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Będzie więcej placów zaBaw

W mieście wciąż przybywa miejsc przeznaczonych do 
wypoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu na 
świeżym powietrzu. Niedługo mają powstać dwa kolejne 
takie obiekty - wielozmysłowy tor przeszkód oraz ekolo-
giczna zjeżdżalnia. Według zapowiedzi pojawią się one 
w Rumi już w ciągu najbliższych kilku tygodni. 
str. 3

 

odebrali klucze do mieszkań

Nowy budynek komunalny, 
mieszczący się przy ulicy Żwirki 
i Wigury, od niedawna zaczął tęt-
nić życiem. Odbyło się już oficjal-
ne przekazanie lokali, lokatorzy 
wprowadzili się. W nowo wybudo-
wanym obiekcie znajdują się łącz-
nie 32 lokale komunalne.   
str. 2

bezpłatne szczepienia

Już po raz trzeci seniorzy z te-
renu powiatu wejherowskiego 
w ramach powiatowego progra-
mu zdrowotnego będą mogli sko-
rzystać z bezpłatnych szczepień 
ochronnych przeciwko pneumo-
kokom. Tym razem zaszczepio-
nych ma zostać 300 osób.
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O potrzebie budowy mieszkań komunalnych 
w Rumi mówiło się już od wielu lat, do realiza-
cji przystąpiono w 2014 roku. Całkowity koszt 
inwestycji oszacowano wówczas na ok. 5,5 mln 
zł. Pieniądze udało się zdobyć dzięki realizacji 
planu, wprowadzonego przez burmistrza Mi-
chała Pasiecznego oraz miejską radę.

W ramach tej koncepcji lokatorzy istnieją-
cych mieszkań komunalnych mogli je odku-
pić za 25% rynkowej wartości. W ten sposób 
sprzedano 100 lokali za łącznie 3 mln zł. Pozo-
stałe środki miasto uzyskało dzięki umarzalnej 
pożyczce z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nowy obiekt był wyczekiwany już od dawna. 
Ostatnie mieszkania komunalne w Rumi zo-
stały wybudowane 30 lat temu przy ul. Stocz-
niowców, tymczasem chętnych na skorzystanie 
z gminnych lokali wciąż przybywa.

– Mamy ogromne potrzeby, jeśli chodzi 
o mieszkańców, którym musimy pomóc. Są 
to osoby niepełnosprawne, w ciężkiej sytuacji 
życiowej, rozbite rodziny. Mieszkania komu-
nalne są potrzebne właśnie po to, aby wspierać 
te osoby – mówi Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi.

W nowo wybudowanym obiekcie znajdu-
ją się łącznie 32 lokale komunalne, w tym: 15 
mieszkań dwupokojowych o powierzchni od 
35 do 44 m², 8 mieszkań trzypokojowych o po-
wierzchni ok. 52 m², 5 mieszkań jednopokojo-
wych o powierzchni ok. 25 m² oraz 4 mieszka-
nia czteropokojowe o powierzchni ok. 68 m². 
Całkowita powierzchnia użytkowa wszystkich 
mieszkań wynosi ponad 1440 m².

– Mieszkania „na zamianę” dostały oso-
by, które regularnie płaciły czynsze, nie było 

z nimi żadnych problemów natury współpracy 
sąsiedzkiej czy zachowania, a zdawane przez 
nich mieszkania są w bardzo dobrym stanie – 
wyjaśnia burmistrz.

W nowych lokalach zamieszkały zarówno 
osoby samotne, jak i kilkuosobowe rodziny. 
Szansą dla kolejnych rumian mających podob-
ne potrzeby będą przyszłe inwestycje.

– Bardzo byśmy chcieli zająć się rewitalizacją 
osiedla przy ul. Reja. Jest taka koncepcja, aby 
w partnerstwie publiczno-prywatnym zosta-
ły wybudowane kolejne budynki komunalne, 
a w zamian deweloper, który wejdzie w takie 
partnerstwo, mógłby budować swoje budynki, 
na których by zarabiał. Chcielibyśmy to zreali-
zować, nie obciążając budżetu gminy – podsu-
mowuje Michał Pasieczny.
/raf/

Odebrali klucze 
do nowych mieszkań
SpołeczeńStwo | Nowy budynek komunalny przy ul. Żwirki i Wigury zaczyna tętnić życiem. 
Odbyło się już oficjalne przekazanie lokali, lokatorzy wprowadzili się do nowych mieszkań. 
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Ostatnie dni to niestety „rekordy” nowych przypadków 
zakażeń wirusem COVID-19. W ubiegłym tygodniu dobowy 
przyrost wyniósł nawet 811 i 843 przypadki. W powiecie 
wejherowskim na dzień 13 sierpnia stwierdzono 6 nowych 
potwierdzonych  laboratoryjnie przypadków zakażenia 
SARS-CoV-2. Ale jeszcze trzy dni wcześniej (10 sierpnia) 
nowych zakażeń na Pomorzu w ciągu doby było aż 25! 
Kolejne dni to wzrost liczby chorych o 3 i 7. 
W sumie od początku epidemii są 204 potwierdzone przy-
padki SARS-CoV-2 na terenie powiatu wejherowskiego, 
w tym w chwili obecnej jest łącznie 55 aktywnych. 8 osób 
jest hospitalizowanych z uwagi na choroby współistnie-
jące, a 47 osób z uwagi na dobry stan zdrowia przebywa 
w izolacji domowej. Osoby z bliskiego kontaktu ww. osób 
zostały objęte kwarantanną domową. Łącznie 124 osoby 
w powiecie wejherowskim są uznane za ozdrowieńców 
na podstawie ujemnych wyników badań laboratoryjnych, 
potwierdzono też 25 zgonów. Zbiorcza liczba osób podda-
nych kwarantannie domowej na podstawie decyzji admi-
nistracyjnej PPIS w Wejherowie (nie dot. kwarantanny na 
podstawie rozporządzenia) – 874 osoby. W Rumi objętych 
kwarantanną w piątek było 109 osób.  /raf/

Wirus Wciąż W natarciu!
EPiDEMia | sytuacja związana z pandemią niestety nie 
ulega poprawie. Jest coraz więcej nowych zakażonych.

