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Wydarzyło się
Słynnym już pociągiem Transcassubia, po dwóch
dekadach, Kaszubi ponownie przyjechali do Chojnic, gdzie
6 lipca wspólnie świętowano regionalne tradycje. Okazją
do spotkania był XXI Światowy Zjazd Kaszubów, który po
raz pierwszy został zorganizowany właśnie w tym mieście.
Tradycyjnie już zjazd rozpoczął się od części oficjalnej, czyli
przywitania gości na dworcu w Chojnicach przez władze
miasta. Następnie Kaszubi przemaszerowali ulicami do
bazyliki, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta.
Natomiast po ceremonii uczestnicy zjazdu przeszli do
parku Tysiąclecia, gdzie czekały główne atrakcje
wydarzenia. Przemarszowi towarzyszyła muzyka
wydobywająca się m.in. z akordeonów i diabelskich
skrzypiec oraz wspólny śpiew.
Rumię reprezentowali przede wszystkim członkowie
lokalnego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
burmistrz Michał Pasieczny, zastępca burmistrza Piotr
Wittbrodt oraz przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki.
– Bardzo się cieszę, że po dwudziestu latach Światowy
Zjazd Kaszubów powrócił do Chojnic, czyli miejsca,
w którym wszystko się zaczęło. Wśród gości nie mogło
oczywiście zabraknąć silnej reprezentacji Rumi – mówi
Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi. – Gratuluję
władzom Chojnic oraz członkom Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego wspaniałej organizacji. Ten zjazd na długo
pozostanie w naszej pamięci – podsumowuje.

Podsumowanie projektu
Aktywny Senior

w skrócie

Po 20 latach Kaszubi powrócili do Chojnic

Wspólnym treningiem na świeżym powietrzu podsumowany został projekt „Aktywny Senior”.
Odbywające się w parku Starowiejskim spotkanie stanowiło zwieńczenie blisko półrocznego
wysiłku. Z tej okazji nagrodzeni zostali najaktywniejsi uczestnicy przedsięwzięcia.
Program „Aktywny senior” realizowany jest od 2018 roku z inicjatywy burmistrza Rumi
Michała Pasiecznego, we współpracy z przedstawicielami Rumskiej Rady Seniorów oraz
siłownią CityGYM. Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców miasta w wieku 60+,
a obecnie zakończyła się jego czwarta edycja, w której uczestniczyło 214 osób.
Wiosenna edycja programu ruszyła w styczniu, a zainteresowanie przedsięwzięciem
przeszło oczekiwania koordynatorów – lista uczestników zapełniła się po niespełna
dwóch godzinach od jej otwarcia. Co bardzo istotne, przez kilka kolejnych miesięcy
zapał seniorów wcale nie zmalał.
– Przeprowadziliśmy 41 sesji treningowych, co daje łącznie 281 godzin. Natomiast każdy
senior przetrenował 2255 minut – wylicza Damian Złoch, koordynator programu. – W tej
edycji uczestniczyli zarówno nowi, jak i dawni uczestnicy programu. Bardzo nas cieszą ich
wyniki oraz stała poprawa kondycji i samopoczucia – dynamiczna u nowych członków, ale
równie widoczna u „weteranów”. W tej czwartej już półrocznej odsłonie
zaobserwowaliśmy również kolejną wartość dodaną programu, czyli integrację
środowiska, nawiązane przyjaźnie i znajomości podczas treningów – podkreśla.
Dzięki wsparciu sponsora, każdy senior mógł nie tylko ćwiczyć pod okiem instruktora, ale
również korzystać z całej oferty klubu CityGYM oraz zasięgnąć porady dietetyka
i ﬁzjoterapeuty. Chętni mogli także uczestniczyć w warsztatach żywieniowych oraz
wypróbować dopasowane do ich potrzeb suplementy diety.
Trening podsumowujący przedsięwzięcie odbywał się w parku Starowiejskim, a dokładniej
pod sceną letnią. Na zakończenie osoby, które przeszły największą metamorfozę, otrzymały
nagrody ufundowane przez urząd miasta oraz siłownię CityGYM. Upominki wręczał Piotr
Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi.
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– atrakcje
przyciągnęły
tłumy

Tegoroczna odsłona wakacyjnego cyklu zaczęła
się od koncertu w wykonaniu Beaty Kozidrak oraz
Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej. Następnie
niebo nad miastem opanowały lasery w ramach
„Festiwalu Światła”. Natomiast w ostatni
weekend, za sprawą zlotu food trucków
połączonego z koncertem C-BooLa, mieszkańcy
Rumi mogli skosztować smaków z całego świata
i poczuć się jak w klubie. Frekwencja pokazała, że
wszystkie wydarzenia były strzałem w dziesiątkę.
Koncert z przytupem
„Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila” – te słowa wieczorem 12 lipca
niosły się przez niemal całe miasto. Wspólnie z Beatą Kozidrak śpiewały je
tłumy fanów, którzy przybyli na muzyczne otwarcie „Lipca w Rumi”.
Słynnej artystce towarzyszyli na scenie instrumentaliści z Polskiej Orkiestry
Muzyki Filmowej pod batutą Przemysława Pasternaka oraz Akademicki
Chór Uniwersytetu Morskiego.

Rumia naturalnie pomysłowa

WYDARZENIE
Tego dnia, już od godziny 12:00, mieszkańcy oraz goście mogli korzystać
z różnorodnych atrakcji. Na terenie boiska przy ul. Bukowej czekały restauracje
na kółkach, animacje dla dzieci, miejskie stoisko z gadżetami, a także kamper
partnera wydarzenia – dewelopera Orlex Invest, który w ramach konkursu
oferował między innymi lot balonem na uwięzi.
Główna część wydarzenia rozpoczęła się punktualnie o godzinie 20:30, właśnie
wtedy prowadząca koncert kompozytorka i wokalistka Weronika KorthalsTartas zapowiedziała wejście artystów na scenę. Gdy 54 instrumentalistów,
40 chórzystów i dyrygent zajęli swoje miejsca, momentalnie przenieśli
widownię do świata kinematograﬁi.
Wszystko za sprawą utworów znanych z produkcji takich jak: „Park Jurajski”,
„Gwiezdne wojny”, „Upiór w operze”, „Piotruś Pan”, „Gladiator”, „Madagaskar”,
„Narodziny gwiazdy” czy „Titanic”. Fragmenty ﬁlmów, z których pochodziły
ścieżki dźwiękowe, były emitowane na plenerowym ekranie, co pozwalało
publiczności skojarzyć ekranizacje z muzyką.
Za część wokalną w tych muzycznych tematach odpowiadali: Kuba Jurzyk,
Zoﬁa Nowakowska, Michał Gasz, Edyta Krzemień, Gabriela Grzybacz, Szymon
Grzybacz, Albert Memeti oraz Beata Ogiela. Różnorodność wokalistów
pozwoliła wprowadzić publiczność w reﬂeksyjny i poważny nastrój, jak
i rozbawić czy nawet rozruszać, co było szczególnie widoczne przy utworach
„Wyginam śmiało ciało” oraz „Footloose”.
Muzycznym deserem tego wydarzenia był występ gwiazdy wieczoru – Beaty
Kozidrak. W drugiej części koncertu słynna artystka, wspólnie z orkiestrą
i chórem, wykonała największe przeboje zespołu Bajm, dosłownie porywając
tłumy do śpiewu. Wyjątkowa aranżacja utworu „Ta sama chwila” była słyszalna
w niemal całym mieście. W ramach bisu wokalistka pożegnała się
z publicznością piosenką „Rzeka marzeń”. Na koniec, w podziękowaniu
za występ, kwiaty wręczył artystom wiceburmistrz miasta Piotr Wittbrodt.
Siła technologii
Kolejną atrakcją tegorocznego cyklu był „Festiwal Światła”. Tysiące osób
odwiedziło park przy Miejskim Domu Kultury w Rumi, by zobaczyć na własne
oczy wyjątkowe pokazy laserowe oraz świetlne iluminacje. Dodatkową atrakcją
przygotowaną na 20 lipca był teatr ognia.
Gdy tylko zapadł zmrok, osoby spacerujące po parku Starowiejskim mogły
podziwiać jego metamorfozę. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu
oświetleniowego, niecodziennych kolorów nabrały okoliczne drzewa, staw,
rzeka, młyn, most, a także siedziba MDK-u. Wielu zwiedzających stwierdzało,
że zastosowane efekty świetlne powinny pozostać w tych miejscach już na
zawsze.
Główna część wydarzenia rozpoczęła się o godzinie 22:20. Właśnie wtedy przy
scenie letniej można było dostrzec pierwsze wiązki laserowe, zwiastujące
kilkunastominutowy pokaz wzbogacony o efekty pirotechniczne.
Po niespełna godzinie od pierwszego widowiska, zebrana w parku publiczność

miała okazję zobaczyć drugie, zupełnie inne, laserowe show. Zostało one
poprzedzone teatrem ognia w wykonaniu artystów z gdańskiej Akademii
Artystycznej. Obie atrakcje zostały nagrodzone licznymi brawami.
O tym, jakie wrażenie na zebranej publiczności zrobiło przygotowane przez
ﬁrmę Visual Sensation Laser Shows & Technologies widowisko, mogą
świadczyć również liczne komentarze zamieszczane pod naszą facebookową
fotorelacją. „Super to wasze miasto, ciągle coś się tam dzieje”, „Było
rewelacyjnie”, „Jestem pod wrażeniem, było pięknie”, „Dziękuję za dobrą
zabawę” – to tylko kilka spośród wielu pozytywnych opinii.
– Mieliśmy okazję zobaczyć wyjątkowe połączenie światła i dźwięku.
Profesjonalne pokazy laserowe z elementami pirotechniki robiły naprawdę
piorunujące wrażenie – przyznaje Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi.
– Z kolei zastosowane na terenie parku oświetlenie wprowadzało magiczny
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nastrój. Mam nadzieję, że uda się to powtórzyć – dodaje.
W ramach wydarzenia chętni mogli także skorzystać z oferty gastronomicznej
oraz wziąć udział w zabawie przygotowanej przez pracowników urzędu
miasta, w której nagrodami były gadżety z rumskim akcentem.
Wyjątkowa mieszanka smaków i dźwięków
Ostatnim wydarzeniem, organizowanym w ramach tegorocznej kampanii
„Lipiec w Rumi”, był dwudniowy zlot food trucków połączony z koncertem
C-BooLa. Smaki oferowane przez restauracje na kółkach i muzyka słynnego
polskiego DJ-a przyciągnęły tysiące osób.
Food trucki czekały na poszukiwaczy smaków od sobotniego południa
(27 lipca) do niedzielnego wieczoru (28 lipca), na ten czas Park Starowiejski już
po raz drugi stał się miejscem spotkań kuchni z różnych zakątków świata.
Można było spróbować m.in. włoskiego panini, amerykańskich burgerów i hot
dogów, tajskiego pad-thaia, belgijskich frytek, węgierskich langosz,
japońskiego ramenu, chińskich pierożków czy niemieckiego wursta. Chętnych
nie brakowało.
Na osoby, które odwiedziły zlot, czekały również atrakcje towarzyszące.

