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w lipcuWydarzyło się 
w skrócie

Mieszkańcy Rumi byli widoczni na 

na jważn ie j s zym św ia towym 

wydarzeniu sportowym w tym 

roku! Po raz pierwszy w historii  

mundialowe rozgrywki odbywały 

się tak blisko naszego miasta. 

Znakomite mecze było można 

zobaczyć na stadionie w Kalinin-

gradzie, zaledwie 130 km od Rumi.

str. 12-13

Troje policjantów, służących na co dzień w rumskim komisariacie, 

otrzymało nagrody za wyjątkowe zaangażowanie oraz wzorową postawę. 

Są to: asp. Jarosław Cholcha, st. sierż. Piotr Okroy oraz sierż. szt. Dorota 

Stawska. W oficjalnej uroczystości, która odbyła się w 24 lipca w Miejskim 

Domu Kultury w Rumi, uczestniczyli nie tylko mundurowi z nowym 

komendantem Sławomirem Królem. Obecny był również burmistrz 

Michał Pasieczny, który podziękował policjantom za pracę zawodową 

i działalność społeczną oraz wręczył sfinansowane przez gminę nagrody 

pieniężne. Nie zabrakło też przedstawicieli miejskiej rady: 

przewodniczącego Ariela Sinickiego, przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa Krzysztofa Woźniaka oraz zastępcy przewodniczącej 

Komisji Oświaty i Wychowania Lucyny Szypuły.Najlepsi policjanci zostali wyróżnieni

W Luzinie odbył się XX Światowy Zjazd Kaszubów. Na zjeździe nie mogło 

zabraknąć przedstawicieli naszego miasta, którzy na miejsce udali się 

specjalnym pociągiem Transcassubia. Reprezentacja Rumi wyróżniała się 

nie tylko barwnymi flagami, ale przede wszystkim koszulkami 

przygotowanymi specjalnie na tę okazję, z hasłem „Rumia – naturalnie 

kaszubska”. Wśród uczestników znalazła się liczna reprezentacja 

rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z prezesem 

Ludwikiem Bachem na czele. Obecni byli także przedstawiciele władz 

miasta: burmistrz Rumi Michał Pasieczny (który zadebiutował 

w turnieju Baśki Kaszubskiej), zastępcy burmistrza Marcin Kurkowski 

i Piotr Wittbrodt oraz przedstawiciele rady miejskiej Ariel Sinicki, Krzysztof 

Woźniak, Teresa Jałocha, Tomasz Urbaniak-Dzienisz i Michał Kryża.
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Rumia na zjeździe Kaszubów w Luzinie

Koncert zespołu „Czerwony Tulipan” 06.07.2018 r. Koncert „Muzyka świata” 13.07.2018 r. 
Koncert Yagi Kowalik, artystki Krakowskiego

Teatru Muzyki Francuskiej 20.07.2018 r. 
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Rozmowa z Darío Fernández

Kino Letnie w Rumi 

Jesteś tym, co jesz – Warzywa i owoce? Na zdrowie! 

Centrum Integracji Społecznej liderem w zatrudnieniu wspieranym 

Lokalizacja nowego Urzędu Miasta Rumi 

Remont ul. Abrahama 

Coraz bliżej przebudowy bieżni 

Termomodernizacja – coraz cieplej, coraz oszczędniej 
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móc nawiązać kontakt z publicznością – mówi 

Ewa Farna. 

W repertuarze koncertowym znalazły się m.in. 

utwory „Znak”, „Bez łez”, „Ulubiona rzecz” czy 

„Wszystko albo nic”.

Ewa Chodakowska i Marcin Gortat

Podobnie jak rok temu, także w tegorocznej 

edycji „Lipca w Rumi” można było wziąć udział 

Wydarzenie

Mocne (muzyczne) uderzenie

Lipiec w Rumi rozpoczął się muzycznie – 

koncertem zespołu Pectus, a tuż po nim 

występem Ewy Farnej. Bracia Szczepanikowie 

zaprezentowali przed publicznością swoje 

największe hity: utwory „Barcelona” czy „Iluzja”. 

Zaskoczeniem dla publiczności były utwory 

zapożyczone z repertuaru innych artystów – 

Maryli Rodowicz, Kayah czy Republiki. 

Występ czterech braci tworzących zespół Pectus 

spotkał się z dużym entuzjazmem publiczności 

– artyści kilkakrotnie bisowali, a po zakończeniu 

koncertu otoczeni zostali przez fanów liczących 

na autografy i wspólne zdjęcia.

Drugą gwiazdą wieczoru była Ewa Farna, która 

porwała kilkutysięczny tłum zgromadzony na 

boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

– Podczas koncertów gramy bardzo dużo singli 

znanych z radia czy internetu. Staramy się grać 

piosenki, które bawią i rozkręcają publiczność. 

W większości wykonujemy utwory, które można 

z nami zaśpiewać. Po to są nasze koncerty, aby 

w treningu fitness prowadzonym przez Ewę 

Chodakowską (na trening zapisało się 900 

osób!) oraz treningu koszykarskim dla dzieci 

i młodzieży w ramach akcji Marcin Gortat Camp. 

Ewa Chodakowska, najsłynniejsza instruktorka 

fitness w Polsce, autorka wielu programów 

treningowych, ks iążek oraz płyt  DVD, 

zaproponowała uczestnikom całodzienny 

w Rumi
i�ie� 2018

Światow� gwi�d�,
m�zyk� filmow� or�…
molekularn� lemoniad�

program treningowy łączący elementy klasycznego 

fitnessu, a także gimnastyki czy tańca. 

Marcin Gortat – Polska Gwiazda NBA – 

najlepszej koszykarskiej Ligi na Świecie, 

odwiedził Rumię już po raz czwarty. W tym roku 

zaproponował kilkugodzinny trening dla 

młodych adeptów koszykówki w wieku 9-13 lat 

oraz tzw. „Junior NBA Clinic” dla nastolatków 

w wieku 14-17 lat.

Foodtrucki, czyli apetyt rośnie… 

Na brak atrakcji narzekać nie mogli miłośnicy 

dobrej kuchni. W drugiej połowie lipca teren przy 

Mie j sk im Domu Ku l tur y  zamien i ł  s ię 

w prawdziwą kulinarną Mekkę. Zorganizowany 

wówczas zlot foodtrucków zgromadził tysiące 

głodnych mieszkańców, którzy mogli spróbować 

najbardziej wymyślnych dań. Wśród hitów zlotu 

znalazły się rzemieślnicze hot-dogi, dania kuchni 

tajskiej, indyjskiej, bałkańskiej czy… molekularna 

lemoniada serwowana z bagażnika osobowego 

samochodu. Było przepysznie! 

W czasie zlotu uczestnicy mogli bezpłatnie 

wypożyczyć leżak. Zadbano także o najmło-

dszych, którzy mogli skorzystać z oferty strefy 

dziecięcej: pojeździć mini-autami, pomalować 

buzię czy pobawić się z animatorami. 

Muzycznie i filmowo

Tegoroczną edycję „Lipca w Rumi” zakończył 

koncert w wykonaniu Polskiej Orkiestry Muzyki 

Filmowej pod batutą Przemysława Pasternaka. 

Polska Orkiestra Muzyki Filmowej jest pierwszą 

tego typu orkiestrą symfoniczną w Polsce. 

Od kilku lat uczestniczy w wielu prestiżowych 

wydarzeniach organizowanych na terenie 

całego kraju. Orkiestrę tworzą profesjonalni 

muzycy oraz znakomici soliści: Małgorzata 

Chruściel, Marta Moszczyńska, Kuba Jurzyk, 

Arek Kłusowski, Kamil Bijoś, Szymon Grzybacz 

oraz Hanna Okońska.

Podczas koncertu można było usłyszeć 

legendarne utwory z „Gwiezdnych wojen”, 

„Piratów z Karaibów”, „Gladiatora” czy „Króla 

Lwa”. Artyści pozwalali sobie także na wycieczki 

w stronę muzyki popularnej. „Dmuchawce, lata-

wce, wiatr” czy „Let's Get Loud” to tylko niektóre 

z propozycji, jakie usłyszeć mogli mieszkańcy 

zgromadzeni na murawie stadionu MOSiR.

To już tradycja

Akcja „Lipiec w Rumi” organizowana jest 

od 2017 roku. Mieszkańcy mogą wziąć udział 

w koncertach gwiazd światowego formatu, 

a także uczestniczyć w różnego rodzaju 

atrakcjach plenerowych. 

– Lipcowe atrakcje stały się wizytówką Rumi. 

W organizowanych w tym czasie wydarzeniach 

biorą udział tysiące mieszkańców, a także goście 

z Trójmiasta czy okolic – mówi Ariel Sinicki. – 

Nowoczesne samorządy promują się m.in. 

poprzez ambitne wydarzenia kulturalne, 

sportowe. Jest to świetny sposób na budowanie 

atrakcyjnego wizerunku miasta. Te inicjatywy 

przekładają się na większe zainteresowanie 

Rumią, nie tylko wśród przyszłych mieszkańców, 

ale także mediów czy inwestorów. Więcej nowych 

mieszkańców oraz nowych inwestycji daje 

większe wpływy z podatków do budżetu miasta 

na działania społeczne bez podwyższania stawek  

– podsumowuje.

W zeszłym roku w ramach lipcowej akcji przed 

mieszkańcami wystąpili Kamil Bednarek oraz 

Monika Lewczuk. Dużym zainteresowaniem 

cieszyło się też letnie kino zorganizowane 

w Parku Starowiejskim. 

– Jesteśmy dumni, że wizyty Ewy Chodakowskiej 

i Marcina Gortata to już niemal tradycja. Obie 

gwiazdy doceniają walory i pozytywny klimat 

miasta, a także profesjonalizm MOSiR-u. W Rumi 

czują się wyjątkowo dobrze i chętnie tutaj 

wracają. To dla nas bardzo duże wyróżnienie

 – mówi Ariel Sinicki, przewodniczący 

Rady Miejskiej Rumi.

Ewa Farna, Marcin Gortat, Ewa Chodakowska oraz bracia Szczepanikowie z zespołu Pectus odwiedzili miasto z okazji 
organizowanej od zeszłego roku akcji „Lipiec w Rumi”. Rumianie mogli też skorzystać z oferty kulinarnej oraz wziąć 
udział w wyjątkowym koncercie muzyki filmowej. 

Na zlocie pojawiło się 16 foodtrucków

W niedzielę
odbyły się pokazy
taneczne oraz fireshow

Na trening zapisało się 900 osób

5Wydarzenie
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Na zlocie pojawiło się 16 foodtrucków

W niedzielę
odbyły się pokazy
taneczne oraz fireshow

Na trening zapisało się 900 osób

5Wydarzenie
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siebie nastawiona krytycznie, do wykonania 

finałowego też wprowadzi łabym ki lka 

poprawek, ale ostatecznie można powiedzieć, 

że wyszło nie najgorzej – śmieje się wokalistka. 

W przypadku Sandry Mazurek świat sportu 

i muzyki nieustannie się przeplata. Jak się 

okazuje – doświadczenie zdobywane na 

boiskach siatkarskich może się przydać także 

na scenie.

– Od czwartej klasy podstawówki gram 

w siatkówkę. Przez cały ten czas jestem 

w drużynie. Podobnie było podczas „Rumskiego 

wokalu”. Wszyscy wokaliści biorący udział 

w konkursie tworzyli zespół. To był nasz wspólny 

występ. Byliśmy zgrani zupełnie tak samo, jak 

zawodnicy na boisku – mówi Sandra Mazurek. 

Na szczęście dla fanów sportu i muzyki – 

bohaterka artykułu ma zamiar łączyć obie swoje 

pasje. Oznacza to, że w najbliższym czasie 

będzie można zobaczyć ją zarówno podczas 

zmagań sportowych, jak i na scenie. 

– Chciałabym, aby muzyka i sport szły w moim 

życiu w parze. Dzięki dotychczasowym 

doświadczeniom czuje się coraz lepiej na scenie, 

ale nie chcę rezygnować z siatkówki. To część 

mojego życia – podsumowuje.

Przez „Rumski wokal 2018” wokalistka przeszła 

jak burza. Swoim wykonaniem podczas 

castingu nie pozostawiła wątpliwości jury i wraz 

z innymi muzykami zakwalifikowała się do 

kolejnej części, czyli kilkutygodniowych 

warsztatów muzycznych. 

– Podczas zajęć niesamowicie rozwinęliśmy się 

wokalnie i aktorsko. Mogliśmy też poznać 

siebie, zobaczyć jak zachowujemy się w danych 

okolicznościach. Dla mnie było to niezwykle 

ważne. Początkowo czułam się w naszej grupie 

raczej słabym ogniwem. Szczególną trudność 

sprawiało mi aktorstwo. Musiałam się 

przełamać, nauczyć współpracować sama ze 

sobą – opowiada Sandra Mazurek.

Podczas gali finałowej konkursu widzowie 

mogli zobaczyć Sandrę Mazurek pewną siebie, 

rozluźnioną, utalentowaną. Nie było to jednak 

łatwe wyzwanie. 

– Już podczas prób mocno się 

stresowałam. Rozluźnić udało 

mi się dopiero jakieś pół 

godziny przed występem. 

Pomogła mi w tym rozmowa 

z Agnieszką Skawińską oraz 

obecność bl iskich wśród 

widowni. Z reguły jestem do 

Sandry Mazurek nie trzeba przedstawiać 
miłośnikom lokalnej siatkówki – jest jedną 
z czołowych zawodniczek Akademii Piłki 
Siatkowej. W czerwcu tego roku dała się 
p o z n a ć  t a k ż e  j a k o …  u z d o l n i o n a 
wokalistka, której udało się wygrać konkurs  
„Rumski wokal 2018”. 

Sandra
Mazurek: 

Bohaterka artykułu na pewno nie należy do 

osób, które łatwo się poddają. Udział 

w tegorocznym „Rumskim wokalu” był drugą 

próbą zaprezentowania swoich umiejętności 

wokalnych szerszej publiczności. Za pierwszym 

razem Sandra Mazurek odpadła już na etapie 

pierwszych przesłuchań. To jednak jej nie 

zraziło…  

– To było moje drugie podejście do konkursu. 

Do udziału w poprzedniej edycji namówiła mnie 

moja siostra. Wybrałam wtedy piosenkę, którą 

dobrze czułam, ale pokonał mnie stres. Miałam 

nogi jak z waty, podczas wykonania drżał mi 

głos, a po wszystkim po prostu się popłakałam. 

Ostatecznie nie udało mi się przejść castingu. 

W tym roku chciałam sobie udowodnić, 

że umiem więcej, że potrafię się przełamać  – 

mówi Sandra Mazurek.  

Za nami castingi
do „Rumskiego
wokalu” BIAŁORUSCY ARTYŚCI 

koncertowali w MOSiR
Kolejna szósta edycja Festiwalu Kultury Białoruskiej zagościła 
w Rumi. Tym razem w mieście odbył się koncert muzyków zza 
wschodniej granicy oraz pokazy taneczne przygotowane 
przez największą białoruską szkołę tańca. 

