
rumskiexpress

Poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.     |    Nr 6 (16) NAKŁAD 7 500 EGZ.

egzemplarz BEZPŁATNY

C Bool

Beata
Kozidrak

Muzyczne

Lato
Już niedługo początek kalendarzowego lata i zarazem początek let-
nich wakacji! To będzie czas zabawy, rozrywki i doskonałej muzyki. 
Po raz kolejny w Rumi odbędzie się cykl wydarzeń muzycznych, kul-
turalnych i rozrywkowych pod hasłem „Lipca w Rumi”. Przed rumską 
publicznością wystąpią znane gwiazdy muzyki, odbędzie się niesa-
mowity i widowiskowy festiwal światła i wiele, wiele innych. 
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Trwa budowa ulicy 
Kazimierskiej

Na miejscu pracuje obecnie cięż-
ki sprzęt. Inwestycja obejmuje 
przebudowę gruntowego odcin-
ka ulicy Kazimierskiej i włączenie 
go na wysokości ogrodów dział-
kowych w ulicę Żołnierzy I Dywi-
zji Wojska Polskiego. Projekt za-
kłada również m.in. przedłużenie 
tamtejszej ścieżki rowerowej. In-
westycję nadzoruje miejska spół-
ka Rumia Invest Park.
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Rumia
intensywnie rozwija się

Drogi, boiska, chodniki, ścieżki rowerowe i modernizacja obiektów sportowych – to tylko niektóre z inwestycji, jakie realizowane 
są w Rumi. W mieście wciąż wykonywane są kolejne zadania, Rumia nadal rozwija się w szybkim tempie. 

Nowe boiska wraz 
z trybunami

Dobiega końca budowa zespo-
łu boisk oraz trybun przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących. Go-
towa jest już nawierzchnia boiska 
do siatkówki plażowej, wykonano 
także dojście do boiska z kost-
ki brukowej, ponadto zamonto-
wano trybuny przy boisku do pił-
ki nożnej. Obecnie trwają prace 
przy montażu ogrodzenia z pił-
kochwytami wokół obiektu oraz 
osprzętu do siatkówki plażowej.

Lampy oświetlą 
kolejne ulice

Odpowiednie oświetlenie ulic 
w mieście to bardzo istotna 
kwestia, która ma duży wpływ 
na bezpieczeństwo. Nowe lam-
py instalowane są na ulicy Klo-
nowej. Fundamenty oraz oka-
blowanie są już położone, teraz 
nadszedł czas na montaż słu-
pów oświetleniowych. W tym 
roku lamp ulicznych przybę-
dzie też m.in. na ul. Dębogór-
skiej oraz Towarowej.

Udogodnienia
dla pieszych

W mieście modernizowane 
i budowane są także chodniki. 
Obecnie trwają prace związa-
ne z modernizacją dwóch od-
cinków chodników – przy ulicy 
Obrońców Westerplatte oraz 
przy ulicy Kilińskiego. Miesz-
kańcy zyskają więc lepsze doj-
ście, poprawi się także estety-
ka tych fragmentów miasta. 

Tu dzieci nauczą 
się przepisów

Młodzi mieszkańcy Rumi 
mogą już korzystać z jed-
nej z najnowszych inwestycji 
w mieście – miasteczka rowe-
rowego. Na terenie miastecz-
ka, które jest zlokalizowa-
ne przy ul. Topolowej, dzieci 
mogą w bezpieczny sposób 
poznać w praktyce przepisy 
ruchu drogowego. Miastecz-
ko rowerowe w Rumi powsta-
ło w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. 

Kolejna trasa dla 
rowerzystów

W Rumi wciąż zwiększa się 
ilość ścieżek rowerowych. Jed-
na z nich budowana jest wła-
śnie wzdłuż ulicy Gdańskiej. 
Jeszcze w tym miesiącu prace, 
które obecnie trwają, mają zo-
stać zakończone, a nowa ścież-
ka zostanie oddana do użytku 
mieszkańców. Inwestycja jest 
realizowana w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Stadion zyska 
profesjonalną 

bieżnię
Ku końcowi ma się także prze-
budowa bieżni lekkoatletycznej 
na stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. Trwa 
układanie nawierzchni tartano-
wej na bieżniach wokół płyty bo-
iska oraz na zakolach przeznaczo-
nych m.in. do skoków w dal, rzu-
tu oszczepem oraz pchnięcia kulą. 
Montowane jest oświetlenie sta-
dionu, a niebawem na boisku pił-
karskim pojawi się nowa trawa 
darniowa oraz bramki piłkarskie. 
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„Małe miasto” - prawdziwe wyzwania w tymczasowej rzeczywistości
W wyjątkowym projekcie edukacyjnym uczestniczyli uczniowie Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 2 w Rumi. Przez pięć dni stworzyli „Małę miasto”, w którym spotykali się 
z takimi samymi wyzwaniami i problemami, jakie czekają ich w dorosłym życiu. 

Od 10 do 14 czerwca w rum-
skim „Hipolicie” (Powiatowy 
Zespół Szkół nr 2 im. Hipoli-
ta Roszczynialskiego) reali-
zowany był projekt edukacyj-
ny „Małe Miasto Rumia 2019”. 
Projekt Fundacji Dom Mojego 
Brata adresowany jest do rum-
skich szkół podstawowych. 
Co w tym projekcie takiego 
niezwykłego? Dzieci poprzez 
zabawę przez 5 dni  uczestni-
czyły w warsztatach edukacyj-
nych. Ale nie takich zwyczaj-
nych... Uczestnicy - podobnie 
jak w dorosłym życiu – musie-
li podjąć pracę, zarabiać i wy-
dawać oraz oszczędzać pienią-
dze. Na stanowiskach przygo-
towanych przez pracodawców, 
w szkolnych pracowniach fry-
zjerskich czy gastronomicz-
nych oraz u przedstawicie-
li instytucji takich jak: poli-

W lipcowe weekendy w Rumi 
nikt nie będzie się nudził – 
zaplanowano bowiem koncer-
ty muzycznych gwiazd, atrak-
cje gastronomiczne czy festi-
wal światła. 

Królowa sceny 
muzycznej

Tegoroczny cykl „Lipiec 
w Rumi” rozpocznie się wyjąt-
kowym koncertem. Na terenie 
boiska wielofunkcyjnego Sa-
los, zlokalizowanego przy uli-
cy Bukowej, 12 lipca o godzi-
nie 20:30 wystąpi Beata Ko-
zidrak, wokalistka zespołu 
Bajm, wspólnie z Polską Or-
kiestrą Muzyki Filmowej.
W pierwszej części koncer-
tu, za sprawą Polskiej Orkie-
stry Muzyki Filmowej pod ba-
tutą dyrygenta Przemysła-
wa Pasternaka, wybrzmią hity 
znane z kultowych produk-
cji filmowych oraz największe 
przeboje muzyki rozrywko-
wej. Brzmienia klasycznych in-
strumentów muzycznych oraz 
głosy wyjątkowych wokali-
stów przeniosą publiczność 
między innymi do uniwersum 
„Gwiezdnych wojen” i „Par-

ku Jurajskiego”, a także przy-
pomną wszystkim zakończe-
nie filmu „Gladiator”. Nie za-
braknie też utworów pokroju 
„Y.M.C.A.” Village People czy 
„Shallow” Lady Gagi.
Gwiazdą wieczoru będzie kró-
lowa polskiej estrady - Beata 
Kozidrak. Wokalistka w dru-
giej części koncertu, wspólnie 
z instrumentalistami i chórzy-
stami, wykona swoje najwięk-
sze przeboje. Fani będą mogli 
usłyszeć niezwykłe aranżacje 
utworów takich jak: „Biała ar-
mia”, „Co mi Panie dasz” czy 
„Ta sama chwila”.

Niezwykły pokaz 
światła i dźwięku

W kolejny weekend letniego 
miesiąca – a dokładnie w so-
botę 20 lipca - park przy Miej-
skim Domu Kultury zmieni się 
nie do poznania dzięki festiwa-
lowi światła. Festiwal rozpocz-
nie się o godzinie 22:00 i po-
trwa do północy. Przez cały 
ten czas dostępna będzie stre-
fa gastronomiczna. 
Tego dnia podświetlone zo-
staną między innymi liczne 
drzewa oraz Dworek pod Li-
pami. Zwieńczeniem wizu-

alnych atrakcji będzie teatr 
ognia oraz dwa kilkunastomi-
nutowe pokazy laserowe. Nie 
zabraknie też pirotechniki.

Smaki świata na 
czterech kołach

Ostatnią atrakcją tegorocznej 
edycji "Lipca w Rumi" będzie 
dwudniowy zlot food trucków. 
Restauracje na kółkach już po 
raz drugi zagoszczą w par-
ku przy Miejskim Domu Kul-
tury, oferując potrawy z nie-
mal całego świata. Wydarze-
nie urozmaici wieczorny kon-
cert w wykonaniu słynnego 
DJ-a o pseudonimie C-Bool. 
Zlot food trucków odbędzie 
się w ostatni weekend lipca 
i potrwa dwa dni (27-28 lip-
ca). Strefę gastronomiczną bę-
dzie współtworzyć kilkanaście 
pojazdów oferujących sma-
ki z różnych zakątków świata. 
Ponadto każdy, bez względu 
na wiek, będzie mógł skorzy-
stać z bezpłatnej strefy relak-
su oraz sektora gier planszo-
wych. Z myślą o najmłodszych 
pojawi się też mini plac zabaw.
Natomiast w sobotni wieczór 
- 27 lipca o godzinie 21:00 - 
miejskim parkiem zawładną 

klubowe klimaty. Wszystko 
za sprawą C-Boola, czyli wie-
lokrotnie nagradzanego pol-
skiego producenta muzycz-
nego, który zasłynął dzięki 
tytułom, takim jak: "Wonder-
land", "Never go away" czy "DJ 
is your second name". Występ 
zostanie wzbogacony o wyjąt-
kowe efekty audiowizualne.

