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Dzień Strażnika Miejskiego ob-
chodzony jest w całej Polsce 
29 sierpnia już od 22 lat. Świę-
to związane jest z uchwale-
niem ustawy określającej funk-
cjonowanie straży gminnej. 
W Rumi oficjalna odprawa od-
była się w przeddzień święta 
na terenie Miejskiego Domu 
Kultury. Komendant Roman 
Świrski złożył wiceburmistrzo-
wi Marcinowi Kurkowskiemu 

meldunek, po czym odczy-
tał nazwiska strażników miej-
skich i pracowników jednostki 
nominowanych do awansów, 
wyróżnień oraz nagród.
– Czterech strażników otrzy-
mało awanse: inspektor To-
masz Bohm awansował na 
stopień starszego inspekto-
ra, specjalista Maciej Cyman 
otrzymał stopień starszego 
specjalisty, młodszy specjali-

sta Konrad Tylutko został spe-
cjalistą, a młodszy strażnik To-
masz Stachowiak od teraz jest 
strażnikiem – wyliczył komen-
dant Roman Świrski. – Oprócz 
tego kilku strażników otrzyma-
ło nagrody pieniężne, dyplomy 
uznania i podziękowania.
Wszyscy pracownicy jednost-
ki otrzymali również zestawy 
miejskich gadżetów z rąk rad-
nego i przewodniczącego Ko-
misji Bezpieczeństwa Krzysz-
tofa Woźniaka.
– Aby mieszkańcy mogli być 
obsługiwani przez służby na 
wysokim poziomie, przed-
stawiciele służb muszą być 
sprawni, dobrze przygotowani 
merytorycznie i zaangażowani. 
W przypadku Straży Miejskiej 
w Rumi tak właśnie jest. Więk-
sze bezpieczeństwo w mieście 
to wasza zasługa, za co dzię-
kuję w imieniu własnym i ca-
łej rady miejskiej – powiedział 
Krzysztof Woźniak.

Druga wojna światowa odcisnęła na 
Rumi spore piętno. Historie, które ro-
zegrały się 80 lat temu na terenie 
miasta, były głównym tematem se-
minarium „Rumia we wrześniu 1939 
roku” zorganizowanego przez Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie oraz 
Miejski Dom Kultury. 
W seminarium uczestniczyli mię-
dzy innymi prezes rumskiego od-
działu Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego Ludwik Bach, wielolet-
ni samorządowiec Kazimierz Klawi-
ter, reprezentujący Muzeum II Woj-

ny Światowej w Gdańsku Wojciech Grott, przedstawicielka Muzeum Stutthof Elżbieta 
Grot oraz reprezentanci władz miasta: burmistrz Michał Pasieczny i przewodniczący 
rady miejskiej Ariel Sinicki. Na sali obecni byli również lokalni pasjonaci historii.
Zwieńczeniem wydarzenia było odsłonięcie i poświęcenie obelisku ku czci osób po-
mordowanych 12 września 1939 roku, który zlokalizowany jest w lesie na wysokości 
ulicy Zbychowskiej w Rumi. W ramach uroczystości rozbrzmiał hymn Polski, złożo-
no kwiaty i znicze, a symbolicznego odsłonięcia dokonali: prezes rumskiego oddzia-
łu ZK-P Ludwik Bach, burmistrz Michał Pasieczny oraz poseł Jan Klawiter. Na zakoń-
czenie ceremonii odśpiewany został hymn kaszubski.
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Awanse i nagrody dla 
strażników miejskich
Swoje święto obchodzili niedawno rumscy strażnicy 
miejscy. Była to okazja do wręczenia zasłużonym mun-
durowym nagród i nadania awansów. 

Z okazji Rumskiego Dnia Seniora w hali MOSiR koncert da An-
drzej Cierniewski – obdarzony charakterystycznym gło-
sem artysta znany nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. 

Koncert Andrzeja 
Cierniewskiego
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Rumski Dzień Seniora to świę-
to wszystkich nieco starszych 
wiekiem, choć niekoniecznie 
duchem, mieszkańców miasta. 
W tym roku zorganizowany bę-
dzie 5 października, koncert 
rozpocznie się o godzinie 18:00. 
Wstęp jest bezpłatny, obowią-
zują jednak wejściówki. 
Jak zdobyć bilet? Dystrybucja 
bezpłatnych biletów rozpoczę-
ła się wczoraj, w poniedziałek 
23 września. W pierwszej kolej-
ności wejściówki mogą odbie-
rać posiadacze Rumskiej Karty 
Seniora oraz mieszkańcy, któ-
rzy złożyli wniosek o wydanie 
takiej karty. Bilety będą czekać 
w Urzędzie Miasta Rumi, w po-
koju numer 113 (Referat Pro-
mocji i Komunikacji Społecz-
nej). Każdej osobie, która okaże 
Rumską Kartę Seniora lub kopię 
wniosku o jej wydanie, przysłu-
guje jeden bilet. W razie pytań 
należy zadzwonić pod numer 
telefonu 58 679 65 71.
Najpierw przed rumską publicz-
nością wystąpi Gdańska Orkie-

stra Ogrodowa, którą mieszkań-
cy Rumi mieli już okazję usły-
szeć m.in. podczas rodzinne-
go festynu zorganizowanego 
z okazji dnia patrona miasta. Na-
stępnie na scenę wyjdzie gwiaz-
da wieczoru - Andrzej Cierniew-
ski. Jest to dojrzały artysta ob-
darzony silnym, ciepłym cha-
rakterystycznym głosem. Zna-
ny jest z doskonałego warsztatu 
wokalnego oraz z tego, że każ-
dy swój koncert traktuje jako 
ten najważniejszy. Jest wszech-
stronnie utalentowany – przede 
wszystkim śpiewa, ale i kompo-
nuje. Andrzej Cierniewski już 
jako nastolatek rozpoczął karie-
rę muzyczną. Pierwszy autorski 
recital artysty nosił tytuł „An-
drzej i jego piosenki”, krótko po 
tym artysta uczestniczył w nie-
mal wszystkich ówczesnych fe-
stiwalach i konkursach. W 1977 
roku muzyczne plany Andrzeja 
Cierniewskiego zmieniła decy-
zja o wyjeździe do USA, gdzie 
szybko stał się artystą cenio-
nym w najbardziej ekskluzyw-

nych klubach polonijnych. Po 
dwóch latach zawiesił na po-
nad dwadzieścia lat swoją dzia-
łalność artystyczną. W 1999 
roku Andrzej Cierniewski zo-
stał przekonany do powrotu 
na polską scenę muzyczną. Od 
tego czasu muzyk występował 
w polskich programach telewi-
zyjnych i radiowych, wydał wie-
le płyt oraz dał setki koncer-
tów. Repertuar Andrzeja Cier-
niewskiego to przede wszyst-
kim piosenki o miłości i o rela-
cjach międzyludzkich. Artysta 
kojarzony jest również z twór-
czością poświęconą tęsknocie 
emigranta za ojczystym krajem 
oraz muzyką opatrzoną piękną 
nutą słowiańską. Wśród najbar-
dziej znanych utworów artysty 
wymienić można: „Tu jest twoje 
miejsce”, „Słodka Karolina” czy 
„Dwie morgi słońca”.
Na koncert zapraszają bur-
mistrz Michał Pasieczny oraz 
przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki.
/raf/