Na scenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

białoruscy artyści zaprezentowali utwory 

współczesnej muzyki popularnej – przede 

wszystkim rocka. 

Do Rumi przyjechał m.in. wirtuoz gitary 

elektrycznej Jegor Dorożko z Mińska wraz ze 

swoim 6-osobowym rock bandem czy wybitny 

saksofonista Władysław Kalinowski. Dużym 

zaskoczen iem by ł  wys tęp  A l exandra 

Minyonoka, młodego artysty nazywanego 

„białoruskim Justinem Bieberem”.

– W zeszłym roku w ramach Festiwalu 

odwiedziła nas Filharmonia. Tym razem do 

Rumi przyjechali artyści rockowi – mówi radna 

Teresa Jałocha. – Jak co roku wykonanie 

muzyczne, wokalne stało na najwyższym 

poziomie. W tym roku mogliśmy dodatkowo 

podziwiać występy taneczne. Wszystko dzięki 

grupie „Sensacja” z Witebska. Można było 

poczuć niemal musicalową atmosferę. Całość 

oceniam bardzo wysoko – dodaje.   

Ponadto swoje umiejętności zaprezentowali 

artyści z Polski. W tym duet taneczny 

Aleksandry Metery oraz Zuzanny Elendt ze 

Studio Tańca FLIC w Lęborku pod dyrekcją 

Małgorzaty Bieleckiej czy Julia Sowa z Gdyni.

Przed widownią wystąpiła również Jaśmina 

Wenta z Kołobrzegu oraz młode wokalistki 

z Wejherowa – Samira Gołąbek i Marta Byczk. 

„chciałam sobie
udowodnić,
że umiem więcej”

Sandra Mazurek to jedna z czołowych zawodniczek APS Rumia. 
Na zdjęciu z trenerem Robertem Sawickim.

Za pokaz taneczny odpowiadała Szkoła Tańca Współczesnego Show-Balet 

„Sensacja” z Witebska. Jest to największa prywatna szkoła tańca na Białorusi, która 

w swoich 4 filiach w ciągu 25 lat działalności wykształciła ponad 16 tysięcy tancerzy.

Wydarzenie odbyło się w ramach Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu. Jest to cykliczne przedsięwzięcie, 

którego celem jest integracja polskich i białoruskich środowisk artystycznych, a także przybliżanie 

mieszkańcom Pomorza folkloru Białorusi. Impreza odbywa się na terenie województw: pomorskiego, 

zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. 

– To już kolejny Festiwal Kultury Białoruskiej. 

Tym razem artyści zaprezentowali nam 

aranżacje rockowe – mówi Jolanta Król, dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Występ 

artystów z Białorusi to było coś zupełnie innego 

niż dotychczas. Po reakcjach publiczności widać 

było, że zdecydowana większość osób była 

zachwycona – dodaje Jolanta Król. 

W czerwcu rozpoczęły się prace remontowe w Miejskim Domu Kultury. Wykonywane są przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej.
Obejmują remont ganku oraz odświeżenie elewacji.
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ZNANA JEST PRZYSZŁA LOKALIZACJA 

Radni zdecydowali, w którym miejscu powstanie nowy urząd miasta. Podczas czerwcowej sesji rady 

miejskiej podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia woli zlokalizowania budynku w obrębie skrzyżowania 

ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej.

Długo oczekiwana inwestycja

Budowa nowego urzędu to – obok węzła 

(tunelu) w Janowie – jedna z najdłużej 

oczekiwanych i najtrudniejszych do realizacji 

inwestycji miejskich.

Jej znaczenie jest dla przyszłości miasta 

szczególne, gdyż budowa magistratu ma być

pierwszym krokiem w kierunku kształtowania 

centrum kulturalno-społecznego Rumi.

Obecny brak takiego miejsca wynika ze 

specyficznego modelu powstania miasta – 

połączenia w latach pięćdziesiątych kilku 

niezależnych od siebie wsi. 

Finansowanie w ramach PPP szansą na nowy 

magistrat

– Nie dopuścimy, aby budowa nowego urzędu 

miała spowolnić na parę lat szereg działań 

społecznych i inwestycyjnych dla naszych 

mieszkańców. PPP to możliwość bezgotówkowej 

inwestycji w zamian za inne działki – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny. W zeszłym roku rada 

miejska zgodziła się na podjęcie działań 

zmierzających do realizacji przedsięwzięcia 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – 

PPP. W praktyce oznacza to, że w przyszłości 

nowy budynek urzędu miasta może być 

wybudowany przez podmiot prywatny, 

wyłoniony w ramach dialogu konkurencyjnego 

(forma przetargu). 

– Kończymy pier wszy etap procedur y 

partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli analizy 

przedrealizacyjne, które wykazały, że tryb PPP 

jest korzystniejszy dla miasta niż wybudowanie 

ratusza w tradycyjny sposób – wyjaśnia 

Agnieszka Rodak, naczelnik Wydziału Rozwoju 

Miasta. – W trzecim kwartale tego roku 

przystąpimy do procesu wyłaniania podmiotu 

prywatnego, który wybuduje nowy obiekt – 

dodaje. Dzięki tym działaniom cały teren, 

zagospodarowany wokół nowego urzędu miasta, 

stanie się znacznie bardziej atrakcyjny dla 

mieszkańców.

– Jest to bardzo duża działka, ponad 8800 

metrów kwadratowych, więc teren będzie jedynie 

w niewielkim stopniu zabudowany, co da 

możliwość uzyskania atrakcyjnej, zielonej 

przestrzeni – podkreśla burmistrz Michał 

Pasieczny. Partnerstwo publiczno-prywatne to 

forma współpracy pomiędzy jednostkami 

administracj i  publ icznej i  podmiotami 

prywatnymi w sferze usług publicznych. 

Partnerstwo obejmować może np. budownictwo 

mieszkań na wynajem, ośrodków sportowo-

rekreacyjnych, parkingów, szkół, siedzib władz 

publicznych czy autostrad.

W Polsce ten rodzaj inwestycji cieszy się rosnącym 

zainteresowaniem. Wśród realizowanych w tym 

modelu przedsięwzięć znajdują się m.in. budowa 

Aquaparku w Krynicy-Zdroju, budowa Instytutu 

Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego czy budowa Muzeum Książąt 

Lubomirskich we Wrocławiu.

Optymalna lokalizacja

Decyzją rady miejskiej nowy ratusz ma powstać 

w obrębie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego

i Starowiejskiej, czyli w przestrzeni, która obecnie 

uważana jest przez większość mieszkańców za 

nieformalne centrum Rumi. Historycznie teren 

ten znajdował się w połowie drogi między 

dwiema największymi i najważniejszymi wsiami – 

obecnie współtworzącymi całe miasto – Rumią 

i Zagórzem.

NOWEGO URZĘDU MIASTA

– Budowa kolejnego etapu ciągu pieszo-rowerowego 

nad Zagórską Strugą (odcinek Wybickiego- 

Dąbrowskiego) w jeszcze bardziej atrakcyjnej formie. 

– Budowa dużej liczby miejsc parkingowych, aby 

zabezpieczyć potrzeby interesantów w ciągu dnia, 

a po godzinach pracy również mieszkańców. 

– Budowa siedziby urzędu, który będzie bardzo atrakcyjnie 

wkomponowany w otaczającą zieleń oraz rzekę, 

tworząc zielone, przestrzenne centrum miasta. 

– Rozbudowa skrzyżowania Dąbrowskiego/Starowiejska 

w celu uzyskania większej przepustowości, 

aby zmniejszyć ryzyko tworzenia się korków. 

– Wykorzystanie modelu PPP do budowy urzędu wraz 

z otaczającą atrakcyjną przestrzenią publiczną, czyli 

bezgotówkowej formy sfinansowania 

inwestycji, aby nie zablokować innych działań 

społecznych i inwestycyjnych dla mieszkańców 

Rumi na kilka lat. 

To kluczowe elementy przyszłej inwestycji 

– podsumowuje burmistrz Michał Pasieczny. 
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Darío Fernández: Stacja Kultura jest częścią

lokalnej tożsamości 

Redakcji Rumskich Nowin opowiedział o tym, 

dlaczego wybrał właśnie Rumię i jak pracuje mu się 

w jednej z najpiękniejszych bibliotek na świecie. 

Na początek opowiedz czytelnikom o sobie. Skąd 

pochodzisz, jakie są Twoje zainteresowania?  

Nazywam się Darío Fernández, w swoim kraju 

studiowałem filologię hiszpańską… i kocham książki! 

Szczególnie takich autorów jak Laurence Sterne czy 

Virginia Woolf. Oczywiście lubię też klasyczną 

hiszpańską powieść „Don Kichote z La Manchy” 

Miguela de Cervantesa. Nie chcę jednak ograniczać 

się do konkretnych tytułów, autorów czy gatunków 

literackich, staram się być otwarty na różne 

propozycje. 

Rozumiem, że właśnie dlatego wybrałeś pracę 

w bibliotece…

Tak. Na studiach brakowało mi praktycznego 

podejścia, możliwości zawodowego obcowania 

z literaturą. Dlatego wykonywanie obowiązków 

w bibliotece, blisko książek, jest dla mnie czymś 

naturalnym. Bardzo cieszę się, że mogę pracować 

właśnie w Stacji Kultura. Sprawia mi to dużo radości. 

Dlaczego zdecydowałeś się na pracę właśnie w tej 

konkretnej instytucji?

O tym, że Stacja Kultura poszukuje wolontariusza 

w ramach Wolontariatu Europejskiego dowiedziałem 

się od kuzyna. To on podesłał mi ofertę biblioteki 

z Rumi. Oczywiście początkowo wrażenie zrobił na 

mnie wygląd tego miejsca, jednak równie ważny był 

zakres realizowanych tutaj działań. Stacja Kultura to 

w zasadzie nie biblioteka, a całe centrum kulturalne! 

Oczywiście nie bez znaczenia był fakt, że instytucję 

uznano za najpiękniejszą bibliotekę świata 

w międzynarodowym konkursie. To wszystko bardzo 

mnie zainteresowało i dlatego zdecydowałem się 

wybrać właśnie Rumię. 

Co najbardziej zaskoczyło Cię w Twojej codziennej 

pracy?

Najbardziej zaskoczyło mnie, jak wielką rolę odgrywa 

Stacja Kultura w codziennym życiu mieszkańców, jak 

bardzo czytelnicy są z nią związani. Mam wrażenie, 

że to miejsce jest częścią lokalnej tożsamości dla wielu 

osób, które mieszkają w okolicy. 

W samej Rumi zawróciłem uwagę na dużą liczbę 

niedawno wybudowanych domów, bloków czy lokali 

usługowych. Zaskoczeniem nie była dla mnie za to 

pogoda. Pochodzę z północy Hiszpanii, więc w tej 

kwestii nie odczuwam zbyt dużej różnicy.  

Jakie są reakcje czytelników, kiedy spostrzegają, że 

mają do czynienia z obcojęzycznym wolon-

tariuszem? 

Reakcje są bardzo pozytywne. Przykładowo niedawno 

jedna z pań przepraszała mnie, że nie mówi po 

angielsku. Oczywiście starałem się wytłumaczyć, że to 

ja powinienem przepraszać, że nie mówię po polsku – 

w końcu pracuję w polskiej instytucji publicznej! 

Zdecydowana większość osób chętnie nawiązuje 

kontakt, czasami zdarza się, że mogę porozmawiać 

z czytelnikami w swoim ojczystym języku – np. z Panią, 

która mieszkała w Argentynie. 

Czasami czytelnicy są zdziwieni i pytają „co tutaj 

robisz?”, ale są to pytania wynikające z ciekawości, 

zadawane z uśmiechem na twarzy. 

Jak wygląda Twój dzień w bibliotece?

W zasadzie jestem takim samym pracownikiem, jak 

każdy. Oznacza to, że mam kontakt z czytelnikami, ale 

i pomagam w sprawach związanych między innymi 

z księgozbiorem. Rozpocząłem także własny projekt – 

warsztaty języka hiszpańskiego dla dzieci i dorosłych. 

Są to zajęcia dla osób chcących nauczyć się mojego 

ojczystego języka w nieszablonowy sposób. Zależy mi 

na tym, aby uczestnicy nie tylko przyswoili właściwą 

wymowę czy słówka, lecz także lepiej poznali kulturę 

mojego kraju – np. poprzez gry czy zabawy. 

Warsztaty przeznaczone są dla każdego chętnego, 

niezależnie od stopnia zaawansowania. Szczegóły 

dotyczące projektu można odnaleźć na stronie 

bibliotekarumia.pl

Rozmawiał Darek Rybacki

Od kilku tygodni w Stacji Kultura spotkać można wyjątkowego 
bibliotekarza. Darío Fernández przyjechał do Rumi z północy Hiszpanii 
i jako wolontariusz pomaga pracownikom instytucji w ich codziennej pracy. 
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„Fikcje” Jorge Luis Borges

Argentyński pisarz Jorge Luis Borges (urodzony w Buenos Aires, 1899-1986) jest jednym z najbardziej uznanych autorów 
światowej literatury. Choć nigdy nie napisał żadnej powieści, jego twórczość jest jak najbardziej wszechstronna i wyróżnia 
się na tle innych XX-wiecznych twórców. 

Wśród fantastycznych opowiadań,  jak ie 

odnajdujemy w zbiorze „Fikcje”, znajdują się 

najlepsze autorstwa Borgesa, takie jak „Tlӧn, 

Uqbar, Orbis Tertius” na temat tajemniczego 

miejsca, które opisane w encyklopedii z czasem 

staje się rzeczywiste. W opowiadaniu „Koliste 

ruiny” Borges ponownie wypowiada się w kwestii 

oryginalności, prezentując historię człowieka, 

który śni o innym mężczyźnie, dopóki ten nie 

stanie się rzeczywisty, tylko po to, by odkryć na 

końcu, że on sam jest snem innego człowieka. 

Jednak najbardziej sugestywną z tych fantazji jest 

„Biblioteka Babel” („La biblioteca de Babel”), 

opowiadająca o wszechświecie w kształcie 

nieskończonej biblioteki, w której przechowywane 

są wszystkie możliwe kombinacje liter i symboli. 

Mądrość, inwencja, subtelna ironia, fantazja, 

mistrzowski puls narracyjny i wszechobecny 

donkiszotyzm: oto niektóre z wielu zalet, które 

dociekliwy czytelnik znajdzie w „Fikcjach”. Borges 

traktuje l i teraturę samą w sobie niczym 

najcenniejszy skarb przechowywany w książkach, 

ale ostrzegam: tak jak wszechświat Tlӧn, twórczość 

Borgesa jest tak potężna, że po pewnym czasie 

zaczniesz czuć się trochę borgean (Borgeańczykiem 

– czyli obywatelem świata Borgesa). Jednak warto 

podjąć takie ryzyko.   