Atrakcyjne lato 
po raz trzeci

Jest to trzecia już edycja waka-
cyjnego cyklu „Lipiec w Rumi”, 
którego inicjatorem jest bur-
mistrz miasta Michał Pasiecz-
ny. Wydarzenie po raz pierwszy 

zostało zorganizowane w 2017 
roku. Od tego czasu, w ramach 
cyklu, w Rumi pojawili się mię-
dzy innymi: Kamil Bednarek, 
Monika Lewczuk, Ewa Choda-
kowska, Marcin Gortat, Ewa 
Farna oraz zespół Pectus.
Wstęp na wszystkie wydarzenia 
jest bezpłatny. 
/raf/

Lipiec pełen gwiazd, 
muzyki i światła

Po raz trzeci w Rumi odbędzie się cykl wydarzeń muzycznych, kulturalnych i rozrywkowych pod hasłem „Lipiec w Rumi”. Będzie się działo!
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cja, straż pożarna, straż miej-
ska, bank czy urząd skarbowy 
dzieci miały możliwość pozna-
nia różnych zawodów. 
W ogromnym skrócie można 
zatem powiedzieć, że projekt 
„Małe Miasto” stanowi symu-
lację dorosłego życia, w któ-
rym uczniowie lokalnych szkół 
podstawowych przechodzą 
szkolenia, pracują, zarabia-
ją pieniądze i decydują o wła-
snych wydatkach. Dzięki tym 
5-dniowym warsztatom edu-
kacyjnym dzieci zdobywają 
umiejętności niezbędne do do-
rosłego życia, w tym uczą się 
zarządzać finansami. Spotyka-
ją się także z przedstawiciela-
mi służb, którzy wprowadzają 
ich do swojego świata.
Oficjalnego otwarcia projektu, 
które odbyło się 10 czerwca na 
terenie Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 2 w Rumi, dokona-
li wspólnie uczestnicy i pomy-
słodawcy projektu, a także go-
spodarze obiektu. Symbolicz-
ną wstęgę przecinał również 

Piotr Wittbrodt, zastępca bur-
mistrza Rumi.
  – Jest to naprawdę kapital-
na inicjatywa, dzięki której 
młodzi ludzie nie tylko uczą 
się odmawiać sobie drobnych 
przyjemności na rzecz więk-
szych zakupów, ale i szacun-
ku do pieniądza – podkre-
śla Piotr Wittbrodt, zastęp-
ca burmistrza Rumi. – To rów-
nież wyjątkowa okazja do 
spotkania się z przedstawi-
cielami praktycznie wymie-
rających zawodów, takich jak 
szewc czy kominiarz. Po pro-
stu wspaniała lekcja życia.
Przedsięwzięcie zakończyło 
się 14 czerwca, wówczas za-
robione „pieniądze” uczest-
nicy mogli wydać w „sklepie 
marzeń”, gdzie czekały m.in. 
rozmaite zestawy nowocze-
snych zabawek. Podczas pro-
jektu dzieci wybierały również 
miejski projekt inwestycyjny 
o wartości 10 tysięcy złotych, 
którego realizację sfinansuje 
Fundacja BGK.
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- Oddział Urologii jest ostat-
nim, który od wielu lat nie był 
remontowany. 

- Pieniądze od samorządów są 
dla nas bardzo cenne i zawsze 
staramy się wykorzystać każ-

Za ponad 4,5 mln zł 
powiększą szkołę

Ruszył drugi etap rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi. środki na ten cel pochodzą z budżetu powiatu wejherowskiego.

W PZS nr 1 w Rumi odbyło się 
podpisanie umowy z wykonaw-
cą, Przedsiębiorstwem Budow-
lanym TEAM Zbigniew Bilik, na 
realizację drugiego etapu prac 
budowlanych. Wartość podpisa-
nej umowy opiewa na kwotę 1,2 
mln zł. Łączny koszt inwestycji 
to ponad 4,5 mln zł, a środki na 
ten cel pochodzą z budżetu po-
wiatu wejherowskiego.
Drugi etap rozbudowy Powia-

towego Zespołu Szkół nr 1 
w Rumi, w skład którego wcho-
dzi I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Książąt Pomorskich, za-
kończy się pod koniec br. W ra-
mach zadania wyremontowane 
zostanie m.in. poddasze pla-
cówki, w którym mieścić się 
będzie multimedialna bibliote-
ka i czytelnia. Odnowione zo-
staną także trzy pomieszcze-
nia szkoły, które zaadoptowa-

ne zostaną na pracownie fi-
zyczno-chemiczne.
–  Koncepcja rozbudowy Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 1 
w Rumi pojawiła się już na po-
czątku poprzedniej kaden-
cji – mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius.  – Placów-
ka od wielu lat systematycznie 
się rozwija poszerzając swoją 
ofertę edukacyjną o nowe kie-
runki kształcenia. Z roku na rok 

zwiększa się liczba uczniów, 
którzy decydują się na kon-
tynuowanie nauki w PZS nr 1 
w Rumi, stąd niezbędna była 
przebudowa szkoły, aby zapew-
nić odpowiednią  jakość prowa-
dzonych zajęć i komfort nauki 
młodzieży – dodaje starosta.
Rozpoczęty w sierpniu 2018 r. 
pierwszy etap inwestycji, któ-
ry nadal jest realizowany, ma 
na celu rozbudowę rumskiej 

placówki o dwie nowe kondy-
gnacje nad małą salą gimna-
styczną, gdzie mieścić się bę-
dzie pięć pracowni oraz duże 
pomieszczenie wielofunkcyj-
ne. Dodatkowo wyremontowa-
ny zostanie pokój nauczyciel-
ski oraz szatnie uczniowskie. 
Zgodnie z założeniem pierw-
szy etap zakończyć się ma 
przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego 2019/2020. 

W związku z reformą eduka-
cji we wrześniu br. w szkole 
rozpoczną naukę absolwen-
ci wygaszanych gimnazjów 
i jednocześnie absolwenci 
klas ósmych szkół podstawo-
wych. Jednak jak podkreśla 
Dyrektor PZS nr 1 w Rumi Lu-
cyna Penkowska, dzięki roz-
budowie szkoły placówka bę-
dzie dobrze przygotowana do 
tego zadania.
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Miasto wsparło finansowo wejherowski szpital specjalistyczny
Radni miasta zdecydowali o przyznaniu Szpitalowi Specja-
listycznemu w Wejherowie dotacji. Pieniądze będą prze-
znaczone na kompleksową modernizację Oddziału Urologii. 

Podczas ostatniej sesji 
zdecydowaliśmy m.in. 
o przyznaniu dotacji na 
wejherowski szpital. Ta 
specjalistyczna placów-
ka otrzyma 60 tysięcy 

złotych na remont oddziału urologii. Od lat wspiera-
my ten szpital, bo przecież w nim leczeni są miesz-
kańcy Rumi. Często udzielamy wejherowskiej pla-
cówce wsparcia finansowego z przeznaczeniem na 
modernizację oddziałów oraz zakup nowego sprzę-
tu. Zależy nam na tym, aby nasi mieszańcy byli le-
czeni w jak najlepszych warunkach i na jak najwyż-
szym poziomie. 

Ariel Sinicki
przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi

”
dą otrzymaną złotówkę – mówi 
Jolanta Sobierańska-Grenda, 
prezes Szpitali Pomorskich. - 
Wiele razy udowodniliśmy, że 
realizowane przez nas inwesty-
cje wykonujemy rzetelnie.
Na remont Oddziału Urologii do-
tacje przekazały też inne samo-
rządy z powiatu wejherowskie-
go. Andrzej Zieleniewski pod-
kreśla, że otrzymane pieniądze 
są istotne, ale niewystarczające 
na przeprowadzenie moderniza-
cji w założonym zakresie. Inwe-
stycja została bowiem oszaco-
wana na ponad 600 tys. zł. 
- Łącznie otrzymaliśmy około 450 
tys. zł – powiedział dyrektor wej-
herowskiego szpitala. - Nie jest 

to tyle, ile skosztorysowaliśmy, 
ale jest to na tyle duża kwota, że 
znacznie poprawimy standard na 
tym oddziale. Część udało nam się 
pozyskać jeszcze w samym mate-
riale budowlanym, co też nieco ob-
niży koszty. Cenimy sobie bardzo 
to, że co roku od wszystkich sa-
morządów z powiatu otrzymuje-
my wsparcie finansowe, gdyż po-
zwala to na utrzymywanie nasze-
go szpitala na odpowiednio wyso-
kim poziomie zarówno w zakresie 
infrastruktury, jak i wyposażenia. 
W ramach inwestycji zostaną 
zmodernizowane gabinety za-
biegowe, sanitariaty, korytarz 
i pomieszczenia socjalne. Mo-
dernizacja ma zostać zakończo-
na jeszcze w tym roku. Nato-
miast jesienią ma zostać ogło-
szony przetarg na budowę no-
wego bloku operacyjnego.
Rafał Korbut
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Ta inwestycja odblokuje 
tereny przemysłowe

Rozpoczęła się budowa bardzo ważnej – z punktu widzenia rozwoju miasta i aktywizacji terenów przemysłowych – ulicy. Koszt całego 
zadania to ponad 15 milionów złotych. 