Bezrobocie wzrosło, ale nie tak bardzo, jak 
obawiano się jeszcze w marcu na początku 
pandemii i kryzysu gospodarczego. Pomor-
skie w tej chwili zajmuje piąte miejsce w Pol-
sce pod względem stopy bezrobocia, która 
w regionie jest niższa niż średnia krajowa 
i wynosi 5,5 proc. W skali kraju było to 6,1 
proc. Region pod tym względem wyprzedzają 
województwa: wielkopolskie (3,7 proc.), ślą-

skie (4,6 proc.), mazowieckie (5,1 proc.) oraz 
małopolskie (5,2 proc.). W porównaniu do 
poprzedniego miesiąca bezrobocie wzrosło 
nieznacznie, bo jedynie o 0,1 proc. Jednak je-
śli porównać czerwiec 2020 do czerwca 2019 
r., to różnica ta wynosi już 1,1 proc.

Wzrost bezrobocia w czerwcu 2020 r. doty-
czył trzynastu powiatów. Największy wystąpił 
w Sopocie (o 5 proc). Natomiast spadek liczby 
bezrobotnych zanotowano w siedmiu powia-
tach, przy czym największy w powiecie puc-
kim o 9,1 proc. (tj. o 195 osób).

Większość bezrobotnych, bo prawie 60 proc., 
stanowią kobiety. Część z nich nie podejmuje 
pracy po urodzeniu dziecka. Ponadto prawie 
30-proc. grupę stanowią osoby młode, do 30 
roku życia, które nie mają pracy. W ostatnim 
czasie w omawianej grupie zmniejszył się od-
setek osób długotrwale bezrobotnych i Pomo-
rzan powyżej 50 roku życia.

W urzędach pracy do dyspozycji szukają-
cych zatrudnienia jest więcej ofert niż w maju 
2020 r. Wzrost jest znaczący, bo ponad 50-

procentowy, a nowych propozycji jest 6,8 tys. 
w całym województwie. Nadal jednak jest to 
mniejsza liczba ofert niż ta, z której mogli wy-
bierać bezrobotni w analogicznym okresie rok 
temu (o ponad 10 proc. mniej).

Przyrost ofert pracy odnotowano w 17 z 20 
powiatów i miast na prawach powiatu woje-
wództwa pomorskiego. 

– Pojawiają się sygnały wyhamowania nega-
tywnych zjawisk spowodowanych pandemią, 
które obserwujemy na regionalnym rynku pra-
cy – mówi Katarzyna Żmudzińska, wicedyrek-
tor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. 
– Częściowo to zasługa wsparcia, jakie praco-
dawcy otrzymali w ramach pakietu tarczy an-
tykryzysowej. Ponadto Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego przeznaczył ponad 310 mln 
zł na ratowanie pomorskiej gospodarki, pomoc 
przedsiębiorcom i ich pracownikom. Ale to 
kolejne miesiące pokażą, jak dalej ze skutkami 
pandemii poradzą sobie przedsiębiorcy oraz 
jak zmieni się w związku z tym rynek pracy.
/raf/

Sytuacja na rynku pracy nie jest zła
poMoRze | Jak zmienił się pomorski rynek pracy z powodu epidemii koronawirusa? Na szczęście na razie nie sprawdziły się najczarniejsze scenariusze. 
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Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej prze-
stawił 5 sierpnia działania ministerstwa podejmowane 
w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. 
Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia 
związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawa-
niem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją po-
mieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku 
podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.
Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzega-
nie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, 
ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa 
przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub pla-
cówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie 
w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę 
możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koor-
dynację, która umożliwi zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły.
Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych 
mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub 
procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie 
epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, 
w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomen-
dacje postępowania dla powiatowych inspektorów sani-
tarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska 
zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia 
występującego na danym terenie i adekwatne do wystę-
pujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa 
dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego 
w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny 
(tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).
Jeszcze w tym miesiącu Minister Edukacji Narodowej 
wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szko-
łach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia 
ogniska zakażenia.
/raf/

PoWrót Do szkół 1 WrzEśnia
kraJ | Po wakacjach uczniowie mają wrócić do szkół - rok 
szkolny zacznie się 1 września. są dokładne wytyczne. 

fot. pixabay.com
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Inwestycja zakłada realizację układu drogowe-
go, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia 
ulicznego, kanału technologicznego oraz sieci wo-
dociągowej w rejonie ulic Żeglarzy i Stoczniowców.

Deweloper opłaci przebudowę i budowę jezdni, 
zjazdów, chodnika, kanalizacji deszczowej, a tak-
że wykonanie trawników, oświetlenia ulicznego, 
kanału technologicznego oraz oznakowania pio-
nowego i poziomego. Natomiast spółka PEWIK 
Gdynia sfinansuje budowę kanalizacji sanitarnej 
i wodociągu.

