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Wśród najważniejszych nowości, jakie wpro-
wadzane zostają do Budżetu Obywatelskie-
go, znalazły się: możliwość głosowania w tra-
dycyjnej (papierowej) formie, zwiększenie 
maksymalnej wartości w przypadku projek-
tów inwestycyjnych oraz ograniczenie liczby 
tzw. projektów szkolnych do jednego na rok.  
Największe modyfikacje dotyczą projektów 
inwestycyjnych. Ze względu na rosnące ceny 
robót i materiałów budowlanych, maksymalna 
wartość tych projektów zostanie zwiększona 
z 250 do 300 tysięcy złotych. Wydłużony zo-
stanie również maksymalny czas realizacji 
wszystkich zadań z 12 do 24 miesięcy. Ostat-
nia decyzja została podjęta, ponieważ zda-
rzało się, że z przyczyn niezależnych od mia-
sta nie było możliwe zrealizowanie poszcze-
gólnych inwestycji w ciągu jednego roku. 

Drugą istotną zmianą jest ograniczenie licz-
by inwestycji realizowanych na terenie pla-
cówek edukacyjnych (szkół, przedszkoli, 
itp.) do jednej rocznie. Oznacza to, że pod-
czas każdej edycji Budżetu Obywatelskiego 
w Rumi, do realizacji zostanie przeznaczony 
tylko ten projekt szkolny, który uzyska naj-
więcej głosów. Ponadto, placówka edukacyj-
na na terenie której został zrealizowany zwy-
cięski projekt, będzie mogła zaproponować 
kolejną koncepcję dopiero po upływie 2 lat. 
Miejscy urzędnicy postanowili także wpro-
wadzić możliwość tradycyjnego głosowania, 
czyli na papierowych kartach. Do tej pory 
można było głosować wyłącznie elektro-
nicznie, za pośrednictwem internetu. Dzię-
ki zmianom będą mogły głosować te oso-
by, którym głosowanie internetowe sprawia 

pewne trudności (np. oso-
by starsze, które nie są bie-
głe w obsłudze komputera). 
Tacy mieszkańcy będą mo-
gli przyjść do wyznaczonych 
miejsc i tam oddać swój głos. 
Projekty do Budżetu Obywa-
telskiego 2020 w Rumi bę-
dzie można składać od 1 do 
30 kwietnia, natomiast gło-
sowanie potrwa od 9 do 23 
września. Więcej informa-
cji na temat kolejnej edy-
cji oraz nowego regulami-
nu będzie można znaleźć na 
stronie: www.rumia.budzet-
obywatelski.org
/raf/

Budżet Obywatelski jeszcze bardziej przyjazny mieszkańcom
Budżet obywatelski w rumi funkcjonuje już od kilku lat. od tego roku wprowadzane zostaną w nim znaczące zmiany. 

– Zmiany w Budżecie Obywatelskim postanowiliśmy 
wprowadzić wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-
kańców. Mają one spowodować przede wszystkim to, że 
jeszcze więcej osób zaangażuje się w zarówno w tworze-
nie projektów, jak też weźmie udział w głosowaniu.

Ariel Sinicki, 
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi:
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Kontrolowanie jakości powietrza 
jest możliwe dzięki stworzonej sieci 
monitoringu. Miasto zakupiło pięć 
urządzeń służących do ciągłego, 
automatycznego pomiaru stężeń 
pyłu PM10. Wyniki są aktualizowa-
ne na bieżąco, a sprawdzić może je 
każdy w internecie na interaktyw-
nej mapie.
Zakupione czujniki zostały zainsta-
lowane w różnych miejscach miasta 
- przy ulicach: Sobieskiego, Sabata, 
Kujawskiej, Kościelnej oraz Różanej. 
Aktualne wyniki pomiarów, w czasie 
zbliżonym do rzeczywistego, moż-
na sprawdzić na internetowej plat-
formie powietrze.rumia.eu.
Przypomnijmy, że czujniki od nie-
dawna umożliwiają sprawdzenie ak-
tualnego stanu każdemu, ale bada-
nia powietrza prowadzone są już od 
kilku lat. Pomiary stężeń pyłu PM10 
oraz benzo(a)pirenu trwają w Rumi 
od października 2015 roku (są reali-
zowane przez Agencję Regionalne-
go Monitoringu Atmosfery Aglome-
racji Gdańskiej), zaś w 2017 roku sa-
morząd nawiązał współpracę z Po-
litechniką Gdańską, w ramach pro-
jektu „e-Pionier”.

Dodatkowym działaniem służącym 
poprawie jakości powietrza w Rumi 
są kontrole pieców, przeprowadza-
ne przez straż miejską. Tygodnio-
wo funkcjonariusze na terenie ca-
łego miasta interweniują w takich 
sprawach około 20 razy. Funkcjo-
nariusze zdobyli niezbędne upraw-
nienia do takich kontroli podczas 
szkolenia na rzeczoznawców, któ-
re zostało przeprowadzone w 2017 
roku przez Centralne Laboratorium 
Pomiarowo-Badawcze. Specjalne 
certyfikaty uzyskało wówczas 4 
strażników miejskich z Rumi.
Funkcjonariusze co roku nakła-
dają w sezonie grzewczym kilka-
naście mandatów (nawet do 500 
zł!) za spalanie śmieci. Jeśli sy-
tuacja się powtarza i sprawa tra-
fi do sądu, kara finansowa może 
wynieść nawet 5 tys. zł. 
Ponadto w Rumi przeprowadza-
ne są akcje edukacyjne, wspólne 
sprzątanie miasta, urzędnicy za-
chęcają do korzystania ze zbioro-
wego transportu oraz dofinanso-
wują wymianę przestarzałych in-
stalacji grzewczych na nowocze-
sne i ekologiczne. /raf/

Sprawdź sam, 
czym oddychasz!

Smog stał się problemem w wielu miastach w całym kraju, szczególnie w okresie 
grzewczym. Rumianie sami mogą teraz kontrolować jakość powietrza w ich mieście. 
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19 Rumska Drużyna Harcerek „Puszcza” im. gen. 
Marii Wittek „Miry” zaprasza na spotkanie, pod-
czas którego prowadzony będzie nabór do druży-
ny. Wstąpić do „Puszczy” mogą dziewczęta w wie-
ku od 10 do 15 lat z klas IV=VII szkół podstawo-
wych. Zbiórka naborowa odbędzie się 16 marca – 
o godz. 10:00 na dworcu w Rumi.
- Bardzo serdecznie zapraszamy do naszej drużyny har-
cerek, która działa na terenie miasta Rumi = zachę-
ca Weronika Stankowska, drużynowa. - Harcerstwo to 
ruch, który wychowuje oraz uczy codzienności. Harcer-
ki praktykują wiedzę w zakresie pierwszej pomocy, 
śpiewu, historii. Najważniejszym aspektem naszych 
spotkań jest wychowywanie w duchu patriotycznym, 
staramy się służyć Bogu i Polsce. Dzięki elementom 
metody harcerskiej druhny są gotowe podjąć wyzwa-
nia współczesności.
Więcej informacji o działalności drużyny i naborze moż-
na uzyskać u drużynowej pwd. Weroniki Stankowskiej, 
tel. 794473945. /raf/

Uwielbiasz przygody? 
Wstąp do harcerstWa!
Chcesz przeżyć niezapomniane 
przygody, poznać ciekawych lu-
dzi, wyjechać w rozmaite miej-
sca? Dołącz do drużyny harcerek!

Fot. RDH „Puszcza”
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- Teren w północnej części 
gminy to ponad 130-hektarów. 
Stanowi największe w mieście, 
określone w planach zagospo-

darowania przestrzennego, tereny przemysłowo-usługowe. 
W 2017 roku Rada Miejska Rumi, bez głosu sprzeciwu, zdecy-
dowała o powołaniu spółki Rumia Invest Park, by komplekso-
wo zająć się tą sprawą. Spółka, która jest w 100 proc. własno-
ścią gminy, od momentu powołania przygotowywała się do 
maksymalnego wykorzystania potencjału tych terenów. Oczy-
wiście przez pierwsze lata działalności spółka nie będzie wy-
kazywać zysków, tylko straty, ze względu na olbrzymie koszty, 
które musieliśmy i musimy ponieść, aby zaktywizować te tere-
ny inwestycyjne i przygotować je do sprzedaży. W 2017 roku 
wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na scalenie tych terenów 
oraz pozyskanie ich od prywatnych właścicieli. Wprawdzie na-
byliśmy te nieruchomości, nie płacąc za ich zakup (będziemy 
się rozliczać dopiero po sprzedaży gruntów inwestorom), po-
nieśliśmy jednak wysokie koszty aktów notarialnych. 
Podczas ostatniej sesji rada miejska zdecydowała o przeka-
zaniu spółce 14 milionów złotych z przeznaczeniem na budo-
wę odcinka nowej ulicy Kazimierskiej. Mamy już opracowa-
ną pełną specyfikację istotnych warunków zamówienia i je-
steśmy gotowi, by ogłosić przetarg na budowę nowej drogi, 
która połączy tereny przemysłowe z drogą wojewódzką i za-
pewni pełne uzbrojenie w media. Parametry tego połączenia 
drogowego są takie, że umożliwią poruszanie się po nim cięż-
kiego transportu. Podkreślam jednak, że nie będzie to uciąż-
liwe dla mieszkańców, ponieważ ten ciężki transport będzie 
miał zakaz wjazdu na ulice osiedlowe i będzie odbywał się 
wyłącznie od ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego do 
nowo wybudowanej Kazimierskiej. Zdajemy sobie sprawę, że 
to rozwiązanie nie jest idealne, ale docelowo ma tam powstać 
tzw. droga trzech powiatów, która połączy te tereny pośred-
nio z portem w Gdyni. Wówczas całkowicie wyeliminujemy 
ten problem, ale to jest perspektywa około 5 lat. 
Istotą sprawy jest to, że zabudowa magazynowa czy produkcyj-
na to coś, co przynosi gminom największe dochody. Od począt-
ku spółka została powołana po to, by zaktywizować konkret-
ne tereny i przyciągnąć inwestorów, co sprawi, że miasto będzie 
miało więcej pieniędzy na przedsięwzięcia społeczne oraz inwe-
stycyjne. Dlaczego jednak powołano spółkę, a nie zajęło się tym 
bezpośrednio miasto? Podjęto taką decyzję, ponieważ spółka 
działa elastycznie i może przygotować ofertę dla przedsiębior-
cy „szytą na miarę” a także może podwajać swoją ofertę nieru-
chomości poprzez nabywanie gruntów z odroczonym terminem 
płatności. Miasto ma ograniczenia prawne w tym zakresie, tyl-
ko spółka ma odpowiednie narzędzia.

”
Przyszłość 
i rozwój miasta

AgnieSzkA rodAk, 
prezes spółki 
Rumia Invest Park:

Inwestycję zrealizuje spółka Rumia Invest 
Park. Radni miasta podczas ostatniej se-
sji podjęli decyzję o przekazaniu spółce 14 
milionów złotych na to zadanie. 

