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Nowa jakość 
komunikacji 
i transportu

Trwa budowa węzła integracyjnego Rumia Janowo. 
Docelowo zbudowany zostanie tu m.in. tunel łączący 
dwie części miasta, parkingi, ścieżki rowerowe oraz 
wiaty autobusowe. Właśnie trwa rozbiórka budynków 
na terenie, na którym powstanie nowa infrastruktura.
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Niedawno zakończył się pierw-
szy etap Budżetu Obywatel-
skiego 2020 w Rumi, czyli zgła-
szanie projektów. Mieszkańcy 
udowodnili, że nie brakuje im 
pomysłów na wydatkowanie 1,5 
mln złotych.  Teraz nastąpi for-
malna weryfikacja złożonych 
wniosków, prace w tym zakre-
sie zakończą się 9 sierpnia.
Pomysły można było zgłaszać 
do 30 kwietnia, jednak najwię-
cej wniosków zarejestrowano 
w ostatnich dniach. Mieszkańcy 
zaproponowali m.in. doświetle-
nie przejść dla pieszych, insta-
lację fontanny multimedialnej 
w parku Starowiejskim, budo-
wę boiska do gry w bule, czy po-
wstanie skansenu fortyfikacji na 
Wzgórzu Markowca. To przykła-
dy projektów inwestycyjnych. 
Natomiast projekty prospo-
łeczne dotyczą między inny-
mi organizacji zajęć warsztato-
wych z j. angielskiego oraz in-
formatyki, nauki tańca, prze-
prowadzenia kursu samoobro-
ny dla kobiet czy kontynuacji 
serialu dokumentalnego.
Rozpoczęła się już weryfikacja 
zgłoszonych projektów. Komi-
sja sprawdzi, czy dokumentacja 
jest kompletna i spełnia wszel-
kie wymogi formalne. Proces ten 
zakończy się 9 sierpnia. Pomy-
sły, które przejdą weryfikację, 
zostaną poddane głosowaniu.
W tym roku, podobnie jak w po-
przedniej edycji Budżetu Oby-
watelskiego w Rumi, do dyspo-

zycji mieszkańców jest 1,5 mln 
złotych. Maksymalna wartość 
projektów inwestycyjnych wy-

nosi 300 tysięcy złotych, a pro-
społecznych 50 tysięcy.
Pełna lista projektów będzie 

dostępna na stronie:
rumia.budzet-obywatelski.org.
/raf/
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- Bardzo nas cieszy coraz większe zaangażowanie miesz-
kańców tą formą współdecydowania o miejskim budżecie. 
Pojawiają się coraz ciekawsze pomysły na zagospodarowa-
nie przestrzeni miejskiej, czy organizację czasu wolnego. 
Mamy nadzieję, że rekordowa liczba wniosków przełoży 
się na rekordową frekwencję na etapie głosowania. 

Piotr Wittbrodt, 
zastępca burmistrza Rumi
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Wystawa zabytkowych zabawek
Konia na biegunach z 1860 roku, rowerek dziecięcy z 1890 
roku, a także zabawki z lat PRL czy okresu międzywojenne-
go będzie można obejrzeć podczas wyjątkowej wystawy. 

Jest to już VI edycja największej kampanii w Polsce 
promującej zdrowy tryb życia i zrównoważoną mo-
bilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół 
podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Łącznie 
w projekcie bierze udział 48 miast. 
W tym roku, po raz pierwszy do programu przystąpiła 
Rumia. Kampania pilotażowo jest realizowana w dwóch 
placówkach: Przedszkolu Pod Topolą oraz Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego.  
Od 6 maja ponad 300 uczestników z Rumi będzie 
dojeżdżać do przedszkola i szkoły na rowerze, hu-
lajnodze, czy rolkach. Dla najaktywniejszych czeka-
ją atrakcyjne nagrody. 
- Zadaniem każdego dziecka jest przyjazd do przed-
szkola rowerem, hulajnogą, na rolkach, itd. - wyja-
śnia Angelika Kwaśniewska, koordynator kampanii 
w Przedszkolu Pod Topolą. - Ważne, aby wszystkie 
rowery były ustawiane w wyznaczonych miejscach 
i miały opaskę z imieniem dziecka, zaś hulajnogi i rol-
ki były ułożone pod schodami  w naszym przed-
szkolu. Każde z dzieci zapisuje się następnie na listę 
obecności z zaznaczeniem, jakim pojazdem przyje-
chało danego dnia. Codziennie za aktywny przyjazd 
do przedszkola dzieci otrzymują specjalne naklejki. 
Po zakończeniu kampanii każde dziecko będzie mo-
gło zabrać swoją książeczkę z naklejkami do domu.
Inauguracja kampanii odbyła się właśnie w Przed-
szkolu pod Topolą, gdzie zastępca burmistrza Piotr 
Wittbrodt wręczał dzieciom odblaski, które mają 
poprawić ich widoczność  na drodze. Dodatkowo do 
placówek zostały przekazane stojaki rowerowe, aby 
usprawnić organizację programu.
- To dla nas bardzo ważne, aby uczyć dzieci zdrowych 
nawyków i promować aktywne spędzanie czasu. W tym 
roku program realizujemy pilotażowo, ale mam nadzieję, 
że w przyszłym roku obejmie on wszystkie nasze pla-
cówki - mówi zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt. 
Najaktywniejsze klasy, oddziały przedszkolne oraz in-
dywidualni uczestnicy otrzymają nagrody.
Kampania potrwa do 31 maja, a jej podsumowanie połą-
czone z wręczeniem nagród odbędzie się 15 czerwca na 
festynie „Rumia oczami dzieci”. 
/raf/

Na rowerze, rolkach 
i hulajNodze
Trwa ogólnopolska kampania pod 
nazwą „Rowerowy Maj”. Udział 
w niej bierze także Rumia. 

To rekord – mieszkańcy 
zgłosili 50 propozycji

Rumski Budżet Obywatelski cieszy się coraz większym powodzeniem wśród mieszkańców. 
W trwającej właśnie kolejnej edycji złożono aż 50 projektów. To absolutny rekord nie 
tylko w Rumi, ale też w porównaniu z innymi miastami z powiatu. 
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Najstarszy eksponat – wykona-
ny z naturalnych materiałów koń 
na biegunach ma blisko 160 lat! 
Wśród eksponatów znajdą się 
zabawki z XIX wieku, okre-
su międzywojennego oraz lat 
PRL. Zainteresowanie mogą 
budzić polskie lalki celuloido-
we z lat 40., czy niemiecka, 
wyprodukowana przez „Her-
man Pensky” w latach 1911-
1930. Starsi goście galerii roz-
poznają wśród modeli zabaw-
ki znane z dzieciństwa, czy-
li samochodziki typu AZAK 
z lat 70. i 80., różnej wielkości 
metalowe samochody, zabaw-
ki mechaniczne nakręcane na 
kluczyk czy misie trociniaki. 

Nie zabraknie starych rzut-
ników do wyświetlania bajek, 
dziecięcych maszyn do szycia 
oraz maszyn do pisania.
Ekspozycję urozmaicą stare 
zdjęcia dzieci z zabawkami oraz 
znane starszym pokoleniom kul-
towe gazetki dla dzieci, takie jak 
„Koziołek Matołek”, „Świersz-
czyk” czy „Miś”. 1 czerwca 
w ostatni dzień wystawy na 
dzieci odwiedzające Port Ru-
mia czekają specjalne zabawy, 
w tym przejażdżki samochodzi-
kami na pedały, drewnianą dre-
zyną, tricyklem z 1890 roku czy 
metalowym koniem na pedały. 
Nie zabraknie popularnych gier, 
takich jak piłkarzyki oraz zaba-

wy na ręcznie malowanym koniu 
na biegunach. Przez cały okres 
trwania wystawy goście będą 
mogli zajrzeć do unikatowego, 
projektora na świeczkę z 1900 
roku, w którym umieszczone 
jest szklane przeźrocze ukazują-
ce scenkę ze starej bajki. 
Wystawa zabytkowych zaba-
wek - od 20 maja do 1 czerw-
ca w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Eks-
pozycję będzie można oglądać 
w godzinach pracy galerii han-
dlowej. Gry i zabawy dla dzieci - 
w Dzień Dziecka od godz. 13.00 
do 18.00. Wstęp wolny. 
/raf/
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To nie wszystko – budowa wę-
zła integracyjnego wiąże się 
też z koncentracją różnych 
środków transportu w jed-
nym miejscu, połączeniem tu-

nelem dwóch części miasta 
i znacznym zwiększeniem ilo-
ści miejsc parkingowych. Spo-
re udogodnienia czekają też 
rowerzystów. 

Obecnie trwa wyburzanie 
budynków znajdujących się 
przy stacji SKM Janowo. 

Komunikacyjna 
rewolucja

Tunel łączący dwie części 
miasta, parkingi, ścieżki rowe-
rowe oraz wiaty autobusowe – 
to tylko część infrastruktury, 
która powstanie w ramach re-
alizacji węzła integracyjnego 
Rumia Janowo. Celem inwe-
stycji jest przede wszystkim 
usprawnienie ruchu drogowe-
go oraz modernizacja okolicz-
nej infrastruktury.
– Rumia jest podzielona tora-
mi kolejowymi, także jest to 
kluczowa inwestycja dla oko-
ło 15 tysięcy osób, które korzy-
stając z tunelu, nie będą mu-
siały objeżdżać miasta dooko-
ła. Oprócz tego powstanie 250 
miejsc parkingowych dla sa-
mochodów i parking rowerowy. 
Mamy nadzieję, że to spowodu-
je, iż mieszkańcy przesiądą się 

na kolej miejską – przyznaje 
burmistrz Michał Pasieczny.
Oznacza to, że powstanie 
funkcjonalny i spójny system 
komunikacji drogowej, a co 
za tym idzie – zwiększy się 
liczba pasażerów, a zmniej-
szą się korki i emisja spalin. 
Ponadto inwestycję poprze-
dził remont stacji kolejowej.

