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Miasto realizuje 
kolejne inwestycje

W Rumi niemal na każdym kroku widać zmiany – miasto rozwija się, samorząd realizuje kolejne inwestycje.

Bieżnia gotowa!

W końcu, po 32 latach, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
może się pochwalić nowocze-
snym stadionem. Przebudowa 
bieżni lekkoatletycznej nie-
dawno zakończyła się, odbyły 
się też odbiory techniczne, ale 

ujawniły one kilka uchybień. 
Obecnie wykonawca został zo-
bowiązany do wykonania nie-
zbędnych poprawek, gdy tylko 
zostanie to ukończone, obiekt 
zostanie oddany do użyt-
ku. W ramach inwestycji po-
wstała m.in. nowoczesna 400-
metrowa bieżnia wraz odwod-
nieniem, boisko lekkoatletycz-

ne o tartanowej nawierzchni, 
a przebudowane zostały sta-
nowiska do skoku w dal, rzu-
tu kulą oraz zakole do skoku 
wzwyż. Ponadto wymieniono 
bramki, oświetlenie oraz ogro-
dzenie. Zadanie kosztowało ok. 
5 mln zł. Miastu udało się po-
zyskać na ten cel dwie dotacje 
o łącznej wartości 1,3 mln zł. 

Mieszkania 
komunalne

32 lokale komunalne już nieba-
wem zostaną oddane do użyt-

ku. Budowa komunalnego bu-
dynku mieszkalnego przy uli-
cy Żwirki i Wigury postępuje 
zgodnie z założeniami, wyko-
nawca wstawił już okna do bu-
dynku, obecnie realizowane są 
prace murarskie związane ze 

wznoszeniem ścian działowych. 
Szacunkowy koszt realizacji 
tej długo wyczekiwanej inwe-
stycji to prawie 5,5 miliona zło-
tych, z czego niemal 2 miliony 
pochodzą z pozyskanego dofi-
nansowania.

Mostek będzie
jak nowy

Do końca lipca będą prowadzo-
ne prace związane z remontem 

mostu zlokalizowanego w ciągu 
ul. Hallera. W ramach prac, kosz-
tujących gminę około 130 tysię-
cy złotych, wykonany zostanie 
remont: barierek, przyczółków 
oraz konstrukcji nośnej mostu, 

a także wymiana zdegradowa-
nej nawierzchni na nową. 
Obiekt przeznaczony jest wy-
łącznie do użytku pieszych, dla-
tego nie było konieczności wy-
znaczenia objazdów.

Przebudowują dwa 
place zabaw

To dobra wiadomość dla dzie-
ci i ich rodziców – dwa place 
zabaw w Rumi zostaną grun-
townie zmodernizowane. Prze-
budowa pierwszego z nich - 

w parku Żelewskiego (ul. Filtro-
wa) – już trwa. Do połowy lip-
ca pojawią się tam nowoczesne 
przyrządy, które nie tylko za-
pewnią większy komfort zaba-
wy, ale i zwiększą bezpieczeń-
stwo dzieci. Dodatkowo za-
montowane zostaną ławki i ko-
sze na śmieci, a nawierzchnia 

zostanie wymieniona. 
Modernizacja placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej numer 1 
także już się rozpoczęła. Tam-
tejszy obiekt zostanie oddany 
do użytku najprawdopodobniej 
we wrześniu. Oba przedsięwzię-
cia są realizowane w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 

Ulice, chodniki, ścieżki rowero-
we, place zabaw, obiekty sporto-
we – to wszystko i jeszcze wię-

cej powstaje w Rumi. A wszyst-
ko po to, aby mieszkańcom żyło 
się w mieście coraz lepiej. Poni-

żej przedstawiamy wybrane in-
westy6cje, które obecnie są re-
alizowane.

Sprawdź inne nasze tytuły na:
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Kazimierska w budowie
Trwa realizacja jednej z najważniejszych inwestycji 
w mieście – budowa ul. Kazimierskiej. Całe zadanie kosz-
tować będzie ponad 15 mln zł, a jego ukończenie odbloku-
je tereny przemysłowe w tej okolicy. 

Miasto wolne od plastiku
Plastikowe butelki, kubki i opakowania z tworzyw sztucznych to coraz większy problem na skalę zarówno lokalną, ale 

i ogólnoświatową. Władze Rumi, aby walczyć z zalewającą nas „rzeką” odpadów, postanowiły ograniczyć używanie tworzyw sztucznych. 

O planach budowy ul. Kazimier-
skiej, a następnie o rozpoczęciu 
tej ważnej i kosztownej inwe-
stycji, pisaliśmy już w poprzed-
nich wydaniach Expressu Rum-
skiego. Obecnie zadanie jest 
w trakcie realizacji. 
Wykonano już wiele prac. Z ro-
bót drogowych zakończono już 
roboty ziemne na odcinku ul. 
Kazimierskiej (zasypanie rowu) 
oraz roboty ziemne na odcin-
ku ul. Nowa Kazimierska (kory-
towanie oraz budowa nasypu). 
Kanalizacja deszczowa - wybu-
dowano odcinek w ul. Żołnierzy 
I Dywizji Wojska Polskiego do 
rzeki, ponadto rozpoczęto bu-
dowę na ul. Nowa Kazimierska. 
Z kolejnych elementów uzbro-
jenia podziemnego położono 
już cały gazociąg, rozpoczęto 
budowę kanalizacji sanitarnej 
tłocznej w ciągu ul. Kazimier-
skiej oraz przystąpiono do usu-
wania kolizji sieci energetycz-
nej (w ulicach Kazimierska oraz 
Nowa Kazimierska). 
Z trwających oraz planowanych 
prac pozostała budowa nasypu 
(ul. Nowa Kazimierska) oraz ro-
boty branżowe – czyli kontynu-
acja dotychczasowych robót. 
Przypomnijmy: z punktu widze-
nia rozwoju miasta i aktywizacji 
terenów przemysłowych budo-
wa ul. Kazimierskiej jest sprawą 
kluczową. Odblokuje największe 
w mieście, określone w planach 
zagospodarowania przestrzen-
nego, tereny przemysłowo-usłu-
gowe. W 2017 roku Rada Miejska 

Plastikowe odpady dosłownie 
„zalewają” cały świat. Ekolo-
dzy od dłuższego czasu biją 
na alarm: tworzywa sztuczne 
nie są biodegradowalne, roz-
kładają się nawet tysiące lat, 
zaś odzysk i ponowne prze-
twarzanie wciąż są niewystar-
czające. W efekcie ilość odpa-
dów plastikowych wciąż tra-
fia na wysypiska śmieci oraz – 
co gorsze – bezpośrednio do 
środowiska naturalnego (za-
nieczyszczając plaże, morza, 

oceany, lasy, itd.). Rumia po-
stanowiła bezwzględnie z tym 
walczyć, znacznie ogranicza-
jąc używanie plastikowych 
opakowań. 

Zaczęli od siebie

Plastikowe opakowania, sztuć-
ce, naczynia i butelki wkrótce 
na dobre znikną z Urzędu Mia-
sta Rumi oraz podległych jed-
nostek. Mają je zastąpić eko-

logiczne produkty przezna-
czone do wielokrotnego użyt-
ku. Taką decyzję podjęli miej-
scy radni podczas obrad na 
czerwcowej sesji. 
Uchwała w sprawie inicjaty-
wy pod nazwą „Rumia bez pla-
stiku” została podjęta jedno-
głośnie, a jej pomysłodawca-
mi byli przedstawiciele klubu 
radnych „Ponad Podziałami”. 

Głównym celem przedsię-
wzięcia jest dbałość o środo-
wisko naturalne, ludzkie zdro-
wie oraz odpowiednią eduka-
cję w zakresie ekologii.

Bez kubków, 
butelek i sztućców

W ramach przedsięwzięcia 

podjęty zostanie szereg dzia-
łań zmierzających do reduk-
cji zużycia plastiku na terenie 
miasta. Samorząd chce tego 
dokonać m.in. poprzez stop-
niową rezygnację z jednorazo-
wych opakowań i naczyń, odej-
ście od wody w plastikowych 
butelkach na rzecz dystrybuto-
rów i poidełek, a także montaż 
kolejnych koszów umożliwiają-

cych segregację odpadów.
Inicjatywa będzie realizowana 
w urzędzie miasta oraz na tere-
nie jednostek podległych gmi-
nie, a także podczas organiza-
cji miejskich wydarzeń. Przy 
czym należy podkreślić, że jest 
to przedsięwzięcie długofalo-
we i wieloetapowe. Uchwała za-
cznie obowiązywać 1 września.
/raf/

– Wyznaczyliśmy termin 
wejścia w życie uchwały 
na 1 września, ponieważ 
urząd i podległe jed-
nostki posiadają pew-
ne zapasy, które należy 

wykorzystać do końca wakacji. Po tym czasie nie bę-
dzie już możliwości zakupu plastikowych produktów 
i opakowań, dla których są ekologiczne zamienniki.

