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Blisko stu przedstawicieli po-
morskich jednostek samorzą-
dowych oraz organizacji po-
zarządowych – w tym marsza-
łek województwa, prezyden-
ci Trójmiasta oraz zastępca 
burmistrza Rumi – podpisa-
ło w kwietniu „Deklarację na 
rzecz aktywizacji społecznej 
i wysokiej frekwencji w wybo-
rach do Parlamentu Europej-
skiego”. Celem przedsięwzięcia 
jest zachęcenie Pomorzan do 

udziału w majowych wyborach.
– Zmiany, jakie zaszły w Pol-
sce, dzięki członkostwu w Unii 
Europejskiej, widać w każdym 
zakątku naszego wojewódz-
twa – powiedział Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. - Zarówno w du-
żych miastach, w mniejszych 
miasteczkach, jak i na wsiach. 
Dziś trudno nam sobie wyobra-
zić nasz świat bez tych wszyst-
kich zrealizowanych inwestycji. 

Trudno sobie przypomnieć cza-
sy zamkniętych granic, kiedy 
nawet nie marzyliśmy o zagra-
nicznych studiach i o podróżo-
waniu po całej Europie. Europa 
to dziś nasza wspólnota i mu-
simy zrobić wszystko, by w tej 
wspólnocie nadal być i mądrze 
z tej obecności korzystać. Dla-
tego tak wiele zależy od nasze-
go udziału w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego, do któ-
rych zostało już niewiele czasu. 

Samorządowcy: chodźmy na wybory!
Udział w wyborach jest niezwykle istotny – oddając głos wpływamy bowiem na to, kto będzie nas reprezentował m.in. 
w samorządzie, parlamencie oraz na szczeblu europejskim. W maju czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Samorządowcy zachęcają do wzięcia w nich udziału. 

Skomentuj i wygraj

Do końca kwietnia należy rozli-
czyć uzyskane w 2018 roku do-
chody za pośrednictwem for-
mularza PIT. Magistrat posta-
nowił nagrodzić rumian, którzy 
wskazują gminę jako aktualny 
adres, tym samym zwiększając 
budżet samorządu i zapewnia-
jąc środki finansowe na kolej-
ne działania inwestycyjne oraz 
społeczne. Nagrody to: voucher 
na asortyment kawowo-herba-
ciany, bon do restauracji, karty 
podarunkowe na siłownię, za-
proszenia do kina, masaż lecz-
niczy, spacer po mieście z prze-
wodnikiem oraz zestawy miej-
skich gadżetów.
Co zrobić, aby otrzymać jeden 
z zestawów nagród? Należy po-
lubić facebookowy profil Miasta 
Rumia oraz udostępnić post, do-
dając komentarz o treści „#rozli-
czamsiewRumi, bo tutaj... (w tym 
miejscu należy napisać kilka 
zdań z wyjaśnieniem)”. Zabawa 
potrwa do końca kwietnia. 
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Rozlicz PIT w Rumi 
i zgarnij nagrodę

Mieszkańcy, którzy w zeznaniu rocznym PIT zaznaczą Rumię jako miejsce 
zamieszkania, mogą otrzymać atrakcyjne nagrody. 

PIT to pieniądze 
dla gminy

Należy pamiętać, że roczny 
podatek dochodowy osób fi-
zycznych nie trafia w całości 
do Skarbu Państwa. Zgodnie 
z przepisami aż 38% podat-
ku, który płacony jest przez 
czynnych zawodowo miesz-
kańców, może trafić do gmin-
nego budżetu. Fundusze te 
pozwalają m.in. na realizację 
nowych dróg, chodników, pla-
ców zabaw, obiektów spor-
towych, a także organizację 
rozmaitych wydarzeń. 
Krok po kroku
– Aby zapewnić Rumi dodat-
kowe wpływy do budżetu, na-
leży złożyć PIT do Urzędu 
Skarbowego w Wejherowie 
– instruują urzędnicy. – Na 
pierwszej stronie formularza, 
w części B, należy zgodnie 
z prawdą wskazać Rumię jako 
aktualne miejsce zamieszka-
nia. Adres zameldowania nie 
ma znaczenia Jeśli rozlicze-
nie PIT zostało już wysłane, 
możliwa jest jego modyfika-
cja za pomocą jednostroni-
cowego dokumentu ZAP-3. 
Wystarczy go wypełnić, a na-
stępnie przesłać do Urzędu 
Skarbowego w Wejherowie.

Coraz więcej 
w miejskim 

budżecie
Dzięki wzrastającej świado-
mości mieszkańców, Rumia od 
kilku lat uzyskuje coraz więk-

sze środki z podatku docho-
dowego od osób fizycznych. 
W 2016 roku było to niespeł-
na 45,7 miliona złotych, rok 
później kwota urosła do po-
nad 50,8 miliona, natomiast 
w roku 2018 było to już pra-
wie 56,8 miliona. 
– Wypełnienie formularza jest 
bardzo proste, zajmuje tylko 
chwilę, a jego znaczenie dla 
rozwoju miasta jest ogrom-
ne. Dzięki temu gmina zyska 
dodatkowe środki finansowe, 
które będzie mogła przezna-
czyć na przedsięwzięcia uła-
twiające nam wszystkim ży-
cie. Śmiało można powie-
dzieć, że są to pieniądze, któ-
re wracają do mieszkańców 
– podsumowuje radna Mag-
dalena Mrowicka, przewodni-
cząca Komisji Finansowo-Bu-
dżetowej.

Specjaliści pomogli 
wypełnić formularz
Mieszkańcy Rumi mogli wypeł-
nić roczne zeznania korzysta-
jąc z pomocy pracowników wej-
herowskiej skarbówki. Z my-
ślą o tych, którym wypełnienie 
formularza PIT sprawia trud-
ności, w Urzędzie Miasta Rumi 
zorganizowano już dwukrotnie 
otwarte konsultacje z pracow-
nikami Urzędu Skarbowego 
w Wejherowie. Urzędnicy po-
magali zainteresowanym zło-
żyć zeznanie podatkowe za rok 
2018 drogą elektroniczną oraz 
udzielali odpowiedzi na wszel-
kie dodatkowe pytania.

/raf/

My – samorządowcy i przed-
stawiciele NGOs-ów – chce-
my w tym okresie przypominać 
i zachęcać wszystkich Pomo-
rzan do udziału w wyborach 
W spotkaniu, które odbyło się 
w Europejskim Centrum Soli-

darności, uczestniczyło kilku-
dziesięciu samorządowców oraz 
wielu przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych z Pomorza. 
Wszyscy zgodnie zadeklarowali 
aktywny udział w promocji wy-
borów do europarlamentu.

– Za nieco ponad miesiąc do-
konamy bardzo ważnego wybo-
ru – podkreśla Piotr Wittbrodt, 
zastępca burmistrza Rumi. - Nie 
zostawiajmy tej decyzji innym. 
Weźmy sprawy we własne ręce!
/raf/
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Inwestycje będą kontynuowa-
ne i zostaną zrealizowane ich 
kolejne etapy dzięki temu, że 
radni podjęli decyzje o prze-
znaczeniu na te przedsięwzię-
cia kolejnych pieniędzy z miej-
skiego budżetu. 
– Największe zmiany w uchwale 
budżetowej dotyczyły przeka-
zania dodatkowych środków na 
wykonanie dokumentacji oraz 
prac projektowych niezbędnych 
do budowy drogi popiołowej 
(trzeciej nitki komunikacyjnej 
do Gdyni), układu drogowego 

na Górze Markowca, ulicy Kato-
wickiej, ulicy Harcerskiej, a tak-
że łącznika ulicy Batorego – wy-
licza przewodniczący rady miej-
skiej Ariel Sinicki. – Łącznie to 
aż 780 tysięcy złotych. Ponadto 
dodatkowy milion złotych prze-
każemy na wykup gruntów pod 
budowę dróg.
Rada zdecydowała się również 
zwiększyć o 100 tysięcy złotych 
wydatki na przygotowanie nie-
zbędnych analiz dotyczących 
możliwości realizacji gminnych 
przedsięwzięć w modelu part-

nerstwa publiczno-prywatnego.
– Gmina jest coraz bliżej budo-
wy nowego ratusza w formu-
le tak zwanego PPP – wyjaśnia 
Ariel Sinicki. - W tym modelu to 
partner gwarantuje sfinansowa-
nie obiektu oraz zagospodaro-
wanie przestrzeni, a gmina za-
pewnia grunt. To jedyny sposób 
by - realizując to zadanie - nie 
zablokować innych oczekiwa-
nych przez mieszkańców inwe-
stycji oraz działań społecznych.
Samorządowcy postanowi-
li również przeznaczyć dodat-

kowe pieniądze na inwestycje 
związane z bezpieczeństwem 
mieszkańców, między innymi 
na zakup sprzętu dla Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi 
oraz na modernizację rumskie-
go komisariatu. Przybędzie też 
lamp ulicznych, między innymi 
przy ul. Klonowej, Dębogórskiej 
oraz Towarowej, na co gmina 
wyda 400 tysięcy złotych.
– Pierwsze pieniądze, w kwo-
cie 300 tysięcy złotych, zosta-
ły też przeznaczone na stwo-
rzenie Błoni Janowskich. Chce-

Budżet Obywatelski w Rumi 
realizowany jest w formule 
metropolitalnej, co oznacza, 
że w wielu miastach i gmi-
nach obowiązują te same ter-
miny składania wniosków oraz 
głosowania. Projekty oczywi-
ście są różne, ponieważ – jak 
wynika z samej idei Budżetu 
Obywatelskiego – są to pro-
pozycje o charakterze stricte 
lokalnym. Także każdy samo-
rząd sam ustala kwotę, jaka 
jest do dyspozycji mieszkań-
ców. W Rumi w tym roku to aż 
1,5 mln zł. 