– Przy ul. Żeglarzy, oprócz budynków miesz-
kalnych, swoją działalność prowadzą różne firmy. 
Wykonanie tej drogi zwiększy komfort jej użyt-
kowników, a w przyszłości może stać się zachętą 

do zlokalizowania tam kolejnych przedsiębiorstw 
– mówi radny Piotr Bartelke.

Przetargi na wykonanie tej inwestycji zostały już 
rozstrzygnięte. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz drogi wykona firma z Bożegopola Wielkiego, 
prace mają potrwać do końca września.

W ramach pierwszej części przedsięwzięcia po-
wstanie sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Żeglarzy oraz układ drogowy wraz z niezbędną 
infrastrukturą i mediami. Łącznie ulica zostanie 
wykonana na długości 341 m, wraz z dodatkowym 
odcinkiem tzw. ślepej uliczki o długości 42 m.

Pozostałe etapy inwestycji zostaną zrealizowane 
do końca tego roku.
/raf/

Władze miasta zapowiadają, że nowe 
atrakcje dla najmłodszych pojawią się 
w Rumi w ciągu najbliższych kilku tygodni. 

Już w tym miesiącu rozpoczynają się 
prace związane z utworzeniem innowa-
cyjnej ścieżki sensorycznej przy Szkole 
Podstawowej numer 6 w Rumi. Obiekt 
został zaprojektowany z myślą o po-
trzebach dzieci oraz ich prawidłowym 
rozwoju, ma też pełnić funkcję integra-
cyjną. Ścieżka będzie się składać m.in. 
z płotków o różnej wysokości, karuzeli, 
huśtawki, równoważni, ruchomej kładki 
oraz kolorowych opon. Pod opieką na-
uczyciela lub terapeuty najmłodsi będą 
mogli poruszać się wyznaczoną trasą 
bądź eksplorować otoczenie zgodnie 
z własnymi potrzebami.

Z kolei na placu zabaw przy ul. Sta-
rowiejskiej ma się pojawić nowocze-
sna zjeżdżalnia, stworzona ze zużytych 
smoczków i pluszaków, które zostały 
poddane recyklingowi. To efekt organi-
zowanej przez prywatną firmę akcji pod 
nazwą „Smok za Smoka”. W tym interne-
towym plebiscycie Rumia zdobyła naj-
więcej głosów spośród wszystkich zgło-
szonych miast, tym samym wygrywając 
ekologiczną zjeżdżalnię.

Mimo że tylko przez ostatnie 5 lat po-
wstało 13 miejskich obiektów o charak-
terze rekreacyjno-sportowym, to zapo-
trzebowanie na tego typu infrastrukturę 

wciąż jest duże. Świadczyć o tym może 
m.in. zaangażowanie mieszkańców w ak-
cje takie jak „Smok za smoka” czy „Po-
dwórko Talentów Nivea”, a także liczba 
placów zabaw i boisk, które są budowane 
w ramach Budżetu Obywatelskiego.

– Mieszkańcy bardzo doceniają do-
tychczasowe inwestycje, ale nadal wska-
zują lokalizacje, w których przydałyby 
się dodatkowe urządzenia czy też zupeł-
nie nowe place zabaw i boiska. Pomimo 
trudnej sytuacji budżetowej miasta, spo-
wodowanej między innymi pandemią 
koronawirusa, staramy się odpowiadać 
na te potrzeby – podkreśla Ariel Sinicki, 
wiceburmistrz do spraw inwestycji. – Już 
dziś mogę zapewnić, że w najbliższych la-
tach nowe miejsca do rekreacji powstaną 
na Zagórzu, Błoniach Janowskich i Górze 
Markowca, a także przy ul. Sędzickiego 
i Świętopełka. Będą to kolejne przyjazne 
mieszkańcom obiekty oferujące relaks 
i aktywny wypoczynek.

Każda inwestycja o charakterze rekre-
acyjno-sportowym wymaga nie tylko 
nakładów finansowych na jej realizację, 
ale i generuje spore koszty utrzymania. 
Od stycznia 2015 roku do lipca 2020 
roku Rumia wydała blisko 900 tys. zł 
na utrzymanie miejskich placów zabaw. 
Ponad połowę tej kwoty (470 tys. zł) 
stanowią wydatki związane z przeglą-
dami technicznymi, wymianą urządzeń 

oraz naprawami, a zdecydowana więk-
szość uszkodzeń to efekty niewłaściwego 
użytkowania, aktów wandalizmu oraz 

kradzieży. Mieszkańcy, którzy zauważą 
uszkodzenia, mogą je zgłaszać pod nu-
merem telefonu 58 679 65 60 lub za po-

średnictwem facebookowej strony Mia-
sto Rumia, dołączając zdjęcie usterki.
/raf/

Powstaną kolejne place zabaw
INweStYcJe | W mieście wciąż przybywa miejsc przeznaczonych do wypoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Nie-
długo mają powstać dwa kolejne takie obiekty, przeznaczone dla najmłodszych - wielozmysłowy tor przeszkód oraz ekologiczna zjeżdżalnia. 
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W związku z przystąpieniem przez wykonawcę do kolejnego etapu robót związanych 
z budową tunelu pod torami kolejowymi i przystankiem SKM Rumia Janowo, wpro-
wadzona została zmiana w tymczasowej organizacji ruchu. Zmiany dotyczą zarówno 
kierowców, jak i pieszych. 
- Ul. Jana III Sobieskiego zostanie zwężona do jednego pasa w obu kierunkach. To roz-
wiązanie będzie obowiązywać od 1 września 2020 roku do końca czerwca 2021 roku.
- Wylot z ul. Polnej i zjazd do restauracji „Zochlina” zostanie zamknięty, dojazd będzie się 
odbywał ulicami Robotniczą – Garbarską – Polną. Planuje się, że ta faza utrudnień w ru-
chu kołowym i pieszym będzie trwała od września do końca października 2020 roku.
Drugi etap robót budowlanych zakłada kontynuację prac związanych z budową tunelu. 
Rozpoczną się również roboty drogowe związane z realizacją skrzyżowania ul. Jana 
III Sobieskiego, Gdańskiej i Polnej. W tym etapie będą wykonywane również prace 
związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą 
podziemną.
/raf/