Miejsca pracy 
i wpływy do budżetu

Przedstawiciele władz miasta podkreślają, 
że realizacja przedsięwzięcia jest kluczo-
wa dla rozwoju terenów przemysłowych 
zlokalizowanych przy ulicy Kazimierskiej 
oraz Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskie-
go. Jeśli nie będzie tam drogi dojazdowej 
- inwestorzy nie będą zainteresowani zlo-
kalizowaniem swoich działalności na tym 
obszarze w Rumi. Jest bowiem oczywiste, 
że inwestor kupując działkę i wprowadza-
jąc się na dany teren chce mieć zapew-
nioną niezbędną do funkcjonowania in-
frastrukturę. Podczas rozmów przedsta-
wicieli władz miasta i spółki Rumia Invest 
Park z przedsiębiorcami ci ostatni pod-
kreślają, że zlokalizowanie siedzib swo-
ich firm uzależniają właśnie od tego, czy 
powstanie tam droga dojazdowa. Rozwój 
przedsiębiorczości z kolei skutkować bę-
dzie nowymi miejscami pracy oraz wpły-
wami z podatków do budżetu miasta. 
W ramach inwestycji ma być wybudowana 
nie tylko droga, ale też ciągi pieszo-rowe-
rowe i przystanek autobusowy, zaś sama 
ulica Kazimierska będzie mieć zapewnio-
ne takie parametry, aby mógł się tamtędy 
poruszać ciężki transport. 

Czas nagli, 
biznes nie chce czekać

Spółka już od dawna przygotowywała się 
do realizacji tego przedsięwzięcia. Roz-
mowy z inwestorami, którzy chcą pro-
wadzić działalność gospodarczą w Rumi, 

prowadzone są już od wielu miesięcy. 
Opracowywane są umowy przedwstęp-
ne, niedługo zostanie ogłoszony prze-
targ. Część przedsiębiorców podkreśla, 
że czas jest dla nich bardzo ważny i nie 
mogą dłużej czekać. Jeśli więc droga nie 
zostałaby zrealizowana w możliwie naj-
krótszym terminie, część potencjalnych 
inwestorów po prostu poszukają lokali-
zacji w innych miejscowościach. Jeśli na-
tomiast dostaną zapewnienie, że w przy-
szłym roku nowe połączenie drogowe 
będzie oddane do użytku, już dziś de-
klarują chęć zakupu gruntów w tej czę-
ści miasta. Gwarancją dla obydwu stron 
mają być umowy przedwstępne. 

Ten teren 
ma duży potencjał

Budowa ul. Kazimierskiej wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą oraz włączenie jej w ul. 
Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego na 
wysokości ogrodów działkowych są klu-
czowe z perspektywy gminy. Obszar ten 
stanowi największe, określone w planach 

zagospodarowania przestrzennego, tere-
ny przemysłowo-usługowe w Rumi. Przez 
ponad 20 lat potencjał ten nie był wyko-
rzystywany. Dopiero podczas poprzedniej 
kadencji udało się przeprowadzić szereg 
prac melioracyjnych, poprawić plan za-
gospodarowania przestrzennego, dosto-
sowując go do potrzeb przedsiębiorców, 
a także wykonać szereg prac inwentary-
zacyjnych, projektowych oraz ustanowić 
dziesiątki aktów notarialnych służebności 
przesyłu, niezbędnych aby pojawiły się 
tam sieci wodno-kanalizacyjne.
– Docelowo stworzone zostaną tam set-
ki nowych miejsc pracy, już teraz powsta-
ją przedsiębiorstwa zajmujące się produk-
cją klimatyzacji oraz usługami związany-
mi z wynajmem i sprzedażą żurawi wieżo-
wych – mówi Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. – Gmina będzie miała regularne 
nowe wpływy do budżetu z tytułu podat-
ku od nieruchomości. Będą to setki tysięcy 
złotych, a z czasem miliony, które corocz-
nie wpływać będą na konto urzędu. Środki 
te będziemy wydatkować na kolejne dzia-
łania inwestycyjne oraz społeczne, zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców. /raf/

Cel: ożywić tereny 
inwestycyjne

To szansa na rozwój miasta oraz doskonały sposób na przyciągnięcie inwestorów - 
budowa połączenia ulicy Kazimierskiej z ulicą Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 
to obecnie jedna z najważniejszych inwestycji dla Rumi. 

Oferują staże mieszkańcom Zagórza
Bezrobotni mieszkańcy rumi Zagórza, którzy chcą znaleźć pracę i poprawić 
swoją sytuację materialną, mogą wziąć udział w wyjątkowym przedsięwzięciu 
organizowanym przez Klub Integracji Społecznej. obecnie trwa rekrutacja.

W ramach projektu na mieszkańców 
Zagórza czekają staże zawodowe, da-
jące możliwość zatrudnienia po za-
kończeniu nauki zawodu. Inicjatywa 
skierowana jest do osób bezrobot-
nych lub niepełnosprawnych. Warun-
kiem uczestnictwa jest zamieszkanie 
na terenie objętym rewitalizacją, czyli 
w dzielnicy Zagórze. 
Rumianie, którzy zdecydują się na 
udział w przedsięwzięciu, będą mogli 

skorzystać także z pomocy specjali-
stów oferujących m.in. opracowanie in-
dywidualnej ścieżki rozwoju zawodo-
wego, wsparcie prawne i socjalne, kon-
sultacje zawodowe, rozmaite warszta-
ty, a także opiekę nad dziećmi. 
Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie powinny się skontaktować z Klu-
bem Integracji Społecznej „Zagórze” 
– ul. Młyńska 8, 84-230 Rumia, tel. 
537 807 430, email: kis@kis.rumia.eu.

Działalność Klubu Integracji Społecz-
nej „Zagórze” jest realizowana w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 – Poddziałanie 6.1.1. Ak-
tywizacja społeczno-zawodowa – me-
chanizm ZIT, współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.
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W Starostwie Powiatowym w Wejherowie od-
była się ostatnia sesja, podczas której staro-
sta wejherowski Gabriela Lisius podziękowała 
młodzieży za ich pracę, podejmowane inicja-
tywy oraz aktywne uczestnictwo w życiu pu-
blicznym powiatu.
Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego 
rozpoczęła swoją działalność 13 grudnia 2016 r. 
W skład rady weszło 24 uczniów szkół ponad-
podstawowych z terenu powiatu wejherowskie-
go. Przewodniczącym Rady był Konrad Warmke, 
a opiekunem młodych ze strony Rady Powiatu 
Wejherowskiego radna Anna Jamróz-Szadaj.
W trakcie kadencji uczniowie zajmowali się m.in. 
sprawami młodzieży, organizacją wydarzeń kultu-
ralnych, akcji charytatywnych, promocją działań 
o charakterze społecznym, edukacyjnym i spor-
towym. Wymieniali się również informacjami i do-
świadczeniami z innymi młodzieżowymi radami.
Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Marek 
Talaga podsumowując działalność rady przywo-
łał istotne inicjatywy podejmowane i wspierane 
przez młodzież podczas jej samorządowej kaden-
cji. Wśród najważniejszych wymienił: organizację 
powiatowego konkursu na logo Młodzieżowej 
Rady Powiatu Wejherowskiego, zorganizowanie 
warsztatów dotyczących korzystania ze smart-
fonów przez seniorów czy współpracę z organi-

zacjami pozarządowymi, w tym Stowarzysze-
niem Morena. Podczas trwania kadencji ucznio-
wie uczestniczyli w warsztatach zorganizowa-
nych przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion 
Bałtyk, konferencji pn. „Młodzi 2.0. Młodzieżowe 
Rady na 100-lecie Niepodległości”, która odbyła 
się w Sejmie RP oraz spotkaniu Młodzieżowych 
Rad Województwa Pomorskiego. Warto również 
wspomnieć, że młodzież współpracowała także 
z dyrektorami placówek edukacyjnych i uczest-
niczyła w spotkaniach dotyczących rozwoju 
szkół w powiecie wejherowskim.
– Jestem przekonana, że dzięki pracy w Młodzie-
żowej Radzie Powiatu Wejherowskiego uczniowie 
będą w przyszłości bardziej świadomie wpływać 
na swoje lokalne środowisko i otoczenie w któ-
rym żyją – podkreślała Radna Powiatu Wejherow-
skiego Anna Jamróz-Szadaj. – Cieszę się, że mło-
dzież chce brać udział w życiu publicznym nasze-
go powiatu i uczyć się samorządności, w ten spo-

sób przygotowuje się do funkcjonowania w de-
mokratycznym społeczeństwie.
W trakcie trwania kadencji odbyło się pięć posie-
dzeń rady, podczas których przyjęto pięć uchwał. 
Na ostatniej sesji młodzi radni przyjęli projekt 
dotyczący zmian w statucie Młodzieżowej Rady. 
Zmianie uległ m.in. czas trwania kadencji, która 
została wydłużona z roku do dwóch lat. Zmniej-
szyła się także liczba członków Rady, z 24 do16.
Na zakończenie spotkania Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius oraz Radna Anna Jamróz-Szadaj 
podziękowały młodzieży za zaangażowanie i cie-
kawe inicjatywy służące mieszkańcom Powiatu 
Wejherowskiego. 
Warto podkreślić, że celem działalności Młodzie-
żowych Rad jest wspieranie i upowszechnianie 
idei samorządności wśród młodych ludzi, zwięk-
szenie aktywności społecznej i upowszechnianie 
zasad działania samorządu terytorialnego wśród 
młodzieży. /SpW/

Młodzieżowa Rada Powiatu 
zakończyła kadencję

Dobiegła końca pierwsza kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego. 

gAbrielA liSiuS, 
starosta wejherowski:

– Wierzę, że udział w pracach 
Rady był okazją do zdobycia wie-
dzy i doświadczenia na temat 
funkcjonowania samorządu i służ-
by publicznej, które zaowocu-
je w przyszłości. Życzę wytrwało-
ści w dążeniu do wyznaczonych ce-
lów, wszelkiej pomyślności w re-
alizacji planów i wielu osiągnięć 
w dziedzinie samorządności i dzia-
łalności społecznej w szkołach i na 
wyższych uczelniach. Z pewnością 
zdobyte doświadczenie zaowocuje 
w dorosłym życiu.
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Dlaczego zaznaczenie w formularzu PIT 
miejsca zamieszkania ma tak istotne 
znaczenie? Ponieważ w ten sposób moż-
na realnie wpłynąć na budżet samorzą-
du, zapewniając środki finansowe na ko-
lejne działania. Roczny podatek docho-
dowy osób fizycznych nie trafia bowiem 
w całości do Skarbu Państwa. Zgodnie 
z przepisami aż 38% podatku dochodo-
wego, który płacony jest przez czyn-
nych zawodowo mieszkańców Rumi, tra-
fia do gminnego budżetu. Fundusze te 
pozwalają na realizację kolejnych inwe-
stycji oraz działań społecznych, takich 
jak: nowe drogi, chodniki, place zabaw, 
obiekty sportowe, a także wydarzenia 
kulturalne.
Aby zapewnić miastu dodatkowe wpły-
wy do budżetu, należy złożyć PIT do 
Urzędu Skarbowego w Wejherowie. Na 
pierwszej stronie formularza, w części 
B, należy zgodnie z prawdą wskazać Ru-
mię jako aktualne miejsce zamieszkania. 
Adres zameldowania w tym przypadku 
nie ma znaczenia.
Jeśli rozliczenie PIT zostało już wysła-
ne, możliwa jest jego modyfikacja za 
pomocą jednostronicowego dokumen-
tu ZAP-3. Wystarczy go wypełnić, a na-
stępnie przesłać do Urzędu Skarbowe-
go w Wejherowie.
Uzyskane w 2018 r. dochody trzeba roz-

liczyć za pośrednictwem formularza PIT 
z urzędem skarbowym do końca kwiet-
nia br. Z myślą o tych, którym wypeł-
nienie formularza PIT sprawia trudno-
ści, w Urzędzie Miasta Rumi – 1 mar-
ca i 2 kwietnia w godzinach od 9:00 do 
14:00 w sali 203 – zostaną przeprowa-
dzone otwarte konsultacje z pracowni-
kami Urzędu Skarbowego w Wejhero-
wie. Specjaliści pomogą zainteresowa-

nym złożyć zeznanie podatkowe za rok 
2018 drogą elektroniczną oraz odpowie-
dzą na wszelkie dodatkowe pytania.
Ponadto podczas wypełniania PIT
-u mieszkańcy będą mogli skorzystać 
z listy rumskich organizacji pozarządo-
wych, które posiadają status Organiza-
cji Pożytku Publicznego (OPP) i przeka-
zać na ich rzecz swój 1%. 
/raf/

Rozlicz się tu, gdzie mieszkasz
Coroczne rozliczenie pIt to obowiązek każdej dorosłej osoby. Nie wszyscy 
zdają sobie sprawę, że zaznaczając w formularzu miejsce zamieszkania – 
w tym przypadku rumię – wspiera się lokalne inwestycje. 