Kolejne działania
Wyburzenia potrwają oko-

ło dwóch tygodni. W związ-
ku z prowadzonymi praca-
mi gmina nie przewiduje żad-
nych utrudnień dla kierowców 
na drodze krajowej numer 6. 
Obecnie trwa opracowywanie 
dokumentacji niezbędnej do 
ogłoszenia przetargu. 
Na realizację tej inwestycji gmi-
na zdobyła już ponad 17 milionów 
złotych unijnego dofinansowa-
nia. Pozostałe środki zostały za-
bezpieczone w wieloletniej pro-
gnozie finansowej miasta.

Przypomnijmy, że celem reali-
zacji węzła Janowo jest przede 
wszystkim usprawnienie ru-
chu drogowego oraz moderni-
zacja okolicznej infrastruktury. 
Docelowo w Rumi powstanie 
funkcjonalny i spójny system 
komunikacji drogowej, a co za 
tym idzie – zwiększy się licz-
ba pasażerów, a zmniejszą się 
korki i emisja spalin.
Budowa planowo ma się za-
kończyć do 2020 roku.
/raf/

Od 1 KwieTnia w RUMi ObO-
wiązUją nOwe sTawKi za 
wywóz śMieci. jaK były 
wcześniej UsTaLOne Te 
OPłaTy, na jaKiej POdsTa-
wie i iLe One wynOsiły?

- Obowiązująca do tej pory, 
czyli do kwietnia br., stawka 
została ustalona na przeło-
mie 2012 i 2013 roku, w mo-
mencie uchwalenia przez 
Sejm tzw. ustawy śmiecio-
wej, która obciążyła tymi 
obowiązkami samorzą-
dy. Wówczas określono, że 
w Rumi miesięczna opłata za 
odbiór odpadów będzie wy-
nosić 11 złotych od osoby za 
odpady segregowane oraz 
19 złotych w przypadku bra-
ku segregacji.

czy MOżna zaTeM POwie-
dzieć, że sTawKi są „wy-
MUszOne”, POnieważ wy-
niKają wPROsT z KaLKU-
Lacji KOszTów wywOzU 
i gOsPOdaRKi OdPadaMi, 
KTóRe POnOsi MiasTO?

- Tak, zgodnie z ustawą gmi-
na nie może pobierać ani 
mniej, ani więcej pieniędzy 
od mieszkańców, niż kosztuje 
obsługa systemu. Oznacza to, 
że samorząd nie może na tym 
ani zarabiać, ani być stratny. 
A zatem kwoty te zostały wy-
liczone na podstawie przewi-
dywanych kosztów składo-
wych, które musi ponosić mia-
sto, czyli między innymi ilości 
generowanych odpadów oraz 
opłat związanych z ich wy-
wozem, składowaniem i se-
gregacją. Taka stawka obo-
wiązywała przez ponad 6 lat, 
a w tym czasie koszty składo-
we znacznie wzrosły.

zMiana OPłaT wPROwa-
dzOna Od KwieTnia bR., 
TO efeKT Uchwały, KTóRą 
Radni POdjęLi w gRUdniU 
UbiegłegO ROKU? dLacze-
gO gMina była zMUszO-
na wPROwadzić PieRwszą 
Od 2013 ROKU POdwyżKę 
"OPłaTy śMieciOwej"? 

- Ilość śmieci w porówna-
niu do 2014 roku wzrosła 
o 2 tysiące ton, co zwięk-
szyło roczną liczbę wy-
jazdów po odpady o około 
800. Opłata środowiskowa 
ustalana przez minister-
stwo w roku 2014 wynosi-

ła do 119 złotych na tonę, 
w roku 2019 jest to już 
do 170 złotych, a w roku 
2020 będzie wynosiła do 
270 złotych. Do tego nale-
ży oczywiście jeszcze doli-
czyć koszty i podwyżki na 
wysypisku.

– Na te zmiany mieszkańcy Rumi czekali od kilkudziesięciu 
lat, a odczuje je cała społeczność. Dzięki realizacji tej inwesty-
cji osoby zamieszkujące Janowo w końcu będą mogły pojechać 
do pracy czy po zakupy bez objeżdżania miasta dookoła. Jed-
nocześnie zmniejszy się natężenie ruchu w centrum. Dodatko-
wo zdecydowanie łatwiej będzie też przesiąść się z auta czy ro-
weru do kolejki. Jestem przekonany, że to milowy krok w stro-
nę lepszego systemu komunikacyjnego w naszym mieście. 

Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi”

Węzeł integracyjny – 
ruszyły wyburzenia

Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem terenu pod największą w historii Rumi inwestycję. Węzeł zintegruje komunikację 
publiczną oraz samochodową, zmniejszy korki na drogach w mieście oraz umożliwi łatwą przesiadkę z jednego środka transportu na inny. 

Podwyżka opłat była koniecznością
O zmianach w systemie opłat za wywóz i gospodarkę odpadami rozmawia-
my z arielem sinickim, przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi.

czy TO wszysTKie nieza-
Leżne Od gMiny czynniKi 
wPływające na POdnie-
sienie sTawKi za OdbióR 
OdPadów?

- Nie, jest ich więcej. Przez 
ostatnich sześć lat stop-
niowo wzrastały ceny ener-
gii, paliwa, ubezpieczeń 
oraz koszty zatrudnienia. 
Na wzrost opłaty śmiecio-
wej wpływa też utrzyma-
nie ulicznych pojemników 
na odpady, których w mi-
nionych latach - na wnio-
sek samych rumian - przy-
było około 300. Wszystko to 
powoduje, że od 2013 roku 
koszty utrzymania systemu 
odbioru odpadów od miesz-
kańców wzrosły z około 3,6 
do ponad 7 milionów zło-
tych, czyli praktycznie dwu-
krotnie. Dodatkowo miasto 
jest zobowiązane do stałego 
podnoszenia odsetka segre-
gowanych śmieci. Na chwilę 
obecną mieścimy się w nor-
mach, ale jeżeli nie będzie-
my stale poprawiali naszej 
segregacji, spadną na nas 
duże kary.

w efeKcie Od KwieTnia 
OPłaTy wzROsły. iLe Obec-
nie wynOszą?

- Miesięczna stawka za od-
pady komunalne zbierane 
w sposób selektywny wyno-
si 15 złotych od osoby, na-
tomiast jeśli nie są segre-
gowane, kwota wzrasta do 
40 złotych od osoby. Wzrost 
opłaty za odpady niesegre-
gowane sprawił, że prawie 
wszyscy mieszkańcy Rumi, 
którzy dotychczas nie se-
gregowali śmieci w domach 
jednorodzinnych, zmienili 
zdanie i zaczęli to robić.

RUMia nie jesT jedyną 
gMiną, KTóRa w OsTaT-
niM czasie wPROwadziła 
zMiany w OPłaTach?

- Można powiedzieć, że w ca-
łej Polsce „era tanich śmieci” 
się skończyła. Praktycznie 
we wszystkich okolicznych 
gminach, w których roz-
strzygnięto nowe przetar-
gi, mieszkańcy płacą więcej 
niż u nas, przykładem może 
być Kosakowo czy Pruszcz 
Gdański. W gminach, które 
mają jeszcze stare umowy 
i dopiero przygotowują się 
do ogłoszenia przetargów, 
wszyscy zdają sobie spra-
wę, że duże podwyżki, nawet 
stuprocentowe, ich nie omi-
ną. To nieuniknione.
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Unikat na skalę województwa
To nie będzie ani zwyczajna biblioteka, ani zwyczajne miejsce do przechowywania cennych zbiorów wydawniczych. Książnica prof. Gerarda 
Labudy, powstająca w Wejherowie, ma być unikatowym miejscem na skalę co najmniej województwa, a być może nawet kraju. 

Prace budowlane zostały zakoń-
czone, a kilka dni temu otwarto 
oferty złożone w ramach prze-
targów na prace wykończenio-
we i wyposażenie obiektu. 

Ma to być nowoczesny, multi-
medialny obiekt, łączący funk-
cje biblioteki, zbioru bezcen-
nych ksiąg i innych wydawnictw 
(zbieranych przez prof. Labudę 

przez całe życie), muzeum, pla-
cówki edukacyjnej oraz miejsca, 
gdzie organizowane są rozmaite 
spotkania i eventy. 
Prace budowlane dobiegły koń-
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ca, obiekt będzie teraz wykań-
czany i wyposażany. Przetargi 
na wykończenie i wyposażenie 
zostały ogłoszone już wcześniej, 
niedawno dokonano otwarcia 

kopert z ofertami. Niedługo za-
tem powinniśmy wiedzieć, jaki 
będzie ostateczny koszt i termin 
otwarcia książnicy. 
Obiekt zwiedził Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. Nie ukrywał, że 
jest pod ogromnym wrażeniem. 
- Najbardziej zaskakuje to, że 
wewnątrz obiektu jest tak dużo 
przestrzeni i tak dużo pomiesz-
czeń – podkreślił  Mieczysław 
Struk. - Z zewnątrz wydaje się, 
że powstająca książnica to nie-
duży, kameralny budynek. Po 
wejściu do wewnątrz okazuje 
się, że jest zupełnie inaczej. To 
miejsce ma ogromny potencjał.
Jednocześnie marszałek zade-
klarował, że powiat wejherowski 
może liczyć na kolejną dotację 
z budżetu województwa na wy-
posażenie obiektu. 
- Książnica będzie unikato-
wym zbiorem dziedzictwa kul-
turowego Pomorza oraz bę-
dzie pełnić funkcję edukacyj-
ną i zwiększy ruch turystyczny 
w naszym powiecie – wyjaśnia 
Jacek Thiel, wicestarosta wej-
herowski. - Środki, jakie zosta-