Straż MiejSka w ruMi w liczbach:
SM w Rumi powstała 1 listopada 1990 roku. Obecnie jednostka liczy 22 strażników, wśród 
nich jest 8 ratowników kwalifikowanej pomocy medycznej i 1 ratownik medyczny, 4 rzeczo-
znawców do pobierania próbek popiołu, 2 przewodników psów służbowych, 1 strażak oraz 1 
specjalista z uprawnieniami do rozpoznawania broni, niewypałów i niewybuchów.
Strażnicy mają do dyspozycji 5 rowerów, 3 pojazdy służbowe oraz 2 psy. Radiowozy posiadają 
pełne wyposażenie ratownictwa medycznego, w tym 3 defibrylatory AED, które pozyskano ra-
mach w Budżetu Obywatelskiego z 2016 roku. Wszyscy strażnicy posiadają uprawnienia do kie-
rowania pojazdami uprzywilejowanymi, co często jest zaletą w ramach współpracy z policją.
Tylko w tym roku strażnicy zrealizowali 1200 patroli, ujawniając ponad 3050 wykroczeń. 
Ponadto od początku roku strażnicy 28 razy udzielili pomocy przedmedycznej. 

Obelisk ku czci Ofiar wOjny
Odsłonięcie i poświęcenie obelisku ku czci poległych 
podczas II wojny światowej zwieńczyło uroczystości 
zorganizowane z okazji 80. rocznicy wybuchu wojny. 
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Rower, rolki i autobus 
zamiast samochodu
Promowanie zbiorowego i ekologicznego transportu, zachęcenie do ruchu na świeżym powietrzu, zwrócenie uwagi

na bezpieczeństwo na drogach – to główne cele corocznej akcji pod nazwą Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. 
Niemal w całej Polsce, w tym 
na terenie Rumi, zorganizowa-
no Europejski Tydzień Zrów-
noważonego Transportu. W ra-
mach kampanii promującej 
ekologiczne formy mobilno-
ści samorządy – także rumski - 
przygotowały szereg atrakcji. 

Bezpieczeństwo 
i ekologia

Głównym celem tegorocznego 
ETZT byłą promocja bezpiecz-
nego ruchu pieszego i rowero-
wego oraz środków transportu 
zbiorowego. Hasłem przewod-
nim ogólnokrajowej akcji jest 
„chodź z nami”. Kampania ma 
zwrócić uwagę opinii publicznej 
na korzyści płynące z korzysta-
nia ze zrównoważonych form 
mobilności, takie jak: oszczęd-
ność pieniędzy i czasu, popra-
wa zdrowia i bezpieczeństwa 
na drogach, pozytywny wpływ 
na środowisko oraz tworzenie 
przyjaznej przestrzeni miej-
skiej. Zwieńczeniem akcji był 
Dzień bez Samochodu, 
Rumska odsłona kampanii roz-
poczęła się od wręczania przez 
przedstawicieli władz miasta 
gadżetów promujących zrów-
noważony transport. Były to 
między innymi odblaskowe 
opaski i oświetlenie rowerowe, 
które mieszkańcy mogli otrzy-
mać w pobliżu dworca kolejo-
wego czy przystanków auto-

busowych. Wszystko po to, by 
poprawić widoczność pieszych 
i miłośników dwóch kółek. 

Podróżuj z książką 
w ręku

Promowanie ekologicznego, 
zbiorowego transportu może 
mieć różne formy. Jedną z cie-
kawszych było zwrócenie uwa-
gi na to, że podróżując pocią-
giem czy autobusem można 
jednocześnie... czytać książ-
kę! W poprzedni poniedziałek 
każdy, kto mijał Stację Kultu-
ra, mógł wybrać sobie książ-
kę na drogę i sfotografować 
się jako promotor czytelnic-
twa. Wszystko po to, by pro-
mować przejazdy komunika-
cją miejską z książką w ręku. 
Oprócz tego osoby oczekują-
ce na przyjazd pociągu mogły 
posłuchać audiobooka. 
Miłośnicy pieszych wędrówek 
mieli natomiast okazję lepiej 
poznać Rumię dzięki space-
rom historycznym, które zor-
ganizował Darek Rybacki, au-
tor serialu dokumentalnego 
o dziejach miasta „Śladami 
dawnej Rumi”. Pasjonat histo-
rii zaprowadził zebrane pod 
MOSiR-em osoby m.in. na uli-
cę Kościelną, gdzie opowiadał 
o tamtejszych ruinach, a tak-
że przybliżył zebranym histo-
rię Placu Kaszubskiego. 

Zdrowy ruch, 
radość śpiewania

Sportową atrakcją były odby-
wające się w siłowni Citygym 
bezpłatne zajęcia spinnin-
gu. Chętni mogli uczestniczyć 
w profesjonalnym treningu na 
rowerach stacjonarnych, któ-
re zostały stworzone z myślą 
o zawodowych kolarzach. 
Natomiast pod znakiem „Rum-
skiego wokalu”, czyli projek-
tu muzycznego realizowane-
go przez Miejski Dom Kultury, 
upłynęło czwartkowe popołu-
dnie. Było to o tyle nietypo-
we i wyjątkowe wydarzenie, że 
artyści wystąpili przed pasa-
żerami, czekającymi na przy-
stankach. Finaliści projektu 
umilali czas tym, którzy z nie-
cierpliwością wyglądali auto-
busu czy pociągu. 

