżące badania i kontrole nad jakością wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykazały, że mieszkańcy Związku 

korzystają z wody o wysokiej jakości, odpowiadającej surowym wymaganiom 

sanitarnym. Niejednokrotnie nasza woda z kranu jest znacznie lepsza niż  

woda butelkowana! Warto więc zaopatrzyć się we własne bidony 

przeznaczone do wielokrotnego użytku i wyruszać na wakacyjne wojaże 

w ekologicznym stylu. Udanych i bezpiecznych wakacji! 

Stary Miejski
Dom Kultury

Rumia 
 

i dziś dawniej

Na przełomie maja i czerwca 2019 roku zakończono wyburzanie budynku przy ulicy Sobieskiego 9. 
Po 1946 roku w tym miejscu znajdowała się świetlica zakładowa „Rumiańskich Zakładów Garbarskich” 
(pisownia oryginalna). Po przebudowie w 1960 roku obiekt zaadaptowany został na siedzibę Miejskiego 
Domu Kultury. W murach dawnego MDK-u organizowano koncerty, potańcówki, wystawy, zajęcia 
sportowe. Goszczono także gwiazdy: zespoły Trubadurzy czy Czerwone Gitary, pisarzy Karola Olgierda 
Borchardta czy Lecha Bądkowskiego, a także aktorów: Stanisława Mikulskiego czy Kalinę Jędrusik. 

Stan aktualny

Autor artykułu: Darek Rybacki 

Historia Aeroklubu
Gdańskiego 

Lotnisko w Rumi, w tle Kępa Oksywska, lata 30-te

Część II (1939-1945)* 

* Druga część artykułu, który ukazał się w majowym numerze Rumskich Nowin. Tekst napisano na podstawie kroniki szkolnej Publicznej Szkoły Powszechnej w Rumi Janowie. 
** Anglojęzyczny termin squadron jest w literaturze polskiej tłumaczony zwyczajowo właśnie jako dywizjon, w rzeczywistości jednak squadron to odpowiednik eskadry.

Historia Aeroklubu Gdańskiego sięga 1929 roku. Przez 
c a ł y  o k re s  p r z e d w o j e n n y  g ł ó w n ą  s i e d z i b ą 
stowarzyszenia było lotnisko w Rumi. W czasie wojny 
członkowie Aeroklubu brali udział najpierw w wojnie 
obronnej 1939 roku, a w kolejnych latach walczyli na 
frontach II wojny światowej. 

Wizyta cyklistów na rumskim lotnisku, lata 30.

Pułkownik Stanisław Dąbek przemawia na lotnisku w Rumi, 1938 r.

losy nie są znane. Pilota i obrońcę rumskiego lotniska Edmunda Jereczka 

początkowo aresztowano, jednak po interwencji Ambasady RP został 

zwolniony. Do Polski nie zdążył już wrócić. 17 września kraj zaatakowały wojska 

sowieckie, 19 września padła Kępa Oksywska. W tej sytuacji 2 października 

wraz z polskimi urzędnikami konsularnymi ewakuowano go do Francji, potem 

do Wielkiej Brytanii. 

Edmund Jereczek – podobnie jak wielu innych członków Aeroklubu, ludzi 

związanych w czasach młodości z rumskim lotniskiem – kontynuował walkę 

z wojskami niemieckimi. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii odbył kurs w szkole 

lotniczej w Old Sarum, następnie przydzielono go najpierw do 43., a następnie 

229. eskadry** Royal Air Force. Jako pilot myśliwca Hawker Hurricane brał 

udział w bitwie o Anglię, później pełnił rolę instruktora. Za swoje dokonania 

w maju 1945 roku odznaczony został brytyjskim Krzyżem Sił Powietrznych (Air 

Force Cross). Zwolniony z wojska w grudniu 1946 roku osiadł w Wielkiej 

Brytanii, gdzie zmarł w 1984 roku. 

Aeroklub Gdański reaktywowano w marcu 1946 roku. Jego główną siedzibą 

stało się wówczas już nie lotnisko w Rumi, a to zlokalizowane w Gdańsku 

Wrzeszczu. Swoją działalność stowarzyszenie kontynuuje do dzisiaj. W 2019 

roku Aeroklub Gdańsku obchodzi 90-lecie istnienia. 

Historia 23Historia22
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„Ultramaraton” – pod tym hasłem kryje się bieg 

długodystansowy na odcinku dłuższym niż 

maratoński, czyli przekraczającym 42,195 km. 

Ultramaratończycy biorą udział w zawodach 

biegowych na dystansach wynoszących nawet 

80 kilometrów, często organizowanych 

w trudnym górskim terenie. Jak podkreślają 

Karol i Konrad, aby przebiec taki dystans, należy 

najpierw dobrze się przygotować. 

– Aby ukończyć ultramaraton, trzeba solidnie 

trenować. Konieczne są też predyspozycje 

zdrowotne i wydolnościowe. Raczej nie powinno 

się brać udziału w biegu długodystansowym 

zaraz po „wstaniu od biurka”, czyli bez 

przepracowania okresu przygotowawczego. 

Generalnie warto zacząć od krótszych 

dystansów, najpierw poczuć na własnej skórze 

kilka, kilkanaście kilometrów i dopiero potem 

kontynuować swoją przygodę na dłuższych 

odcinkach - mówi Karol Zalewski. 

– Pamiętam, że kiedy rozpoczynałem swoją 

przygodę z bieganiem, po pokonaniu trzech 

kilometrów potrzebowałem kilku godzin, żeby 

do j ść  do  s ieb ie  –  śmie je  s ię  Konrad 

Wyganowski. – W czasach szkolnych ruszałem 

się dość dużo, jeździłem na rowerze, biegałem. 