Na terenie miasta, w parku Że-
lewskiego i Starowiejskim (czy-
li tam, gdzie młodzi rodzice lub 
dziadkowie często przychodzą 
z dziećmi) stanęły specjalne 
ławki wyposażone w przewija-
ki. Spacerujący po mieście ro-
dzice mają możliwość nie tyl-

ko komfortowego nakarmienia 
dziecka, ale też zadbania o jego 
higienę. Pomysłodawcą przed-
sięwzięcia jest przewodniczący 
rady miejskiej Ariel Sinicki.
Jak na razie wyposażone 
w przewijaki ławki są dostęp-
ne w dwóch miejskich parkach, 

w sąsiedztwie placów zabaw. 
Ale władze miasta nie wyklu-
czają kolejnych takich inwesty-
cji, w innych miejscach Rumi. 
Wszystko zależy od tego, czy 
ławki się sprawdzą i czy miesz-
kańcy będą z nich korzystać. 
Jeśli okaże się, że to udogod-
nienie spotka się z dobrym 
przyjęciem przez rumian i bę-
dzie taka potrzeba, wówczas 
podobne ławki zostaną zamon-
towane w innych częściach 
miasta. Na razie rozważane lo-
kalizacje są przy tzw. zielonych 
wyspach czy na Szmelcie.
– Takie ławki powstały już 
w kilku dużych polskich mia-
stach, między innymi w Krako-
wie, Warszawie, Białymstoku 
i Poznaniu, a także, po sąsiedz-
ku, w zaprzyjaźnionym Pucku 
- mówi Ariel Sinicki, przewod-
niczący Rady Miejskiej Rumi. 
Nasze miasto również wyszło 
naprzeciw oczekiwaniom kar-
miących mam oraz naszych 
najmłodszych mieszkańców.
Zakup jednej ławki wraz z mon-
tażem to koszt około 10 tysię-
cy złotych. 
/raf/

Przebudowa ulicy Kazimier-
skiej (bo o niej mowa) to od 
dawna wyczekiwana inwesty-
cja. Jest bardzo ważna, ponie-

waż odblokuje największe w 
mieście, określone w planach 
zagospodarowania przestrzen-
nego, tereny przemysłowo-

usługowe. W 2017 roku Rada 
Miejska Rumi zdecydowała o 
powołaniu spółki Rumia Invest 
Park, by kompleksowo zająć się 
tą sprawą. Spółka od momentu 
powołania przygotowywała się 
do maksymalnego wykorzysta-
nia potencjału tych terenów. 
Podejmuje też szereg działań, 
mających na celu przyciągnię-
cie inwestorów do Rumi. 
Prace budowlane już się rozpo-
częły, kilka dni temu na ul. Ka-
zimierską wjechał ciężki sprzęt 
budowlany. Wykonawca kon-
centruje się obecnie na budo-
wie drogi na odcinku od ul. Żoł-
nierzy I Dywizji Wojska Polskie-
go do ogródków działkowych 
(razem ze znajdującym się tam 
obiektem mostowym). 
Przedstawiciele władz miasta 
podkreślają, że inwestycja jest 
niezbędna, aby móc aktywizo-
wać tereny przemysłowe w po-

bliżu ul. Kazimierskiej. To z ko-
lei ma przynieść wiele korzyści. 
Gdy na tych terenach powstaną 
zakłady przemysłowe, powsta-
ną nowe miejsca pracy m.in. dla 
mieszkańców Rumi, ponadto 
budżet miasta będą zasilać do-
datkowe wpływy z podatków. 
- Ulica Kazimierska, która po-
łączy nam drogę wojewódzką 
z drogą „osiedlową” spowodu-
je, że będziemy mogli w końcu 
skomunikować tereny przemy-
słowo-usługowe, które od po-
nad 20 lat są przeznaczone pod 
przemysł i usługi – wyjaśnia Mi-
chał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- To będzie ok. 50 ha, które będą 
miały bezpośredni dostęp do 
drogi. Dzięki temu wszystkie te 
działki będą mogły byś sprzeda-
ne lub zagospodarowane. 
W ramach inwestycji powstanie 
nie tylko droga, ale też cała in-
frastruktura sieciowa: wodno-

kanalizacyjna, kanalizacja desz-
czowa, sieci teletechniczne, 

ścieżka rowerowa i w przyszło-
ści przystanek autobusowy. 

Radni obradowali pod koniec 
ubiegłego miesiąca. 
– Jesteśmy dumni z działają-
cych w naszym mieście sto-
warzyszeń i organizacji po-
zarządowych, które wykonu-
ją fantastyczną pracę – po-
wiedział Ariel Sinicki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Rumi. - Dlatego staramy się 
je jak najbardziej wspierać, 
przeznaczając coraz więk-

sze pieniądze na ich działal-
ność. Każda złotówka wydana 
przez organizacje jest równa 
trzem złotym wydanym przez 
miasto, a dzieje się tak dzię-
ki wolontariatowi członków 
stowarzyszeń. Niemniej nie 
osiadamy na laurach, dysku-
tujemy i wciąż staramy się tę 
współpracę ulepszać. Jestem 
przekonany, że im lepsza bę-
dzie nasza współpraca z or-

ganizacjami, tym lepiej bę-
dzie się mieszkało i spędzało 
czas w naszym mieście. 
Przypomnijmy, że burmistrz 
i radni Rumi co roku rezerwu-
ją w budżecie miasta pewną 
kwotę z przeznaczeniem na 
dotacje celowe, czyli właśnie 
wspieranie działalności orga-
nizacji. W budżecie na rok bie-
żący kwota ta wyniosła niemal 
1,6 mln zł. Pieniądze te trafiają 
do podmiotów zajmujących się 
m.in. sportem, pomocą spo-
łeczną czy ochroną zdrowia.
Co istotne, działalność orga-
nizacji jest tzw. „działalnością 
oddolną”, co oznacza, że do-
cierają one bezpośrednio do 
mieszkańców, doskonale wie-
dzą, jakie oczekiwania mają 
mieszkańcy i te oczekiwania 
starają się spełniać. 
W Rumi istnieje blisko 130 or-
ganizacji pozarządowych.
– Organizacje wykonują na-
prawdę olbrzymią pracę, którą 
trzeba docenić – podkreśla Mi-
chał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- Dzięki wielu stowarzyszeniom 
i fundacjom miasto może reali-
zować cele, które bez tej współ-
pracy byłyby nieosiągalne lub 
znacznie trudniejsze. 
/raf/

Spore ułatwienie
dla karmiących matek

Stawiają na współpracę

Nakarmienie małego dziecka czy przewinięcie go w plenerze 
– na przykład w parku – stanowi czasem niemały problem. 
Często brakuje odpowiedniego miejsca. Ale już nie w Rumi!

Współpraca ze stowarzyszeniami i  organizacjami pozarządo-
wymi jest dla władz miasta bardzo istotną kwestią. Ten temat 
był poruszony podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Rumi. 
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– Budowa tej ulicy jest 
kluczowa dla rozwoju 
terenów przemysłowych, 
ponieważ bez infrastruk-
tury drogowej, która po-
łączy tereny przemysło-

we z drogą wojewódzką i zapewni pełne uzbrojenie 
w media, nie mamy co liczyć na to, że jakikolwiek 
inwestor zlokalizuje tam swoją działalność. 
W efekcie budowy fragmentu ulicy Kazimierskiej 
mieszkańcy zyskają przede wszystkim nowe miejsca 
pracy, a gmina konkretne przychody w postaci no-
wych podatków od nieruchomości.

AgnieSzkA rodAk, 
prezes spółki
Rumia Invest Park

”
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III Dziecięca Sesja Rady Miej-
skiej odbyła się na hali rum-
skiego MOSiR-u. Zgodnie z pro-
cedurą, otwarcia sesji dokonał 
Ariel Sinicki, który na co dzień 
pełni funkcję przewodniczące-
go Rady Miejskiej Rumi. Tym ra-
zem jego zadaniem było wpro-
wadzenie w obowiązki bardzo 
młodych – zarówno stażem, 
jak i wiekiem – radnych. Dzie-
ci reprezentowały Niepubliczne 
Przedszkole Językowe „Mądry 
Maluch”, Oddział Przedszkolny 
przy Szkole Podstawowej nr 1, 
Przedszkole „Słoneczna Jedyn-
ka” , Przedszkole Niepubliczne 
„Iskierka”, Niepubliczne Przed-
szkole „Maluszkowo”, Niepu-

bliczne Przedszkole „Junior”, 
Przedszkole nr 2 „Bajka” oraz 
„Przedszkole Pod Topolą”.
Uczestnicząc w tym przedsię-
wzięciu dzieci uczą się samo-
rządności, występów publicz-
nych i radzenia sobie z tremą. 
Ponadto nabierają pewności 
siebie i przekonują się, ze ich 
zdanie jest ważne. 
Pomimo braku doświadczenia 
młodzi radni bez problemu we-
szli w rolę, dostosowując się do 
porządku obrad, a nawet pre-
zentując projekty uchwał wła-
snego autorstwa. Przedstawi-
ciele „Mądrego Malucha” wnio-
skowali o stworzenie gry plan-
szowej, wydanej w rozmiarze 