Wielki 
weekendowy finał

W sobotę Rumię całkowicie 
opanowały rowery – w samo 
południe na ulice miasta wyje-
chały riksze, które przez kilka 
godzin oferowały bezpłatne 
przejazdy. Nietypowe pojaz-
dy można było napotkać m.in. 
na terenie miejskich parów 
oraz na ulicach: Żwirki i Wigu-

ry, Dąbrowskiego czy Towaro-
wej. Po południu wystartował 
przejazd „Rowerem przez Ru-
mię”. Trasa przebiegała wokół 
miasta i zakończyła się pod 
Miejskim Domem Kultury. 
Zwieńczeniem rumskiej od-
słony Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transpor-
tu był niedzielny festyn odby-
wający się w parku Starowiej-
skim, przy MDK-u. Zorganizo-
wano tam zabawy uliczne, tor 
rowerowy, zajęcia plastyczne 
i ekologiczne warsztaty. Miesz-
kańcy, którzy przyjechali na ro-

werach, otrzymali drobne poda-
runki, jak dzwonki i lampki ro-
werowe. Wydarzenie połączo-
no z uroczystym otwarciem Po-
dwórka Talentów Nivea (o tym 
także piszemy w bieżącym wy-
daniu Expressu Rumskiego).
Rafał Korbut
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Od ok. trzech tygodni trwają prace drogowe w obrębie skrzyżowania ulic Starowiejskiej, Wybickiego i Roszczynialskiego w Rumi. 
Modernizacja ma poprawić bezpieczeństwo – na tym skrzyżowaniu dochodziło bowiem do wielu kolizji.

To inwestycja, która od dłuż-
szego czasu była wyczekiwa-
na przez mieszkańców i kie-
rowców. Do tej pory było to 
bowiem jedno z najniebez-
pieczniejszych skrzyżowań 
w mieście. Dochodziło tu do 
wielu kolizji i wypadków. 
Przebudowa początkowo 
była planowana na 2018 rok, 
ale wówczas się to nie udało 
ze względu na nieplanowane 
wydatki spowodowane rzą-
dowymi obciążeniami. W koń-
cu inwestycja mogła się roz-
począć. Rumski samorząd 
przeznaczył na to środki ze 
swojego budżetu oraz pozy-
skał dofinansowanie z urzędu 
marszałkowskiego. 
– Inwestycja została przesu-
nięta w czasie ze względu na 
to, że rząd obciążył nas do-
datkowymi kosztami oświa-
ty, a matematyki nie da się 
oszukać – podkreśla Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. - 
Albo rezygnuje się z działań 
społecznych, albo przekła-
da się planowane inwestycje. 
Niemniej cieszę się ogromnie, 
że w końcu ta inwestycja zo-
stanie zrealizowana.
– Prace mogły się rozpocząć 
dzięki dobrej współpracy 
władz Rumi z urzędem mar-
szałkowskim – dodaje wice-
burmistrz Piotr Wittbrodt. 
- Łączny koszt inwestycji 
to około 1,3 miliona złotych, 
z czego wkład finansowy mia-

sta wynosi 670 tysięcy. 
Infrastruktura drogowa w ob-
rębie skrzyżowania i najbliż-
szej okolicy zmieni się nie do 
poznania. W ramach inwestycji 
przewidziana jest m.in. prze-
budowa nawierzchni skrzy-
żowania, montaż sygnalizacji 
świetlnej, wykonanie oznako-
wania pionowego i poziome-
go, a także wycinka dwóch ko-
lidujących z remontem drzew. 
– Można powiedzieć, że bę-
dzie to inteligentne skrzyżo-
wanie, ponieważ pojawią się 
tam pętle indukcyjne – wy-
jaśnia burmistrz Michał Pa-
sieczny. - Czujniki będą wy-
krywać nadchodzących pie-
szych i nadjeżdżające rowery, 
jednocześnie regulując sygna-
lizację świetlną. Dzięki temu 
rozwiązaniu ruch nie będzie 
się bezsensownie tamować. 
Ponieważ roboty drogowe 
oznaczały konieczność czę-
ściowego wyłączenia skrzyżo-
wania i fragmentów ulic z ru-
chu, kierowcy muszą uzbroić 
się w cierpliwość. Z utrudnie-
niami muszą liczyć się zarów-
no kierowcy, jak i korzystają-
cy z komunikacji zbiorowej. 
Na ulicy Starowiejskiej wpro-
wadzono ruch wahadłowy. Re-
mont ma potrwać około dwóch 
miesięcy i zakończyć się pod 
koniec października. Roboty 
rozpoczęto od rozbiórki po-
łowy ulicy Starowiejskiej oraz 
całej ulicy Wybickiego i Rosz-

czynialskiego, w granicach 
przebudowywanego skrzyżo-
wania a także od prac robo-
ty energetycznych i zieleniar-
skich, polegające na wycię-
ciu dwóch kolidujących akacji. 
Oprócz samych ulic i skrzyżo-
wania przebudowana zostanie 
też kanalizacja deszczowa. 

Utrudnienia 
dla pasażerów 

autobusów 
miejskich: 

Linie 84 i 86
W kierunku dworca PKP 
w Rumi obowiązuje objazd: 
od przystanku Derdow-

skiego – Przychodnia 01 do 
przystanków Rumia Dwo-
rzec PKP ulicami Derdow-
skiego, Wybickiego, Piłsud-
skiego, Dąbrowskiego i Sta-
rowiejską. Na trasie objazdu 
obowiązują przystanki:
– tymczasowy Wybickiego 
91, przy ul. Derdowskiego, 
przed skrzyżowaniem z ul. 
Wybickiego;
– Dąbrowskiego – Most 01, 
przy ul. Dąbrowskiego.
W kierunku centrum han-
dlowego „Port Rumia” i Dę-
bogórza-Wybudowania zo-
stał wprowadzony objazd: 
od przystanków Rumia Dwo-
rzec PKP do przystanku Wy-
bickiego 02 ulicami Staro-
wiejską, Dąbrowskiego, Pił-

sudskiego, Wybickiego i Der-
dowskiego. Na trasie objazdu 
obowiązuje przystanek Dą-
browskiego – Most 02, przy 
ul. Dąbrowskiego.