Uwaga – są 
zmiany

Warto pamiętać, że zasady przed-
sięwzięcia, w porównaniu do mi-
nionych lat, uległy zmianom. Naj-
ważniejsze z nich to: zwiększenie 
maksymalnej wartości projektów 
inwestycyjnych, ograniczenie 
liczby tzw. projektów szkolnych 
oraz wprowadzenie papierowych 
kart do głosowania. Modyfika-
cje regulaminu mają spowodo-
wać m.in. wzrost zainteresowa-
nia przedsięwzięciem.

– Papierowe karty do głosowa-
nia mają być uzupełnieniem for-
my elektronicznej. Dzięki temu 
osoby, którym głosowanie in-
ternetowe sprawia pewne trud-
ności, będą mogły przyjść do 
miejskich jednostek i tam w tra-
dycyjnej formie oddać głos – 
wyjaśnia Ariel Sinicki, przewod-
niczący rady miejskiej.

Wyższy limit, 
więcej czasu

Największe modyfikacje doty-

czą zapisów związanych z pro-
jektami inwestycyjnymi. Ze 
względu na rosnące ceny ro-
bót i materiałów budowlanych, 
maksymalna wartość tych pro-
jektów została zwiększona 
z 250 do 300 tysięcy złotych. 
Ponadto w wyjątkowych przy-
padkach maksymalny czas re-
alizacji zadań może zostać wy-
dłużony z 12 do 24 miesięcy. Ta 
ostatnia zmiana została podyk-
towana tym, że zdarzało się, 
iż z przyczyn niezależnych od 
miasta nie było możliwe zreali-
zowanie poszczególnych inwe-
stycji w ciągu jednego roku. 
Istotne jest również ograni-
czenie liczby inwestycji reali-
zowanych na terenie placó-
wek edukacyjnych do jednej 
rocznie. Oznacza to, że pod-
czas każdej edycji BO w Rumi, 
do realizacji zostanie prze-
znaczony tylko ten projekt 
szkolny, który uzyska najwię-
cej głosów. Ponadto placówka 
edukacyjna, na terenie której 
został zrealizowany zwycięski 
projekt, będzie mogła zapro-
ponować kolejną koncepcję 
dopiero po upływie 2 lat.

Zgłoś projekt 
i odmień miasto

Tak samo jak w poprzednich 
edycjach przedsięwzięcia, 
do dyspozycji rumian jest 1,5 
mln zł. Pieniądze te dają lokal-
nej społeczności realną szan-

sę na realizację własnych po-
mysłów, które mogą popra-
wić komfort życia wszystkich 
mieszkańców miasta.  
Pomysły mogą dotyczyć za-
równo kwestii inwestycyjnych, 
takich jak place zabaw, ścież-
ki rowerowe, boiska czy re-
monty chodników, jak i spraw 
prospołecznych w postaci za-
jęć rekreacyjnych, warsztatów 
plenerowych oraz koncertów. 
W pierwszym przypadku sza-
cowana wartość pojedyncze-
go projektu nie może prze-
kroczyć 300 tysięcy złotych, 
a w drugim kwota jest ograni-
czona do 50 tysięcy. 

Jak, gdzie i kiedy?
Projekt do Budżetu Obywatel-
skiego może złożyć każdy ru-
mianin, bez względu na wiek. 
Wystarczy zebrać 15 podpi-
sów i w terminie do 30 kwiet-
nia przedłożyć odpowiedni 
dokument. Formularze zgło-
szeniowe i listy poparcia moż-
na pobrać na stronie rumia.
budzet-obywatelski.org w za-
kładce „do pobrania” lub ode-
brać osobiście w Biurze Ob-
sługi Mieszkańców.
Wypełniony formularz zgłosze-
niowy w wersji papierowej na-
leży składać w Biurze Obsłu-
gi Mieszkańców Urzędu Mia-
sta Rumi. Natomiast projekt 
w wersji elektronicznej można 
przesłać na adres mailowy: bu-

dzetobywatelski@rumia.eu lub 
uzupełnić za pośrednictwem 
strony internetowej rumia.bu-
dzet-obywatelski.org. 
Następnym etapem BO 2020 
w Rumi będzie głosowanie, 
które potrwa od 9 do 23 wrze-
śnia. Więcej informacji na te-
mat przedsięwzięcia można 
uzyskać na stronie: www.ru-
mia.budzet-obywatelski.org 
oraz pod numerem telefonu 
58 679 65 76.
/raf/

Zaproponuj i zdecyduj, 
na co wydać 1,5 mln zł

Trwa szósta już edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi. Do 30 kwietnia każdy mieszkaniec miasta może złożyć projekt własnego 
autorstwa. W tym roku do BO wprowadzono kilka istotnych zmian. 
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Nowy urząd, drogi, oświetlenie i inwestycje w bezpieczeństwo
Budowa nowego urzędu miasta, węzłów integracyjnych, plany budowy Błoni Ja-
nowskich, inwestycje drogowe, oświetlenie ulic, a także kwestie dotyczące bezpie-
czeństwa – to tematy, które zdominowały ostatnią sesję Rady Miejskiej Rumi. 

Skorzystaj z konsultacji!
Już dziś, w poniedziałek 
15 kwietnia, w Stacji Kultu-
ra odbędą się konsultacje 
dotyczące Budżetu Oby-
watelskiego. Będzie można 
podczas nich uzyskać od-
powiedź m.in. na pytania: 
Kto może być wnioskodaw-
cą? Dlaczego warto się re-
jestrować na platformie BO 
2020? Skąd pozyskać in-
formacje, czy dana lokaliza-
cja jest terenem gminnym? 
Pracownicy rumskiego 
urzędu miasta zachęca-
ją mieszkańców, a zwłasz-
cza potencjalnych wnio-
skodawców, do uczestnic-
twa w tych konsultacjach. 
Spotkanie ze specjalistami 
odbędzie się w poniedzia-
łek 15 kwietnia w godzinach 
17:15-19:00 w Stacji Kultura. 

my, żeby ten projekt już ruszył – 
tłumaczy Ariel Sinicki. – Gmina 
przekazała również pieniądze 
na zakup ławek dla karmiących 
matek. Pojawią się one w par-
kach Żelewskiego i Starowiej-
skim, najpóźniej w maju.
Oprócz tego samorządowcy 
obradowali nad kontynuacją 
działań związanych z profilak-
tyką i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych oraz prze-
ciwdziałaniu narkomanii w śro-
dowisku lokalnym. Przyjęto też 
program opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobie-
ganiu bezdomności zwierząt 
na terenie gminy w roku 2019 
oraz plany zagospodarowania 

przestrzennego miasta w oko-
licach ulicy Łokietka oraz Że-
glarzy. Ponadto podczas sesji 
swoje sprawozdania przedsta-
wiali kierownicy i pracownicy 
miejskich jednostek.
– Jesteśmy bardzo zadowole-
ni i dumni z działań, które reali-
zują: Miejski Dom Kultury, Miej-
ska Biblioteka Publiczna, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rumi, a także Dom Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej Ja-
nowo, który współfinansujemy 
– podkreśla przewodniczący 
rady miejskiej. - Tysiące miesz-
kańców korzysta z ofert wspo-
mnianych jednostek.
/raf/
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Drogowa inwestycja 
wyczekiwana od lat

Zamiast dziur, kałuż i błota – nowa nawierzchnia i kanalizacja deszczowa. Niedawno zakończyła się 
wyczekiwana przez mieszkańców od wielu lat kompleksowa modernizacja ulicy Chodkiewicza. 