Rumia wysprzątana.
Ponad 3 tony śmieci!
Dla wszystkich uczestników 
akcji, która została zorgani-
zowana w sobotę 8 czerw-
ca, przygotowane były ręka-
wiczki i puste worki na śmie-
ci. Chętnych nie brakowało – 
ustawili się po nie zarówno 
kilkuletnie dzieci, młodzież, 
dorośli, a nawet pojedynczy 
seniorzy. Wśród społeczni-
ków znaleźli się m.in. ucznio-
wie, nauczyciele, radni miej-
scy oraz pracownicy urzę-
du miasta. Wszyscy chcieli 
sprawić, by z publicznej prze-
strzeni zniknęły śmieci. 
Tegoroczna edycja akcji „Czy-
sta Rumia” trwała od rana do 
popołudnia. Przez ten czas set-
ki osób zbierało śmieci, zalega-
jące na trawnikach, chodnikach 
i w innych miejscach przestrze-
ni publicznej. Łącznie udało się 
zebrać ponad 3 tony odpadów. 
Po kilkugodzinnym wysiłku 
każdy uczestnik akcji otrzy-
mał opaski uprawniające do 
odbioru nagród oraz bezpłat-
nego korzystania z atrakcji 
dostępnych podczas ekolo-
gicznego festynu.
Zwieńczeniem akcji był bowiem 
festyn, który zorganizowano 
jako formę podziękowania dla 
wszystkich, którzy poświęcili 
swój czas, aby zadbać o estety-
kę miasta. Wydarzenie w parku 
Żelewskiego rozpoczęło się od 

oficjalnego otwarcia, którego  
dokonał przewodniczący rady 
miejskiej Ariel Sinicki. Piknik 
prowadził Leszek Winczewski, 
dyrektor Domu Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej Janowo. 
Sceną początkowo zawład-
nęli uczniowie Ekologicznej 
Szkoły Społecznej, którzy 
zaprezentowali edukacyjną 
scenkę i nawoływali do zmia-
ny przyzwyczajeń poprzez 
transparenty. Następnie, tra-
dycyjnie już, mieszkańcy mo-
gli się rozgrzać przy ecozum-
bie, w rytm energicznej mu-
zyki. Sporym zainteresowanie 
cieszył się pokaz przygoto-
wany przez sokolników. Dra-
pieżny ptak dosłownie prze-
latywał nad głowami publicz-
ności, wywołując oklaski.
Osoby zainteresowane ekolo-
gią mogły odwiedzić kilkana-
ście stoisk, przy których cze-

kali eksperci objaśniający kon-
kretne aspekty tej dziedziny. 
Można było m.in. przetesto-
wać maski filtrujące, rozwiązać 
przyrodnicze zagadki, zakrę-
cić ekologicznym kołem fortu-
ny czy też pobawić się zabaw-
kami stworzonymi z odpadów. 
Z kolei na wszystkich, którzy 
brali udział w sprzątaniu mia-
sta, czekały zestawy miejskich 
gadżetów, popcorn, wata cu-
krowa oraz możliwość skorzy-
stania z dmuchanych zjeżdżal-
ni. Dmuchańce czekały także 
na tych, którzy głosują na Po-
dwórko Talentów w Rumi.
Partnerami akcji byli: MOSiR 
Rumia, Eko Dolina, Komunal-
ny Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”, J.J. Darboven Ru-
mia, Bank Rumia Spółdzielczy, 
Straż Miejska w Gdyni, Rugby 
Club Arka Rumia oraz Miejski 
Dom Kultury w Rumi.

Łącznie kilkaset osób wzięło udział w wielkiej, corocznej akcji „Czysta Rumia”. We wspólne sprzątanie włączyli się przedstawiciele 
władz miasta, rumscy urzędnicy oraz wielu mieszkańców. 

– Już po raz piąty mieszkańcy wzięli udział w „Czystej 
Rumi”, czyli akcji zapoczątkowanej w 2015 roku przez 
burmistrza Michała Pasiecznego, i jak zwykle było fanta-
stycznie. Ecobohaterowie spisali się na medal. Z roku na 
rok jest coraz trudniej zapełnić worki śmieciami, ponie-
waż jest ich coraz mniej, a sprzątających coraz więcej. To 

tylko pokazuje, że nasze miasto jest coraz czystsze i wspólnie coraz lepiej o nie dbamy.

Ariel Sinicki, 
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
”
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Na jeden dzień dzieci przejęły władzę w mieście
Nowi radni zasiedli przy stole obrad i podjęli kilka uchwał. Nadzwyczajne w tej 
sesji było to, że tymi radnymi były przedszkolaki, które w przeddzień Dnia 
Dziecka przejęły władzę w mieście.

XXL, promującej zabytki i znane 
miejsca w Rumi. Ich rówieśnicy 
z oddziału przedszkolnego przy 
SP nr 1 zażądali wybudowania 
otwartego basenu. Z kolei radni 
ze „Słonecznej Jedynki” zauwa-
żyli potrzebę realizacji warszta-
tów szkolnych z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej.
O bezpieczeństwo chcieli też 
zadbać radni z „Maluszkowa”, 
którzy zaproponowali montaż 
sygnalizacji świetlnej w pobliżu 
ich przedszkola. Zdaniem ma-
łych samorządowców z „Junio-
ra” konieczne jest stworzenie 
„Wrotowiska Rumia”, gdzie bę-
dzie można aktywnie spędzić 
czas w rodzinnym gronie. Po-
dobną uchwałę forsowali repre-

zentanci „Przedszkola pod To-
polą”, przekonując pozostałych 
do zbudowania parku edukacji 
i zabawy. Na rekreację postawili 
też radni z „Bajki”, którzy stwier-
dzili, że miastu przysłużyłaby 
się budowa ścianki wspinaczko-
wej na terenie rumskiego MO-
SiR-u. Nieco mniej przyziemny 
problem poruszyli przedstawi-
ciele „Iskierki”, którzy zapropo-
nowali realizację projektu „Lżej-
sze nauczanie – lżejszy plecak”, 
dzięki któremu tornistry byłyby 
sterowane przy użyciu pilota.
Zwieńczeniem III Dziecięcej Se-
sji Rady Miejskiej było wręcze-
nie certyfikatów i upominków 
dla małych radnych, a także wy-
konanie pamiątkowych zdjęć. 
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Roztańczone uczestniczki pro-
jektu „Obłoki jasne nad tobą. 
Słowo. Obraz. Taniec.” opowie-
działy historię, zainspirowaną 
miłosną poezją Pawła Huelle 
wysyłaną… esemesami. 
To twórczość tego poety była 
myślą przewodnią spekta-
klu, w którym aktorami były 
uczennice rumskich szkół.  Pa-
weł Huelle to doskonale zna-
ny pisarz, autor sztuk teatral-
nych i esejów. „Obłoki jasne 
nad tobą” to drugi w jego ka-
rierze tomik poezji, a jego pra-
premiera odbyła się w maju 
2018 r. właśnie w Stacji Kultu-

ra. To wydarzenie stało  się in-
spiracją do przeniesienia po-
ezji i obrazów na język tańca. 
Spektakl ilustrujący sło-
wa poety przygotowali do-
świadczeni choreografowie: 
Andrzej Morawiec i Agata 
Gregorkiewicz. Wyjątkowe-
go charakteru nadały także 
specjalnie przygotowane na 
tę okazję kostiumy.  Poprzez 
ruch,  gest i taniec młode ar-
tystki przekazały emocje, na-
stroje i obrazy wyłaniające 
się z tomiku. Ważną rolę peł-
niła muzyka. Były to interpre-
tacje utworów Bacha, wybit-

Widowiskowa premiera
Rumska biblioteka jest jedyną w Polsce, w której tańczy się do poezji. W środowy wieczór - za sprawą poezji, 
obrazów i tańca - przestrzeń Stacji Kultura nabrała niecodziennej magicznej, atmosfery. 

REKLAMA 6/2019/PR

nej pianistki Ewy Pobłockiej, 
która była adresatką wierszy 
przesyłanych esemesami. To 
ona namówiła autora do wy-
dania utworów drukiem. 
Na premierze pojawił się Pa-
weł Huelle, który  swoją obec-
nością wsparł i docenił młode 
artystki. Wśród widzów spek-
taklu obecna była także dy-
rektor Instytutu Muzyki i Tań-
ca z Warszawy, prof. Aleksan-
dra Dziurosz. 
Biblioteka przygotowała dla 
uczestniczek wyjątkową nie-
spodziankę - tomiki poezji 
„Obłoki jasne nad tobą.” z au-
tografem Pawła Huelle. 
Premiera spektaklu taneczne-
go była uroczystym zwieńcze-
niem projektu, na który rum-
ska biblioteka otrzymała dofi-
nansowanie z Instytutu Muzy-
ki i Tańca w ramach programu 
Myśl w ruchu 2019.fo
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Domowa oczyszczalnia wody, barwniki 
roślinne i sztuczna krew – to wszystko 
można było zobaczyć w Porcie Rumia.

Niezwykłe i ciekawe 
eksperymenty

Podczas cyklicznych spotkań 
z cyklu „Akademia małych od-
krywców” dzieci mogą posze-
rzać wiedzę. Tym razem obejrza-
ły barwne eksperymenty związa-
ne z ochroną środowiska. Choć 
destylacja, związki nieorganicz-
ne i paliwo wodorowe wydają się 
skomplikowanymi pojęciami, to 
już nie kryją przed najmłodszy-
mi chemikami, którzy w sobotę 
odwiedzili Port Rumia CH Au-
chan, żadnych tajemnic.
Podczas zajęć dzieci dowie-
działy się, jak wykorzysty-
wane są barwniki roślinne, 

stworzyły domową oczysz-
czalnię wody i zobaczyły sa-
mochodzik napędzany pali-
wem wodorowym. Za pomocą 
różnych odczynników dzie-
ci odkrywały zawartość pro-
bówek i dowiedziały się, jak 
przeprowadza się proces de-
stylacji, który wykorzystywa-
ny jest w oczyszczaniu wody 
i przemyśle rafineryjnym. Za 
pomocą soli żelaza i rodan-
ków wyprodukowana została 
sztuczna krew, której używa 
się w większości filmów. 
/raf/
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Dwa wyjątkowe wydarzenia rozrywkowe przygotowano w ramach tegorocznego Dnia Dziecka. Zarówno ci najmłodsi, jak i ci nieco starsi, dosko-
nale bawili się podczas Święta Kolorów oraz Festiwalu Dmuchańców. 