Najmłodsi z radością korzystali z bezpłatnego dmuchańca i mini placu zabaw,
a w tym czasie nieco starsi sięgali po gry planszowe. Dodatkowo można było
odwiedzić stoiska przygotowane przez pracowników Miejskiego Domu
Kultury oraz urzędu miasta, gdzie czekały gadżety.
Głównym punktem wydarzenia był koncert, który zaplanowano na sobotni
wieczór. Równo o godzinie 21:00 na scenę wyszedł Grzegorz Cebula, DJ znany
w Polsce i za granicą pod pseudonimem C-BooL. Podczas ponad
półtoragodzinnego występu artysta zabrał publiczność w muzyczną podróż,
której towarzyszyły efekty świetlne i pirotechniczne. Po koncercie C-BooL
chętnie rozdawał fanom autografy i pozował do wspólnych zdjęć,
co spowodowało, że opuścił park Starowiejski niemal następnego dnia.
Na stałe w kalendarzu
Była to trzecia edycja wakacyjnego cyklu „Lipiec w Rumi”. Wydarzenie po raz
pierwszy zostało zorganizowane w 2017 roku. Od tego czasu, w ramach akcji,
w Rumi pojawili się między innymi: Kamil Bednarek, Monika Lewczuk, Ewa
Chodakowska, Marcin Gortat, Ewa Farna, zespół Pectus, Beata Kozidrak, Polska
Orkiestra Muzyki Filmowej pod batutą Przemysława Pasternaka oraz C-BooL.
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WEEKEND
ZABYTKOWE KOLEJE
ZAJECHAŁY DO MOSIR-U
Mimo że są ponad stukrotnie mniejsze od
pierwowzorów, to nadal robią ogromne wrażenie.
Mowa o modelach kolei z minionych dekad, które
można było zobaczyć w ostatni weekend lipca
(27-28.07) na terenie MOSiR-u. Miniaturom
towarzyszyła makieta przypominająca dawne
szlaki kolejowe. Wszystko w ramach kolejnej edycji
wydarzenia pod nazwą „TT–Weekend”.
Powrót do przeszłości
„TT-Weekend” to cykliczna impreza kolejkowa, której pierwsza edycja
datowana jest na 2008 rok, a jej kolebką jest Sopot. Na początku wydarzenie
odbywało się w Centrum Kształcenia Ustawicznego, następnie w sopockiej
Szkole Podstawowej nr 9, a później w Zespole Szkół Handlowych. W 2018 roku
cykl przeniósł się poza granice miasta, aż do hali rumskiego MOSiR-u.
Wydarzenie przygotowywane jest przez rumskich i trójmiejskich pasjonatów
kolejek elektrycznych w wielkości „TT”, skupionych wokół ForumTT.pl, przy
udziale Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych (PTMKŻ).
Co roku impreza przyciąga entuzjastów z całego kraju, ale i gości z Czech oraz
Niemiec.
Rodzinne spotkanie
– Od samego początku była to, i nadal jest, impreza skierowana również do
dzieci, a naczelną zasadą jest chęć zabawy w „prawdziwą kolej” – tłumaczą
organizatorzy.
Tegoroczna odsłona imprezy odbywała się pod hasłem „vintage”. Modele
przedstawiały obiekty zabytkowe – głównie koleje towarowe, osobowe
i pospieszne, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu jeździły nie tylko po polskich
torach. Światło dzienne ujrzały między innymi eksponaty z lat sześćdziesiątych,
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, plastikowe modele z NRD oraz
„starocie”, które na co dzień są głęboko ukryte w prywatnych kolekcjach.
– Makieta kolejowa jest złożona z wielu segmentów, zbudowanych przez
różnych autorów, zwieziona z różnych części kraju w jedno miejsce i połączona
w całość. Niektóre z makiet to prawdziwe perełki modelarskie, a inne to proste
skrzynki, tylko aby dało się przejechać. Różny stan zaawansowania prac
modelarskich na modułach pozwala na podpatrzenie procesu tworzenia oraz
technik modelarskich – podkreślają pasjonaci.

Nie tylko kolej
W hali można było odwiedzić także kącik modelarza, gdzie czekały
miniaturowe samoloty, oraz kącik „starego radia” z zabytkowymi
radioodbiornikami. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się zabytkowy
komputer Commodore 64, na którym młodzi gracze poznawali czar „tamtych”
gier, a ich ojcowie przypominali sobie kultową produkcję „River Raid”.
Miłośnicy historii mogli również zobaczyć cykl filmów „Śladami dawnej Rumi”,
zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego przez Dariusza
Rybackiego, oraz wystawę fotografii dawnej Rumi.

Organizatorami spotkania, odbywającego się pod patronatem burmistrza Michała Pasiecznego, byli przedstawiciele ForumTT.pl
oraz pracownicy MOSiR-u. Wstęp na wydarzenie był wolny.

88

WYDARZENIE

Muzyka i zimne lody

opanowały park

Tańce w rytm elektronicznej muzyki, wylegiwanie się na leżakach i degustacja zimnych lodów to już
w Rumi tradycja. Wszystko za sprawą Miejskiego Domu Kultury, który przeprowadza drugą edycję
wydarzenia pod nazwą „Letni house i zimne lody”. Wypoczynkowa strefa skutecznie przyciąga
mieszkańców miasta.
Przepis na relaks
Głównymi atrakcjami wydarzenia jest grana
p r z e z p rof e s j o n a l n e g o D J - a m u z y k a
elektroniczna, kącik gier i zabaw, liczne
leżaki, a także stoiska gastronomiczne
oferujące belgijskie fr ytki i naturalne
polskie lody. Okazuje się, że wiele osób
docenia ten prosty przepis na pełny relaks.

– Dzięki dobrej pogodzie frekwencja
dopisuje. Przyciągamy głównie młodych
rodziców z dziećmi, którzy łakną takich
rozrywek na łonie natury – mówi Agnieszka
Skawińska, dyrektor MDK-u.
Jeszcze będzie okazja
Kolejne spotkania z muzyką i lodami
zaplanowano na 8 oraz 22 sierpnia,

w godzinach od 18:00 do 22:00.
– W tym roku o muzykę dba Marcin
Kudelski, który ma spore doświadczenie
jako DJ, więc muzycznie poziom się
podniósł, co jest kolejnym powodem do
tego, aby wziąć udział w naszym
spotkaniach – podsumowuje Agnieszka
Skawińska.

Plenerow teatr się p yjął
Oba spektakle, które zostały zaprezentowane w ramach rumskiego „Teatru pod gwiazdami”, zostały
przyjęte owacjami na stojąco. Zainteresowanie wydarzeniem było na tyle duże, że organizatorzy
zdecydowali się kontynuować projekt w przyszłym roku.
„Teatr pod gwiazdami” został pilotażowo zorganizowany przez Miejski Dom
Kultury we współpracy z zaprzyjaźnionymi aktorami. W ramach
przedsięwzięcia 6 i 7 lipca bezpłatnie zaprezentowano dwa tytuły: „Po drugiej
stronie rampy” oraz „Noc Helvera”.
Oba spektakle cieszyły się podobnym zainteresowaniem, gromadząc przed
sceną około stu widzów. Jako pierwsza, w sobotni wieczór na terenie parku
Żelewskiego, wystawiona została sztuka „Po drugiej stronie rampy”, czyli
komedia przenosząca widzów w świat kabaretu międzywojennego. Spektakl
ten został zrealizowany dzięki doﬁnansowaniu z Banku Rumia Spółdzielczego
oraz Urzędu Miasta Rumi, a wyprodukował go Miejski Dom Kultury oraz
Fundacja Pomysłodalnia.
Druga sztuka pt. „Noc Helvera” została zaprezentowana w niedzielny wieczór
na skwerze przy pomniku Wybickiego i Derdowskiego. Tym razem miłośnicy
teatru byli świadkami rozmów oraz wydarzeń, które rozgrywały się
w mieszkaniu tytułowego Helvera i Karli. Reżyserem spektaklu jest Agnieszka
Skawińska, dyrektorka MDK-u.

Na scenach w parku Żelewskiego oraz na skwerze przy pomniku J. Wybickiego
i H. Derdowskiego zaprezentowali się: Piotr Lewicki, Joanna RyduchowskaWrzałek, Angelika Weichbrodt i Magdalena Bochan-Jachimek. Natomiast za
muzykę, technikę i rekwizyty odpowiadali: Emilia Wilczewska, Paweł Pochyluk
oraz Michał Gaj. Wszyscy, którzy uczestniczyli w przygotowaniach obu
spektakli, są związani z Rumią.
Miejski Dom Kultury zapowiada kontynuację plenerowego teatru
w przyszłym roku.

SAMORZĄD

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

Nowy skład Impuls PKP SKM, zródło: PKP SKM

WSPÓLNY TRANSPORT
W połowie lipca delegacja Obszaru
Metropolitalnego spotkała się w Katowicach
z przedstawicielami Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, aby wymienić się doświadczeniami
związanymi z tworzeniem zintegrowanego
systemu komunikacji publicznej. Samorządowcy
i działacze społeczni rozmawiali m.in. na temat
zasad finansowania transportu publicznego,
doświadczeń związanych z integracją taryfową,
koordynacji rozkładów jazdy czy zasad sprzedaży
i dystrybucji biletów.
– Rozwijamy bogatą sieć kontaktów z Obszarem
Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ma on
podobny charakter, potencjał oraz wie, w jakim
kierunku podążać. Warto jest wymieniać się
doświadczeniami oraz proponować sprawdzone

rozwiązania – mówi Grzegorz Kwitek, członek
zarządu Metropolii GZM.
Pod koniec czerwca bieżącego roku w obrębie
miast członkowskich GZM wprowadzono tzw.
Metrobilet, który pozwala na korzystanie
z komunikacji miejskiej Zarządu Transportu
Metropolitalnego oraz pociągów Kolei Śląskich na
podstawie jednego biletu. Podobne rozwiązanie
ma zostać wprowadzone także na Pomorzu.
KOMUNIKACJA, KTÓRA ŁĄCZY
Największym dotychczasowym sukcesem
w zakresie integracji transportu w obrębie Obszaru
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot było
powołanie w 2007 roku Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Istnienie tego
podmiotu pozwoliło na uwspólnienie taryf
biletowych i wprowadzenie tzw. biletów

???

Najczęściej zadawane pytania

metropolitalnych, które umożliwiają podróżowanie
pojazdami różnych przewoźników.
Bilety metropolitalne – zarówno jednorazowe, jak
i okresowe – cieszą się szczególną popularnością
wśród osób dojeżdżających regularnie np. z Rumi
do Trójmiasta. Dzięki wybranemu biletowi
metropolitalnemu można przykładowo korzystać
z usług łączonych ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni
lub wybranego przewoźnika autobusowego
i pociągów SKM.
W przypadku śląskiego Metrobiletu integracja
posunięta jest jeszcze dalej – mieszkańcy GZM po
wykupieniu jednego biletu mogą poruszać się
pojazdami dowolnych przewoźników po całym
obszarze metropolii, zaś taryfy wyznaczone są
wyłącznie w oparciu o strefy dojazdu, a nie ofertę
przewoźników obsługujących poszczególne
połączenia.
– Prezydenci OMGGS są zdeterminowani by pójść
krok dalej i dla wszystkich 49 gmin stworzyć
wspólny zarząd transportu, by fakt istnienia granic
administracyjnych nie był już problemem. Chcemy
skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii –
podsumowuje Michał Glaser, dyrektor biura
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

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

Odpowiadamy na kolejne pytania, które są kierowane do Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej mailowo lub
poprzez Facebooka. Tym razem poruszamy tematy podziału miasta na dzielnice oraz bezpieczeństwa na drogach.
Pan Jakub: Dzień dobry, czy istnieje jakaś
oficjalna mapa dzielnic w Rumi? Nie raz
spieramy się ze znajomymi, kto mieszka
w której dzielnicy i właściwie nie mamy
żadnego oficjalnego źródła.
Odpowiedź: Rumia nie posiada formalnie
dzielnic, funkcjonują jednak nazwy
zwyczajowe nawiązujące do nazw wsi
i folwarków, które weszły w skład Rumi.
Co ciekawe, nigdy nie powstała mapa
obrazująca zasięg tych nazw, jednak pewien
pogląd na ich lokalizację dają mapy
dostępne pod linkiem:
http://rumia.e-mapa.net, najlepiej spojrzeć
na mapy z folderu „mapy przedwojenne”.

Pani Monika: Dzień dobr y, mieszkam
w Rumi przy ul. Towarowej. Chciałabym się
dowiedzieć, do jakiego wydziału należy
wystosować pismo z prośbą o wykonanie
dodatkowych progów zwalniających na
wysokości dworca kolejowego? Ruch uliczny,
jaki panuje tu od kilku lat, nie pozwala
bezpiecznie przedostać się pieszo na drugą
stronę, mimo iż istnieje już jeden próg
zwalniający. Kierowcy niestety za nic mają
sobie przejście usytuowane na wzniesieniu
i niejednokrotnie nie reagują na próbę
przejścia pieszych. Mało tego, osoby
mieszkające na tej ulicy oraz ulicach
przylegających mają problem z włączeniem

się do ruchu w związku z natężeniem, jakie tu
panuje. Do tego dochodzi brawura, mimo
znaków ograniczających prędkość do 40 km/h.
Odpowiedź: Takimi sprawami zajmuje się
Wydział Inżynierii Miejskiej, a dokładniej
Referat Inwestycji Drogowych. Zgłoszenia
można dokonać mailowo, wysyłając tekst
oraz zdjęcia pod adres urzad@um.rumia.pl,
lub skontaktować się z pracownikami
referatu telefonicznie: 58 679 65 43. Jeśli do
o p i s y w a n y c h p r z e z Pa n i ą w y k ro c z e ń
dochodzi nagminnie, dobrze byłoby je
n a n i e ś ć n a K r a j o w ą M a p ę Z a g ro ż e ń
Bezpieczeństwa, która jest dostępna pod
linkiem: https://mapy.geoportal.gov.pl.
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Poznali cyfrowy świat
Mieszkańcy Rumi i okolic przez kilka miesięcy mogli zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do
poruszania się po cyfrowym świecie. Było to możliwe, dzięki projektowi pod nazwą „Ja w internecie”, na
który miastu udało się zdobyć 150 tysięcy złotych. Przeszkolono łącznie prawie 300 osób.
Głównym celem projektu było przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń dla
osób w wieku 25+. Od grudnia 2018 roku uczestnicy spotkań dowiadywali się
między innymi, w jaki sposób korzystać z poczty elektronicznej i aplikacji
bankowej, jak prowadzić biznes w sieci i poruszać się po mediach
społecznościowych oraz co zrobić, gdy chcemy stworzyć własną stronę
internetową. Do celów szkoleniowych gmina zakupiła 24 laptopy, które po
zakończeniu projektu zostały przekazane miejskim szkołom.
Dwudniowe kursy przeprowadzono w siedmiu modułach tematycznych.
Uczestniczyły w nich łącznie 23 grupy, a wszystkie zajęcia odbywały się na
terenie Szkoły Podstawowej numer 7 w Rumi.
Ze szkoleń, zgodnie z planem, miały skorzystać między innymi osoby
niepełnosprawne, co się udało. Najliczniejsze grupy stanowili jednak
mieszkańcy, którzy ukończyli 44 lata oraz seniorzy.