Wcześniej Chodkiewicza była ra-
czej ulicą tylko z nazwy. Latem 
mieszkańcy narzekali na ciągle 
unoszący się kurz, a w okresie je-
sienno-zimowym oraz wczesną 
wiosną na wszechobecne bło-
to i kałuże. Problem był zarów-
no z dojechaniem, jak i dojściem 
do domów – nawierzchnia była 
bowiem nierówna i dziurawa. Na 
szczęście to już przeszłość – po 
około pół wieku ulica doczekała 
się remontu.

Mieszkańcy, po zakończeniu inwe-
stycji, postanowili podziękować rum-
skim samorządowcom za to, że ich 
problemy zostały w końcu rozwią-
zane. Kilkadziesiąt osób spotkało się 
przy wyremontowanej ulicy z burmi-
strzem Michałem Pasiecznym, prze-
wodniczącym rady miejskiej Arielem 
Sinickim oraz radną Marią Bochniak. 
To między innymi dzięki staraniom 
tych osób ulica Chodkiewicza zyska-
ła nową nawierzchnię oraz kanaliza-
cję deszczową. 

– Dawniej to był dramat. Zimą bło-
to uniemożliwiające wejście na po-
sesję, latem kurz pokrywający sa-
mochód i okna, po prostu wstyd 
było kogoś zaprosić – mówi Adam 
Świderski, który mieszka przy uli-
cy Chodkiewicza od 37 lat. – Dzi-
siaj mamy inny komfort życia.

Inwestycja, warta ponad 2,3 miliona 
złotych, została zrealizowana dzię-
ki zdobytemu dofinansowaniu oraz 
w porozumieniu z mieszkańcami. 
To oni zdecydowali między innymi 
o tym, że zamiast chodników poja-
wił się ciąg pieszo-jezdny. 
/raf/

Maria Bochniak, 
radna miasta Rumia: 

– Problem z tą ulicą przechodził 
z kadencji na kadencję. Przyszedł 
w końcu taki moment, około 2 lata 
temu, kiedy mieszkańcy się skrzyk-
nęli, zaczęli nas systematycznie 
odwiedzać i wspólnie szukaliśmy 
środków finansowych na realiza-
cję zadania. Ostatecznie, dzięki 
wsparciu burmistrza Michała Pa-
siecznego oraz całej rady miejskiej, 
udało się doprowadzić tę inwesty-
cję do końca. Mieszkańcy bardzo 
się ucieszyli, gdy droga została od-
dana do użytku, dlatego też wy-
szli z inicjatywą spotkania, pod-
czas którego podziękowali miej-
skim władzom. Zwieńczeniem spo-
tkania było symboliczne przecięcie 
wstęgi oraz otwarcie szampana.
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Zadania, które są w trakcie re-
alizacji, dotyczą różnych dzie-
dzin życia: mieszkalnictwa, 
sportu, rekreacji, infrastruktury 
drogowej, usuwania barier ar-
chitektonicznych dla osób nie-
pełnosprawnych czy tworzenia 
całkowicie nowych przestrzeni 
miejskich, z których będą mogli 

korzystać wszyscy mieszkań-
cy. Budowane są więc mieszka-
nia komunalne, powstaje nowa 
bieżnia na stadionie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
modernizowany jest plac za-
baw w Parku Janowskim, insta-
lowana winda w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, powsta-

je miasteczko rowerowe i nowy 
skwer, przygotowywany jest 
projekt rewitalizacji Zagórza 
i Góry Markowca. 
W wielu przypadkach realiza-
cja zadań jest już zaawanso-
wana. Szybko postępują prace 
związane z wykonaniem mia-
steczka rowerowego przy uli-

cy Topolowej, składającego 
się m.in. z ciągów komunika-
cyjnych, znaków drogowych 
i obiektów małej architektu-
ry. Jeśli chodzi o powstający 
mieszkalny budynek komu-
nalny przy ulicy Żwirki i Wigu-
ry, to zakończyły się już pra-
ce murarskie na drugim pię-

trze, obecnie układane są pły-
ty stropowe. Budowa powin-
na się zakończyć na początku 
przyszłego roku. Koszt tej in-
westycji to prawie 5,5 miliona 
złotych. Powoli dobiega rów-
nież końca budowa kładki pie-
szo-rowerowej nad Zagórską 
Strugą, usytuowanej równo-

legle do istniejącego mostu 
przy ulicy Sabata. W ramach 
inwestycji wybudowany zo-
stanie także fragment chodni-
ka oraz ścieżki rowerowej.
To oczywiście tylko ważniejsze 
z inwestycji, zadań w mieście 
jest realizowanych sporo więcej. 
/raf/

Szybki rozwój - miasto wciąż zmienia swoje oblicze
Rumia stale się rozwija. W tym roku realizowanych jest kilka dużych, istotnych dla mieszkańców inwestycji.

Mieszkalny Budynek koMunalny powstaje przy ulicy Żwirki i wigurydoBiega końca Budowa kładki pieszo-rowerowej nad zagórską strugą trwa Budowa Miasteczka rowerowego przy ulicy topolowej
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Kolejowy rekord - ponad 
10 mln pasażerów!

Od momentu uruchomienia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej było wiadomo, że to „strzał w dziesiątkę”. Najlepszym potwierdzeniem 
tego jest liczba przewiezionych osób – na początku tego miesiąca PKM-ką przejechał 10-milionowy pasażer! 

Miła niespodzianka czekała 
na pasażerów Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej, którzy 3 
kwietnia wsiadali lub wysiada-
li z pociągów na stacji Gdańsk 
Strzyża PKM. Wśród nich był 
10-milionowy pasażer. Wszy-
scy otrzymali specjalnie przy-
gotowane na tą okoliczność 
pamiątkowe gadżety.
Specjalne pendrive’y w kształcie 
kursujących linią PKM szynobu-
sów wręczył podróżnym wice-
marszałek Ryszard Świlski oraz 
przedstawiciele spółki PKM S.A.

10-milionowy 
pasażer

Kiedy linia PKM powstawa-
ła były liczne głosy scepty-
ków, którzy mówili, że to się nie 
uda.  - Ale jak widać udało się 
i to bardzo dobrze. Ten piękny 
słoneczny dzień to, nie boję się 
tego powiedzieć, święto. Świę-
to Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej, ale przede wszystkim 
święto tych setek tysięcy  Po-
morzan, którzy wybierają kolej - 
powiedział Ryszard Świlski, wi-
cemarszałek województwa po-
morskiego. W ciągu trzech lat 
istnienia z usług pociągów kur-
sujących w ramach systemu 
PKM skorzystało 10 milionów 
pasażerów. Wszyscy pasażero-
wie, którzy wczesnym popołu-
dniem 3 kwietnia 2019 r. wsia-
dali lub wysiadali z pociągów 
na stacji Gdańsk Strzyża PKM 
otrzymali od marszałka Świl-

skiego i prezesa PKM Grzego-
rza Mocarskiego drobny upomi-
nek. Był to pendrive w kształ-
cie pociągu kursującego trasą 
Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej. Dodatkowo, każdy pasażer 
otrzymał  słodki upominek.

Pomorzanie 
wybierają kolej

Każdego roku z pociągów kur-
sujących linią PKM korzysta co-
raz więcej pasażerów. - W 2016, 
czyli w pierwszym pełnym roku 
funkcjonowania linii pociągi prze-
wiozły ponad 2 miliony pasaże-
rów, rok później w 2017 było ich 
już ponad 3 miliony. Rok 2018 za-
mknął się rekordowymi 4 milio-
nami pasażerów - informował Ry-
szard Świlski, wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego. - To nie-
wątpliwie efekt konsekwentnie 
wprowadzanych zmian, dosko-
nalenia rozkładów jazdy, tak aby 
odpowiadały potrzebom miesz-
kańców. To w końcu dla nich ta 
linia powstała - podkreślił. Cze-
mu wybierają PKM? - Studiu-
ję na Uniwersytecie Gdańskim, 
a dzięki pociągowi mogę szyb-
ko dojechać zarówno na kampus, 
jak i wrócić do domu na Jasie-
niu - powiedziała Katarzyna, jed-
na z pasażerek czekająca na po-
ciąg w kierunku Gdyni. - A ja czę-
sto korzystam z połączeń do Ko-
ścierzyny. Kiedyś jeździłem auto-
busem, ale pociąg jest po prostu 
szybszy i wygodniejszy od auto-
busu - dodał drugi pasażer.