Ariel Sinicki
przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi

”
– Małymi krokami musimy 
dążyć do tego, żeby pomóc 
nie tylko Rumi, ale i ca-
łej planecie. Chyba wszy-
scy zdajemy sobie sprawę, 
że to, co się dzieje w za-
kresie produkcji plastiku 

i jego utylizacji pozostawia wiele do życzenia. Myślę, że ta 
uchwała jest początkiem czegoś większego i pokazuje, że 
radni starają się zadbać o wszystkie obszary życia rumian.

MAriA BochniAk, 
radna miasta Rumia: 
”

- W efekcie budowy od-
cinka ulicy Kazimier-
skiej mieszkańcy zyskają 
przede wszystkim nowe 
miejsca pracy, a gmi-
na konkretne przychody 

w postaci nowych podatków od nieruchomości. Zabu-
dowa magazynowa czy produkcyjna to coś, co przyno-
si gminom największe dochody – a to jest właśnie cel 
spółki. Od początku spółka została powołana po to, by 
zaktywizować konkretne tereny i przyciągnąć inwesto-
rów, co sprawi, że miasto będzie miało więcej pienię-
dzy na przedsięwzięcia społeczne oraz inwestycyjne. 
Rozmowy z inwestorami, którzy chcą prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w Rumi, trwają od wielu miesięcy 
a informacja o budowie drogi tylko te plany umocni-
ła. Właśnie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na 
dalsze uzbrajanie tych terenów i możemy już podpisy-
wać umowy przedwstępne z przedsiębiorcami.

AgnieSzkA rodAk, 
prezes spółki
Rumia Invest Park

”

Rumi zdecydowała o powoła-
niu spółki Rumia Invest Park, by 
kompleksowo zająć się tą spra-
wą. Spółka od momentu powo-
łania przygotowywała się do 
maksymalnego wykorzystania 
potencjału tych terenów. Podej-
muje też szereg działań, mają-
cych na celu przyciągnięcie in-
westorów do Rumi. 
To z kolei ma przynieść wiele ko-

rzyści. Gdy na tych terenach po-
wstaną zakłady przemysłowe, po-
wstaną nowe miejsca pracy m.in. 
dla mieszkańców Rumi, ponadto 
budżet miasta będą zasilać do-
datkowe wpływy z podatków. 
Planowany termin zakończe-
nia całej inwestycji to maj 2020 
roku, szacowany koszt to po-
nad 15 mln zł.
/raf/
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Powiatowe inwestycje 
w trakcie realizacji

Trwają prace budowlane prowadzone w dwóch placówkach powiatowych w Rumi. Chodzi o PZS nr 1 i Ognisko przy ulicy Ślusarskiej.
Oba zadania wykonywane są ze środków powiatu.

W zeszłym roku Samorząd 
Powiatu Wejherowskiego roz-
począł realizację dwóch waż-
nych inwestycji w Rumi. Cho-
dzi o rozbudowę Powiatowe-
go Zespołu Szkół nr 1, w skład 
którego wchodzi I Liceum 
Ogólnokształcące im. Książąt 
Pomorskich, oraz budowę no-
wej siedziby Ogniska Wycho-
wawczego im. Kazimierza Li-
sieckiego „Dziadka”. Łączny 
koszt obu zadań to blisko 10 
mln zł. Środki na ten cel po-
chodzą z budżetu Powiatu 
Wejherowskiego.
Projekt rozbudowy w PZS nr 1 
został podzielony na dwa eta-
py. Pierwszy etap rozpoczął 
się w sierpniu 2018 r. W ra-
mach prac modernizacyjnych 
budynek szkolny zyskał dwie 
nowe kondygnacje nad małą 
salą gimnastyczną. Znajdzie 
się tam pięć pracowni oraz 
duże pomieszczenie wielo-
funkcyjne. Dodatkowo wyre-
montowany zostanie pokój 
nauczycielski, a także szatnie 
uczniowskie. W drugim eta-
pie inwestycji, który rozpo-
czął się miesiąc temu, zapla-
nowano zaadoptowanie pod-
dasza na bibliotekę i czytel-
nię multimedialną.. Zgodnie 
z planem pierwszy etap ma 
się zakończyć jeszcze przed 
rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego. Łączny koszt za-
dania to ponad 4,5 mln zł.
– Już na początku poprzedniej 
kadencji pojawiła się koncepcja 
rozbudowy rumskiego liceum 
– przypomina Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. – Ofer-
ta szkoły od wielu lat jest syste-
matycznie wzbogacana o nowe 
kierunki, stąd musieliśmy za-
spokoić potrzeby lokalowe, aby 
nie ograniczać dalszego rozwo-
ju placówki. Ponadto w związku 
z reformą edukacji pojawił się 
problem podwójnego naboru.
Pod koniec sierpnia zeszłego 
roku odbyła się uroczystość 
wmurowania aktu erekcyjne-
go pod budowę nowej siedzi-
by placówki im. Kazimierza 
Lisieckiego „Dziadka”. W ra-
mach projektu, zrealizowa-
nego zgodnie z nowym usta-
wowym standardem, powsta-
ły trzy budynki. W każdym 
z nich zamieszka 14 dzieci. 
Budowa nowej siedziby jest 
już na ukończeniu. Obecnie 
trwają ostatnie prace wykoń-
czeniowe.
– Dzięki współpracy z mia-
stem Rumia pozyskaliśmy 
działkę przy ulicy Ślusarskiej 
na zasadzie zamiany. W ten 
sposób mogliśmy rozpocząć 
długo oczekiwaną inwestycję 
– mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

W ramach zadania powsta-
nie także boisko do piłki noż-
nej, boisko do siatkówki i ko-
szykówki, siłownia zewnętrz-

na i altanka. 
– Nowa siedziba zapewni pod-
opiecznym odpowiednie wa-
runki do życia i rozwoju – pod-

kreśla Wicestarosta Wejhe-
rowski Jacek Thiel. – Do tej 
pory bowiem wychowankowie 
mieszkali w dwóch budynkach, 

przy ulicy Gdańskiej w Rumi 
oraz w Wejherowie. 
Łączny koszt inwestycji to po-
nad 5 mln zł. 
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Udzielili absolutorium 
i wotum zaufania

Jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu, radni miasta udzielili absolutorium burmistrzowi Rumi. 
Podczas sesji omówiono także pierwszy w historii raport o stanie miasta. 

Fo
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Udzielenie absolutorium pre-
zydentowi miasta, burmistrzo-
wi czy wójtowi gminy oznacza 
stwierdzenie prawidłowości 
działania finansowego w okre-
ślonym przedziale czasowym. 

Jest to też pewnego rodza-
ju wyrażenie poparcia dla do-
tychczasowych działań wło-
darza. Podczas sesji, która od-
była się w ub. miesiącu, radni 
jednogłośnie udzielili absolu-

torium Michałowi Pasieczne-
mu, burmistrzowi Rumi. Tym 
samym zatwierdzili realiza-
cję zeszłorocznego budżetu 
gminy. Sesja była także oka-
zją do omówienia pierwszego 

w historii samorządu raportu 
o stanie miasta. 

Pełne poparcie 
radnych

 
Udzielone absolutorium jest 
potwierdzeniem, że wójt, bur-
mistrz lub prezydent odpo-
wiednio zarządzał gminny-
mi pieniędzmi. Stanowi za-
tem akceptację realizacji bu-
dżetu gminy z ubiegłego roku. 
O udzieleniu absolutorium de-
cyduje rada miejska (lub gmin-
na). Radni Rumi nie pozostawili 
wątpliwości: Michał Pasieczny, 
burmistrz miasta, prawidłowo 
zarządzał publicznymi fundu-
szami. 15 radnych zagłosowa-
ło za przyznaniem absoluto-
rium, natomiast 4 wstrzymało 
się od głosu. Żaden z radnych 
nie był przeciwny udzieleniu 
absolutorium.