Linie 87 i 173
W kierunku Gdyni Chylo-
ni i Rumi Janowa wprowa-
dzono objazd: od przystan-
ku Rondo Jana Pawła II 02 
do przystanku Starowiejska 
– Poczta 01 ulicami Dębo-
górską (z zawróceniem na 
rondzie Płażyńskiego) i Sta-
rowiejską. Na trasie objazdu 
obowiązuje wyłącznie przy-
stanek tymczasowy Żerom-
skiego 91 (na żądanie) przy 
ul. Starowiejskiej, przed 
skrzyżowaniem z ul. Żerom-

skiego (na wysokości hote-
lu Falko).
W kierunku Redy i Placu 
Kaszubskiego wyznaczo-
no objazd: od przystanku 
Starowiejska – Poczta 02 
do przystanku Rondo Jana 
Pawła II 01 ulicami Staro-
wiejską i Dębogórską (z za-
wróceniem na rondzie Pła-
żyńskiego). Na trasie ob-
jazdu obowiązuje wyłącznie 
przystanek Żeromskiego 02 
(na żądanie) przy ul. Staro-
wiejskiej.
W rejonie ronda Jana Pawła 
II, autobusy linii 87 i 173 za-
trzymują się na przystankach 
właściwych dla kierunku tra-
sy (tak jak do tej pory).
/raf/

Trwa kompleksowy remont
kolizyjnego skrzyżowania
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Okrągły jubileusz rumskiej 
spółdzielni mieszkaniowej
Najstarsza i największa w powiecie wejherowskim Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Janowo” obchodziła jubileusz 
czterdziestolecia swojej działalności. 
Jubileusz był okazją do wrę-
czenia odznaczeń „Zasłużo-
ny Działacz Ruchu Spółdziel-
czego” oraz złożenia życzeń 
i gratulacji. Dnia 31 sierpnia br. 
w Parku Miejskim w Rumi od-
był się doroczny festyn „Ja-
nowska Biesiada”, podczas 
którego uroczyście świętowa-
no 40-lecie istnienia Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Janowo”. 
W wydarzeniu udział wzię-
li m.in.: Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius, Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel, Pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Janowo” Józef Chmielewski, 

Przewodniczący Rady Nadzor-
czej Tadeusz Piątkowski, Za-
stępca Burmistrza Rumi Piotr 
Wittbrodt oraz Przewodniczą-
cy Rady Miasta Rumi Ariel Si-
nicki. Podczas spotkania nie 
zabrakło życzeń i gratulacji 
oraz podziękowań za zaspoka-
janie potrzeb mieszkaniowych 
kolejnych pokoleń Rumian. 
– Zarządowi oraz byłym i obec-
nym pracownikom, a także 
członkom Spółdzielni składam 
serdeczne gratulacje – mówi-
ła starosta. – Proszę przyjąć po-
dziękowania za zrealizowane in-
westycje oraz efektywne zarzą-

dzanie zasobami mieszkanio-
wymi. Życzę dalszej owocnej 
współpracy z mieszkańcami, dy-
namicznego rozwoju oraz reali-
zacji wszystkich planów i zamie-
rzeń – zakończyła starosta.  
Spotkanie było też okazją do 
wręczenia odznaczeń „Zasłużo-
ny Działacz Ruchu Spółdzielcze-
go”, które zostały nadane przez 
Krajową Radę Spółdzielczą. 
Wśród wyróżnionych znaleźli 
się: Józef Chmielewski, Irena Gą-
sior, Edmund Kapicki, Edward Li-
powski, Henryk Łubniewski, Ta-
deusz Piątkowski, Renata Rogo-
wiec i Jadwiga Wesołowska.

W części artystycznej miesz-
kańcy i licznie przybyli go-
ście mogli m.in. zobaczyć po-
kazy tańca towarzyskiego, po-
słuchać włoskich przebojów, 
a przede wszystkich bawić się 

przy muzyce zespołu „Czerwo-
ne gitary”.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ja-
nowo” powstała w 1979 r. Jest 
największą spółdzielnią na tere-
nie powiatu wejherowskiego. Li-

czy ponad 11 tysięcy mieszkań-
ców, w tym blisko 4100 człon-
ków Spółdzielni. Obejmuje bli-
sko 400 tys. m2 powierzchni 
gruntów, 84 budynki wieloro-
dzinne oraz 371 garaży.
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Hanna Śleszyńska, aktorka 
teatralna i filmowa, odwiedzi-
ła Rumię z okazji jubileuszu 
5-lecia działalności Stacji 
Kultura. Recital, który przy-
gotowała artystka, oczaro-
wał publiczność. Nie była to 
oczywiście jedyna urodzino-
wa atrakcja. Do tej pory w ra-
mach jubileuszowych wyda-
rzeń Stacji Kultura występo-
wali m.in. śpiewacy i tancerze 
flamenco, góralscy jazzma-
ni „Vołosi” oraz przebojowi 
śpiewacy operowi „Tre Voci”. 
Natomiast recital Hanny Śle-
szyńskiej był swojego rodza-
ju „kulturalną perełką”. 

Podczas tego wyjątkowego 
koncertu można było usły-
szeć m.in. hity musicalowe 
z repertuaru Lizy Minnelli, 
piosenki ze spektaklu „Cri-
minale Tango”, a także utwo-
ry z tekstami Adama Nowaka 
czy Wojciecha Młynarskiego. 
Świętowanie urodzin nie oby-
ło się bez urodzinowego tor-
tu oraz życzeń i podarunków, 
które wspólnie złożyli dyrek-
torowi biblioteki Krystnie La-
skowicz wiceburmistrz Piotr 
Wittbrodt i przewodniczący 
rady miejskiej Ariel Sinicki.
– Pięć lat temu dostaliśmy nie-
powtarzalną szansę na stwo-

rzenie nowej biblioteki. Wyko-
rzystaliśmy tę szansę najlepiej, 
jak to było możliwe – mówi 
Krystyna Laskowicz, dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Rumi. – Stacja Kultura to 
miejsce piękne, nowoczesne 
i przyjazne mieszkańcom. 
Warto dodać, że celebrowanie 
5. urodzin nieco się przedłu-
ży, ponieważ w październiku 
do rumskiej biblioteki zawitają 
kolejni znani i lubiani goście, 
a wśród nich Grupa Filmowa 
Darwin, czyli charyzmatycz-
ni, pełni energii młodzi akto-
rzy, tworzący jeden z najbar-
dziej profesjonalnych kanałów 
na polskim YouTube.
Stacja Kultura (czyli głów-
na siedziba Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Rumi) jest 
pierwszą tego typu placówką 
w Polsce, która została otwar-
ta na czynnym dworcu kole-
jowym. Oferuje rumianom bo-
gatą ofertę edukacyjną i kul-
turalną, co roku odnotowuje 
kolejne, rekordowe wzrosty 
liczby czytelników i odwie-
dzin. To ewenement na ska-
lę kraju, gdyż w ogólnopol-
skim czytelnictwie zauważal-
na jest tendencja spadkowa.

Stacja Kultura ma już 5 lat!
Jak ten czas leci... Wydawać by się mogło, że dopiero co 
Stacja Kultura w Rumi była otwierana, a tymczasem minęło 
już 5 lat. Niedawno obchodzono urodziny placówki. 
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Trampoliny, konstrukcje do wspinania się, układ słoneczny, przestrzenna mapa ziemi, urządzenia z których można wydobyć 
rozmaite dźwięki wiele innych elementów znalazło się na otwartym właśnie Podwórku Talentów Nivea. 