Liczymy pasażerów

Wytypowanie i obliczenie, któ-
ry z pasażerów jest tym kon-
kretnym 10-milionowym jest 
czysto teoretyczne. W pocią-
gach zamontowane są urzą-
dzenia do liczenia pasażerów. 
- Bazując na prowadzonych na 
bieżąco przez Departament In-
frastruktury Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Po-
morskiego statystykach, moż-

na wskazać w jakim przedzia-
le czasowym, w których  pocią-
gach jadących wówczas linią 
PKM, liczba 10 mln pasażerów 
zostanie przekroczona - wyja-
śnił Ryszard Świlski.

Jedyna taka linia
Pierwszy pociąg pasażerski 
przejechał liną Pomorskiej Ko-
lei Metropolitalnej 1 września 
2015 roku. Licząca ok. 18 km 
PKM jest pierwszą w Polsce li-
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nią kolejową, która została wy-
budowana przez samorząd wo-
jewódzki. Budowa linii trwa-
ła dwa lata. Inwestycja koszto-
wała łącznie ponad 1,1 mld zł. 
W 85 proc. była współfinanso-
wana ze środków Unii Europej-
skiej, z programu Infrastruktu-
ra i Środowisko. PKM przygo-
towuje obecnie elektryfikację li-
nii oraz budowę nowego przy-
stanku - Gdańsk Firoga. - Linia 
od początku planowana była do 
elektryfikacji. Ale brak elektryfi-

kacji linii nr 201 z Gdyni do Ko-
ścierzyny powodował, że sieć 
trakcyjna kończyłaby się śle-
po. Plany elektryfikacji linii PKM 
trzeba było odłożyć na później 
- wyjaśnił Grzegorz Mocarski, 
prezes PKM S.A. - Obecnie PKP 
PLK przygotowuje taki projekt, 
więc inwestycje w elektryfikację 
będziemy prowadzić wspólnie, 
zarówno na odcinku zarządza-
nym przez nas, jak i przez PLK 
- zaznaczył. Prace powinny za-
kończyć się w 2023 roku.
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W drugiej edycji projektu „Ru-
mia oczami dzieci” najmłodsi 
mieszkańcy będą przedstawiać 

swoje miasto tworząc prace pla-
styczne, pisząc opowiadania lub 
wykonując zdjęcia. Oprócz tego 

wezmą udział w konkursach. 
Urząd miasta przygotował 
sześć zadań tematycznych 
oraz trzy konkursy. Uczestni-
cy będą – podobnie jak pod-
czas pierwszej edycji - pozna-
wać miejskie symbole, zor-
ganizują spotkanie z ciekawą 
osobą, wezmą udział w spa-
cerze historycznym oraz będą 
uczestniczyć w dziecięcej se-
sji. Ale to nie wszystko, w pro-
jekcie wprowadzono bowiem 
całkowicie nowe zadania. Dzie-
ci będą więc musiały przygoto-
wać i wykonać wierszyk zwią-
zanego z miastem, nowością 
jest też współpraca ze szko-
łami działającymi na terenie 

miast partnerskich.
Ponadto, wzorem poprzedniej 
edycji, indywidualni uczestni-
cy mogą się wykazać w trzech 
konkursach tematycznych: 
plastycznym, literackim i foto-
graficznym. Na laureatów cze-
kają atrakcyjne nagrody.
– Najlepsze prace zostaną opu-
blikowane w formie miejskiego 
kalendarza, albumu fotogra-
ficznego oraz książki z bajkami 
– podkreśla Anna Borys, koor-
dynator projektu. - To nie tyl-
ko wspaniała pamiątka dla au-
torów, ale też wyjątkowy ma-
teriał promocyjno-edukacyjny 
dla kolejnych pokoleń.
/raf/

Jak Rumię widzą dzieci?
Trwa druga edycja projektu skierowanego do najmłodszych mieszkańców Rumi. Przed 
uczestnikami postawiono kolejne ciekawe wyzwania. 

Poznawali 
historię VIII-
wiecznych Chin
To był niezwykły rajd. Ponad 200 
uczestników podczas tego wydarzenia 
poznało historię VIII-wiecznych Chin, 
nauczyło się parzyć tamtejszą herba-
tę, a także sięgnęło po łuki i strzały. 

Akademia HanLin – pod taką 
nazwą w Szkole Podstawo-
wej numer 7 w Rumi zorgani-
zowano fabularyzowany rajd. 
Była to wyjątkowa „podróż 
w czasie” do Chin sprzed kil-
kunastu stuleci. 
Przed uczestnikami rajdu po-
stawiono rozmaite zadania, 
które koncentrowały się na 
codziennych zajęciach zwią-
zanych z czasami panowa-
nia cesarza Tang Xuanzonga. 
Była to między innymi nauka 
kaligrafii, sztuka składania 
papieru, budowanie pułapek, 
malowanie muru czy łowie-
nie ryb. W rolę cesarza wcielił 
się przewodniczący rady miej-
skiej Ariel Sinicki. 
– Ten rajd to efekt przygoto-
wań wielu uczniów, nie tylko 
naszej szkoły – wyjaśnia Lilia-
na Król, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej numer 7 w Rumi. – 
Było to duże przedsięwzięcie 
artystyczne i logistyczne oraz 
doskonałą okazja do tego, aby 
poprzez udział w ciekawych 
warsztatach zdobyć wiedzę. 
Dzieci uczyły się między inny-
mi matematyki w języku chiń-

skim oraz tańca z parasola-
mi. Wydaje mi się, że to od-
powiednia forma edukacji dla 
obecnej młodzieży.
Fabularyzowany rajd „Aka-
demia HanLin” został zorga-
nizowany z inicjatywy Sto-
warzyszenia Miłośników Tu-
rystyki „Włóczykij”. W przed-
sięwzięcie zaangażowali się 
nie tylko nauczyciele i pra-
cownicy szkoły, ale i wielu 
uczniów. Akcji towarzyszy-
ła zbiórka żywności, reali-
zowana przez wolontariuszy 
w ramach programu Caritasu 
Polska „Tak, pomagam!”.
– To wspaniałe, że pracowni-
cy szkoły i uczniowie poświę-
cili swój wolny czas, by zor-
ganizować dla innych takie 
przedsięwzięcie – podsumo-
wał wydarzenie Piotr Witt-
brodt, burmistrz Rumi. - Przy-
gotowanie dekoracji, strojów 
i zadań z pewnością wyma-
gało sporych nakładów pra-
cy. Należy to docenić i pod-
kreślić, że mieszkańcom Rumi 
nie brakuje pomysłów na in-
nowacyjną edukację.
/raf/

REKLAMA 6/2019/PR
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W obradach uczestniczyli nie 
tylko seniorzy, ale i przedsta-
wiciele władz miasta, czyli 
burmistrz i jego zastępcy. Se-
niorzy wybrali przewodniczą-
cego rady – po raz drugi zo-
stał nim Mieczysław Grzenia.
– Dziękuje za poparcie i za-
ufanie, będę się starał pań-
stwa nie zawieść podczas 
dalszej pracy, oczywiście je-
śli tylko zdrowie na to pozwo-
li – powiedział po ogłoszeniu 
wyników wyborów Mieczy-

sław Grzenia, przewodniczą-
cy rady seniorów. – Mam na-
dzieję, że nasza współpraca 
będzie się układać tak dobrze 
jak dotychczas. Liczę też na 
dalsze dobre współdziałanie 
z władzami miasta.
Stanowisko sekretarza ob-
jął Zbigniew Rachwald, nato-
miast funkcja zastępcy prze-
wodniczącego rady przypadła 
Renacie Grzesiak. Wszystkie 
decyzje dotyczące przyzna-
nia stanowisk w radzie zosta-

ły podjęte jednogłośnie.
– Gratuluję kolejnej kadencji 
i dziękuję za zaangażowanie, 
ponieważ działalność, jaką 
prowadzą państwo na róż-
nych płaszczyznach, pozwa-
la naszym seniorom na akty-
wizację i korzystanie z różno-
rodnych atrakcji – podkreślił 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. – Naprawdę podejmuje-
cie się państwo wielkiego za-
dania, jakim jest wolontariat 
na rzecz wszystkich rumskich 

seniorów. Zapewniam, że jako 
miasto będziemy dalej wspie-
rać Rumską Radę Seniorów.
Przypomnijmy: Rumska Rada 
Seniorów została po raz pierw-
szy powołana 28 sierpnia 2014 
roku. Celem rady jest zapewnia-
nie najstarszym mieszkańcom 
miasta wpływu na dotyczące 
ich sprawy. Rada ma także stwa-
rzać warunki do pobudzania ak-
tywności obywatelskiej osób 
starszych, umożliwiać im inte-
grację, reprezentować ich inte-