W trakcie spotkania przedsiębiorcy zwrócili uwagę na kilka 
kwestii, które ich zdaniem mogłyby negatywnie wpłynąć 
na rozwój gospodarczy powiatów wejherowskiego i puckie-
go oraz popularność regionu wśród turystów. 
- Obawiamy się, że zostaniemy odcięci od pępowiny, to 
znaczy, że nie będziemy mieli dwupasmowej drogi szybkie-
go ruchu – mówił Maciej Naskręt z Regionalnej Izby Przed-
siębiorców Norda. - Stąd nasza propozycja, aby Węzeł Sze-
mud posiadał dwupasmowy zjazd (...). Jeśli nie zostanie on 
wybudowany, to będzie tak jak w przypadku trasy S7. Miej-
scowości wzdłuż drogi ekspresowej zamierają. Oczywiście, 
że zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza sytuacja jest nie-
co inna, ale i tak mamy obawy. W trakcie rozmów poruszo-
na została również kwestia gotowości Wejherowa na przy-
jęcie ruchu z Węzła Szemud, który wjedzie do miasta uli-
cą Strzelecką. Aby ruch drogowy odbywał się płynnie, nie-
zbędny jest projekt, który uwzględni w przyszłości dogod-
ny wjazd i wyjazd z miasta. 
- W momencie, kiedy Trasa Kaszubska zostanie wy-
budowana, mogą pojawić się dwa zagrożenia – mówi-
ła Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Po pierwsze, transport ciężki, który jest tak ważny dla 
przedsiębiorców, ominie nasze miasto. Z drugiej strony 
ruch turystyczny zostanie skierowany bezpośrednio do 
zabytkowego centrum miasta.
- W żadnym wypadku nie chce dyskredytować przedsta-
wionych pomysłów, ale zdaje sobie sprawę z tego, że nie 
jesteśmy w stanie, nawet wspólnymi siłami, wszystkich 
przedstawionych założeń zrealizować – mówił Mieczysław 
Struk. - Należy wziąć pod uwagę, że modernizacja dro-
gi 218, czy też wybudowanie bezkolizyjnych przejazdów 
przez linię kolejową 202 to niezwykle kosztowne zadania.
Przypomnimy, że inwestycję związaną z budową Trasy 
Kaszubskiej realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Gdańsku. 
Wa

o Trasie KaszUbsKiej 
z przedsiębiorcami
Za nami kolejne spotkanie powiato-
wej rady przedsiębiorczości. Głów-
nym tematem rozmów była budowa 
trasy Kaszubskiej. 
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Przebudowa obiektu będzie zrealizowana jeszcze w tym roku. Inwe-
stycja jest możliwa dzięki dotacji unijnej pozyskanej przez miasto. 

Handel przez cały rok
Jedną z uciążliwości, na którą do tej pory narzekali zarówno 
sprzedawcy, jak i klienci robiący zakupy na rynku przy ulicy Dę-
bogórskiej, był brak zadaszenia. Prowadzenie handlu przy nie-
sprzyjającej pogodzie, a także w mroźne oraz bardzo gorące 
i słoneczne dni było utrudnione. Teraz ma się to zmienić. Prze-
targ na przebudowę targowiska został już ogłoszony, prace mają 
się rozpocząć i zakończyć jeszcze w tym roku. 
– Głównym elementem tej przebudowy będzie zadaszenie. Od 
lat handlujący oraz klienci powtarzali, że jest to bardzo potrzeb-
na inwestycja, dlatego walczyliśmy o uzyskanie środków ze-
wnętrznych na ten cel, co zakończyło się sukcesem – mówi Mi-
chał Pasieczny, burmistrz Rumi. 

Nowe pawilony oraz zaplecze
Po modernizacji znacznie podniesiony zostanie standard obiek-
tu. Wybudowane zostaną nowe zadaszone pawilony handlowe 
o łącznej powierzchni około 150 metrów kwadratowych, ogrze-
wane i zasilane w media. Powiększony zostanie sektor przezna-
czony do sprzedaży produktów rolno-spożywczych i artyku-
łów wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Po-
wierzchnia handlowa – w tym pawilony, miejsca pod zadasze-
niem oraz miejsca na handel bezpośrednio z pojazdów – będzie 
stanowiła około 1880 metrów kwadratowych. 
Powstanie także zaplecze biurowe oraz sanitarne do użytku za-
rządców, sprzedawców i klientów. Ponadto obiekt zostanie ogro-
dzony, oświetlony, objęty monitoringiem i dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Przebudowa obiektu polegać będzie także na instalacji nowych 
sieci zasilających budynki sanitarno-biurowe i pawilony han-
dlowe oraz na wymianie ciepłowniczych rur kanałowych, które 
obecnie są w złym stanie technicznym.

Niemal milion złotych dofinansowania
Na realizację inwestycji miasto pozyskało unijne dofinansowanie 
w wysokości prawie miliona złotych. Środki pochodzą z pomo-
cy na operacje „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i roz-
wijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, 
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 
/raf/

ZADZWOŃ: 660 731 138
lub NAPISZ: d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?
to proste!

Miejskie targowisko 
zmieni oblicze
Wyższy standard, znacznie popra-
wiona estetyka oraz budowa zada-
szenia – miejskie targowisko w rumi 
czeka całkowita metamorfoza. 
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Baza sportowa w Rumi wciąż się rozra-
sta. Kolejnym obiektem, który powsta-
nie w mieście, będzie pneumatyczna hala 
sportowa. W dni powszednie w godzinach 
lekcyjnych będą z niej korzystać ucznio-
wie SP nr 7, w pozostałych terminach halę 
będzie można wynająć. 
Budowa hali była jednym z tematów, który 
poruszyli radni miejscy podczas ostatniej 
sesji. Chodzi o udostępnienie na 20 lat te-
renu należącego do Szkoły Podstawowej 
nr 7 im. Karola Wojtyły (przy ul. Batore-
go 29). Zgodnie z założeniami dzierżawca 
ma tam wybudować za własne środki halę 
pneumatyczną (namiotową) i nieodpłat-
nie udostępnić obiekt szkole do użytku 
uczniów, na zajęcia wychowania fizyczne-
go. Gmina będzie ponosić jedynie koszty 
eksploatacji hali. Natomiast po godzinach 
lekcyjnych obiekt będzie wykorzystywa-
ny w celach komercyjnych. Żywotność 
tego typu hali, przy odpowiedniej eksplo-
atacji, szacuje się na około 20 lat.
– Jako rada miejska wspieramy i będzie-
my wspierać, w miarę naszych możliwości, 
działania oraz inwestycje związane z roz-
wojem sportu i rekreacji w Rumi – pod-
kreśla radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz, 
przewodniczący Komisji Sportu, Rekre-
acji i Promocji RM Rumi. - Tym bardziej, 
że budowa hali przy Szkole Podstawowej 
numer 7 miałaby się odbyć bezkosztowo 

dla gminy i posłużyć wszystkim miesz-
kańcom. 
Obecnie SP nr 7 w Rumi dysponuje nie-
wielką salą gimnastyczną. Powstanie 
pneumatycznej hali ma więc nie tylko po-
prawić komfort uczniów, ale i bezpieczeń-
stwo. Z obiektu będzie można korzystać 
w każdych warunkach pogodowych, a do-
datkowym atutem będzie przystosowanie 
hali do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– Nasza placówka jest miejscem, w któ-
rym osoby niepełnosprawne mogą się 
rozwijać zarówno poprzez udział w zaję-
ciach dostosowanych do ich możliwości, 
jak i biorąc udział w zajęciach ruchowych 
– podkreśla Liliana Król, dyrektor Szko-

ły Podstawowej numer 7 w Rumi. – Przy 
szkole działa też UKS Siódemka, zawod-
nicy tego klubu mogliby więc korzystać 
z nowego obiektu.
Budowa hali ma też stworzyć odpowied-
nie warunki do rozwoju dzieciom i mło-
dzieży uczęszczającej do klas sporto-
wych, których otwarcie jest obecnie pla-
nowane. Natomiast potencjalnymi klien-
tami hali będą mieszkańcy Rumi i okolic.
Przetarg na wyłonienie partnera, który 
ma wybudować halę namiotową przy SP 
nr 7, zostanie ogłoszony najprawdopo-
dobniej na przełomie lutego i marca bie-
żącego roku.
/raf/

Przy szkole zbudują 
halę sportową

Nowoczesna hala namiotowa powstanie przy Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi. Obiekt 
będzie służył nie tylko uczniom placówki, ale też klubom sportowym i mieszkańcom. 
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Wykonawca projektu po raz dru-
gi zgłosił gotowość do uruchomienia 
pierwszego etapu systemu roweru pu-
blicznego Mevo. Jest to równoznacz-
ne z formalnym rozpoczęciem odbio-
rów. Jeśli testy zakończą się pozytyw-
nie, system zostanie uruchomiony 1 
marca br.
Pierwsze odbiory systemu zakoń-
czyły się fiaskiem i zostały odrzuco-
ne w styczniu. Aplikacja nie działa-
ła poprawnie, błędnie naliczała opła-
ty, a GPS nie był dokładny. Spółka cały 
czas naprawiała usterki. Możliwe, że 
za opóźnienie wykonawca zapłaci wy-
sokie kary – nawet 900 tys. zł, czyli po 
300 tys. zł za każdy miesiąc opóźnie-
nia.
Niedawno przedstawiciele Stowarzy-
szenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-
Gdynia-Sopot, które jest odpowiedzial-
ne za wdrożenie roweru, rozpoczęli te-
stowanie systemu. Na tym etapie skła-
da się z 1224 rowerów i 660 stacji. Naj-
ważniejszym elementem tego procesu 
będzie przeprowadzenie rozruchu te-
stowego, czyli sprawdzenie funkcjono-
wania systemu w warunkach możliwie 
zbliżonych do tych, w jakich będzie 
docelowo funkcjonował.
Mevo to największy w Europie system 
roweru publicznego w całości skła-
dający się z rowerów elektrycznych. 
Oznacza to, że silnik weźmie na sie-
bie tyle wysiłku, ile włoży rowerzysta. 