Polecam, Darío Fernández González, Stacja Kultura, 

tłum. Mariusz Hybiak

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

Borges słynie przede wszystkim z krótkich 

opowiadań, w których łączy fantastyczne wątki 

z metafizycznymi oraz filozoficznymi koncepcjami, 

głęboko zakorzenionymi w kulturze ale zarazem 

pełne wyrazistego smaku hiszpańskiego stylu 

nawiązującego do klasycznej łaciny. Wśród jego 

wielu krótkich utworów, najbardziej znane są te 

zebrane pod tytułem „Fikcje” („Ficciones”, Emecé 

Editores, 1956).

Tytuł ten stanowi punkt zwrotny w światowej 

karierze Borgesa. Jednak w tym samym 

momencie, gdy zapłonęło światło jego sławy, 

autor zaczął tracić wzrok z powodu wypadku, który 

prawie kosztował go życie.

Inwestycje
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ZNANA JEST PRZYSZŁA LOKALIZACJA 

Radni zdecydowali, w którym miejscu powstanie nowy urząd miasta. Podczas czerwcowej sesji rady 

miejskiej podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia woli zlokalizowania budynku w obrębie skrzyżowania 

ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej.

Długo oczekiwana inwestycja

Budowa nowego urzędu to – obok węzła 

(tunelu) w Janowie – jedna z najdłużej 

oczekiwanych i najtrudniejszych do realizacji 

inwestycji miejskich.

Jej znaczenie jest dla przyszłości miasta 

szczególne, gdyż budowa magistratu ma być

pierwszym krokiem w kierunku kształtowania 

centrum kulturalno-społecznego Rumi.

Obecny brak takiego miejsca wynika ze 

specyficznego modelu powstania miasta – 

połączenia w latach pięćdziesiątych kilku 

niezależnych od siebie wsi. 

Finansowanie w ramach PPP szansą na nowy 

magistrat

– Nie dopuścimy, aby budowa nowego urzędu 

miała spowolnić na parę lat szereg działań 

społecznych i inwestycyjnych dla naszych 

mieszkańców. PPP to możliwość bezgotówkowej 

inwestycji w zamian za inne działki – mówi 

burmistrz Michał Pasieczny. W zeszłym roku rada 

miejska zgodziła się na podjęcie działań 

zmierzających do realizacji przedsięwzięcia 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – 

PPP. W praktyce oznacza to, że w przyszłości 

nowy budynek urzędu miasta może być 

wybudowany przez podmiot prywatny, 

wyłoniony w ramach dialogu konkurencyjnego 

(forma przetargu). 

– Kończymy pier wszy etap procedur y 

partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli analizy 

przedrealizacyjne, które wykazały, że tryb PPP 

jest korzystniejszy dla miasta niż wybudowanie 

ratusza w tradycyjny sposób – wyjaśnia 

Agnieszka Rodak, naczelnik Wydziału Rozwoju 

Miasta. – W trzecim kwartale tego roku 

przystąpimy do procesu wyłaniania podmiotu 

prywatnego, który wybuduje nowy obiekt – 

dodaje. Dzięki tym działaniom cały teren, 

zagospodarowany wokół nowego urzędu miasta, 

stanie się znacznie bardziej atrakcyjny dla 

mieszkańców.

– Jest to bardzo duża działka, ponad 8800 

metrów kwadratowych, więc teren będzie jedynie 

w niewielkim stopniu zabudowany, co da 

możliwość uzyskania atrakcyjnej, zielonej 

przestrzeni – podkreśla burmistrz Michał 

Pasieczny. Partnerstwo publiczno-prywatne to 

forma współpracy pomiędzy jednostkami 

administracj i  publ icznej i  podmiotami 

prywatnymi w sferze usług publicznych. 

Partnerstwo obejmować może np. budownictwo 

mieszkań na wynajem, ośrodków sportowo-

rekreacyjnych, parkingów, szkół, siedzib władz 

publicznych czy autostrad.

W Polsce ten rodzaj inwestycji cieszy się rosnącym 

zainteresowaniem. Wśród realizowanych w tym 

modelu przedsięwzięć znajdują się m.in. budowa 

Aquaparku w Krynicy-Zdroju, budowa Instytutu 

Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego czy budowa Muzeum Książąt 

Lubomirskich we Wrocławiu.

Optymalna lokalizacja

Decyzją rady miejskiej nowy ratusz ma powstać 

w obrębie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego

i Starowiejskiej, czyli w przestrzeni, która obecnie 

uważana jest przez większość mieszkańców za 

nieformalne centrum Rumi. Historycznie teren 

ten znajdował się w połowie drogi między 

dwiema największymi i najważniejszymi wsiami – 

obecnie współtworzącymi całe miasto – Rumią 

i Zagórzem.

NOWEGO URZĘDU MIASTA

– Budowa kolejnego etapu ciągu pieszo-rowerowego 

nad Zagórską Strugą (odcinek Wybickiego- 

Dąbrowskiego) w jeszcze bardziej atrakcyjnej formie. 

– Budowa dużej liczby miejsc parkingowych, aby 

zabezpieczyć potrzeby interesantów w ciągu dnia, 

a po godzinach pracy również mieszkańców. 

– Budowa siedziby urzędu, który będzie bardzo atrakcyjnie 

wkomponowany w otaczającą zieleń oraz rzekę, 

tworząc zielone, przestrzenne centrum miasta. 

– Rozbudowa skrzyżowania Dąbrowskiego/Starowiejska 

w celu uzyskania większej przepustowości, 

aby zmniejszyć ryzyko tworzenia się korków. 

– Wykorzystanie modelu PPP do budowy urzędu wraz 

z otaczającą atrakcyjną przestrzenią publiczną, czyli 

bezgotówkowej formy sfinansowania 

inwestycji, aby nie zablokować innych działań 

społecznych i inwestycyjnych dla mieszkańców 

Rumi na kilka lat. 

To kluczowe elementy przyszłej inwestycji 

– podsumowuje burmistrz Michał Pasieczny. 

Inwestycje 9

Teren o powierzchni około
8800 metrów kwadratowych

Rumia naturalnie pomysłowa

9
Darío Fernández: Stacja Kultura jest częścią

lokalnej tożsamości 

Redakcji Rumskich Nowin opowiedział o tym, 

dlaczego wybrał właśnie Rumię i jak pracuje mu się 

w jednej z najpiękniejszych bibliotek na świecie. 

Na początek opowiedz czytelnikom o sobie. Skąd 

pochodzisz, jakie są Twoje zainteresowania?  

Nazywam się Darío Fernández, w swoim kraju 

studiowałem filologię hiszpańską… i kocham książki! 

Szczególnie takich autorów jak Laurence Sterne czy 

Virginia Woolf. Oczywiście lubię też klasyczną 

hiszpańską powieść „Don Kichote z La Manchy” 

Miguela de Cervantesa. Nie chcę jednak ograniczać 

się do konkretnych tytułów, autorów czy gatunków 

literackich, staram się być otwarty na różne 

propozycje. 

Rozumiem, że właśnie dlatego wybrałeś pracę 

w bibliotece…

Tak. Na studiach brakowało mi praktycznego 

podejścia, możliwości zawodowego obcowania 

z literaturą. Dlatego wykonywanie obowiązków 

w bibliotece, blisko książek, jest dla mnie czymś 

naturalnym. Bardzo cieszę się, że mogę pracować 

właśnie w Stacji Kultura. Sprawia mi to dużo radości. 

Dlaczego zdecydowałeś się na pracę właśnie w tej 

konkretnej instytucji?

O tym, że Stacja Kultura poszukuje wolontariusza 

w ramach Wolontariatu Europejskiego dowiedziałem 

się od kuzyna. To on podesłał mi ofertę biblioteki 

z Rumi. Oczywiście początkowo wrażenie zrobił na 

mnie wygląd tego miejsca, jednak równie ważny był 

zakres realizowanych tutaj działań. Stacja Kultura to 

w zasadzie nie biblioteka, a całe centrum kulturalne! 

Oczywiście nie bez znaczenia był fakt, że instytucję 

uznano za najpiękniejszą bibliotekę świata 

w międzynarodowym konkursie. To wszystko bardzo 

mnie zainteresowało i dlatego zdecydowałem się 

wybrać właśnie Rumię. 

Co najbardziej zaskoczyło Cię w Twojej codziennej 

pracy?

Najbardziej zaskoczyło mnie, jak wielką rolę odgrywa 

Stacja Kultura w codziennym życiu mieszkańców, jak 

bardzo czytelnicy są z nią związani. Mam wrażenie, 

że to miejsce jest częścią lokalnej tożsamości dla wielu 

osób, które mieszkają w okolicy. 

W samej Rumi zawróciłem uwagę na dużą liczbę 

niedawno wybudowanych domów, bloków czy lokali 

usługowych. Zaskoczeniem nie była dla mnie za to 

pogoda. Pochodzę z północy Hiszpanii, więc w tej 

kwestii nie odczuwam zbyt dużej różnicy.  

Jakie są reakcje czytelników, kiedy spostrzegają, że 

mają do czynienia z obcojęzycznym wolon-

tariuszem? 

Reakcje są bardzo pozytywne. Przykładowo niedawno 

jedna z pań przepraszała mnie, że nie mówi po 

angielsku. Oczywiście starałem się wytłumaczyć, że to 

ja powinienem przepraszać, że nie mówię po polsku – 

w końcu pracuję w polskiej instytucji publicznej! 

Zdecydowana większość osób chętnie nawiązuje 

kontakt, czasami zdarza się, że mogę porozmawiać 

z czytelnikami w swoim ojczystym języku – np. z Panią, 

która mieszkała w Argentynie. 

Czasami czytelnicy są zdziwieni i pytają „co tutaj 

robisz?”, ale są to pytania wynikające z ciekawości, 

zadawane z uśmiechem na twarzy. 

Jak wygląda Twój dzień w bibliotece?

W zasadzie jestem takim samym pracownikiem, jak 

każdy. Oznacza to, że mam kontakt z czytelnikami, ale 

i pomagam w sprawach związanych między innymi 

z księgozbiorem. Rozpocząłem także własny projekt – 

warsztaty języka hiszpańskiego dla dzieci i dorosłych. 

Są to zajęcia dla osób chcących nauczyć się mojego 

ojczystego języka w nieszablonowy sposób. Zależy mi 

na tym, aby uczestnicy nie tylko przyswoili właściwą 

wymowę czy słówka, lecz także lepiej poznali kulturę 

mojego kraju – np. poprzez gry czy zabawy. 

Warsztaty przeznaczone są dla każdego chętnego, 

niezależnie od stopnia zaawansowania. Szczegóły 

dotyczące projektu można odnaleźć na stronie 

bibliotekarumia.pl

Rozmawiał Darek Rybacki

Od kilku tygodni w Stacji Kultura spotkać można wyjątkowego 
bibliotekarza. Darío Fernández przyjechał do Rumi z północy Hiszpanii 
i jako wolontariusz pomaga pracownikom instytucji w ich codziennej pracy. 
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„Fikcje” Jorge Luis Borges

Argentyński pisarz Jorge Luis Borges (urodzony w Buenos Aires, 1899-1986) jest jednym z najbardziej uznanych autorów 
światowej literatury. Choć nigdy nie napisał żadnej powieści, jego twórczość jest jak najbardziej wszechstronna i wyróżnia 
się na tle innych XX-wiecznych twórców. 

Wśród fantastycznych opowiadań,  jak ie 

odnajdujemy w zbiorze „Fikcje”, znajdują się 

najlepsze autorstwa Borgesa, takie jak „Tlӧn, 

Uqbar, Orbis Tertius” na temat tajemniczego 

miejsca, które opisane w encyklopedii z czasem 

staje się rzeczywiste. W opowiadaniu „Koliste 

ruiny” Borges ponownie wypowiada się w kwestii 

oryginalności, prezentując historię człowieka, 

który śni o innym mężczyźnie, dopóki ten nie 

stanie się rzeczywisty, tylko po to, by odkryć na 

końcu, że on sam jest snem innego człowieka. 

Jednak najbardziej sugestywną z tych fantazji jest 

„Biblioteka Babel” („La biblioteca de Babel”), 

opowiadająca o wszechświecie w kształcie 

nieskończonej biblioteki, w której przechowywane 

są wszystkie możliwe kombinacje liter i symboli. 

Mądrość, inwencja, subtelna ironia, fantazja, 

mistrzowski puls narracyjny i wszechobecny 

donkiszotyzm: oto niektóre z wielu zalet, które 

dociekliwy czytelnik znajdzie w „Fikcjach”. Borges 

traktuje l i teraturę samą w sobie niczym 

najcenniejszy skarb przechowywany w książkach, 

ale ostrzegam: tak jak wszechświat Tlӧn, twórczość 

Borgesa jest tak potężna, że po pewnym czasie 

zaczniesz czuć się trochę borgean (Borgeańczykiem 

– czyli obywatelem świata Borgesa). Jednak warto 

podjąć takie ryzyko.   

Polecam, Darío Fernández González, Stacja Kultura, 

tłum. Mariusz Hybiak

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

Borges słynie przede wszystkim z krótkich 

opowiadań, w których łączy fantastyczne wątki 

z metafizycznymi oraz filozoficznymi koncepcjami, 

głęboko zakorzenionymi w kulturze ale zarazem 

pełne wyrazistego smaku hiszpańskiego stylu 

nawiązującego do klasycznej łaciny. Wśród jego 

wielu krótkich utworów, najbardziej znane są te 

zebrane pod tytułem „Fikcje” („Ficciones”, Emecé 

Editores, 1956).

Tytuł ten stanowi punkt zwrotny w światowej 

karierze Borgesa. Jednak w tym samym 

momencie, gdy zapłonęło światło jego sławy, 

autor zaczął tracić wzrok z powodu wypadku, który 

prawie kosztował go życie.

Inwestycje
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W połowie lipca podpisana została umowa na wykonanie nowej nawierzchni ulicy Abrahama. 
Zakończenie długo oczekiwanej inwestycji planowane jest na listopad.  

Remont nawierzchni obejmie fragment od ulicy 

Piłsudskiego do mostku nad Zagórską Strugą. 

Obecnie ta część ulicy Abrahama pokryta jest tzw. 

t r y l i n k ą ,  c z y l i  c h a r a k t e r y s t y c z n y m i 

sześciokątnymi płytami betonowymi. Prace 

rozpoczną się w sierpniu.

Przebudowa drogi polegać będzie na rozbiórce 

obecnie istniejących płyt drogowych oraz ułożeniu 

nowej kostki brukowej. Inwestycja obejmie remont 

zarówno drogi, jak i przyległych chodników wraz z 

krawężnikami. Przed ułożeniem nowej nawierzchni 

wyrównane zostaną włazy studzienek czy wpustów 

deszczowych.

W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie 

także remont mostu nad Zagórską Strugą. 