Seniorzy drugi raz 
zasiedli w radzie

Wybór przewodniczącego oraz określenie celów, które seniorzy będą chcieli zrealizować 
w najbliższych latach – to najważniejsze punkty pierwszego posiedzenia Rumskiej Rady 
Seniorów, która właśnie rozpoczęła drugą kadencję. 

resy oraz zwiększać ich udział 
w życiu lokalnej społeczności.
Do zadań rady seniorów nale-
ży między innymi: współpra-
ca z samorządem, organiza-
cjami społecznymi oraz insty-
tucjami działającymi na rzecz 
osób starszych; opiniowanie 
projektów aktów prawa miej-
scowego dotyczących pro-
blemów osób starszych; kon-
sultowanie i ustalanie prio-

rytetów w kierunkach poli-
tyki i zadań realizowanych 
na rzecz seniorów; monitoro-
wanie potrzeb seniorów za-
mieszkałych na terenie gmi-
ny; budowanie pozytywne-
go wizerunku osób starszych; 
rozpowszechnianie informa-
cji o działaniach podejmowa-
nych przez gminę na rzecz 
osób starszych.
/raf/
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W rumskich placówkach oświa-
towych pracownicy i uczniowie 
postanowili wyjść poza ramy 
programu nauczania i wprowa-
dzić innowacyjne rozwiązania. 
Jako przykład można podać 
dwie szkoły podstawowe - nu-
mer 1 i 10. Dzięki wprowadzo-
nym przez dyrekcję placówek 
innowacyjnym rozwiązaniom 
podczas szkolnych przerw 
uczniowie coraz rzadziej się-
gają po smartfony.

Stopnie prowadzą 
do wiedzy

Jedną z nowinek, wprowadzo-
nych przez kadrę Szkoły Pod-
stawowej numer 10, są eduka-
cyjne naklejki, które pojawi-
ły się na szkolnych schodach. 
Dzięki nim uczniowie pokonu-

jący stopnie mogą nie tylko 
utrwalać sobie najważniejsze 
daty historyczne, ale i poznać 
zasady zdrowego stylu życia. 
Dyrekcja nie zapomniała rów-
nież o przyjemnościach, za-
pewniając innowacje w posta-
ci cymbergaja i piłkarzyków 
oraz udziału w różnorodnych 
przedsięwzięciach, takich jak 
filmowe wieczory czy cieka-
we projekty edukacyjne.

Przybijają piątkę 
na powitanie

Nowoczesne podejście widać 
także w codziennej pracy na-
uczycieli, - przykładem może 
być inicjatywa podjęta przez 
Katarzynę Naczk. Nauczyciel-
ka edukacji wczesnoszkolnej 
integruje dzieci poprzez nie-

typowe powitania. Wchodząc 
do klasy, uczniowie mogą wy-
brać, w jaki sposób chcą się 
przywitać z pedagogiem i ko-
legami: przytulając się, przy-
bijając tzw. żółwika, podając 
dłoń lub przybijając piątkę. 
– Wszelkie nowości są odpo-
wiedzią na potrzeby naszych 
uczniów – mówi Beata Kę-
dzierska, dyrektor SP nr 10. – 
Zależy nam na tym, aby dzieci 
rozwijały się nie tylko podczas 
zajęć edukacyjnych, ale rów-
nież w czasie przerw między-
lekcyjnych.

Rozrywka 
i odpoczynek

Z kolei uczniowie uczęszcza-
jący do SP nr1 od niedawna 
mogą w wolnych chwilach od-
począć na kanapach, czytając 

komiksy i tematyczne gazet-
ki, albo zagrać z rówieśnika-
mi w gry planszowe oraz gry 
stolikowe i podłogowe, takie 
jak „kółko i krzyżyk” czy słyn-
ne „klasy”.
– Kontynuujemy zasadę nie-
używania telefonów, co wią-
że się z tym, że poszukuje-
my dla naszych dzieciaków 
i młodzieży zdrowych oraz 
interesujących alternatyw – 
podkreśla Arkadiusz Skrzyń-
ski, dyrektor SP nr 1. – Nowe 
atrakcje są tak wciągające 
dla uczniów i cieszą się tak 
dużym zainteresowaniem, że 
musieliśmy wprowadzić za-
sadę: „kto pierwszy, ten lep-
szy”. Mamy kolejne pomysły. 
Motywacja do podejmowania 
działań rośnie, gdy widzi się 
uśmiech i słyszy słowa zado-
wolenia ze strony uczniów. 

Szkolne przerwy 
bez smartfonów

Uczniowie spędzający czas pomiędzy lekcjami wpatrzeni w smartfony to niestety spory 
problem w wielu szkołach. W niektórych placówkach wprowadzono zakaz używania 
takich urządzeń, ale w Rumi postawiono to rozwiązać w zupełnie inny sposób.

Poznać Tajlandię
Rumska „Jedynka” uczestniczy 
również w licznych projektach, 
których celem jest m.in. zachę-
cenie najmłodszych do 

wspólnej zbiórki elektrośmie-
ci, wymiana kulturowa ze szko-
łą w Tajlandii oraz pomoc w za-
kupie szczepionek dla dzieci 
w Sierra Leone, Czadzie, Suda-
nie Południowym i Angoli.
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Rozgrywki odbywały się w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi.  Zwycię-
żyła drużyna Atak Przymo-
rze. Tuż za nimi uplasowali się: 
Wczorajsi, Choczewo, Urząd 
Miasta i Rada Miejska Rumia, 
Aimur, Nauczyciele i Przyja-

ciele, OPEC Gdynia, Pogromcy 
mitów Kąpino oraz Matrix. 
- Turniej odbywa się po raz 
siedemnasty – mówi Maciej 
Jaworski nauczyciel z SP nr 8, 
główny organizator imprezy. – 
Jego idea zrodziła się w obec-
nej SP nr 8. Walerian Berna-

ciak, nauczyciel wychowania 
fizycznego, wpadł na pomysł, 
by scalić i zintegrować środo-
wisko lokalne, wyciągnąć ludzi 
zza biurek i zachęcić ich do 
uprawiania sportu masowego, 
jakim jest siatkówka. 
W turnieju mogą wziąć udział 

przedstawiciele wszystkich 
lokalnych środowisk, któ-
rzy na co dzień spotykają się 
i amatorsko uprawiają sport.
- Na początku prowadzeniem 
tej inicjatywy zajmowała się 
Anna Soczyńska z SP nr 1, 
a od siedmiu lat ja organizu-
ję ten turniej, we współpracy 
z nauczycielami SP nr 1 i SP nr 
8 – dodaje Maciej Jaworski. - 
Z biegiem czasu rozszerzyłem 
zasięg imprezy i oprócz dru-
żyn z Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego zapraszam także 
drużyny z dużego Trójmiasta. 
Poziom zawodów stale wzra-
sta. Od dwóch lat turniej znaj-
duje się w miejskim kalenda-
rzu imprez, zatem możemy go 
organizować wspólnie z MO-
SiR-em Rumia, dzięki czemu 
stać nas na profesjonalnych 
sędziów oraz lepszą oprawę 
tego wydarzenia. 
/drk/

Zagrali w siatkę 
o Puchar Belfra
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Nauczyciele, samorządowcy oraz sympatycy siatkówki rywalizowali podczas Turnieju 
o Puchar Belfra w Piłce Siatkowej.