– Jesteśmy pokoleniem, które nie miało dostępu do elektroniki w szkole,
a tu w bardzo przystępny sposób przekazano nam wiedzę na ten temat – mówi
Renata Grzesiak, uczestnicząca w programie seniorka. – Prowadzący był
bardzo kompetentny, a przekazana wiedza pozwoli mi nadążać za wszelkimi
nowościami, teraz czuję się pewniej. Takie kursy powinny być organizowane
częściej – podsumowuje.

Projekt „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju
kompetencji cyfrowych” zrealizowany został w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III:
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem programu, w imieniu
Ministerstwa Cyfryzacji, jest Fundacja Legalna Kultura. Projekt
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżetu państwa.

WSPOMINAMY EugeniuszA LademannA
– ODSZEDŁ artysta rzeźbiarz i wieloletni nauczyciel
W wieku 76 lat zmarł Eugeniusz Lademann – urodzony w Rumi rzeźbiarz,
wieloletni nauczyciel, odznaczony m.in. złotym Krzyżem Zasług oraz Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyrazy współczucia dla rodziny
i przyjaciół zmarłego składa burmistrz Michał Pasieczny wraz z pracownikami
urzędu, a także przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki wraz z całą radą.

Eugeniusz Lademann urodził się 18 grudnia
1942 w Rumi. Ukończył Zasadniczą Szkołę
Zawodową w Gdyni o specjalności rzeźbiarz
w kamieniu, a także Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w Orłowie, uzyskując maturę
i tytuł technika.
W latach 1964-1970 studiował w Państwowej

Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku
na wydziale rzeźby w pracowni prof. Franciszka
Duszenki. Specjalizował się w projektowaniu
rzeźbiarsko-architektonicznym w pracowni
prof. Adama Smolany.
W 1970 roku uzyskał tytuł magistra sztuki
i został nauczycielem pr zedmiotów
artystycznych w Państwowym Liceum Sztuk
Plastycznych w Gdyni Orłowie, a w 1978
kierownikiem warsztatów szkolnych. Od 1980
do 1983 był dyrektorem szkoły, a od 1983 do
2003 – zastępcą dyrektora.

Pracę dydaktyczną łączył z artystyczną,
uczestnicząc w wystawach międzynarodowych,
ogólnopolskich i okręgowych. Został
uhonorowany nagrodami ministra kultury
i sztuki, ministra edukacji narodowej oraz
Wydziału Kultury i Sztuki UW w Gdańsku.
Otrzymał odznaczenia: Zasłużony Działacz
Kultury, złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Był członkiem Zrzeszenia Kaszubsko
Pomorskiego.
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Rumiachceuczestniczyć
wbudowiefarmwiatrowychnaBałtyku
To może być jedna z największych inwestycji w historii polskiego
przemysłu energetycznego. Gdynia, Rumia, Kosakowo i Port Gdynia
podpisały list intencyjny w sprawie budowy zaplecza logistycznego
dla morskich farm wiatrowych na południowym wybrzeżu Bałtyku.
Warte miliardy złotych przedsięwzięcie z biegiem lat może
zaspokoić nawet 20% krajowego zapotrzebowania na energię.
Koniec epoki węgla
Obecnie Krajowy System Elektroenergetyczny
w Polsce, którego łączna moc przekroczyła 41
gigawatów, jest w ponad 70% oparty na
elektrowniach opalanych węglem. W najbliższych
latach wycofane zostaną z użytku najstarsze bloki
energetyczne, co wynika z ich wieku oraz poziomu
wyeksploatowania. To spowoduje, że do 2035 roku
niezbędne będzie wyłączenie ponad
2 0 - g i g a w a t o w y c h ź ró d e ł w y t w ó rc z y c h .
Rozwiązaniem tego problemu ma być rozwój
energetyki odnawialnej, która wypełni tę lukę,
a jednocześnie wpisze się w unijne i światowe
trendy.
Rząd przygotował więc strategię pozyskania
energii z nowych źródeł, a jednym z nich jest wiatr.
Najlepszym miejscem jego wykorzystania jest
obszar morski, gdzie wiatr wieje przez około 330
dni w roku. Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku
mają więc szansę odegrać kluczową rolę
w transformacji energetycznej Polski ku
gospodarce niskoemisyjnej, przyczynić się do
zagwarantowania bezpieczeństwa
energetycznego kraju oraz pomóc w walce
z zanieczyszczeniami powietrza.
Gospodarka złapie wiatr w żagle
Co ważne, usytuowanie wiatraków w odległości
ponad 20 kilometrów od linii brzegowej nie zakłóci
nadmorskiego krajobrazu polskiego wybrzeża,
a będzie motorem rozwoju gospodarczego
obszarów nadmorskich i całej Polski. Wyliczenia
ekspertów pokazują, że zainstalowanie morskich
farm wiatrowych o mocy 6 GW do 2030 roku
stworzy 77 tysięcy miejsc pracy w całym kraju,
wygeneruje około 60 miliardów złotych wartości
dodanej do PKB i 15 miliardów wpływów z tytułu
podatków CIT i VAT. Będą to gigantyczne
inwestycje, war te miliardy złotych, do
zrealizowania których potrzebny jest odpowiedni
port oraz rozległe zaplecze przemysłowousługowe na lądzie.
Lokalny potencjał
List intencyjny został podpisany 24 lipca na terenie
Urzędu Gminy Kosakowo. Tym samym, mając na
uwadze plany zawarte w Narodowym Programie
Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej, zarząd

Morskiego Portu Gdynia – we współpracy
z Gdynią, Rumią i Kosakowem – zaangażował się
w propagowanie priorytetów rozwoju energii
odnawialnej. Natomiast na terenie
wspomnianych samorządów miałoby działać
lądowe zaplecze budowy farm wiatrowych.
Do portu będą wpływać elementy konstrukcyjne
– tam będą też składane i stamtąd wypłyną, by
ostatecznie stanąć w morzu. Z kolei na terenie
gmin mogą funkcjonować zakłady produkujące
najróżniejsze materiały na potrzeby farm
wiatrowych oraz ﬁrmy obsługujące budowę.
To spowodowałoby konieczność stworzenia
setek nowych miejsc pracy.
– Podpisujące list intencyjny gminy, w tym
Rumia, mają szansę przyciągnąć ﬁrmy, które
będą bezpośrednio obsługiwały, zarówno
inwestycyjnie, jak i w fazie eksploatacji, farmy
wiatrowe. Wspólnie z Portem Gdynia i dwoma
samorządami chcemy przygotować możliwie
najbogatszą ofertę, żeby specjalizujące się w tym
przedsiębiorstwa wybrały właśnie nasz region –
podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. –
Mówimy tu przede wszystkim o przedsiębiorstwach, które będą bezpośrednio związane
z produkcją i serwisem farm wiatrowych, a do
tego potrzebne są odpowiednie tereny. Pojawi się

tam przemysł i usługi, do czego się mocno
przygotowujemy, a docelowo pojawi się również
wiele nowych miejsc pracy i potencjalnych
mieszkańców, którzy zasiedlą ten obszar na okres
kontraktu bądź nawet na stałe. Z całą pewnością
zwiększy to dochody gminy z tytułu różnych
podatków, co pozwoli na realizację większej
liczby działań społecznych – uzupełnia.
Z korzyścią dla wszystkich
W wieloletniej perspektywie, udział w tak
ogromnym przedsięwzięciu zapewni nie tylko
rozwój gdyńskiego portu, ale całego regionu,
który będzie zaangażowany w proces budowy,
eksploatacji oraz późniejszy serwis morskich
farm wiatrowych.
– Port Gdynia ma wieloletnie doświadczenie
w obsłudze ładunków ponadnormatywnych.
W latach 2007-2016 były przeładowywane
konstrukcje farm wiatrowych – wyjaśnia Adam
Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia.
– W związku z posiadanym potencjałem
infrastrukturalnym i zdolnościami
nawigacyjnymi, przeprowadziliśmy analizy
możliwości adaptacji posiadanych terenów pod
kątem przeładunku, składowania i montażu
elementów morskich elektrowni wiatrowych.
Wyniki wskazują, że jesteśmy gotowi do obsługi
morskich farm wiatrowych, zarówno w fazie
budowy, jak i eksploatacji.
Inwestycja na lata
R o z p o c z ę c i e b u d o w y f a r m w i a t ro w y c h
planowane jest na 2022 rok, związane z tym
prace oraz obsługa serwisowa będą realizowane
nieprzerwanie przez co najmniej 18 lat.

Na zdjęciu od Lewej: Marcin Majek – wójt gminy Kosakowo, Katarzyna Gruszecka-Spychała – wiceprezydent Gdyni, Adam
Meller – prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., Grzegorz Dyrmo – wiceprezes zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.,
Michał Pasieczny – burmistrz Rumi.

12 INWESTYCJE
12

Remonty w szkołach

Już we wrześniu uczniowie wrócą do szkół. Jak co roku w czasie wakacji
przeprowadzono szereg remontów i inwestycji, których celem jest
podniesienie jakości nauki w poszczególnych placówkach.
Place zabaw
Wśród najbardziej widocznych zmian w rumskich
szkołach są te związane z rozbudową
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Przy
Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Kościelna)
zmodernizowano wysłużony plac zabaw,
z którego korzystają nie tylko uczniowie, ale
i mieszkańcy okolic. W ramach inwestycji
wymieniono nawierzchnię oraz zestaw urządzeń
przeznaczonych do rozwoju psychoruchowego
dzieci.
Podobną inwestycję przeprowadzono przy Szkole
Podstawowej nr 4 (ul. Świętojańska). Placówka
zyskała urokliwy plac zabaw pełen drabinek,
huśtawek, sprężyn i zjeżdżalni ulokowanych na
bezpiecznej, piaskowej nawierzchni. Miejsce to
udostępniono uczniom już na początku czerwca
bieżącego roku. Podobnie jak w przypadku Szkoły
Podstawowej nr 1, jest to obiekt ogólnodostępny.
Nieco wcześniej, bo już w marcu 2019 roku,
otwarto plac zabaw „Strefa Radości” przy Szkole
Podstawowej nr 8 (ul. Rodziewiczówny). W jego
Winda przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących

obrębie umieszczono przyrządy służące do
rozwoju motoryki, koordynacji ruchowej
i orientacji przestrzennej najmłodszych.
Duże zmiany w ZSO
Miłośnicy sportu od początku czerwca 2019
oblegają też nowo otwarte boisko do siatkówki
plażowej, które wybudowane zostało przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących (Szkoła
Podstawowa nr 9, ul. Stoczniowców).
Obiekt wyposażono dodatkowo w trybuny. Jest to
kolejna w ostatnich latach inwestycja sportowa na
terenie jednej z największych rumskich placówek
oświatowych – wcześniej asfaltowe boisko
zastąpiono Orlikiem (boisko do piłki nożnej oraz
boisko wielofunkcyjne do tenisa, siatkówki czy
koszykówki), a w ostatnim czasie kompleks
wzbogacił się o tartanową bieżnię. Teraz do tych
obiektów dołączył plac dla miłośników siatkówki
w wydaniu plażowym.
Remonty większe i mniejsze
Dodatkowo w budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących końca dobiega remont
rozdzielnic elektrycznych zapewniających
prawidłowy obieg energetyczny. Na ostateczny
odbiór czeka też winda, która od nowego roku
szkolnego służyć będzie niepełnosprawnym
uczniom, a także rodzicom z wózkami. W tym
roku zlecono też stworzenie projektu
przebudowy kominów w zabytkowej części
Szkoły Podstawowej nr 1.
Po n a d t o w e w s z y s t k i c h p l a c ó w k a c h
przeprowadzane są mniejsze prace remontowe
inicjowane przez dyrekcje poszczególnych szkół.
W większości obejmują one malowanie sal,
drobne naprawy, wymiany mebli, a także szerzej
zakrojone prace porządkowe.