Później ze względu na pracę musiałem 

ograniczyć te  aktywności .  W pewnym 

momencie stwierdziłem jednak, że powinienem 

zadbać o swoją formę. Zacząłem od marszów 

Karol Zalewski i Konrad Wyganowski

Kreatywny rodzic

Kulinarna Magda...

Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Przepis na:

Domowe burgery nie mają sobie równych. Ich przygotowanie jest prostsze niż mogłoby się wydawać, 

a dzięki wykorzystaniu dobrej jakości świeżych składników otrzymujemy zdrowy, pełnowartościowy posiłek. 

Aby burgery były jeszcze smaczniejsze, warto przygotować samemu nie tylko mięso, ale też bułki. W sezonie 

letnim burgery z powodzeniem można usmażyć na grillu – domownicy i goście będą zachwyceni!

Mięso przełożyć do większej miski, dodać bułkę tartą, jajko, 

musztardę, posiekaną drobno pietruszkę oraz sporą szczyptę soli 

i pieprzu. Czystymi dłońmi ugnieść całość, by składniki się 

połączyły. Podzielić na 6 równych części. Każdą porcję uformować 

na okrągły kotlecik o grubości 2 cm. Gotowe burgery przełożyć na 

deskę lub blaszkę wyłożoną pergaminem, wstawić do lodówki na 

przynajmniej pół godziny, by stężały. 

W międzyczasie przygotować dodatki: umyć i osuszyć liście sałaty, 

pomidory pokroić na plastry, a ogórki wzdłuż na cienkie paski. 

Rozgrzać patelnię grillową, dodać łyżkę oliwy i smażyć burgery 

ok. 4-5 minut z każdej strony. Bułki przekroić na pół i opiec 

w piekarniku z funkcją grilla lub na suchej patelni. 

Dolną część bułki posmarować keczupem, ułożyć sałatę, kotlet, 

plasterki pomidorów i ogórków, przykryć górną częścią bułki 

posmarowaną musztardą. Smacznego!

    Składniki na 6 porcji:   
x 250 g mielonej wołowiny
x 250 g mielonej wieprzowiny
x 3 czubate łyżki bułki tartej
x 1 duże jajko
x 2 czubate łyżeczki 

musztardy
x pół pęczka pietruszki
x sól, pieprz
x oliwa
x mała główka dowolnej 

miękkiej sałaty 
x 2 pomidory
x 3 ogórki kiszone
x keczup
x musztarda
x 6 bułek hamburgerowych

Rubrykę prowadzi:
Monika Keller

Wszyscy, absolutnie wszyscy, 
bez wyjątków i bez względu 
na wiek, marzą o tym, by 
odnaleźć tajemniczy skarb. 
Spełnij marzenia swoich 
p o c i e c h  i  z r ó b  z  n i c h 
prawdziwych poszukiwaczy 
zaginionych skarbów!

Domowe burgery

Do gry potrzebne będą: papierowe torebki lub 

woreczki foliowe, ołówki i kartki papieru.

Zabawa idealnie nadaje się do rozegrania 

w dowolnym terenie – na plaży, w parku, 

ogrodzie lub lesie. Można zaangażować 

w nią większą liczbę graczy lub jednego malca. 

To wspaniała zabawa na wakacyjne wyjazdy!

Każdy gracz otrzymuje listę kilkunastu rzeczy, 

które można znaleźć na terenie zabawy – 

w postac i  spisu lub r ysunków. Przed 

rozpoczęciem zabawy dokładnie się rozejrzyj, 

by wiedzieć, co umieścić na liście twoich 

małych, dzielnych poszukiwaczy skarbów!

Jeśli bawicie się w parku lub lesie, skarbami 

z kartki będą szyszki, liście, żołędzie, kasztany, 

czy kamyki. Natomiast, jeśli pole zabawy 

obejmuje plażę, na liście zapisz muszelki, 

wodorosty, kamyki czy piasek.

Rozdaj graczom zestawy poszukiwaczy 

skarbów, czyli listę i torebki do przecho-

wywania. Uruchom ich wyobraźnię!

Zadaniem maluchów jest zebrać wszystkie 

elementy z kartki, w wyznaczonej przez ciebie 

ilości i czasie. Zdziwisz się, jakie spostrze-

gawcze i zaradne są twoje pociechy! 

Z zebranych skarbów koniecznie zróbcie 

pamiątkowe pudełko!

Miłej wakacyjnej zabawy! :)

Poszukiwacze

skarbów

„w ultramaratonie biega się od skały do skały” Są silni, szybcy i wytrzymali 
fizycznie. Mowa o dwóch 
m i e s z k a ń c a c h  R u m i  – 
trenerze Karolu Zalewskim 
i  z awodn iku  Konradz ie 
Wyganowskim - którzy biorą 
udział  w ekstremalnych 
górskich ultramaratonach. 
I zajmują w nich wysokie 
lokaty! 

na orientację, potem stwierdziłem, że chodzenie 

j e s t  d la  mnie  za  wo lne . . .  S topn iowo 

przyspieszałem, zwiększałem dystans i dzisiaj 

udaję mi się zajmować stosunkowo wysokie 

lokaty w biegach przekraczających 50, 80 czy 

100 kilometrów - dodaje. 

U l t r a m a r a t o n y  w y m a g a j ą  n i e  t y l k o 

wytrzymałości fizycznej, lecz także silnej 

psychiki. Pokonywanie kolejnych kilometrów 

w sytuacji, w której ciało jest skrajnie 

wyczerpane, wymaga solidnej pracy umysłowej. 