Doczeka się on nowej nawierzchni, wymienione 

zostaną także barierki. Całość zabezpieczona 

zos tan i e  p r zed  dz i a ł an i em czynn i ków 

atmosferycznych. Koszt inwestycji to blisko 

650 tysięcy złotych. 

– Jako mieszkanka centrum Rumi niemal 

codziennie spotykałam się z opiniami o potrzebie 

remontu tej drogi. Równie mocno oczekiwany był 

też remont mostu nad Zagórską Strugą. Jego stan 

przez długi czas pozostawiał wiele do życzenia – 

podsumowuje radna Małgorzata Łoboz. 

Stan nawierzchni od dawna pozostawiał wiele do 
życzenia – płyty posiadały ubytki i uszkodzenia, 
podobnie zresztą jak betonowe chodniki ciągnące 
się po obu stronach wzdłuż ulicy. 

– Nowa nawierzchnia zdecydowanie 

ułatwi przejazd przez tę część miasta – 

mówi radna Małgorzata Łoboz. – Ulica 

Abrahama na pewnym odcinku może też 

odciążyć nieco główną arterię miasta, 

czyli ulicę Dąbrowskiego. Łatwiej będzie 

można dostać się np. w okolice dworca, 

jednocześnie omijając zatłoczone 

centrum – dodaje. 

Inwestycje Inwestycje

TERMOMO-
DERNIZACJA

Jaki jest zakres remontu prowadzonego 

obecnie w szkole?

Budynek szkoły przede wszystkim przechodzi 

gruntowną termomodernizację. Oznacza to, że 

ocieplamy wszystkie ściany zewnętrzne. 

Wymieniany jest też cały system grzewczy – 

zarówno grzejniki, jak i rury. Przy okazji 

zabezpieczamy też dolne części elewacji, aby 

zapobiec przesiąkaniu wody do wnętrz. Biorąc 

pod uwagę wielkość naszej placówki, mamy 

nadzieję, że całość prac przyniesie pokaźne 

oszczędności.

Z kolei wewnątrz szkoły budowane są nowe 

przejścia między poszczególnymi segmentami 

placówki. Wynika to z konieczności dostosowania 

się do nowych przepisów bezpieczeństwa.  

Oprócz tego planowana jest też zupełnie 

odrębna inwestycja, czyli budowa windy…  

W dzisiejszych czasach winda to pewien 

standard. Tego typu udogodnienie istnieje już 

w innych szkołach. W naszej placówce będzie 

służyła osobom z niepełnosprawnością 

ruchową, zarówno uczniom, jak i rodzicom. 

Jedną ze zmian widocznych gołym okiem jest 

nowy kolor elewacji. Budynek szkoły nabrał 

kolorów. Skąd taka decyzja?

Nowe kolory nawiązują do morskich tradycji 

szkoły. Szkole Podstawowej nr 9 patronuje 

kapitan Karol Olgierd Borchardt, natomiast 

patronem Liceum nr 2 jest poeta i pisarz Józef 

Konrad Korzeniowski, który również służył na 

morzu jako kapitan. Poza tym chcieliśmy, aby 

szkoła wyróżniała się na tle osiedla.

Związki ZSO z szeroko pojętym morzem są 

powszechnie znane. Czy taki pomysł na 

tożsamość placówki zdaje egzamin? 

Liczy się charakter szkoły i wartości, z jakimi ta 

placówka się łączy. Osiedle Janowo nieco różni 

się od innych dzielnic naszego miasta. Wielu 

mieszkańców najbliższej okolicy to osoby 

związane właśnie z gospodarką morską. Są to 

marynarze, pracownicy Marynarki Wojennej, 

ale i pobliskiej stoczni, którzy przeprowadzali się 

tu z całej Polski. Bliskość morza oraz chęć 

chronienia i szanowania go jest elementem 

łączącym naszą społeczność. 

Zakończyła się termomodernizacja budynku 
zarządu cmentarza komunalnego w Rumi. 
Podobne prace są obecnie prowadzone przy 
szkołach podstawowych numer 9 i 10. Efekty 
będą widoczne we wrześniu tego roku.

Duże zmiany w ZSO Rozmowa z dyrektor
Lucyną Oglęcką

Wakacje trwają w najlepsze, a w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy 
Stoczniowców praca wre. We wrześniu uczniowie wrócą do ładniejszych, 
cieplejszych, oszczędniejszych, a przede wszystkim – jeszcze bardziej przyjaznych 
szkolnych murów. O zmianach w szkole rozmawiamy z dyrektor Lucyną Oglęcką. 

Coraz cieplej, coraz oszczędniej

Projekt pn. „Termomodernizacja szkoły 

podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku 

cmentarza komunalnego w Rumi” zakłada 

między innymi ocieplenie budynków, wymianę 

źródeł ciepła, stworzenie nowej elewacji, 

montaż pomp ciepła, a także wymianę drzwi 

oraz okien. Głównym celem inwestycji jest 

zmniejszenie zużycia energii oraz poprawa 

efektywności energetycznej budynków.

– Termomodernizacja to nie tylko wygląd 

zewnętrzny, ale również wyciszone i cieplejsze 

pomieszczenia. Korzyści odczują wszyscy. 

W przypadku szkół znacznie zwiększy się komfort 

nauki uczniów oraz warunki pracy nauczycieli – 

mówi Małgorzata Łoboz, wiceprzewodnicząca 

rady miejskiej oraz członek Komisji Oświaty 

i Wychowania. – Kolejnym efektem takich 

inwestycji są oszczędności dla placówek i miasta, 

a zaoszczędzone środki będzie można 

spożytkować na inne inwestycje – uzupełnia.

Prace mają się zakończyć we wrześniu bieżącego 

roku, a ich realizacja jest możliwa, dzięki 

unijnemu dofinansowaniu w wysokości prawie 5 

milionów złotych.

Umowa dotycząca pozyskania środków 

zewnętrznych została podpisana 5 czerwca 

2017 roku pr zez  burmis t r za  Micha ła 

Pas iecznego,  marszałka województwa 

pomorskiego Mieczysława Struka oraz 

wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego 

w  r a m a c h  R e g i o n a l n e g o  P ro g r a m u 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. Łączna wartość projektu 

to około 7,5 mln zł.

Wkrótce stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi zmieni się 
nie do poznania. Powstanie tam m.in. nowoczesna 400-metrowa bieżnia 
wraz z odwodnieniem oraz tzw. boisko rozgrzewkowe. Realizacja 
inwestycji będzie możliwa, dzięki zdobytemu dofinansowaniu. 

Inwestycja, zakładająca m.in. przebudowę bieżni, 

budowę odwodnienia oraz montaż urządzeń 

lekkoatletycznych, będzie kosztowała gminę 

łącznie 5 milionów złotych. Miastu udało się 

pozyskać na ten cel dofinansowanie w wysokości 

900 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki, w ramach Programu Rozwoju 

Infrastruktury Lekkoatletycznej. Natomiast 

wykonanie odwodnienia bieżni będzie możliwe, 

dzięki środkom zdobytym z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Wartość tej dotacji wynosi blisko 400 

tysięcy złotych.

Najważniejszą częścią planowanej inwestycji 

będzie wymiana nawierzchni bieżni okólnej. 

Obecnie istniejąca żwirowa trasa, która od dawna 

nie spełnia wymagań osób trenujących, zostanie 

zastąpiona nowoczesną nawierzchnią tartanową. 

W jej obrębie wytyczone zostały pierwotnie cztery 

tory, a docelowo ma być ich sześć. Dystans nie 

ulegnie zmianie i wciąż będzie wynosił 400 

metrów. Ponadto cały wewnętrzny obwód bieżni 

będzie okalać odwodnienie.

– Bieżnia, szczególnie po opadach deszczu, po 

prostu tonie. Warunki obecnie są fatalne, 

a odczuwają to przede wszystkim dzieci, które po 

zakończeniu zawodów lekkoatletycznych są całe 

ubłocone. Tego typu inwestycja jest konieczna – 

mówi Grzegorz Grinholc, który od lat trenuje 

młodych zawodników.

Wymiana nawierzchni bieżni to niejedyna zmiana, 

która czeka kompleks Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Rumi. W ramach inwestycji, w miejscu 

starego asfaltu, powstanie również boisko 

lekkoatletyczne o tartanowej nawierzchni, służące 

sportowcom między innymi do rozgrzewki. 

W planach jest także przebudowa rozbiegu do 

skoku w dal i trójskoku, rzutni do rzutu kulą, a także 

budowa zakola lekkoatletycznego do skoku 

wzwyż. W ramach projektu przewidywana jest też 

wymiana bramek na boisku trawiastym, nowe 

oświetlenie oraz ogrodzenie. Bez inwestycji 

w dodatkową infrastrukturę sportową otrzymanie 

ministerialnej dotacji byłoby niemożliwe.

– W końcu, po kilkudziesięciu latach, dzięki 

budowie bieżni oraz infrastruktury towarzyszącej 

będziemy mieli  stadion lekkoatletyczny 

z prawdziwego zdarzenia – podkreśla Jolanta 

Król, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Rumi. – Tartanowa bieżnia 

z sześcioma torami pozwoli nam organizować 

duże imprezy sportowe rangi ogólnopolskiej. 

Jestem więc przekonana, że będziemy gościć 

niejedną gwiazdę sportu. Oczywiście skorzystają 

też mieszkańcy, którzy biegają wieczorami albo 

szukają odpowiedniego miejsca do takiej 

aktywności. Wkrótce będą mieli do dyspozycji 

profesjonalną nawierzchnię – dodaje. 

Stadion oddano do użytku w 1964 roku. Żwirowa 

bieżnia ulokowana była w jego obrębie 

od początku istnienia. Dodatkowo w momencie 

otwarcia mieszkańcy mogli korzystać z bieżni 

do skoku w dal i pola do rzutu kulą, a także trybuny 

dla 800 kibiców. 

– Pamiętam, że obecna żwirowa nawierzchnia 

istniała w niemal identycznej formie w czasach, 

kiedy chodziłem do podstawówki – mówi radny 

Marcin Kaczmarek. – W Rumi jest wiele młodych 

talentów lekkoatletycznych, którym przyda się 

porządna bieżnia. Inwestycja z pewnością 

przyciągnie też młodzież, której wymagania 

względem infrastruktury są dość wysokie. Musimy 

iść z duchem czasu – dodaje.  

Umowa z wykonawcą przebudowy bieżni została 

podpisana 31 lipca. Prace mają ruszyć w sierpniu. 

Coraz bliżej przebudowy bieżni MOSiR
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W połowie lipca podpisana została umowa na wykonanie nowej nawierzchni ulicy Abrahama. 
Zakończenie długo oczekiwanej inwestycji planowane jest na listopad.  

Remont nawierzchni obejmie fragment od ulicy 

Piłsudskiego do mostku nad Zagórską Strugą. 

Obecnie ta część ulicy Abrahama pokryta jest tzw. 

t r y l i n k ą ,  c z y l i  c h a r a k t e r y s t y c z n y m i 

sześciokątnymi płytami betonowymi. Prace 

rozpoczną się w sierpniu.

Przebudowa drogi polegać będzie na rozbiórce 

obecnie istniejących płyt drogowych oraz ułożeniu 

nowej kostki brukowej. Inwestycja obejmie remont 

zarówno drogi, jak i przyległych chodników wraz z 

krawężnikami. Przed ułożeniem nowej nawierzchni 

wyrównane zostaną włazy studzienek czy wpustów 

deszczowych.

W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie 

także remont mostu nad Zagórską Strugą. 

Doczeka się on nowej nawierzchni, wymienione 

zostaną także barierki. Całość zabezpieczona 

zos tan i e  p r zed  dz i a ł an i em czynn i ków 

atmosferycznych. Koszt inwestycji to blisko 

650 tysięcy złotych. 

– Jako mieszkanka centrum Rumi niemal 

codziennie spotykałam się z opiniami o potrzebie 

remontu tej drogi. Równie mocno oczekiwany był 

też remont mostu nad Zagórską Strugą. Jego stan 

przez długi czas pozostawiał wiele do życzenia – 

podsumowuje radna Małgorzata Łoboz. 

Stan nawierzchni od dawna pozostawiał wiele do 
życzenia – płyty posiadały ubytki i uszkodzenia, 
podobnie zresztą jak betonowe chodniki ciągnące 
się po obu stronach wzdłuż ulicy. 

– Nowa nawierzchnia zdecydowanie 

ułatwi przejazd przez tę część miasta – 

mówi radna Małgorzata Łoboz. – Ulica 

Abrahama na pewnym odcinku może też 

odciążyć nieco główną arterię miasta, 

czyli ulicę Dąbrowskiego. Łatwiej będzie 

można dostać się np. w okolice dworca, 

jednocześnie omijając zatłoczone 

centrum – dodaje. 

Inwestycje Inwestycje

TERMOMO-
DERNIZACJA

Jaki jest zakres remontu prowadzonego 

obecnie w szkole?

Budynek szkoły przede wszystkim przechodzi 

gruntowną termomodernizację. Oznacza to, że 

ocieplamy wszystkie ściany zewnętrzne. 

Wymieniany jest też cały system grzewczy – 

zarówno grzejniki, jak i rury. Przy okazji 

zabezpieczamy też dolne części elewacji, aby 

zapobiec przesiąkaniu wody do wnętrz. Biorąc 

pod uwagę wielkość naszej placówki, mamy 

nadzieję, że całość prac przyniesie pokaźne 

oszczędności.

Z kolei wewnątrz szkoły budowane są nowe 

przejścia między poszczególnymi segmentami 

placówki. Wynika to z konieczności dostosowania 

się do nowych przepisów bezpieczeństwa.  

Oprócz tego planowana jest też zupełnie 

odrębna inwestycja, czyli budowa windy…  

W dzisiejszych czasach winda to pewien 

standard. Tego typu udogodnienie istnieje już 

w innych szkołach. W naszej placówce będzie 

służyła osobom z niepełnosprawnością 

ruchową, zarówno uczniom, jak i rodzicom. 

Jedną ze zmian widocznych gołym okiem jest 

nowy kolor elewacji. Budynek szkoły nabrał 

kolorów. Skąd taka decyzja?

Nowe kolory nawiązują do morskich tradycji 

szkoły. Szkole Podstawowej nr 9 patronuje 

kapitan Karol Olgierd Borchardt, natomiast 

patronem Liceum nr 2 jest poeta i pisarz Józef 

Konrad Korzeniowski, który również służył na 

morzu jako kapitan. Poza tym chcieliśmy, aby 

szkoła wyróżniała się na tle osiedla.

Związki ZSO z szeroko pojętym morzem są 

powszechnie znane. Czy taki pomysł na 

tożsamość placówki zdaje egzamin? 

Liczy się charakter szkoły i wartości, z jakimi ta 

placówka się łączy. Osiedle Janowo nieco różni 

się od innych dzielnic naszego miasta. Wielu 

mieszkańców najbliższej okolicy to osoby 

związane właśnie z gospodarką morską. Są to 

marynarze, pracownicy Marynarki Wojennej, 

ale i pobliskiej stoczni, którzy przeprowadzali się 

tu z całej Polski. Bliskość morza oraz chęć 

chronienia i szanowania go jest elementem 

łączącym naszą społeczność. 