czasoWE zMiany W organizacJi ruchu
inWEstycJE | Budowa węzła integracyjnego Janowo postępuje. W związku 
z realizowanymi obecnie pracami wprowadzane są z miany w organizacji ruchu. 
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Gruntowa droga do remontu
INweStYcJe | Ul. Żeglarzy w dzielnicy Janowo to obecnie droga gruntowa. Zostanie kompleksowo 
zmodernizowana - zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale też niezbędną infrastrukturę podziemną. 



Potrzebujesz wsparcia psychologicznego 
lub terapeutycznego oraz wsparcia pozwa-
lającego na podnoszenie swoich umie-
jętności w zakresie sprawowania opieki 
nad osobą niepełnosprawną? Skorzystaj 
z bezpłatnej opieki wytchnieniowej w ra-
mach Programu „Opieka wytchnieniowa” 
– edycja 2020. 

Usługi opieki wytchnieniowej świadczo-
ne są przez:

- psychologa w zakresie indywidualnych 
konsultacji psychologicznych;

- dietetyka w zakresie nauki odżywiania, 
doboru diety;

- rehabilitanta w zakresie nauki prowa-
dzenia działań rehabilitacyjnych w wa-
runkach domowych;

- pielęgniarkę w zakresie nauki pielę-
gnacji.

Taką bezpłatną pomoc można uzyskać 
zgłaszając się do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Aby otrzymać wsparcie:
Należy złożyć Kartę zgłoszenia do Pro-

gramu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2020 wraz z załącznikami do Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Wejhe-
rowie. Można to zrobić osobiście, pocztą 

lub przez e-puap w terminie do 31 sierp-
nia 2020 r.

Karta zgłoszenia wraz z załącznika-
mi dostępna jest na stronie internetowej 
www.pcprwejherowo.pl

Więcej informacji można uzyskać w ze-
spole pomocy osobom niepełnospraw-

nym i starszym pod numerem telefonu: 
(58) 672-40-63 wew. 44.

O zakwalifikowaniu się do programu 
PCPR w Wejherowie poinformuje w ter-
minie do dnia 14 września 2020 r.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 
będzie realizowana do 18 grudnia 2020 r.

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Powiat Wejherowski podpisał porozu-
mienie z Województwem Pomorskim 
w sprawie współpracy przy realizacji 
„Regionalnego Programu Polityki Zdro-
wotnej – szczepienia przeciw pneumoko-
kom dla osób 65+ z grupy ryzyka”. 

– To już trzecia edycja programu zdro-
wotnego, którego celem jest profilaktyka 
chorób wywołanych przez pneumokoki, 
takich jak: zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, zapalenie zatok czy zapale-
nie płuc – mówi Wicestarosta Wejherow-
ski Jacek Thiel. – Dzięki temu projektowi 
seniorzy z terenu powiatu wejherowskie-
go będą mogli bezpłatnie zaszczepić się 
przeciwko pneumokokom, do czego ser-
decznie zachęcam – dodaje wicestarosta.

Program dedykowany jest osobom 
w wieku powyżej 65 roku życia, które 
nigdy nie były szczepione przeciwko 
pneumokokom, znajdują się w grupie 
ryzyka m.in. z powodu przewlekłego 
nieżytu oskrzeli czy dychawicy oskrze-
lowej oraz są mieszkańcami powiatu 
wejherowskiego. 

Projekt finansowany jest ze środków 
Samorządu Województwa Pomorskiego 

oraz z budżetu powiatu wejherowskiego. 
Dofinansowanie ze strony województwa 
wyniosło 40 tys. zł, natomiast 50 tys. zł 
dołoży powiat. 

Warto przypomnieć, że Powiat Wejhe-
rowski w partnerstwie z Województwem 
Pomorskim już dwukrotnie, bo w 2018 
r. i 2019 r.,  realizował „Regionalny Pro-
gram Polityki Zdrowotnej – szczepienia 
przeciw pneumokokom dla osób 65+ 
z grupy ryzyka”. ”. W 2018 r. dzięki pro-
gramowi zostało zaszczepionych 322 se-
niorów, a w 2019 r. 266. 

W trzeciej edycji programu bierze 
udział 17 powiatów z terenu wojewódz-
twa pomorskiego. Realizacja projektu 
rozpocznie się po wyłonieniu podmio-
tów leczniczych, które będą wykonywały 
szczepienia. 

Celem Regionalnego Programu Polity-
ki Zdrowotnej jest zapobieganie zachoro-
waniom na inwazyjną chorobę pneumo-
kokową poprzez zwiększenie liczby osób 
zaszczepionych przeciw pneumokokom 
wśród populacji objętej programem oraz 
zwiększenie świadomości zdrowotnej 
wśród pacjentów z grup ryzyka. 