– Kryzysy to nieodłączny element biegów na 

ultradystansach. Każdy zawodnik ma swoją 

metodę na zachowanie siły psychicznej. Ja lubię 

wyobrażać sobie, że jestem maszyną do 

biegania. Stawiam wtedy krok za krokiem 

i staram się nie przejmować niczym innym. 

Ta metoda zazwyczaj się sprawdza, chociaż 

czasem i tak nadchodzą chwile słabości. Wtedy 

trzeba po prostu zacisnąć zęby i je przetrwać – 

mówi Karol Zalewski. 

– W ultramaratonie biega się od drzewa do 

drzewa, od doliny do doliny, od skały do skały. 

Trzeba cały czas pokonywać kolejne cele. 

Osobiście podczas najdłuższych biegów zawsze 

obiecuję sobie, że to już ostatni raz, że odtąd 

będę biegał już tylko na krótkich dystansach. 

Takie myślenie za każdym razem szybko mija – 

uzupełnia Konrad Wyganowski. 

Wyczyny obu biegaczy mogą inspirować do 

samodzielnego spróbowania swoich sił 

w biegach długodystansowych. Karol i Konrad 

zapraszają do wspólnych treningów – nawet te 

osoby, które po prostu chcą zadbać o swoje 

zdrowie. 

– Karol jest bardzo dobrym, doświadczonym 

trenerem. Dwa lata temu zaproponował mi 

udział w swojej grupie treningowej. Od tego 

czasu zrobiłem duży progres – przekonuje 

Konrad Wyganowski. 

– Wśród trenujących z nami są zarówno czynni 

zawodnicy, w tym triathloniści ,  którzy 

zdobywają wysokie lokaty, jak i osoby chcące 

poprawić swoją kondycję fizyczną. Czasami 

ogranicza nas przestrzeń, szczególnie zimą, 

w halach sportowych, ale generalnie jesteśmy 

zainteresowani wspólnymi treningami. 

Harmonogram i szczegóły można znaleźć na 

naszym profilu Facebook „JAtrenuje” – mówi 

Karol Zalewski. – Jesteśmy grupą dobrych 

znajomych. Trenują z nami ludzie z różnych 

środowisk, przedstawiciele różnorodnych 

zawodów. Tworzymy zgraną paczkę, która 

chętnie spędza ze sobą czas, także poza 

treningami – dodaje. 

Karol Zalewski:
x Ultra Janosik 2017 na dystansie +75 km, 

1. miejsce w kategorii wiekowej Master 
x Ultra Janosik 2018 na dystansie +80 km, 

1. miejsce w kategorii wiekowej Master
x 100 miles of Beskid Wyspowy 2019, 3. miejsce 

w kategorii 40 mil

Konrad Wyganowski: 
x Ultra Janosik 2018 - Legenda Janosika – 110 km 

(Tatry Wysokie/Spisz) – 16. miejsce/157 mężczyzn 
(8 .miejsce kategorii wiekowej Master)

x Garmin Ultra Race 2018, 85 km w Gdańsku, 
9. miejsce w kategorii OPEN i 3. miejsce 
w kategorii wiekowej Master

x Tricity Trail 2019, 80 km, 3. miejsce w kat. wiekowej 
Master i 3. miejsce w kat. Wiekowej Master 
na 47 km

WYBRANE SUKCESY KAROLA ZALEWSKIEGO
I KONRADA WYGANOWSKIEGO

Na zdjęciu od lewej: Karol Zalewski i Konrad Wyganowski
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„Ultramaraton” – pod tym hasłem kryje się bieg 

długodystansowy na odcinku dłuższym niż 

maratoński, czyli przekraczającym 42,195 km. 

Ultramaratończycy biorą udział w zawodach 

biegowych na dystansach wynoszących nawet 

80 kilometrów, często organizowanych 

w trudnym górskim terenie. Jak podkreślają 

Karol i Konrad, aby przebiec taki dystans, należy 

najpierw dobrze się przygotować. 

– Aby ukończyć ultramaraton, trzeba solidnie 

trenować. Konieczne są też predyspozycje 

zdrowotne i wydolnościowe. Raczej nie powinno 

się brać udziału w biegu długodystansowym 

zaraz po „wstaniu od biurka”, czyli bez 

przepracowania okresu przygotowawczego. 

Generalnie warto zacząć od krótszych 

dystansów, najpierw poczuć na własnej skórze 

kilka, kilkanaście kilometrów i dopiero potem 

kontynuować swoją przygodę na dłuższych 

odcinkach - mówi Karol Zalewski. 

– Pamiętam, że kiedy rozpoczynałem swoją 

przygodę z bieganiem, po pokonaniu trzech 

kilometrów potrzebowałem kilku godzin, żeby 

do j ść  do  s ieb ie  –  śmie je  s ię  Konrad 

Wyganowski. – W czasach szkolnych ruszałem 

się dość dużo, jeździłem na rowerze, biegałem. 

Później ze względu na pracę musiałem 

ograniczyć te  aktywności .  W pewnym 

momencie stwierdziłem jednak, że powinienem 

zadbać o swoją formę. Zacząłem od marszów 

Karol Zalewski i Konrad Wyganowski

Kreatywny rodzic

Kulinarna Magda...

Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Przepis na:

Domowe burgery nie mają sobie równych. Ich przygotowanie jest prostsze niż mogłoby się wydawać, 

a dzięki wykorzystaniu dobrej jakości świeżych składników otrzymujemy zdrowy, pełnowartościowy posiłek. 

Aby burgery były jeszcze smaczniejsze, warto przygotować samemu nie tylko mięso, ale też bułki. W sezonie 

letnim burgery z powodzeniem można usmażyć na grillu – domownicy i goście będą zachwyceni!