Święto Kolorów
i Festiwal Dmuchańców

Mieszkańcy Rumi podkreśla-
li, że byli zachwyceni przygoto-
wanymi na ten rok atrakcjami. 

We wszystkich 
kolorach tęczy

Pierwsza z propozycji, któ-
ra rozpoczęła obchody Dnia 
Dziecka w Rumi, to Święto Ko-
lorów. W wydarzeniu uczestni-
czyły zarówno dzieci, młodzież, 
jak i dorośli. Zabawy i śmiechu 
było co niemiara, gdy uczestni-
cy obsypywali się kolorowymi 
proszkami podczas Holi Festi-
valu, który zagościł przed  Miej-
skim Domem Kultury w Rumi. 
Kolorowe proszki, którymi po 
chwili wszyscy byli pokryci od 
stóp po czubki głów, to nie je-
dyna atrakcja Fesiwalu. Na 
uczestników czekały bowiem 
food trucki, serwujące sma-
kołyki z różnych stron świata, 
jak również odpowiadający za 
oprawę muzyczną DJ. Wszyst-
ko to spowodowało, że około 

tysiąc osób oddało się kilku-
godzinnej, radosnej zabawie. 
Dodajmy, że Święto Kolorów 
zorganizowano w Rumi nie po 
raz pierwszy. W zeszłym roku 
mieszkańcy miasta i okolic po-
żegnali w ten sposób wakacje 
i przywitali nowy rok szkolny. 

Nadmuchiwane 
szaleństwo 

Ci, którzy lubią aktywny wypo-
czynek na świeżym powietrzu, 
doskonale bawili się podczas  
Festiwalu Dmuchańców. W ra-
mach wydarzenia także przy-
gotowano mnóstwo atrakcji, za-
równo dla dzieci, jak i ich rodzi-
ców. Nic więc dziwnego, że Fe-
stiwal przyciągnął całe rodziny. 
Wiele z atrakcji było bezpłat-
nych, ale żeby z nich skorzy-
stać, trzeba było spełnić wa-
runek: wziąć udział w szeregu 
sportowych konkurencji. Teren 
boiska wielofunkcyjnego, zloka-
lizowanego przy ulicy Bukowej, 

na którym zorganizowano Fe-
stiwal, pękał w szwach – setki 
dzieci wraz z rodzinami posta-
nowiły tu spędzić niemal całą 
niedzielę. Główną z atrakcji było 
piętnaście dmuchanych zam-
ków i zjeżdżalni. Najpierw jed-
nak na chętnych czekały spor-
towe wyzwania, między inny-
mi: strzał na bramkę, przejście 
tunelem, "unihokejowy slalom", 
czołganie się czy rzuty ringo. 
Nad przebiegiem 10 konku-
rencji czuwali wolontariusze 
z klubu sportowego Arka Ru-
mia, pracownicy Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji oraz urzędu miasta, a tak-
że przedstawiciele rady miej-
skiej. Wszyscy doceniali za-
angażowanie najmłodszych, 
nagradzając ich opaskami 
uprawniającymi do bezpłatne-
go skorzystania z atrakcji. 
Podczas trwania Festiwalu 
Dmuchańców mieszkańcy mo-
gli zagłosować na Podwórko 
Talentów w Rumi.
/raf/

– Gratuluję wszystkim, którzy zaliczyli sportowe konkuren-
cje „na wesoło”. Mam nadzieję, że się podobało. Ogrom-
ne podziękowania należą się organizatorom i wolontariu-
szom: klubowi Arka Rumia, pracownikom MOSiR-u, rad-
nym oraz sponsorowi imprezy, czyli firmie Euro Styl, która 
wspiera finansowo wiele działań społecznych w Rumi.

MichAł PASieczny, 
burmistrz Rumi”

– W tym roku zainteresowanie Świętem Kolorów było 
jeszcze większe. Pogoda dopisała, impreza odbyła się bez 
przeszkód. Wszyscy sypali kolorowymi proszkami, bawiąc 
się przy tym przez kilka godzin. Z pewnością przyszło-
roczny Dzień Dziecka będzie równie piękny, gdyż planuje-
my kontynuować współpracę z Holi Festival Polska.

AgnieSzkA SkAwińSkA, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi”

fo
t.

 U
M

 R
um

ia



9Poniedziałek, 17 czerwca 2019rumskiexpress

Św. Jan Bosko był patronem festynu, przygotowanego przez SL Salos Rumia. W programie zna-
lazło się wiele atrakcji, a liczni mieszkańcy chętnie wzięli udział w imprezie. 

Dobra zabawa 
i świetna muzyka
Festyn odbywał się na boisku 
„Orlik 2012”. Oficjalne otwar-
cie imprezy poprzedził Dzień 
Otwarty Sekcji Piłki Noż-
nej SL Salos Rumia, przezna-
czony dla dzieci z roczników 
2009-2014.
Uczestników powitał uczest-
ników i zaproszonych gości 
przez proboszcza parafii Pod-
wyższenia Św. Krzyża. Na po-
czątek wszyscy mogli się za-

poznać z historią życia patro-
na Rumi, czyli św. Jana Bosko. 
Kolejnym punktem progra-
mu był występ dzieci „Bogu 
Chwała”, po którym zaczęły 
się rekreacyjne gry i zabawy 
integracyjne dla uczestników 
w różnym wieku.
Dwukrotnie na scenie pojawiły 
się „SPINKI”, a na chętnych cze-
kał rodzinny konkurs rysunko-
wy „65-lecie miasta Rumi” i ka-

raoke dla publiczności. 
Rozegrano turniej „Salos Cup 
Św. Jana Bosko” oraz mecz, 
w którym reprezentacja SL 
Salos Rumia zmierzyła się 
z samorządowcami z rum-
skiego Urzędu Miasta i dru-
żyną Oldstars Rumia. Ponad-
to imprezę uświetnił występ 
wokalistów z warsztatów pro-
wadzonych w Oratorium św. 
Michała Archanioła, popisy 

cyrkowców, pokaz strażaków 
z Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej z Rumi oraz loty gołę-
bi. Na zakończenie zagrał ze-
spół Efekt. 
Dodatkowymi atrakcjami w trak-
cie festynu było: malowanie twa-
rzy, baloniki dla każdego uczest-
nika, kiełbaski z grilla, ciasto do-
mowe, chleb ze smalcem oraz 
przejażdżki konne.
/raf/ fo
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Wspólne czytanie przed miejskim urzędem
Sposobów na promowanie czytelnictwa jest mnóstwo. Na ciekawy pomysł 
wpadli uczniowie i pedagodzy ze Szkoły Podstawowej nr 10. Do wspólnego 
czytania zaprosili przedstawicieli władz miasta. 
Tysiące polskich instytucji oraz 
setki tysięcy osób uczestni-
czyło w akcji „Jak nie czytam, 
jak czytam”, której celem jest 
budowanie pozytywnego wize-
runku książki. Do akcji włączy-
li się m.in. uczniowie oraz ka-
dra z SP nr 10 im. Jana Brze-
chwy w Rumi. Jednym z celów 
przedwsięwzięcia jest pokaza-
nie młodym ludziom, że czyta-
nie jest przyjemne, może być 
świetną rozrywką i że czytać 
można w różnych miejscach, 
również na świeżym powietrzu. 
Rumscy uczniowie i nauczyciele 
z „Zaczytanej Dziesiątki” zebrali 
się więc pod urzędem miasta. Nie 
tylko przynieśli ze sobą wybrane 

książki, ale również przygotowa-
li nawiązujące do literatury wyjąt-
kowe stroje. Ponadto dzieci za-
prosiły do wspólnego czytania 
zastępcę burmistrza Rumi.
– Z badań wynika, że młodzi Pola-
cy czytają znacznie więcej niż do-
rośli. Po książki nie sięga aż 62% 
osób, które ukończyły 15 lat. Po-
przez udział w akcji miałem oka-
zję nieco podreperować te staty-
styki, wpisując się w tę czytają-
cą mniejszość – śmieje się Piotr 
Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi. – 
Mówiąc już nieco poważniej, po-
stanowiłem przeczytać młodzie-
ży fragment książki pt. „Gorz-
ka czekolada i inne opowiada-
nia o ważnych sprawach”, a do-

kładniej rozdział o przyjaźni. Jest 
to ponadczasowa lektura, którą 
wspominam z dużym sentymen-
tem, dlatego mam nadzieję, że 
przeczytane słowa na długo po-
zostaną w pamięci uczniów.
Do końca czerwca organiza-
torzy akcji będą zbierać dane, 
które mają im umożliwić pu-
blikację szczegółowego pod-
sumowania całego przedsię-
wzięcia. Ale już teraz wiado-
mo, że w inicjatywie uczest-
niczyło ponad 3 tys. instytucji 
z całej Polski, co może dać po-
nad 400 tysięcy uczestników! 
Więcej informacji na temat ak-
cji można znaleźć na stronie 
www.czytamy.org.

To wydarzenie było przełomowe w historii Polski i miało ogromny wpływ na to, jaki nasz kraj jest dziś. Niedawno świętowa-
liśmy 30-lecie czerwcowych wyborów. 