Zakończyła się termomodernizacja budynku 
zarządu cmentarza komunalnego w Rumi. 
Podobne prace są obecnie prowadzone przy 
szkołach podstawowych numer 9 i 10. Efekty 
będą widoczne we wrześniu tego roku.

Duże zmiany w ZSO Rozmowa z dyrektor
Lucyną Oglęcką

Wakacje trwają w najlepsze, a w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy 
Stoczniowców praca wre. We wrześniu uczniowie wrócą do ładniejszych, 
cieplejszych, oszczędniejszych, a przede wszystkim – jeszcze bardziej przyjaznych 
szkolnych murów. O zmianach w szkole rozmawiamy z dyrektor Lucyną Oglęcką. 

Coraz cieplej, coraz oszczędniej

Projekt pn. „Termomodernizacja szkoły 

podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku 

cmentarza komunalnego w Rumi” zakłada 

między innymi ocieplenie budynków, wymianę 

źródeł ciepła, stworzenie nowej elewacji, 

montaż pomp ciepła, a także wymianę drzwi 

oraz okien. Głównym celem inwestycji jest 

zmniejszenie zużycia energii oraz poprawa 

efektywności energetycznej budynków.

– Termomodernizacja to nie tylko wygląd 

zewnętrzny, ale również wyciszone i cieplejsze 

pomieszczenia. Korzyści odczują wszyscy. 

W przypadku szkół znacznie zwiększy się komfort 

nauki uczniów oraz warunki pracy nauczycieli – 

mówi Małgorzata Łoboz, wiceprzewodnicząca 

rady miejskiej oraz członek Komisji Oświaty 

i Wychowania. – Kolejnym efektem takich 

inwestycji są oszczędności dla placówek i miasta, 

a zaoszczędzone środki będzie można 

spożytkować na inne inwestycje – uzupełnia.

Prace mają się zakończyć we wrześniu bieżącego 

roku, a ich realizacja jest możliwa, dzięki 

unijnemu dofinansowaniu w wysokości prawie 5 

milionów złotych.

Umowa dotycząca pozyskania środków 

zewnętrznych została podpisana 5 czerwca 

2017 roku pr zez  burmis t r za  Micha ła 

Pas iecznego,  marszałka województwa 

pomorskiego Mieczysława Struka oraz 

wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego 

w  r a m a c h  R e g i o n a l n e g o  P ro g r a m u 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. Łączna wartość projektu 

to około 7,5 mln zł.

Wkrótce stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi zmieni się 
nie do poznania. Powstanie tam m.in. nowoczesna 400-metrowa bieżnia 
wraz z odwodnieniem oraz tzw. boisko rozgrzewkowe. Realizacja 
inwestycji będzie możliwa, dzięki zdobytemu dofinansowaniu. 

Inwestycja, zakładająca m.in. przebudowę bieżni, 

budowę odwodnienia oraz montaż urządzeń 

lekkoatletycznych, będzie kosztowała gminę 

łącznie 5 milionów złotych. Miastu udało się 

pozyskać na ten cel dofinansowanie w wysokości 

900 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki, w ramach Programu Rozwoju 

Infrastruktury Lekkoatletycznej. Natomiast 

wykonanie odwodnienia bieżni będzie możliwe, 

dzięki środkom zdobytym z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Wartość tej dotacji wynosi blisko 400 

tysięcy złotych.

Najważniejszą częścią planowanej inwestycji 

będzie wymiana nawierzchni bieżni okólnej. 

Obecnie istniejąca żwirowa trasa, która od dawna 

nie spełnia wymagań osób trenujących, zostanie 

zastąpiona nowoczesną nawierzchnią tartanową. 

W jej obrębie wytyczone zostały pierwotnie cztery 

tory, a docelowo ma być ich sześć. Dystans nie 

ulegnie zmianie i wciąż będzie wynosił 400 

metrów. Ponadto cały wewnętrzny obwód bieżni 

będzie okalać odwodnienie.

– Bieżnia, szczególnie po opadach deszczu, po 

prostu tonie. Warunki obecnie są fatalne, 

a odczuwają to przede wszystkim dzieci, które po 

zakończeniu zawodów lekkoatletycznych są całe 

ubłocone. Tego typu inwestycja jest konieczna – 

mówi Grzegorz Grinholc, który od lat trenuje 

młodych zawodników.

Wymiana nawierzchni bieżni to niejedyna zmiana, 

która czeka kompleks Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Rumi. W ramach inwestycji, w miejscu 

starego asfaltu, powstanie również boisko 

lekkoatletyczne o tartanowej nawierzchni, służące 

sportowcom między innymi do rozgrzewki. 

W planach jest także przebudowa rozbiegu do 

skoku w dal i trójskoku, rzutni do rzutu kulą, a także 

budowa zakola lekkoatletycznego do skoku 

wzwyż. W ramach projektu przewidywana jest też 

wymiana bramek na boisku trawiastym, nowe 

oświetlenie oraz ogrodzenie. Bez inwestycji 

w dodatkową infrastrukturę sportową otrzymanie 

ministerialnej dotacji byłoby niemożliwe.

– W końcu, po kilkudziesięciu latach, dzięki 

budowie bieżni oraz infrastruktury towarzyszącej 

będziemy mieli  stadion lekkoatletyczny 

z prawdziwego zdarzenia – podkreśla Jolanta 

Król, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Rumi. – Tartanowa bieżnia 

z sześcioma torami pozwoli nam organizować 

duże imprezy sportowe rangi ogólnopolskiej. 

Jestem więc przekonana, że będziemy gościć 

niejedną gwiazdę sportu. Oczywiście skorzystają 

też mieszkańcy, którzy biegają wieczorami albo 

szukają odpowiedniego miejsca do takiej 

aktywności. Wkrótce będą mieli do dyspozycji 

profesjonalną nawierzchnię – dodaje. 

Stadion oddano do użytku w 1964 roku. Żwirowa 

bieżnia ulokowana była w jego obrębie 

od początku istnienia. Dodatkowo w momencie 

otwarcia mieszkańcy mogli korzystać z bieżni 

do skoku w dal i pola do rzutu kulą, a także trybuny 

dla 800 kibiców. 

– Pamiętam, że obecna żwirowa nawierzchnia 

istniała w niemal identycznej formie w czasach, 

kiedy chodziłem do podstawówki – mówi radny 

Marcin Kaczmarek. – W Rumi jest wiele młodych 

talentów lekkoatletycznych, którym przyda się 

porządna bieżnia. Inwestycja z pewnością 

przyciągnie też młodzież, której wymagania 

względem infrastruktury są dość wysokie. Musimy 

iść z duchem czasu – dodaje.  

Umowa z wykonawcą przebudowy bieżni została 

podpisana 31 lipca. Prace mają ruszyć w sierpniu. 

Coraz bliżej przebudowy bieżni MOSiR



Rumskie Nowiny nr �/lipiec/����

MAPA ZREALIZOWANYCH
INWESTYCJI DROGOWYCH

w latach
2015-2017

ul. Kazimierska-
Bukowa-Chełmińska

ul. Abrahama  
(ciąg pieszy) 
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ul.Długa
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ul. Mściwoja

wysięgnik
ul. Kazimierskiej 

ul. Dąbrowskiego

ul. Rodziewiczówny
Targowa-Jaworskiego

ul. Dąbka

ul. Skarpowa

ul. Broniewskiego

Układ drogowy przy
Pomorskiej i ZSO

Parking przy
ulicy Sienkiewicza

Parking przy
ul. Pułaskiego

Zatoki autobusowe
przy Gdańskiej

Ciąg pieszo
rowerowy przy

Zagórskiej Strudze

Rondo im. Pileckiego

Drogi lub ich odcinki ukończone w latach 2015-2017

Drogi z płyt YOMB  ukończone w latach 2015-2017

ul. Wiązowa-Borówkowa

ul. Bądkowskiego

Chodniki lub ich odcinki wybudowane w latach 2015-2017
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ul. Cyprysowa
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ul. Heykego

ul. Bieszke

ul. Hepki

ul. Irysowa
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ul. Mazurska

ul. Kasztelańska

ul. Dąbrowskiego

ul. Kielecka

ul. Świerkowa

ul. Poziomkowa

ul. Bydgoska

ul. Gerberowa

ul. Żeglarzy

ul. Wiązowa

ul. Jarzębinowa

ul. Makowa

ul. Zapolskiej

ul. Oliwska 

ul. Szymborskiej

ul. Norwida

ul. Kazimierza Wielkiego

ul. Leszka Białego

ul. Grabowa

ul. Krzywoustego

ul. Wyżynna

ul. Okrzei

ul. Świętopełka

ul. Klonowaul. Cmentarna

ul. Wróblewskiego

ul. Przemysłowa
ul. Piaskowa

ul. Wyszeckiego

ul. Subisława

ul. Topolowa

ul. Wysoka

ul. Kasztanowa

ul. Janowska

ul. Granitowa

ul. Poznańska

ul. Śląska

ul. Nizinna

ul. Jana z Kolna

ul. Majkowskiego

ul. Waryńskiego

ul. Wyspiańskiego

ul. Bławatkowa

ul. Narcyzowa

ul. Warzywna

ul. Morska

ul. Wejhera    

ul. Dokerów   

ul. Metalowców   

ul. Pomorska   

ul. Kujawska   

ul. Kościelna   

ul. Ormińskiego   

ul. Podmokła   

ul. Portowa   

ul. Dębogórska   

ul. Stoczniowców   

ul. Reja    

ul. Włókiennicza

ul. Robotnicza   
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Legenda:

ul. Różana 

- Projekt „Zielona wyspa”

(nasadzenia; utworzenie ogólnodostępnej

siłowni; strefa wypoczynkowo-parkowa) 

ul. Sędzickiego 

- Mały park 

- Tor rowerowy 

ul. Bukowa  

- Wielofunkcyjne boisko sportowe 

ul. Topolowa

- Projekt „Zielona wyspa” (nasadzenia; strefa rekreacyjna 

i wypoczynkowo-parkowa) 

- Plac zabaw „Jaś i Małgosia w Arkadii”

- Ogólnodostępna siłownia 

ul. Towarowa 

- Plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko 

ul. Rodziewiczówny

- Boisko sportowe 

ul. Gdańska  

- Wymiana nawierzchni w skateparku  

Plac z torem przeszkód Agility dla psów 

ul. Kujawska

- Sportowy plac zabaw

ul. Stoczniowców

- Bieżnia sportowa oraz skocznia do skoku w dal 

ul. Świętojańska

- Remont boiska wielofunkcyjnego (wymiana nawierzchni) 

Park Żelewskiego 

- Zamontowanie monitoringu

- Wykonanie nasadzeń 

- Budowa fontanny 

ul. Batorego

- Siłownia zewnętrzna  

- Wielofunkcyjne urządzenia do zabaw dla dzieci 

ul. Górnicza

- Boisko do piłki nożnej

- Boisko wielofunkcyjne 

NOWE MIEJSCA
REKREACJI I WYPOCZYNKU

8

13

1

ul. Hetmańska

ul. Św. Józefa
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Inwestycje12 13
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Rumskie Nowiny nr �/lipiec/����

6 ul. Rodziewiczówny - Boisko sportowe i bieżnia

NOWE MIEJSCA REKREACJI
I WYPOCZYNKU w Rumi 15

1

2

3
4

5

7

8

9

10 12

11
13

14

ul. Różana - Projekt „Zielona wyspa”
(nasadzenia; utworzenie ogólnodostępnej
siłowni; strefa wypoczynkowo-parkowa) 

ul. Bukowa - Wielofunkcyjne
boisko sportowe

ul. Sędzickiego - Mały park,  Tor rowerowy ul. Towarowa - Plac zabaw, siłownia
zewnętrzna i boisko

ul. Topolowa - Projekt „Zielona wyspa” (nasadzenia
 strefa rekreacyjna i wypoczynkowo-parkowa) 

ul. Gdańska - Wymiana nawierzchni w skateparku 

Plac z torem przeszkód Agility dla psów

ul. Stoczniowców - Bieżnia sportowa
oraz skocznia do skoku w dal 

Park Żelewskiego
- Zamontowanie
   monitoringu
- Wykonanie nasadzeń 
- Budowa fontanny 

ul. Górnicza
- Boisko do piłki nożnej
- Boisko wielofunkcyjne

ul. Świętojańska - Remont boiska
wielofunkcyjnego (wymiana nawierzchni)

ul. Batorego
- Siłownia zewnętrzna  
- Wielofunkcyjne urządzenia do zabaw dla dzieci

ul. Kujawska - Sportowy plac zabaw

zdjęcia
miejsc
z mapy

Rumia naturalnie pomysłowa

Inwestycje14 15

zrealizowane

w latach

2015-2017
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Rumskie Nowiny nr �/lipiec/����

ul. Gryfa Pomorskiego

ul. Brzechwy

fragment
ul. Porazińskiej

ul. Makuszyńskiego

ul. Źródlana

ul. Chodkiewicza

Kazimierska
– układ drogowy 

Ścieżka rowerowa
wzdłuż ul. Żołnierzy I Dywizji WP

Ścieżka rowerowa
wzdłuż ul. Gdańskiej

Przebudowa
ul. Abrahama

1

2

3

4

5
6

Drogi lub ich odcinki  

Kin� letni� wstep woln�‚

Płyty YOMB

Chodniki lub ich odcinki 

Rumia naturalnie pomysłowa

16 17Edukacja

Odyseja – uczy i bawi

Odyseja Umysłu to edukacyjny program, który 

w polskiej edycji realizowany jest pod patronatem 

ministra edukacji narodowej i auspicjami fundacji 

Odyssey of the Mind Polska. Co roku kilkadziesiąt 

tysięcy uczniów z całego świata bierze udział 

w konkursie twórczego rozwiązywania 

problemów. Uczestnicy podzieleni są na cztery 

grupy wiekowe. 

– Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać 

czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki 

i wiarę we własne zdolności osiągania tego, co inni 

mogliby uznać za niemożliwe – twierdzi dr Sam 

Micklus, twórca Odysei Umysłu.

Uczniowie biorą udział najpierw w eliminacjach 

regionalnych. Następnie najlepsi awansują do 

finału ogólnopolskiego, który wyłoni drużynę 

reprezentującą nasz kraj podczas światowych 

finałów w Stanach Zjednoczonych. Zespoły 

złożone z Odyseuszy liczą od 5 do 7 osób, 

a przewodzi im trener.