Mięso przełożyć do większej miski, dodać bułkę tartą, jajko, 

musztardę, posiekaną drobno pietruszkę oraz sporą szczyptę soli 

i pieprzu. Czystymi dłońmi ugnieść całość, by składniki się 

połączyły. Podzielić na 6 równych części. Każdą porcję uformować 

na okrągły kotlecik o grubości 2 cm. Gotowe burgery przełożyć na 

deskę lub blaszkę wyłożoną pergaminem, wstawić do lodówki na 

przynajmniej pół godziny, by stężały. 

W międzyczasie przygotować dodatki: umyć i osuszyć liście sałaty, 

pomidory pokroić na plastry, a ogórki wzdłuż na cienkie paski. 

Rozgrzać patelnię grillową, dodać łyżkę oliwy i smażyć burgery 

ok. 4-5 minut z każdej strony. Bułki przekroić na pół i opiec 

w piekarniku z funkcją grilla lub na suchej patelni. 

Dolną część bułki posmarować keczupem, ułożyć sałatę, kotlet, 

plasterki pomidorów i ogórków, przykryć górną częścią bułki 

posmarowaną musztardą. Smacznego!

    Składniki na 6 porcji:   
x 250 g mielonej wołowiny
x 250 g mielonej wieprzowiny
x 3 czubate łyżki bułki tartej
x 1 duże jajko
x 2 czubate łyżeczki 

musztardy
x pół pęczka pietruszki
x sól, pieprz
x oliwa
x mała główka dowolnej 

miękkiej sałaty 
x 2 pomidory
x 3 ogórki kiszone
x keczup
x musztarda
x 6 bułek hamburgerowych

Rubrykę prowadzi:
Monika Keller

Wszyscy, absolutnie wszyscy, 
bez wyjątków i bez względu 
na wiek, marzą o tym, by 
odnaleźć tajemniczy skarb. 
Spełnij marzenia swoich 
p o c i e c h  i  z r ó b  z  n i c h 
prawdziwych poszukiwaczy 
zaginionych skarbów!

Domowe burgery

Do gry potrzebne będą: papierowe torebki lub 

woreczki foliowe, ołówki i kartki papieru.

Zabawa idealnie nadaje się do rozegrania 

w dowolnym terenie – na plaży, w parku, 

ogrodzie lub lesie. Można zaangażować 

w nią większą liczbę graczy lub jednego malca. 

To wspaniała zabawa na wakacyjne wyjazdy!

Każdy gracz otrzymuje listę kilkunastu rzeczy, 

które można znaleźć na terenie zabawy – 

w postac i  spisu lub r ysunków. Przed 

rozpoczęciem zabawy dokładnie się rozejrzyj, 

by wiedzieć, co umieścić na liście twoich 

małych, dzielnych poszukiwaczy skarbów!

Jeśli bawicie się w parku lub lesie, skarbami 

z kartki będą szyszki, liście, żołędzie, kasztany, 

czy kamyki. Natomiast, jeśli pole zabawy 

obejmuje plażę, na liście zapisz muszelki, 

wodorosty, kamyki czy piasek.

Rozdaj graczom zestawy poszukiwaczy 

skarbów, czyli listę i torebki do przecho-

wywania. Uruchom ich wyobraźnię!

Zadaniem maluchów jest zebrać wszystkie 

elementy z kartki, w wyznaczonej przez ciebie 

ilości i czasie. Zdziwisz się, jakie spostrze-

gawcze i zaradne są twoje pociechy! 

Z zebranych skarbów koniecznie zróbcie 

pamiątkowe pudełko!

Miłej wakacyjnej zabawy! :)

Poszukiwacze

skarbów

„w ultramaratonie biega się od skały do skały” Są silni, szybcy i wytrzymali 
fizycznie. Mowa o dwóch 
m i e s z k a ń c a c h  R u m i  – 
trenerze Karolu Zalewskim 
i  z awodn iku  Konradz ie 
Wyganowskim - którzy biorą 
udział  w ekstremalnych 
górskich ultramaratonach. 
I zajmują w nich wysokie 
lokaty! 

na orientację, potem stwierdziłem, że chodzenie 

j e s t  d la  mnie  za  wo lne . . .  S topn iowo 

przyspieszałem, zwiększałem dystans i dzisiaj 

udaję mi się zajmować stosunkowo wysokie 

lokaty w biegach przekraczających 50, 80 czy 

100 kilometrów - dodaje. 

U l t r a m a r a t o n y  w y m a g a j ą  n i e  t y l k o 

wytrzymałości fizycznej, lecz także silnej 

psychiki. Pokonywanie kolejnych kilometrów 

w sytuacji, w której ciało jest skrajnie 

wyczerpane, wymaga solidnej pracy umysłowej. 

– Kryzysy to nieodłączny element biegów na 

ultradystansach. Każdy zawodnik ma swoją 

metodę na zachowanie siły psychicznej. Ja lubię 

wyobrażać sobie, że jestem maszyną do 

biegania. Stawiam wtedy krok za krokiem 

i staram się nie przejmować niczym innym. 

Ta metoda zazwyczaj się sprawdza, chociaż 

czasem i tak nadchodzą chwile słabości. Wtedy 

trzeba po prostu zacisnąć zęby i je przetrwać – 

mówi Karol Zalewski. 

– W ultramaratonie biega się od drzewa do 

drzewa, od doliny do doliny, od skały do skały. 

Trzeba cały czas pokonywać kolejne cele. 

Osobiście podczas najdłuższych biegów zawsze 

obiecuję sobie, że to już ostatni raz, że odtąd 

będę biegał już tylko na krótkich dystansach. 

Takie myślenie za każdym razem szybko mija – 

uzupełnia Konrad Wyganowski. 