Podwórko pełne 
zabawy i nauki

Wyjątkowy plac zabaw powstał 
w Rumi i w miniony weekend zo-
stał oficjalnie otwarty. Ale okre-
ślenie „plac zabaw” to nieco za 
mało – Podwórko Talentów Ni-
vea jest bowiem tak skonstru-
owane i wyposażone, że służy 
nie tylko do zabawy, ale też do 
zdobywania wiedzy i rozwijania 
talentów najmłodszych. 
Przypomnijmy: od 2017 roku na 
terenie całego kraju powstało 
około 40 takich Podwórek Ta-
lentów Nivea – nowoczesnych 
obiektów edukacyjno-rekre-
acyjnych. Każde z nich to koszt 
250 tys. zł. Dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców Rumi ta-
kie „podwórko” powstało i zo-

stało otwarte również w parku 
Starowiejskim, przy Miejskim 
Domu Kultury w Rumi. 
Wygranie takiego obiektu nie 
jest łatwe, przede wszystkim 
z powodu bardzo dużej konku-
rencji. Aby wygrać Podwórko, 
trzeba było się znaleźć w ścisłej 
czołówce ogólnopolskiego gło-
sowania, które trwało ok. dwóch 
miesięcy. Rumia została zakwa-
lifikowana do kategorii miejsco-
wości liczących od 20 do 60 ty-
sięcy mieszkańców. Każda za-
rejestrowana osoba mogła od-
dać jeden głos dziennie. 
Dzięki wyjątkowej mobiliza-
cji lokalnej społeczności Rumi 
udało się zgromadzić ponad 

42,2 tys. głosów, co uplasowa-
ło miasto na trzecim spośród 
pięciu miejsc na podium, które 
miały zagwarantowaną budowę 
Podwórka Talentów Nivea. 
W obrębie tego wyjątkowego pla-
cu zabaw powstały m.in. huśtaw-
ka w kształcie bocianiego gniaz-
da, gra twister, ścianka wspinacz-
kowa, piaskownica naukowa, mi-
ni-planetarium, muzyczne tablice 
z bębnami czy scenka teatralna. 
W trzech różnych strefach (na-
ukowej, artystycznej i sportowej) 
dzieci mogą już kształtować po-
przez zabawę swoją sprawność, 
wiedzę oraz wyobraźnię.
- Co istotne, samorząd nie wy-
dał na tę inwestycję żadnych 

pieniędzy – podkreśla Ariel Si-
nicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi. - Wszystkie 
koszty poniosła firma kosme-
tyczna, która jest sponsorem. 
Wiele osób bardzo zaangażo-
wało się w to, aby codziennie 
brać udział w głosowaniu i „wy-
klikać” to podwórko. W niektó-
re dni ponad 1 tys. osób głoso-
wało i dzięki temu udało nam 
się zostać jednym z finalistów. 
Oficjalne otwarcie boiska i uro-
czyste przecięcie wstęgi mia-
ło miejsce w minioną niedzie-
lę. Mieszkańcy Rumi mogą 
więc korzystać z nowej atrak-
cji w mieście. 
Rafał Korbut
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Nowa nawierzchnia i nowa bieżnia - stadion 
miejski oficjalnie otwarty po remoncie

Fo
t.

 R
af

ał
 K

or
bu

t

Fo
t.

 R
af

ał
 K

or
bu

t

Około 5 mln zł kosztowała kompleksowa modernizacja miejskiego stadionu w Rumi. Prace trwały ok. 1,5 roku i zostały zakończone 
już kilka tygodni temu. Niedawno stadion został udostępniony do użytku mieszkańców, a nieco ponad tydzień temu miała miejsce uro-
czystość oficjalnego otwarcia obiektu. 

65 gołębi poszybowało w nie-
bo podczas oficjalnego otwar-
cia Stadionu Miejskiego, po-
łączonego z XXIII Sztafetami 
Olimpijskimi o Puchar Dyrek-
tora MOSiR Rumia. Obydwie 
uroczystości wpisały się w ob-
chody 65-lecia nadania praw 
miejskich Rumi. Świętowanie 
rozpoczęło się od uroczyste-
go otwarcia zawodów, z za-
paleniem znicza olimpijskie-
go i odśpiewaniem hymnu na-
rodowego.
Potem nastąpiło przecię-
cie wstęgi oraz poświęcenie 
obiektu w obecności i przy 
udziale zaproszonych gości.

Po remoncie 
stadion jak nowy 

Modernizacja stadionu miej-
skiego, a zwłaszcza budo-
wa nowej bieżni była bardzo 
ważną inwestycją zarówno dla 
mieszkańców miasta, jak i dla 
stowarzyszeń sportowych, 
które korzystają z obiektu. Po 
44. latach sportowcy i miesz-
kańcy doczekali się bieżni 
z prawdziwego zdarzenia, czy-
li tartanowej. Daje to obecnie 
możliwość prowadzenia tre-
ningów nie tylko na poziomie 

krajowym, ale także europej-
skim. Ze zmodernizowanego 
stadionu korzystają teraz za-
równo kluby sportowe, trene-
rzy personalni z grupami osób, 
które zawodowo lub amator-
sko uprawiają sport, jak rów-
nież indywidualni mieszkań-
cy, którzy chcą po prostu po-
biegać i poprawić swoją kon-
dycję. 

Ogromny skok 
jakościowy 

Na miejskim obiekcie sporto-
wym wiele zmieniło się na lep-
sze. Na miejscu znajduje się 
bieżnia okólna 400 metrów 
z 4 torami i prosta o długo-
ści 110 metrów z 6 torami. To 
umożliwia profesjonalne tre-
ningi lekkoatletom. Udoskona-
lono skocznie w dal, które dają 
możliwość prowadzenia trenin-
gów zawodowych. Ponadto na 
obiekcie znajduje się profesjo-
nalna rzutnia do pchnięcia kulą 
i skocznia do skoku wzwyż. 
Jest również możliwość rzutu 
oszczepem. Stadion został po-
szerzony i może być zweryfi-
kowany na II ligę piłki nożnej. 
Istniejące trybuny mieszczą 
760 widzów, zostały wyczysz-

czone i odmalowane. Bardzo 
ważną kwestią było rozebra-
nie starych trybun i usunięcie 
topoli, które zagrażały bezpie-
czeństwu trenujących osób. 
Drewno zostało w pełni wy-
korzystane. Powstały z niego 
rzeźby dzikich zwierząt w Par-
ku Żelewskiego, które zostały 
wykonane podczas pleneru 
rzeźbiarskiego przez artystów 
z Polski i Ukrainy. 