Sukces uczniów z Rumi

W SP nr 1 kilkunastu nauczycieli uzyskało certyfikat 

trenera drużyn Odysei Umysłu oraz rozpoczęło 

pracę z dwiema grupami dzieci. Każda grupa 

w y b r a ł a  j e d e n  z  p i ę c i u  p ro b l e m ó w 

długoterminowych i przez kolejne miesiące 

przygotowywała jego rozwiązanie. Dzięki temu 

ogromnym sukcesem zakończył się debiut 

reprezentantów SP 1, jako pierwsza grupa ze 

szkoły publicznej w historii Rumi awansowali do 

finałów, podczas których uczniowie zajęli 

wysokie piąte miejsce. 

Uczniowie musieli wykazać się nieszablonowym 

myśleniem, zgodną współpracą, efektywnym 

wykorzystaniem zasobów, w tym wiedzy 

z różnych dyscyplin. Podczas przygotowań 

i konkursów Odyseusze wspólnie rozwijali 

umiejętności związane z pracą w zespole, 

praktycznym łączeniem wiedzy z różnych 

dziedzin. Uczyły się tolerancji dla odmiennych 

pomysłów, podejmując inicjatywę i ryzyko, 

biorąc na siebie odpowiedzialność, a przede 

wszystkim świetnie się bawiąc. W projekcie 

biorą udział również przedstawiciele SP nr 10 

oraz Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi. 

– Udział w projekcie wymaga odwagi. To ona 

pozwala stanąć przed publicznością, pokonać 

Godz. 20:45, park przy Miejskim Domu Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19

Seanse:

10.08.2018 Był sobie pies

11.08.2018 Baby driver

17.08.2018 Jumanji: Przygoda w dżungli 

18.08.2018 Boska Florence

24.08.2018 Czym chata bogata

25.08.2018 Siedem minut po północy

31.08.2018 Król rozrywki

01.09.2018 Fernando

Kultura

Leżaki
Darmowy popcorn

Odyseja Umysłu to projekt, który niesamowicie rozwija 

dzieci i młodzież, uczy nieszablonowych rozwiązań, 

twórczego myślenia oraz pracy w zespole. Aby 

wystartować w konkurencjach problemowych, 

nauczyciele-trenerzy muszą poświęcić ogrom czasu, 

aby przygotować uczniów do startu. Gratuluję 

wszystkim uczestnikom i trenerom z Rumi, jest to 

fantastyczny projekt, który będziemy wspierać

 – mówi burmistrz Michał Pasieczny.  

nieśmiałość, poznać wielu utalentowanych 

ludzi. Czy wysiłek się opłaca? Nie ma żadnych 

wątpliwości, że tak. Właśnie tak powinna 

wyglądać edukacja, która przygotowuje dzieci 

na wyzwania stawiane w dzisiejszych czasach – 

twierdzą opiekunowie ze Szkoły Podstawowej nr 1. 

Sukces uczniów
z SP nr 1

ul. Okrętowa

ul. Chopina

ul. Dębogórska
(wysięgnik)

ul. Świętopełka

ul. Mackiewicza

ul. Krokusowa/
Nagietkowa

ul. Wrocławska

ul. Kombatantów

ul. Kapitańska

ul. Wita Stwosza
ul. Krzywe Koło

ul. Herberta

ul. Jana Kazimierza

ul. Skarpowa

ul. Kasprowicza

ul. Baczyńskiego

ul. Słowackiego

ul. Migały 

ul. Maczka

ul. Modrzewiowa

ul. Czechowa

ul. Kazimierza
Jagiellończyka

ul. Kolejowa

Przejście ul. 3go-Maja
 - Ormińskiego

ul. Dębogórska

ul. Batorego przy szkole

ul. Robotnicza

ul. Kilińskiego

ul. Wybickiego

PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 r.
MAPA INWESTYCJI DROGOWYCH

2018 r.

BUDŻET OBYWATELSKI 

Projekty inwestycyjne, które będą realizowane w  2018  roku

Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci

Ścieżka rowerowa wraz z przebudową istniejącego chodnika, płyt chodnikowych 
i zastąpienie ich kostką brukową, ul. Gdańska

Plac zabaw „Strefa radości”

Plac zabaw  oraz dwutorowa bieżnia lekkoatletyczna do biegu na 60 m. 
zakończona skocznią w dal

Plac zabaw dla dzieci "Przyjaciele”

Usiądź i odpocznij w Rumi - przebudowa parku przy ul.  Derdowskiego/ 
Wybickiego w Rumi

1

2

3

4

5

6

ul. Dębogórska

Sygnalizacja świetlna

w przypadku złej pogody seans zostanie przeniesiony na halę MOSiR 

Uczniowie SP nr 1 w Rumi zajęli V miejsce w ogólnopolskim finale Odysei Umysłu – międzynarodowego konkursu 

edukacyjnego dla uczniów, którego celem jest rozwój zdolności twórczych oraz krytycznego myślenia.



Rumskie Nowiny nr �/lipiec/����

ul. Gryfa Pomorskiego

ul. Brzechwy
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ul. Porazińskiej
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Kazimierska
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wzdłuż ul. Żołnierzy I Dywizji WP

Ścieżka rowerowa
wzdłuż ul. Gdańskiej

Przebudowa
ul. Abrahama
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2
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5
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Drogi lub ich odcinki  

Kin� letni� wstep woln�‚

Płyty YOMB

Chodniki lub ich odcinki 
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Odyseja – uczy i bawi
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Rumskie Nowiny nr �/lipiec/����

Powstała ona dzięki rodzinie Kulligów. 
Kierowcom udostępniona została w 1931 
roku. Jej pomysłodawcą i założycielem był 
Teofil Kullig, który w latach trzydziestych 
pełnił funkcję sołtysa Zagórza. W latach 
trzydziestych stację obsługiwała córka 
właściciela – Maria Kullig. Pomagał jej mąż 
Feliks Bronk. 
Obiekt znajdował się mniej więcej na 
wysokości dzisiejszego urzędu miasta – 
n i e m a l  d o k ł a d n i e  n a p r z e c i w k o 
nieistniejącego zajazdu. 
Pomysł budowy stacji benzynowej był 
strzałem w dziesiątkę. Już w latach 
trzydziestych przecinająca Zagórze droga 
(dz is ie j sza  „kra jówka”,  czy l i  u l i ca 
Sobieskiego) chętnie wykorzystywana była 
przez kuracjuszy udających się na wakacje 
d o  p o p u l a r n y c h  n a d m o r s k i c h 
miejscowości. Warto też pamiętać, że przed 
wojną okolice Zagórza i Szmelty również 
były ośrodkiem wypoczynkowym – z usług 
stacji korzystali także lokalni wczasowicze.
Kres istnieniu stacji benzynowej przyniosła 
II wojna światowa. We wrześniu 1939 roku 
polskie wojsko zarekwirowało całe paliwo, 

* Cytat oraz informacje znajdujące się 
w powyższym tekście pochodzą z artykułu 
p. Andrzeja Sadłowskiego. Odnaleźć 
można je na stronie www.rumia.edu.pl. 

Mapa z lat
trzydziestych
XX wieku 

Rumia 
 
dawniej i dziś 

Mapa pochodząca z lat trzydziestych XX 
wieku pokazująca orientacyjne plany 
zabudowy Rumi – ostatecznie przerwane 
przez II wojnę światową. Zgodnie z ich 
założeniami stacja kolejowa „Zagórze” 
wybudowana zostałaby nieco bliżej 
Chyloni, a istniejący w przedwojennej 
Rumi port lotniczy połączony zostałby 
z portem morskim w Gdyni traktem 
komunikacyjnym. Jako ciekawostkę 
warto dodać, że planowana obecnie tzw. 
Droga Trzech Powiatów jest bezpośrednią 
kontynuatorką przedwojennych planów – 
historia zatoczyła więc koło. 

Autor artykułu:
Darek Rybacki 
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W latach trzydziestych stację obsługiwała córka właściciela Maria Kullig. Pomagał jej mąż Feliks Bronk.

nr 166
CO SŁYCHAĆ W DOLINIE REDY I CHYLONKI

W dniu 7 września będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych 

z Państwa mieszkań. Sprzęty należy dostarczyć osobiście i przekazać  

kierowcom.

Oddać można następujące sprzęty:

ź Zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg*),

ź Baterie i akumulatory,

ź Termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, 

ź Środki ochrony roślin i owadobójcze,

ź Farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (pustych opakowań nie 

przyjmujemy),

ź Przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez 

opakowań i ulotek

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Dodatek
specjalny

a po przegranej kampanii wrześniowej 
i zajęciu okolicy przez wojska niemieckie 
obiekt zlikwidowano.
A jak wyglądała taka przedwojenna stacja 
benzynowa? Zupełnie inaczej niż dzisiaj. 
Dzięki wspomnieniom zebranym przez 
p. Andrzeja Sadłowskiego i zachowanym 
fotografiom wiemy, że:
„W owych czasach dystrybutory malowane 
były na kolor czerwony (…) tankowanie 
wyglądało następująco: z  głównego 
zbiornika ręcznie pompowano żądaną ilość 
paliwa do przezroczystego pojemnika, 
który znajdował się w górnej części 
dystrybutora. Posiadał on podziałkę 
odmierzającą paliwo co pięć litrów. Kiedy 
pojemnik został napełniony wymaganą 
ilością, przez gumowy wąż paliwo spływało 
do baku samochodu. W przypadku, kiedy 
klient kupował więcej niż 20 litrów, cała 
czynność była powtarzana.”
Na zakończenie warto dodać, że chociaż 
w latach trzydziestych na stacji nie można 
było kupić czasopism czy hot-dogów to litr 
paliwa kosztował… 30 groszy. 

Widok stacji benzynowych nie jest dzisiaj niczym dziwnym – w całej Rumi znajduje się 
ich kilka. Inaczej było przed wojną. W latach trzydziestych samochody nie były 
powszechnym środkiem transportu, a więc i stacje paliwowe zakładano stosunkowo 
rzadko. Jedna z nielicznych znajdowała się na terenie Zagórza.

… czyli jak tankowano
przed wojną?

Pani Maria Kullig obsługująca stację.

Przedwojenna
stacja
benzynowa
w Zagórzu 

PIĄTEK, 07.09.2018 r. – POSTOJE PRZY SZKOŁACH:

9:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6 

9:40 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Świętojańska 11

10:20 Salezjańskie LO, ul. Świętojańska 1 (wjazd od ul. Dąbrowskiego)

11:00 LO  nr 1, ul. Starowiejska 4

11:40  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Rodziewiczówny 10

12:25 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 6

13:10 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Batorego 29

13:50 - 14:10 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19

Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych w Punkcie Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych (PZON) w Rumi, na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ul. Dębogórska 148. Punkt jest 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 oraz w soboty, 10:00-15:00.

Zużyte baterie zbierane są również w systemie pojemnikowym w placówkach oświatowych, sklepach oraz 

w Urzędzie Miasta Rumi, natomiast  w aptekach na terenie miasta.przeterminowane leki

* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest bezpośrednio z domów i mieszkań po ich 

zgłoszeniu telefonicznym - 58 624 66 11, bądź za pośrednictwem formularza internetowego: www.kzg.pl/formularz-odbiory.
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Widok stacji benzynowych nie jest dzisiaj niczym dziwnym – w całej Rumi znajduje się 
ich kilka. Inaczej było przed wojną. W latach trzydziestych samochody nie były 
powszechnym środkiem transportu, a więc i stacje paliwowe zakładano stosunkowo 
rzadko. Jedna z nielicznych znajdowała się na terenie Zagórza.

… czyli jak tankowano
przed wojną?

Pani Maria Kullig obsługująca stację.

Przedwojenna
stacja
benzynowa
w Zagórzu 

PIĄTEK, 07.09.2018 r. – POSTOJE PRZY SZKOŁACH:

9:00 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Stoczniowców 6 

9:40 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Świętojańska 11

10:20 Salezjańskie LO, ul. Świętojańska 1 (wjazd od ul. Dąbrowskiego)

11:00 LO  nr 1, ul. Starowiejska 4

11:40  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Rodziewiczówny 10

12:25 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 6

13:10 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Batorego 29

13:50 - 14:10 Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Górnicza 19

Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych w Punkcie Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych (PZON) w Rumi, na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ul. Dębogórska 148. Punkt jest 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 oraz w soboty, 10:00-15:00.

Zużyte baterie zbierane są również w systemie pojemnikowym w placówkach oświatowych, sklepach oraz 

w Urzędzie Miasta Rumi, natomiast  w aptekach na terenie miasta.przeterminowane leki

* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest bezpośrednio z domów i mieszkań po ich 

zgłoszeniu telefonicznym - 58 624 66 11, bądź za pośrednictwem formularza internetowego: www.kzg.pl/formularz-odbiory.

19HistoriaHistoria18

Rumia naturalnie pomysłowa
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G o d z i n y  p r z y j ę ć  w  U r z ę d z i e  M i a s t a  R u m i a
Interesanci przyjmowiani są codziennie w godzinach pracy 
( p o n .  9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 ; w t . - p t .  7 : 3 0 - 1 5 : 3 0 ) .
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Referat 
Gospodarki Nieruchomościami przyjmuje zgodnie
z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem czwartków.
Referat Podatków i  Opłat Wydziału Finansowo-
Budżetowego oraz Wydział Spraw Społecznych przyjmują 
zgodnie z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem wtorków 
i czwartków.

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

Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady w miesiącu sierpniu 2018 roku:

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

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

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

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

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 | 58 621-90-19
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

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi 

oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w sierpniu 2018 roku

Terminy sesji:
-  27 sierpnia 2018 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi 
-  28 sierpnia 2018 rok godz. 17.00. w Miejskim Ośrodku Sportu 
    i Rekreacji w Rumi

Temat wiodący sesji w dniu 27 sierpnia 2018 r.:
ź Sprawozdanie Komisji Samorządowej,
ź Informacja nt. przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 

2018/2019.

Temat wiodący sesji w dniu 28 sierpnia 2018 r.:
ź Wręczenie medalu „Za zasługi dla Miasta Rumi” 

Sesja Rady Miejskiej Rumi

20

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

Zdrowie

Komisja Samorządowa

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

22 sierpnia, godz. 16.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 sierpnia (środa) , godz. 17.00 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 sierpnia, godz. 16.00 (czwartek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 17.30 (piątek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 sierpnia (środa) , godz. 17.00 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 sierpnia (środa) , godz. 19.00 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 sierpnia, godz. 16.45 (czwartek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 16.30 (piątek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 18.30 (piątek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 sierpnia, godz. 17.30 (czwartek)  

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Polityki 

Przestrzennej

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

w likopen. Najbogatszym źródłem tego związku 

są pomidory, które właśnie jemu zawdzięczają 

swój czerwony kolor.  Nasz organizm najlepiej 

przyswaja ten związek z pomidorowych 

przetworów, zalecanych w profilaktyce raka 

prostaty.  

Z w i ą z k i  f e n o l o w e  s ą  k o l e j n ą  g r u p ą 

przeciwutleniaczy, którą także znajdziemy 

w warzywach i owocach. Poprawiają one 

krążenie, a także działają ochronnie na komórki 

wątroby. Tu polecają się na stół warzyw

a kapustne, a także owoce o ciemnym 

zabarwieniu takie jak nasza polska aronia, 

jagody, czarne porzeczki czy czarny bez. 