To szczególnie wygodne przy rusza-
niu, nabieraniu prędkości i podjazdach 
pod górę. 
Docelowo na terenie 14 miast i gmin 
dostępnych będzie 4080 rowerów. 
Będą z nich mogli korzystać miesz-
kańcy i turyści odwiedzający Gdańsk, 
Gdynię, Sopot, Tczew, Puck, Redę, 
Kartuzy, Sierakowice, Somonino, Stę-
życę, Władysławowo, Żukowo, Pruszcz 

Gdański i Rumię. Dzięki zastosowaniu 
technologii IV generacji rowery będzie 
można wypożyczać i zwracać zarów-
no na położonych w kluczowych punk-
tach miast stacjach, jak i poza nimi. 
Mevo będzie jednym z pierwszych 
w Polsce całorocznych systemów ro-
werowych. W okresie zimowym liczba 
rowerów będzie mniejsza, nie znikną 
one jednak z ulic. /raf/

Rower metropolitalny od marca
trwają testy ponad 1200 pojazdów i 660 stacji 
systemu roweru metropolitalnego Mevo. 

Panie przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej, za-
planują biznes i stworzą swój wizerunek zawodowy. 
Wszystko po to, by więcej kobiet miało szansę na 
znalezienie pracy. Pomorzanki stanowią bowiem po-
nad 63 proc. bezrobotnych województwa.
Akcję „Marzec na Obcasach” prowadzi Wojewódzki 
Urząd Pracy. Już teraz można zapisywać się na dar-
mowe zajęcia na całym Pomorzu.
W tym roku odbędzie się już 6. edycja marcowej akcji. 
Będzie to cykl bezpłatnych wykładów i warsztatów 
dla mieszkanek Pomorza. Podczas spotkań omawiane 
będą tematy związane z rozwojem zawodowym, wize-
runkiem, kompetencjami, motywacją i emocjami. 
W marcową akcję włączają się powiatowe urzędy pra-
cy w regionie, dzięki czemu zajęcia są łatwiej dostęp-
ne dla pań z różnych miejsc Pomorza. W tym roku 
projekt realizowany będzie w 18 lokalizacjach w ca-
łym województwie: Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, 
Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, 
Lęborku, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Prusz-
czu Gdańskim, Pucku, Słupsku, Starogardzie Gdań-
skim, Sztumie, Tczewie oraz w Wejherowie.
Z warsztatów korzystają Pomorzanki poszukujące 
pracy i przygotowujące się do rekrutacji, ale rów-
nież młode mamy, myślące o powrocie na rynek pra-
cy. Wśród uczestniczek są kobiety planujące zmiany 
zawodowe, jak również seniorki, które szukają inspi-
racji do nowych działań i wyzwań. 
Zapisy na warsztaty - na stronie Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Gdańsku. /raf/

znajdź pracę na Wiosnę
W 18 miastach pomorza (m,.in. 
W Wejherowie) w marcu będzie 
można wziąć udział w specjalnych 
spotkaniach, wykładach i zajęciach. 
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Tezą przewodnią dyskusji było hasło „Facebook niesie 
więcej korzyści niż zagrożeń”. Młodzież została podzie-
lona na dwa zespoły – pierwszy, który bronił tego stwier-
dzenia i drugi, który prezentował przeciwną opinię. 
- Dzisiejsza debata to podsumowanie dwudniowych 
starań naszych uczniów – powiedziała Liliana Król, dy-
rektor SP nr 7. – W tym czasie musieli oni zmierzyć się 
ze swoimi słabościami i nabyć umiejętność występo-
wania przed publicznością. 
Uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom merytorycz-
ny i widać było, że dobrze przygotowali się do dyskusji. Umie-
li obronić własną opinię, powołując się na konkretne argu-
menty. Publiczność z kolei wyrażała swoje zdanie na temat 
poszczególnych wystąpień podnosząc zieloną lub czerwo-
ną kartkę. Na zakończenie przedstawiciele władz samorządo-
wych wręczyli młodym mówcom nagrody.
- Gratuluję uczniom przygotowania oraz odwagi, gdyż wystą-
pienia publiczne wcale nie są łatwą sprawą – podsumowała 
Anna Jamróz-Szadaj, radna powiatu wejherowskiego. /drk/

Cyperprzemoc i hejt przedmiotem debaty
Cyberprzemoc, internetowy hejt oraz udostępnianie danych przypadkowym osobom to tylko niektóre tematy 
poruszone podczas Debaty oksfordzkiej, przygotowanej przez uczniów Szkoły podstawowej nr 7 w rumi.

Nowe radiowozy tra-
fiły na wyposażenie 
policjantów między 
innymi dzięki środ-
kom przekazanym 
przez Starostwo Po-
wiatowe w Wejhero-
wie i Urząd Gminy 
w Wejherowie. 
- Dofinansowanie ze 
strony samorządu po-

wiatu wejherowskiego do zakupu jednego z radiowozów wyniosło 
85 tys. zł – informuje Gabriela Lisius, starosta wejherowski. - Do-
datkowo 10 tys. zł  przeznaczyliśmy na zakup aparatury do mierze-
nia poziomu alkoholu we krwi. W sumie dotacja dla Komendy Po-
wiatowej Policji w Wejherowie wyniosła 95 tys. zł. Flotę wejherow-
skiej jednostki policji zasiliły dwa oznakowane pojazdy, tj. Volkswa-
gen T6 i Opel Astra, a także dwa nieoznakowane samochody marki 
Hyundai. Jeden z oznakowanych radiowozów trafi do Rumi, a dru-
gi będzie służył funkcjonariuszom, którzy służbę pełnią na terenie 
gminy Wejherowo. Jeżeli chodzi o nieoznakowane samochody, to 
będzie można się na nie natknąć w różnych częściach powiatu wej-
herowskiego. Na wyposażeniu KPP w Wejherowie obecnie jest po-
nad czterdzieści radiowozów. Koszt zakupu czterech nowych po-
jazdów wyniósł blisko pół miliona złotych. /Wa/

gAbrielA liSiuS, 
starosta wejherowski:

- Chcemy, aby zarówno 
mieszkańcy, jak i turyści 
czuli się na terenie powia-

tu wejherowskiego bezpiecznie, w związku z czym dba-
my o odpowiednie wyposażenie służb, które odpowia-
dają za bezpieczeństwo. Dlatego systematycznie dofi-
nansowujemy doposażanie wejherowskiej jednostki po-
licji w niezbędny sprzęt i odpowiedni tabor.

”

Nowe radiowozy 
dla funkcjonariuszy 
o cztery nowe pojazdy wzbogaciła się 
Komenda powiatowa policji w Wejhe-
rowie. Jeden z nich trafił do rumi. 
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Uroczystość miała miejsce 
w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Gala Sportu odbywała się po 
raz dziesiąty. Natomiast ple-
biscyt został zorganizowa-
ny po raz 25-ty przez rum-
ski MOSiR razem z Urzędem 
Miasta Rumi. 
- Po raz kolejny organiza-
torzy konkursu wybrali naj-
lepszego trenera i sportow-
ca roku – powiedział Le-
szek Winczewski, radny po-
wiatu i dyrektor DK SM „Ja-
nowo”. - Jak wyglądał sport 
w Rumi 25 lat temu? Było tyl-
ko boisko i pawilon. A przez 
te lata powstały: ta wspania-
ła hala, pływalnia, boisko Sa-
los, boisko na Janowie, ska-
tepark, miejsca do rekreacji 
– to wszystko jest siłą rum-
skiego sportu. 
Kandydatów do tytułu Naj-
lepszego Sportowca i Tre-
nera nominowała i wybierała 
w 16-tu kategoriach specjal-
na kapituła, powołana przez 
burmistrza miasta Michała 
Pasiecznego. 
Podczas imprezy ogłoszono 
wyniki konkursu, a laureatom 
wręczono nagrody i wyróż-
nienia. Tym razem, z okazji 
jubileuszu przewidziano do-
datkowe kategorie: Trener 
25-lecia, Sportowiec 25-lecia, 
a także Sponsor 25-lecia.
Galę uświetniła część arty-
styczna, podczas której wy-
stąpiły zespoły Riverboat 
Ramblers Swing Orchestra 
oraz SPIN.
W gali wzięło udział kilka-
set osób, m.in. Gabriela Li-
sius, starosta powiatu wej-
herowskiego, wicestarosta 
Jacek Thiel, Piotr Wittbrodt, 
zastępca burmistrza Rumi, 
Ariel Sinicki, przewodniczą-
cy RM Rumi, radni powiato-
wi i miejscy, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych i sporto-
wych i wielu innych. 
- Sport to bardzo ważna 
dziedzina w życiu każdego 
człowieka – powiedział Ariel 
Sinicki, przewodniczący RM 
Rumi. - Uczy tego, co każde-
mu w życiu się przyda: wa-
leczności, cierpliwości, za-
sad fair play, wiary we własne 
możliwości i walki do końca. 
O tym, że sport jest w Rumi 
bardzo ważny świadczy 
choćby to, ile ludzi przewija 
się przez tę halę, która przez 
kilkanaście godzin 7 dni w ty-
godniu jest pełna. 

Sportowcy, trenerzy i działacze 25-lecia
Gala Sportu, połączona z rozstrzygnięciem plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca i Trenera Rumi Roku 2018” 
była okazją do nagrodzenia osób działających na rzecz rumskiego środowiska sportowego. 

”JolAntA król,
dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi:

Galę sportu co roku or-
ganizujemy, aby uhonorować naszych wspania-
łych sportowców i sportowców, którzy inwestu-
ją ten sport. Tegoroczna edycja jest jubileuszo-
wa  = 10 gala, ale jednocześnie 25 plebiscyt. Po-
czątkowo nagradzaliśmy sportowców, ale przecież 
nie ma sportowców bez trenerów, postanowiliśmy 
więc wyróżniać także szkoleniowców. Od wielu lat 
sport w Rumi wciąż się rozwija. Trenują tu za-
wodnicy w wielu dyscyplinach: piłce nożnej, tria-
tlonie, piłce siatkowej, biegu na orientację, tenisie 
stołowym i wielu, wielu innych. Współpracujemy 
ze znanymi na całym świecie sportowcami, mamy 
wiele planów na przyszłość. Najbliższe więk-
sze wydarzenie – już 31 marca, będą to zawody 
Strongman. Następnie dudathlon, bieg na orien-
tację Puchar Bałtyku, rozgrywki ligowe piłki noż-
nej... Będzie tego naprawdę dużo.



9Poniedziałek, 12 lutego 2019rumskiexpress

Sportowcy, trenerzy i działacze 25-lecia

lista nagrodzonych i wyróżnionych:
NAJLEPSZy SPORTOWIEC 
RUMI ROKU 2018: 
RokSana SłuPek

NAJLEPSZy TRENER RUMI ROKU 2018: 
TadeuSz Gaweł

NAJLEPSZy TRENER 25-LECIA: 
PioTR Taube 
i TadeuSz PePlińSki

NAJLEPSZy SPORTOWIEC 25-LECIA: 
Paweł PoljańSki

SPONSOR 25-LECIA: 
Fako S.a.