Wyczyny obu biegaczy mogą inspirować do 

samodzielnego spróbowania swoich sił 

w biegach długodystansowych. Karol i Konrad 

zapraszają do wspólnych treningów – nawet te 

osoby, które po prostu chcą zadbać o swoje 

zdrowie. 

– Karol jest bardzo dobrym, doświadczonym 

trenerem. Dwa lata temu zaproponował mi 

udział w swojej grupie treningowej. Od tego 

czasu zrobiłem duży progres – przekonuje 

Konrad Wyganowski. 

– Wśród trenujących z nami są zarówno czynni 

zawodnicy, w tym triathloniści ,  którzy 

zdobywają wysokie lokaty, jak i osoby chcące 

poprawić swoją kondycję fizyczną. Czasami 

ogranicza nas przestrzeń, szczególnie zimą, 

w halach sportowych, ale generalnie jesteśmy 

zainteresowani wspólnymi treningami. 

Harmonogram i szczegóły można znaleźć na 

naszym profilu Facebook „JAtrenuje” – mówi 

Karol Zalewski. – Jesteśmy grupą dobrych 

znajomych. Trenują z nami ludzie z różnych 

środowisk, przedstawiciele różnorodnych 

zawodów. Tworzymy zgraną paczkę, która 

chętnie spędza ze sobą czas, także poza 

treningami – dodaje. 

Karol Zalewski:
x Ultra Janosik 2017 na dystansie +75 km, 

1. miejsce w kategorii wiekowej Master 
x Ultra Janosik 2018 na dystansie +80 km, 

1. miejsce w kategorii wiekowej Master
x 100 miles of Beskid Wyspowy 2019, 3. miejsce 

w kategorii 40 mil

Konrad Wyganowski: 
x Ultra Janosik 2018 - Legenda Janosika – 110 km 

(Tatry Wysokie/Spisz) – 16. miejsce/157 mężczyzn 
(8 .miejsce kategorii wiekowej Master)

x Garmin Ultra Race 2018, 85 km w Gdańsku, 
9. miejsce w kategorii OPEN i 3. miejsce 
w kategorii wiekowej Master

x Tricity Trail 2019, 80 km, 3. miejsce w kat. wiekowej 
Master i 3. miejsce w kat. Wiekowej Master 
na 47 km

WYBRANE SUKCESY KAROLA ZALEWSKIEGO
I KONRADA WYGANOWSKIEGO

Na zdjęciu od lewej: Karol Zalewski i Konrad Wyganowski
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Trenowali z Marcinem Gortatem

Gwiazda NBA po raz
kolejny w Rumi 

Wyjątkowy trening 

Młodzi miłośnicy spor tu wzięl i  udział 

w kilkugodzinnym treningu, podczas którego 

trenowali różnorodne techniki koszykarskie: 

rzuty, podania, wsady, a także koordynację 

ruchową. Uczestników podzielono na dwie grupy 

wiekowe – młodszą (9-13 lat) i starszą (14-17 lat). 

Zajęcia dostosowane były do ich umiejętności 

i kondycji. 

– Jesteście młodzi, na zewnątrz jest piękna 

pogoda, dlatego proszę, zostawcie w domu 

telefony i tablety, bo zabierają wam dzieciństwo. 

Idźcie na podwórko, spotkajcie się z koleżankami 

i kolegami – zachęcał najmłodszych Marcin 

Gortat. 

– Trening był bardzo profesjonalny. Starszej 

grupie trenerzy prezentowali różne przydatne 

umiejętności. Pokazywali jak się zastawiać, jak 

obserwować innych graczy pod kątem ich 

słabości. Takie niuanse są bardzo ważne 

w koszykówce. Czuć było też, że Marcin Gortat 

i pozostali trenerzy mają posłuch, są dla młodych 

autorytetami – mówi radny Marcin Kaczmarek. 

Tradycyjnie w grupie młodszej wyłoniono dwoje 

najlepszych graczy, którzy pojadą do Stanów 

Zjednoczonych.

Stały gość

Pierwszy Camp zorganizowany został w naszym 

mieście w 2015 roku. Od tego czasu Marcin 

Gortat odwiedza Rumię regularnie. 

Za każdym razem towarzyszą mu znani 

koszykarze. W tegorocznej edycji do Gortata 

dołączyli Adam Waczyński, Karol Gruszecki 

i Kamil Chanas. Na trybunach pojawił się ponadto 

mistrz Polski w barwach Anwil Włocławek 

Szymon Szewczyk.

– Młodzi uczestnicy dają mi niesamowitą energię 

i po Campach jestem jak nowo narodzony. 

W Rumi w zajęciach uczestniczyło ponad 200 

osób. To duża grupa, ale mimo to staramy się do 

każdego podejść indywidualnie, porozmawiać 

i nawiązać bliższy kontakt – mówił Marcin 

Gortat.

Coroczne spotkania 

Marcin Gortat Camp, czyli coroczne spotkania 

i treningi organizowane przez Fundację Marcina 

Gortata, przeznaczone są dla dzieci i młodzieży 

od 9 do 17 lat. Pierwszy Camp zorganizowano 

w 2008 roku w rodzinnym mieście koszykarza – 

Łodzi. W kolejnych latach wydarzenie znacznie się 

rozrosło. W tegorocznej edycji Marcin Gortat 

odwiedzi łącznie cztery miasta – Rumię, 

Warszawę, Karpacz i Łódź. 

– Marcin Gortat wymyślił Campy jako formę 

podziękowania społeczeństwu oraz spłaty długu, 

jaki zaciągnął wśród ludzi, którzy wielokrotnie 

w różnych sytuacjach wyciągali do niego swoją 

pomocną dłoń – deklarują organizatorzy 

wydarzenia. 