Historyczny raport
Podczas sesji absolutoryjnej był 
jeszcze jeden bardzo istotny 
punkt obrad -  przedstawienie ra-
portu o stanie miasta w minionym 
roku. Dokument został opraco-
wany w związku z wprowadzoną 
w styczniu 2018 roku ustawą, któ-
rej celem jest zwiększenie udziału 
obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych. 
Taki raport został przygotowa-
ny po raz pierwszy w historii 
rumskiego samorządu. Zosta-
ło w nim ujęte podsumowanie 
działalności burmistrza w roku 
2018, ze szczególnym uwzględ-
nieniem realizacji założonych 
celów, programów, strategii, 
uchwał rady miejskiej oraz bu-
dżetu obywatelskiego. Doku-
ment jasno wskazuje, w jakich 
sektorach sytuacja gminy się 
poprawia, a w jakich pogarsza 
na tle innych miast o podobnej 
specyfice i potencjale.

Dobre wyniki, 
szybki rozwój

– Rumia na tle podobnych do 
siebie miast, a Polska Akademia 

Nauk wyznaczyła ich łącznie 45, 
prezentuje się naprawdę dobrze 
i charakteryzuje się szybkim 
rozwojem – tłumaczy Ryszard 
Grobelny, ekspert przygotowu-
jący raport. – . Przy czym nale-
ży podkreślić, że tę grupę po-
równawczą tworzą najlepiej roz-
wijające się polskie miasta. Silną 
stroną Rumi jest struktura de-
mograficzna, czyli rosnąca licz-
ba mieszkańców. Jest tu coraz 
więcej młodych ludzi, chcą tu 
mieszkać, a to też jest pośred-
nio ocena stanu miasta. Bar-
dzo poprawiły się też wskaźni-
ki oświatowe oraz infrastruktura 
drogowa. Natomiast wśród naj-
większych wyzwań można wy-
mienić bardzo szybko rosnące 
koszty oświaty, które mogą spo-
wodować, że trzeba będzie pew-
nie rezygnować z innych zadań, 
takich jak inwestycje drogowe, 
kultura czy sport. Wyzwaniem 
jest też gospodarka odpadami.
Również w przypadku rapor-
tu o stanie miasta rada miej-
ska udzieliła burmistrzowi wo-
tum zaufania – 15 radnych było 
za, a 5 wstrzymało się od głosu. 
Z pełnym raportem o stanie 
miasta można się zapoznać na 
stronie miasta: www.rumia.eu 
/raf/
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Projekt „Ja w internecie”, dzię-
ki któremu mieszkańcy Rumi 
i okolic mogli zdobyć wiedzę 
na temat cyfrowego świata, 
niedawno się zakończył. Jego 
głównym celem było prze-

prowadzenie cyklu bezpłat-
nych szkoleń dla osób w wie-
ku co najmniej 25lat. Od grud-
nia ub. roku uczestnicy spo-
tkań dowiadywali się między 
innymi, w jaki sposób korzy-

stać z poczty elektronicznej 
i aplikacji bankowej, jak pro-
wadzić biznes w sieci i poru-
szać się po mediach społecz-
nościowych oraz co zrobić, 
gdy chcemy stworzyć własną 

Aktywne pół roku
Niedawno zorganizowano 
ostatni wspólny trening w ra-
mach programu. Korzystając 
z pięknej pogody seniorzy ćwi-
czyli pod gołym niebem, w par-
ku Starowiejskim. Trening i spo-
tkanie stanowiły zwieńczenie 
całego cyklu, który trwał przez 
ostatnie kilka miesięcy. 

Sprawność 
i integracja

Program „Aktywny senior” re-
alizowany jest od 2018 roku. 
Zainicjował  go burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny, a realizowa-
ny jest we współpracy z przed-
stawicielami Rumskiej Rady 
Seniorów oraz siłownią City-
GYM. Przedsięwzięcie skie-
rowane jest do mieszkańców 
miasta w wieku 60+. Ostatnio 
zakończona edycja była już 
trzecią z kolei - uczestniczyło 
w niej aż 214 osób! Rozpoczęła 
się w styczniu, a zainteresowa-
nie przedsięwzięciem przeszło 
najśmielsze oczekiwania ko-

ordynatorów – lista uczestni-
ków zapełniła się po niespełna 
dwóch godzinach od jej otwar-
cia. Co bardzo istotne, przez te 
kilka miesięcy zapał seniorów 
wcale nie zmalał.
– Przeprowadziliśmy 41 sesji 
treningowych, co daje łącznie 
281 godzin. Natomiast każdy 
senior przetrenował 2255 minut 
– wylicza Damian Złoch, koor-
dynator programu. – W tej edy-
cji uczestniczyli zarówno nowi, 
jak i dawni uczestnicy progra-
mu. Bardzo nas cieszą ich wyni-
ki oraz stała poprawa kondycji 
i samopoczucia – dynamiczna 
u nowych członków, ale równie 
widoczna u „weteranów”. W tej 
czwartej już półrocznej odsło-
nie zaobserwowaliśmy również 
kolejną wartość dodaną progra-
mu, czyli integrację środowiska, 
nawiązane przyjaźnie i znajo-
mości podczas treningów.

Zgubić zbędne 
kilogramy

Dzięki wsparciu sponsora każ-
dy senior mógł nie tylko ćwi-
czyć pod okiem instruktora, 
ale również korzystać z całej 
oferty klubu CityGYM oraz za-
sięgnąć porady dietetyka i fi-
zjoterapeuty. Chętni mogli 
także wziąć udział w warsz-
tatach żywieniowych oraz wy-
próbować dopasowane do ich 
potrzeb suplementy diety.
Warto wspomnieć, że w ramach 
programu seniorzy regularnie 
przechodzili kontrolne pomia-
ry, podczas których specjaliści 
sprawdzali skład ich ciała. Nie-
mal u wszystkich ćwiczących 
zauważalny był spadek tkanki 
tłuszczowej.
– Najlepszy wynik u mężczyzny 
badanego w okresie od lutego 
do czerwca tego roku to utrata 
6,8 kg tkanki tłuszczowej przy 
niespełna 5-kilogramowym 
wzroście masy mięśniowej. Na-
tomiast u kobiety, w tym sa-
mym okresie, utrata 4,8 kg 
tkanki tłuszczowej przy wzro-
ście masy mięśniowej o blisko 
4 kilogramy – informuje Da-

mian Złoch. – Dotychczasowy 
rekordzista zgubił 7,5 kg.

Wspólny trening 
na zakończenie

Podczas spotkania kończące-
go bieżącą edycją mieszkańcy 
Rumi mieli okazję zobaczyć na 
własne oczy, w jakiej kondycji 

są uczestnicy programu „Ak-
tywny senior”. Trening pod-
sumowujący przedsięwzię-
cie odbywał się w parku Sta-
rowiejskim, pod sceną letnią. 
Na zakończenie osoby, które 
przeszły największą metamor-
fozę, otrzymały nagrody ufun-
dowane przez urząd miasta 
oraz siłownię CityGYM. Upo-
minki wręczał Piotr Wittbrodt, 

zastępca burmistrza Rumi.
– Ten projekt realnie wpływa 
nie tylko na poprawę kondycji 
fizycznej, ale i na samopoczu-
cie uczestników, co naprawdę 
potrafi zdziałać cuda. To tak-
że świetna okazja do wyjścia 
z domu i integracji – podkreśla 
wiceburmistrz. – Wszystkim se-
niorom gratuluję zaangażowa-
nia i systematyczności.

Niemal przez pół roku nieco starsi wiekiem mieszkańcy Rumi, którzy uczestniczyli w programie „Aktywny senior”, poprawiali swoją 
sprawność i aktywnie spędzali czas. 

fo
t.

 U
M

 R
um

ia

fo
t.