WyRóŻNIENIE SPECJALNE 
„SPORTOWA OSOBOWOŚć ROKU 2018”: 
Paweł MuChewiCz

NAJLEPIEJ ZAPOWIADAJąCy SIę 
SPORTOWIEC MłODEGO 
POKOLENIA ROKU 2018: 
kaMil niewiadoMSki 
kaMila bRyła
olGa RobaSzkiewiCz                    
daRia doMżalSka                    
baRTek żywiCki                    
kaMila STawiCka                    
alekS ToMaSzewSki                   
kaRolina SzalaST            
        
WyRóŻNIENIA SPECJALNE 
W KATEGORII „SPORTOWO
-ARTySTyCZNA PROMOCJA MIASTA 
NA ARENIE MIęDZyNARODOWEJ 2018”:
ukS „MaSTa danCe”

TkS CReaTive danCe RuMia

STowaRzySzenia TańCa 
SPin RuMia

WyRóŻNIENIA SPECJALNE W KATEGORII 
„SPORTOWE WyDARZENIE ROKU 2018”:
FundaCja FoR dReaM 
oRaz MazuRenko 
aRMwReSTlinG PRoMoTion
 za zorganizowanie Pucharu Świata 
Zawodowców w Armwrestlingu 
i IV Pucharu Świata w Armwrestlingu
Osób Niepełnosprawnych

TkS CReaTive danCe RuMia 
za zorganizowanie Mistrzostw 
Polski Północnej 

aPS RuMia za zorganizowanie 
Finału Mistrzostw Polski Kadetek 
w Piłce Siatkowej    

WyRóŻNIENIA SPECJALNE 
W KATEGORII „DRUŻyNA ROKU 2018”: 
kadeTki aPS RuMia 
kaMix aTS MT RuMia
RuGby Club aRka RuMia

NAJLEPSZA SZKOłA RUMI 
WE WSPółZAWODNICTWIE DZIECI 
WOJEWóDZTWA POMORSKIEGO 
W ROKU SZKOLNyM 2017/2018: 
Szkoła PodSTawowa nR 9 

NAJLEPSZA SZKOłA RUMI 
WE WSPółZAWODNICTWIE 
MłODZIEŻy WOJEWóDZTWA 
POMORSKIEGO W ROKU 
SZKOLNyM 2017/2018:
Szkoła PodSTawowa nR 1 

NAJLEPSZA SZKOłA RUMI 
WE WSPółZAWODNICTWIE SZKół 
PONADGIMNAZJALNyCH 
WOJEWóDZTWA POMORSKIEGO 
W ROKU SZKOLNyM 2017/2018:
PowiaTowy zeSPół 
Szkół nR 1 

WyRóŻNIENIA SPECJALNE 
„ZA CAłOKSZTAłT DZIAłALNOŚCI 
NA RZECZ ŚRODOWISKA 
SPORTOWEGO”:
jaRoSław MaMRoT

jaCek STawiaSz

STowaRzySzenie lokalne
SaloS RuMia

WyRóŻNIENIA SPECJALNE: 
jan nowiCki za wkład 
w rozwój sportu w Rumi

bob-Rollo SP. z o.o. 
za 25-letnie wspieranie 
działalności MOSiR Rumia

oSiedlowy klub 
SPoRTowy janowo RuMia 
za 20-letnią działalność na rzecz 
środowiska sportowego 

oT loGiSTiCS S.a. za wieloletnie
wspieranie ATS MT Rumia
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truDNo NIe oprZeć SIę WrażeNIu, że roK 2019 upłyNIe poD ZNaKIeM realIZa-
CJI WIelu KluCZoWyCh Dla MIaSta INWeStyCJI. Które Z NICh Są paNa ZDa-
NIeM NaJWażNIeJSZe?

- Rok 2019 jest rekordowym pod względem środków przeznaczonych na inwestycje. Środ-
ki te przypisane są działaniom, na które od lat czekają nasi mieszkańcy. Największą z nich 
jest budowa węzłów integracyjnych, na które w 2019 przeznaczamy około 18 mln zł. Inne 
ważne przedsięwzięcia, na które przeznacza się duże nakłady finansowe, dotyczą budo-
wy łącznika Kazimierskiej i Żołnierzy I Dywizji WP, rewitalizacji Zagórza i Góry Markow-
ca, modernizacji targowiska miejskiego, stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
kontynuacji budowy mieszkań komunalnych, budowy lub modernizacji  kolejnych ulic czy 
też jakże koniecznej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Starowiejskiej i Wy-
bickiego. Są w nim zarezerwowane wydatki na kontynuację działań, które od lat prowadzi-
my a więc modernizację chodników, wykładanie bocznych dróg gruntowych płytami 
yomb, czy też inwestycje w oświetlenie. Duże środki przeznaczane są na rozwój 
bazy rekreacyjnej w Rumi. Z nowych odcinków ścieżek rowerowych, pla-
ców zabaw przy Kościelnej, Filtrowej, Świętojańskiej i Rodziewiczówny, 
boisk sportowych przy ulicach Stoczniowców, Kostki Napierskiego, 
miasteczka rowerowego przy Topolowej czy też skwerku przy Wy-
bickiego będą korzystali Rumianie w każdym wieku.

pośróD  plaNóW INWeStyCyJNyCh WażNy oBSZar Sta-
NoWI Sport oraZ reKreaCJa. praCa Na StaDIoNIe MoSIr 
Wre – W NaJBlIżSZyCh MIeSIąCaCh uKońCZoNa ZoSta-
NIe BuDoWa NoWoCZeSNeJ BIeżNI. CZy BraK teJ BIeżNI 
rZeCZyWIśCIe StaNoWI aż taK paląCy proBleM?

- Budowa bieżni sportowej na stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji była niezbędna. Oczekiwali jej od wielu lat 
sportowcy oraz wszyscy korzystający z naszego obiektu. Na jej 
budowę udało się zdobyć dofinansowanie z dwóch zewnętrznych 
źródeł, około 1,5 mln złotych. Prace, które rozpoczęły się w drugiej 
połowie poprzedniego roku, zakończą się najprawdopodobniej la-
tem, gdyż wylanie bieżni jest warunkowane odpowiednią temperatu-
rą i wilgotnością. Termin oddania bieżni przesunął się także przez 
zmiany w projekcie, które wprowadziliśmy, aby obiekt był jeszcze 
bardziej funkcjonalny.

aKtualNIe realIZoWaNe oraZ ZaplaNoWa-
Ne Na teN roK INWeStyCJe ZWIąZaNe Są 
taKże Z urBaNIStyKą I arChIteK-
turą.  DZIeJe SIę Sporo ZWłaSZ-
CZa W MIeJSKIeJ prZeStrZe-
NI – MaM Na MyślI proGraM 
BuDoWy MIeSZKań KoMu-
NalNyCh. to oGroMNe 
prZeDSIęWZIęCIe, Dlate-
Go tyM BarDZIeJ ZaSKa-
KuJe faKt BłySKaWICZ-
NeGo teMpa praC.

- Miasto wróciło do progra-
mu budowy mieszkań komu-
nalnych po ponad 25 latach 
przerwy. Plan burmistrza 
Pasiecznego, polegający na 
sprzedaży mieszkań komu-
nalnych z bonifikatą od za-
mieszkujących je przez dzie-
sięciolecia użytkowników, 
plus zdobycie po raz kolejny 
środków zewnętrznych, czyli 

bezzwrotnej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego przyniosły sukces.
Około 32 mieszkania powstają w szybkim tempie przy ulicy Reja. Jest to także początek 
zmian na tym zapomnianym wcześniej osiedlu. Jest plan, aby w dłuższej perspektywie 
czasu wyburzyć stare, nienadające się już do remontu znajdujące się tam budynki komu-
nalne i zbudować w ich miejscu nowoczesne i w pełni zagospodarowane osiedle.

prZeStrZeń MIeJSKa WIąże SIę róWNIeż Z INfraStruKturą. BIorąC poD 
uWaGę teGoroCZNe plaNy GołyM oKIeM WIDać, że JeDNyM Z KluCZoWyCh 
DZIałań JeSt popraWa poZIoMu BeZpIeCZeńStWa W NeWralGICZNyCh oB-
SZaraCh ruMI. 

- Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas bardzo ważne. M.in. dlatego chcemy pod-
nosić poziom komfortu naszych najmłodszych mieszkańców - na czterech najniebez-

pieczniejszych przejściach dla pieszych w pobliżu szkół ( skrzyżowania Żwirki i Wi-
gury z Sienkiewicza i z Okrężną, Ceynowy oraz Derdowskiego ) zamontowaliśmy 

tzw. kocie oczka, czyli światła odblaskowe informujące kierowców już z daleka 
o przejściu. W planach mamy ozdabianie nimi przejść dla pieszych w pobliżu 

wszystkich szkół. Jest to jeden z kolejnych etapów poprawy bezpieczeń-
stwa pieszych i kierowców w Rumi po m.in. wymianie oświetlenia uliczne-
go na blisko połowie lamp w mieście, budowie nowych spowalniaczy ru-
chu, sygnalizacjach świetlnych czy wprowadzeniu stref 30 w mieście.

roZuMIeM, że poDoBNe Cele prZyśWIeCały BuDoWIe I Mo-
DerNIZaCJI ChoDNIKóW Na łąCZNIKaCh ulIC 3 MaJa, orMIń-
SKIeGo I śWIętoJańSKIeJ?

- Przejścia łączące ulice 3 Maja, Ormińskiego oraz Świętojańską są 
bardzo często używane przez dzieci i młodzież uczęszczającą do 
szkoły oraz przez udających się na przystanek SKM. Ich budowa była 
też potrzebna ze względów bezpieczeństwa, ponieważ ciemny zaułek 
był także miejscem konsumpcji alkoholu. Oczekiwana przez miesz-

kańców inwestycja została zrealizowana na przełomie roku, przejścia 
utwardzono i oświetlono.

NaSZą roZMoWę roZpoCZęlIśMy oD Sportu, WIęC Na SporCIe 
propoNuJę ZaKońCZyć. NIeBaWeM oDBęDZIe SIę KoleJNa eDy-

CJa BIeGu upaMIętNIaJąCeGo żołNIerZy WyKlętyCh. CZy MóGł-
By paN opoWIeDZIeć o SZCZeGółaCh ZWIąZaNyCh Z tyM WyDa-

rZeNIeM?

- Rumia już po raz czwarty organizuje bieg Tropem Wil-
czym. Jest to bieg, poświęcony pamięci żołnierzy 

antykomunistycznego podziemia w którym nie li-
czy się miejsce i czas na mecie, lecz najważ-

niejszy jest historyczny, sportowy i zdrowot-
ny aspekt. Jego dystans to 1963 metry, któ-
re symbolizują rok aresztowania ostatniego 
z Żołnierzy Wyklętych, dlatego biorą w nim 
udział m.in. całe rodziny, dużo młodzieży 
czy też mamy z wózkami. Każdy z uczest-
ników otrzymuje pamiątkową koszulkę, 
medal i zestaw gadżetów a na mecie cze-
ka żołnierska grochówka. W roku 2018 im-
preza w Rumi była po Warszawie najlicz-
niejszym takim biegiem w Polsce, w któ-
rej udział wzięło ponad 700 uczestni-
ków. Bieg odbędzie się w niedzielę 3 
marca o godz. 12.00. Start pod pomni-
kiem Armii Krajowej, a meta przy hali 
sportowej. Zapisy - na stronie MOSiR 
Rumia. Są jeszcze wolne miejsca, za-
praszamy serdecznie.

Z Arielem Sinickim, przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi, o rekordowych środkach 
przeznaczonych w tym roku na inwestycje, rozmawia Mateusz Marciniak. 