Marcin Gortat wspiera nie tylko polski sport, ale 

również wojsko. W poprzednich edycjach 

gwiazda NBA zorganizowała osobne treningi dla 

dzieci polskich żołnierzy. Mogły one bawić się 

i trenować w Lublińcu, Bielsku-Białej, Kazuniu, 

Gliwicach i Witkowie (Powidz).

Marcin Gortat Camp 2019, czyli pokazowy trening dla dzieci i młodzieży prowadzony przez 
najpopularniejszego polskiego koszykarza, po raz kolejny odbył się w naszym mieście.
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AKCJALATO w Rumi

lipiec/sierpień
2019

Wystawa malarstwa rumskiego Stowarzyszenia 

Artystów Pasjonat „Panorama Rumi” –  Filia nr 1 MBP, 

ul. Pomorska 11

Wystawa Agnieszki Hubeny-Żukowskiej „Moje ogrody” 

– Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

Wystawa Teresy Płotkowiak „Łamanie wzorów” - Stacja 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 „Egzotyczny parapet – hodowla roślin 

tropikalnych”, warsztaty i pokaz roślin. Wstęp wolny. 

Wymagane zapisy: zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 10:00-16:00  Turniej Kibiców MKS Orkan Rumia,

Boisko ORLIK, ul. Świętopełka 24

godz. 21:30 Po drugiej stronie rampy – scenariusz 

i reżyseria Piotr Lewicki, Park Żelewskiego-scena letnia

godz. 21:20 Ingmar Villqist Noc Helvera- reżyseria Aga 

Skawińska, przy pomniku J. Wybickiego i H. Derdowskiego

godz. 11:00  Stacja Kultura Familijny poranek filmowy,

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 11:00-13:00 Park Żelewskiego Biblioteka w walizce, 

godz. 18:00 Letni house i zimne lody – Strefa chilloutu 

z muzyką na żywo, food trucki, gry i zabawy dla dzieci, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 20:30-22:00 Beata Kozidrak z Polską Orkiestrą 

Muzyki Filmowej „Lipiec w Rumi” Boisko wielofunkcyjne, 

ul. Bukowa

godz. 09:30 Wycieczka rowerowa Klubu Sama Rama 

Rumia przy SM Janowo,  zbiórka - parking przy Szkole 

Podstawowej nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 17:00  Filia Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

nr 4 MBP, ul, Górnicza 19 

godz. 11:00  Stacja Kultura Familijny poranek filmowy,

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 11:00-13:00  Park Żelewskiego Biblioteka w walizce,

godz. 10:00  (dla dzieci Warsztaty: Gry i zabawy z Japonii

od 8 roku życia). Wymagane zapisy:

zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15:00  Filia Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

nr 1 MBP Rumia 

godz. 10:00 Wycieczka rowerowa Grupa „Szprycha” 

z MDK Rumia, Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 22:00-24:00  Miejski Dom Kultury, Festiwal Światła,

ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00  Stacja Kultura Familijny poranek filmowy,

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:00  Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 11:00-13:00  Park Żelewskiego, Biblioteka w walizce,

 

godz. 18:00 Letni house i zimne lody – Strefa chilloutu 

z muzyką na żywo, food trucki, gry i zabawy dla dzieci, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:30 wycieczka rowerowa Klubu Sama Rama 

Rumia przy SM Janowo,  zbiórka – parking przy Szkole 

Podstawowej nr 9, ul. Stoczniowców 6 w Rumi

godz. 10:00-18:00 TT-Weekend Rumia 2019 Wystawa 

Makiet Kolejowych, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 12:00-22:15  Miejski Dom Zlot Food Trucków,

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 21:00  Scena Letnia Miejski Dom Koncert DJ C-BooL,

Kultury, ul. Mickiewicza 19

 

godz. 10:00-15:00 TT-Weekend Rumia 2019 Wystawa 

Makiet Kolejowych, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00-20:00  Miejski Dom Zlot Food Trucków,

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00-14:00 Radosna niedziela, Rodzinne 

warsztaty z instruktorami, MDK RUMIA Galeria Rumia, 

ul. Sobieskiego 14A

godz. 11:00  Stacja Kultura Familijny poranek filmowy,

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 11:00-13:00  Park ŻelewskiegoBiblioteka w walizce,

 

 godz. 10.00 Wycieczka rowerowa Grupa „Szprycha” 

z MDK Rumia, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

 

godz. 15:00-22:00 XXVI Jarmark Kaszubski Gwiazda 

wieczoru: Cała Góra Barwinków, Scena Letnia, Miejski 

Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

01.07-31.07 

01.07-31.07 

20.07 (sobota)

15.07 (poniedziałek)

04.07 (czwartek)

11.07 (czwartek)

17.07 (środa)

30.07 (wtorek)

31.07 (środa)

28.07 (niedziela)

06.07 (sobota)

07.07 (niedziela)

09.07 (wtorek)

10.07 (środa)

12.07 (piątek)

13.07 (sobota)

16.07 (wtorek)

18.07 (czwartek) 

23.07 (wtorek)

24.07 (środa)

25.07 (czwartek)

27.07 (sobota)

SIERPIEŃ 2019 – MDK RUMIA
03.08 (sobota)

04.08 (niedziela)

Zachęcamy do zapoznania się z miejską ofertą letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Akcja Lato 2019". 
Pierwsze zapisy ruszyły 10 czerwca. Szczegółowe informacje można 
znaleźć pod tym adresem: https://rumia.eu/letni-wypoczynek-dla-
dzieci-i-mlodziezy-akcja-lato-2019-



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

Trenowali z Marcinem Gortatem

Gwiazda NBA po raz
kolejny w Rumi 

Wyjątkowy trening 

Młodzi miłośnicy spor tu wzięl i  udział 

w kilkugodzinnym treningu, podczas którego 

trenowali różnorodne techniki koszykarskie: 

rzuty, podania, wsady, a także koordynację 

ruchową. Uczestników podzielono na dwie grupy 

wiekowe – młodszą (9-13 lat) i starszą (14-17 lat). 