4 czerwca br. Rumia świętowała 30 rocznicę przeprowadzenia 
pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Pol-
sce. Przy Miejskim Domu Kultury zebrało się kilkaset osób, by 
równo w południe wspólnie odśpiewać hymn Polski- Mazur-
ka Dąbrowskiego. W uroczystości tej uczestniczyły delegacje 
ze wszystkich rumskich szkół podstawowych oraz przedszko-
li. Świętujące dzieci jak i dorośli byli odświętnie ubrani w ko-

lorach biało - czerwonych. Powiewały też biało- czerwone flagi. Uroczystości towarzyszył pod-
niosły nastrój. Było to bardzo ważne wydarzenie dla naszego kraju i miasta. Obchody tego 
Święta były piękną lekcją patriotyzmu i miłości do naszej Małej Ojczyzny. Minęło 30 lat wol-
ności i chciałabym tutaj zacytować słowa wielkiego autorytetu i wielkiego Polaka - Jana Pawła 
II: „Nie ma wolności bez solidarności, nie ma solidarności bez wolności”.

TereSA hebel, 
radna Rumi”

Trzydziesta rocznica 
historycznych wyborów

Rocznicę tego ważnego dla 
wszystkich Polaków wydarze-
nia świętowano także w Rumi. 
W programie obchodów z oka-
zji 30. rocznicy pierwszych czę-
ściowo wolnych wyborów parla-
mentarnych w powojennej Pol-
sce znalazło się wspólne od-
śpiewanie hymnu narodowego, 
wykonanie pamiątkowych zdjęć 
oraz otwarcie edukacyjnej wy-
stawy plenerowej. Uroczystości 
zorganizowano przy rumskim 
Miejskim Domu Kultury. 
Ogólnopolskie święto obcho-
dzone jest 4 czerwca. W samo 
południe w parku Starowiej-

skim setki rumian odśpiewa-
ło wspólnie Mazurska Dąbrow-
skiego, przyłączając się do in-
nych polskich miast. W uroczy-
stości, oprócz szkół i przed-
szkoli, uczestniczyli również 
przedstawiciele samorządu.
– Tego dnia, po raz pierwszy 
od wielu lat, nasz głos, głos na-
szych rodziców i dziadów, był 
brany pod uwagę. Dlatego nale-
ży tę datę czcić, starać się być 
dobrymi patriotami, uczestni-
czyć w wyborach i mieć wpływ 
na wolną Polskę – powiedział 
podczas przemówienia Ariel 
Sinicki, przewodniczący rady 

miejskiej. – Trzeba też pamię-
tać, że wolność nie została nam 
dana raz na zawsze. Z tego po-
wodu należy o nią dbać, szano-
wać ją i gloryfikować.
W końcowej części obchodów 
wykonane zostały pamiątko-
we zdjęcia, natomiast zwień-
czeniem wydarzenia było ofi-
cjalne otwarcie wystawy ple-
nerowej „Solidarni ku wolno-
ści”. Ekspozycja, dzięki uprzej-
mości Europejskiego Centrum 
Solidarności, będzie dostępna 
w parku Starowiejskim do koń-
ca czerwca.
/raf/
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Rumski Wokal to inicjatywa jest 
skierowana do początkujących 
wokalistów z regionu, którzy 
chcą sprawdzić swoje możliwo-
ści na scenie. Niedawno kon-
kurs został rozstrzygnięty i po-
znaliśmy nazwiska najbardziej 
uzdolnionych wokalistów. Lau-
reatką tegorocznej odsłony zo-
stała Magdalena Mrówczyńska.
Uroczysta gala odbyła się 7 
czerwca na terenie Miejskie-
go Domu Kultury w Rumi. Do 
tego występu finałowa dziesiąt-
ka przygotowywała się przez 
miesiąc pod okiem profesjona-
listów: Marzeny Graczyk oraz 
Krzysztofa Brzozowskiego. 
Zadaniem uczestników było 
wykonanie piosenek z repertu-
aru Bułata Okudżawy, Włodzi-
mierza Wysockiego oraz Jac-
ka Kaczmarskiego. Ostatecznie 
najlepsza, zdaniem jury, okazała 
się Magdalena Mrówczyńska.
Na scenie pojawił się także gość 
specjalny – Volodymyr Bilokur, 
w którego repertuarze znalazły 
się rosyjskie i ukraińskie pieśni, 
a także własne utwory w jazzo-
wych aranżacjach.
– Sala żywo reagowała po każ-

dym występie. Czuć było też 
wsparcie publiczności, co jest 
ogromnie ważne dla tych mło-
dych adeptów sceny – podkre-
śla Agnieszka Skawińska, dy-
rektor MDK-u. – Finaliści od ca-
stingu do gali finałowej przeszli 
długą drogę, pełną wytężonej 
pracy. To wszystko przyniosło 
wspaniały efekt końcowy. Naj-
większe owacje zebrał jednak 
nasz gość specjalny, który po-
rwał publikę do śpiewu.
Finaliści otrzymali nagro-
dy rzeczowe, a zwyciężczyni 
zyskała możliwość nagrania 
demo w profesjonalnym studio 
nagrań. Ponadto przez najbliż-
szy rok MDK będzie wspierał 
młodych artystów, umożliwia-
jąc im zaprezentowanie swo-

ich umiejętności wokalnych 
podczas różnych miejskich 
wydarzeń. Ich głosy będzie 

można usłyszeć m.in. podczas 
Jarmarku Kaszubskiego, który 
zaplanowano na 4 sierpnia.
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Znamy zwycięzców czwartej edycji 
konkursu Rumski Wokal
Wyjątkowymi głosami i wyjątkowymi zdolnościami mu-
zycznymi mogli pochwalić się uczestnicy czwartej już 
edycji konkursu o nazwie Rumski Wokal.

Zwierzęta, które staną się wy-
jątkową ozdobą rumskiego 
parku, wyszły spod pił i dłut 
lokalnych rzeźbiarzy. Zostały 
stworzone podczas rzeźbiar-
skiego pleneru.
Rzeźby zostały wykonane 
z drzew, które rosły w pobliżu 
stadionu Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. Ich 
wycinka była konieczna, ponie-
waż realizowane są tam pra-
ce remontowe bieżni stadionu. 
Radna miasta i przewodniczą-
ca Komisji Kultury poprzedniej 
kadencji Teresa Jałocha wpa-
dła na pomysł, aby ścięte drze-
wa wykorzystać i by stały się 
ozdobą miasta.
Prace nad rzeźbami trwa-
ły przez trzy dni, pod koniec 
maja. Obróbki drzew podjęło 
się sześcioro rzeźbiarzy.
– Pomysł pojawił się już jakiś 
czas temu, a teraz udało się 
go zrealizować. Obecnie rzeź-

by są konserwowane i wkrót-
ce na stałe zamieszkają w par-
ku – mówi Ariel Sinicki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Rumi. – Park Żelewskiego to 
płuca dzielnicy, w której miesz-

ka około 30 proc. mieszkań-
ców całego miasta. Inwestu-
jemy więc po to, by spędzanie 
tu czasu z rodziną było jeszcze 
przyjemniejsze.
/raf/

Nowi „mieszkańcy” 
z drewna w miejskim parku

Wilki, niedźwiedzie, a nawet orzeł – takie zwierzęta już niebawem na stałe „zamieszkają” w rumskim parku Żelewskiego. Ale spacerowicze nie 
muszą się ich obawiać – zostały one bowiem wykonane z drewna. 
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Ceramika i kolor indygo, 
czyli dwie wystawy
Dwie interesujące wystawy przygoto-
wała w tym miesiącu Stacja Kultura – 
miejska Biblioteka Publiczna w Rumi. 

W tym roku Rumia przyłączy-
ła się do ogólnopolskiej kam-
panii „Rowerowy Maj”. Przez 
niemal cały miesiąc zaanga-
żowani w projekt rumianie 
dojeżdżali do szkoły i przed-
szkola na rowerach, hulajno-
gach i rolkach. 

Zdrowe 
nawyki i mniej 
samochodów

Rowerowy Maj to projekt, któ-
ry poprzez zabawę połączoną 
z elementami rywalizacji, po-
pularyzuje rower jako główny 
środek transportu do szkoły. 
Kampania uczy też dzieci zdro-
wych nawyków, które utrzymu-
ją się również po jej zakończe-
niu, ponadto skutecznie zmie-
nia okolice szkół i przedszkoli 
na bardziej bezpieczne i przy-
jazne rowerzystom, zmniejsza-
jąc liczbę samochodów dowo-
żących dzieci do placówek.

Pierwszy raz 
w Rumi

W tym roku ta największa w Pol-
sce kampania promująca zdro-
wy tryb życia i zrównoważo-

ną mobilność, zorganizowa-
na została już po raz 6. Skiero-
wana jest przede wszystkim do 
dzieci przedszkolnych, uczniów 
szkół podstawowych oraz gro-
na nauczycielskiego. W tej edycji 
w projekcie uczestniczyło łącz-
nie 48 miast. Po raz pierwszy do 
programu przystąpiła również 
Rumia. Uczestnicy kampanii 
otrzymali książeczki, w których 
zbierali naklejki przyznawane za 
każdy przyjazd do placówki edu-
kacyjnej: rowerem, hulajnogą, na 
rolkach i wrotkach czy też komu-
nikacją miejską. Najaktywniej-
sze klasy, oddziały przedszkol-
ne oraz indywidualni uczestni-
cy otrzymają nagrody rzeczowe, 
a wszyscy mogą liczyć na zesta-
wy miejskich gadżetów. 