Nowy obiekt, 
nowe zasady

Odnowiony obiekt to rów-
nież nowe zasady korzystania 
z niego. Dlatego MOSiR Ru-
mia stworzył też nowy regu-
lamin korzystania ze stadio-
nu. W szczególności dotyczy 
to wymogu noszenia obuwia 
sportowego podczas użytko-
wania bieżni. 
Godziny otwarcia zostały wy-
znaczone pomiędzy 7.00 
a 22.00. Jest to związane z go-
dzinami pracy recepcji MOSiR
-u Rumia. Wejście przez recep-
cję pozwala także wyelimino-
wać możliwość wprowadzania 
psów, czy wjeżdżania rowera-
mi, o co już dawno prosili po-
zostali użytkownicy obiektu. 

Uroczyste 
przecięcie wstęgi

Na uroczystość otwarcia stadio-
nu zaproszonych zostało wielu 
gości, m.in. starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius, wicestarosta 
Jacek Thiel, burmistrz Rumi Mi-
chał Pasieczny, wiceburmistrz 
Piotr Wittbrodt, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Rumi Ariel 
Sinicki, dyrektorzy ośrodków 
sportowych z Redy i Gdyni, 
sportowcy, trenerzy i oczywi-
ście mieszkańcy Rumi. 
- Cieszę się, że ta bieżnia w koń-
cu powstała – powiedział chwi-
lę przed przecięciem wstęgi Mi-
chał Pasieczny, burmistrz Rumi. - 
Jest otwarta nie tylko dla klubów 
sportowych, ale dla każdego, kto 
chce przyjść pobiegać. Oświe-
tlenie wieczorami jest włączone, 
więc bardzo serdecznie zapra-
szamy do korzystania z obiektu. 
Dziękuję wszystkim, dzięki któ-
rym ten wspaniały stadion po-
wstał. A udało się to zrealizować 
dzięki temu, że pozyskaliśmy 
dwie dotacje na tę inwestycję. 
Cała inwestycja, polegająca na 
kompleksowej modernizacji 
obiektu i budowie nowej bież-
ni, kosztowała ok. 5 mln zł. 
Rafał Korbut
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Nowa nawierzchnia i nowa bieżnia - stadion 
miejski oficjalnie otwarty po remoncie
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- Zakończenie prac 
i otwarcie stadionu po 
remoncie to ogromne 

emocje i ogromna radość. Od początku, gdy zaczęli-
śmy organizować biegi w Rumi, chcieliśmy jakoś tę 
lekkoatletykę ruszyć w naszym mieście. Chcieliśmy 
też, aby dla młodzieży powstał klub z prawdziwego 
zdarzenia. Za każdym razem, gdy organizowaliśmy 
jakiekolwiek zawody lekkoatletyczne, zainteresowa-
nie było ogromne. Ale wówczas na bieżni był żu-
żel i niestety skutkiem takiej nawierzchni było wie-
le kontuzji. Gdy zawodnik się przewrócił, żużel po 
prostu wbijał się w ciało. Teraz w końcu mamy bież-
nię z nowoczesną, bezpieczną nawierzchnią. Mamy 
w końcu bazę do tego, by przygotowywać nowych, 
młodych lekkoatletów tak, aby osiągali sukcesy mię-
dzynarodowe. Mam jednak nadzieję, że to nie ko-
niec zmian. Chciałabym, aby w niedalekiej przy-
szłości powstałą tu profesjonalna rzutnia do dysku 
i młota. Takiej rzutni jak do tej pory nie ma w ca-
łym powiecie wejherowskim! Ponadto po stronie szó-
stego toru do biegów powinna powstać trybuna ażu-
rowa na ok. 150 widzów. Musimy postawić też dwa 
kontenery: na sprzęt sportowy do treningów lekko-
atletycznych oraz na sprzęt do sprzątania i konser-
wacji płyty boiska. Ważnym elementem jest jeszcze 
dosadzenie drzew wzdłuż ogrodzenia stadionu. 

jolanta król, 
dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi

”
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Samorząd Rumi otrzymał wyróżnienie w wojewódzkim konkursie. Kapituła konkursowa doceniła działania władz miasta, 
skierowane do osób starszych. 

Wyróżnieni za wsparcie seniorów
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Kapituła konkursu „Pomor-
skie dla Seniora” doceniła te 
samorządy, które wspierają 
osoby starsze w miejscu ich 
zamieszkania, popularyzują 
aktywność seniorów, a tak-
że promują współpracę mię-
dzypokoleniową i wolonta-
riat. Uhonorowano 11 samo-
rządów: Bytów (pow. bytow-
ski), Człuchów (pow. człu-
chowski), Pruszcz Gdański 
(pow. gdański), Gdynia, kar-
tuski (pow. kartuski), PUP 
(pow. malborski), Potęgowo 
(pow. słupski), Sopot, Zblewo 
(pow. starogardzki), Dzierz-

goń (pow. sztumski) oraz Ru-
mia (pow. wejherowski).
Jednym z głównych (ale nie 
jedynym) działań skierowa-
nych do starszych mieszkań-
ców miasta jest program „Ak-
tywny senior”. Realizowany 
jest od 2018 roku. Zainicjował  
go burmistrz Rumi Michał Pa-
sieczny, a realizowany jest we 
współpracy z przedstawicie-
lami Rumskiej Rady Seniorów 
oraz siłownią CityGYM. 
Co roku w mieście organizo-
wany jest ponadto Rumski 
Dzień Seniora, na który zapra-
szani są znani artyści muzycz-

ni. W tym roku dla seniorów 
wystąpi Andrzej Cierniewski. 
Starsi wiekiem mieszkań-
cy Rumi mogą także odebrać 
bezpłatną Rumską Kartę Se-
niora. Karta uprawnia do np. 
odbioru bezpłatnych biletów 
na niektóre koncerty oraz 
wielu zniżek w rozmaitych 
zakładach usługowych i skle-
pach, które włączyły się do 
miejskiego programu. 
Seniorzy mają też wpływ na 
lokalną politykę poprzez dzia-
łającą przy burmistrzu miasta 
Rumską Radę Seniora.
/raf/

Trening dla seniorów, pilates, mara-
ton zumby, porady i konsultacje z tre-
nerem personalnym oraz fizjoterapeu-
tą – to wszystko i wiele więcej czeka-
ło na uczestników „Fit Day Rumia”