ły zarezerwowane na stworze-
nie tej nowej instytucji, to 4,5 
mln zł. Z tego ok. 1,5 mln zł uda-
ło się uzyskać z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego, 0,5 mln 
zł z Ministerstwa Kultury, 200 
tys. zł z budżetu miasta. Reszta 
to pieniądze z budżetu powiatu 
wejherowskiego. Dla powiatu to 
spory wydatek, ale w kulturę za-
wsze warto inwestować.
W książnicy będą zgromadzone, 
opracowywane i udostępnia-
ne zbiory prof. Gerarda Labu-
dy, ponadto prowadzone będą 
zajęcia edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży, znajdą się tu m.in.: 
sala pamięci, miejsca ekspozy-
cyjne wyposażone w nowocze-
sny sprzęt multimedialny, sala 
konferencyjna, sale wystawo-
we, planowane jest organizowa-
nie tu wielu wydarzeń kultural-
nych. Planowany termin otwar-
cia instytucji to jesień bieżące-
go roku. Jest już gotowa kon-
cepcja na wyposażenie obiektu 
i według tej koncepcji będzie to 
realizowane. 
Rafał Korbut

REKLAMA U/2019/RL
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Budowa miasta 
wciąż trwa

Ostatnie lata dla Rumi to szybki rozwój i wiele inwestycji. Władze miasta inwestują w rozmaite dziedziny życia – od infrastruktury 
drogowej, poprzez rozbudowę obiektów sportowych aż po budowę mieszkań komunalnych. 
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Rumskie inwestycje, realizowane już od pewnego czasu, weszły 
w kolejne etapy i coraz bliżej jest ich zakończenia. Trwa m.in. bu-
dowa bieżni przy stadionie MOSiR, kładki nad Zagórską Strugą 
czy też pierwszych od ponad 25 lat mieszkań komunalnych. 

Zagórze i Góra Markowca
Ta inwestycja po ukończeniu całkowicie odmieni część miasta. 
Góra Markowca odmieni swoje oblicze, zrewitalizowana zostanie 
także dzielnica Zagórze. Dobiega końca budowa kładki pieszo-ro-
werowej nad Zagórską Strugą, usytuowanej równolegle do istnie-
jącego mostu przy ulicy Sabata. W ramach inwestycji wybudowa-
ny zostanie także fragment chodnika oraz ścieżki rowerowej.
Postępuje też remont czterech budynków na osiedlu Zagórze oraz wy-
łoniono wykonawców remontu kolejnych trzech budynków. Ponadto 
opracowywana jest dokumentacja przetargowa na zagospodarowanie 
terenu osiedla. Zakres prac będzie obejmował m.in. powstanie placu za-
baw, miejsc parkingowych, oświetlenia i wymianę przyłączy. 

Nowy skwer w mieście

U zbiegu ulic Derdowskiego i Wybickiego powstanie nowy 
skwer. Został już przygotowany program funkcjonalno-użytko-
wy oraz dokumentacja przetargowa, kolejnym krokiem będzie 
ogłoszenie przetargu. Inwestycja jest realizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Celem przedsięwzięcia jest m.in. 
podniesienie jakości przestrzennej miejsca, w którym odbywa-
ją się uroczystości związane z obchodami rocznic ważnych wy-
darzeń lokalnych i państwowych.

Miasteczko rowerowe
Postępują prace związane z wykonaniem miasteczka rowerowe-
go przy ulicy Topolowej, składającego się m.in. z ciągów komu-
nikacyjnych, znaków drogowych i obiektów małej architektury. 
Obecnie trwają prace brukarskie. Zostały już ułożone obrzeża, 
poszczególne warstwy podbudowy oraz część kostki brukowej. 
Inwestycja jest realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Szkolna winda
Zakończono betonowanie szybu windy i rozpoczęto jego do-
cieplanie – elewacja jest już częściowo wykonana. Inwestycja 
została dofinansowana ze środków zewnętrznych. Przedsię-
wzięcie jest realizowane głównie z myślą o osobach niepełno-
sprawnych – nie tylko uczniach największej w mieście szko-
ły, ale i pracownikach, rodzicach oraz gościach. Szacunkowy 
koszt inwestycji to około 300 tysięcy złotych, z czego blisko 
30% stanowią środki zdobyte z PFRON-u. 

Bieżnia na stadionie 
To jedna z większych i ważniejszych inwestycji w Rumi. Stadion 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zyska nową funkcjonal-
ność. Zakończyły się prace ziemne, z wyjątkiem ostatecznego 
ukształtowania terenu od strony zachodniej bieżni. Wykonano 
odwodnienie, a także podbudowy bieżni oraz nawierzchni stano-
wisk lekkoatletycznych z asfaltobetonu. Powstały również fun-
damenty pod słupy oświetleniowe i okablowanie. Inwestycja zo-
stała dofinansowana ze środków zewnętrznych. 
/raf/

Mieszkania komunalne
Trwa budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy 
Żwirki i Wigury. Obecnie postępują prace murarskie na trzecim, 
czyli ostatnim piętrze. Budowa powinna się zakończyć na po-
czątku przyszłego roku. Koszt tej inwestycji to prawie 5,5 mi-
liona złotych. To bardzo ważna inwestycja dla miasta, ponieważ 
w Rumi od wielu lat nie powstały żadne mieszkania komunalna, 
a lista oczekujących jest długa. 
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Co trzeba zrobić? Wystarczy 
zachęcić jak najwięcej osób 
do wzięcia udziału w wybo-
rach do Parlamentu Europej-
skiego. A jest o co walczyć, bo 
można wygrać dwumiesięczną 
podróż po Europie z osobą to-
warzyszącą lub wycieczkę ze 
znajomymi do Brukseli!
Konkurs „Weź zagłosuj”, mający 
na celu zwiększenie frekwen-
cji w zbliżających się wyborach 
do PE, organizowany jest przez 

Obszar Metropolitalny Gdań-
sk-Gdynia-Sopot. Ideą konkur-
su jest spowodowanie zainte-
resowania młodych osób oraz 
ich rodzin i otoczenia udzia-
łem w wyborach, zachęcenie do 
twórczej interpretacji znaczenia 
członkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej oraz pokazania korzy-
ści wynikających z funkcjono-
wania we Wspólnocie Europej-
skiej – zarówno w małych gmi-
nach, jak i dużych miastach.

Konkurs skierowany jest do 
młodzieży w wieku od 14 do 21 
lat, mieszkającej lub uczącej się 
na terenie Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Akcję promującą udział w gło-
sowaniu w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego należy 
zrealizować do 26 maja.  
Uczestnik konkursu sam wybie-
ra formę inicjatywy, którą może 
być: kampania w mediach spo-
łecznościowych lub akcja prze-

prowadzona w “realu”, np. flash 
mob, debata, happening itp.
Inicjatywę można zgłosić do 
konkursu w dwóch katego-
riach: jako osoba indywidual-
na (w wieku 18 do 21 lat) lub 
jako zespół złożony z 2 do 5 
osób (w wieku 14-21 lat).
Dla każdej kategorii przewi-
dziano inne nagrody. W kate-
gorii “inicjatywa przygotowana 
przez osobę indywidualną” – 3 
równorzędne nagrody w po-

staci dwóch 2/3-miesięcznych 
biletów Interrail dla laureata/
laureatki oraz osoby towarzy-
szącej oraz stypendium na po-
dróż w wysokości 5000 zł.
W kategorii „inicjatywa przy-
gotowana przez zespół” – 6 
równorzędnych nagród w po-
staci 2-dniowego wyjazdu ca-
łego zwycięskiego zespołu do 
Parlamentu Europejskiego. 
Organizator przewiduje przy-
znanie nagrody dodatkowej 

bez kategorii w postaci wyjaz-
du do Warszawy - zwiedzanie 
Parlamentu RP.
Wszystkie informacje o konkur-
sie można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.wezzaglosuj.pl 
lub na portalu społecznościo-
wym www.facebook.com/wezza-
glosuj. Zasady i warunki udziału 
w konkursie określone są w re-
gulaminie. Zgłoszenia można 
wysyłać do dnia 28 maja.
/raf/

„Weź zagłosuj” - zachęć 
i wygraj podróż po Europie!

Już niedługo odbędą się wybory do Europarlamentu. Aby zachęcić jak najwięcej osób do udziału w nich, zorganizowano konkurs dla młodzieży. 