Festiwal jest imprezą cykliczną, 
która odbywa się od 2012 roku. 
Jego repertuar obejmuje cały 
szereg wydarzeń: koncerty bia-
łoruskich orkiestr, solistów, go-
ścinne występy polskich zespo-
łów i gwiazd estrady, konferen-
cje przybliżające białoruską hi-
storię, kulturę i tradycje ludowe. 
W tym roku festiwal potrwa od 
23 kwietnia do 1 maja. Na sce-
nie wystąpią:
- reprezentacja Młodzieżowego 
Centrum Rezerw Olimpijskich 
w Mińsku - czołowi przedstawi-
ciele białoruskiej gimnastyki ar-
tystycznej ze specjalnie przygo-

towanym show, 
- Paweł Kozicz – popularny bia-
łoruski wokalista, który tym ra-
zem wykona wybrane pieśni 
z najnowszego albumu Igora 
Jankowskiego „Quo Vadis”, 
- Monika Miedzianowska – woka-
listka, absolwentka Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku, która zaśpie-
wa w duecie z Pawłem Koziczem,
- Taran Trio - białoruski zespół, 
którego założycielem i kierow-
nikiem jest Anatoli Taran, jeden 
z najlepszych akordeonistów 
na świecie, zdobywca Pucharu 
Świata w grze na akordeonie, 
- grupa ze Szkoły Tańca 
Współczesnego Show-Ballet 
„Sensacja” z Witebska, która 
z wielkim sukcesem zaprezen-
towała się podczas  poprzed-
niej edycji FKB,
- wokalistki ze Szkoły Muzycz-
nej YAMAHA z Wejherowie,
- trio taneczne ze studia tańca 
FLIC w Lęborku. 
Bilety można nabyć w recep-
cji MOSiR-u Rumia. Dyrektorem 
i koordynatorem imprezy jest 
Igor Jankowski, zaś koncert po-
prowadzi aktorka Liliana Gała-
man-Machola.
/raf/

VII Festiwal Kultury 
Białoruskiej
Pełni ekspresji artyści zagoszczą na 
scenie MOSiR-u w ramach siódmej 
edycji Festiwalu Kultury Białoruskiej.

REKLAMA U/2019/PRREKLAMA U/2019/PR
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ZaCZnIJMy Od STaTySTyK, KTóRE PO-
KaZUJą nIE TylKO, żE dZIałalnOść 
MdK JEST BaRdZO RóżnOROdna, alE 
TaKżE, żE ORganIZOWanE WydaRZEnIa 
TRaFIaJą W gUST MIESZKańCóW RUMI. 

- Jeśli chodzi o statystyki to wyglą-
dają następująco: o koło 11 tysięcy wi-
dzów, 150 zorganizowanych wyda-
rzeń, 9 sekcji edukacyjno-artystycznych 
i tyle samo pracowników. Tak w wiel-
kim skrócie można przedstawić działal-
ność rumskiego MDK-u w minionym roku.  

POnOWnIE UdałO SIę PanI WygRać KOn-
KURS I OBJąć STanOWISKO dyREKTORa 
MdK W RUMI. na PEWnO SPORE ZnaCZEnIE 
MIały TU dZIałanIa, KTóRE POdEJMOWa-
ła PanI W OSTaTnICh laTaCh JaKO SZEF 
JEdnOSTKI. KTóRE Z TyCh PROJEKTóW 
Były naJBaRdZIEJ ZnaCZąCE?

- Wszystkie wprowadzone do repertuaru 
zmiany wydają mi się równie ważne. Jeśli 
chodzi o edukację kulturalną, podkreśliła-
bym projekt „Rumski Wokal”, który wspie-
ra wszystkich miłośników śpiewu. Podob-
nie projekt „Wierszogadanie”, ponieważ tu 
mogą się wykazać talenty aktorskie. Nato-
miast „Lekcje z Kulturą” angażują bardzo 
wielu uczniów. Organizujemy też imprezy 
artystyczne, takie jak „Letni House i zim-
ne lody”, w ramach którego powstała strefa 
relaksu z muzyką elektroniczną. Odbywał 
się też „Wiosenny piknik”, gdzie ku ucie-
sze mieszkańców Rumi i Trójmiasta zapre-
zentowały się gwiazdy sceny alternatyw-
nej, między innymi Gaba Kulka, Fisz Ema-
de Tworzywo czy Łąki Łan. Święto Kolorów, 
czyli Holi Festival, także został ciepło przy-
jęty przez rumian, głównie przez młodzież. 
Z „trwałych przedsięwzięć” cieszy mnie re-
mont łazienek, schodów, odnowa warstwy 
malarskiej budynku, jak również zakup 
sprzętu technicznego, nagłośnienia, oświe-
tlenia i nie tylko.

CZy FREKWEnCJa I ZaInTERESOWanIE PO-
SZCZEgólnyMI dZIałanIaMI MdK-U RE-
KOMPEnSUJą WłOżOny W nIE WySIłEK? CO 
JEST MIaRą UdanEgO PRZEdSIęWZIęCIa?

- Tendencja jest zwyżkowa, od początku 
2016 roku zainteresowanie naszymi wy-
darzeniami rośnie. Repertuar znacząco 
się poszerzył, zatem i liczba odwiedzają-
cych nas gości znacznie wzrosła. Czasem 
zainteresowani nie mieszczą się już w bu-
dynku, gdyż wszystkie miejsca siedzące 
i stojące są już zajęte. Dlatego też w dru-
giej sali zamontowaliśmy telebim, umoż-
liwiający prowadzenie transmisji na żywo. 
W ten sposób zyskaliśmy około 30 miejsc 
siedzących. Cieszy mnie bardzo, że mamy 
dobry kontakt z każdą grupą wiekową: 

dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniora-
mi. Natomiast najlepszą oceną każde-
go przedsięwzięcia jest reakcja ludzi, ich 
przeżycia i radość z doświadczeń, którymi 
dzielą się po każdym wydarzeniu.

MIESZKańCy I gOśCIE CZęSTO WIdZą JE-
dynIE EFEKT FInalny. JaKIE SEKTORy 
dZIałalnOśCI RUMSKIEgO MdK-U WyMa-
gaJą naJWIęKSZyCh naKładóW PRaCy?

- Najbardziej pracochłonne jest przygo-
towanie imprez, tym bardziej, że w mie-

siącu mamy ich nawet kilkanaście. Tem-
po jest zatem bardzo szybkie, a trzeba 
dbać o promocję wydarzenia, merytorycz-
ną część imprezy, zapewnienie różnorod-
ności artystycznej, rozmowy z artystami, 
przygotowanie sali i tak dalej. Druga waż-
na i wymagająca dużych nakładów pracy 
działalność to sekcje artystyczne i eduka-
cyjne, których mamy dziewięć. Instrukto-
rzy codziennie prowadzą zajęcia z liczną 
grupą dzieci, młodzieży czy też seniorów, 
a jednocześnie zajmują się sprawami z ka-
lendarza imprez. Trudno jest to połączyć. 
Nie wspomnę o sprawach administracyj-
nych , które są nieodłączną częścią na-
szej pracy.

W JaKIM KIERUnKU BędZIE ZMIERZał 
MdK? JaKIE Ma PanI Plany WOBEC JEd-
nOSTKI I ZESPOłU?

- Stawiam na rozwój. Zespół MDK, łącznie 
ze mną, cały czas podnosi swoje kwalifi-
kacje, biorąc udział w przeróżnych szkole-
niach. Przede wszystkim zależy mi na tym, 
abyśmy byli blisko ludzi i wraz z nimi two-
rzyli społeczność zaangażowaną w kultu-
rę. Liczy się dla mnie współpraca z inny-
mi jednostkami, urzędem, szkołami, stowa-
rzyszeniami i fundacjami, ponieważ dzięki 
współdziałaniu wszyscy zyskują, rozwija-
ją się i wzrastają w swoich ideach. Chciała-
bym, aby dzięki propozycjom artystycznym 
i edukacyjnym, lokalna społeczność zyski-
wała świadomość pomocną w pracy z sa-
mym sobą i motywowała do samorozwoju.

CZy ZaRyZyKOWałaBy PanI STWIERdZE-
nIE, żE MdK STanOWI dla nIEKTóRyCh 
MIESZKańCóW RUMI I OKOlIC dRUgI dOM?

- Z pewnością dla mnie jest to drugi dom. 
Myślę też, że nasi stali bywalcy powiedzie-
liby o sobie to samo. Niezwykła aura dwor-
ku przyciąga i sprawia, że człowiek czuje 
się tu po prostu dobrze. Często też słyszę 
od artystów, którzy przyjeżdżają do nas na 
swoje wystąpienia, że mają wrażenie, jakby 
byli u siebie. Myślę, że to znaczący komple-
ment dla Miejskiego Domu Kultury w Rumi, 
z czego ogromnie się cieszę.