– Dla pracowników szkół wakacje to
bardzo intensywny okres. W tym
czasie najpierw zamykają oni dany rok
szkolny, a później przygotowują się do
pr zyjęcia nowych uczniów.
Prowadzone są większe i mniejsze
remonty. Placówka przeprowadza
generalne porządki. Szkoły, aby
zarobić np. na nowy sprzęt,
wynajmują pomieszczenia
kolonistom. Poszukiwane są osoby do
pracy. W ostatnich latach tych zadań
jest jeszcze więcej ze względu na
reformę edukacji, do której muszą
przystosować się nasze placówki.
To duże wyzwanie zarówno dla
dyrektorów, jak i nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi –
podsumowuje radna Teresa Hebel,
emerytowana nauczycielka oraz była
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.
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RUSZYŁ REMONT ULICY FILTROWEJ
Rozpoczął się długo oczekiwany remont ulicy Filtrowej w Rumi Janowie. Częściowo
gruntowa, częściowo wyłożona płytami yomb droga doczeka się utwardzonej
nawierzchni oraz udogodnień dla kierowców i pieszych.
Ważna inwestycja
O remont ulicy Filtrowej mieszkańcy Janowa wnioskowali od dawna.
Obecność w jej bezpośrednim sąsiedztwie parku Żelewskiego, Kościoła
pw. św. Jana z Kęt i Zespołu Szkół Ogólnokształcących od lat przekładała
się na zwiększoną liczbę pieszych (w tym dzieci) oraz pojazdów.
Dotychczas nawierzchnia drogi składała się z trudnego do pokonania
odcinka gruntowego oraz fragmentu wyłożonego płytami yomb.
W lipcu ruszył remont, którego celem jest poprawienie
dotychczasowego stanu ulicy.
Nowa ulica Filtrowa wyłożona zostanie kostką brukową.
Zmodernizowana zostanie także infrastruktura towarzysząca –
w pobliżu powstaną liczne miejsca parkingowe oraz chodnik. Ponieważ
ulica Filtrowa graniczy z parkiem Żelewskiego, w ramach inwestycji
zostanie także zagospodarowana okoliczna zieleń.
W obrębie ulicy powstanie długo oczekiwany próg zwalniający oraz
zostanie wyniesione skrzyżowanie. Ta modernizacja ma na celu
uspokojenie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa przechodniów –
przede wszystkim bawiących się na pobliskim placu zabaw dzieci.

Kolejne dofinansowanie
Budowa ulicy Filtrowej nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie
zdobyte z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także
wkład finansowy pochodzący od mieszkańców oraz deweloperów
budujących w pobliżu mieszkania. Rumia jest jedyną gminą
w województwie pomorskim, która otrzymała dotację w tym konkursie.
Łączny koszt drogi wyniesie ponad 1,4 miliona złotych, z czego ponad
połowa pochodzi ze zdobytych środków zewnętrznych.
– Na inwestycję udało się zdobyć pokaźne dofinansowanie ze środków
europejskich. Dodatkowe pieniądze zapewnili deweloperzy oraz
mieszkańcy, którym bardzo dziękujemy. W przyszłości planujemy też
poszerzenie ulicy Stoczniowców w celu ułatwienia dojazdu do pobliskiej
szkoły. Tę inwestycję również będziemy realizować ze środków
zewnętrznych – mówi Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej.
Za przebudowę ulicy Filtrowej odpowiada firma Abruko
z Władysławowa. Przewidywany termin zakończenia prac to listopad
bieżącego roku. W trakcie remontu mogą występować utrudnienia
w ruchu drogowym.

TRWAESTETYZACJAMIASTA
Stacja Kultura jeszcze
bardziej widoczna
Do tej pory przyjeżdżający do Rumi goście nie
wiedzieli, gdzie się kierować po wyjściu
z pociągu. Między innymi dlatego na budynku
dworca, od strony torów, pojawiła się nazwa
jednostki wraz z logo.

Więcej zieleni na
„
„zielonych wyspach
W sierpniu rozpoczną się dodatkowe prace
związane z zagospodarowaniem zieleni przy
ulicach Różanej i Topolowej. W ramach
inwestycji zasadzonych zostanie 20 drzew oraz
ponad 2500 sadzonek krzewów ozdobnych.
Prace zakończą się we wrześniu.
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Mieszkania
Komunalne
Na zewnątrz prowadzone są prace związane
z odprowadzeniem wód opadowych. Wewnątrz
budynku równolegle postępuje wnoszenie ścian
działowych, rozprowadzanie instalacji elektrycznej
i sanitarnej oraz tynkowanie.
Inwestycja realizowana ze środków
zewnętrznych.

Modernizacja placu
zabaw w parku
Żelewskiego
Zakończyły się prace budowlane. Trwają prace
porządkowe związane z zagospodarowaniem
zieleni.
W ramach inwestycji zamontowano m.in. zestaw
z piaskownicą, zestaw sprawnościowy, huśtawki,
kosz do koszykówki, berek na sprężynach i elementy
małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
Wymieniona została również nawierzchnia.
BUDŻET OBYWATELSKI

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu
Obywatelskiego.

Modernizacja placu
zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 1
Trwają prace budowlane, ich zakończenie
planowane jest na pierwszą połowę sierpnia tego
roku. W ramach inwestycji powstanie plac zabaw
dla 70 dzieci w wieku 3-14 lat. Zamontowane
zostaną m.in. 3 zjeżdżalnie, trap i ścianka
wspinaczkowa. Wymieniona zostanie również
nawierzchnia.
BUDŻET OBYWATELSKI

Inwestycja realizowana w ramach Budżetu
Obywatelskiego.

INWESTYCJE

15
15

aktualizacja
Modernizacja mostku
przy przystanku
autobusowym
(ul. Starowiejska)
Zakończyły się prace budowlane. Trwa procedura
odbioru. W ramach inwestycji wykonano remont:
barierek, przyczółków mostu, konstrukcji nośnej
mostu, a także wymieniona została zdegradowana
nawierzchnia.
Inwestycja realizowana ze środków własnych.

Chodnik na
ul. Hallera
Trwają ostatnie prace porządkowe związane
z wymianą nawier zchni chodnika po
południowej stronie.
Inwestycja realizowana ze środków
własnych.

Chodnik ul. Wybickiego

ul. Filtrowa

Trwają ostatnie prace porządkowe związane z wymianą nawierzchni
chodnika.

Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem zbiorników infiltracyjnych
(dot. odprowadzania wody z drogi).

Inwestycja realizowana ze środków własnych.

Inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych.
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Sportowcyonowymstadionie

Grzegorz Grinholc, nauczyciel wychowania ﬁzycznego, lekkoatleta,
wicemistrz świata w chodzie sportowym na dystansie 10 km
(Budapeszt, 2014 r., klasa masters): Nowa bieżnia umożliwi
prowadzenie treningów interwałowych czy rytmowych, a przede
wszystkim organizację zawodów lekkoatletycznych wyższej rangi niż te
dotychczasowe. W obrębie obiektu zaplanowano też miejsca, w których
można doskonalić technikę skoku w dal czy skoku wzwyż. Polecam
korzystanie z obiektu zarówno sportowcom, jak i amatorom. Warto też
pamiętać, że nawierzchnia tartanowa jest o wiele bardziej sprężysta niż
kostka brukowa czy asfalt, dzięki czemu minimalizuje ryzyko urazów
w obrębie stawów. Biegając na nawierzchni tartanowej o wiele łatwiej
kontrolować również prawidłową technikę biegu.

Nowabieżnia
gotowa
Mieszkańcy Rumi mogą już korzystać ze
zmodernizowanego stadionu MOSiR.
Największa zmiana dotyczy bieżni, która
zyskała nową tartanową nawierzchnię
Szeroko zakrojona inwestycja
Przez lata żwirowa nawierzchnia bieżni utrudniała treningi
lekkoatletyczne prowadzone wśród uczniów szkół czy
zawodników lokalnych klubów sportowych. W lipcu tego roku
problem ten został ostatecznie rozwiązany.
Nowa bieżnia wykonana jest z charakterystycznego czerwonego
tartanu, czyli specjalnego tworzywa poliuretanowego, wyjątkowo
odpornego na ścieranie. Tartanu używa się nie tylko do
wykładania bieżni, lecz także rozbiegów, rzutni i boisk
sportowych. Powszechnie stosuje się go w obrębie obiektów
lekkoatletycznych na całym świecie.
Na dystansie 400 metrów bieżnia podzielona została na cztery
tory. W dodatkowe dwa tory wyposażony został dystans 100
metrów.
Nowa bieżnia to jednak nie wszystko. W ramach inwestycji
przebudowano także m.in. rozbieg do skoku w dal i trójskoku oraz
rzutni do rzutu kulą. Obiekt doczekał się też częściowo
modernizacji ogrodzenia oraz skarpy pod dawnymi trybunami.
Powstało również nowe oświetlenie.

Piotr Biankowski, pływak, pobił rekord Polski w pływaniu w lodowatej
wodzie na dystansie 1 mili „Ice Mile”: Budowa nowej bieżni to bardzo
ważna, potrzebna i po prostu fajna inwestycja. Gorąco liczę, że nowy
obiekt zachęci do uprawiania sportu młodszych i starszych. Sam
z pewnością będę z niego korzystał. Cieszę się, że Rumia stawia na
sport, a co za tym idzie poprawę zdrowia swoich mieszkańców. Do pełni
szczęścia brakuje już tylko porządnej sportowej pływalni.

Karol Zalewski, trener personalny, triathlonista, dwukrotny zwycięzca
ultramaratonu „Ultra-Janosik” na dystansie 75+ i 80+ km (klasa
masters): Otwarcie nowej bieżni pozytywnie wpłynie na jakość
treningów lekkoatletycznych, podniesie bezpieczeństwo i komfort
trenujących. Z bieżni będzie można korzystać za darmo, co z pewnością
przełoży się na liczbę chętnych do treningu. W wielu miastach za
korzystanie z takich obiektów trzeba zapłacić. Warto przy okazji
przypomnieć o dobrej praktyce używania torów biegowych: osoby
biegnące wolniej powinny korzystać z zewnętrznych torów,
te wewnętrzne zwyczajowo przeznaczone są dla szybszych biegaczy.
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SZANSANAHALĘSPORTOWĄPRZYSPNR1
Kolejna hala sportowa może powstać przy Szkole Podstawowej nr 1. Podczas czerwcowej sesji
Rady Miejskiej wyrażono zgodę na dzierżawę części terenu szkolnego pod budowę dwóch
obiektów sportowych typu namiotowego.
Z pożytkiem dla uczniów i mieszkańców
Planowana umowa z inwestorem zakłada,
że obiekt wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym udostępniony zostanie
nieodpłatnie uczniom szkoły w godzinach
lekcyjnych. Po godzinach pracy placówki
z obiektu korzystać będzie dzierżawca na
zasadach określonych szczegółowo
w umowie.
Oznacza to, że uczniowie zyskają
nowoczesny obiekt sportowy, który pozwoli
urozmaicić zajęcia wychowania ﬁzycznego,
zaś mieszkańcy Rumi za opłatą będą mogli
skorzystać z oferty nowej hali sportowej.
Pozwoli to odciążyć obleganą – szczególnie
w sezonie jesienno-zimowym – halę
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Kolejna inwestycja
Nie jest to pierwsza tego typu inwestycja
realizowana w Rumi. Na podobnych
zasadach wydzierżawiono teren pod

budowę hali namiotowej przy Szkole
Podstawowej nr 7. Także w tym przypadku
dzierżawca, po wybudowaniu obiektu na
własny koszt, nieodpłatnie udostępni go
uczniom szkoły, zaś działalność komercyjna
będzie prowadzona po godzinach
lekcyjnych.
N a u c z y c i e l e i t re n e r z y z g o d n i e
podkreślają, że budowa obu obiektów
stworzy lepsze warunki do prowadzenia
zajęć sportowych. Z nowych hal korzystać
będą zarówno uczniowie, jak i zawodnicy
lokalnych klubów. Otwarta oferta
komercyjna obu obiektów może okazać
się szczególnie atrakcyjna zimą, kiedy
korzystanie z zewnętrznych boisk bywa
utrudnione ze względu na pogodę.
Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie
konkursu w sprawie pr zyznania
doﬁnansowania na budowę hali
sportowej przy SP nr 6.