 U
M

 R
um

ia

Dla nich cyfrowy świat  
nie ma już tajemnic
Ponad 350 osób uczestniczyło w cyklu szkoleń „Ja w inter-
necie”. Projekt realizowany był w Rumi od ubiegłego roku. 

stronę internetową. Do celów 
szkoleniowych gmina zakupi-
ła 24 laptopy, które po zakoń-
czeniu projektu trafiły do miej-
skich szkół. Na realizację tego 
przedsięwzięcia gmina pozy-
skała 150 tysięcy złotych.
– Te szkolenia to doskonała 
okazję do poszerzenia swojej 
wiedzy o cyfrowym świecie – 
wyjaśnia Wiesława Pacholczyk, 
naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych. – Każdy mieszkaniec 
Rumi, który ukończył 25. rok 
życia, mógł z tych bezpłatnych 
zajęć skorzystać. 
- Łącznie zorganizowaliśmy 138 
godzin zajęć, które odbywały się 
w grupach maksymalnie 12 oso-
bowych. Takich grup mieliśmy 
23, a szkolenia dla każdej z nich 
odbywały się w Szkole Podsta-
wowej nr 7 w Rumi – dodaje Ma-
rietta Grabowska, główny spe-
cjalista w WSS UM Rumia. 
Projekt „Ja w internecie. Program 
szkoleniowy w zakresie rozwo-
ju kompetencji cyfrowych” reali-
zowany był w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
nr III: Cyfrowe kompetencje spo-
łeczeństwa, Działanie 3.1: Działa-
nia szkoleniowe na rzecz rozwo-
ju kompetencji cyfrowych. Ope-
ratorem programu, w imieniu Mi-
nisterstwa Cyfryzacji,  jest Fun-
dacja Legalna Kultura. Projekt 
współfinansowany jest z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i budżetu państwa.
/raf/

Nowa nawierzchnia z kostki 
brukowej, system odwod-
nienia, chodniki oraz kilka-
dziesiąt miejsc parkingo-
wych – to główne zmiany, 
jakie czekają ulicę Filtrową 
w Rumi. Kompleksowy re-
mont będzie kosztował po-
nad milion złotych. 
Modernizacja ulicy Filtro-
wej obejmie zarówno odci-
nek gruntowy, jak również 
fragment obecnie wyłożo-

ny płytami yomb. Oprócz prac budowlanych poprawiona 
zostanie też estetyka terenu poprzez zagospodarowanie 
okolicznej zieleni. Remont będzie miał też wpływ na bez-
pieczeństwo. Zaplanowano bowiem wyniesienie tarczy 
skrzyżowania oraz zastosowanie progu zwalniającego.
– Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dofinan-
sowaniu, które udało się pozyskać miastu z kilku źró-
deł. Są to przede wszystkim unijne środki, ale dołożyły 
się też firmy deweloperskie oraz mieszkańcy, którym 
bardzo dziękujemy – mówi Ariel Sinicki, przewodni-
czący Rady Miejskiej Rumi.
Łącznie miastu udało się pozyskać na ten cel ponad 600 
tysięcy złotych, z czego większość stanowią pieniądze 
przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. Rumia jest jedyną gminą w wojewódz-
twie pomorskim, która zdobyła dotację w tym konkursie.
Prace powinny się zakończyć do listopada tego roku.
/raf/

Filtrowa jak nowa
Startuje remont ul. Filtrowej 
w Rumi. Ulica przejdzie całkowitą 
metamorfozę. 
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Tego leku nie da się ani wyprodukować, ani zastąpić żadnym za-
miennikiem. Krew jest bezcenna. Dlatego tak ważne są akcje hono-
rowego oddawania krwi. Jedna z takich akcji odbyła się w Rumi. 

REKLAMA U/2019/PRREKLAMA U/2019/PR

Podzielili się z innymi 
najcenniejszym lekiem

Podczas jednej tylko akcji 
udało się zebrać ponad 25 li-
trów krwi! Wydarzenie zor-
ganizowane została pod pa-
tronatem burmistrza Micha-
ła Pasiecznego oraz prze-
wodniczącego rady miejskiej 
Ariela Sinickiego. Celem akcji 
było przede wszystkim pro-
pagowanie godnej naślado-
wania postawy obywatelskiej, 
jaką jest honorowe oddawa-
nie krwi. Organizatorzy pod-
kreślali szczególne znacze-
nie tego płynu podczas waka-
cji. To właśnie w tym okresie 
dochodzi do największej licz-
by wypadków drogowych oraz 
zdarzeń losowych, a co za tym 
idzie – rośnie zapotrzebowa-
nie na krew. 
Personel medyczny przyjmo-
wał chętnych na terenie przy-
chodni NZOZ „Panaceum” 
w Rumi Janowie. Na apel od-
powiedziało 83 potencjalnych 
dawców, z czego krew mogło 
oddać 56. Ostatecznie uda-

– Była to druga i za-
razem ostatnia w tym 
roku zbiórka krwi, 
a mieszkańcy Rumi jak 
zwykle nie zawiedli. 
Łącznie, dzięki obu te-

gorocznym akcjom, udało się zebrać 97,5 litra tego 
niemożliwego do wyprodukowania leku, co z pewno-
ścią pomoże uratować niejedno życie.

Ariel Sinicki
przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi

”

ło się więc zebrać dokładnie 
25,2 litra tego płynu. Wszy-
scy dawcy, w podziękowaniu 
za udział w akcji, oprócz stan-
dardowych zestawów poda-
runkowych otrzymali przygo-
towane specjalnie na tę oka-
zję workoplecaki. 

Przypomnijmy, że Rumia jest 
w czołówce pomorskich organi-
zatorów zbiórek krwi. Wśród 10 
wojewódzkich laureatów, którzy 
w 2018 roku zebrali największą 
ilość życiodajnego płynu, Rumia 
znalazła się na 4. miejscu.
/raf/
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Plenerowy teatr po raz pierwszy zagościł w Rumi. 
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpra-
cy z zaprzyjaźnionymi aktorami, którzy zaprezentowali 
dwie sztuki: „Po drugiej stronie rampy” oraz „Noc He-
lvera”. Oba spektakle zgromadziły każdorazowo przed 
sceną około stu widzów. 
Jako pierwsza na terenie parku Żelewskiego, wy-
stawiona została sztuka „Po drugiej stronie rampy”, 
czyli komedia przenosząca widzów w świat kabare-
tu międzywojennego. Spektakl ten został zrealizowa-
ny dzięki dofinansowaniu z Banku Rumia Spółdziel-
czego oraz Urzędu Miasta Rumi, a wyprodukował go 
Miejski Dom Kultury oraz Fundacja Pomysłodalnia.
– Ten spektakl graliśmy już kilkukrotnie, zarówno w 
Rumi, jak i poza miastem. Za każdym razem spotykał 
się z niezwykle pozytywnym odbiorem – mówi Piotr 
Lewicki, reżyser i aktor. – Zawsze, kiedy po tym spek-
taklu spotykam się z widownią, pojawia się pytanie o 
zakończenie. Ludzie nie do końca wiedzą, jak je inter-
pretować. Chciałbym podkreślić, że to nie jest jeszcze 
koniec przygód naszych bohaterów. Mówiąc wprost, 
obecnie piszę drugą część tego spektaklu.
Druga sztuka pt. „Noc Helvera” została zaprezento-
wana w niedzielny wieczór na skwerze przy pomniku 
J. Wybickiego i H. Derdowskiego. Tym razem miłośni-
cy teatru byli świadkami rozmów oraz wydarzeń, któ-
re rozgrywały się w mieszkaniu tytułowego Helvera 
i Karli. Reżyserem spektaklu jest Agnieszka Skawiń-
ska, dyrektorka MDK-u.
– Jest to dramat, sztuka zdecydowanie cięższa od „Po 
drugiej stronie rampy”, ale także cieszy się bardzo do-
brym odbiorem, co potwierdza m.in. nagroda publicz-
ności otrzymana na ogólnopolskim festiwalu w Gorzo-
wie – podkreśla Piotr Lewicki. 
Na scenach w parku Żelewskiego oraz na skwerze 
przy pomniku J. Wybickiego i H. Derdowskiego za-
prezentowali się: Piotr Lewicki, Joanna Ryduchowska
-Wrzałek, Angelika Weichbrodt i Magdalena Bochan-
Jachimek. Natomiast za muzykę, technikę i rekwizyty 
odpowiadali: Emilia Wilczewska, Paweł Pochyluk oraz 
Michał Gaj. Wszyscy, którzy uczestniczyli w przygo-
towaniach obu spektakli, są związani z Rumią.
Miejski Dom Kultury już dziś zapowiada realizację ple-
nerowego teatru w przyszłym roku.

REKLAMA U/2019/PR

Oni wiedzą, że warto się uczyć
Dobre wyniki w nauce to przede wszystkim potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności. Ale nie 
tylko – przekonali się o tym najlepsi uczniowie, którzy za swój wysiłek zostali nagrodzeni. 

Pięcioro rumskich uczniów, 
którzy mogą się pochwalić naj-
wyższą średnią ocen oraz wy-

jątkowymi osiągnięciami w na-
uce, zostało nagrodzonych 
przez przedstawicieli władz 

miasta. Nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy wręczali wspól-
nie przewodniczący rady miej-

– Wręczenie wyróż-
nień dla najlepszych ab-
solwentów klas gimna-
zjalnych było dla mnie 
ogromną przyjemnością. 
Ci wyjątkowi młodzi lu-

dzie nie tylko osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, 
ale i reprezentowali nasze miasto w wielu konkur-
sach. Gratulacje należą się jednak nie tylko uczniom, 
zasłużyli na nie również rodzice i nauczyciele, którzy 
wspierają młodzież w codziennej pracy. 