Seniorzy bezpłatnie się zaszczepią
Już po raz trzeci seniorzy z terenu powiatu wejherowskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko pneumo-
kokom. tym razem zaszczepionych ma zostać 300 osób.
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Wsparcie dla rodziców i opiekunów 
osób niepełnosprawnych
Jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekunem osoby 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności?
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Pieniądze przeznaczone zostały na zakup specjalistycznej odzieży 
ochronnej. Przypomnijmy, że ratownicy przez ostatnie cztery miesiące 
zaangażowani byli w akcję pod hasłem #RazemPokonamyWirusa. W ra-
mach działań członkowie grupy współpracowali ze Szpitalem Specja-
listycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie, a także ośrodkami pomocy 
i służbami mundurowymi.
Grupa ratownicza jest organizacją non-profit. 
- Jesteśmy grupą ratowników specjalizującą się w poszukiwaniu osób 
zaginionych w terenie otwartym – wyjaśniają członkowie PGP-R GRYF. - 
Prowadzimy również zabezpieczenia medyczne wydarzeń.
/raf/

WsParciE finansoWE 
Dla gruPy ratoWniczEJ
starostwo Powiatowe w Wejherowie wsparło finansowo ratowników 
z Pomorskiej grupy Poszukiwawczo - ratowniczej gryf. 

fot. Powiat wejherowski
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Ale uwaga – dość często ptaki są do-
karmiane czerstwym pieczywem albo 
innymi resztkami jedzenia. Jest to dla 
nich bardzo szkodliwe - dieta, która 
długotrwale bazuje na chlebie, powo-
duje u kaczek szereg różnych schorzeń, 
doprowadzając nawet do deformacji 
skrzydeł, a w konsekwencji do śmierci.

Wrzucając chleb do stawu, szkodzimy 
nie tylko kaczkom. Rozkładające się 
na dnie zbiorników wodnych pieczy-
wo może sprzyjać rozwojowi grzybów, 
bakterii oraz glonów, które nie tylko 
zatruwają inne gatunki, ale też przy-
ciągają szkodniki, w tym szczury. Co 
więcej, w zanieczyszczonej wodzie roz-
rastają się toksyczne zakwity, nie mó-
wiąc już o wątpliwej estetyce zbiornika 

i nieprzyjemnych zapachach.
Dokarmianie ptaków tylko po to, by 

się do nich zbliżyć i wykonać lepsze 
zdjęcie, jest szkodliwe zawsze, ale naj-
bardziej latem. W ten sposób człowiek 
nie tylko je rozleniwia, ale i pozbawia 
instynktu przetrwania. Kaczki powin-
ny samodzielnie szukać naturalnego 
pożywienia, którego latem nie brakuje. 
Dokarmianie warto więc odłożyć na 
inne pory roku, kiedy warunki życia 
stają się dla tych zwierząt trudniej-
sze. Kaczki najlepiej zatem dokarmiać 
późną jesienią, zimą i wczesną wiosną 
– w tym okresie, ze względu na niskie 
temperatury, ptaki wodne mogą nie być 
w stanie samodzielnie zdobyć wystar-
czającej ilości pokarmu. Czym można 

dokarmiać ptaki? Drobno pokrojonymi 
warzywami (marchew, biała kapusta, 
sałata, kukurydza), zbożami, pestkami 
słonecznika lub ugotowana kaszą gry-
czaną i jęczmienną. Istotne jest, by po-
karm był rozsypywany na brzegu, a nie 
w wodzie.

Władze Rumi rozważają zakup bądź 
dzierżawę tzw. kaczkomatów – automa-
tów wypełnianych specjalną mieszanką 
dla ptaków wodnych. Takie urządzenia 
można spotkać w wielu polskich mia-
stach, m.in. w Warszawie, Iławie czy 
też niedalekim Gdańsku. Propozycja 
realizacji takiej inwestycji była już pre-
zentowana przez samych mieszkańców 
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
/raf/

Karma z automatu?
eKoLoGIA | Kaczki są jednym z nieodłącznych elementów parku Starowiejskiego. 
Przyglądanie się ich zwyczajom i dokarmianie to nierzadko atrakcja dla całych rodzin. 
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Lasy Państwowe co roku wydają miliony złotych na 
sprzątanie terenów zalesionych. Wciąż wiele osób trak-
tuje lasy jako wysypisko śmieci. Ministerstwo Środowiska 
zapowiada zdecydowane działania – bardzo wysokie kary 
finansowe, zwiększenie liczby fotopułapek i kamer nokto-
wizyjnych a także wykorzystywanie dronów. 
Za porzucenie odpadów w lesie grozi mandat do 500 zł. 
Grzywna ma być podniesiona do... 5 tys. zł! 
Problem z wywożeniem i wyrzucaniem śmieci do lasów 
w powiecie wejherowskim jest duży, co potwierdzają 
przedstawiciele Nadleśnictwa Wejherowo. 
- Niestety zdarza się to bardzo często – informuje 
Agnieszka Podbielska, specjalista Służby Leśnej w Nad-
leśnictwie Wejherowo. - Ostatnio dużym problemem stały 
się porzucone samochody, a także zużyte opony oraz 
śmieci tak zwane poremontowe. Szczególnie trudne są 
właśnie te sprawy, które dotyczą śmieci wielkogabary-
towych i niebezpiecznych. Jest to bardzo duży problem, 
ponieważ ich usuwanie jest czasochłonne i kosztowne.
Problemem są zarówno śmieci wywożone jednorazowo 
w większych ilościach np. samochodem, ale też drobne 
odpady, zostawiane przez spacerowiczów. 
- Można powiedzieć, że oba zjawiska są równie częste 
– wyjaśnia Agnieszka Podbielska. - Dużym problemem 
w naszym rejonie jest również wyrzucanie śmieci przy 
głównych drogach publicznych, przebiegających przez 
tereny leśne. Roczne koszty zbioru i wywozu śmieci, jakie 
ponosimy, są ogromne. W 2018 r. była to kwota 108 tys. 
zł, w 2019 r. już 128 tys. zł, a w roku bieżącym (stan na 31 
lipca) wydaliśmy 62 tys. zł. 
Czy podniesienie kar finansowych do nawet 5 tys. zł 
rozwiąże problem i w końcu będziemy mogli się cieszyć 
czystymi lasami? 
- Trudno powiedzieć, ale każdy sposób, który mógłby 
sprawić, aby w lesie było mniej śmieci, jest dobry – pod-
sumowuje Agnieszka Podbielska. 
Rafał Korbut