Blisko ludzi, 
stawiając na rozwój

Z Agnieszką Skawińską, która niedawno wygrała konkurs na dyrektora miejskiego Domu Kultury 
w Rumi i ponownie objęła to stanowisko, rozmawia Rafał Korbut. 

agnieszka skawińska,
dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi:
Aktorka scen muzycznych i dramatycznych, zadebiutowała na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni. Przez wiele lat współpra-
cowała z różnymi teatrami w Polsce, m.in. Teatrem Polskim w Szczecinie czy Teatrem Gdynia Główna. Występowała również dla 
publiczności polonijnej w Szwecji, Niemczech, Rumunii i Kanadzie. Animatorka i organizatorka życia kulturalnego, jest pomysło-
dawczynią projektów edukacyjno-artystycznych, takich jak: „Rumski Wokal”, „Wierszogadanie” czy „Lekcje z Kulturą”. Reżyser-
ka, wokalistka, prowadząca warsztaty teatralne i rozwojowe. Studentka kierunku „Diagnoza i terapia pedagogiczna” w Gdańsku. 
Grała i koncertowała na wielu festiwalach, m.in. na  XIX Międzynarodowym Festiwalu „Kalejdoskop Form Muzycznych” czy też 
XX Festiwalu Szekspirowskim. Osobowość roku 2018 w kategorii kultura w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego. Od 2016 roku jest 
dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Rumi.

gWE24.Pl

Informacje 
z całego powiatu!
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W hali Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rumi 
przez dwa dni trwały taneczne 
zmagania. Okazja była podwój-
na, gdyż jednocześnie odbywa-
ły się Mistrzostwa Polski w 10 
Tańcach Federacji Tańca Spor-
towego i VII Ogólnopolski Tur-
niej Tańca Sportowego o Pu-
char Burmistrza Miasta Rumi.
- Niezmiernie cieszymy się, że 
możemy gościć u nas najwyż-
szej klasy polskich tancerzy – 
powiedziała Jolanta Król, dy-
rektor rumskiego MOSiR-u. – 
Impreza odbywa się u nas po 
raz kolejny. Zawodnicy nie-
zmiennie prezentują wysoki 

poziom, a oprawa mistrzostw 
jest naprawdę wspaniała. 
Tancerze występowali w róż-
nych kategoriach wiekowych. 
Dlatego też na specjalnie przy-
gotowanym na tę okazję par-
kiecie można było zobaczyć za-
równo dzieci, młodzież, jak i do-
rosłych. Główną atrakcją i punk-
tem kulminacyjnym imprezy 
były wieczorne Gale Mistrzostw 
Polski. Wówczas zaprezentowali 
się finaliści, czyli najlepsze pary 
z całego kraju.  Drugą Finałową 
Galę Mistrzostw Tańca  popro-
wadziła Iwona Pavlović, znana 
publiczności jako jurorka pro-
gramu „Taniec z gwiazdami”.

Publiczność tłumnie odwie-
dziła MOSiR i kibicowała swo-
im faworytom, zagrzewając ich 
do rywalizacji. Piękne kostiu-
my, dopracowane układy cho-
reograficzne oraz niecodzien-
ne dekoracje wywarły niezapo-
mniane wrażenie na widzach.
Impreza została przygotowana 
przez Taneczny Klub Sportowy 
„Creative Dance” oraz MOSiR 
Rumia. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: Burmistrz 
Miasta Rumi, Starostwo Po-
wiatowe Wejherowo oraz Małe 
Trójmiasto Kaszubskie - Rumia, 
Reda, Wejherowo.
/raf/

Rumia na dwa dni 
stała się stolicą tańca
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Tancerzy wykonujących cza-czę, sambę, rumbę i pasodoble można było podziwiać przez dwa dni w Rumi. 
Zorganizowano tu aż dwa turnieje taneczne. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEdaM

SPRZEdaM 2 działki budowlane, Kę-
błowo Nowowiejskie, 3km od Lęborka, 
pod lasem 1033 m2, cena 39 000-49 
000, 602 306 210

dZIałKa budowlana na sprze- daż 
Orle/Wejherowo, 800 m2, nieuzbrojona, 
pełne uzbrojenie w drodze, obowiązuje 
MPZP, cena 98 400 zł, tel. 500 101 202

WynaJMę

OdnaJMę garaż z działką o pow. 616 
m2, 12 marca, Reda, 602 306 210

POSZUKUJę WynaJąć

KUPIę

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

MOTORYZACJA

SPRZEdaM

SKOda 105l, 38 lat i Gas (BRC), cytry-
na, cena: 1888zł, Tczew, 574 797 077

JaWa 50, typ 220 i 223, obie po 42 lat, 
cena: 4114 zł i 2114 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

PIaggIO/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 
1995 r., czarny, cena 1888 zł, Tczew, tel. 
574 797 077 

KUPIę

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

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

USłUgI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPaKOWanIa jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

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

TOWARZYSKIE

SEx-SEx-SEx to lubię, gorąca blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE

SPRZEdaM krata kuta, na drzwi, 190, 
85, tel. 570 009 915 

SPRZEdaM meble pokojowe, tel. 570 
009 915 

ZłOTa rączka, regulacja okien pcw, 
malowanie, panele, krany, armatura, na-
prawy, itd., Rumia, tel. 518 204 992 

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

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 Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564 

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

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

PRENUMERATA:
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
d.bieszke@expressy.pl
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Niezwykły pokaz niemal 
nadludzkiej siły

Ponad tysiąc widzów przyglądało się rywalizacji najlepszych zawodników w ramach Halowego Pucharu Polski  
Strongman Rumia 2019. Podczas imprezy zbierano fundusze na leczenie chorej 11-latki. W sumie udało się pozyskać ponad 6 tys. zł! 

Zazwyczaj tego rodzaju za-
wody odbywają się w plene-
rze. Tym razem jednak siłaczy 
można było podziwiać pod da-
chem hali widowiskowo-spor-
towej Miejskiego Środka Spor-
tu i Rekreacji w Rumi. 
Była to już trzecia edycja zawo-
dów strongman w Rumi. Tym ra-
zem przyciągnęła ona takie na-
zwiska jak: Dariusz Wejer, Kon-
rad Karwat, Grzegorz Szymań-
ski, Michał Kopacki, Marcin 
Schabowski oraz Krzysztof Kac-
nerski. Wśród konkurencji, któ-
re czekały na siłaczy, wymie-
nić można: zegar, belkę z obcią-
żeniem, kule, martwy ciąg oraz 
wagę płaczu. Wstęp na zawody 
był wolny, a licznie zgromadzona 
na hali publiczność chętnie do-

pingowała swoich faworytów. 
– Zawody poprowadził Bartło-
miej Szreder. Sędziował głów-
nie Mariusz Pudzianowski, co 
prawda przyjechał poturbowa-
ny, ale podkreślał, że do Rumi 
zawsze da radę przybyć, co jest 
bardzo miłe – podkreśla Jolan-
ta Król, dyrektor MOSiR-u. – 
Natomiast Mateusz Ostaszew-
ski prowadził licytacje z ogrom-
nym sercem i zaangażowaniem. 
Zosia Hinz była bardzo szczę-
śliwa, przez cały czas mu towa-
rzyszyła. Bardzo się cieszymy, 
że mogliśmy gościć elitę najlep-
szych zawodników z całej Pol-
ski. Zapraszamy strongmanów 
do nas również następnym ra-
zem. Mamy nadzieję, że kolejne 
zawody także odbędą się na te-

renie naszego obiektu. 
Licznie zgromadzona na hali pu-
bliczność chętnie dopingowa-
ła swoich faworytów. Frekwen-
cja była tak duża, że w pewnym 
momencie trzeba było udostęp-
nić kibicom dodatkowe trybuny. 
Walka była zacięta i emocjonu-
jąca, a zawodnicy bardzo zde-
terminowani. Nie odpuszczali 
ani na chwilę. Zdobywca pierw-
szego miejsca zwycięstwo przy-
płacił kontuzją. 
W przerwach między poszcze-
gólnymi konkurencjami trwa-
ły licytacje na rzecz 11-letniej 
Zosi, która urodziła się z bardzo 
rzadką, nieuleczalną chorobą 
skóry. Rumianie hojnie wspierali 
chorą dziewczynkę. Wśród licy-
towanych przedmiotów znala-

zły się m. in. koszulki przekaza-
ne przez sportowców oraz ręcz-
nie rzeźbione przez światowych 
mistrzów carvingu melony i ar-
buzy. Łącznie udało się zebrać 
6 015,50 zł.

Wyniki zawodów:
1 miejsce: 
Dariusz Wejer 28 pkt.
2 miejsce: 
Konrad Karwat 27 pkt.
3 miejsce: 
Grzegorz Szymański 23,5 pkt 
4 miejsce: 
Michał Kopacki 18,5 pkt. 
5 miejsce: 
Marcin Schabowski 15 pkt. 
6 miejsce: 
Krzysztof Kacnerski 14 pkt.
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Orkan pokonany 
przez Pogoń

W meczu 23. kolejki IV ligi na boisku starły się ze sobą drużyny Pogoń Lębork i Orkan Rumia.