Piotr WittBrodt, 
zastępca burmistrza 
Rumi:

”skiej Ariel Sinicki oraz wicebur-
mistrz Piotr Wittbrodt.
Wyróżnieni uczniowie to: Szy-
mon Niemczuk (SP nr 1), Ka-
rolina Kosiedowska (SP nr 9), 
Wiktoria Kreft (SP nr 10), Ju-
lia Konarzewska (Salezjań-
ska Szkoła Podstawowa) oraz 
Piotr Leszczyński (Ekologicz-
na Szkoła Społeczna). Tych 
pięcioro rumskich gimna-
zjalistów zostało zaproszo-
nych do urzędu miasta, gdzie 
otrzymali nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy. Natomiast na 
ręce ich rodziców złożono pi-
semne gratulacje.

Plenerowy „teatr 
Pod gwiazdami”
Dwa spektakle „Teatru pod 
gwiazdami” spotkały się z dużym 
zainteresowaniem publiczności.
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Bohemian Rhapsody, Najlepszy,  Green Book, Balerina... to tylko niektóre z filmów, jakie będzie można obejrzeć podczas „Kina Letniego”,
które w przyszłym miesiącu startuje w Rumi. W tym roku – wzorem lat ubiegłych – to mieszkańcy sami wybrali tytuły, które chcą zobaczyć. 

Znakomite produkcje 
kinowe w plenerze

Już w sierpniu do Rumi po-
wróci „Kino Letnie”. W każ-
dy weekend mieszkańcy będą 
mogli oglądać na plenerowym 
ekranie wybrane przez siebie 
produkcje. Wśród filmowych 
propozycji pojawiły się bajki 
i animacje, a także filmy oby-
czajowe oraz komediowe. 
Głosowanie, które filmy mają 
być wyświetlone w plenero-

wym kinie, odbywało się na 
facebookowym profilu miasta 
i trwało przez tydzień. Reper-
tuar wybierany był w dwóch 
turach. W pierwszej kolejno-
ści mieszkańcy wytypowali 
najlepsze propozycje filmowe 
dla całych rodzin. Najwięcej 
głosów otrzymały wówczas 
tytuły: „Cudowny chłopak”, 
„Biały Kieł” oraz „Balerina”. 

Kolejna selekcja dotyczy-
ła kina przeznaczonego dla 
młodzieży i dorosłych, pod-
czas której ostatecznie wy-
brane zostały filmy: „Bo-
hemian Rhapsody”, „Green 
Book”, „Najlepszy”, „Nasze 
najlepsze wesele” oraz „Krę-
cisz mnie”.
Filmy będą wyświetlane w piąt-
ki oraz soboty na terenie jed-

1. Cudowny chłopak (9 sierpnia), godz. 
20:45, park Starowiejski – chłopiec 
o imieniu Auggie od urodzenia ma zde-
formowaną twarz. W nowej szkole chce 
udowodnić rówieśnikom, że piękno to 
więcej niż wygląd. Film przeznaczony 
dla widzów od lat 7. (dramat, familijny, 
komedia)
2. Bohemian Rhapsody (10 sierpnia), 
godz. 20:45, park Starowiejski – porywa-
jąca opowieść o zespole Queen i jego nie-
zwykłym wokaliście. Film przeznaczony 
dla widzów od lat 15. (biograficzny, dra-
mat, muzyczny)
3. Biały Kieł (16 sierpnia), godz. 20:45, 
park Starowiejski – pełna mądrości, przy-
gód i wzruszeń niesamowita opowieść 
o sympatycznym czworonogu, w którego 
żyłach płynie krew domowego psa i dzi-
kiego wilka. Film przeznaczony dla wi-
dzów od lat 7. (animacja, przygodowy)
4. Green Book (17 sierpnia), godz. 20:45, 
park Starowiejski – cwaniak z Bronk-
su, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej 
sumy, zostaje szoferem ekstrawaganc-
kiego muzyka z wyższych sfer. Razem 
wyruszają na wielotygodniowe tournée. 
Film przeznaczony dla widzów od lat 13. 
(dramat, komedia)
5. Najlepszy (23 sierpnia), godz. 20:45, 

park Żelewskiego – historia życia Jerze-
go Górskiego, który mimo wielu przeciw-
ności losu został mistrzem świata w po-
dwójnym triatlonie. Film przeznaczony 
dla widzów od lat 15. (biograficzny, oby-
czajowy, sportowy)
6. Nasze najlepsze wesele (24 sierp-
nia), godz. 20:45, park Starowiejski – 
w siedemnastowiecznym zamku ma się 
odbyć wystawne wesele. Mimo że orga-
nizator przygotowywał już wiele takich 
imprez, tym razem nic nie idzie zgodnie 
z planem. Film przeznaczony dla widzów 
od lat 15. (komedia)
7. Balerina (30 sierpnia), godz. 20:45, 
park Żelewskiego – osierocona dziew-
czynka marzy, by zostać baletnicą. Ucie-
ka z rodzinnej, wiejskiej Bretanii do Pa-
ryża, gdzie podaje się za kogoś innego 
i wstępuje do wielkiego świata opery. Film 
przeznaczony dla widzów w każdym wie-
ku. (familijny, przygodowy, animowany)
8. Kręcisz mnie (31 sierpnia), godz. 
20:45, park Starowiejski – niepoprawny 
podrywacz postanawia uwieść atrakcyjną 
kobietę, udając niepełnosprawnego. Gdy 
poznaje jej siostrę, która również porusza 
się na wózku, musi kontynuować maska-
radę. Film przeznaczony dla widzów od 
lat 15. (komedia romantyczna)

Harmonogram „Kina Letniego”:

nego z dwóch miejskich par-
ków: Starowiejskim lub Żelew-
skiego. Na miejscu, oprócz ple-

nerowego ekranu, jak co roku 
czekać będą również leżaki, 
koce oraz popcorn – wszystko 

bezpłatnie. Jest to trzecia edy-
cja „Kina letniego w Rumi” re-
alizowanego w takiej formule.
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Udało się! Będzie Podwórko Talentów!
Rywalizacja toczyła się do ostatniej chwili, ale udało się 
– w Rumi powstanie Podwórko Talentów. Obiekt zostanie 
wybudowany przez firmę Nivea. 
Dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców i udziale miasta w kam-
panii realizowanej przez firmę 
Nivea, przy Miejskim Domu 
Kultury powstanie Podwórko 
Talentów. Będzie to nowocze-
sny plac zabaw, a jego wartość 
to aż ćwierć miliona złotych. 
O tym, a jakich miejscowo-
ściach zostanie wybudowane 
Podwórko Talentów, decydo-
wała liczba głosów oddanych 
w internetowym głosowaniu. 
Rumia znalazła się na trzecim 
miejscu, zdobywając ponad 40 
tysięcy głosów i kwalifikując 
się do grona zwycięzców. 
Rumia rywalizowała w katego-
rii miejscowości liczących od 
20 do 60 tysięcy mieszkańców. 

Największą liczbę głosów w tej 
kategorii zdobyły kolejno: Ząb-
ki (44 366), Żagań (44 361), Ru-
mia (42 225), Kraśnik (41 511) 
i Pruszcz Gdański (40 050).
Podwórko Talentów to akcja 
zorganizowana przez firmę 
Nivea, w jej ramach od 2017 
roku na terenie całego kra-
ju powstało 40 takich miejsc. 
Dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców Rumi jeden z takich 
obiektów wkrótce stanie rów-
nież w parku Starowiejskim. 
W obrębie placu powstaną 
m.in. huśtawka w kształcie bo-
cianiego gniazda, gra twister, 
ścianka wspinaczkowa, pia-
skownica naukowa, mini-pla-
netarium, muzyczne tablice 

z bębnami czy scenka teatral-
na. Całość podzielona jest na 
strefy: sportową, naukową 
i artystyczną. 
Każde z Podwórek Talentów 
to inwestycja o wartości oko-
ło 250 tysięcy złotych.  
– Dzięki mieszkańcom w par-
ku Starowiejskim powstanie 
niezwykły plac zabaw – pod-
kreśla Ariel Sinicki, przewod-
niczący rady miejskiej. – Dzię-
kuję wszystkim za udział w ak-
cji i oddane głosy. Pomaga-
ło mnóstwo osób kochających 
Rumię. Już teraz planujemy 
zgłoszenie w przyszłym roku 
kolejnego placu, tym razem na 
Błoniach Janowskich.
/raf/
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Niesamowicie energetyczny, momentami wzruszający i nostalgiczny, a na pewno wyjątkowy i niezapomniany – taki był koncert 
Beaty Kozidrak, który zapoczątkował tegoroczny cykl wydarzeń „Lipiec w Rumi”. 