REKLAMA 6/2019/PR

- Środki unijne to gigan-
tyczny zastrzyk rozwojo-
wy dla naszych miast, dzię-
ki czemu pomału gonimy 

Europę. Realizujemy coraz więcej inwestycji służących 
mieszkańcom Rumi – jak choćby tunel w Janowie, Góra 
Markowca, place zabaw (Różana, Topolowa), moder-
nizacja i termomodernizacja  szkół, wyposażenie i do-
datkowe zajęcia w przedszkolach i szkołach, likwidacja 
200 pieców węgłowych w Rumi, nowy dworzec kolejowy 
w Janowie, wybudowane ulice Towarowa i Cegielniana, 
czy przyszły nowy przystanek SKM Rumia Biała Rzeka. 
A przecież to tylko część bardzo ważnych inwestycji re-
alizowanych przy współudziale środków unijnych, które 
powodują, że nasze miasto staje coraz bardziej atrakcyj-
ne zarówno dla mieszkańców, jak i firm. Za tym idą co-
raz większe wpływy z podatków dla miasta, które może 
realizować więcej zadań społecznych i inwestycyjnych. 
Większa ilość miejsc pracy to też możliwość wyboru lep-
szej pracy, często o wyższym wynagrodzeniu. Dlatego też 
tak bardzo dążymy do ściągnięcia większej ilości przed-
siębiorstw na granicy z Kazimierzem. Obecne wybory 
do Europarlamentu będą kluczowe jeśli chodzi o wyso-
kość kolejnych środków unijnych dla Polski i dla nasze-
go regionu. Wybierając sprawdzonych ludzi, którzy spo-
wodowali, że w latach 2014-2020 Polska ma największe 
dotacje ze wszystkich krajów Unii Europejskiej (ok. 500 
miliardów złotych !) mamy pewność, że ponownie jest 
ogromna szansa na bogate rozdanie dla Polski. Wybiera-
jąc innych , niesprawdzonych – mamy wielki znak zapy-
tania. Polska może stracić nawet 200-300 miliardów zło-
tych na rozdaniu. Tak więc ja z całą pewnością zagłosuję 
na Janusza Lewandowskiego (Koalicja Europejska) - jed-
nego ze współtwórców i negocjatorów obecnego budże-
tu unijnego. Wierzę, że dzięki temu Polska jak i nasz re-
gion będzie ponownie mógł korzystać z olbrzymich dota-
cji, spełniając oczekiwania inwestycyjne jak i społeczne 
mieszkańców. Gorąco zachęcam do udziału w wyborach.

”

Unia to rozwój 
i lepsze życie

Michał Pasieczny,
burmistrz Rumi
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Mija 15 lat obecności Polski w Unii europejskiej. O naszym 
członkowstwie, roli samorządu oraz przyszłości Ue rozma-
wialiśmy z europosłem januszem Lewandowskim. 

15 lat w Unii Europejskiej.
Jak dużo zyskał powiat?

Niedawno minęło 15 lat od momentu, gdy Polska stała się częścią Unii Europejskiej. 
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie zorganizowano konferencję, podczas której 
podsumowano te lata. Uczestniczył w niej Mieczysław Struk, marszałek województwa. 
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Unia Europejska spowodowała 
spore zmiany w niemal wszyst-
kich dziedzinach życia. To nie 
tylko inwestycje, które zosta-
ły zrealizowane dzięki pienią-
dzom z funduszy unijnych, ale 
także swoboda podróżowania, 
możliwość nauki na wyższych 
uczelniach we wszystkich kra-
jach należących do UE otwar-
cie zagranicznych rynków pra-
cy i wiele innych. 
- Unia Europejska to wiele 
aspektów odczuwalnych dla Po-
laków – powiedział Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. - Nie sposób nie 
wspomnieć o swobodzie podró-
żowania, gdy jako pełnoprawni 
członkowie wspólnoty europej-
skiej możemy przekroczyć gra-
nicę i pojechać np. do Niemiec, 
Holandii, Wielkiej Brytanii i in-

nych krajów tylko z dowodem 
osobistym. Trudno nie zauwa-
żyć też, że bez żadnych pro-
blemów możemy dokonywać 
sprzedaży naszych produktów 
do innych krajów, a wcześniej 
tego nie było. Kolejna spra-
wa to swoboda w podejmowa-
niu pracy, zarówno tych prost-
szych, jak i tej wymagającej 
najwyższych kwalifikacji. Dla 
młodych ludzi ogromną szansą 
jest możliwość studiowania na 
europejskich uniwersytetach – 
korzystają z tego dziesiątki ty-
sięcy osób! Tych walorów jest 
oczywiście o wiele więcej.
Dzięki członkostwu w Unii Eu-
ropejskiej spore zmiany zaszły 
też w powiecie wejherowskim. 
- Dzięki naszemu wejściu do UE 
mogliśmy aplikować o środki 
zewnętrzne – wyjaśnia Gabrie-
la Lisius, starosta wejherow-
ski. - W ciągu ostatnich 15 lat 
jako powiat pozyskaliśmy 185 
mln zł. Jeśli do tego doliczyli-
byśmy środki pozyskane przez 
poszczególne gminy, byłoby ich 

znacznie więcej. Były to zarów-
no środki na cele infrastruktu-
ralne w zakresie dróg, termo-
modernizacji, budowy sal gim-
nastycznych, budowy obiektów 
kulturalnych, ale także środki, 
dzięki którym zrealizowaliśmy 
projekty dotyczące aktywizacji 
osób bezrobotnych, zapobie-
ganiu wykluczeniu społeczne-
mu, wymiany młodzieży, pod-
niesienia jakości kształcenia 
i wiele innych. To projekty do-
tyczące każdej dziedziny życia, 
dotyczące zarówno osób star-
szych, jak i ludzi młodych. Jeśli 
ktoś spojrzy, jak wyglądało ży-
cie w powiecie wejherowskim 15 
lat temu, to dostrzeże ogromną 
zmianę. Jakie będą środki w ko-
lejnej perspektywie? Dziś trud-
no to ocenić. Na pewno będą 
mniejsze, bo jako Polska moc-
no się rozwinęliśmy i na wspar-
cie czekają kraje biedniejsze. 
Ale zawsze jest coś do zrobie-
nia i nadal będziemy się o środ-
ki unijne ubiegać.
/raf/

Unia odmieniła losy Polski

Mija 15 LaT Od MOMenTU wejścia POLsKi 
dO Unii eUROPejsKiej. dLaczegO wyda-
Rzenie TO nazywane jesT PRzełOMOwyM 
w najnOwszej hisTORii naszegO KRajU? 

- Przyjęcie Polski do NATO - 20 lat temu, jak 
i nasze wejście do Unii Europejskiej - 15 lat 
temu, zupełnie odmieniło losy naszego kraju. 
Po stuleciach burzliwej historii, kraj tylekroć 
najeżdżany, okupowany i łupiony znalazł miej-
sce w wspólnocie krajów demokratycznych. 
Znaleźliśmy się w systemie zbiorowego bez-
pieczeństwa i ogromnych szans rozwojowych. 
Unia Europejska to największy w świecie ob-
szar wolności obywatelskich, swobody podró-
żowania, studiowania i pozyskiwania pracy. 
To coś więcej niż fundusze, ale pozyskanie w la-
tach 2004-18 ponad 107 mld euro (około 460 
mld zł) netto - czyli po odliczeniu składki - zu-
pełnie odmieniło Polskę. Mamy prawdziwie eu-
ropejską infrastrukturę, inaczej wyglądają szko-
ły i szpitale, zainwestowano w ochronę środowi-
ska i modernizację rolnictwa. Oznacza to lepszą 
jakość życia w mieście i na wsi. No i wypięknia-
ła nam Polska! Wybierając Unię, Polacy wybrali 
bezpieczną przyszłość i możliwości rozwojowe, 
jakich nie miały poprzednie pokolenia Polaków.  

jaKie MOżLiwOści finansOwe i ORgani-
zacyjne zysKały POLsKie saMORządy - 
dzięKi ObecnOści w sTRUKTURach Unii 
eUROPejsKiej? 

- W obecnej Perspektywie Finansowej 2014-
20, której czuję się współautorem, samorządy 

konsumują jedną trzecią rekordowego unij-
nego tortu. Samorządy wiedzą najlepiej, jak 
dzielić fundusze, bo są najbliżej ludzi. I robią 
to mądrze, co wyróżnia nasz kraj na tle ca-
łej Europy. Są oczywiście chybione inwesty-
cje - mam zastrzeżenia co do ilości aquapar-
ków i lotnisk. Samorządy zostały wyposażone 
w duże kompetencje i ponoszą wielką odpo-
wiedzialność, ale cierpiały na brak środków. 
Wraz z Unią Europejską pojawił się w samo-
rządach pieniądz inwestycyjny. 

czy POMORze, w TyM TaKże nasz saMO-
Rząd, wyRóżnia się na TLe całej POL-
sKi w zaKResie inTegRacji eUROPej-
sKiej, POzysKiwania śROdKów, OTwaR-
TOści na wsPóLnOTę? 

- Jestem dumny z Pomorza, bo nasz region 
nie dał się oszukać i ceni sobie europejskie 
wartości. Jest regionem wolności i solidar-
ności! Jest ogólnopolskim liderem w po-
zyskaniu i wykorzystaniu środków unij-
nych. Rozpiera mnie duma, gdy widzę Po-
morską Kolej Metropolitalną, czy jadę tune-
lem pod Martwą Wisłą, a takich przełomo-
wych inwestycji jest więcej. Pomorze jest 
krajowym pionierem w sięganiu po środki 
zwrotne, zwłaszcza z programu Jeremi, ad-
resowanego do małych i średnich przed-
siębiorstw. Liczby są imponujące. Z po-
przednie Perspektywy 2007-13 zrealizowa-
no 6300 projektów z dofinansowaniem Unii 

rzędu 21 mld zł. Z obecnej, tej „mojej” po-
zyskano już 17,5 mld zł na 2400 Projektów, 
a przecież budżet 2014-20 dopiero się roz-
pędza, z uwagi na opóźnienie na starcie. 
Na tym się nie kończy, bo Pomorze jest otwar-
te na współpracę w ramach makroregionu Mo-
rza Bałtyckiego, co zagęszcza kontakty mię-
dzynarodowe i niesie dodatkowe korzyści. 

jaK Ocenia Pan MOżLiwOści POzysKiwa-
nia KOLejnych śROdKów eUROPejsKich 
w najbLiższych ROzdaniach bUdżeTO-
wych - czy Uda się UTRzyMać dOTychcza-
sOwą dynaMiKę w zaKResie POzysKiwania 
fUndUszy na ROzwój POLsKich MiasT? 