Dzień dla zdrowia 
i kondycji

Kilkadziesiąt minut intensywne-
go treningu to dla nich nie kara, 
a przyjemność. Udowodnili to 
poprzez udział w kolejnej edy-
cji imprezy rekreacyjno-sporto-
wej pod nazwą „Fit Day Rumia”. 
Mowa oczywiście o mieszkań-
cach tego miasta, a właściwie 
mieszkankach, ponieważ wyda-
rzenie zdominowały panie. 
„Fit Day Rumia” odbywał się 
w sobotę 14 września w hali 
Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji, a jego celem 
było propagowanie aktywnego 
i zdrowego stylu życia oraz in-
tegracja lokalnej społeczności.
Uczestników przywitał wicebur-
mistrz miasta Piotr Wittbrodt, 
a następnie przekazał ich pod 
opiekę trenerów, którzy ofero-
wali m.in. trening dla seniorów, 
pilates czy maraton zumby. Do-
datkowo chętni mogli dokonać 
analizy składu ciała, zaczerpnąć 

porad fizjoterapeuty i trenera 
personalnego czy spróbować 
suplementów diety. Wszystkie 
atrakcje były bezpłatne.
Organizatorami wydarzenia byli: 
siłownia Citygym Rumia, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rumi oraz Urząd Miasta Rumi. 
Natomiast wśród instruktorów 
prowadzących zajęcia obec-
na była Iza Bieszke, znana jako 
Fit Matka Wymiataczka, która 
wspólnie z uczestniczkami udo-
wodniła, że siła jest kobietą. 
– Tylko w pierwszym trenin-
gu udział wzięło kilkadziesiąt 
osób, co potwierdza jak waż-
ne i potrzebne są takie otwar-
te spotkania – mówi Piotr Wit-
tbrodt, wiceburmistrz Rumi. – 
Bardzo dziękuję organizatorom 
i instruktorom za przygotowa-
nie tego wydarzenia i zaanga-
żowanie. Jestem też pod wra-
żeniem kondycji uczestników.
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Rekordowa edycja 
programu rozpoczęta
Mieszkańcy Rumi w wieku od 
60 lat wzwyż chętnie korzy-
stają z treningów na salach, 

pod okiem profesjonalnych in-
struktorów. Zajęcia odbywa-
ją się dzięki współpracy władz 

miasta i sponsora, a uczest-
nicy ponoszą tylko niewiel-
kie koszty. Jesienna odsłona 
przedsięwzięcia jest rekordo-
wa pod względem frekwencji 
– organizatorzy przygotowali 
tym razem aż 275 miejsc.
 „Aktywny senior” to program 
realizowany od 2018 roku z ini-
cjatywy burmistrza Michała 
Pasiecznego, we współpracy 
z przedstawicielami Rumskiej 
Rady Seniorów oraz siłow-
nią CityGYM. Przedsięwzię-
cie skierowane jest do miesz-
kańców miasta w wieku 60+. 
Dzięki wsparciu sponsora, 
każdy senior może nie tylko 
ćwiczyć pod okiem instrukto-
ra, ale również korzystać z ca-
łej oferty klubu. Zbliżający się 
wielkimi krokami jesienny pro-

gram stanowi kontynuację po-
przednich czterech edycji. 
Do końca ub. miesiąca pra-
cownicy siłowni kontaktowa-
li się z obecnymi oraz byłymi 
uczestnikami programu, pro-
ponując im udział w kolejnej 
edycji, natomiast 2 września 
ruszyły otwarte zapisy dla 
wszystkich chętnych. 
Z obserwacji instruktorów 

i koordynatorów projektu wy-
nika, że u 99% ćwiczących se-
niorów zauważalna jest po-
prawa kondycji fizycznej oraz 
spadek tkanki tłuszczowej – 
dotychczasowy rekordzista 
zgubił aż 7,5 kg.
– W ramach programu uczestni-
cy będą mieć 8 treningów mie-
sięcznie, systematyczne anali-
zy składu ciała, opiekę trenera, 

spotkania i sympozja towarzy-
szące – wyjaśnia Damian Złoch, 
koordynator programu. - Po-
nadto każdy senior będzie miał 
możliwość skorzystania, w ra-
mach bezpłatnego okresu te-
stowego z najnowszej w regio-
nie strefy treningu obwodowe-
go, ćwicząc na urządzeniach 
gwarantujących skuteczność 
i najwyższe bezpieczeństwo. 

Wczoraj rozpoczęły się zapisy do piątej już edycji programu 
„Aktywny senior”. Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, tak będzie z pewnością i tym razem. 
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– Ten projekt nie tylko ma 
pozytywny wpływ na kon-
dycję fizyczną i sylwet-
ki seniorów, ale poprawia 
również ich samopoczu-
cie, a to naprawdę potra-

fi zdziałać cuda. Jest to także świetna okazja do wyjścia 
z domu, nawiązania nowych znajomości oraz integracji. 

Piotr wittbrodt, 
zastępca burmistrza 
Rumi:

”
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Rumia alternatywą 
mieszkaniową dla Gdyni

Dzięki temu w Rumi dostępny 
jest obecnie wysokiej jakości 
produkt mieszkaniowy, będący 
wynikiem ogromnego doświad-
czenia i skali działania. Atutem 
dla poszukujących swojego M 
są też ceny – konkurencyjne 
w stosunku do tych obowiązu-
jących w Gdyni.
– W przypadku dużych aglo-
meracji znaczna liczba nowych 
osiedli powstaje obecnie na ob-
szarach jeszcze niezabudowa-
nych bądź będących we wstęp-
nej fazie rozwoju, zazwyczaj 
w pewnej odległości od ścisłe-
go centrum. Dzięki temu napę-
dzany jest rozwój dzielnic, któ-
re do tej pory nie były w dużym 
stopniu zamieszkałe. Rumia, 
jako miasto samowystarczal-
ne z rozwiniętą infrastruktu-
rą miejską oraz dogodnym do-
stępem do środków komunika-
cji miejskiej, stanowi naturalne 
zaplecze mieszkaniowe Gdy-
ni czy nawet szerzej – Trójmia-
sta, stąd nasze duże zaintere-

sowanie tym rynkiem – mówi 
Ewa Nowicka, dyrektor sprze-
daży w Euro Styl S.A. z Grupy 
Dom Development, największe-
go dewelopera w Polsce. 