– Rozwój bazy sportowej, szczególnie przy szkołach,
to jeden z naszych priorytetów. Dzięki budowie takich
obiektów zajęcia wychowania ﬁzycznego będą mogły być
prowadzone w atrakcyjny sposób, a to z pewnością
przełoży się na wzrost zainteresowania sportem wśród
najmłodszych. Jest to dla gminy rozwiązanie
niskokosztowe. W zamian za udostępnienie działki
inwestor we własnym zakresie wybuduje halę namiotową,
z której nieodpłatnie będą mogli korzystać uczniowie, a na
zasadach komercyjnych także mieszkańcy. Budowa tego
obiektu rozszerzy ofertę sportową w tej części miasta –
mówi radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz.

Mevo w liczbach
Od 26 marca, czyli dnia uruchomienia systemu Mevo,
jego użytkownicy przejechali na terenie Rumi ponad
120 tysięcy kilometrów, a jednoślady wypożyczono
już blisko 30 tysięcy razy. Statystyki mówią same za
siebie – projekt się sprawdza.
Jak informuje Obszar Metropolitalny Gdańsk-GdyniaSopot, do tej pory zarejestrowało się ponad 3300
użytkowników wskazujących Rumię jako miejsce
zamieszkania. Co ciekawe, osoby te często korzystają
z jednośladów nie tylko po to, by poruszać się po
mieście, ale również pokonują większe dystanse.
Tylko w ostatnim miesiącu na około 10 tysięcy
wypożyczeń, których dokonano w Rumi, około 500
zakończyło się w sąsiedniej Redzie, około 900 w Gdyni
i około 500 w bardziej oddalonym Gdańsku. Rzadziej
użytkownicy kierowali się do Sopotu, Pruszcza

Gdańskiego, Żukowa, Tczewa, Pucka, Władysławowa
i Kartuz.
Pochodzące z systemu statystyki pozwalają również
wskazać najczęściej odwiedzane stacje. W lipcu były to
punkty nr 10300 (ul. Starowiejska) oraz 10305
(ul. Dębogórska), z których wypożyczano rowery kolejno
733 oraz 670 razy. Co ciekawe, również przy tych stacjach
najczęściej zwracano jednoślady.
Jeśli chodzi o usterki, to na terenie Rumi od
uruchomienia systemu zgłoszono ich 2917, z czego
2201 stanowią automatyczne zgłoszenia rozładowanej
baterii, a 716 zawiadomienia od mieszkańców.
Przypominamy, że do dyspozycji mieszkańców Obszaru
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot docelowo
będzie ponad 4000 wspomaganych elektrycznie
rowerów, które mają się pojawić jeszcze w sierpniu.
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szansą na rozwój miasta

Partnerstwo publiczno-prywatne
Edukacja, transport, opieka społeczna, gospodarka komunalna, administracja, kultura i sport – na to
wszystko samorząd musi znaleźć pieniądze. Wydatki te powodują, że na inwestycje do roku 2018 Rumia
przeznaczała ok. 10% rocznego budżetu. W praktyce jest to około kilkunastu milionów złotych. Właśnie
dlatego władze Rumi konsekwentnie starają się o wszelkie dotacje i szukają kolejnych sposobów, by
utrzymać odpowiednie tempo rozwoju. Jednym z rozwiązań jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).
W ścisłej współpracy
PPP to narzędzie umożliwiające realizację zadań
publicznych we współpracy z prywatnym
partnerem, którego wyłania się w formie przetargu
nazywanej „dialogiem konkurencyjnym”. Zakres
wspólnych działań w PPP jest szerszy niż
w tradycyjnym modelu zamówienia i jest to
współpraca długoterminowa, która nie ogranicza
się wyłącznie do wybudowania danego obiektu,
lecz obejmuje okres jego eksploatacji. Dłuższy jest
również proces przygotowawczy.
– Tego typu współpraca pomiędzy samorządem
a prywatnym partnerem zakłada długi okres
negocjacyjny, czyli dialog konkurencyjny –
wyjaśnia Mateusz Szulc, kierownik Referatu
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. – Potencjalni
partnerzy ustalają wówczas zarówno warunki
techniczne inwestycji, jak i nakłady finansowe oraz
zakres świadczeń i utrzymania inwestycji, który
będzie świadczony w okresie trwania umowy, a po
negocjacjach przedstawiciele gminy wybierają
najkorzystniejszą ofertę – dodaje.
Związani na lata
Takie porozumienie przeważnie zawiera się na
okres od 10 do 40 lat. W tym czasie partner
prywatny, w ramach okresowego wynagrodzenia,
utrzymuje obiekt i zapewnia jego dostępność, lub
też świadczy w nim usługi dla samorządu czy
mieszkańców.
Utrzymanie obiektu przez prywatnego partnera
daje urzędowi gwarancję odpowiedniej jakości.
P r z e d s i ę b i o rc a j e s t z a i n t e re s o w a n y
wybudowaniem możliwie najlepszej infrastruktury,
ponieważ to on będzie ponosić konsekwencje
zastosowania określonych rozwiązań technicznych
i materiałów.

– Jest wiele przykładów w Polsce, gdzie tego typu
przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem. Warto tu
wspomnieć o Centrum Haffnera oraz dworcu
kolejowym w Sopocie, o inwestycjach na gdańskiej
Wyspie Spichrzów czy też o budynku Sądu
w Nowym Sączu – wymienia Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi. – Dziś PPP stanowi alternatywę
dla samorządów i możliwość dalszej realizacji
bardzo potrzebnych inwestycji. Zwłaszcza
w obliczu zrzucanych przez rząd na samorządy
dodatkowych obciążeń finansowych związanych
między innymi z oświatą – zaznacza.
Głównym celem nowy ratusz
Rumia dostrzega w PPP szansę na realizację kilku
poważnych inwestycji, dlatego stworzony został
specjalny referat, którego jednym z celów jest
budowa nowego ur zędu w wariancie
bezgotówkowym, gdzie miasto w zamian za
wybudowany budynek odda partnerowi
prywatnemu działkę, na której jest zlokalizowany
obecny urząd.
– Pozyskujemy kolejne tereny u zbiegu ulic
Starowiejskiej i Dąbrowskiego, dzięki czemu
będziemy mogli wykorzystać walory rzeki. Chcemy
tam stworzyć schody terenowe, aby rzeka była
bardziej dostępna. Poprawi się też jakość
pełnionych przez urząd usług oraz pojawi się
s z a n s a n a s t w o r z e n i e p re s t i ż o w e g o
i reprezentacyjnego centrum miasta, a także
odpowiednią liczbę miejsc parkingowych –
tłumaczy Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
– W związku z poszerzeniem terenu pod „projekt
Centrum” musimy powtórzyć niezbędne analizy i
niezwłocznie pr zystąpimy do dialogu
konkurencyjnego, w którym wyłonimy partnera –
zapowiada.

Wielotorowe działanie
Kolejnymi przedsięwzięciami, na których skupi się
Referat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, będą
m.in. budowa nowej siedziby MOPS-u, rozbudowa
bazy noclegowej MOSiR-u, przebudowa ponad
3 kilometrów dróg w rejonie ulicy Topolowej, a także
budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy
Rajskiej.
– Wyłoniony w dialogu konkurencyjnym prywatny
partner otrzyma w zamian działki pod zabudowę
mieszkaniową i usługową w rejonie ulic Topolowej
i Rajskiej. Jest to około 11 hektarów terenu, na
którym, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, ma powstać
nowoczesne osiedle jednorodzinne – mówi
burmistrz Michał Pasieczny.
Wysiłek, który popłaca
W najbliższych tygodniach Rumia zbada
zainteresowanie potencjalnych partnerów
realizacją inwestycji w zaproponowanej formie.
Od wyników testów rynku uzależniona jest dalsza
procedura, czyli przygotowanie szerokich analiz
technicznych, ekonomicznych oraz prawnych.
– Proces przygotowania partnerstw publicznoprywatnych jest bardzo długi, ponieważ wiąże się
ze wspólnym przygotowaniem inwestycji,
odpowiednim podziałem ryzyka dla stron oraz
opracowaniem optymalnej konstrukcji
finansowania przedsięwzięcia – podkreśla
Mateusz Szulc. – Biorąc jednak pod uwagę sytuację
finansową samorządów i chęć dalszego
inwestowania w miejską infrastrukturę, PPP
stanowi szansę na rozwój, więc warto podjąć ten
wysiłek. Mimo że wiele gmin w ogóle o tym nie myśli
– podsumowuje kierownik Referatu Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.
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Dbajmy o porządek na ulicach

Okres letni sprzyja większej ilości odpadów – szczególnie plastikowych butelek i pojemników, które
są generowane przez mieszkańców. Zdarza się, że takie śmieci nie traﬁają do śmietników,
a do przestrzeni miejskiej. Jak możemy temu przeciwdziałać?
Stop śmieceniu!
Mieszkańcy, którym bliska jest dbałość
o porządek na ulicach Rumi – a takich osób jest
zdecydowana większość – mają kilka możliwości
reagowania na śmiecenie.
W przypadku zaobserwowania nielegalnych,
dzikich wysypisk należy skontaktować się albo ze
strażą miejską (tel. 58 671 94 73 lub 58 679 35 55),
albo bezpośrednio z Wydziałem Polityki
Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Rumi (tel. 58 679 65 60).
W Rumi funkcjonuje też bezpłatna aplikacja, za
pośrednictwem której można nie tylko zgłosić
swoje uwagi dotyczące gospodarki odpadami,
lecz także sprawdzić najbliższe punkty

Zieleń przy
ul. Żwirki
i Wigury
Na skwerze przy pomniku Armii Krajowej
pojawiły się nowe nasadzenia roślinności.
Przedsięwzięcie było realizowane we
współpracy z lokalnym deweloperem,
który sﬁnansował wszystkie prace.

selektywnej zbiórki odpadów oraz harmonogram
wywozu śmieci. Aplikację można pobrać
bezpłatnie na smartfona.
Nowe pojemniki
W Rumi można również zgłaszać propozycje
lokalizacji nowych pojemników na śmieci.
Weryfikowaniem informacji od mieszkańców
zajmuje się wspomniany już Wydział Polityki
Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska.
Decyzja o dostawieniu nowych pojemników
uzależniona jest od kilku czynników – przede
wszystkim odległości innych koszy i stopnia ich
wykorzystania w danym obszarze. Każdego roku
na terenie Rumi dostawiane są kolejne kosze na

Wydział Polityki Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Rumi tel. 58 679 65 60
Straż Miejska:
tel. 58 671 94 73 lub tel. 58 679 35 55
śmieci, szczególnie w obszarach o zwiększonym
natężeniu ruchu pieszego. W mieście rośnie też
liczba pojemników dedykowanych właścicielom
zwierząt.
Do Wydziału zgłosić można także informacje
o konieczności opróżnienia kosza – np. w sytuacji,
w której śmieci nie mieszczą się w pojemniku lub
odpady są szczególnie uciążliwe dla otoczenia.
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SPRAWY SPOŁECZNE

MNIEJPLASTIKU,WIĘCEJZDROWIA
Od połowy XX wieku na naszej planecie wyprodukowano łącznie ponad 8 miliardów ton
plastikowych odpadów. Tylko 20% z nich traﬁło do recyklingu. Tak duża ilość śmieci bardzo
negatywnie wpływa na ekosystem naszej planety, zanieczyszczając morza i oceany na całym świecie.
Naukowcy szacują, że dalsze zużycie plastiku
na obecnym poziomie może doprowadzić do
wymarcia setek gatunków ryb i ptaków.
Odpady stanowią także zagrożenie dla
człowieka – mikroplastik coraz częściej trafia
do mięsa ryb, a w konsekwencji do jedzenia,
które spożywamy.
W nowym cyklu artykułów podpowiadamy jak
w prosty sposób ograniczyć zużycie plastiku
w domu, pracy, sklepie oraz restauracji.
CZĘŚĆ I – JAK OGRANICZYĆ ZUŻYCIE
PLASTIKU W DOMU
#1 Przede wszystkim – woda!
Drugim po workach foliowych najbardziej
powszechnym plastikowym odpadem są
butelki PET (czyli wykonane z politereftalanu
etylenu). Wiele z nich wykorzystywanych jest
do przechowywania wody. Tymczasem
zamiast kupować wodę spakowaną
w standardowy „sześciopak”, o wiele taniej,
wygodniej i zdrowiej jest korzystać z wody
płynącej przez nasze krany. W zdecydowanej
większości polskich miast „kranówka” jest
w p e ł n i z d ro w a , c z y s t a , re g u l a r n i e
kontrolowana i można ją bez obaw spożywać
bez gotowania. Ostrożniejsze osoby mogą