Działanie farmakologiczne przypisuje się 

sokowi z owoców aronii, który m.in. wzmacnia 

ściany naczyń krwionośnych, a także pomaga 

regulować ciśnienie krwi. Natomiast sok 

z żurawiny zapobiega  zapaleniom dróg 

moczowych, chorobie wrzodowej, a także 

chorobom przyzębia. Truskawki i maliny, które 

królują w letnim menu prócz swoich walorów 

Główną zaletą warzyw i owoców jest to, że przy 

swojej niskiej kaloryczności są bogatym 

źródłem witamin, składników mineralnych oraz 

błonnika pokarmowego. Ja chciałabym zwrócić 

uwagę na ich właściwości antyoksydacyjne. 

Antyoksydanty inaczej przeciwutleniacze 

chronią nasze komórki przed uszkodzeniem, 

dz ięk i  c zemu zapob iega ją  p rocesom 

chorobotwórczym. Należą do nich m.in. 

witamina C, A, E, selen czy betakaroten. 

Pr zyp isu je  s ię  im dz ia łan ie  pr zec iw-

nowotworowe, a także korzystne działanie 

w zapobieganiu chorobom przewlekłym.

Gdzie szukać antyoksydantów?

Im intensywniejsza barwa warzyw i owoców, 

tym wyższa ich zawartość. W chorobach układu 

krążenia zalecane są przede wszystkim 

ciemnozielone warzywa liściaste: szpinak, 

sałata, boćwina oraz warzywa kapustne, 

z owoców natomiast cytrusy. 

Z kolei w profilaktyce nowotworów poleca się 

m.in. spożywanie warzyw i owoców bogatych 

W okresie letnim bogaty wybór warzyw i owoców sprzyja włączaniu ich do codziennego jadłospisu. 

Pamiętajmy jednak o nich przez cały rok, gdyż stanowią podstawę zdrowej diety. Dlaczego są takie ważne?

smakowych mają również właściwości 

antybakteryjne, antywirusowe, a także 

uspokajające.  Nie zapominajmy także 

o owocach dzikiej róży, które są prawdziwą 

bombą związków przeciwutleniających.

Prozdrowotne działanie warzyw i owoców to 

temat rzeka, a korzyści płynące z ich spożywania 

nie kończą się. Ze swojej strony zachęcam do 

tego by w codziennym jadłospisie znajdowało 

się 5 porcji warzyw i owoców. Zapewni nam to 

odpowiednią podaż niezbędnych witamin 

i  składników mineralnych, a przy tym 

i antyoksydantów. 

Należy  pamiętać  o  tym,  by  wybierać 

ró ż n o ro d n i e  o r a z  k i e ro w a ć  s i ę  i c h 

sezonowością. Przykładowe 5 porcji to (400-

500g warzyw i owoców dziennie, wyłączając 

warzywa skrobiowe tj. ziemniaki): 1 jabłko, 

szklanka truskawek, szklanka surówki z kiszonej 

kapusty i marchewki, duży pomidor oraz 2 

ogórki gruntowe. 

Jakie to proste, prawda?

cykl - „Jesteś tym, co jesz”

Natalia Gołąbek
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G o d z i n y  p r z y j ę ć  w  U r z ę d z i e  M i a s t a  R u m i a
Interesanci przyjmowiani są codziennie w godzinach pracy 
( p o n .  9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 ; w t . - p t .  7 : 3 0 - 1 5 : 3 0 ) .
Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Referat 
Gospodarki Nieruchomościami przyjmuje zgodnie
z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem czwartków.
Referat Podatków i  Opłat Wydziału Finansowo-
Budżetowego oraz Wydział Spraw Społecznych przyjmują 
zgodnie z godzinami otwarcia UM z wyjątkiem wtorków 
i czwartków.

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

Planowane dyżury przewodniczącego rady 

i wiceprzewodniczących rady w miesiącu sierpniu 2018 roku:

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

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

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

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

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 | 58 621-90-19
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

Terminy sesji, posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Rumi 

oraz dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w sierpniu 2018 roku

Terminy sesji:
-  27 sierpnia 2018 rok godz. 11.00. w Urzędzie Miasta Rumi 
-  28 sierpnia 2018 rok godz. 17.00. w Miejskim Ośrodku Sportu 
    i Rekreacji w Rumi

Temat wiodący sesji w dniu 27 sierpnia 2018 r.:
ź Sprawozdanie Komisji Samorządowej,
ź Informacja nt. przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 

2018/2019.

Temat wiodący sesji w dniu 28 sierpnia 2018 r.:
ź Wręczenie medalu „Za zasługi dla Miasta Rumi” 

Sesja Rady Miejskiej Rumi

20

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

Zdrowie

Komisja Samorządowa

Komisja Finansowo-

Budżetowa 

Komisja Polityki 

Gospodarczej 

Komisja Kultury 

Komisja Bezpieczeństwa

Komisja Rewizyjna

22 sierpnia, godz. 16.30 (środa) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 sierpnia (środa) , godz. 17.00 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 sierpnia, godz. 16.00 (czwartek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 17.30 (piątek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 sierpnia (środa) , godz. 17.00 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

22 sierpnia (środa) , godz. 19.00 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 sierpnia, godz. 16.45 (czwartek)  

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 16.30 (piątek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

24 sierpnia, godz. 18.30 (piątek) 

sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi

23 sierpnia, godz. 17.30 (czwartek)  

Komisja Sportu, Rekreacji 

i Promocji

Komisja Polityki 

Przestrzennej

Komisja Oświaty 

i Wychowania 

Komisja ds. Rodziny, 

Zdrowia i Opieki 

Społecznej 

w likopen. Najbogatszym źródłem tego związku 

są pomidory, które właśnie jemu zawdzięczają 

swój czerwony kolor.  Nasz organizm najlepiej 

przyswaja ten związek z pomidorowych 

przetworów, zalecanych w profilaktyce raka 

prostaty.  

Z w i ą z k i  f e n o l o w e  s ą  k o l e j n ą  g r u p ą 

przeciwutleniaczy, którą także znajdziemy 

w warzywach i owocach. Poprawiają one 

krążenie, a także działają ochronnie na komórki 

wątroby. Tu polecają się na stół warzyw

a kapustne, a także owoce o ciemnym 

zabarwieniu takie jak nasza polska aronia, 

jagody, czarne porzeczki czy czarny bez. 

Działanie farmakologiczne przypisuje się 

sokowi z owoców aronii, który m.in. wzmacnia 

ściany naczyń krwionośnych, a także pomaga 

regulować ciśnienie krwi. Natomiast sok 

z żurawiny zapobiega  zapaleniom dróg 

moczowych, chorobie wrzodowej, a także 

chorobom przyzębia. Truskawki i maliny, które 

królują w letnim menu prócz swoich walorów 

Główną zaletą warzyw i owoców jest to, że przy 

swojej niskiej kaloryczności są bogatym 

źródłem witamin, składników mineralnych oraz 

błonnika pokarmowego. Ja chciałabym zwrócić 

uwagę na ich właściwości antyoksydacyjne. 

Antyoksydanty inaczej przeciwutleniacze 

chronią nasze komórki przed uszkodzeniem, 

dz ięk i  c zemu zapob iega ją  p rocesom 

chorobotwórczym. Należą do nich m.in. 

witamina C, A, E, selen czy betakaroten. 

Pr zyp isu je  s ię  im dz ia łan ie  pr zec iw-

nowotworowe, a także korzystne działanie 

w zapobieganiu chorobom przewlekłym.

Gdzie szukać antyoksydantów?

Im intensywniejsza barwa warzyw i owoców, 

tym wyższa ich zawartość. W chorobach układu 

krążenia zalecane są przede wszystkim 

ciemnozielone warzywa liściaste: szpinak, 

sałata, boćwina oraz warzywa kapustne, 

z owoców natomiast cytrusy. 

Z kolei w profilaktyce nowotworów poleca się 

m.in. spożywanie warzyw i owoców bogatych 

W okresie letnim bogaty wybór warzyw i owoców sprzyja włączaniu ich do codziennego jadłospisu. 

Pamiętajmy jednak o nich przez cały rok, gdyż stanowią podstawę zdrowej diety. Dlaczego są takie ważne?

smakowych mają również właściwości 

antybakteryjne, antywirusowe, a także 

uspokajające.  Nie zapominajmy także 

o owocach dzikiej róży, które są prawdziwą 

bombą związków przeciwutleniających.

Prozdrowotne działanie warzyw i owoców to 

temat rzeka, a korzyści płynące z ich spożywania 

nie kończą się. Ze swojej strony zachęcam do 

tego by w codziennym jadłospisie znajdowało 

się 5 porcji warzyw i owoców. Zapewni nam to 

odpowiednią podaż niezbędnych witamin 

i  składników mineralnych, a przy tym 

i antyoksydantów. 

Należy  pamiętać  o  tym,  by  wybierać 

ró ż n o ro d n i e  o r a z  k i e ro w a ć  s i ę  i c h 

sezonowością. Przykładowe 5 porcji to (400-

500g warzyw i owoców dziennie, wyłączając 

warzywa skrobiowe tj. ziemniaki): 1 jabłko, 

szklanka truskawek, szklanka surówki z kiszonej 

kapusty i marchewki, duży pomidor oraz 2 

ogórki gruntowe. 

Jakie to proste, prawda?

cykl - „Jesteś tym, co jesz”

Natalia Gołąbek
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sierpień 2018
Wystawa malarstwa marynistycznego Gabriela Oleszka, Filia 

nr 1 MBP ul. Pomorska 11

Ogólnopolskie Mistrzostwa Scrabble, Miejski Dom Kultury, 

ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00 – 14:00 Zabawy rekreacyjno-sportowe dla dzieci, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejski Dom Kultury

godz. 18:00 Wernisaż Malarstwa – 20 lecie pracy artystycznej 

Czesławy Kaczmarczyk, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00 Wycieczka rowerowa, trasa: Kazimierz, Rewa 

Mechelinki, Mosty, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00 – 18:00 TT-Weekend Rumia 2018 pokaz makiet 

kolejowych, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00 – 18:00 TT-Weekend Rumia 2018 pokaz makiet 

kolejowych, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 15:00-22:00 XXV Jarmark Kaszubski, Zespół 

ZAKOPOWER, Scena Letnia Miejskiego Domu Kultury 

godz. 11:00 Familijny poranek filmowy z niespodzianką, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18:30 Międzynarodowy koncert jazzowy Janusz 

Mackiewicz – Kent Sangster Quartet, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 19:00 Letnie Koncerty Organowe, wyk. Aleksander 

Przeradowski, MDK Rumia, Parafia NMP Wspomożenia 

Wiernych ,  u l .  NMP Wspomożen ia  Wiernych  1 

(ul. Dąbrowskiego)

godz. 17:00 Warsztaty: Uszyj własną rybkę, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejski Dom Kultury

godz. 19:00 Koncert Mis i Gongów, wyk. Lucyna Bierut-

Mazurek, wstęp 30 zł, rezerwacja tel. 722 303 520, Miejski 

Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00 Spektakl Rodzinny „przygody Tosi i Plastusia”, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00 Familijny poranek filmowy z niespodzianką, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 15:00 – 19:00 Festyn Obchodów Patrona Miasta Rumi 

Św. Jana Bosko, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejski Dom 

Kultury

godz. 18:30 Letni House i Zimne Lody, Strefa relaksu – food 

trucki, leżaki, muzyka house, gry planszowe, Miejski Dom 

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 15:00 - 17:30 XXIII Puchar Bałtyku 2018 w Biegu na 

Orientację, Leśniewo

godz. 10:00 Wycieczka rowerowa, trasa: Szmelta, Piekiełko, 

B i e szkow i ce ,  Zbychowo ,  Mie j sk i  Dom Ku l tur y, 

ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00 – 13:00 XXIII Puchar Bałtyku 2018 w Biegu na 

Orientację, Leśniewo

godz. 10:00 – 13:00 XXIII Puchar Bałtyku 2018 w Biegu na 

Orientację, Leśniewo

godz. 11:00 Familijny poranek filmowy z niespodzianką, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 19:00 Letnie Koncerty Organowe, wyk. Rui F. Soares 

(Portugalia), MDK Rumia, Parafia NMP Wspomożenia 

Wiernych ,  u l .  NMP Wspomożen ia  Wiernych  1 

(ul. Dąbrowskiego) 

godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejski Dom 

Kultury

godz. 18:30 Letni House i Zimne Lody, Strefa relaksu – food 

trucki, leżaki, muzyka house, gry planszowe, Miejski Dom 

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 16:00-22:00 Biesiada Janowska, DK Janowo, Park 

Miejski przy ul. Stoczniowców/ ul. Filtrowej

godz. 11:00 – 14:00 Radosna Niedziela rodzinne warsztaty 

z instruktorami,  MDK Rumia, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A

godz. 11:00 Familijny poranek filmowy z niespodzianką, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 Warsztaty: Las w słoiku, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna ul. Starowiejska 2

01.08–31.08

10.08–12.08

20.08–24.08

2. czwartek

4. sobota

12. niedziela

15. środa

19. niedziela

 21. wtorek

26. niedziela

5. niedziela 

7. wtorek

8. środa

09. czwartek

14. wtorek

16. czwartek

17. piątek

18. sobota

22. środa

23. czwartek

25. sobota

28. wtorek

30. czwartek

KAROLINA RYDZEWSKA

Ważną częścią działalności Centrum jest 

reintegracja zawodowa. Na czym polega?

Reintegracja zawodowa polega na praktycznej 

nauce zawodu.  W każdym przypadku 

wyłaniamy predyspozycje osób wymagających 

aktywizacji i kierujemy je na odpowiedni 

warsztat zawodowy. 

Jest to grupa osób na którą w naszej gminie 

nigdy nie było pomysłu. MOPS ograniczał formę 

wsparcia jedynie do wypłacenia zasiłków. To nie 

było dobre ani dla gminy, ani dla osób do 

których była kierowana taka forma wsparcia. 

W Centrum Integracj i  Społecznej  jest 

wewnętrzny warsztat remontowo-budowlany, 

który pod okiem wykwalifikowanego instruktora 

zawodu przyucza do zawodu oraz realizuje 

część zadań gminnych w zakresie remontów 

w jednostkach organizacyjnych. 

Jakie działania remontowe udało się podjąć?

Warsztat remontowo-budowlany wykonał 

remonty w dwóch mieszkaniach rodzin 

potrzebujących. Polegały one na przyłączeniu 

bojlera na ciepłą wodę wraz z wymianą całej 

instalacji hydraulicznej w kuchni. Niewidomi 

mieszkańcy po ponad 20 latach mają dostęp 

do bieżącej ciepłej wody. W innym mieszkaniu 

w y k o n a l i ś m y  p r z y ł ą c z e n i e  k a b i n y 

prysznicowej z pełną hydrauliką oraz ze 

zmianą lokalizacji wanny.