- Bardzo mocno odczuwamy, że po roku 2015 
zmienił się klimat wokół Polski, z uwagi na styl 
rządzenia krajem, który nie pasuje do reguł Unii 
Europejskiej. Wygląda na to, że wyniknie z tego 
namacalna, wielomiliardowa szkoda dla Pomo-
rza i całej Polski. Wyjściowa propozycja Komisji 
Europejskiej na lata 2021-27 jest dla Polski nieko-
rzystna. W spójności tracimy aż 20 mld zł. w sto-
sunku do tego, co teraz mamy, a Fundusz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich jest cięty o 27 procent.
Nie wiadomo kiedy i jak ta rozgrywka o przy-
szłość się skończy, ale pieniędzy będzie na 
pewno mniej i będą trudniejsze do wzięcia. 
Wraz z europosłem Janem Olbrychtem zadba-
liśmy o to, by stanowisko Parlamentu Europej-
skiego, który jest partnerem rządów w bata-
lii o budżet, było korzystne dla naszego kraju 
- by fundusze na spójność i Wspólną Politykę 
Rolną dla Polski mogły pozostać na obecnym 
poziomie. Niestety, nasz rząd ma słabe karty 
w tej rozgrywce. Dochodzi do tego niewiado-
ma Brexitu. Wobec wielu znaków zapytania, 
co do przyszłości, należy w pełni wykorzystać 
wszystko to, co zagwarantowano dla Polski na 
lata 2014-20. Co do Pomorza jestem spokojny, 
byle tylko władza centralna nie przeszkadzała. 
Pomorze ma dobrych gospodarzy!
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– Chcemy, aby plac zabaw 
zlokalizowany w Parku 
Starowiejskim przy Miej-
skim Domu Kultury zmie-
nił swoje oblicze, i to bez 
inwestowania gminnych 

pieniędzy – podkreśla Ariel Sinicki, przewodniczący rady 
miejskiej. – Dzięki udziałowi w tym konkursie, nadgry-
ziony zębem czasu plac zabaw może się stać wyjątko-
wym obiektem, wyposażonym między innymi w urzą-
dzenia do balansowania ciałem, trampolinę czy pole do 
gry w kapsle oraz twistera.

ariel sinicki
przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi

”
Internetowe głosowanie, dzięki 
któremu Rumia może się wzbo-
gacić o Podwórko Talentów Ni-
vea, jest już za półmetkiem. 
A jest o co walczyć, ponieważ 
główną wygraną jest budowa 
obiektu o wartości aż 250 tysię-
cy złotych. Podwórko Talentów 
miałoby powstać w Parku Sta-
rowiejskim, przy Miejskim Domu 

Kultury. Rywalizacja jest zacie-
kła, dlatego gmina apeluje do 
mieszkańców o kolejne głosy.
Do tej pory na terenie całego 
kraju powstało 40 Podwórek Ta-
lentów. Najbliższe znajduje się 
w Elblągu, gdzie mieszkańcy, 
zwłaszcza ci najmłodsi, chętnie 
z niego korzystają, zdobywając 
wiedzę i poprawiając kondycję. 

Każde z Podwórek Talentów, 
dzięki nowoczesnym urządze-
niom instalowanym w 3 róż-
nych strefach (sportowej, na-
ukowej i artystycznej) poprzez 
zabawę kształtuje sprawność, 
wiedzę oraz wyobraźnię dzieci. 
Rokrocznie od 2017 roku przy-
bywa ich 20 w całej Polsce.
W tegorocznym głosowaniu, 

wśród miejscowości liczących 
od 20 do 60 tysięcy mieszkań-
ców, Rumia znajduje się obec-
nie na 3. miejscu. Obiekt otrzy-
ma tylko 5 gmin, które uplasu-
ją się w czołówce. Aby utrzy-
mać tę pozycję do końca gło-
sowania, czyli do 20 czerwca, 
przedstawiciele Rumi raz jesz-
cze apelują o głosy.  
– Nasza przewaga nad kolejnymi 
miastami w walce o Podwórko 
Talentów jest wysoka, ale prze-
stała wzrastać, dlatego musi-
my być czujni – mówi przewod-
niczący rady miejskiej Ariel Si-
nicki. – Dalej, Rumio, walczymy 
i codziennie głosujemy. Nie daj-
my się dogonić i powiększajmy 
przewagę, aby w końcówce gło-
sowania nie było niespodzianek.
Aby pomóc gminie w osiągnię-
ciu celu, wystarczy wejść na stro-
nę www.podworko.nivea.pl, za-
rejestrować się, wybrać plac za-

Walka o podwórko – 
każdy głos się liczy!

Trwa zacięta walka, w której zwycięzcy otrzymają wyjątkowy „prezent” - budowę Podwórka Talentów. W internetowym głosowaniu 
Rumia obecnie znajduje się na trzecim miejscu i ma ogromną szansę na wygraną. 

REKLAMA U/2019/PRREKLAMA U/2019/PR

baw przy Miejskim Domu Kultury 
w Rumi i każdego dnia oddawać 
głos. Można też skorzystać ze 

specjalnej aplikacji o nazwie Po-
dwórko Talentów Nivea 2019.
/raf/
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– Na każdego czekał pilot, któ-
ry oprowadzał po szkole, opo-
wiadając o swojej nauce w I LO 

i przedstawiając aktualne pro-
jekty edukacyjne – mówi Dyrek-
tor Powiatowego Zespołu Szkół 

nr 1 w Rumi Lucyna Penkowska.
 Gimnazjaliści z zainteresowa-
niem zwiedzali szkołę, oglą-

„Piknik wiosenny” 
u Książąt

To był niezapomniany dzień, pełen wrażeń, słońca i dobrej muzyki. A do tego mnóstwo aromatycznej kiełbaski z grilla dla wszystkich 
uczestników pikniku. Tak wyglądał dziedziniec szkoły 27 kwietnia podczas tegorocznego Dnia Otwartego.

dając z wielką uwagą m.in. do-
świadczenia chemiczne wraz 
z rzeczywistą piramidą żywie-
niową, prezentującą profil me-
dyczny. Nie obyło się również 
bez śmiechu. Wszyscy zu-
chwalcy, którzy podjęli wyzwa-
nie mat-fizu mieli nie lada kło-
pot z doprowadzeniem fryzury 
do porządku dziennego. Choć 
trzeba przyznać, że niektórym 
uczniom nowy outfit przypadł 
do gustu. Tego dnia nie zabra-
kło również ciekawych zagadek 
przygotowanych dla wszyst-
kich gości dzięki wykorzysta-
niu nowoczesnych technologii. 
Wytężyć umysły musieli ma-
tematycy oraz przyszli ekono-
miści, którzy stanęli w szranki 
z uczniami szkoły. Zaintereso-
wani profilem sportowym mo-
gli zobaczyć mecz siatkówki 
w wykonaniu żeńskiej repre-
zentacji I LO. 

Tego dnia nie zabrakło rów-
nież stoisk degustacyjnych, 
pokazu pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz spekta-
klu grupy teatralnej. Jednym 
słowem dużo się działo.

– Dziękujemy wszystkim Go-
ściom za udział w naszym pik-
niku. I mamy nadzieję, że zoba-
czymy się we wrześniu – doda-
je Dyrektor PZS nr 1 w Rumi.
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Drugie życie używanych 
przedmiotów

W Miejskim Domu Kultury 
w Rumi spotkali się wielbiciele 
śpiewu, którzy chcieli nie tylko 
sprawdzić swoje umiejętności 
i możliwości, ale też zyskać szan-
sę na dalszy rozwój. Przesłucha-
nia uczestników konkursu trwa-
ły blisko 5 godzin! W końcu jury 
wyłoniło finałową dziesiątkę. 
Konkurs cieszy się coraz więk-
sza popularnością, w tegorocz-
nej edycji wzięli udział wokaliści 
nie tylko z Rumi, ale też z Wej-
herowa, Redy, Gdyni i Gdańska. 
Finalistami projektu Rumski 
Wokal 2019 ostatecznie zosta-
li: Anna Semerling, Aleksandra 
Raduła, Benita Baczewska, Nela 

Szmelter, Kinga Włodarkiewicz, 
Łukasz Myszk, Maciej Bartecki, 
Julia Potrykus, Wioletta Słodka 
oraz Magdalena Mrówczyńska.
Wybrana przez jury dziesiąt-
ka weźmie udział w obowiąz-
kowych warsztatach doty-
czących wokalu, technik od-
dechowych oraz interpretacji 
piosenki. Zajęcia poprowadzą 
Krzysztof Brzozowski oraz 
Marzena Graczyk. Zwieńcze-
niem będzie występ podczas 
gali finałowej konkursu, która 
odbędzie się w czerwcu. 
Tegorocznym tematem prze-
wodnim projektu są piosen-
ki bardów polskiej i zagranicz-

nej estrady. W finale usłyszymy 
między innymi utwory Bułata 
Okudżawy, Kaczmarskiego czy 
Wysockiego. Gościem specjal-
nym wydarzenia będzie ukra-
iński pieśniarz Volodymyr Bilo-
kur, znany jako Volodia.
– Cieszę się, że po raz kolejny 
będziemy mieli okazję pomóc 
pełnym pasji ludziom w ich ar-
tystycznym rozwoju. To wielki 
skarb mieć takie hobby, któ-
remu człowiek w pełni się od-
daje – podkreśla Agnieszka 
Skawińska, dyrektor Miejskie-
go Domu Kultury. – Poprzed-
nie edycje pokazały, jak fan-
tastycznie potoczyły się losy 
wokalne niektórych naszych 
finalistów. Myślę, że w tym 
roku również zaskoczy nas 
nie jeden uczestnik. Czasem 
wystarczy nacisnąć w czło-
wieku odpowiedni guzik, a on 
potem sam wznosi się coraz 
wyżej i wyżej. Pięknie się na 
to patrzy. 
Finaliści otrzymają nagrody rze-
czowe, a zwycięzca możliwość 
nagrania demo w profesjonal-
nym studio nagrań. W dalszej 
perspektywie wokaliści będą 
mogli również zaprezentować 
się szerszej publiczności pod-
czas miejskich wydarzeń.
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Talenty z wyjątkowymi głosami Rumia świętowała 200. urodziny 
Stanisława Moniuszkichyba każdy kiedyś marzył, żeby zostać sławnym piosen-

karzem. już po raz czwarty w Rumi zorganizowano konkurs, 
którego celem jest wyłonienie najlepszych wokalistów. 5 maja 1819 roku - to dzień, w którym urodził się stanisław 

Moniuszko. w całym kraju (także w Rumi) zorganizowano 
obchody upamiętniające okrągłą rocznicę jego urodzin. 