Fenomenalny początek 
„Lipca w Rumi”

Zanim jednak gwiazda pol-
skiej estrady wyszła na scenę, 
na mieszkańców i przyjezd-
nych (a tych nie brakowało) 
czekało wiele innych atrakcji. 
Na terenie boiska przy ul. Bu-
kowej czekały restauracje na 
kółkach, animacje dla dzieci, 
miejskie stoisko z gadżeta-
mi, a także kamper partnera 
wydarzenia - Orlexu Invest - 
który w ramach konkursu ofe-
rował między innymi lot balo-
nem na uwięzi.
Główna część wydarzenia to 
spora dawka znakomitej muzy-
ki. Najpierw prowadząca koncert 
kompozytorka i wokalistka We-
ronika Korthals-Tartas zapowie-

działa wejście na scenę Polskiej 
Orkiestry Muzyki Filmowej pod 
batutą Przemysława Pasterna-
ka, w skład której wchodzi 54 in-
strumentalistów, 40 chórzystów 
i dyrygent. Artyści, gdy tylko za-
częli grać, przenieśli widownię do 
świata kinematografii. A wszyst-
ko za sprawą utworów znanych 
z produkcji takich jak: "Park Ju-
rajski", "Gwiezdne wojny", "Upiór 
w operze", "Piotruś Pan", "Gladia-
tor", "Madagaskar", "Narodziny 
gwiazdy" czy "Titanic". Fragmen-
ty filmów, z których pochodzi-
ły ścieżki dźwiękowe, były emi-
towane na plenerowym ekranie, 
co pozwalało publiczności sko-
jarzyć ekranizacje z muzyką. 

Jako gwiazda wieczoru wy-
stąpiła królowa polskiej sce-
ny muzycznej, Beata Kozidrak. 
Artystka, wspólnie z orkie-
strą oraz Akademickim Chó-
rem Uniwersytetu Morskiego, 
wykonała największe przebo-
je zespołu Bajm, dosłownie po-
rywając tłumy do wspólnego 
śpiewu. Wyjątkowa aranżacja 
utworu "Ta sama chwila" była 
słyszalna w niemal całym mie-
ście. W ramach bisu wokalistka 
pożegnała się z publicznością 
utworem "Rzeka marzeń".
Drugim wydarzeniem z cyklu 
„Lipiec w Rumi” był Festiwal 
Światła, który zorganizowa-
ny został w miniony weekend. 

Park przy Miejskim Domu 
Kultury zmienił się nie do po-
znania za sprawą niezwy-
kłych iluminacji. Przez cały 
czas dostępna była też stre-
fa gastronomiczna oraz licz-
ne atrakcje towarzyszące.
Na zakończenie „Lipca 
w Rumi” odbędzie się dwu-
dniowy zlot food trucków po-
łączony z koncertem słynne-
go DJ-a C-Bool'a. Kilkanaście 
restauracji na kółkach, ofe-
rujących smaki z różnych za-
kątków świata, będzie cze-
kało w parku Starowiejskim 
w ostatni weekend tego mie-
siąca (27-28 lipca).
/raf/
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W trakcie zajęć uczest-
nicy będą tworzyć wła-
sny, oryginalny album - 
pamiętnik wakacyjny!
Warsztaty „Wakacyjny 
pamiętniczek” odbędą 
się w dwóch terminach: 
w Stacji Kultura (w bu-
dynku dworca kolejowe-
go) 6 sierpnia, we wto-
rek, o godz. 17.00; w Filii 
nr 1 Pomorska w Jano-

wie, 8 sierpnia, w czwar-
tek, o godz. 17.00. 
Organizatorzy zapewniają 
potrzebne materiały. Za-
jęcia są bezpłatne, jednak 
obowiązują na nie wcze-
śniejsze zapisy. Zgłosze-
nia wraz z wybranym ter-
minem należy przesyłać 
na adres mailowy zapi-
sy@bibliotekarumia.pl.
/raf/

Jak można zagospodarować i upiększyć domowy parapet? Jakie egzotyczne rośliny możemy uprawiać 
we własnych mieszkaniach i domach? Tego mogli dowiedzieć się uczestnicy prezentacji i warsztatów. 

Stwórz swój wakacyjny pamiętnik

Arcydzieła z letnich znalezisk

Stacja Kultura w Rumi zaprasza na wakacyjną edycję 
„Warsztatów z książką w tle” pt. „Wakacyjny pamiętniczek”.

Stacja Kultura zaprasza dzieci wraz z opiekunami na waka-
cyjną edycję „Warsztatów z książką w tle”.
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Egzotyczny parapet

W Stacji Kultura przedsta-
wiono ciekawą i inspirującą 
prezentację „Egzotyczny pa-
rapet”, połączoną z warsz-
tatami hodowli roślin egzo-
tycznych w warunkach do-
mowych. W pierwszej części 
spotkania 14-letni Marcin Ma-
cierzanka podzielił się swoim 
doświadczeniem z donicz-
kowej uprawy takich roślin 
jak mango, grejpfrut, awoka-
do, czy nawet swojska jabłoń. 
Gość biblioteki wyznał, że do 
posadzenia pierwszej pest-

ki zachęcił go… filmik obej-
rzany na youtube. Po prelek-
cji uczestnicy z entuzjazmem 
zabrali się za sadzenie kłą-
czy imbiru lub pestek awo-
kado (odpowiednio wcześniej 
przygotowanych), a przy wyj-
ściu każdy otrzymał mini – 
poradnik z instrukcją, jak roz-
począć własną hodowlę. 
Stacja Kultura zachęca: Jeśli 
macie mniej niż 18 lat i pasję, 
o której chcecie opowiedzieć, 
zgłoście się do nas! 
Aga Doborzyńska

W trakcie zajęć powsta-
ną niezwykłe arcydzie-
ła z muszelek, kamycz-
ków, patyczków, zasu-
szonych kwiatków i in-
nych wakacyjnych zna-
lezisk!
Warsztaty „Wakacyj-
ne arcydzieło” odbędą 
się w terminach: W Sta-
cji Kultura (budynek 
dworca kolejowego) – 
27 sierpnia, we wtorek, 
o godz. 17.00; W Filii nr 

1 Pomorska w Janowie, 
29 sierpnia, w czwar-
tek, o godz. 17.00. 
Organizatorzy zapew-
niają wszelkie potrzeb-
ne materiały. Zajęcia są 
bezpłatne, jednak obo-
wiązują na nie wcześniej-
sze zapisy. Zgłoszenia 
wraz z wybranym termi-
nem należy przesyłać na 
adres e-mailowy zapisy@
bibliotekarumia.pl.
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Jak Rumię widzą dzieci
Jak dzieci mieszkające w Rumi widzą swoje miasto? Jakie – według najmłodszych – są najciekawsze miejsca i jakie fakty historyczne są 

najistotniejsze? Tegoroczna edycja projektu „Rumia oczami dzieci” niedawno się zakończyła. 

– Bardzo się cieszę, że udało się zrealizować już drugą 
edycję „Rumi oczami dzieci”, w której uczestniczyło tak 
wiele placówek. Aspekt edukacyjno-integracyjny tego 
projektu jest nieoceniony. Jako nauczyciel uwielbiam, 
kiedy dzieci przelewają swoje myśli oraz wyobraźnię na 
papier. Takie prace, bez ingerencji rodziców, są dla mnie 

najpiękniejsze. Trudno jest nawet opisać radość dzieci, które zostały dostrzeżone i do-
cenione. Dla tych dzieci jest to naprawdę wielkie osiągnięcie i przeżycie. 

luc ynA Miotk,
przewodnicząca Komisji Kultury:
”

Druga już odsłona przedsię-
wzięcia „Rumia oczami dzie-
ci” rozpoczęła się 1 lutego br. 
i trwała przez kilka miesięcy. 
Urząd miasta przygotował dla 
uczestników sześć zadań te-
matycznych oraz trzy konkur-
sy. Najmłodsi musieli poznać 
miejskie symbole, zorganizo-
wać spotkanie z ciekawą oso-
bą, wziąć udział w spacerze 
historycznym oraz uczestni-
czyć w dziecięcej sesji. Nowo-
ścią podczas tegorocznej edycji 
projektu były zadania polegają-
ce na przygotowaniu i wykona-
niu wierszyka związanego z Ru-
mią oraz współpraca ze szkoła-
mi działającymi na terenie miast 
partnerskich. W tej części pro-

jektu uczestniczyło około ty-
siąca dzieci z 18 placówek (pu-
blicznych oraz prywatnych).