Rok pod znakiem 
inwestycji
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To wyjątkowe przedsięwzięcie, skiero-
wane do najmłodszych mieszkańców 
miasta. Realizowane jest w placówkach 
oświatowych. Zajęcia, w których bio-
rą udział dzieci, są bardzo zróżnico-
wane: od konkursów (plastyczny, lite-
racki i fotograficzny), poprzez spotka-
nia z ciekawymi osobami, aż po spa-
cer historyczny. Na uczestników cze-
ka łącznie sześć zadań tematycznych 
oraz trzy konkursy, podczas których 
będą m.in. poznawać miejskie symbo-
le oraz uczestniczyć w dziecięcej se-
sji. Nowością będą zadania polegające 
na przygotowaniu wierszyka związane-
go z Rumią. Tegoroczna edycja projek-
tu została rozszerzona poza teren mia-
sta, jego częścią jest bowiem współ-
praca ze szkołami działającymi na te-
renie miast partnerskich. 
- „Rumia oczami dzieci” to wspaniałe 
przedsięwzięcie, dzięki któremu naj-
młodsi mogą  poznać lokalną historię 

oraz zaangażować się w życie miasta 
– wyjaśnia–Lucyna Miotk, radna i prze-
wodnicząca Komisji Kultury. – Dzie-
ci, chcąc się wykazać, nierzadko szu-
kają dodatkowych informacji na wła-
sną rękę. Do tego dochodzi integracja 
i zdrowa rywalizacja. Co więcej, dzię-
ki udziale najmłodszych w tym projek-
cie, także dorośli dowiadują się więcej 
o Rumi, angażując się w realizację za-
dań. Projekt stanowi też pole do popi-
su dla tych, którzy przejawiają zdolno-
ści fotograficzne, manualne czy też ta-
lent pisarski.
Tegoroczna odsłona przedsięwzięcia 
rozpoczęła się w tym miesiącu i potrwa 
do 15 czerwca. Zarówno uczniowie, jak 
i placówki edukacyjne, zostaną podda-
ni ocenie. Osoby oraz jednostki, które 
wypadną najlepiej, otrzymają nagrody. 
Ogłoszenie laureatów i podsumowanie 
projektu nastąpi podczas festynu, któ-
ry odbędzie się 15 czerwca przy Miej-

skim Domu Kultury w Rumi.
Dodajmy, że projekt „Rumia ocza-
mi dzieci” wystartował w marcu 2018 
roku z inicjatywy burmistrza Michała 
Pasiecznego. Celem inicjatywy od po-
czątku było budowanie poczucia lokal-
nej tożsamości, propagowanie wiedzy 
o Rumi i samorządzie gminnym, a tak-
że zaangażowanie dzieci i młodzieży 
w życie społeczne miasta. W pierwszą 
edycję zaangażowało się 14 lokalnych 
placówek, 15 koordynatorów oraz set-
ki dzieci, które nadesłały łącznie blisko 
pół tysiąca prac plastycznych, literac-
kich, fotograficznych i filmowych. Naj-
lepsze prace posłużyły do stworzenia 
albumu fotograficznego oraz książki.
Więcej informacji na temat projektu 
udzielają pracownicy Referatu Promo-
cji i Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Rumi, pod numerem telefonu: 
58 679 65 01 bądź adresem mailowym: 
promocja@rumia.eu. /raf/

jak Rumię 
widzą dzieci?

Poznawanie ciekawych miejsc w Rumi, historii miasta i ciekawostek z nim związanych 
może być (i jest) bardzo interesujące – przekonują się o tym uczestnicy drugiej już 
edycji projektu „Rumia oczami dzieci”. 
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Serial docelowo będzie miał 24 odcinki. Produk-
cja, której głównym celem jest popularyzacja hi-
storii miasta, powstała dzięki Budżetowi Obywa-
telskiemu. Projekt, który złożył właśnie w ramach 
BO Darek Rybacki, pasjonat historii, został jednym 
z tych, które otrzymały dofinansowanie. 
- Postanowiłem stworzyć ten serial głównie z my-
ślą o młodzieży szkolnej oraz osobach interesują-
cych się historią naszego miasta – wyjaśnia Darek 
Rybacki, mieszkaniec Rumi. - W szerszym ujęciu 
celem tej serii jest budowanie lokalnej tożsamo-
ści oraz ukazanie wartości historycznej miasta, co 
może przełożyć się na zainteresowanie nie tylko 
jego dziejami, ale i aktualną sytuacją.
Kolejne odcinki będą publikowane (po 2 miesięcz-
nie) na  platformie youTube oraz na nośnikach cy-
frowych, które trafią m.in. do szkół i innych insty-
tucji miejskich. Nowoczesny format oraz zwięzłość 
przekazu powodują, że materiał jest podany w 
przystępnej, popularnonaukowej formie.
– Myślę, że jest to atrakcyjny sposób przybliżenia 
historii naszego miasta – dodaje twórca serialu. 
– Mogą go wykorzystać np. nauczyciele podczas 
lekcji lub zajęć dodatkowych.
Warto podkreślić, że do tej pory Rumia praktycz-
nie nie posiadała popularnonaukowych opracowań 
– materiały dostępne w placówkach kulturalnych 
mają zazwyczaj charakter ściśle naukowy, prze-
znaczony wyłącznie dla doświadczonych badaczy. 
– A przecież mieszkańcy chcą poznawać historię 
miasta, o czym świadczy chociażby duże zaintere-
sowanie fotografiami z dawnych lat, które co jakiś 
czas pojawiają się na facebookowym profilu „Mia-
sto Rumia” – podkreśla Darek Rybacki.
łączny koszt realizacji projektu to 35 tysięcy zło-
tych. /raf/

historia miasta
 W odcinkach, 
na małym ekranie
pierwsze odcinki serialu doku-
mentalnego o historii miasta, 
nakręcone przez mieszkańca 
rumi, są już dostępne na plat-
formie youtube. 

Miejsce na Twoją 
reklamę

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Fot. UM Rumia

Mieszkańcy Rumi po raz kolejny pokaza-
li, że mają wielkie serca i chcą pomagać. 
Podczas charytatywnego koncertu, któ-
ry został zorganizowany w Miejskim Domu 
Kultury, udało się ubierać ponad 4 tys. zł. 
Wciąż jednak każdy może pomóc, wpłaca-
jąc pieniądze na leczenie nastolatka. 
Koncert był pierwszym takim wydarzeniem 
zorganizowanym w mieście z myślą o 17-
letnim Dawidzie Briszke, mieszkańcu Rumi. 
Nastolatek od urodzenia cierpi na niedo-
czynność tarczycy, wodogłowie i dziecięce 
porażenie mózgowe, jednak nie przestaje 

walczyć o realizację swoich marzeń. Naj-
pierw skradł serca jury projektu „Wierszo-
gadanie”, pojawiając się na przesłuchaniu 
- niestety ze względów zdrowotnych mu-
siał zrezygnować z dalszego udziału w tym 
projekcie. Członkowie komisji konkurso-
wej postanowili wówczas zorganizować 
dla Dawida charytatywny koncert, podczas 
którego rumianin mógł spełnić jedno ze 
swoich marzeń, występując przed szerszą 
publicznością. Przez kilka minut recytował 
psalmy, wzruszając słuchaczy.
Organizatorami wydarzenia byli MDK i Fun-

Ty też możesz pomóc Dawidowi!
Jeszcze do końca miesiąca zbierane są pieniądze 
na operację i rehabilitację 17-letniego Dawida.

dacja „Serce” im. Janusza Korczaka, zaś 
honorowy patronat objęli burmistrz Michał 
Pasieczny oraz przewodniczący RM Ariel 
Sinicki. Koncert przyciągnął kilkaset osób. 
Osoby chcące przekazywać środki na le-
czenie Dawida mogą to zrobić do końca 
miesiąca. Więcej informacji - pod nr tel. 58 
671 07 37.  /raf/
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Wyniki Stacji Kultura oraz trzech filii rumskiej biblioteki są im-
ponujące. Mieszkańcy miasta coraz częściej chodzą do biblio-
teki i coraz więcej czytają. 
Stacja Kultura oraz trzy filie rumskiej biblioteki regularnie 
przyciągają nowych czytelników. Rok 2018 to kolejny sukces. 
Biblioteka zanotowała spektakularny wzrost w każdej sferze 
prowadzonej działalności. Przybyło nowych czytelników, wy-
pożyczonych zostało więcej książek oraz coraz więcej osób 
uczestniczyło w wydarzeniach organizowanych przez pla-
cówkę. Biblioteka może pochwalić się ponadto coraz szer-
szym i aktywniejszym zainteresowaniem w sieci. Zainicjowa-
na akcja „Książka na weekend” cieszy się niesłabnącą popu-
larnością w sieci i stale przyciąga nowych odbiorców.
Dowody? Liczby mówią same za siebie. W 2018 roku przyby-

ło 8,5 tys. nowych odbiorców. 4 tys. osób więcej uczestniczyło 
w organizowanych przez bibliotekę wydarzeniach. Stacja Kul-
tura oraz filie notują miesięcznie 12 tys. odwiedzin. Dodatko-
wo 10 tys. osób miesięcznie korzysta ze strony internetowej. 
A miesięczne zasięgi postów w mediach społecznościowych 
również oscylują wokół 10 tys. W 2018 roku zostało przepro-
wadzonych dwa razy więcej warsztatów a w lekcjach biblio-
tecznych wzięło udział 800 osób więcej. Jak to możliwe?
Imponujące wyniki są odpowiedzią na wyjątkowo bogatą ofer-
tę proponowaną przez bibliotekę. Poza obszernym księgo-
zbiorem można tu wypożyczyć grę planszową, film czy płytę 
z muzyką. Organizowane są ponadto spotkania autorskie, wy-
kłady, koncerty, różnorodne warsztaty oraz lekcje bibliotecz-
ne skierowane do zróżnicowanych grup odbiorców. Te różno-

coraz Więcej osób sięga po książkę
rekordy odwiedzin przez Czytelników i ilości wypożyczanych 
książek odnotowała Miejska Biblioteka publiczna w rumi. 

rodne i intensywne działania to zasługa zaangażowanych 
bibliotekarzy, którzy stale się szkolą i rozwijają. W 2018 roku 
każdy wziął średnio udział w 3 szkoleniach. 
Najświeższym sukcesem biblioteki są otrzymane dofinanso-
wania do projektów kulturalnych. Jeden otrzymał wsparcie 
w ramach ministerialnego programu Partnerstwo dla książki 
a drugi z programu Myśl w tańcu z Instytutu Muzyki i Tańca. 
Rok 2019 zapowiada się zatem równie emocjonująco!
/raf/

Atrakcji na dwutygodniową przerwę od 
szkoły przygotowano bardzo wiele. Coś 
dla siebie mógł znaleźć dosłownie każdy: 
zarówno ci, którzy lubią spędzać czas ak-
tywnie i sportowo, ci którzy wolą wyda-
rzenia kulturalne, jak również ci, którzy 
chcieli rozwinąć swoje umiejętności na 
różnego rodzaju warsztatach. 

Ferie w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi przy-
gotowała dla najmłodszych bogaty pro-
gram, w którym znalazły się m.in.: ferie z de-
tektywem łodygą, różnorodne warsztaty, 
gry planszowe i karciane, projekcje filmów, 
a nawet zwiedanie „Nudzimisiowej Krainy”.
– Zainteresowanie wydarzeniami w Sta-
cji Kultura i w pozostałych filiach było tak 
duże, że zapisy trwały zaledwie dwa dni, 
zanim zabrakło wolnych miejsc – podkre-
śla Krystyna Laskowicz, dyrektor miej-
skiej biblioteki. - To świadczy o tym, że na-

sza zróżnicowana oferta (dodam, że wiele 
z tych wydarzeń odwoływało się do litera-
tury) jest dobrze dopasowana do potrzeb 
i zainteresowań dzieci i młodzieży. W Sta-
cji Kultura zorganizowano także warsztaty 
muzyczne i komiksowe.