skorzystać z dzbanków filtrujących
wielokrotnego użytku lub filtrów
montowanych bezpośrednio na kran.
#2 Słoik lepszy niż folia
Kto je ostatki jest piękny i gładki! Resztki
z obiadu czy niewykorzystane podczas
gotowania składniki można schować do
czystego słoika po dżemie, sosie czy ogórkach.
Owijanie ich folią spożywczą lub zamykanie
w torebkach strunowych generuje niepotrzebne
odpady. Tymczasem szkło zatrzymuje aromat
danego produktu i zapobiega przejmowaniu
zapachu przez inne artykuły spożywcze. I robi
to równie dobrze, co plastik.
#3 Groźne szczoteczki
Szczoteczka do zębów wydaje się niegroźna,
jednak to jeden z najniebezpieczniejszych
odpadów plastikowych. Dyskusyjny jest też
wpływ plastikowej szczoteczki na nasze
zdrowie. Osoba zmieniająca szczoteczkę raz
na trzy miesiące, czyli zgodnie z zaleceniami
dentystów, w ciągu swojego życia może zużyć
ich nawet kilkaset. Czy to oznacza,
że powinniśmy zrezygnować z mycia zębów?
Nic podobnego! Plastikową szczoteczkę
można zastąpić na coraz popularniejszą
szczoteczkę bambusową, która jest zdrowsza
i neutralna dla środowiska. Poza tym kosztuje

około 10 złotych i dostępna jest w większości
aptek.
#4 Mydło (w kostce) wszystko umyje
W ostatnich latach mydło w kostce straciło na
popularności. Wyparło je mydło w płynie
pakowane w plastikowe dozowniki, które
stanowią jednocześnie powierzchnię
reklamową przekonującą potencjalnych
klientów do zakupu. Tymczasem ziołowe,
owocowe czy mleczne mydła w kostce
niejednokrotnie są znacznie skuteczniejsze od
żelu. Podczas namydlania usuwają złuszczony
naskórek, a do tego są tańsze i bardziej
wydajne.
#5 Segregacja odpadów
Segregacja odpadów bywa nieco uciążliwa,
szczególnie dla osób mieszkających
w mniejszych lokalach, jednak warto się do
niej przekonać. Kompostowanie resztek
żywności, wyrzucanie śmieci do
dedykowanych pojemników czy ograniczanie
liczby zużytych worków na śmieci mają
szczególny wpływ na ograniczenie
zużywanego przez nas plastiku. Jednak co
najważniejsze – ułatwia recykling
szczególnie szkodliwych odpadów, które
odpowiednio rozdzielone nie trafiają do
ekosystemu, a są ponownie wykorzystywane.
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Z WIZYTĄ W DWORKU POD LIPAMI

Czy wiesz że...
dziecko rozwija się najszybciej
poprzez zabawę?
Wakacje to czas na odpoczynek od szkolnych
zajęć, podręczników i sprawdzianów. W tym
okresie dzieci często korzystają z oferty
miejskich placówek kultury i sportu,
wyjeżdżają na kolonie tematyczne czy też
odpoczywają w rodzinnym gronie. Nie oznacza
to jednak, że niczego się nie uczą. Podczas
kreatywnych zabaw dzieciaki chłoną wiedzą
niczym gąbki, a nowe umiejętności nabywane
są mimochodem. Jaką „edukacyjną rozrywkę”
oferuje najmłodszym mieszkańcom Rumia?
Albert Einstein powiedział, że zabawa jest
najwyższą formą nauki i zdaje się, że mieszkańcy
Rumi w pełni popierają to stwierdzenie. Dzięki ich
pomysłom i zaangażowaniu, dzieci mają szansę
rozwijać się właśnie w ten sposób. Świetnym tego
przykładem są realizowane przez Miejski Dom
Kultury, w ramach Budżetu Obywatelskiego,
warsztaty majsterkowania pod nazwą „Do it
yourself” (tłum. zrób to sam). Zajęcia okazały się
być strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi
o zainteresowanie dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Półkolonie opierają się na kilku blokach
tematycznych, dzięki którym najmłodsi

wzmacniają wiarę we własne możliwości,
odkrywają swoje talenty, zdobywają wiedzę
techniczną i pokonują mniejsze oraz większe
słabostki. Jednym z bloków jest nowoczesny
warsztat, gdzie mali majsterkowicze samodzielnie
posługują się stolarskim ołówkiem, miarką,
poziomicą i śrubokrętami. Natomiast pod opieką
instruktora sięgają po wiertarkę, wkrętarkę, piłę
stołową, pistolet do kleju oraz zszywacz elektryczny.
Nie brakuje także materiałów, na których dzieci
mogą wypróbować te narzędzia.
Kolejnym intensywnym blokiem tematycznym są
warsztaty konstruktorskie, gdzie praca odbywa się
w parach. Każdy zespół ma za zadanie złożyć jeden
z modeli LEGO Mindstorms. Zabawa opiera się na
b u d o w i e p ro g r a m o w a l n y c h ro b o t ó w
z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni,
kół, osi oraz innych technicznych elementów.
W ten sposób dzieci nabywają umiejętność
interpretacji dwuwymiarowych rysunków oraz
wcielają się w inżynierów poprzez budowę,
testowanie, korekcję błędów, poprawę projektu,
pomiar wielkości fizycznych, analizę danych,
a także rozwijają umiejętności komunikacyjne,
szczególnie w zakresie języka technicznego

i naukowego słownictwa.
Wszystko to wydaje się być twardym orzechem do
zgryzienia, lecz dla uczestników zajęć jest po prostu
ciekawą formą spędzania wolnego czasu, a zadania
nie sprawiają im żadnych kłopotów.
Nasi mali rumscy inżynierowie kończą wakacyjne
półkolonie z majsterkowania 21 sierpnia, jednak ze
względu na zainteresowanie planujemy
kontynuację tego typu zajęć technicznych.
Niewykluczone, że w przyszłości utworzymy dla
nich specjalną sekcję.
Agnieszka Skawińska, dyrektor MDK-u.

„Ni Czyta Dobre Literatur , Czyta Najlep ą”
„Mazurscy w podróży” Agnieszki Stelmaszyk
Książka „Mazurscy w podróży. Bunia kontra
fakir” to pierwszy tom nowej serii napisanej
przez znaną autorkę powieści dla dzieci
i młodzieży – Agnieszkę Stelmaszyk.
Głównym bohaterem i zarazem narratorem tej
ciekawej i zabawnej powieści jest jedenastoletni
Jędrek Mazurski, który wspólnie z rodzicami,
niewiele starszą kuzynką oraz babcią wyrusza
w podróż po Europie. Towarzysząc bohaterom,
odwiedzimy i poznamy takie miasta jak:
Frankfurt, Orange, Carcassonne, Blanes,
Barcelonę, Cannes, Wenecję, Padwę, Wiedeń,
a także Wałbrzych z zamkiem Książ.
Książka ta nie jest jednak wyłącznie zabawną
historyjką o podróżniczych perypetiach rodziny,
ale posiada również wątki kryminalne. Przez

całą podróż Jędrek próbuje rozwiązać zagadkę,
kim jest tajemniczy fakir i jego banda, którą
spotykają prawie na każdym kroku swojej
wyprawy.
Dodatkowym atutem książki jest to, że autorka
umieściła w niej informacje i ciekawostki
dotyczące wszystkich miast, które odwiedzili
Mazurscy, a ilustrację do opowieści stanowią
autorskie fotografie pisarki z tych miejsc.
Powieść Agnieszki Stelmaszyk jest świetnym
wyborem na wakacje. Myślę, że po tej lekturze
młodsi czytelnicy nie będą mogli się doczekać
następnego tomu o przygodach rodziny
Mazurskich!
Polecam, Daria Ignatowska, Stacja Kultura
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Tajemnica kamienia Wilhelma
Przy leśnej drodze łączącej Rumię ze Zbychowem, około
dwóch kilometrów na południe od Góry Markowca,
znajduje się tajemniczy pomnik w kształcie głazu ze
śladem po żeliwnej tablicy, wielokrotnie opisywany na
łamach lokalnej prasy – także w niniejszej rubryce*.

Dotychczas istniało
kilka teorii na temat
jego dziejów. Dzięki
pr zeprowadzonym
w ostatnich miesiącach
badaniom udało się
ustalić związane z nim
szczegóły.
Tablica żeliwna z propozycją tłumaczenia

Cesarz w Zagórzu?
Pierwszym krokiem na drodze poznania historii nietypowego pomnika
było odkrycie i zabezpieczenie pozostałości żeliwnej tablicy dokonane
przez badaczy lokalnej historii – m.in. Jerzego Romela i Kazimierza
Klawitera. Tablica rozbita na dziesiątki większych i mniejszych elementów
ujawniała dwie zasadnicze informacje: pomnik poświęcony był cesarzowi
Wilhelmowi, a zdobiła go data 22 marca 1897 r.
Pierwsza kompleksowa teoria dotycząca monumentu zakładała,
że zagórski obiekt jest tzw. kamieniem myśliwskim upamiętniającym
cesarskie polowanie. Podobne głazy można współcześnie odnaleźć
w dawnych Prusach Wschodnich oraz na Śląsku.
Oznaczałoby to, że 22 marca 1897 roku Rumię i Zagórze odwiedził sam
cesarz Wilhelm II Hohenzollern. Miał rzekomo upolować w naszych lasach
głuszca (gatunek ptaka), od którego wydarzenia miejsce nazwano
„Auerhahn” (z niem. „głuszec”). Stąd miała się też wziąć nazwa leśnej
restauracji Eduarda Claassena, która istniała na przełomie XIX i XX wieku
w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika.
Mimo iż teoria wydawała się prawdopodobna, przegląd pruskich gazet
z marca 1897 roku całkowicie ją wyklucza – z całą pewnością można
stwierdzić, że 22 marca 1897 roku cesarska para przebywała w Berlinie,
o czym informowano szczegółowo na łamach prasy (np. w marcowych
wydaniach toruńskiego Thorner Presse z 1897 r.). Obecność Wilhelma II
w stolicy miała związek z ważnymi obchodami, które mają też znaczenie
dla dziejów zagórskiego pomnika.
Kaiser Wilhelm der Grosse
Dzień 22 marca 1897 roku był dniem wyjątkowym w całym Cesarstwie
Niemieckim. Równo sto lat wcześniej – 22 marca 1797 roku – urodził się
dziadek Wilhelma II – Wilhelm I, nazywany Wielkim lub Białobrodym.
Zmarły w 1888 roku cesarz był jedną z najważniejszych postaci w pruskiej
historii. W czasie swojego długiego życia doprowadził do odrodzenia
Cesarstwa Niemieckiego. Nic więc dziwnego, że chcąc uhonorować
zasługi monarchy, hucznie świętowano setną rocznicę jego urodzin.

Na dzień 22 marca 1897 roku w całym kraju zaplanowano oficjalne
obchody (tzw. „Die Hundertjahrfeier”). W tym czasie organizowano
akademie, spotkania, składano wieńce i... wznoszono pomniki. Nie inaczej
było w pruskim wówczas Zagórzu.
Leśnicy świętują!
Dzień 22 marca 1897 roku okazał się więc ważnym pruskim świętem i to
z nim związana była data wyryta na żeliwnej tablicy przytwierdzonej
dawniej do kamienia. To przypuszczenie potwierdziła wnikliwa analiza jej
pozostałości. Wśród liter układających się w słowa „Wilhelm” dostrzec
można dość wyraźny napis „Grosse”, czyli „Wielki”. Taki tytuł dodawano
wyłącznie Wilhelmowi I.
Zagadką pozostawały okoliczności erekcji pomnika. Czy wzniósł go
Eduard Claassen – właściciel leśnej restauracji – w celach, nazwijmy je,
marketingowych? A może powstał on z inicjatywy samych mieszkańców?
Odpowiedzi na te pytania przyniosła dopiero dalsza kwerenda pruskiej
prasy, a konkretniej gdańskiego dziennika „Danziger Courier” z 26 marca
1897 roku. W periodyku, wśród licznych depeszy z prowincji, znajdował się
opis obchodów „Die Hundertjahrfeier” w Zagórzu.
Artykuł opisywał przebieg wizyty w zagórskich lasach 41
umundurowanych pracowników okolicznych nadleśnictw:
gniewowskiego, wejherowskiego, oliwskiego i chylońskiego. Według
autora relacji, leśnicy zasadzili z okazji stulecia urodzin Wilhelma I pięć
okolicznościowych dębów, które nazwali na cześć pruskich bohaterów
narodowych: Wilhelma I, Fryderyka III, Wilhelma II (wówczas
panującego), Bismarcka oraz grafa Moltke.
W artykule nie wspomniano o okolicznościowym kamieniu, a mimo to
przytoczone szczegóły geograficzne (bliskość dworca, informacja
o gospodzie Nehringa) wskazywały, że oficjalna część obchodów musiała
odbywać się właśnie w okolicy zagórskiego pomnika.
Gazeta, tablica i zdjęcie
Historyczną zagadkę udało się wstępnie rozwikłać dopiero po ponownej
analizie pozostałości tablicy. Pomieszane, trudne do połączenia litery
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i fragmenty wyrazów, po lekturze wspomnianego doniesienia prasowego
zaczęły odkrywać swoją tajemnicę. Możliwe stało się połączenie lub
odkrycie nowych słów: „Oberförstereien” („nadleśnictwa”) czy
fragmentów nazw „Oliva”, „Gnewau”, „Kilau” i innych. Zgadzały się one ze
szczegółami podanymi w „Danziger Courier z 26 marca 1897 r.
Ze względu na zły stan tablicy na tym etapie wciąż nie można było jednak
z całą pewnością połączyć artykułu o okolicznościowych dębach
z zagórskim pomnikiem.
Tym razem z pomocą przyszło jedno z najcenniejszych zdjęć dawnego
Zagórza znajdujące się w zbiorach Kazimierza Klawitera. Przedstawia ono
restaurację leśną Auerhahn z ok. 1900 roku. W tle zdjęcia widać zarysy
słupków otaczających pomnik oraz tajemnicze pionowe kształty.
Dobra jakość fotografii i możliwości dzisiejszych programów graficznych
pozwoliły maksymalnie zbliżyć i wyostrzyć te nietypowe elementy.
Okazało się, że są to... młode, zadbane, kilkuletnie dęby przywiązane do
drewnianych osłonek. Umieszczono je wewnątrz placu wydzielonego
kamiennymi słupkami. Są to te same drzewa, o których zasadzeniu pisał
„Danziger Courier”.
Pruski pomnik
Charakterystyczny kamień upamiętnia więc wizytę delegacji okolicznych
nadleśnictw, która z okazji 100-lecia urodzin Wilhelma I zasadziła pięć
pamiątkowych dębów, pomiędzy którymi wystawiono niewielki pomnik
z żeliwną tablicą. Dzięki zachowanym artykułom prasowym znany jest
dokładny opis obchodów, który wraz z tłumaczeniem przytaczam
w załączonej ramce, po prawej stronie.
Okazuje się więc, że w obrębie pomnika brakuje nie tylko żeliwnej tablicy,
ale i pamiątkowych drzew, które mogły ulec zniszczeniu już w pierwszych
latach po I wojnie światowej. Na szczęście pamięć o nich – i o całym
obiekcie – przetrwała do dziś.