Oba zlecenia wykonaliśmy bezpłatnie, wspierając 

w ten sposób potrzebujących mieszkańców. Jak 

dotąd gmina nie posiadała narzędzia, żeby móc 

się włączyć w podobne akcje.

Remonty dotyczą też instytucji miejskich… 

Tak, wykonaliśmy remont świetlicy przeznaczonej 

dla oddziałów przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej nr 1 i pomieszczeń w Szkole 

Podstawowej nr 6. Udało się też przeprowadzić 

remont budynku przy ulicy Ślusarskiej dla 

potrzeb MOPS-u. W toku jest remont schodów w 

siedzibie MDK-u. 

C z y  t o  o z n a c z a ,  ż e  m o ż n a  m ó w i ć 

o pierwszych sukcesach?

Centrum Integracji Społecznej jest w mieście 

liderem w zatrudnieniu wspieranym. Powiatowy 

Urząd Pracy w Wejherowie uruchomił dla Rumi 

– pierwszego miasta w powiecie, które o to 

wys tąp i ło  –  wspa rc i e  finansowe  d l a 

przedsiębiorców zatrudniających absolwentów 

Centrum. 

Przypominam, że każdy pracodawca, który 

podpisze porozumienie z jednostką na 

praktyczną naukę zawodu, może przeszkolić 

przyszłego pracownika, a później zatrudnić na 

umowę o pracę z dofinansowaniem z PUP 

w Wejherowie. Wszystkie formalności załatwia 

CIS.  Do PUP zaczęły spływać wnioski 

pracodawców z Rumi na uruchomienie 

procedury zatrudnienia wspieranego. 

Ile osób otrzymało wsparcie i jak ono 

wyglądało?

Siedmiu mieszkańców będących od wielu lat 

osobami bezrobotnymi weszło na rynek pracy, 

kończąc uczestnictwo w CIS. 

Podczas rekrutacji wyłaniamy predyspozycje lub 

kwalifikacje do wykonywanie przyszłego 

zawodu. Od początku budujemy ścieżkę kariery 

zawodowej uczestników. W każdym przypadku 

jest ona inna. Uczestnicy są kierowani na 

praktyczną naukę zawodu do naszego 

warsztatu oraz do warsztatów utworzonych 

przez pracodawców. 

Wspieramy też w zakresie socjalnym. Staramy 

się dotrzeć do każdego problemu, który stoi na 

pr zeszkodz ie  we jśc ia  na  r ynek pracy 

i próbujemy go rozwiązać.

Każdy uczestnik za uczestnictwo w programie 

Centrum Integracji Społecznej otrzymuje 

świadczenie integracyjne  w wysokości ok 730 zł 

netto, nieodpłatnie jeden posiłek dziennie 

w czasie pobytu w CIS, szkolenia oraz kursy 

zawodowe, warsztaty i zajęcia praktyczne, 

d o r a d z t w o  z a w o d o w e ,  p o r a d n i c t w o 

psychologiczne, szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednie 

b a d a n i a  l e k a r s k i e ,  a  t a k ż e  o d z i e ż 

i obuwie robocze. 

Centrum Integracji Społecznej jest narzędziem pomocy społecznej. Działalność jednostki 
opiera się na reintegracji zawodowej i społecznej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. O zadaniach i pierwszych sukcesach instytucji opowiada Karolina Rydzewska. 

„Centrum Integracji Społecznej jest 
W RUMI liderem w zatrudnieniu wspieranym”

Rumia naturalnie pomysłowa

parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich 

chętnych. Odbywają się w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. 

Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja (www.parkrun.pl/rejestracja/), 

wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść, przetruchtać, 

przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.
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sierpień 2018
Wystawa malarstwa marynistycznego Gabriela Oleszka, Filia 

nr 1 MBP ul. Pomorska 11

Ogólnopolskie Mistrzostwa Scrabble, Miejski Dom Kultury, 

ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00 – 14:00 Zabawy rekreacyjno-sportowe dla dzieci, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejski Dom Kultury

godz. 18:00 Wernisaż Malarstwa – 20 lecie pracy artystycznej 

Czesławy Kaczmarczyk, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00 Wycieczka rowerowa, trasa: Kazimierz, Rewa 

Mechelinki, Mosty, Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00 – 18:00 TT-Weekend Rumia 2018 pokaz makiet 

kolejowych, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 10:00 – 18:00 TT-Weekend Rumia 2018 pokaz makiet 

kolejowych, Hala MOSiR, ul. Mickiewicza 49

godz. 15:00-22:00 XXV Jarmark Kaszubski, Zespół 

ZAKOPOWER, Scena Letnia Miejskiego Domu Kultury 

godz. 11:00 Familijny poranek filmowy z niespodzianką, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 18:30 Międzynarodowy koncert jazzowy Janusz 

Mackiewicz – Kent Sangster Quartet, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 19:00 Letnie Koncerty Organowe, wyk. Aleksander 

Przeradowski, MDK Rumia, Parafia NMP Wspomożenia 

Wiernych ,  u l .  NMP Wspomożen ia  Wiernych  1 

(ul. Dąbrowskiego)

godz. 17:00 Warsztaty: Uszyj własną rybkę, Stacja Kultura 

Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejski Dom Kultury

godz. 19:00 Koncert Mis i Gongów, wyk. Lucyna Bierut-

Mazurek, wstęp 30 zł, rezerwacja tel. 722 303 520, Miejski 

Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 17:00 Spektakl Rodzinny „przygody Tosi i Plastusia”, 

Miejski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 11:00 Familijny poranek filmowy z niespodzianką, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 15:00 – 19:00 Festyn Obchodów Patrona Miasta Rumi 

Św. Jana Bosko, Boisko Wielofunkcyjne, ul. Bukowa

godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejski Dom 

Kultury

godz. 18:30 Letni House i Zimne Lody, Strefa relaksu – food 

trucki, leżaki, muzyka house, gry planszowe, Miejski Dom 

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 15:00 - 17:30 XXIII Puchar Bałtyku 2018 w Biegu na 

Orientację, Leśniewo

godz. 10:00 Wycieczka rowerowa, trasa: Szmelta, Piekiełko, 

B i e szkow i ce ,  Zbychowo ,  Mie j sk i  Dom Ku l tur y, 

ul. Mickiewicza 19

godz. 10:00 – 13:00 XXIII Puchar Bałtyku 2018 w Biegu na 

Orientację, Leśniewo

godz. 10:00 – 13:00 XXIII Puchar Bałtyku 2018 w Biegu na 

Orientację, Leśniewo

godz. 11:00 Familijny poranek filmowy z niespodzianką, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 19:00 Letnie Koncerty Organowe, wyk. Rui F. Soares 

(Portugalia), MDK Rumia, Parafia NMP Wspomożenia 

Wiernych ,  u l .  NMP Wspomożen ia  Wiernych  1 

(ul. Dąbrowskiego) 

godz. 17:00 Zajęcia Tai Chi, Scena Letnia Miejski Dom 

Kultury

godz. 18:30 Letni House i Zimne Lody, Strefa relaksu – food 

trucki, leżaki, muzyka house, gry planszowe, Miejski Dom 

Kultury, ul. Mickiewicza 19

godz. 16:00-22:00 Biesiada Janowska, DK Janowo, Park 

Miejski przy ul. Stoczniowców/ ul. Filtrowej

godz. 11:00 – 14:00 Radosna Niedziela rodzinne warsztaty 

z instruktorami,  MDK Rumia, Galeria Rumia, ul. Sobieskiego 14A

godz. 11:00 Familijny poranek filmowy z niespodzianką, 

Stacja Kultura Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2

godz. 17:00 Warsztaty: Las w słoiku, Stacja Kultura Biblioteka 

Główna ul. Starowiejska 2
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20.08–24.08
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12. niedziela

15. środa

19. niedziela

 21. wtorek

26. niedziela

5. niedziela 

7. wtorek

8. środa

09. czwartek

14. wtorek

16. czwartek

17. piątek

18. sobota

22. środa

23. czwartek

25. sobota

28. wtorek

30. czwartek

KAROLINA RYDZEWSKA

Ważną częścią działalności Centrum jest 

reintegracja zawodowa. Na czym polega?

Reintegracja zawodowa polega na praktycznej 

nauce zawodu.  W każdym przypadku 

wyłaniamy predyspozycje osób wymagających 

aktywizacji i kierujemy je na odpowiedni 

warsztat zawodowy. 

Jest to grupa osób na którą w naszej gminie 

nigdy nie było pomysłu. MOPS ograniczał formę 

wsparcia jedynie do wypłacenia zasiłków. To nie 

było dobre ani dla gminy, ani dla osób do 

których była kierowana taka forma wsparcia. 

W Centrum Integracj i  Społecznej  jest 

wewnętrzny warsztat remontowo-budowlany, 

który pod okiem wykwalifikowanego instruktora 

zawodu przyucza do zawodu oraz realizuje 

część zadań gminnych w zakresie remontów 

w jednostkach organizacyjnych. 

Jakie działania remontowe udało się podjąć?

Warsztat remontowo-budowlany wykonał 

remonty w dwóch mieszkaniach rodzin 

potrzebujących. Polegały one na przyłączeniu 

bojlera na ciepłą wodę wraz z wymianą całej 

instalacji hydraulicznej w kuchni. Niewidomi 

mieszkańcy po ponad 20 latach mają dostęp 

do bieżącej ciepłej wody. W innym mieszkaniu 

w y k o n a l i ś m y  p r z y ł ą c z e n i e  k a b i n y 

prysznicowej z pełną hydrauliką oraz ze 

zmianą lokalizacji wanny.

Oba zlecenia wykonaliśmy bezpłatnie, wspierając 

w ten sposób potrzebujących mieszkańców. Jak 

dotąd gmina nie posiadała narzędzia, żeby móc 

się włączyć w podobne akcje.

Remonty dotyczą też instytucji miejskich… 

Tak, wykonaliśmy remont świetlicy przeznaczonej 

dla oddziałów przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej nr 1 i pomieszczeń w Szkole 

Podstawowej nr 6. Udało się też przeprowadzić 

remont budynku przy ulicy Ślusarskiej dla 

potrzeb MOPS-u. W toku jest remont schodów w 

siedzibie MDK-u. 

C z y  t o  o z n a c z a ,  ż e  m o ż n a  m ó w i ć 

o pierwszych sukcesach?

Centrum Integracji Społecznej jest w mieście 

liderem w zatrudnieniu wspieranym. Powiatowy 

Urząd Pracy w Wejherowie uruchomił dla Rumi 

– pierwszego miasta w powiecie, które o to 

wys tąp i ło  –  wspa rc i e  finansowe  d l a 

przedsiębiorców zatrudniających absolwentów 

Centrum. 

Przypominam, że każdy pracodawca, który 

podpisze porozumienie z jednostką na 

praktyczną naukę zawodu, może przeszkolić 

przyszłego pracownika, a później zatrudnić na 

umowę o pracę z dofinansowaniem z PUP 

w Wejherowie. Wszystkie formalności załatwia 

CIS.  Do PUP zaczęły spływać wnioski 

pracodawców z Rumi na uruchomienie 

procedury zatrudnienia wspieranego. 

Ile osób otrzymało wsparcie i jak ono 

wyglądało?

Siedmiu mieszkańców będących od wielu lat 

osobami bezrobotnymi weszło na rynek pracy, 

kończąc uczestnictwo w CIS. 

Podczas rekrutacji wyłaniamy predyspozycje lub 

kwalifikacje do wykonywanie przyszłego 

zawodu. Od początku budujemy ścieżkę kariery 

zawodowej uczestników. W każdym przypadku 

jest ona inna. Uczestnicy są kierowani na 

praktyczną naukę zawodu do naszego 

warsztatu oraz do warsztatów utworzonych 

przez pracodawców. 

Wspieramy też w zakresie socjalnym. Staramy 

się dotrzeć do każdego problemu, który stoi na 

pr zeszkodz ie  we jśc ia  na  r ynek pracy 

i próbujemy go rozwiązać.

Każdy uczestnik za uczestnictwo w programie 

Centrum Integracji Społecznej otrzymuje 

świadczenie integracyjne  w wysokości ok 730 zł 

netto, nieodpłatnie jeden posiłek dziennie 

w czasie pobytu w CIS, szkolenia oraz kursy 

zawodowe, warsztaty i zajęcia praktyczne, 

d o r a d z t w o  z a w o d o w e ,  p o r a d n i c t w o 

psychologiczne, szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednie 

b a d a n i a  l e k a r s k i e ,  a  t a k ż e  o d z i e ż 

i obuwie robocze. 

Centrum Integracji Społecznej jest narzędziem pomocy społecznej. Działalność jednostki 
opiera się na reintegracji zawodowej i społecznej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. O zadaniach i pierwszych sukcesach instytucji opowiada Karolina Rydzewska. 

„Centrum Integracji Społecznej jest 
W RUMI liderem w zatrudnieniu wspieranym”

Rumia naturalnie pomysłowa

parkrun to cykliczne, bezpłatne cotygodniowe sportowe spotkanie dla wszystkich 

chętnych. Odbywają się w sobotę o 9.00 w parku miejskim przy ul. Starowiejskiej. 

Wystarczy jednorazowa darmowa rejestracja (www.parkrun.pl/rejestracja/), 

wydrukowanie otrzymanego kodu uczestnika i już, można się przejść, przetruchtać, 

przebiec lub uczestniczyć jako wolontariusz.



Rumskie Nowiny nr �/lipiec/����

   Msza św. w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego przy. ul. Kościelnej  z udziałem pocztów sztandarowych ZKP12:30
   Przemarsz do Parku Starowiejskiego, w tym:13:30

                 - złożenie kwiatów przy pomniku księcia Mściwoja II (ul. Kościelna)
                 - złożenie kwiatów przy obelisku biskupa K. Dominika (ul. Kościelna)

   Otwarcie Jarmarku, powitanie zebranych, hymn kaszubski15:00
   Koncert chóru kaszubskiego „Rumianie”15:15
   Przedstawienie programu Jarmarku, ogłoszenie konkursów15:35
  Występ zespołu „Fucus” z Wejherowa15:40 

   Konkurs wbijania gwoździ16:20
   Występ zespołu „Bazuny” z Żukowa16:30
   Występ finalistów „Rumskiego Wokalu 2018”17:15
   Konkurs wspinaczki na słup17:45
   Występ zespołu kaszubskiego „Bytów” z Bytowa18:00
   Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursowych oraz turnieju gry karcianej w „baśkę”18:45

Koncert Zakopower19:00   
21:00   DJ Disco Rytmy

ponadto:

Stoiska z rękodziełem,
regionalna
kuchnia,

atrakcje dla dzieci

DODATKOWO:

19:00   
KONCERT

GWIAZDY

WSTEP
WOLNY

,

SIERPNIA

(niedziela)
2018

JARMARK
KASZUBSKI

Park przy Miejskim Domu Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19
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