Festyn na 
zakończenie

Nagrodą dla wszystkich uczest-
niczących w projekcie był festyn 
zorganizowany przy Miejskim 
Domu Kultury, podczas które-
go na każdego czekały rozmaite 
atrakcje. Tuż przy „Dworku pod 
Lipami” można było chwycić za 
repliki broni palnej, by rywalizo-
wać w laserowym paintballu. Kil-
ka kroków dalej czekała stre-
fa zabaw terenowych, gdzie du-
żym zainteresowaniem cieszyły 

się gry zręcznościowe i podło-
gowe. A wolontariusze zachęca-
li do udziału w zajęciach, pod-
czas których można było stwo-
rzyć spersonalizowaną baweł-
nianą torbę. Uwagę dzieci przy-
kuwało również spore płótno, 
gdzie każdy mógł się przyczynić 
do powstania wspólnego obrazu. 
Oprócz tego do zabawy zapra-
szały animatorki, które instru-
owały dzieci, jak poruszać się 
w rytm energicznej muzyki.
Ponadto każdy mógł sobie zro-
bić pamiątkowe zdjęcie w fo-
tobudce oraz odwiedzić zagro-
dę, w której czekały alpaki oraz 
lama. Najmłodsi mogli także po-
smakować życia cyrkowców - 
lekcji udzielali im profesjonaliści 

z wędrownej trupy, w tym szczu-
dlarz oraz kuglarz. Nie zabra-
kło też strefy gastronomicznej 
z rozmaitymi specjałami. Z kolei 
pod samą sceną stanął punkt re-
jestracji potencjalnych dawców 
szpiku oraz dmuchane zjeżdżal-
nie – ta atrakcja była zarezerwo-
wana dla osób głosujących na 
Podwórko Talentów w Rumi. 

Nagrody dla 
uczestników

Podczas festynu laureaci trzech 
konkursów, zorganizowanych 
w ramach projektu, otrzymali 
nagrody i wyróżnienia. Uczest-
nicy rywalizowali w konkursie 

plastycznym, literackim i foto-
graficznym. Zainteresowanie 
było ogromne, łącznie wpłynę-
ło bowiem ponad 300 prac. Te 
najlepsze zostaną opublikowa-
ne w formie miejskiego kalen-
darza, albumu fotograficznego 
oraz książki z bajkami. 
Wszyscy laureaci otrzymali na-
grody rzeczowe, które wręcza-
li na scenie wiceburmistrz Piotr 
Wittbrodt oraz Lucyna Miotk, 
radna miasta, przewodniczą-
ca Komisji Kultury oraz członek 
Komisji Oświaty i Wychowania.

Rowerowy akcent

Podczas festynu odbyło się 

także oficjalne podsumowa-
nie projektu „Rowerowy Maj”, 
który po raz pierwszy był re-
alizowany na terenie Rumi. 
Do przedsięwzięcia przystąpi-
ły dwie placówki: Przedszkole 
pod Topolą oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 1 im. Józefa Wybic-
kiego. Ponad 300 uczestników 
przez niemal miesiąc dojeż-
dżało do szkoły lub przedszko-
la na rowerze, hulajnodze czy 
rolkach. Najaktywniejsze klasy 
i oddziały przedszkolne otrzy-
mały nagrody. Rowerowe ga-
dżety oraz vouchery wręczali 
laureatom wspólnie: radna Be-
ata Ławrukajtis oraz zastępca 
burmistrza Piotr Wittbrodt.
/raf/
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To świetna wiadomość dla miłośników jazdy na rowerze - powstanie Subregionalna Trasa Rowerowa, która stanie się elementem 
międzynarodowej sieci tras EuroVelo. 

Trzydziestu samorządowców 
z Pomorza podpisało list in-
tencyjny w sprawie współpra-
cy na rzecz realizacji, promo-
cji i utrzymania Subregional-
nej Trasy Rowerowej. Ma być 
to szlak rowerowy, biegnący 
w centralnej części wojewódz-
twa pomorskiego, który wkom-
ponuje się w planowaną mię-
dzynarodową trasę wiodącą 
z Berlina do Tallina. Będą też 
połączenia z istniejącymi trasa-
mi EuroVelo 9 i 10.
Samorządowcy zobowiązali się 
do współpracy realizacji, utrzy-
mania i promocji długodystan-
sowej trasy rowerowej. Szlak 
zostanie przygotowany na pod-
stawie „Koncepcji rozwoju sie-
ci tras rowerowych w centralnej 
strefie województwa pomor-
skiego”. 

Nowa funkcja 
nasypów 

Nowa Subregionalna Trasa Ro-
werowa obejmować będzie po-
łudniowe Kaszuby, Kociewie, 
Powiśle i Żuławy. Poprawi atrak-
cyjność turystyczną regionu, 

dzięki czemu sezon turystycz-
ny przedłuży się poza miesią-
ce letnie. Oprócz wartości tu-
rystycznej i rekreacyjnej, przy-
czyni się do rozwoju przedsię-
biorczości związanej z obsługą 
turystów rowerowych. 
– Trasa prowadzić będzie w du-
żej części dawnymi nasypa-
mi kolejowymi, co z pewnością 
wpłynie na jej walory krajobra-
zowe – tłumaczy Michał Bie-
liński z Departamentu Turystki 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego. – Du-
żym atutem jest to, że przebieg 

obejmuje aż cztery pomorskie 
subregiony: Kaszuby, Kocie-
wie, Żuławy i Powiśle. Zatem ro-
werzyści przemierzając całość 
szlaku będą mogli doświad-
czyć tej różnorodności kultu-
rowej i krajobrazowej naszego 
województwa. Liczymy też, że 
w przyszłości uda się wpisać 
ją w europejską sieć Euro Velo. 
Jesteśmy po uzgodnieniach 
z sąsiednimi województwa-
mi: ze strony województwa za-
chodniopomorskiego i warmiń-
sko-mazurskiego będzie zacho-
wana kontynuacja trasy.

Na dwóch kołach 
przez pięć państw

Szlak rowerowy wkomponuje się 
w międzynarodową trasę wiodą-

cą z Berlina do Tallina, przebie-
gającą przez pięć państw: Niem-
cy, Polskę, Litwę, Łotwę i Esto-
nię. W przyszłości ma stać się 
elementem europejskiej sieci 
tras rowerowych Euro Velo.

Do końca tego roku przygo-
towane i sprecyzowane zo-
staną analiza finansowa tego 
przedsięwzięcia oraz stan-
dardy rowerowe. 
/raf/

Rowerem przez całe Pomorze
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Zobacz, na jakich motocyklach jeździli dziadkowie! Wystawę oldtimerów niemal 
do końca miesiąca można obejrzeć w Porcie Rumia. 

Wystawa zabytkowych motocykli

Pora odświeżyć stare wspo-
mnienia! Jeszcze do 27 lipca 
w Porcie Rumia Centrum Han-
dlowym Auchan miłośnicy pol-
skich motocykli mogą podzi-
wiać wyjątkowe egzemplarze 
oldtimerów - najstarszy po-
chodzi z 1936 roku! W progra-
mie również liczne atrakcje dla 
dzieci. Wstęp bezpłatny.
Stare motocykle budzą emocje 
nie tylko w koneserach motory-
zacji, a każdy kto przejechał choć 
kilka kilometrów na dwukołowym 

oldtimerze, wie o czym mowa. 
Dzięki wystawie, która odbywa 
się do 27 lipca w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan, 
miłośnicy zabytkowej motoryza-
cji mogą przenieść się choć na 
chwilę do lat młodości swoich 
dziadków i rodziców lub przypo-
mnieć sobie własne podróże. 
Wśród eksponatów pojawiły się 
prawdziwe legendy polskich 
dróg, m.in. sokół 125 z 1949 
roku, SHL M04 z 1953 roku, 
Zundapp z 1953 roku, junak 

M10 z 1961, a także znane mo-
dele z lat 60. takie jak: komar 
MR 232, osa M52, Motoguzzi, 
Simson SR2 z 1958 roku. Każdy 
motocykl na wystawie  posiada 
tabliczkę z opisem i krótką hi-
storią danego modelu. 
W ostatni weekend wystawy, tj. 
26 i 27 lipca na gości Portu Ru-
mia czeka moc atrakcji nawiązu-
jących do prezentowanych old-
timerów. Maluchy będą mogły 
przejechać się zabytkowymi me-
talowymi samochodzikami, po-

malować farbkami zabytkowy 
motocykl, a także udekorować 
odlewy gipsowe w kształcie sa-
mochodów, które będzie można 
zabrać na pamiątkę do domu. 
Wystawa motocykli będzie do-
stępna do 27 lipca w Porcie Ru-
mia Centrum Handlowym Au-
chan przy ulicy Grunwaldzkiej 
108 w Rumi. Animacje dla dzieci 
odbędą się 26 i 27 lipca w godz.: 
od 13:00 do 18:00. Udział w wy-
darzeniu jest bezpłatny.
/raf/
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Port Rumia Centrum Handlowe Au-
chan wprowadza „Godziny ciszy”. 