Z kulturą za pan brat
W dwóch rumskich domach kultury - Miej-
skim Domu Kultury oraz Domu Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” - tak-
że było tłoczno przez ostatnie dwa tygo-
dnie. W „Dworku pod lipami” dzieci i mło-
dzież uczestniczyły m.in. w zajęciach na 
pływalni, seansach kinowych, odwiedziły 
redzki Aquapark oraz wyruszyły na wspól-
ną wycieczkę. Sporą atrakcją było dla nich 
ognisko i pieczenie kiełbasek. Ponadto 
uczestnicy półkolonii mogli pograć w krę-
gle i podziwiać niezwykłe prace 
lokalnego artysty Huberta Szy-
mosza w „Galerii Hubertus”. 

W DK SM „Janowo” zorganizowano na-
tomiast zajęcia zumby oraz karate, zaś 
artyści teatralni przenieśli młodych ru-
mian do świata baśni. Sporym zaintere-
sowaniem cieszyły się też: wizyta stra-
żaków, którzy opowiedzieli o swojej pra-
cy, pokaz tańca z ogniem oraz spotkanie 
z drapieżnymi ptakami.

Aktywnie i sportowo
Jak co roku sporo działo się także w Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Organizatorzy zajęć postawili przede 
wszystkim na aktywność fizyczną. Każde-
go dnia w hali odbywały się zimowe turnie-
je tenisa stołowego, piłki nożnej oraz siat-
kówki. Ponadto przez całe ferie najmłodsi 
mogli nauczyć się grać w tenisa ziemnego, 
pływać oraz jeździć na łyżwach. Sportowe 
rozgrywki, turnieje i zabawy zorganizowa-
no ponadto w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Rumi. / raf/

Ferie w mieście 
pełne atrakcji

O tym, że ferie spędzane w mieście mogą być bardzo ciekawe i atrakcyjne, przekonali się 
młodzi mieszkańcy, którzy zimowy wypoczynek spędzali w Rumi. 

„La Cumparsita”, „Volver” czy „Libertango” – między inny-
mi te przeboje można było usłyszeć i zobaczyć w niezwy-
kłej, polskiej aranżacji podczas występu zatytułowanego 
„Walentynkowe Tango: koncert i pokaz tańca”.
Widowisko przyciągnęło prawdziwe tłumy. Miejska biblioteka 
dosłownie pękała w szwach, a publiczność wykorzystywała 
każdy możliwy zakamarek, siadając nawet na schodach. 
– Niepowtarzalny klimat koncertu zbudował fascynujący 
głos wokalistki oraz wirtuozeria zespołu. Tanga, z wyjąt-
kiem dwóch, wykonywane były w języku polskim, co nada-
ło ponadczasowym przebojom nowy kształt – podkre-
śla Kinga Lanc, kierownik działu promocji Stacji Kultura. 
– Pojawiły się również tanga skomponowane przez Pawła 
Zawadę, jednego z członków kwartetu.
Muzyka oraz śpiew, wzbogacone o namiętny taniec na im-
prowizowanym parkiecie, stworzyły kompozycję wyjątkowo 
entuzjastycznie przyjętą przez publiczność. Z myślą o mło-
dych słuchaczach, zespół przełożył klasykę na współczesny 
język, jednak dzięki zachowaniu stylowego charakteru tang, 
artystów doceniła także nieco starsza widownia.
- Warto dodać, iż zespół Milonga Baltica zagrał po kilku-
letniej przerwie, a reaktywował się specjalnie na ten wa-
lentynkowy wieczór w Stacji Kultura – podsumowuje Kin-
ga Lanc. /raf/

Walentynkowe tango 
w Stacji Kultura
Zachwycające argentyńskie 
tanga, w wykonaniu Doroty lulki 
oraz kwartetu Milonga Baltica, 
wybrzmiały w murach Stacji 
Kultura z okazji Walentynek. 
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Synergia działania mikronakłuwania, fali radio-
wej i elektroporacji daje niesamowity efekt za-
gęszczonej skóry oraz jej wygładzenia. Efekty 
są naprawdę spektakularne.
 
Radiofrekwencja mikroigłowa to zabieg po-
lecany do skutecznego odmłodzenia skó-
ry, szczególnie twarzy, szyi i dekoltu. Może 
być również stosowany na wiotkie ramiona, 
brzuch, uda, okolice kolan i dłonie. Pozwala 
naprawić skórę, usuwając zmarszczki, blizny 
i zamykając pory skórne. Ogromna skutecz-
ność i wyjątkowo krótki okres rekonwalescen-
cji stawiają ją w czołówce zabiegów medycy-
ny estetycznej. O skuteczności zabiegu prze-

konasz się już po pierwszej wizycie. Z każdym 
dniem następuje poprawa jędrności i napięcia 
skóry, jej odświeżenia i odmłodzenia.
 

Dlaczego RF mikroigłowa 
jest tak skuteczna?

 
Ponieważ podczas zabiegu skóra jest na-
kłuwana mikroigłami a włókna kolagenowe 
silnie pobudzone przez RF- kluczem sku-
teczności jest połączenie wielu medycz-
nych technologii w jednym zabiegu. Jest to 
pierwsza tak precyzyjna i bezpieczna meto-
da odmładzania skóry.
 
Laser czy radiofrekwencja 

mikroigłowa?
 
Zabiegi laserem wymagają dużo dłuższej re-
konwalescencji i nie mogą być wykonywane 
w miesiącach słonecznych. Skuteczność liftin-
gu w przypadku obu zabiegów jest podobna. 
 
Mikronakłuwanie to proces mechaniczny, ma-
jący na celu pobudzenie skóry do regenera-
cji poprzez jej uszkodzenie. W ten sposób 
możemy sztucznie wywołać proces napraw-
czy. Dzięki RF mikroigłowej możemy pod-
grzać w sposób kontrolowany skórę właściwą 
i wzbudzić jej proces regeneracyjny i dopro-
wadzić do odbudowy włókien kolagenowych 
odpowiedzialnych za jędrność skóry.

Czy Intraject 
ma certyfikat medyczny?

Tak, Intraject posiada certyfikat medyczny, 
oznacza to, że jego bezpieczeństwo i skutecz-
ność są potwierdzone z badaniach klinicz-
nych- czego sprzęty kosmetyczne nie mają. 

Kiedy zobaczymy efekty?
Efekty są widoczne już po zabiegu, następu-
je bowiem napięcie skóry wywołane pobudze-
niem włókien kolagenowych. Efekt końcowy 
będzie widoczny kilka tygodni (do 3 miesięcy) 
po zabiegu – tyle bowiem trwa proces powsta-
wania i skręcania się nowych włókien kolage-
nowych oraz budowania między nimi nowych 
wiązań. Skóra staje się jędrniejsza, bardzo moc-
no napięta i świeża. Znikają drobne zmarszczki 
twarzy, szyi i dekoltu oraz w okolicy oczu. Skó-
ra podnosi się i jest bardziej elastyczna.
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Poznaj radiofrekwencję 
mikroigłową

Zmarszczki, przebarwienia, opadający owal, blizny potrądzikowe, rozszerzone pory… myślisz, że mo-
żesz rozwiązać wiele problemów skóry jednym zabiegiem? Poznaj radiofrekwencję mikroigłową -Intra-
ject. Wykorzystuje najnowsze technologie, których celem jest niechirurgiczna odnowa skóry twarzy.

Jeden zabieg 
- wiele korzyści!

Tylko 
w  marcu!

zabieg na twarz 

590 zł zamiast 
850 zł

KLinika w Rumi, 
Grunwaldzka 14
731 800 444  

klinikA W gdAńSku 
ul. Trzy Lipy 4/2 

733 308 080

klinikA W SłupSku
ul. Orląt Lwowskich 2

723 800 888

Po otwarciu złożonych w ramach postępowa-
nia przetargowego ofert okazało się, że wszyst-
kie znacznie przekraczają założony budżet. Dla-
tego zarząd spółki Szpitale Pomorskie (wejhe-
rowski szpital funkcjonuje w ramach tej spółki) 
zdecydował o tym, że przetarg nie zostanie roz-
strzygnięty. 
Przypomnijmy: planowana rozbudowa wejhe-
rowskiego szpitala miała ruszyć na wiosnę tego 
roku. Najważniejszą i najdroższą częścią zadania 
będzie budowa całkowicie nowego, czterokon-
dygnacyjnego budynku. Znajdą się w nim m.in.: 
blok operacyjny z siedmioma salami operacyjny-
mi i centralna sterylizacja, a także oddziały an-
giologiczny, chirurgii naczyniowej i rehabilitacji 
kardiologicznej. Dodatkowo rozbudowane zo-
stanie Centrum Endoskopii, a także zmodernizo-
wany będzie Zakład Patologii. Projekt przewidu-
je także zakup sprzętu medycznego. Dodatkowo 
wyznaczone zostaną miejsca na konsylia lekar-
skie i prowadzenie działań z zakresu promowa-
nia idei wolontariatu. 
Cała inwestycja miała pochłonąć blisko 105 mln 
zł, z czego ponad 66 mln zł stanowi wsparcie 
unijne. Pozostałe środki, czyli niemal 40 mln zł, 
będą pochodziły bezpośrednio z budżetu sa-
morządu województwa pomorskiego. Tyle, że 
pierwsze szacunki kosztów opracowywano ok. 
4 lata temu – wtedy bowiem zaczęto planować 
rozbudowę placówki. Wówczas przystąpiono do 
stworzenia kosztorysu i ustalono budżet. A prze-

cież – jak podkreśla Andrzej Zieleniewski, wice-
prezes Szpitali Pomorskich i dyrektor wejherow-
skiego szpitala – przez ten czas zmieniła się sy-
tuacja na rynku ekonomicznym, pracy i cen ma-
teriałów budowlanych. Wszystkie oferty, które 
złożyli potencjalni wykonawcy, opiewały nato-
miast na kwotę wyższą o ok. 30 proc. (to więcej 
o ok. 30 mln zł). 
Co do tego, że inwestycja będzie zrealizowana, 
nie ma wątpliwości. Jest to po prostu koniecz-
ność, ponieważ obecnie wejherowski szpital, po-
mimo tego że jest uznawany za jedną z nowo-
cześniejszych placówek medycznych w kraju, 
nie spełnia wymogów stawianych przez nowe 
przepisy w zakresie działania bloków operacyj-
nych. Nie wiadomo natomiast, jaki będzie osta-
teczny koszt zadania i jak konieczność ponow-
nego ogłoszenia przetargu wpłynie na planowa-
ny początkowo termin zakończenia prac (zakła-
dano, że będzie to 2021 rok). 
Obecnie prowadzone są ponowne analizy pro-
jektu, w szczególności pod kątem finansowym. 
Wiadomo, że na kolejny przetarg trzeba będzie 
poczekać kilka miesięcy – prawdopodobnie zo-
stanie ogłoszony w III kwartale bieżącego roku. 
Przedsięwzięcie ma być największą inwestycją 
w historii Szpitala Specjalistycznego w Wejhero-
wie. Po jej zakończeniu placówka będzie posia-
dała jeden z najnowocześniejszych bloków ope-
racyjnych w kraju. 
/raf/

Może być dłużej i drożej
Sześć firm wyraziło chęć rozbudowy Szpitala 
Specjalistycznego im. f. Ceynowy w Wejherowie. 
przetarg pozostał jednak nierozstrzygnięty. 
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Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

ZaaDoptuJ

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

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

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

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

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

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

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

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

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

A może...
ogłoszenie 

w RAMcE?