5 tys. zł za zaśMiEcaniE
PoWiat | aż dziesięciokrotnie mogą wzrosnąć kary 
nakładane na tych, którzy zaśmiecają tereny leśne. 

fot. Archiwum Nadleśnictwa Wejherowo

ReKlAMA U/2020/PR
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Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi informuje, że do 
końca wakacji każdy czytelnik może zwrócić zaległe 
książki i nie płacić kary.
– To jedyna i niepowtarzalna okazja, aby uregulować 
zaległości bez ponoszenia konsekwencji regulami-
nowych – podkreśla Krystyna Laskowicz, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
Akcja skierowana jest do wszystkich zapominalskich, 
którzy z różnych względów nie oddali książek, audio-
booków czy gier planszowych pomimo upływu terminu 
zwrotu. Amnestia dotyczy materiałów wypożyczonych 
w Stacji Kultura oraz w filiach bibliotecznych w Rumi 
i potrwa do 31 sierpnia 2020 r.
Stacja Kultura oraz wszystkie filie rumskiej książnicy 
są już otwarte i umożliwiają czytelnikom wolny dostęp 
do księgozbioru. To oznacza, że znowu można swobod-
nie przemieszczać się między regałami i samodzielnie 
wybierać książki. Do 31 sierpnia placówki rumskiej 
biblioteki działają jednak w okrojonym wymiarze i skró-
conych godzinach otwarcia.
- Stacja Kultura (ul. Starowiejska 2) i Filia nr 1 (ul. Po-
morska 11) pon-pt: 10-18; śr, sob: nieczynne
- Filia nr 2 (ul. Kościelna 17) pon-wt: 10-18 śr: 10-14; 
czw-pt: nieczynne
- Filia nr 4 (ul. Górnicza 19) czw-pt: 10-18; pon-śr: 
nieczynne
/raf/

aMnEstia i Wolność 
WyBoru W BiBliotEcE
czytElnictWo | Masz książki wypożyczone z biblio-
teki, których nie zwróciłeś i musisz zapłacić karę finan-
sową? Już nie! Do końca wakacji obowiązuje amnestia!

fot. UM Rumia

Podsumowaniem pracy specjalistów z uczest-
nikami jest spektakl „Małe słowa mają wielką 
moc…”. Spektakl powstał pod okiem profesjo-
nalnego reżysera na podstawie książki Charlie 
Mackesy „Chłopiec, kret, lis i koń” i jest dostęp-

ny na kanale Youtube MDK Rumia.
Warsztaty realizowane były w formie zdalnej, 

wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet materia-
łów do pracy samodzielnej oraz zadania do 
zrealizowania na każdy dzień. 

W warsztatach wzięło udział 18 uczestników, 
3 osoby wspomagające projekt od strony tech-
nicznej i 9 realizatorów – specjalistów prowa-
dzących codzienne spotkania. Dwa tygodnie 
dużej pracy wykonanej przez młodzież i ar-
tystów. Uczestnicy uczyli się, że są twórcami, 
uczyli się wrażliwości na siebie (w projekcie 
brały udział 4 osoby z niepełnosprawnościami). 
W czasie codziennych spotkań w przestrzeni 
internetowej zostały przeprowadzone warsztaty 
choreograficzne, socjoterapeutyczne, integra-
cyjne, pracy nad rolą, pisania scenariusza.

„Lato w teatrze” to program Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie, realizowany ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jego celem jest popularyzowanie pedagogi-
ki teatralnej. Program składa się z konkursu 
grantowego na realizację dwutygodniowych 
warsztatów artystycznych dla dzieci i mło-
dzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru 
oraz artystyczno-edukacyjnych projektów ob-
jazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 13. edycji programu dofinanso-
wanie otrzymało 40 ośrodków z całej Polski 
– 17 organizacji pozarządowych i 23 samorzą-
dowe instytucje kultury.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez 
pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży 
szansą na poznanie i samodzielne wykorzysta-
nie teatralnego języka, a przede wszystkim na 
twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.
/raf/

Letni spektakl teatralny
KULtURA | Zakończyły się dwutygodniowe warsztaty online „Lato w Teatrze” Instytutu Teatralnego 
im. Zbigniewa Raszewskiego, realizowane Miejskim Domu Kultury w Rumi przez Fundację Mucha. 
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Salka historyczna Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi powstała w latach 90. z inicjatywy lo-
kalnych pasjonatów historii, w tym ówczesne-
go dyrektora jednostki Ludwika Bacha oraz 
archiwisty Andrzeja Sadłowskiego. W pierw-
szych latach zainteresowanie projektem było 
stosunkowo duże, a mieszkańcy chętnie anga-
żowali się w jego funkcjonowanie poprzez do-
starczanie rodzinnych pamiątek, zabytkowych 
narzędzi, ceramiki czy wyrobów rękodzielni-
czych. Wartość historyczna dostarczanych za-
bytków była jednak różna.