Zajęcia dostosowane były do ich umiejętności 

i kondycji. 

– Jesteście młodzi, na zewnątrz jest piękna 

pogoda, dlatego proszę, zostawcie w domu 

telefony i tablety, bo zabierają wam dzieciństwo. 

Idźcie na podwórko, spotkajcie się z koleżankami 

i kolegami – zachęcał najmłodszych Marcin 

Gortat. 

– Trening był bardzo profesjonalny. Starszej 

grupie trenerzy prezentowali różne przydatne 

umiejętności. Pokazywali jak się zastawiać, jak 

obserwować innych graczy pod kątem ich 

słabości. Takie niuanse są bardzo ważne 

w koszykówce. Czuć było też, że Marcin Gortat 

i pozostali trenerzy mają posłuch, są dla młodych 

autorytetami – mówi radny Marcin Kaczmarek. 

Tradycyjnie w grupie młodszej wyłoniono dwoje 

najlepszych graczy, którzy pojadą do Stanów 

Zjednoczonych.

Stały gość

Pierwszy Camp zorganizowany został w naszym 

mieście w 2015 roku. Od tego czasu Marcin 

Gortat odwiedza Rumię regularnie. 

Za każdym razem towarzyszą mu znani 

koszykarze. W tegorocznej edycji do Gortata 

dołączyli Adam Waczyński, Karol Gruszecki 

i Kamil Chanas. Na trybunach pojawił się ponadto 

mistrz Polski w barwach Anwil Włocławek 

Szymon Szewczyk.

– Młodzi uczestnicy dają mi niesamowitą energię 

i po Campach jestem jak nowo narodzony. 

W Rumi w zajęciach uczestniczyło ponad 200 

osób. To duża grupa, ale mimo to staramy się do 

każdego podejść indywidualnie, porozmawiać 

i nawiązać bliższy kontakt – mówił Marcin 

Gortat.

Coroczne spotkania 

Marcin Gortat Camp, czyli coroczne spotkania 

i treningi organizowane przez Fundację Marcina 

Gortata, przeznaczone są dla dzieci i młodzieży 

od 9 do 17 lat. Pierwszy Camp zorganizowano 

w 2008 roku w rodzinnym mieście koszykarza – 

Łodzi. W kolejnych latach wydarzenie znacznie się 

rozrosło. W tegorocznej edycji Marcin Gortat 

odwiedzi łącznie cztery miasta – Rumię, 

Warszawę, Karpacz i Łódź. 

– Marcin Gortat wymyślił Campy jako formę 

podziękowania społeczeństwu oraz spłaty długu, 

jaki zaciągnął wśród ludzi, którzy wielokrotnie 

w różnych sytuacjach wyciągali do niego swoją 

pomocną dłoń – deklarują organizatorzy 

wydarzenia. 

Marcin Gortat wspiera nie tylko polski sport, ale 

również wojsko. W poprzednich edycjach 

gwiazda NBA zorganizowała osobne treningi dla 

dzieci polskich żołnierzy. Mogły one bawić się 

i trenować w Lublińcu, Bielsku-Białej, Kazuniu, 

Gliwicach i Witkowie (Powidz).

Marcin Gortat Camp 2019, czyli pokazowy trening dla dzieci i młodzieży prowadzony przez 
najpopularniejszego polskiego koszykarza, po raz kolejny odbył się w naszym mieście.
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– Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

Wystawa Teresy Płotkowiak „Łamanie wzorów” - Stacja 

Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2
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tropikalnych”, warsztaty i pokaz roślin. Wstęp wolny. 
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godz. 10:00-16:00  Turniej Kibiców MKS Orkan Rumia,

Boisko ORLIK, ul. Świętopełka 24

godz. 21:30 Po drugiej stronie rampy – scenariusz 

i reżyseria Piotr Lewicki, Park Żelewskiego-scena letnia

godz. 21:20 Ingmar Villqist Noc Helvera- reżyseria Aga 

Skawińska, przy pomniku J. Wybickiego i H. Derdowskiego

godz. 11:00  Stacja Kultura Familijny poranek filmowy,

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 11:00-13:00 Park Żelewskiego Biblioteka w walizce, 

godz. 18:00 Letni house i zimne lody – Strefa chilloutu 

z muzyką na żywo, food trucki, gry i zabawy dla dzieci, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 20:30-22:00 Beata Kozidrak z Polską Orkiestrą 

Muzyki Filmowej „Lipiec w Rumi” Boisko wielofunkcyjne, 

ul. Bukowa

godz. 09:30 Wycieczka rowerowa Klubu Sama Rama 

Rumia przy SM Janowo,  zbiórka - parking przy Szkole 

Podstawowej nr 9, ul. Stoczniowców 6

godz. 17:00  Filia Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

nr 4 MBP, ul, Górnicza 19 

godz. 11:00  Stacja Kultura Familijny poranek filmowy,
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godz. 10:00  (dla dzieci Warsztaty: Gry i zabawy z Japonii

od 8 roku życia). Wymagane zapisy:

zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 15:00  Filia Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

nr 1 MBP Rumia 

godz. 10:00 Wycieczka rowerowa Grupa „Szprycha” 

z MDK Rumia, Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

godz. 22:00-24:00  Miejski Dom Kultury, Festiwal Światła,

ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00  Stacja Kultura Familijny poranek filmowy,