Zadzwoń:
660 731 138

mieJsCe 
nA TWoJĄ 
ReKLAmĘ

660 731 138

NIERUCHOMOŚCI

SprZeDaM

SprZeDaM działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie, 3km od Lęborka, pod lasem, 
1033m2, cena 49 tys. zł.,  tel. 602 306 210

SprZeDaM działkę ogrodniczą z domkiem 
i szklarnią, tel. 538 443 446

SprZeDaM 2-pokojowe mieszkanie w Rumi 
Janowie, 33m2 na 2 piętrze, do remontu, tel. 
515 713 597

SprZeDaM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

SprZeDaM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 
821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, 
do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

WyNaJMę

reDa ul.12 Marca, wynajmę garaż z działką 
o pow. 616m2, tel. 602 306 210

poSZuKuJę WyNaJąć

JeSteM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

KupIę

KupIę mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SprZeDaM

KupIę

ZłoMoWaNIe aut, kasacja, skup, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

leKCJe dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SprZeDaM komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

uSłuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

opaKoWaNIa jednorazowe, tel. 501 175 330

profeSJoNalNa fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

KotłoWNIe, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

praSa kostka masy FERGUSON, typ 14, 
duży podbieracz 1.43  ST.B., 3 500 zł., Luzi-
no, tel. 506 250 477

SłoMa w balotach 120x150 siano, słowa 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

DreWNo opałowe buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

DMuChaWa, stan dobry, 550 zł., Szemud, 
tel. 510 751 837

SIeWNIK, poznaniak, stan dobry, 2 400 zł., 
Szemud, tel. 510 751 837

prZyCZepa do kostek 6 m., stan dobry, 3 
000 zł, Szemud, tel. 510 751 837

SZlIfIerKa, 450 zł, Szemud, tel. 510 751 
837

płuG 3 skiby i brony 5, zawieszane, 750 zł., 
tel. 600 667 860

fotelo-tapczan 1 osobowy i fotel gratis, 
110 zł., tel. 600 667 860

SprZeDaM kanapę narożną, mało używa-
ną, w brązie z dodatkiem kremu, 2 poj. na 
pościel, 200 x140, tel. 510 501 955

SprZeDaM dwa rowery z 3 przerzutkami, 
damski, mało używane, miejskie koła, tel. 
510 501 968

SprZeDaM komodę+ narożnik. Stan bdb, 
260 zł., tel. 509 796 794 

SprZeDaM nowy stół z krzesłami do jadal-
ni, tel. 607 587 590 

SprZeDaM skrzydła drzwiowe drewniane, 
tel. 607 587 590

SprZeDaM skrzydła drzwiowe sosnowe. 
Lewe 80cm, prawe 70cm. Jedno z pełnego 
drewna, prawe 70cm, tel. 607 587 590 

aNtyKI lustro, rogi, kryształy, włocławek, 
kufle, półka narożna, krzesła, itp., drobiazgi, 
tel. 781 426 010

WyprZeDaż sprzętu bazowego, szkło, na-
czynia, grill do tortilli, frytkownica, mikrofa-
le, tel. 781 426 010

SprZeDaM chłodziarkę dla gastronomii 
i roolbar z kompletnym osprzętowieniem, 
tel. 781 426 010

SprZeDaM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

Złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

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

SprZeDaM grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564
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Wsparcie finansowe to korzyść dla oby-
dwu stron: dla klubów, bo dzięki temu 
mogą rozwijać swoją działalność, oraz 
dla powiatu, ponieważ sportowcy uzy-
skujący dobre wyniki promują powiat 
na arenie zarówno ogólnopolskiej, jak 
i międzynarodowej. 
- Co roku podpisujemy umowy na pro-
mocję powiatu poprzez sport z klubami, 
które bardzo aktywnie działają na na-
szym terenie – podkreśliła Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. - To bardzo 
ważne, ponieważ właśnie poprzez suk-
cesy młodych ludzi możemy promować 
powiat wejherowski nie tylko w kraju, ale 
też za granicą. Dodam, że mamy bardzo 
bogatą ofertę sportową. 
- To nie jedyne wsparcie, jakiego udzie-
lamy, ponieważ dofinansowujemy także 
różne imprezy organizowane w naszym 
powiecie – dodał Jacek Thiel, wicestaro-
sta wejherowski. - Mam nadzieję, że ten 
zastrzyk finansowy pomaga w działal-
ności klubów i osiąganiu przez sportow-

ców jak najlepszych wyników. Wpraw-
dzie my – jako powiat – mamy ograni-
czone środki i gminy mają większe moż-
liwości wspierania klubów i organizacji. 
Ale staramy się w ramach posiadanych 
środków wspierać też kluby sportowe, 
aby nasza młodzież mogła się rozwijać.
W uroczystym podpisaniu umów uczest-
niczyli przedstawiciele władz powiatu 
oraz klubów sportowych. 
- Współpraca z klubami układa się bar-
dzo dobrze, cieszę się, że możemy 
wspierać ich działalność – powiedzia-
ła Jolanta Król, członek zarządu powia-
tu i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. - Od lat powtarzam, 
że Rumia, a teraz też mogę powiedzieć 
że cały powiat wejherowski, sportem 
stoi. Wszystko idzie w dobrym kierunku 
i będziemy nadal sport rozwijać. 
Przedstawiciele klubów, które otrzyma-
ły dotacje, podkreślają, że taka pomoc fi-
nansowa jest dla nich bardzo istotna. 
- Przed nami wiele wyzwań, mamy kon-

kretne plany, które będziemy konse-
kwentnie realizować - powiedziała Ewa 
Nastały, prezes APS Rumia. - Gramy 
z drużynami, które mają ogromne zaple-
cze zarówno finansowe, jak i personal-
ne. Czasem jest bardzo ciężko, ale ra-
zem z dziewczynami walczymy o jak naj-
lepsze wyniki. Na arenie Polski jak na 
tak niewielki klub mamy naprawdę do-
bre wyniki i jesteśmy bardzo dobrze po-
strzegani. 
Podpisując umowy dotacyjne prezesi 
i członkowie zarządów klubów zgodnie 
przyznają, że w ich działalności bardzo 
ważne jest zachęcenie dzieci i młodzie-
ży do aktywnego uprawiania sportu. 
- Mamy świetnie zapowiadającą się dru-
żynę juniorów, zobaczymy na wiosnę, 
jak sobie poradzą w rozgrywkach – do-
dał Krzysztof Bogdanis, członek zarzą-
du Arka Rugby Rumia. - To bardzo waż-
ne dla klubu, aby mieć stały napływ mło-
dych zawodników. Cały czas nad tym 
pracujemy. rafał Korbut

Powiat wsparł kluby 
i organizacje sportowe

Ponad 100 tys. zł z budżetu Starostwa Powiatu Wejherowskiego trafi do klubów sporto-
wych. Umowy dotacyjne podpisano w tym tygodniu w siedzibie starostwa powiatowego. 

DOfINANSOwANIE OtrZymAŁy kluby:
WKS GRyF WEJHEROWO piłka nożna 40 tys. zł

TyTANI WEJHEROWO piłka ręczna 25 tys. zł

aKaDeMIa teNISa StołoWeGo Małe tróJMIaSto tenis stołowy 15 tys. zł

aKaDeMIa pIłKI SIatKoWeJ ruMIa piłka siatkowa 10 tys. zł

KLUB KULTURySTyCZy i SPORTóW SIłOWyCH „APOLLO” WEJHEROWO sporty siłowe 5 tys. zł

WEJHEROWSKI KLUB BOKSERSKI GRyF boks 5 tys. zł

uKS trI-teaM pływanie, lekkoatletyka 5 tys. zł

arKa ruGBy ruMIa rugby 3 tys. zł

KS WEJHEROWO UNIHOKEJ unihokej 3 tys. zł

GOSRiT LUZINO multisport 2 tys. zł

Łączna kwota dofinansowania 113 tys. zł
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W trakcie trwania zawodów najmłodsze zawodnicz-
ki, w tym niektóre uczęszczające do piątej klasy szko-
ły podstawowej, a trenujące w klubie mierzyły się z bar-
dziej doświadczonymi zespołami ze zmiennym szczę-
ściem na parkiecie. Stawiając swoje pierwsze kroki 
w profesjonalnej siatkówce bardzo szybko zrobiły po-
stępy, pokazując wiele swojego zaangażowania. Ko-
niec ligi młodziczek Akademii Piłki Siatkowej nie ozna-
cza jednak, że sezon nie trwa dalej, gdyż wiele z nich 
uczestniczy w rozgrywkach mini siatkówki „Kinder 
Sport”, które niedawno rozpoczęły się i potrwają do wa-
kacji. W składzie młodziczek zagrały: Adrianna Zaręb-
ska, Magdalena Piątek, Julia Sadowska, Lilla Róża Sa-
łek, Zuzanna Schneidrowska, Antonina Dumańska, Jes-
sica Adamska, Natalia Formela, Oliwia Kupper, Oliwia 
Ciechomska, Agata Dydymska i Zuzanna Zajda.
Także pierwszy zespół Młodziczek Akademii Piłki Siat-
kowej zakończył swoje rozgrywki ligowe. Siatkarki za-
jęły w rankingu trzecie miejsce co oznacza dla nich 
awans do ćwierćfinału Mistrzostw Pomorza Młodziczek. 
Decydujące o podziale medali w województwie pomor-
skim mecze odbędą się na przełomie lutego i marca. 
Z finału Mistrzostw Pomorza Juniorek APS Rumia przy-
wiózł brązowe medale, z czego jest bardzo zadowolo-
ny i już cieszy się na wyjazd do Nowej Soli na ćwierćfi-
nał Mistrzostw Polski. W dniach 22-24 lutego rywalami 
do awansu do najlepszej 16 MPJ będzie Ares Nowa Sól, 
MKS Połczyn Zdrój, KPKS Halemba Ruda Śląska i UKS 
Szóstka Mielec. (DD)

osTaTni TUrniej 
sezonU
Drugi zespół młodziczek akade-
mii piłki Siatkowej rumia rozegrał 
swój ostatni turniej w tym sezonie. 

Fot.APS

W rywalizacji uczestniczyło ponad 200 zawodników z całe-
go powiatu wejherowskiego. W kategorii dziewcząt, w biegu na 
30 metrów zwyciężyła Weronika Zmarzła z PZS nr 1 w Rumi z 
czasem 4,55 sek. W skoku wzwyż wygrała Patrycja Gajewska 
z PZS nr 2 w Wejherowie na 158 cm a w skoku w dal z miejsca 
Magdalena Konkel z PZS nr 1 w Rumi na 237 cm. W pchnięciu 
kulą najlepszą była Zuzanna Syldatk z PZS nr 1 w Rumi na 8,52 
m a w biegu na 600 metrów Dominika Dopke z PZS nr 4 w Wej-
herowie z czasem 1,51,04 min. Natomiast w kategorii chłopców, 
w biegu na 30 metrów zwyciężył Damian Synowiecki z PZS nr 
3 w Wejherowie z czasem 4,08 sek. W skoku wzwyż wygrał Se-
bastian Pikron z PZS nr 4 w Wejherowie na 170 cm a w skoku 
w dal z miejsca Przemysław Kleina z PZS nr 2 w Wejherowie na 
292 cm. Najlepszym w pchnięciu kulą był Jakub Gruba z PZS 
nr 2 w Rumi na 11,23 m a w biegu na 1000 metrów Grzegorz Żu-
rek z PZS nr 1 w Rumi z czasem 2,53,97 min.  Najlepsi zawod-
nicy zostali nagrodzeni dyplomami, medalami oraz drobnymi 
upominkami, ufundowanymi przez Urząd Miasta w Rumi. (DD)

Lekkoatletyczna 
licealiada
W hali widowiskowo-sportowej Miej-
skiego ośrodka Sportu i rekreacji 
w rumi odbyła się XVII powiatowa li-
cealiada w halowej lekkoatletyce. 