– Niewątpliwie najcenniejsze artefakty prze-
kazało MDK-owi w darowiźnie Muzeum 

Archeologiczne w Gdańsku, były to drobne 
przedmioty z terenu wykopalisk przy zabyt-
kowym kościele cysterskim – mówi Dariusz 
Rybacki, pełnomocnik burmistrza do spraw 
historii. – W kontekście lokalnych dziejów cen-
ny był także zbiór dawnych fotografii oraz do-
kumentów związanych z Rumią, dawna tablica 
sołecka „Sołectwo Zagórze” czy wykopaliska 
z okresu drugiej wojny światowej.

Obecnie wystawa obejmuje kilkaset arte-
faktów o różnej wartości historycznej. Część 
jest jednak pozbawiona lokalnego kontekstu 
historycznego, który jest kluczowy w procesie 
opowiadania o dziejach miasta. Dlatego też 

wszystkie eksponaty zostały przeniesione do 
specjalnego magazynu, który z myślą o nich 
został stworzony w Stacji Kultura. Tam pod-
dawane są szczegółowej inwentaryzacji, ka-
talogowaniu oraz, jeśli wystąpi taka potrzeba, 
renowacji. Ze względu na liczbę przedmiotów 
potrwa to przynajmniej kilka miesięcy.

Na terenie miasta nie ma muzeum, niemniej 
w oparciu o uporządkowane i wzbogacone 
zbiory możliwe będzie zorganizowanie ogól-
nodostępnych wystaw czasowych, na przykład 
na terenie miejskich jednostek, a także poza 
granicami Rumi.

– W ten sposób nie tylko promowalibyśmy 
bogactwo naszych dziejów wśród mieszkań-
ców, ale i w okolicznych gminach – podsumo-
wuje Dariusz Rybacki.
/raf/
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Zabytkowe przedmioty czeka przeprowadzka
HIStoRIA | Przez ostatnie 30 lat historia Rumi była zamknięta w jednym niewielkim 
pomieszczeniu – salce Miejskiego Domu Kultury. Eksponaty będą przeniesione w inne miejsce. 

Podczas ostatniego Letniego House’u zarówno pogoda, jak i uczestni-
cy, dopisali. Lody, frytki, leżaki i kącik zabaw dla dzieci cieszyły się dużą 
popularnością, a czas relaksującym się umilali DJ BadBoy i na saksofo-
nie Bari. W skrócie można powiedzieć, że był to czas rozrywki, relaksu 
i dobrej muzyki. 

Najbliższe wydarzenie z tego cyklu już 20 sierpnia od 18.00 do 22.00 
(zagrają DJ Badboy i wokalistka Islet). 
/raf/

Wakacyjny House
RozRYwKA | Kolejny chillout przed Miejskim Domem Kultury 
– pod wiele mówiąca nazwą „Letni House i Zimne Lody” – już za 
nami. A tymczasem przed nami kolejne wydarzenie z tego cyklu. 
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Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SMS
na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIe: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 7248 (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.

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

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 obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

sPrzEDaM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

kuPiĘ

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

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzEDaM

JaWa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. ,far-
big blau-zitrone, cena 3777 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

roMEt Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big Black/Blue, cena 1066 zł, po kolizji, 
Tczew, tel. 574 797 077

skoDa 105 S, 39 lat, motor 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2255 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

EDUKACJA

PoraDy z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. 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

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 plener

owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

sEx-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE

sPrzEDaM drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

sPrzEDaM stal, rury, dźwigary, różny 
wymiar, 1.20 zł kg, Hydrofor nowy na 
220, 400 zł, tel. 506 251 697

uBiJaczka cukiernicza, tel. 694 642 
709

MiksEr cukierniczy do ciasta, tel. 694 
642 709

loDóWkĘ side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

sPrzEDaM stół, ławę szwedzką roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci (autodracha) tel. 576 204 945

sPrzEDaM drzwi metalowe 80x185, 2 
żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

sPrzEDaM chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

sPrzEDaM lodówkę, dwudrzwiową, 
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Pokonali 18 kilometrów wpław
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Do rywalizacji przystąpili młodzicy, 
juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy, 
zawodnicy elity oraz amatorzy w różnych 
grupach wiekowych. Wśród sportowców 
znalazło się 10 zawodników Tri-Team Ru-
mia, którzy wywalczyli trzy medale: jeden 
srebrny i dwa brązowe.
Pierwszy brązowy medal mistrzostw 
Polski w rywalizacji młodziczek (14-15 lat) 
wywalczyła Karolina Szalast, która od tego 
roku łączy uprawianie triathlonu i pływania. 