Impreza, która polega na wy-
przedaży „skarbów” z szaf 
i szafek, za każdym razem cie-
szy się sporym zainteresowa-
niem. Organizuje ją Stowarzy-
szenie Ludzi Aktywnych - SLA 
RUMIA, wraz z Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w Rumi.
Również tym razem już od rana 
na kupujących czekały stoiska, 
które wypełniły nie tylko halę wi-
dowiskowo-sportową MOSiR-u, 
ale także antresolę obiektu. Rum-
ska Szafa Otwarta była znakomi-
tą okazją, aby nabyć ciekawe rze-
czy w dobrej cenie. Oprócz ubrań, 
butów i torebek, na straganach 
nie zabrakło rękodzieła, gier plan-
szowych dla dzieci, ozdób i biżu-
terii. Na zgłodniałych czekała ka-
wiarenka ze słodkimi przysmaka-
mi oraz bigosem. 
- To świetna okazja do przewie-
trzenia szaf i sprzedania nieuży-

wanej zawartości – powiedziała 
Małgorzata Klawiter-Piwowar-
ska, prezes Stowarzyszenia Lu-
dzi Aktywnych. – Chodzi o to, 
by używane przedmioty dalej 
służyły swoim nowym właści-
cielom. Nadawanie używanym 
przedmiotom drugiego życia nie 
jest jednak naszym jedynym ce-
lem. Organizując Rumską Szafę 
Otwartą chcemy nie tylko dbać 
o środowisko, ale też zbliżać do 
siebie rumian i doprowadzać 
do tego, by rodziły się pomysły 
związane z biznesem i przedsię-
biorczością.
Po raz pierwszy Rumska Szafa 
Otwarta odbyła się pod koniec 
2017 r. i od razu stała się „strza-
łem w dziesiątkę”. Wziąwszy pod 
uwagę dotychczasowy sukces 
tego przedsięwzięcia, planowa-
ne są jego kolejne edycje.
/raf/

Ubrania, dodatki, zabawki, starocie, książki i płyty to tylko niektóre przedmioty, jakie można było nabyć podczas czwartej 
edycji Rumskiej Szafy Otwartej.

W niedzielę 5 maja minęło do-
kładnie 200 lat od urodzin tego 
wybitnego polskiego kompo-
zytora. W wielu miejscowo-
ściach zorganizowano kon-
certy i wystawy upamiętniają-
ce artystę. W obchody włączył 
się również Miejski Dom Kultu-
ry, który zorganizował werni-

saż podsumowujący konkurs 
malarski. 
Konkurs został ogłoszony w lu-
tym i jego tematem przewod-
nim był portret Stanisława Mo-
niuszki albo scena rodzajowa 
związana z operą „Halka” lub 
„Straszny Dwór”. Prace kon-
kursowe oceniało jury w skła-

wyniki konkursu: 
i miejsce - Krzysztof Wieczorek
ii miejsce - Zofia Bartoszewicz 
iii miejsce - Alfons Zwara 

wyróżnienia otrzymali: 
Michał Owczarz
Jolanta Kitowska 
Maria Sułkowska 
Jadwiga Jackowska 
Józef Górecki 

dzie: Eugeniusz Lademann, Han-
na Haponiuk, Mirella Jałocha, 
Lucyna Miotk oraz Krzysztof 
Brzozowski. 
Ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród odbyło się w minioną 
niedzielę. Wyróżnienia w imie-
niu burmistrza wręczał zastęp-
ca Piotr Wittbrodt. Wernisaż 
prac laureatów poprzedzony zo-
stał częścią artystyczną, w któ-
rej wystąpił Chór św. Cecylii pod 
dyrekcją Krzysztofa Brzozow-
skiego oraz solistka Anna Osior. 
Licznie zgromadzona publicz-
ność mogła wysłuchać utwory 
kompozytora m.in. z opery „Hal-
ka” oraz pieśni „Prząśniczka”, 
czy „Znasz-li ten kraj”. 
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Trzeciomajowy festyn i koncert 
gwiazdy poprzedzony został 
uroczystościami patriotyczny-
mi. W Sanktuarium NMP Wspo-
możenia Wiernych odprawiona 
została uroczysta msza świę-
ta. Tuż po niej odbył się prze-
marsz pod pomnik Hieronima 
Derdowskiego i Józefa Wybic-
kiego, gdzie odbyło się złoże-
nie kwiatów. W ramach wyda-
rzenia młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej numer 10 im. Jana 
Brzechwy przygotowała pa-
triotyczny program artystycz-
ny, natomiast burmistrz Michał 
Pasieczny w swoim wystąpie-
niu  przypominał o ogromnym 
znaczeniu Konstytucji 3 maja. 
Po południu na boisku wielo-

funkcyjnym przy ul. Bukowej 
rozpoczął się rodzinny festyn. 
W programie znalazły się licz-
ne atrakcje, m. in.: Rumska Ta-
lentiada 2019, mecz piłki noż-
nej, konkurs toczenia piłek oraz 
konkurs rzutów karnych, mło-
dzieżowy turniej rugby, wystę-
py zespołu SPIN, duetu smycz-
kowego Queens of Violins oraz 
Moniki Kitel z zespołem. Spo-
rym zainteresowaniem cieszy-
ły się stragany handlowe, sto-
iska gastronomiczne, a także 
dmuchane zjeżdżalnie i zamki.
Nie brakowało chętnych do 
sprawdzenia umiejętności 
w konkursie wiedzy o Rumi, 
a magnesem dla uczestni-
ków były atrakcyjne nagrody. 

Tuż przed koncertem w nie-
bo poleciały biało-czerwone 
balony, wypuszczone przez 
europosła Janusza Lewan-
dowskiego, burmistrza Rumi 
Michała Pasiecznego oraz 
Jolantę Król, dyrektor MOSi-
R-u Rumia. 
Następnie na scenie pojawiła 
się gwiazda wieczoru - zespół 
ENEJ. Rumianie, mimo nie-
sprzyjającej pogody, bawili się 
do wieczora w gorących ryt-
mach popularnych piosenek.
Organizatorami imprezy byli: 
Urząd Miasta Rumi, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rumi, MDK Rumia oraz Sta-
rostwo Powiatowe Wejherowo.
/raf/

Sportowa i muzyczna 
majówka z ENEJ-em
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Tłumy mieszkańców Rumi i okolic wzięły udział w majówce, którą zorganizowano w ramach tegorocznych obchodów Święta Narodowego 
Trzeciego Maja. I pomimo tego, że pogoda tego dnia nie dopisała, wielbicielom ENEJ-a zupełnie to nie przeszkadzało w doskonałej zabawie. 
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Zawody stanowiły eliminacje 
do Mistrzostw Europy i Świata, 
a nasze dziewczęta zaprezen-
towały zarówno formacje, mini 
formacje, duety i solówki.
- Krajowe Mistrzostwa IDO to 
dla nas najważniejsze zawo-
dy w sezonie - podkreśla Alek-
sandra Borowczak, główny tre-
ner i choreograf zespołu. - To 
właśnie na nich wybierana jest 
polska kadra narodowa na 2019 
rok w różnych stylach tańca. 
Rumskie tancerki spisały się 
bardzo dobrze, zajmując miej-
sca finałowe oraz półfinałowe. 
Jednak największym i najważ-
niejszym osiągnięciem podczas 
tych zawodów było uzyskanie 
nominacji do reprezentowania 
Polski na arenie międzynarodo-
wej przez solistkę Maję Skiba 
oraz grupę SPINKI 2 z mini for-
macją modern w składzie: Maja 
Skiba, Laura Nietupska, Elżbie-
ta Puchowska, Antonina Paw-
lak, Emilia Szymańska, Julian-
na Szymańska.
Maja Skiba, wśród 52 solistek 
z całej Polski, zdobyła brązo-

wy medal. Natomiast grupa 
SPINKI 2, wśród 13 mini for-
macji, znalazła się w finale 
i zdobyła 4 miejsce.
- Jest to nasz powrót na zawody 
federacji IDO - mówi Aleksandra 
Borowczak. - Mieliśmy kilka lat 
przerwy. Poziom tancerzy w Pol-
sce rośnie z roku na rok w bar-
dzo szybkim tempie. Cieszę się, 
że mój zespół nie został w tyle 
i wciąż znajdujemy się w czo-
łówce. Nasze sukcesy poparte 
są ciężką pracą wszystkich tre-
nerów, tancerzy i nieocenionym 
wsparciem rodziców. 
Warto także wspomnieć o so-
listce z grupy juniorskiej - 
Małgorzacie Osiowy, która 
wśród 103 tancerek znalazła 
się na 28 miejscu. Jest to bar-
dzo dobry wynik.
Zespół Tańca SPIN MOSiR 
Rumia na co dzień wspierany 
jest przez Urząd Miasta Ru-
mia. Obecnie tancerki szyku-
ją się do wyjazdu na Mistrzo-
stwa Europy IDO do Pragi, 
które odbędą się w dniach 14-
15 czerwca. 