Danziger Courier, 1897.03.26 - artykuł

W wolnym przekładzie: Zagórze, 24 marca. Stulecie urodzin
cesarza Wilhelma I ("Die Hundertjahrfeier") w Rumi-Zagórzu obchodzili królewscy urzędnicy leśni z Nadleśnictw
Wejherowo, Gniewowo, Chylonia i Oliwa zrzeszeni
w niezwykłą 41-osobową grupę ubraną w zielone mundury.
Po przyjeździe na stację kolejową zielony pochód ruszył do
królewskich lasów Gniewowo (König. Forst. Gnewau), gdzie
na świątecznie ozdobionym placu, po przemowie inspektora
leśnego ("Forstinspectionsbeamten"), zostało zasadzonych
pięć dębów pamięci poświęconych cesarzowi Wilhelmowi I,
cesarzowi Fryderykowi III, cesarzowi Wilhelmowi II, księciu
Bismarckowi oraz grafowi Moltke.
Po uroczystości odbył się wspólny posiłek w świąteczniezielono przystrojonej sali w gospodzie Nehringa, podczas
którego wymieniano koleżeńskie wspomnienia aż do
odjazdu wieczornym pociągiem.

Pocztówka przedstawiająca Auerhahn z 1900 r. z powiększonym drzewem przy pomniku Wilhelma

Więcej o kamieniu Wilhelma oraz kurortowej historii Zagórza będzie można dowiedzieć się podczas spotkania
z p. Dariuszem Rybackim, które odbędzie się 29 sierpnia (czwartek) o godzinie 18:30 w Stacji Kultura.
Serdecznie zapraszamy!
Za udostępnienie zbiorów serdecznie dziękuję p. Kazimierzowi Klawiterowi.
* Artykuł pt. „Pomnik Wilhelma” ukazał się w Rumskich Nowinach z grudnia 2016 r.
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Anna Mróz,
„MAMA w mieście Rumia” to
nazwa grupy założonej w lipcu
2018 roku na portalu Facebook.
W ciągu niespełna roku
dołączyło do niej ponad półtora
tysiąca mam z Rumi i najbliższych
okolic. Założycielką i liderką tej
społeczności jest Anna Mróz –
psycholog, psychoterapeuta.
W grupie „MAMA w mieście Rumia” są obecne
z a ró w n o m a m y m a ł y c h m i l u s i ń s k i c h ,
zbuntowanych nastolatków, jak i osób we wczesnej
dorosłości. Panie wymieniają się doświadczeniami,
a także wspierają w codziennych wyzwaniach.
Jak przyznaje bohaterka tego artykułu, od dawna
kiełkowała w niej myśl stworzenia społeczności
zrzeszającej kobiety, mamy – wynikało to głównie
z jej doświadczenia zawodowego.
Mimo to ostateczne kliknięcie przycisku „Utwórz
grupę” spowodowane było monotonią dnia
codziennego młodej matki w obcym jeszcze
mieście i ogromną chęcią poznania innych mam
borykających się z takimi samymi problemami.
– Główną ideą naszej społeczności jest koncentracja
na osobie mamy. Nowo narodzone dziecko
zazwyczaj pozostaje w centrum uwagi rodziny
i znajomych. Matka zaś schodzi na drugi plan.
Otoczenie zapomina, iż nowe realia w największym
stopniu dotykają właśnie nas, mamy. To w naszym
osobistym świecie zachodzi najwięcej zmian,
a narodziny dziecka to także nasze święto, finalnie to
przecież właśnie my „zrobiłyśmy kawał dobrej
roboty!” – żartobliwie podkreśla liderka grupy.

czyli „MAMA w mieście Rumia”

Popularność tej społeczności przerosła najśmielsze
oczekiwania pomysłodawczyni. W ciągu kilku
miesięcy do projektu dołączyły setki kobiet,
a w ciągu roku ich liczba przekroczyła półtora
tysiąca.
– Rumia jest bardzo prężnie rozwijającym się
miastem, dlatego też sprowadza się tutaj coraz
więcej mam, które nie tylko szukają nowych
znajomości, lecz także informacji ułatwiających
codzienne życie. Uczestniczki naszej grupy
wymieniają się wszelkimi istotnymi informacjami.
Polecają sobie sklepy, punkty usługowe czy
fachowców. Informują się wzajemnie o ciekawych
wydarzeniach oraz o sprawach istotnych dla
mieszkańców. Jednak to nie wszystko. Najbardziej
cieszą mnie nawiązujące się znajomości, a nawet
przyjaźnie pomiędzy naszymi mamami – mówi
Anna Mróz.
Wewnątrz grupy obowiązuje kilka prostych zasad,
których celem jest ułatwienie integracji, a także
stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy.
– Wiele próśb o dołączenie do grupy „MAMA
w mieście Rumia” jest przeze mnie odrzucanych.
Nie ma tu miejsca dla osób anonimowych czy
posługujących się fałszywymi kontami.
Nie akceptujemy również próśb mężczyzn – śmieje
się pomysłodawczyni. – Tworzymy przestrzeń
opartą na wzajemnej uczciwości i szacunku.
Jesteśmy empatyczne, nie daję przyzwolenia na
złośliwości. Zwracamy się do siebie po imieniu, bez
względu na wiek. Zachęcam uczestniczki
do autoprezentacji, do aktywności – dodaje.
„MAMA w mieście Rumia” to nie tylko internetowa grupa, lecz także grono osób, które

regularnie się ze sobą spotykają.
– Chętnie organizuję spotkania dla mam.
Tematyka jest różnorodna. W ich trakcie odbywają
się zajęcia muzyczne, usprawniające rozwój
psychoruchowy dzieci, aktywności fizycznej,
a nawet okolicznościowe sesje rodzinne –
podkreśla bohaterka artykułu. – Wychodząc
naprzeciw potrzebom mam, organizuję także
spotkania wieczorową porą, przeznaczone
wyłącznie dla nas. Dzieci pozostają pod opieką
tatusiów. Stworzyłyśmy także naszą podgrupę
„MAMA w mieście Rumia na bazarku”, na której
mamy możliwość zakupienia i sprzedania między
sobą tego, czego już nie potrzebujemy – uzupełnia.
Grupa istnieje niemal równo rok. Z tej okazji
planowane jest zorganizowanie okolicznościowego
festynu. Odbędzie się on 31 sierpnia w parku
Starowiejskim. Organizatorzy zapraszają
od godziny 11:00.
– Wraz ze współorganizatorkami – Agnieszką Hadam
i Pauliną Krzemińską – przygotowałyśmy szeroki
wachlarz atrakcji. Nie zabraknie muzyki na żywo,
pokazów eksperymentów i gimnastyki artystycznej czy
samoobrony dla kobiet. Rodziny będą mogły wziąć
udział w zajęciach jogi, zumby, a także spróbować
swoich sił w rodzinnych potyczkach sportowych lub
kalamburach – zachęca organizatorka. – Z kolei
dzieciaki będą mogły pobawić się z klaunem,
pomalować buźkę, poskakać na dmuchańcach czy
pobawić się chustą animacyjną. Na miejscu będzie
można posilić się w food-truckach, skosztować pysznej
lemoniady i kawy. Dla smakoszy słodkości
przewidujemy watę cukrową, popcorn i lody. Poza tym
nie ma urodzin bez tortu! – podkreśla Anna Mróz.

SPRAWY SPOŁECZNE

Czym jest autyzm
i jak go rozpoznać?

Rozmowa z

z Magdaleną Griech
Jednym z zaburzeń dotykających dzieci jest
autyzm. O tym jak rozpoznać to zaburzenie
u najmłodszych i jak można minimalizować jego
skutki rozmawiamy z Magdaleną Griech,
pedagogiem i terapeutą.

Czym z medycznego punktu widzenia jest
autyzm?
Jest to zaburzenie neurorozwojowe. Oznacza
to, że nieprawidłowości widoczne są zarówno
w zakresie struktury i funkcjonowania mózgu,
jak też przebiegu jego rozwoju. Można też
powiedzieć, że to odmienny od typowego
sposób rozwoju człowieka. Objawia się
różnicami głównie w sposobie komunikacji czy
rozwoju społecznym oraz różnorodnym
schematem zachowań.
Trzeba jednak podkreślić, że każda osoba
z autyzmem jest indywidualnością i wymienione
wcześniej cechy mogą występować w różnym
natężeniu.
Jak można rozpoznać pierwsze symptomy
autyzmu i w jakim okresie rozwoju dziecka
najczęściej się ujawniają?
Według standardów Amerykańskiej Akademii
Neurologii, pierwsze sygnały zagrożenia to:
brak gaworzenia, gestów lub reagowania na
gesty po ukończeniu 12. miesiąca życia (brak
jednej z tych umiejętności jest niepokojącym
objawem), brak pierwszych słów po
ukończeniu 18. miesiąca życia i brak
dwuwyrazowych zdań po ukończeniu 24.
miesiąca życia. Dodatkowo dziecko w drugiej
połowie 1. roku życia powinno reagować na
imię.
Jeżeli dziecko nie robi którejś z tych rzeczy,
warto poddać je obserwacji pod kątem ryzyka
autyzmu. Zwykle na początku zaleca się
zwiększenie zabaw społecznych i wokalnych
z dzieckiem. Jeżeli taka wzmożona uwaga
i kontakt nie pomagają w ciągu kilku miesięcy,
należy skierować się na przesiew pod kątem
autyzmu.