Godziny ciszy

W każdy wtorek w godzinach 
15:00-17:00 w pasażu galerii 
handlowej i w hipermarkecie 
Auchan będzie przyciemnio-
ne oświetlenie oraz zostaną 
wyłączone telewizory, muzy-
ka oraz komunikaty płynące 
z głośników. 
Port Rumia jest miejscem po-
dejmującym liczne działania, 
które sprawiają, że zakupy są 
coraz wygodniejsze dla klien-
tów. Akcja „Godziny ciszy” zo-
stała wprowadzona z troski 
o osoby ze spektrum autyzmu 
i zaburzeniami pokrewnymi, 
dla których zakupy w prze-
strzeni z silnymi bodźcami, 
jakimi są głośna muzyka czy 
częste komunikaty dla klien-
tów, mogą być uciążliwe. 

– Niezmiernie cieszę się, że 
dość obszerna lista inicjatyw 
i działań, jakie ułatwiają za-
kupy w Porcie Rumia wzboga-
ci się o inicjatywę „Godziny ci-
szy”. To akcja, którą podejmu-
jemy wspólnie z hipermarke-
tem Auchan i liczymy na to, 
że stopniowo dołączą do niej 
wszyscy najemcy galerii han-
dlowej – mówi Monika Bran-
deburg, property manager 
w Porcie Rumia Centrum Han-
dlowym Auchan.  
Port Rumia Centrum Handlo-
we Auchan jest obiektem przy-
jaznym klientom. Znajdują się 
w nim liczne udogodnienia 
dla rodzin z dziećmi, jak rów-
nież osób niepełnosprawnych.
/raf/
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

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

WYNAJMĘ

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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

POSZUKUJĘ do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe, Wejherowo i bliskie okolice, 
tel. 605 966 593

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

KUPIĘ mieszkanie, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem, 
szybka gotówka, tel. 791 715 131

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

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

PIAGGIO/Vespa Ciao, skuter, 1os. 2T, 
1995r czarny, cena 1700 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

SKODA 105S, 38 lat, iGaS(BRC), cy-
tryna, cena: 2002 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

SPRZEDAM Citroen C3 Picasso 2010r., 
benzyna+LPG, przebieg 160 000 km, 
silnik 1.4, tel. 504 238 760

KUPIĘ

INNE

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

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.

REKLAMA U/2019/RL

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

KOTłOWNIE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

WDOWA pozna Pana od 65 do 70 lat: 
bez nałogów, niezależnego finansowo 
i mieszkaniowo, zmotoryzowanego. Na 
SMS nie odpowiadam, tel. 881 237 164

SEx-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE

SPRZEDAM odkurzacz wielofunkcyj-
ny, mało używany, do prania dywanów 
i tapicerek, 850 zł, tel. 790 290 835

PRASA Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

BECZKI plast. 200 l, na działkę, do 
wody, czyste lub pod rynny, tel 511 
841 826

BRYCZKA na drewnianych kołach do 
odnowienia, 2100 zł, tel. 600 667 860

PIłA TARCZOWA, drewniana piasta 
i koło pasowe, 180 zł, rozdrabniacz BAK 
z silnikiem 780 zł, tel. 600 667 860

DMUCHAWA, stan dobry, 750 zł, Sze-
mud, 510 751 837

PRZYCZEPA do kostek 6m., stan do-
bry, 2600 zł, Szemud, tel. 510 751 837

ŻMIJKA do zboża 3 m., 450 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

SIANO 120x120, dobra, 70 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

SPRZEDAM rowery damskie, męskie, 
młodzieżowe, dziecinne oraz przy-
czepkę rowerową, tel 603 661 240

SPRZEDAM betoniarkę w dobrym sta-
nie, tel. 511 841 826

PłUG trzy skiby z możliwością dokrę-
cenia czwartej skiby, 780 zł, tel. 600 
667 860

SPRZEDAM butlę do wina 50 l, 100 zł, 
tel. 603 661 240

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

DREWNO opałowe, buk, sosna, i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, 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 lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

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

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

SPRZEDAM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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czak, Ewald, Lemke i Pora-
żyńska – między innymi tych 
zawodników można było zo-

baczyć w oktagonie.
Gościem specjalnym wydarze-
nia był Marcin „Różal” Różalski, 

polski zawodowy kick-boxer, 
zawodnik muay thai i miesza-
nych sztuk walki wagi ciężkiej.

Królowie MMA 
powrócili!

Najlepsi polscy zawodnicy mieszanych sztuk walki spotkali się na te-
renie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, by stoczyć walki w klatce. 

Gala, organizowana przez fe-
derację „Time of Masters”, od-
bywała się pod hasłem „Po-
wrót Królów”.
Impreza zaczęła się od efek-

townego otwarcia i pokazu ry-
cerskiego MMA. Gwoździem 
programu było aż dziesięć to-
czonych w oktagonie poje-
dynków. Walki odbywały się 

w formule MMA oraz K1. Nie 
zabrakło wielkich powrotów 
„na ring” oraz pojedynków 
z udziałem „weteranów”. Kaź-
mierczak, Przewłócka, Misz-

REKLAMA U/2019/PRREKLAMA U/2019/PR
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Marcin Gortat 
poprowadził trening

To był prawdziwy koszykarski trening rodem z NBA. Już po raz piąty Marcin Gortat, gwiazda NBA, 
poprowadził szkolenie, w którym uczestniczyło ok. 200 dzieci. 

Wydarzenie odbyło się pod ko-
niec ub. miesiąca w hali wido-
wiskowo-sportowej Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Tym razem Rumia była pierw-
szym punktem na trasie tego-
rocznych campów, prowadzo-
nych przez Marcina Gorta-
ta. Przypomnijmy, że co roku 
w kilku miastach w Polsce or-
ganizowany jest Marcin Gortat 
Camp, czyli cykl obozów szko-
leniowych, podczas których 
słynny już zawodnik przeka-
zuje wiedzę młodszym spor-
towcom. Na pomysł organizo-
wania takich treningów wpadł 
sam Marcin Gortat, światowej 
klasy koszykarz, grający w li-
dze NBA. Wydarzenia odby-
wają się już od 12 lat. 
Ostatnia wizyta w Rumi stano-
wiła inaugurację tegorocznych 
campów. W treningu uczestni-
czyło około 200 dzieci.
– Rumia to mój drugi dom. Tu 
czuję się jak u siebie i chętnie 
wracam za każdym razem – po-
wiedział Marcin Gortat. – Dzieci 
chętnie biorą udział w treningu, 
a publiczność reaguje bardzo 
żywiołowo, dlatego tak wspa-
niale prowadzi się tu spotkania.
Do udziału zgłosiło się po-
nad 600 chętnych, czyli nie-

mal trzykrotnie więcej, niż 
mogło uczestniczyć w zaję-
ciach. W skali kraju jest to re-
kord, jeśli chodzi o zaintere-
sowanie. Wysoka frekwencja 
była zauważalna także na try-
bunach. Miłośnicy koszyków-
ki nie tylko chcieli się spotkać 
z Marcinem Gortatem, ale i ki-
bicować uczestnikom campu.
Ostatecznie młodzi sportow-
cy nie tylko otrzymali sporą 
dawkę praktycznych umiejęt-
ności oraz bezcennej wiedzy, 
ale i prezenty: piłki, koszulki 
oraz różnorodne gadżety.
– Bardzo się cieszymy ze współ-
pracy z tak uznanym i utytuło-
wanym sportowcem – mówi Jo-
lanta Król, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi. – To wyjątkowa oka-
zja, by zobaczyć, jak prawdziwy 
profesjonalista prowadzi zajęcia 
zgodnie ze standardami NBA.
Prowadzone przez Marcina Gor-
tata campy są także formą po-
dziękowania oraz spłatą „dłu-
gu zaciągniętego u ludzi, któ-
rzy wielokrotnie mu pomagali, 
gdy był młodym sportowcem”. 
Teraz sam pomaga i wskazuje 
młodzieży ścieżki sportowego 
rozwoju.
/raf/
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