Wygrana w Polsce dała im 
prawo uczestnictwa w Fina-
łach Światowych, które od-
będą się między 21 a 26 maja 
w Michigan State Universi-
ty, East Lansing w Stanach 
Zjednoczonych.

Jest problem? 
To go rozwiążmy

Odyseja Umysłu to program 
edukacyjny realizowany 
w formie międzynarodowego 
konkursu. Każdego roku bie-
rze w nim udział kilkadzie-
siąt tysięcy uczniów i studen-
tów z całego świata. Patronat 
nad polską edycją sprawuje 
Minister Edukacji Narodowej. 
Młodzi „Odyseusze” pracują 
w drużynach, które reprezen-
tują szkoły lub inne placówki 
edukacyjne i zazwyczaj liczą 
od 5 do 7 osób. 
Konkurs polega na twórczym 
rozwiązywaniu zagadnień. 

Organizatorzy każdego roku 
publikują pięć przykładowych 
problemów do rozwiązania. 
Drużyna wybiera jeden z nich, 
po czym przez kilka miesię-
cy samodzielnie projektuje, 
przygotowuje i udoskonala 
jego rozwiązanie. Następnie 
członkowie zespołu wspólnie 
decydują jak to, co w ich po-
mysłach najlepsze, połączyć 
w 8-minutową prezentację, 
którą na wiosnę przedstawią 
sędziom oraz publiczności. 
Te grupy, które w poszcze-
gólnych kategoriach uzyska-
ją najlepsze wyniki w Elimina-
cjach Regionalnych, awansu-
ją do Finału Ogólnopolskiego. 
Jego laureaci mogą z kolei re-
prezentować Polskę na Fina-
łach Światowych w Stanach 
Zjednoczonych.

Inne spojrzenie 
na świat

Odyseja Umysłów to spo-
re wyzwanie, wymagające od 
uczestników współpracy, za-
angażowania i kreatywności. 
- Udział w Odysei rozwi-
ja uczestników, zmienia ich 
sposób patrzenia na świat 
i myślenia o nim – mówi Ma-
riola Jurkiewicz, trener Ody-
sei Umysłu i nauczyciel Eko-
logicznej Szkoły Społecz-
nej w Rumi. - Stają się oni 
bardziej twórczy i otwarci, 
a problemy traktują jak za-
dania, które należy rozwią-
zać. Wielu moich absolwen-
tów, dawnych Odyseuszy, 
odnosi dzisiaj znaczące suk-
cesy na międzynarodowych 
uczelniach. Dzięki nabytym 
doświadczeniom stali się mą-
drymi i światłymi ludźmi.

Odyseusze 
przed rumską 
publicznością

Niedawno w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi spotkały się druży-
ny, które brały udział w Ody-
sei Umysłów. Pojawiły się ze-
społy ze szkół w Rumi (Eko-
logicznej Szkoły Społecznej 
i Szkoły Podstawowej nr 1) 
oraz z Wejherowa.
Publiczność zgromadzona 
na hali mogła zobaczyć jak 
wyglądały prezentacje, któ-
re zostały zaprezentowane 
na Finałach Ogólnopolskich. 
W wydarzeniu wziął udział 
zastępca burmistrza Rumi 
Piotr Wittbrodt. 
/raf/

Sukces rumskich tancerek Rumianie najlepsi w Polsce!
Tancerki z zespołu Tańca sPin rywalizowały o wejście do finału 
Krajowych Mistrzostw Polski international dance Organization 
(idO) Modern/ballet Pointe, które odbyły się w Ossie.

hanna, julia, Lena, natalia, hubert i Kordian, uczniowie 
ekologicznej szkoły społecznej w Rumi, zostali mistrzami 
Polski międzynarodowego konkursu „Odyseja Umysłu”.

Koncert odbył się w ramach ko-
lejnej, siódmej już edycji Festi-
walu Kultury Białoruskiej na Po-
morzu i wpisał się w cykl imprez 
z okazji obchodów 65-lecia nada-
nia praw miejskich Rumi.
W programie imprezy znalazły się 
zarówno występy inspirowane lu-
dowymi tradycjami, jak i nowo-
czesne układy choreograficzne. 
Tegoroczny koncert w hali MOSi-
R-u Rumia zgromadził liczną pu-

bliczność, która żywiołowo i entu-
zjastycznie reagowała na popisy 
białoruskich artystów.
Festiwal Kultury Białoruskiej jest im-
prezą cykliczną, która odbywa się od 
2012 roku. Jego repertuar obejmuje 
cały szereg wydarzeń: koncerty bia-
łoruskich orkiestr, solistów, gościnne 
występy polskich zespołów i gwiazd 
estrady, konferencje przybliżające 
białoruską historię, kulturę i tradycje 
ludowe. Jednym z głównych założeń 

Festiwalu Kultury Białoruskiej jest 
przełamywanie stereotypów oraz 
budowanie międzynarodowego po-
rozumienia przy pomocy wolnej od 
polityki dziedziny, jaką jest sztuka. 
Przede wszystkim jednak wydarze-
nie jest okazją do lepszego poznania 
dorobku kulturalnego naszych są-
siadów zza wschodniej granicy.
Na scenie w hali MOSiR-u Rumia po-
jawili się: reprezentacja Młodzieżo-
wego Centrum Rezerw Olimpijskich 

w Mińsku, Paweł Kozicz, Monika 
Miedzianowska, Taran Trio, grupa ze 
Szkoły Tańca Współczesnego Show-
Ballet „Sensacja” z Witebska, woka-
listki ze Szkoły Muzycznej YAMAHA 
z Wejherowie i trio taneczne ze stu-
dia tańca FLIC w Lęborku. 
Dyrektorem i koordynatorem im-
prezy był Igor Jankowski, zaś kon-
cert poprowadziła aktorka Liliana 
Gałaman-Machola.
/raf/

Festiwal Kultury 
Białoruskiej

Polscy i białoruscy artyści, reprezentujący różne style muzyczne, wystąpili w hali 
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. 

Pełne wyniKi zesPO-
łU Tańca sPin MOsiR 
RUMia

Miejsca finałOwe 
i PółfinałOwe:

3 miejsce - solo modern, kat. 
9-11 lat, Maja Skiba
4 miejsce - mini formacja mo-
dern, kat.9-11 lat, SPINKI 2
6 miejsce - formacja modern, 
kat. 9-11 lat, SPINKI 2
8 miejsce - mini formacja mo-
dern, kat. 12-15 lat, SPINKI 1
9 miejsce - duet modern, kat. 
12-15 lat, Oliwia Kościelska 
i Małgorzata Osiowy, Zuzanna 
Labudda i Kornelia Reglińska
9 miejsce - mini formacja mo-
dern, kat. 16+, SPIN

POzOsTałe Miejsca:

18 miejsce - solo modern, kat. 
9-11 lat, Laura Nietupska
51 miejsce - solo modern, kat. 
12-15 lat, Oliwia Kościelska, Ni-
kola Wasiewicz
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NIERUCHOMOŚCI

sPRzedaM

sPRzedaM działkę ogrodniczą 
w Gościcinie, tel. 538 443 446

wynajMę

POKój do wynajęcia, Rumia, tel. 
694 642 709

wynajMę mieszkanie 2 pokojowe 
w bloku, Wejherowo, tel. 517 159 871

POszUKUję wynająć

KUPię

KUPię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sPRzedaM

sKUP, kasacja aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

sKOda 105S, 38lat, iGaS(BRC), 
cytryna, cena: 2222zł, Tczew, tel. 
574 797 077

jawa 50, typ 220i223, obie po 
42lat, cena 4204 zł i 2204 zł, 
Tczew tel. 574 797 077

PiaggiO/Vespa Ciao, skuter, 
1os.2T, 1995r czarny, cena 1900 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

sPRzedaM Volkswagen Polo 
2001r., czerwony, stan bardzo do-
bry, Wejherowo, tel. 517 159 871

KUPię

inne

EDUKACJA

LeKcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPRzedaM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura 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

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

REKLAMA U/2019/RL

KOTłOwnie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

PROfesjOnaLna fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, se-
sje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

bLachy, stal, do wypieku, 40-60 
cm, tel 694 642 709

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

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

dRewnO opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

słOMa w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

szLifieRKa 450 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

PRzyczePa do kostek 6 m., stan 
dobry, 2600 zł, Szemud, tel. 510 751 
837

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

złOTa rączka, regulacja okien pcw, 
malowanie, panele, krany, armatura, 
naprawy, itd., Rumia, tel. 518 204 992

złOTa rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381
sPRzedaM duży, rozsuwany stół +8 
krzeseł, Wejherowo, tel. 600 994 348 

sPRzedaM rower dla dziecka 
70zl, dwa fotele lekkie oraz stolik 
kawowy, Wejherowo, tel 538 443 
446 

sPRzedaM lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

sPRzedaM rowery damskie, mę-
skie, młodzieżowe, dziecinne, oraz 
przyczepkę rowerową, od 100 zł, tel. 
603 661 240

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

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

sPRzedaM grobowiec w Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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Elisabet Martín-Mora na co 
dzień szkoli obecnych amery-
kańskich i rosyjskich mistrzów 
świata. Światowej sławy trener-
ka przez cztery dni prowadziła 
seminarium i szkolenie w Rumi. 
Szkolenie zgromadziło adeptów 
tego sportu z całej Polski.
Wydarzenie, przeznaczone dla 
polskich trenerów jazdy figuro-
wej na rolkach i wrotkach, odby-
ło się w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. Zor-
ganizował je rumski Klub Jaz-

dy Figurowej Spin on Rolls, we 
współpracy z komisją ds. jazdy 
figurowej w Polskim Związku 
Sportów Wrotkarskich.
Seminarium z Elisabet Martín-
Mora w Rumi to pierwsze tej 
rangi wydarzenie w Polsce.
- Można śmiało powiedzieć, że 
to kamień milowy w rozwoju 
w naszym kraju dwóch nowych 
dyscyplin sportowych, czyli jaz-
dy figurowej na rolkach oraz na 
wrotkach – zapewnia Monika 
Jędrzejewska, instruktor oraz 

prezes Klubu Jazdy Figurowej 
„Spin on Rolls” Rumia.
Elisabet Martín-Mora na co dzień 
mieszka w Barcelonie, gdzie pra-
cuje w swoim klubie sportowym 
Roller Artistic. Jest również sę-
dzią specjalistą technicznym 
z uprawnieniami Międzynarodo-
wej Federacji Jazdy Figurowej na 
Rolkach (WIFSA). Trenerce pod-
czas seminarium towarzyszyła 
córka Àngela Martín-Mora, jed-
na z najlepszych europejskich za-
wodniczek w tej dyscyplinie.