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 17:00  Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,

Stacja Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 11:00-13:00  Park Żelewskiego, Biblioteka w walizce,

 

godz. 18:00 Letni house i zimne lody – Strefa chilloutu 

z muzyką na żywo, food trucki, gry i zabawy dla dzieci, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 09:30 wycieczka rowerowa Klubu Sama Rama 

Rumia przy SM Janowo,  zbiórka – parking przy Szkole 

Podstawowej nr 9, ul. Stoczniowców 6 w Rumi

godz. 10:00-18:00 TT-Weekend Rumia 2019 Wystawa 

Makiet Kolejowych, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 12:00-22:15  Miejski Dom Zlot Food Trucków,

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 21:00  Scena Letnia Miejski Dom Koncert DJ C-BooL,

Kultury, ul. Mickiewicza 19

 

godz. 10:00-15:00 TT-Weekend Rumia 2019 Wystawa 

Makiet Kolejowych, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00-20:00  Miejski Dom Zlot Food Trucków,

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00-14:00 Radosna niedziela, Rodzinne 

warsztaty z instruktorami, MDK RUMIA Galeria Rumia, 

ul. Sobieskiego 14A

godz. 11:00  Stacja Kultura Familijny poranek filmowy,

Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 11:00-13:00  Park ŻelewskiegoBiblioteka w walizce,

 

 godz. 10.00 Wycieczka rowerowa Grupa „Szprycha” 

z MDK Rumia, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

 

godz. 15:00-22:00 XXVI Jarmark Kaszubski Gwiazda 

wieczoru: Cała Góra Barwinków, Scena Letnia, Miejski 

Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

01.07-31.07 

01.07-31.07 

20.07 (sobota)

15.07 (poniedziałek)

04.07 (czwartek)

11.07 (czwartek)

17.07 (środa)

30.07 (wtorek)

31.07 (środa)

28.07 (niedziela)

06.07 (sobota)

07.07 (niedziela)

09.07 (wtorek)

10.07 (środa)

12.07 (piątek)

13.07 (sobota)

16.07 (wtorek)

18.07 (czwartek) 

23.07 (wtorek)

24.07 (środa)

25.07 (czwartek)

27.07 (sobota)

SIERPIEŃ 2019 – MDK RUMIA
03.08 (sobota)

04.08 (niedziela)

Zachęcamy do zapoznania się z miejską ofertą letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Akcja Lato 2019". 
Pierwsze zapisy ruszyły 10 czerwca. Szczegółowe informacje można 
znaleźć pod tym adresem: https://rumia.eu/letni-wypoczynek-dla-
dzieci-i-mlodziezy-akcja-lato-2019-



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

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

Z JAPONII 
DLA RUMIANKI

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia Interesanci przyjmowani są 
codziennie w godzinach pracy (pon. 9:00-17:00;wt.-pt. 7:30-15:30).Wydział 
Urbanistyki i Architektury oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami 
przyjmuje zgodniez 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.
Grupa DDA/DDD Rumia spotyka się w każdą środę o godz. 18:00 w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Starowiejska 46 . Więcej informacja na 

http://dda-rumia.pl.
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.

Grupa Anonimowych Jedzenioholików w Rumi informuje, że w każdy piątek 

o godz. 18.30 odbywają się spotkania dla osób z zaburzeniami odżywiania. 

Miejsce spotkań: MOPS w Rumi, ul. Starowiejska 46, wejście od podwórza. 

Kontakt z grupą: ajrumia@gmail.com

UWAGA!

Zamknięcie mostu – ul. Hallera

Od 27 czerwca do 26 lipca, z uwagi na 
prace remontowe, zamknięty zostanie 
most zlokalizowany w ciągu ul. Hallera. 
Obiekt przeznaczony jest wyłącznie do 
użytku pieszych, dlatego nie ma 
konieczności wyznaczenia objazdów dla 
ruchu samochodowego. W ramach prac, 
kosztujących gminę około 130 tysięcy 
złotych, wykonany zostanie: remont 
barierek, remont przyczółków mostu, 
remont konstrukcji nośnej mostu, a także 
wymiana zdegradowanej nawierzchni 
mostu na nową. Wykonawcą jest firma 
Impact. Za utrudnienia przepraszamy.

Wśród 15 tysięcy prac nadesłanych z całego 

świata (w tym aż 2623 z Polski) wyróżnione 

zostało dzieło pt. „Rainbow Slide”. Wykonała 

je wychowanka sekcji plastycznej MDK-u 

Rumia Liliana Langa (lat 5) – dziewczynka 

zdobyła srebrny medal.

Podczas zakończenia roku sekcji plastycznej 

medal oraz dyplom wręczyli młodej artystce: 

dyrektorka MDK-u Agnieszka Skawińska oraz 

przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.

– Do konkursu przygotowywaliśmy się dwa 

Alkoholowy Telefon Zaufania-Stowarzyszenie Abstynenckie „Krokus”: sobota- 

niedziela 15.30-20.00; 22.00-24.00. Telefon: 517 060 405. 

Kultura 

Telefony i ogłoszenia
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tygodnie. Prace plastyczne musieliśmy 

wysłać do organizatora w Polsce już na 

początku października 2018 roku. Następnie 

wszystkie prace z naszego kraju zostały 

odesłane do Japonii – mówi Beata Went, 

instruktor sekcji plastycznej MDK-u. – Wyniki 

konkursu poznaliśmy pod koniec maja . 

Wtedy okazało się, że wykonana pastelami 

olejnymi i farbkami plakatowymi praca 

Liliany została nagrodzona. Ogromnie nas to 

ucieszyło – podsumowuje.

SREBRNY