Wiatr i deszcz
im niestraszny 

Kampania pilotażowo była re-
alizowana w dwóch placów-
kach: Przedszkolu pod Topolą 
(127 uczestników) oraz Szko-
le Podstawowej nr 1 im. Józe-
fa Wybickiego (219 uczestni-
ków). W projekt zaangażowa-
ły się nie tylko dzieci, ale i na-
uczyciele oraz wychowawcy. 
Często docierali do placó-
wek na rowerach, nie przej-
mując się deszczem czy zim-
nym wiatrem. Wyjątkowo wa-
leczną postawą wykazał się 
6-letni Wiktor, który niemal 
każdego dnia, wspólnie z tatą, 

dwukrotnie pokonywał na ro-
werze 3-kilometrową trasę, 
do przedszkola i z powrotem. 
Spory udział we frekwencyj-
nym sukcesie kampanii mieli 
również koordynatorzy: Anna 
Soczyńska oraz Angelika 
Kwaśniewska, które skutecz-
nie motywowały uczestników 
projektu. Warto też podkre-
ślić, że placówki otrzymały od 
miasta stojaki rowerowe, co 
usprawniło przebieg progra-
mu. Podsumowanie kampanii, 
połączone z wręczeniem na-
gród, miało miejsce 15 czerw-
ca podczas festynu stanowią-
cego zwieńczenie projektu 
„Rumia oczami dzieci”.
/raf/

Sukces pilotażowej akcji
„Rowerowy Maj”

W dwóch rumskich placówkach edukacyjnych w ubiegłym miesiącu realizowano pilotażowo akcję „Rowerowy Maj”. Uczestniczyło w niej 
ponad 340 osób, co jest dużym sukcesem. Przyszłoroczna akcja ma być rozszerzona o kolejne placówki. 
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– To dla nas bardzo ważne, aby uczyć dzieci zdrowych na-
wyków i promować aktywne spędzanie czasu. W tym roku 
program realizowaliśmy pilotażowo, ale mam nadzieję, że 
w przyszłym roku obejmie on wszystkie miejskie placówki. 
Jestem dumny z uczestników, że podjęli się tego wyzwania 
i zaliczyli je na szóstkę z plusem.

PioTr wiTTbrodT, 
zastępca burmistrza Rumi
”

Wernisaż pierwszej z wystaw - 
„Indygo” - odbył się w miniony 
piątek, ale prace będzie można 
oglądać jeszcze przez dwa tygo-
dnie. „Indygo” to międzynarodo-

wa wystawa, w której biorą udział 
studenci Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku oraz Slippery 
Rock University of Pennsylvania 
(USA). Wystawę będzie można 

obejrzeć do 30 czerwca w godzi-
nach otwarcia Stacji Kultura.
- Indygo: kolor oscylujący po-
między niebieskim i fioletem, 
jest motywem przewodnim 
obecnej edycji wystawy – wyja-
śnia prof. Aleksander Widyński. 
- Zadaniem polskich i amery-
kańskich studentów było przy-
gotowanie miniatur tkackich, 
w których zrealizowano wspól-
ne założenie polegające na uży-
ciu koloru indygo z innym wy-
branym kolorem w proporcji - 
indygo 70%, inny kolor 30%. 
Różnorodność znaczeń zawar-
tych w kolorze indygo pozwala 
na wędrówkę myśli od starożyt-
ności po czasy współczesne. To 
dialog tradycji i współczesności. 
Druga z wystaw zostanie 
otwarta 26 czerwca o godz. 
18:00. Zainteresuje z pewno-
ścią sympatyków sztuki i ręko-
dzieła, będzie bowiem składała 
się z prac ceramicznych przy-
gotowanych przez uczestni-
ków warsztatów w Ceramicz-
nym Zakątku Stacji Kultura.
/raf/

Organizatorami wydarzenia, które w tym roku odbywa się już po raz piąty, są:
„Bogu-Chwała” i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
Jest już niemal tradycją, że imprezę objęli honorowym patronatem: Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski, Michał Pasieczny, burmistrz Rumi oraz Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy.
Koncert rozpocznie się o godz. 18.00, w czwartek 20 czerwca, na boisku wielo-
funkcyjnym przy ul. Bukowej.
/raf/

Koncert Uwielbienia w boże ciało
Długi czerwcowy weekend w Rumi rozpocznie się 
koncertem Uwielbienia „Bogu-Chwała!”. 
fot. Rafał Korbut
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O pszczołach i porach roku 
w edukacyjnym ogrodzie

Dlaczego wymieranie pszczół jest poważnym problemem i jak można temu zapobiegać? Jakie rośliny rosną w poszczególnych 
porach roku? Na te i wiele innych pytań odpowiedź można uzyskać w edukacyjnym ogrodzie. 

„Cztery pory roku” to nazwa 
wyjątkowego, edukacyjnego 
ogrodu, który niedawno został 
utworzony w Rumi przy Miej-
skim Domu Kultury. Oficjalne-
go otwarcia obiektu dokona-
li pod koniec maja przedsta-
wiciele władz miasta wspólnie 
z przedszkolakami.
– Miałem ogromną przyjem-
ność otworzyć ogród wraz 
z przedszkolakami, radną Ka-
roliną Rydzewską oraz inicja-
torką całego projektu i dy-
rektorem MDK-u Agnieszką 
Skawińską – podkreśla Piotr 
Wittbrodt, zastępca burmi-
strza Rumi. – Uważam, że 
stworzenie tego obiektu było 
świetnym pomysłem. To bar-
dzo ważne, by w przystępny 
sposób uczyć najmłodszych 
o ekologii.
Przedszkolaki, które uczestni-
czyły w otwarciu ogrodu, były 
wprost zachwycone. Chcia-

ły też jak najwięcej się dowie-
dzieć, dopytując się o wie-
le faktów i ciekawostek z ży-
cia pszczół. Poznały także wie-
le roślin, m.in. miododajnych 
krzewów. Najmłodsi z uwa-
gą przechodzili od stanowiska 
do stanowiska, poznając rośli-
ny przypisane kolejnym porom 
roku. Na zakończenie spotka-
nia odbył się spektakl teatralny 
pod tytułem „Mała Ojczyzna”, 
w reżyserii Magdaleny Olszew-
skiej. Tematem przedstawienia 
było ratowanie pszczół.
– Tego dnia obchodziliśmy 
Światowy Dzień Pszczół, więc 
to znakomita okazja, by nasz 
edukacyjny ogród mógł zaist-
nieć w świadomości mieszkań-
ców – mówi Agnieszka Ska-
wińska, dyrektor MDK-u i po-
mysłodawca przedsięwzię-
cia. - Od dawna marzyłam, aby 
przy MDK-u pojawiło się wię-
cej kwiatów. Zależało mi rów-

nież na tym, by uświadamiać 
ludzi, jak ważne są dla nas 
wszystkich pszczoły. 
To nie pierwsza tego typu ini-
cjatywa realizowana przy rum-
skim MDK-u. Już od trzech lat 
w pierwszy dzień wiosny przed-
stawiciele urzędu miasta sa-
dzą wspólnie z przedszkolaka-
mi istotne dla środowiska natu-
ralnego rośliny. Teraz stały się 
one częścią nowo powstałego 
ogrodu edukacyjnego. 
Ponadto zdobycie przez samo-
rząd unijnych środków pozwoli-
ło na stworzenie w Rumi dwóch 
nowoczesnych kompleksów re-
kreacyjnych – tzw. zielonych 
wysp. Pierwszy z nich pojawił się 
w październiku 2017 roku przy 
ulicy Różanej, a drugi w maju 
2018 roku przy ulicy Topolowej. 
W ramach inwestycji powstały 
też karmniki, budki lęgowe dla 
ptaków oraz domki dla owadów.
/raf/ fo
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WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
p.ruszewski@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

ZAADOPTUj

OTOZ ANIMALS 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

POMÓŻ NAM POMAGAĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegó-
łowym „Schronisko w Dąbrówce k. 
Wejherowa”)

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

A może...
ogłoszenie 
w rAmce?

Zadzwoń:
660 731 138

REKLAMA U/2019/RL

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM dom w Kamieniu 420 
000 PLN, tel. 794 710 073

SPRZEDAM 2 działki budowlane 
Kębłowo Nowowiejskie, 3km od 
Lęborka pod lasem 1033m2, cena 
39 000, tel. 602 306 210

WYNAjMĘ

ODNAjMĘ garaż z działką o pow. 
616m2, Reda, 12 Marca, tel. 602 306 
210

POSZUKUjĘ WYNAjĄĆ

POSZUKUjĘ wynająć 2 pok. miesz-
kanie, w rozsądnej cenie Wejherowo 
i bliskie okolice, tel. 605 966 593

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SKUP, kasacja aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

jAWA typ 220, 1977r. farbig Blau-
Zitrone, 2T, 2 o.s OC, cena 4000 zł, 
Sopot, tel. 574 797 077

jAWA typ 223, 1977r. farbig Rote-
Creme, 2T, 2 o.s OC, BT, cena 2003 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

PIAGGIO/Vespa Ciao, skuter, 1os. 
2T, 1995r czarny, cena 1780 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

KUPIĘ

INNE

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 
505-56-70-34 

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

KOTłOWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

PROfESjONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

SłOMA w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach, z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

DREWNO opałowe, buk, sosna, i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

PRASA FERGUSON, duży podbie-
racz, cena 3000 zł, tel. 506 250 477

ZłOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZEDAM – beczki plastikowe 
200 l, na działkę, do wody, czyste, 
tel. 511 841 846

SPRZEDAM rury plastikowe 
250x10x05 szare, cena 5 zł szt., 
tel. 511 841 826

SPRZEDAM stół do jadalni, venge, 
90x200, po rozłożeniu 240, w bardzo 
dobrym stanie, tel. 602 289 023 

