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Rumia Oczami Dzieci z "dziesiątki":)

Nasza szkoła
przystąpiła do II
edycji Projektu
„Rumia oczami
dzieci", którego
organizatorem
jest Gmina
Miejska Rumia.
Projekt
realizowany jest 

w terminie:
01.02.2019r. -
15.06.2019r.
Zapraszamy do
fotorelacji z
naszego
wspaniałego
miasta OCZAMI
UCZNIÓW, a także
ich komentarzy,

za co lubią swoje
miasto :) 

Projekt Rumia
oczami dzieci
wystartował w
marcu 2018 roku z
inicjatywy
burmistrza Michała
Pasiecznego, a
jego celem było
budowanie
poczucia lokalnej
tożsamości,
propagowanie
wiedzy o Rumi

i samorządzie
gminnym oraz
zaangażowanie
dzieci i młodzieży w
życie społeczne
miasta. Inicjatywa
skierowana była do
wszystkich
przedszkoli oraz
szkół
podstawowych z
Rumi.
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Lubie Rumię za
to, że Pan
burmistrz i wice
burmistrz
zawsze godzą
się na nasze
zaproszenia,
możemy razem
działać i poczuć
się jak dorosły.  
BP

Lubię swoje
miasto za
możliwość
spędzenia
wolnego czasu
na licznych
placach zabaw,
którymi może
pochwalić się
Rumia.          JB

Rumia kojarzy
mi się m.in. z
Parkiem
Starowiejskim,
przez który
przepływa
legendarna
Zagórska
Struga.
Miejsce to jest
oazą spokoju, 
a zieleń cieszy
nasze oczy. BC

Bardzo mile
wspominam
wizytę w
Urzędzie
Miasta. Był
wywiad 
z burmistrzem 
Michałem
Pasiecznym
 i wice
burmistrzem
P.Wittbrodtem.

Lubię Rumię za możliwość zabawy na placu
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Moje miasto jest
idealnym
miejscem do
biegania i
jeżdżenia na
rowerze. Mamy
dużo ścieżek, a
ta obok MOSiR
podoba mi się
najbardziej. IW

Bardzo lubię
moje miasto za
to ze jest 
w nim dużo
fajnych miejsc
gdzie można
spędzić czas

Lubię moje
miasto za
akcenty
kaszubskie 
w Parku
Starowiejskim.
Moi
dziadkowie
mówią po
kaszubsku 
i lubię ich
słuchać.           
             MR

Gram w tenisa,
dlatego
najbardziej w
moim mieście
podobają mi się
korty tenisowe.
Są położone
obok parku, co
czyni je
idealnym
miejscem do
uprawiania
sportu.        AM
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A to nasze
zajęcia. 
Nie tylko
poznawaliśmy
symbole
naszego
miasta, ale
nawet
próbowaliśmy
stworzyć je 
w różnorodny
sposób. 
                PM

Jesteśmy
dumni 
z tego, 
że mieszka-
my w Rumi !

A to nasz
obrazek, co
możemy zrobić
by nasze
miasto było
czyste.
Wszyscy
dbamy o
Rumię, panie
uczą nas jak to
robić.         NA

W Rumi
możemy
spotkać się ze
znanymi
ludźmi,
wspólnie się
pobawić. 
W moim
mieście dzieje
się dużo
rzeczy.       JK
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Lubię halę
widowiskową
MOSiR, bo
dzieje się tutaj
dużo
uroczystości, 
są zawody
sportowe i
koncerty
muzyczne.  NC

Rondo Jana
Pawła jest dla
mnie symbolem
Rumi. 
Cieszę się, 
że pomnik
naszego rodaka
Karol Wojtyła
znajduje się 
w Rumi.             
          MM  

Opisują nas w
naszej Gazecie
Rumskiej. 
Tylko w Rumi
możemy mieć
możliwość
rozmowy online
z Prof.
Miodkiem. Oj
było to dla nas
przeżycie.
Duma rozpiera.

Od kilku lat
należę do
harcerstwa
dlatego się
cieszę, że w
Rumi jest takie
miejsce  jak
Dom Harcerza.
Pan Bogdan
Formella
organizuje
bardzo fajne
obozy.        SK
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Kocham Rumię za piękną naturę, tereny zielone 
i możliwość odpoczynku na łonie natury. 
                           Tu chce się żyć !!!! 
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