Czy potraﬁ Pani wskazać największe mity
i przekłamania dotyczące autyzmu? Czy to
zaburzenie można „nabyć”?
W przypadku autyzmu trudno jest określić
jednoznacznie obszar niewiedzy wynikającej
ze zbyt mało usystematyzowanej wiedzy
naukowej od mitów czy przekłamań –
zwłaszcza w obszarze medycznym.
Przykładowo – kiedyś zaprzeczano częstszym
problemom gastrycznym u dzieci z autyzmem,
teraz jest to potwierdzone badawczo.
Podobnie z oddziaływaniem czynników
środowiskowych: wciąż nie jest jasne, do
jakiego stopnia (i na którym etapie rozwoju)
mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka
autyzmu. Z tego wynikać mogą rozbieżne
oceny. Geny wskazują na ryzyko autyzmu, ale
bardzo rzadko decydują w 100% o jego
wystąpieniu (nawet w przypadku
stwierdzonych zespołów genetycznych, takich
jak kruchy chromosom X). Zatem nie da się
w tym momencie powiedzieć, w jakim
procencie określone wydarzenia obciążające
układ nerwowy dziecka (np. żółtaczka
noworodkowa czy inna choroba) przyczynią
się do powstania autyzmu u danego dziecka.
Wiadomo, że to zagrożenie zwiększają, ale do
powstania autyzmu potrzebne są też
niekorzystne predyspozycje genetyczne.
Nie oznacza to koniecznie wcześniejszego
występowania autyzmu w rodzinie, ale
występowanie innych zaburzeń funkcjonowania
mózgu czy zaburzeń autoimmunizacyjnych
wskazuje na większe ryzyko.
Z perspektywy pomocy dzieciom z autyzmem
mogę powiedzieć, że największym mitem jest
stereotypowe postrzeganie dzieci z autyzmem
jako głęboko niepełnosprawnych,

niemówiących, całkowicie wycofanych. Teraz,
kiedy terapia zaczyna się bardzo wcześnie,
niekiedy nawet przed
2 rokiem życia, większość z tych dzieci mówi,
nawiązuje relacje społeczne oraz potraﬁ się
uczyć.
W jaki sposób pomagają Państwo dzieciom
dotkniętym autyzmem?
W naszym terapeutycznym przedszkolu
prowadzimy intensywną wczesną terapię
psychologiczno-pedagogiczną, prowadzoną
w podejściu rozwojowo-behawioralnym
wg amerykańskiego modelu NPDC (National
Professional Development Center on Autism
Spectrum Disorders).
Badania udowodniły, że te grupy neuronów, które
często wykorzystujemy, stają się coraz
sprawniejsze i rozwijają się szybciej. Dlatego
dzieci z autyzmem powinny mieć szczególnie
dużo doświadczeń komunikacyjnych
i społecznych dostosowanych do ich poziomu.
Ważne, żeby terapia maksymalnie przypominała
naturalną interakcję z bliskimi i rówieśnikami, ale
żeby była znacznie bardziej intensywna. Wtedy
tzw. „mózg społeczny” wzrasta i usprawnia się, co
w możliwie największym stopniu kompensuje
deﬁcyty związane z autyzmem.
Dlatego zalecenia Amerykańskiej Akademii
Pediatrii to minimum 25 godzin terapii
tygodniowo.
Dodatkowo proponujemy rodzicom
zaniepokojonym rozwojem swojego dziecka
bezpłatne badania przesiewowe pod kątem
autyzmu dla dzieci od 14. miesiąca życia oraz
bezpłatne rekomendacje ze specjalistami dla
dzieci od 1,5 do 5 lat.
Dziękujemy za rozmowę.
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Kulinarna Magda...
Przepis na:

Lemoniadę arbuzową
Rubrykę prowadzi:
Magda Pasewicz-Rybacka

Lemoniada arbuzowa to pyszna alternatywa dla tradycyjnej lemoniady cytrynowej. Arbuz świetnie
komponuje się z miętą, dzięki której napój jest orzeźwiający i doskonale gasi pragnienie. Jeśli owoce są
bardzo dojrzałe i słodkie, do lemoniady nie trzeba dodawać syropu cukrowego. Warto wypróbować też
wersję z bąbelkami – wystarczy użyć wody gazowanej.
Przygotowanie:

Oberwać listki mięty, zmiażdżyć w moździerzu, aby uzyskać jak najwięcej aromatu. Arbuza pozbawić
skórki i pestek, przełożyć do blendera i zmiksować razem z miętą na gładkie puree. Aby nadać
lemoniadzie bardziej miętowy smak, można odstawić puree na dwie godziny do lodówki.
Duże sitko umieścić na misce, przełożyć do niego gotowe puree.
Składniki:
Przemieszać co jakiś czas, by oddzielić sok od pulpy arbuzowej
ź pół arbuza (ok. 800 g)
i większych kawałków liści mięty. W międzyczasie wycisnąć sok
ź 2 cytryny
z cytryn. Jeśli używamy syropu cukrowego, rozpuścić cukier
ź kilka gałązek mięty
w odrobinie ciepłej wody. Do dużego dzbanka wsypać kostki lodu,
ź woda
dodać sok arbuzowy, cytrynowy i opcjonalnie syrop cukrowy. Całość
ź opcjonalnie: 2 łyżki
brązowego cukru
wymieszać i uzupełnić wodą.

Kin letni
„Cudowny chłopak” to tytuł, od którego rozpoczną się seanse
tegorocznego „Kina letniego w Rumi”. Plenerowe pokazy,
tradycyjnie już, będą się odbywać we wszystkie sierpniowe
weekendy. Zmieniona została jednak lokalizacja – niektóre
seanse widzowie będą mogli obejrzeć w parku Żelewskiego przy
ul. Filtrowej.

Filmy będą wyświetlane w piątki oraz soboty na terenie jednego
z dwóch miejskich parków: Starowiejskim lub Żelewskiego.
Na miejscu, oprócz plenerowego ekranu, jak co roku czekać będą
również leżaki, koce oraz popcorn – wszystko bezpłatnie. Jest to
trzecia edycja „Kina letniego w Rumi” realizowanego w takiej
formule.

Harmonogram pokazów wraz z lokalizacjami:

Cudowny chłopak (9.08.2019), godz. 20:45, park Starowiejski
Bohemian Rhapsody (10.08.2019), godz. 20:45, park Starowiejski
Biały Kieł (16.08.2019), godz. 20:45, park Starowiejski
Green Book (17.08.2019), godz. 20:45, park Starowiejski
Najlepszy (23.08.2019), godz. 20:45, park Żelewskiego
Nasze najlepsze wesele (24.08.2019), godz. 20:45, park Starowiejski
Balerina (30.08.2019), godz. 20:45, park Żelewskiego
Kręcisz mnie (31.08.2019), godz. 20:45, park Starowiejski

sierpień
2019
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Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY

1.08-31.08

Wystawa malarstwa rumskiego Stowarzyszenia
Artystów Pasjonat „Panorama Rumi” – filia nr 1
MBP, ul. Pomorska 11

21.08 (środa)

1.08-31.08

Wystawa Agnieszki Hubeny-Żukowskiej „Moje
ogrody” – Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

22.08 (czwartek) godz. 18:00 Finisaż wystaw: Agnieszki Hubeny –
Żukowskiej „Moje ogrody” oraz Teresy
Płotkowiak „Łamanie wzorów”, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

1.08-31.08

Wystawa Teresy Płotkowiak „Łamanie
wzorów” – Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

6.08 (wtorek)

godz. 17:00 Wakacyjny Pamiętniczek –
warsztaty kreatywne, wymagane zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl, Stacja Kultura
Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

8.08 (czwartek) godz. 15:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, filia nr 1 MBP, ul. Pomorska 11
godz. 17:00 Wakacyjny Pamiętniczek –
warsztaty kreatywne, wymagane zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl, filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
10.08 (sobota)

godz. 09:30 Wycieczka rowerowa Klubu Sama
Rama Rumia przy SM „Janowo”, zbiórka –
parking pr zy Szkole Podstawowej nr 9,
ul. Stoczniowców 6 w Rumi

12.08
(poniedziałek)

godz. 12:00-15:00 Wakacyjne spotkanie
z seniorami nt. dbania o zdrowie, antresola, hala
MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49

13.08 (wtorek)

godz. 11:00 Familijny poranek filmowy, Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

24.08 (sobota)

19.08
(poniedziałek)

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

20.08 (wtorek)

godz. 11:00 Familijny poranek filmowy, Stacja
Kultura Biblioteka Główna, ul. Starowiejska 2

godz. 09:30 Wycieczka rowerowa Klubu Sama
Rama Rumia przy SM „Janowo”, zbiórka –
parking pr zy Szkole Podstawowej nr 9,
ul. Stoczniowców 6

godz.10:00-15:00 Grand Prix Rumi Amatorów
24–25.08
(sobota-niedziela) w Tenisie Ziemnym w ramach Ziaja Grand Prix
Wybrzeża, korty TKKF „Orzeł”, ul. Mickiewicza 41
27.08 (wtorek)

godz. 17:00 Wakacyjne arcydzieło – warsztaty
kreatywne, wymagane zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl Stacja Kultura
Biblioteka Główna ul. Starowiejska 2
godz. 17:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2

29.08 (czwartek) godz. 17:00 Wakacyjne arcydzieło – warsztaty
kreatywne, wymagane zapisy:
zapisy@bibliotekarumia.pl, filia nr 1 MBP,
ul. Pomorska 11
godz. 18:30 Spotkanie z historią Rumi.
Tajemnica kamienia Wilhelma. Zagórski pomnik
z 1897 r., Stacja Kultura Biblioteka Główna,
ul. Starowiejska 2
31.08 (sobota)

15.08 (czwartek) godz. 15:00-20:00 Festyn Obchodów Patrona
M i a s t a R u m i Ś w. J a n a B o s k o , b o i s k o
wielofunkcyjne przy ul. Bukowej

godz. 12:00-15:00 Wakacyjne spotkanie
z seniorami nt. dbania o zdrowie, antresola, hala
MOSiR Rumia, ul. Mickiewicza 49

godz. 16.30 Biesiada Janowska – 40 lat
Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo: program dla
najmłodszych „Piotr Boruta i Czocher” (Mam
Talent), pokaz tańca mistrzów Polski, Matteo
Mazzucca – włoskie przeboje, gwiazda wieczoru
– Czerwone Gitary, Piersi Lepsi – disco polo na
rockowo, park Żelewskiego, ul. Filtrowa

Dziekujemy
. za to,,
ze jestescie
z nami!
,

Miasto Rumia
organizator „Lipca w Rumi”

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Rumi 58 671-01-98
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Komisariat Policji w Rumi 58 679-67-22
Straż Miejska w Rumi 58 671-94-73
Pogotowie Ciepłownicze 993
Pogotowie Gazowe 992 | 58 679-96-00
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 | 58 668-73-11
Pogotowie Energetyczne 991 | 801-404-404
Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego UM Rumi 58 679-65-89
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58 671-05-56
Telefon zaufania (Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej) 58 301-00-00

TELEFONY
KONTAKTOWE

58 727-24-01 | 58 727-24-02 NZOZ ul. Derdowskiego 24, Rumia
58 671-72-10 NZOZ ul. Katowicka 15, Rumia
58 671-98-25 NZOZ ul. Piłsudskiego 48A, Rumia
58 771-25-07 NZOZ ul. Chełmońskiego 58, Rumia
58 671-11-23 Labolatorium Analiz Medycznych „Medi-Lab” S.C.
58 727-24-40 NZOZ ul. Miłosza 3, Rumia
58 727-21-72 Centrum Medyczne IMED
58 771-47-40 NZOZ Salubre Ul. Gdańska 17A, Rumia
58 679-56-86 NZOP „DOM-MED” ul. Sobieskiego 10A
58 727-29-50 Nocna i świąteczna opieka medyczna Rumia
(pon.-pt.: 18:00-8:00, sob.-niedz.: 24h
NZOZ Nr 1 ul. Derdowskiego 24)
58 672-74-23 Powiatowa Stacja Sanit.-Epid.
58 572-72-00 Szpital Specjalistyczny Wejherowo

58 301-73-44 | 601-408-183 Koordynator Ratowniczych Działań Med.
58 670-48-48 Apteka Całodobowa Apteka EKOzdrowie ul. Dębogórska 132, Rumia

Godziny przyjęć w Urzędzie Miasta Rumia Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy (pon.
9:00-17:00;wt.-pt. 7:30-15:30). Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Referat Gospodarki
Nieruchomościami przyjmuje zgodniez godzinami otwarcia UM z wyjątkiem czwartków.Referat Podatków
i Opłat Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Wydział Spraw Społecznych przyjmują zgodnie z godzinami
otwarcia UM z wyjątkiem wtorków i czwartków.

Alkoholowy Telefon ZaufaniaStowarzyszenie Abstynenckie
„Krokus”: sobota-niedziela
15.30-20.00; 22.00-24.00.
Telefon: 517 060 405.
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, Burmistr z Rumi wraz
z Zastępcami przyjmują mieszkańców
w poniedziałki, w godz . 13:00-17:00, po uprzednim
umówieniu się przez Sekretariat tel.: 58 679 65 00.

Terminy sesji i dyżurów przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących w 29 sierpniu 2019
Termin sesji:
29 sierpnia 2019 rok godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Rumi.
Tematy wiodące sesji:
ź
ź
ź
ź
ź

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście,
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rumi,
Sprawozdanie z Komisji Bezpieczeństwa,
Sprawozdanie z Komisji Samorządowej,
Informacja nt. przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

Planowane dyżury przewodniczącego rady
i wiceprzewodniczących rady w sierpniu 2019
05.08 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki,
12.08 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodnicząca rady Maria Bochniak,
19.08 godz. 16:00-17:00 – wiceprzewodniczący rady Florian Mosa,
26.08 godz. 16:00-17:00 – przewodniczący rady Ariel Sinicki.