SPRZEDAM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, 
tel. 58 714 41 54

SPRZEDAM materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 
767

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

SPRZEDAM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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Impreza jest przeznaczona dla 
grup, które amatorsko zajmu-
ją się gimnastyką oraz tańcem. 
Jej celem jest spopularyzowanie 
tych dyscyplin jako formy aktyw-
nego wypoczynku i rekreacji.
- Gwarantujemy wspaniałą at-
mosferę oraz dobrą zabawę 
dla wszystkich miłośników tań-
ca i gimnastyki, zarówno tych 
młodszych, jak i nieco star-
szych – mówi Joanna Wilk, or-
ganizator wydarzenia. – Chce-
my zaprezentować umiejęt-
ności taneczne i gimnastycz-
ne naszych podopiecznych 
i przybliżyć wszystkim tę pięk-
ną dyscyplinę sportu. W ten 
sposób zamierzamy zachęcić 
wszystkich do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. 
Festiwal odbywa się w hali wi-
dowiskowo-sportowej MOSiR
-u Rumia, a trybuny są pełne 

mieszkańców, którzy oglądają 
taneczno-gimnastyczne ukła-
dy i kibicują swoim faworyt-
kom. W jury zasiadają utytuło-
wane gimnastyczki oraz che-

erleaderki. 
- Zawodniczki prezentują bar-
dzo wysoki poziom, a przygoto-
wane przez nie układy są bardzo 
zaawansowane – mówi Jolanta 

Król, dyrektor MOSiR Rumia.
Organizatorem imprezy jest 
szkółka „GYM & FUN Joanna 
Wilk”. Patronat nad wydarze-
niem objął burmistrz miasta, 
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Taniec i gimnastyka
– jedyny taki festiwal

Wspaniałe kostiumy, skomplikowane układy choreograficzne z hoola-hop, skakankami 
i szarfami – to wszystko można zobaczyć podczas pierwszego Festiwalu GYM&FUN.

Zwyciężyli Turniej Muszyna Cup

Młodzi zawodnicy z powia-
tu zwyciężyli w  obu kate-
goriach wiekowych – 2009 
i 2010. W zawodach uczestni-
czyły drużyny z różnych za-
kątków Polski i Europy.
Zakończył się organizowa-
ny przez Powiat Nowosądec-
ki Międzynarodowy Turniej 
Poprad Muszyna Cup, w któ-
rym wzięło udział ponad dwu-
stu młodych piłkarzy. W zawo-
dach uczestniczyły zespoły re-
prezentujące partnerskie mia-
sta i powiaty nowosądeckie-
go samorządu. Oprócz dwóch 
drużyn z Powiatu Wejherow-
skiego, w turnieju wzięły udział 

m.in. zespoły z Serbii, Słowacji, 
Rumunii oraz Powiatu Hajnow-
skiego. Przyjezdne drużyny ry-
walizowały z reprezentantami 
Muszyny oraz przedstawicie-
lami Piasta Gliwice (tj. mistrza 
Polski seniorów). Turniej za-
kończył się zwycięstwem Ka-
dry Powiatu Wejherowskiego 
w obu kategoriach wiekowych. 
W wydarzeniu uczestniczyli: 
Wicestarosta Wejherowski Ja-
cek Thiel, Dyrektor Powiatowe-
go Zespołu Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych w Wej-
herowie Andrzej Byczkowski 
oraz Naczelnik Wydziału Kultu-
ry i Spraw Społecznych Staro-

stwa Powiatowego w Wejhero-
wie Piotr Syrocki.
– Zawody, których celem jest 
popularyzacja rekreacji rucho-
wej i rywalizacji sportowej oraz 
promowanie talentu najmłod-
szych adeptów futbolu to waż-
ne wydarzenie sportowe oraz 
znaczący element podpisa-
nego w 2017 r. porozumienia 
o współpracy między naszymi 
samorządami w zakresie dzia-
łań kulturalno-sportowych – 
mówił Wicestarosta Wejherow-
ski Jacek Thiel.
Wraz z młodymi piłkarzami po-
jechali rodzice zawodników, 
którzy stworzyli gorący doping.

Ogromny sukces odniosła Kadra Powiatu Wejherowskiego 
podczas piłkarskiego Turnieju Poprad Muszyna Cup, który 
rozegrany został w dniach 31 maja i 1 czerwca br. w Muszynie. 

To już dwunasty sezon Mar-
cin Gortat Camp i piąta wi-
zyta sportowca w naszym 
mieście. W tym roku Rumia 
jest pierwszym przystan-
kiem na trasie wszystkich 
campów w Polsce. Za każ-
dym razem koszykarz pod-
kreśla, że czuje się tutaj jak 
u siebie w domu. 
Co roku campy cieszą się 
w Rumi olbrzymią popu-
larnością, a w tej edycji do 
udziału zgłosiło się ponad 
600 chętnych – to o 200 
więcej, niż mogło się zapi-
sać. Ponadto, to rekordowa 
liczba zainteresowanych 
w skali całego kraju!

- Rumia co roku jako pierw-
sza zgłasza się do campu 
i co roku całe Wybrzeże zjeż-
dża się tutaj – powiedział 
Marcin Gortat podczas ubie-
głorocznego spotkania w na-
szym mieście. - Dzieci chęt-
nie biorą udział w treningu, 
a publiczność reaguje bar-
dzo żywiołowo. Dlatego tak 
wspaniale prowadzi się tu 
Marcin Gortat Camp!
Marcin Gortat podkreśla, że 
stworzył campy jako formę 
podziękowania społeczeń-
stwu oraz spłatę długu za-
ciągniętego u ludzi, którzy 
wielokrotnie mu pomaga-
li, gdy był młodym człowie-

kiem. Teraz sam pomaga 
i pokazuje młodzieży ścieżki 
sportowego rozwoju.
- Bardzo się cieszymy ze 
współpracy z tak uzna-
nym i utytułowanym spor-
towcem podczas organiza-
cji tego wydarzenia – mówi 
Jolanta Król, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. - To wy-
jątkowa okazja, by zoba-
czyć jak prawdziwy profe-
sjonalista prowadzi zajęcia 
z koszykówki zgodnie ze 
standardami NBA.
Marcin Gortat Camp Rumia 
2019 rozpocznie się w so-
botę, 22 czerwca o godz. 
10.00 w hali widowiskowo-
sportowej MOSiR-u Rumia. 
Najpierw trenować będą 
młodsze dzieci, natomiast 
o godz. 14.00 zacznie się 
JR NBA Clinic dla starszej 
młodzieży. 
Zapraszamy na spotkanie 
z Marcinem Gortatem oraz 
zachęcamy do kibicowania 
z trybun, na które wstęp 
tego dnia jest bezpłatny!
/drk/

Gortat Camp w rumi
Marcin Gortat, światowej klasy gwiazda koszykówki, po 
raz piąty przyjedzie do Rumi, aby na hali MOSiR-u po-
prowadzić trening z młodymi adeptami tego sportu.

Michał Pasieczny, Jolanta Król, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi oraz 

Gabriela Lisius, starosta powia-
tu wejherowskiego. 
/drk/
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Strugi. Dla wszystkich, bez 
względu na pokonany dystans, 
przygotowano nagrody rze-
czowe, w tym okolicznościowe 
koszulki sportowe. Na boisku 
bocznym, przy stadionie MO-
SiR-u, na zmęczonych biega-
czy czekał poczęstunek. 
W drugiej edycji biegów uczest-
niczyło jeszcze więcej, bo po-
nad 150 osób. Obydwie edycje 
zorganizował Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Urząd 
Miasta Rumia. Uczestnicy po-
biegli tą samą trasą, jaka była 

wyznaczona w pierwszej edy-
cji. I kolejny raz była do rozryw-
ka dla całych rodzin.
Impreza ponownie zakończyła 
się wręczeniem nagród rzeczo-

wych (m.in. okolicznościowych 
koszulek, talonów do Jump City, 
piłek, a nawet biżuterii) oraz po-
częstunkiem.
/raf/

Przyjemność i radość
ze wspólnego biegania

Około 300 uczestników wzięło udział w dwóch edycjach sportowego wydarzenia „Rumia biega”. 
Na starcie pojawiły się całe rodziny. Pobiegli najmłodsi, nieco starsi, nie zabrakło też seniorów. 

W tych biegach nie liczyła się 
wygrana, pokonany dystans 
ani czas, w jakim udało do-
trzeć się do mety. Ważny był 
sam fakt wzięcia udziału w wy-
darzeniu, dobra zabawa i inte-
gracja. No i oczywiście ruch na 
świeżym powietrzu. 

Każdy pokonał trasę tak, jak 
chciał – w swoim tempie: nie-
którzy marszem, inni truchtem, 
jeszcze inni sprintem. A naj-
młodsi – w wózkach, które po-
pychali ich rodzice. 
W pierwszej w tym roku edy-
cji sportowej imprezy pod ha-

słem „Rumia biega” wzięło 
udział około 140 uczestników. 
Na starcie nie zbrakło dzieci, 
młodzieży i dorosłych chęt-
nych do wspólnego biegania 
na świeżym powietrzu.
Uczestnicy biegali po pro-
menadzie wzdłuż Zagórskiej 

REKLAMA U/2019/RL

- Sportowa impreza „Rumia biega” ma w naszym mie-
ście wieloletnią tradycję. Wcześniej jednak odbywa-
ła się pod hasłem „Polska biega”. W wydarzeniu może 
wziąć udział praktycznie każdy, gdyż tu nie liczy się 
rywalizacja, ale przyjemność z biegania.

JolAnTA król, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi
”
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