Pogoń Lębork na własnym 
obiekcie podejmowała Orka-
na Rumia. Po dobrym spotka-
niu z dramatyczną końcówką 
lęborczanie pokonali rumian 2:1 
po golach Łukasza Janowicza 
i Przemysława Kostucha.
Gospodarze w pierwszym 
kwadransie zdominowali grę 
i często podchodziła pod pole 

karne Korcza. W 40 minucie 
prawą stroną rajd rozpoczął 
Łukasz Janowicz, który pre-
cyzyjnym strzałem przy le-
wym słupku wyprowadził Po-
goń na prowadzenie. 
Goście wyrównali w 54 mi-
nucie - a zrobił to za nich... 
obrońca Pogoni, Michał Kliń-
ski. Najpierw wrzutka z prawej 

strony, potem Labuda potrą-
cił piłkę i wpadł na nią Kliński, 
kierując piłkę do siatki. Sędzia 
odgwizdał gol samobójczy. 
Wynik na 2:1 ustalił po ponad 
godzinie gry w zamieszaniu 
podbramkowym Przemysław 
Kostuch. Pogoń zdominowała 
w ostatnich 20 minutach grę, 
a goście bardzo rzadko do-

chodzili do pola karnego go-
spodarzy. Emocjonujący był 
finał meczu. Najpierw Dobek 
uderzył w poprzeczkę, a pił-
ka odbiła się na linii bram-
kowej, później w doliczonym 
czasie gry Orkan mógł zremi-
sować, uderzając z bliska. Ale 
piłkarskim kunsztem popisał 
się Labuda.
- Graliśmy na sztucznej mura-
wie, ponieważ murawa trawiasta 
nie byłą jeszcze gotowa do uży-
cia – powiedział po meczu Wal-
demar Walkusz, trener Pogoni. - 
Wprawdzie optycznie wygląda-
ła nieźle, ale nadal była grząska. 
Istniało zbyt duże ryzyko, że je-
den mecz mógł zniszczyć bo-
isko. Jeśli chodzi o spotkanie, 
to wiedzieliśmy, że będzie cięż-
ko, bo (mimo, że to dół tabeli) 

zespoły były bardzo zdetermi-
nowane. Punkty były nam i Or-
kanowi bardzo potrzebne. Był 
to mecz za przysłowiowe sześć 
punktów. Bardzo ciężko było 
nam te trzy punkty wyszarpać. 
Akcja Orkana w 93 minucie mo-
gła przynieść rezultat remiso-
wy. Na pewno mecz mógł się 
podobać kibicom.
- Orkan Rumia grał w charak-
terze gospodarza na obiekcie 
Pogoni – dodał Patryk Maćko-
wiak, trener Orkana. - Trochę 
szkoda, że nie udało się zagrać 
na głównej płycie. Uważam, że 
takie mecze dla kibiców, któ-
rzy tu przyjechali, dobrze by 
było rozgrywać na naturalnej 
nawierzchni. Gra na sztucznej 
nawierzchni jak dla mnie jest 
inną dyscypliną sportu. Tra-

wa jest tępa, piłka nie idzie, ale 
nie chciałbym tym usprawiedli-
wiać mojego zespołu. Graliśmy 
słabo, nie stwarzaliśmy sytu-
acji. Byliśmy niezorganizowani 
w grze, zwłaszcza w momen-
cie odbioru piłki. Szwankowała 
faza przejścia z obrony do ata-
ku. Gratuluję Pogoni wygranej, 
zdecydowanie lepiej funkcjo-
nowała jeżeli chodzi o atak.
- Ciężko nam było wygrać, bo 
nie stwarzaliśmy sytuacji – po-
wiedział z kolei Mateusz Ko-
zerkiewicz, zawodnik Orkana. 
- Tak naprawdę mieliśmy dwie 
sytuacje. W jednej strzeliliśmy 
bramkę, właściwie zawodnik 
Pogoni sam ją sobie strzelił sa-
mobójczą. Druga sytuacja to 93 
minuta, gdzie było blisko.
/raf/

O tym, czy trener personalny jest nam potrzebny, gdy zaczynamy ćwiczyć 
na siłowni i czy ćwiczenia z trenerem są skuteczniejsze, niż wykonywane 
samodzielnie, rozmawiamy z Krzysztofem Kacnerskim, Strongmanem 
i trenerem personalnym. 
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Pogoń lębork – Orkan Rumia 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Janowicz (’40), 1:1 Kliński (’54 sam.), 2:1 Kostuch (’65)

Pogoń lębork: Labuda - Kliński, Musuła, Kostuch, kochanek, Jeruć (‘67 Szymański), Dobek (‘88 
Miotk), Janowicz, Iwański (‘74 Stankiewicz), Węgliński (‘61 Atanacković), Miszkiewicz
Orkan Rumia: Korcz – Kozerkiewicz, Wróblewski, Janiak, Standura (’90 Ciecierski), Karmazyn, 
Murawski, Chałaszczyk (’57 Śmigielski), Kowalski (’70 Kozieniec), Krefft (’83 Samulski), Kiełb

Trener Trenerowi nierówny

ćwiczenia w siłowni w ostatnich latach cieszą się coraz 
większą popularnością. a co za tym idzie, można natrafić 
na coraz większą ilość ogłoszeń trenerów personalnych, 
którzy proponują swoje usługi. Czy ten „wysyp” trenerów 
oznacza rozkwit branży?

- Obserwując ten wszechobecny „wysyp” trenerów personal-
nych na początku uśmiecham się, w końcu nie wytrzymuję 
i twierdzę: obecnie branża przeżywa zarazem swój wzrost, 
jak i upadek.

Wzrost – to dość oczywiste, bo coraz więcej osób chce 
trenować. ale dlaczego upadek?

- Niestety od jakiegoś czasu obserwuję coraz gorszy poziom 
kształcenia przez coraz bardziej przypadkowych ludzi, którzy 
myślą, że to sposób na szybką i łatwą kasę. Rynek staje się ze-
psuty do szpiku kości i obecnie nie jestem nawet w stanie so-
bie wyobrazić, ile czasu minie, zanim się to naprawi. Ale raczej 
nieprędko, jeśli w ogóle do tego dojdzie. Cała dziedzina zwią-
zana z siłownią, od jakichś 3 lat zaczyna przypominać kopalnie 
„beki”, a nie prawdziwy sport dla pasjonatów.

Ostatnio opublikowałeś komentarz na ten temat na portalu 
społecznościowym. Wywołał on niemałe poruszenie...

- Pokazało to, że wiele osób jest podobnego zdania, co niestety 
tylko potwierdza moje spostrzeżenia. 

Co zatem oznacza bycie dobrym trenerem sportów siłowych?

- Mogę powiedzieć na swoim przykładzie i przykładzie osób, 
z którymi pracuję. Na treningach staram się dążyć do celu, 
a nie prowadzić godzinny monolog motywacyjnej paplani-
ny. Bycie trenerem personalnym oznacza kompleksową opie-
kę nad podopiecznymi. Ogrom wiedzy, jaki trzeba przyswoić, 
a w dodatku świecić przykładem, wymaga poświęcenia całego 

swojego czasu. Ja ze sportem jestem związany od 18 roku ży-
cia - wtedy poczułem, że chcę się zmienić i wyglądać inaczej, 
lepiej. Dzisiaj oprócz bycia Strongman’em, jestem dyplomowa-
nym trenerem i instruktorem personalnym, po zaawansowa-
nych kursach pierwszej pomocy i wielu innych a sport to moja 
wielka pasja i też sposób na życie. Przeraża mnie, że dziś moż-
na zrobić trzydniowy kurs przez internet, żeby dostać dyplom. 
Potem taka osoba uważa się za kompetentną...

a zatem jakie cechy powinien posiadać trener personal-
ny i czym się kierować, wybierając osobę, która ma nas 
poprowadzić, ustalić plan treningów i na bieżąco nam po-
magać w osiągnięciu wyznaczonego celu?

- Podobnie, jak w wielu innych dziedzinach życia, jedną z klu-
czowych kwestii jest tu doświadczenie i posiadana wiedza. Tu-
taj wszystko opiera się przede wszystkim na żmudnie zdoby-
wanej wiedzy i konsekwencji, co trwa lata. Poza tym nie moż-
na stać w miejscu, tylko stale się rozwijać i pogłębiać to całe 
życie. Wiedzę można zdobywać na kursach, czerpać ją ze spe-
cjalistycznych książek, z internetu, ale to i tak nie wystarczy. 
W sportach siłowych przede wszystkim liczy się praktyka. Dla-
tego przy doborze trenera należy bardzo poważnie swoją de-
cyzję przemyśleć, ponieważ brak doświadczenia osoby, która 
ma nas uczyć, nie tylko niewiele da, ale może po prostu wyrzą-
dzić wam krzywdę.