W rywalizacji młodzików wystąpiło jeszcze 
trzech rumskich zawodników, którzy zajęli 
następujące miejsca: 12. Wincenty Mar-
kowski, 23. Mikołaj Borski oraz 44. Bartosz 
Wasilewski. Młodziczki i młodzicy musieli 
przepłynąć 400 m, pokonać 8 km na rowe-
rze oraz przebiec 2 km.
Kolejny medal wywalczył najbardziej 
utytułowany zawodnik w historii klubu – 
wielokrotny mistrz Polski Kacper Stępniak. 
Tym razem stanął on na podium w naj-
cenniejszej konkurencji, czyli rywalizacji 
zawodników elity i młodzieżowców na 
dystansie sprinterskim. Niestety musiał 
uznać wyższość broniącego tytułu mistrza 
Polski Michała Oliwy z AZS Katowice. 
Drugi rumski zawodnik – Michał Jarliński – 
w głównym wyścigu zajął 18. i zarazem 10. 
miejsce w kategorii młodzieżowców.
W drugi dzień zawodów rozegrano wyścigi 
mistrzostw Polski w kategoriach wieko-
wych amatorów na dystansie sprinterskim. 
Z trójki rumskich zawodników najlepiej 
wypadł Paweł Reszke, który wywalczył 
brązowy medal w kategorii wiekowej 35-39 
lat. Czwarte miejsce w rywalizacji 20-24 lata 
zajęła Natalia Sadowska, a 6. miejsce w ka-
tegorii 40-latków zajął Paweł Traczyk.
Zawodnicy UKS Tri-Team Rumia na co 
dzień trenują na obiektach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, a także 
korzystają ze wsparcia finansowego Urzę-
du Miasta Rumi oraz Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie.
/raf/

JEDnE MistrzostWa, trzy MEDalE
triathlon | W rawie Mazowieckiej odbyła się pierwsza po odmrożeniu sportu impreza 
mistrzowska w triathlonie pod auspicjami Polskiego związku triathlonu. 

fot. Mat. pras. 

Piotr Biankowski – rumianin, którego pasją jest 
lodowe pływanie – przepłynął Zatokę Pucką wpław 
z Gdyni do Helu. W 18-kilometrowej przeprawie 
z Oksywia na cypel helski Piotrowi Biankowskiemu 
towarzyszyła Wiktoria Lewandowska.

Zimowi pływacy podjęli się wyzwania w niedzielę 
19 lipca. Tego dnia temperatura wody wynosiła 19 
stopni Celsjusza, a temperatura powietrza sięgała 24 
stopni, dlatego też użycie neoprenowych pianek nie 
było konieczne. Pływacy wystartowali o godzinie 

5:27, a zakończyli wyprawę około 11:30.
Z łodzi asekurującej pływaków wspierali: Beata 

Zwolińska i Mateusz Pawełkiewicz. W przypadku tak 
długich przepłynięć kluczowe jest bowiem odżywia-
nie, a wychodzenie na łódkę czy nawet jej dotykanie 
jest niedozwolone.

Wyprawa była elementem przygotowań do przepły-
nięcia kanału La Manche oraz maratonu pływackie-
go, który odbędzie się 6.09.2020 w Alpach – Wörther-
see Swim Austria.  /raf/

płYwANIe | Dwoje pływaków przemierzyło wpław trasę 18 kilometrów z Oksywia na cypel helski. 

Na organizację zajęć dla najmłodszych 
przeznaczono w tym roku środki finan-
sowe zgodnie z kalendarzem imprez na 
2020 r.  Zajęcia z tenisa ziemnego już po 
raz 22-gi odbywały się na kortach TKKF 
„Orzeł” w Rumi, przy ul. Mickiewicza 41. 
Uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy, 
w zależności od poziomu zaawansowania 
gry. Dziennie przychodziło ok. 25 osób. 

W zajęciach „Godziny otwarte Orli-
ka 2012” przy ul. Świętopełka 24 brało 

udział dziennie około 21 osób, w godz. 
11.00-14.00. Pod okiem animatora moż-
na było skorzystać z boiska i miło spę-
dzić czas na uprawianiu ulubionej dys-
cypliny sportu. 

Jak co roku na boisku przy ul. Sabata, 
swoich zwolenników miały „Gry i zaba-
wy dla wszystkich”. W zajęciach licznie 
uczestniczyły dzieci i młodzież z dziel-
nicy Zagórze. 

Od dwudziestu lat na antresoli hali 

widowiskowo-sportowej MOSiR Rumia 
organizuje zajęcia wakacyjne z tenisa sto-
łowego. Cieszą się one dużym zaintereso-
waniem. W lipcu wzięło w nich udział 
ponad 100 osób. 

Po raz kolejny „Wakacyjna Liga Piątek 
Piłkarskich” na boisku przy ul. Święto-
pełka okazała się strzałem w dziesiątkę. 
Do turniejów zgłosiło się łącznie 26 dru-
żyn, które zagrały w czterech kategoriach 
wiekowych.

- Akcję Lato przygotowaliśmy już po 
raz 24-ty – mówi Jolanta Król, dyrektor 
MOSiR Rumia. – Cieszę się, że nasze pro-
pozycje były bardzo zróżnicowane, na 
zasadzie „dla każdego coś dobrego”. Czas 
można było spędzić wesoło i aktywnie, 
bez względu na pogodę, gdyż zajęcia od-
bywały się i na zewnątrz i pod dachem.  

Dodać należy, że MOSiR Rumia nie 
zapomniał także o dorosłych. Z myślą 

o nich przygotowano 3 turnusy wakacyj-
nej nauki pływania.

- W tym roku zrezygnowaliśmy z nauki 
pływania dla dzieci – dodaje Jolanta Król. 
– Stało się tak z przyczyn niezależnych 
od nas, związanych z panującą pandemią 
koronawirusa. Jest nam przykro z tego 
powodu i mamy nadzieję wrócić do tego 
pomysłu za rok. 
/raf/

Aktywne lato dla dzieci i dorosłych
wAKAcJe | Jak co roku hala, boiska, korty i pływalnia w wakacje tętniły życiem. W ramach 
Akcji Lato 2020, MOSiR Rumia przygotował sportowe atrakcje dla dzieci i dla dorosłych.
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