Mieszkańcy Rumi mogli z trybun 
MOSiR-u przyglądać się szkole-
niu z Elisabet i Àngelą. Hiszpań-
ska trenerka jest bardzo zado-
wolona z wizyty w Polsce.
- Hala MOSiR-u Rumia to do-
skonały obiekt do naszych tre-
ningów i organizowania zawo-
dów międzynarodowych – po-
wiedziała Elisabet Martín-Mora. 
–– Jest tu idealna nawierzchnia 
i oświetlenie, a ludzie są bardzo 
gościnni i pełni pasji.
/raf/
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Pod okiem trenerki 
mistrzów świata

Światowej klasy trenerka jazdy figurowej na rolkach i wrotkach przyjechała do Rumi, 
aby przeprowadzić cykl szkoleń dla trenerów.

Wydarzenie, które zor-
ganizował MOSiR Ru-
mia oraz Urząd Miasta 
Rumi, cieszyło się spo-
rą frekwencją. Na star-
cie nie zbrakło dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 
chętnych do wspólne-
go biegania na świe-
żym powietrzu, w któ-
rym wzięło udział po-
nad 140 zawodników.
- Ta impreza ma u nas 
wieloletnią tradycję 
– mówi Jolanta Król, 
dyrektor Miesjkiego 
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi. – Wcze-
śniej jednak odbywa-
ła się pod hasłem „Pol-
ska biega”. Jest prze-
znaczona właściwie dla 

każdego, gdyż tu nie li-
czy się rywalizacja, ale 
przyjemność z biegania.
Uczestnicy biegali po 
promenadzie wzdłuż 
Zagórskiej Strugi. Dla 
wszystkich, bez wzglę-
du na pokonany dystans, 
przygotowano nagrody 
rzeczowe, w tym okolicz-
nościowe koszulki spor-
towe. Losowanie nagród 
odbyło się na boisku 
bocznym, przy stadionie 
MOSiR-u. Tam również 
na zmęczonych biegaczy 
czekał poczęstunek. 
Przed nami kolejna edycja 
imprezy „Rumia biega”. 
Organizatorzy zapraszają 
do udziału już 25 maja. 
/raf/

Rozbiegana Rumia
biegiem, truchtem i marszem pokonali dystans uczestnicy pierwszej w tym 
roku edycji sportowej imprezy pod hasłem „Rumia biega”. 

Tym razem trasa zosta-
ła wyznaczona w par-
ku przy ul. Starowiejskiej. 
Zawodnicy biegli prome-
nadą, wzdłuż Zagórskiej 
Strugi. Wśród zawodni-
ków można było spotkać 
także Michała Pasieczne-
go, burmistrza miasta.
- Tradycją stało się już, 
że co roku w pierwszą 
sobotę po świętach, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Rumi zaprasza 
na Bieg Wielkanocny – 
mówi Jolanta Król, dyrek-
tor MOSiR-u Rumia.
Organizatorzy oraz 
sponsorzy przygoto-
wali atrakcyjne nagro-
dy. Oprócz specjalnych, 
„wielkanocnych” statu-
etek i medali, na zwy-
cięzców w biegu doro-
słych czekały nagrody 
finansowe, a w biegach 
dziecięcych - wartościo-
we nagrody rzeczowe. 

Wydarzenie przygotowali: 
Urząd Miasta Rumi, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, parafia Św. Jana 
z Kęt, SL SALOS Rumia, 
Klub „Zagórzak” Rumia 
oraz UKS Tri-Team Rumia.   
Przypomnijmy, że pierw-
szy Bieg Wielkanocny 
odbył się w Dolinie Za-
górskiej Strugi w 1998 
r. Został zorganizowany 
przez Klub „Zagórzak”, 
z inicjatywy Tadeusza 
Odowskiego, opieku-
na i działacza klubu. Co 
roku impreza odbywa się 
przy innej parafii. 
W 2003 r. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rumi 
połączył siły z Klubem 
„Zagórzak” i od tamtej 
pory wspólnie organizu-
ją bieg, który już na stałe 
wpisał się do kalendarza 
miejskich imprez rekre-
acyjno-sportowych. 
/raf/

Niemal 140 
zawodNików 
Na starcie
bieg wielkanocny to 
popularna miejska impreza 
sportowa - odbyła się już po 
raz dwudziesty pierwszy.

fot. MOSiR Rumia

fot. MOSiR Rumia
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Pierwsze mistrzostwa Kaszub 
w kulturystyce i fitness

Wspaniale wyrzeźbione sylwetki kulturystów i zawodniczek sportowego fitness można 
było podziwiać podczas „Pucharu Małego Trójmiasta Kaszubskiego”.

Sportowe emocje rozpo-
częły się 2 maja. Tego dnia 
odbył się Bieg Sprinter-
ski na Orientację o Puchar 
Burmistrza Miasta Rumi, 
w którym wystartowało 
ok. 200 uczestników. Cen-
trum wydarzeń mieściło 
się w rumskim I LO. 
- Zgłosili się do nas za-
wodnicy w wieku od 10 
do 70 lat - mówi Barbara 
Niewiedziała, wiceprezes 

UKS Siódemka Rumia. - 
Obsada była międzyna-
rodowa: Czesi, Belgowie, 
Japończycy, Rosjanie, 
Ukraińcy, Szwedzi, Fino-
wie i Norwegowie. 
Natomiast w dniach 3-5 
maja odbywały się za-
wody w ramach Pucharu 
Bałtyku. Rywalizacja mia-
ła miejsce na terenach le-
śnych pomiędzy Łężyca-
mi a Rumią. Wystartowało 
ok. 400 osób z 12 państw, 
w 38 kategoriach wieko-
wych. Zwycięzcy otrzy-
mali nie tylko pamiątkowe 
medale, ale także prak-
tyczne upominki.
Organizatorami wydarze-
nia byli: UKS Siódemka 
Rumia, MOSiR Rumia, UM 
Rumia, Urząd Marszałkow-
ski i powiat wejherowski. 
/raf/

Puchar Bałtyku 
za Nami
Przez kilka dni trwały zmaga-
nia zawodników w xxiV Pucha-
rze bałtyku w biegu na Orien-
tację. wprowadzeniem do 
imprezy był bieg sprinterski.
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Zawody odbyły się w hali wi-
dowiskowo-sportowej MOSi-
R-u Rumia. Była to pierwsza 
tego rodzaju impreza w hi-
storii miasta. Wprawdzie re-
gularnie goszczą tutaj armw-
restlerzy oraz strongmani, 
jednak takich mistrzostw, 

które połączyłyby rywaliza-
cję zarówno w kulturystyce, 
jak i w fitness, do tej pory 
jeszcze nie było. 
W niedzielę na MOSiR-ze za-
gościli najlepsi atleci spor-
tów sylwetkowych w Polsce. 
Około 80 zawodników wal-

czyło w 14 kategoriach o Pu-
char Kaszub. Rywalizowali m. 
in. w kategoriach męskiej syl-
wetki, kulturystyki klasycz-
nej, kulturystyki ekstremalnej 
oraz w kategoriach damskich 
bikini i fitness sylwetkowe.
Pomysłodawcą mistrzostw jest 

Jakub Kaszuba, zawodnik kul-
turystyki klasycznej, mistrz 
Polski i reprezentant kraju.
- Zależało mi, by przygoto-
wać imprezę na najwyższym 
poziomie – mówi Jakub Ka-
szuba. - Poza sportowcami 
gościliśmy zespół sędziow-
ski, złożony z legend polskiej 
kulturystyki, który zadbał 
o sprawiedliwą ocenę formy 
wszystkich uczestników. Ce-
lem zawodów jest zaprezen-
towanie polskiej czołówki 
kulturystycznej mieszkańcom 
Wejherowa, Rumi, Redy i oko-
lic oraz popularyzacja spor-
tów sylwetkowych i fitness.
Wstęp na imprezę był wolny, 
a mieszkańcy Rumi chętnie 
kibicowali swoim faworytom 
z trybun MOSiR-u. Patronat 
honorowy nad mistrzostwa-
mi objął burmistrz Rumi Mi-
chał Pasieczny oraz starosta 
powiatu wejherowskiego Ga-
briela Lisius. Współorganiza-
torem imprezy był klub spor-
towy Arka Rugby Rumia.
/raf/
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