Powiew 
doświadczenia

Rynki mieszkaniowe w miastach 
wielkości Rumi przeważnie cał-
kowicie zdominowane są przez 
niewielkie, lokalne firmy dewe-
loperskie czy budowlane. Atrak-
cyjna lokalizacja, wynikająca 
z bezpośredniego sąsiedztwa 
Gdyni, sprawia jednak, że w tym 
mieście pojawiają się też inwe-
stycje znacznie większych pod-
miotów. Jednym z nich jest Euro 
Styl, który w swojej 12-letniej hi-
storii sprzedał prawie 5600 lo-
kali (w tym ponad 750 w ubie-
głym roku) w blisko 160 budyn-
kach na terenie Trójmiasta. 
– Obecnie w Rumi realizujemy 
dwie inwestycje – Osiedle przy 

Błoniach oraz Osiedle Locus. 
Obie wnoszą na rynek świe-
żość i nową jakość produktu. 
Z perspektywy lokalnego ryn-
ku obie inwestycje dają moż-
liwość wyraźnego podniesie-
nia standardu życia, z kolei dla 
osób związanych na co dzień 
zawodowo z Gdynią czy Trój-
miastem, to doskonała alter-
natywa cenowa w bliskiej odle-
głości od aglomeracji – dodaje 
Ewa Nowicka z Euro Styl S.A. 

Pierwszy etap Osiedla przy Bło-
niach w Rumi Janowo przy ulicy 
Błoń Janowskich to zespół czte-
rech, 3-piętrowych budynków, 
w których znajdą się mieszka-
nia 2- i 3-pokojowe o powierzch-
niach od 37 do 63 mkw., z ogród-

kami w lokalach parterowych 
i z przestronnymi balkonami na 
wyższych kondygnacjach. Wy-
różnikiem tej inwestycji jest zie-
lona okolica zapewniająca spo-
kój. Otoczenie łąk, a w niedale-
kiej przyszłości dużego, nowego 
parku, zapewni możliwość ak-
tywnego spędzania czasu i ob-
cowania z naturą. Dodatkowym 
atutem jest podniesienie inwe-
stycji względem gruntu. Z ko-
lei Osiedle Locus zlokalizowa-
ne przy ulicy Stoczniowców to 
inwestycja o wielkomiejskim 
charakterze, na którą składają 
się cztery nowoczesne budyn-
ki o wysokości 4 pięter, z miej-
scowymi podwyższeniami do 5. 
Jej charakterystycznym elemen-
tem będzie zielony, funkcjonalny 

dziedziniec. Atutem jest rozwi-
nięta infrastruktura wokół osie-
dla (szkoły, przedszkola, handel, 
usługi i komunikacja miejska), 
która zapewni codzienną wygo-
dę życia. Z Osiedla Locus bar-
dzo blisko jest do centrum Gdy-
ni, a także do pobliskich lasów, 
jezior i plaż. 

Gotowa 
infrastruktura 
na obrzeżach 

Gdyni
Plusem inwestowania w Rumi 
jest gotowa i wciąż rozwijająca 
się infrastruktura transportowa, 
oświatowa, medyczna czy spor-
towa. Przykładem są plany po-

wstania dużego Parku Miejskie-
go Błonia Janowskie, który do-
skonale będzie się nadawać na 
rodzinny wypoczynek.  
– Niewątpliwym atutem na-
szych inwestycji w Rumi jest 
doskonała lokalizacja, dogod-
ny dostęp do zorganizowa-
nej infrastruktury miejskiej, tak 
istotnej w dzisiejszych czasach 
z perspektywy mieszkańca każ-
dej grupy wiekowej – uzupełnia 
Ewa Nowicka. 

Rozsądny zakup 
to bezpieczny 

zakup
Kapitał doświadczenia na ryn-
ku deweloperskim przekłada 
się na jakość finalnego pro-
duktu i znajduje odzwiercie-
dlenie w ciekawej architek-
turze, wysokim standardzie 
budownictwa oraz stylu wy-
kończenia czy osiedlowej in-
frastrukturze. Poszukując 
mieszkania należy zatem wni-
kliwie przyjrzeć się temu, co 
oferuje deweloper, jakie jest 
jego rzeczywiste doświad-
czenie rynkowe oraz zaplecze 
kompetencyjne. Zakup miesz-
kania to często inwestycja na 
całe życie, warto więc ograni-
czyć ryzyko i postawić na do-
świadczonego dewelopera.

Rumia, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Trójmiasta i potencjał rozwoju, zyskuje na znaczeniu jako rynek mieszkaniowy. Potencjał 
tej lokalizacji został dostrzeżony również przez dużych, także ogólnopolskich deweloperów, w przypadku których inwestycja 
w miastach tej wielkości nie jest częstym zjawiskiem. 
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W organizację letniego wypoczyn-
ku dla mieszkańców Rumi było za-
angażowanych kilka instytucji: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Rumi, Miejski Dom Kultu-
ry w Rumi, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Rumi oraz Dom Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. 
Oferta była bardzo zróżnicowa-
na, atrakcji przygotowano mnó-
stwo, każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Zorganizowano wyciecz-
ki, zajęcia sportowe, warsztaty, 
spotkania z ciekawymi osobami 
i wiele, wiele innych. 
W programie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rumi zna-

lazły się m. in. rozgrywki piłki noż-
nej w ramach Wakacyjnej Ligi Pią-
tek Piłkarskich, tenis ziemny i sto-
łowy, nauka jazdy na rolkach, letnia 
szkółka pływania, gry i zabawy dla 
dzieci (zajęcia prowadzone były na 
boisku przy ul. Sabata) oraz godzi-
ny otwarte na Orliku przy ul. Świę-
topełka. Rekordy popularności biła 
szkółka pływania (zgłosiło się ok. 
600 osób) oraz nauka jazdy na rol-
kach. Ogółem, we wszystkich zaję-
ciach w ramach tegorocznej Akcji 
Lato na MOSiR-ze wzięło udział ok. 
1 tys. dzieci. 
Z kolei w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbywały się głównie zaję-

cia warsztatowe. Akcja „Biblioteka 
w walizce”, która z założenia jest 
plenerowa, tym razem, ze względu 
na pogodę, odbywała się w Stacji 
Kultura. Pozostałe warsztaty odby-
wały się planowo zarówno w Sta-
cji Kultura, jak i w filiach biblioteki. 
Z ciekawszych atrakcji warto wy-
mienić „Egzotyczny parapet” –czy-
li wykład  o hodowli egzotycznych 
roślin oraz warsztaty sadzenia 
i pielęgnacji, gry i zabawy z Japo-
nii, „ Kompozycja w projektowaniu” 
– warsztaty graficzne dla różnych 
grup wiekowych pod okiem profe-
sjonalnego grafika, warsztaty kre-
atywne „Wakacyjny pamiętniczek” 

i „Wakacyjne arcydzieło”, kino w bi-
bliotece (czyli wakacyjne sean-
se filmowe). Ponadto w Stacji Kul-
tura i filiach w godzinach otwarcia  
dostępne były książki, komputery, 
gry planszowe, x-boxy oraz mate-
riały plastyczne.
Miejski Dom Kultury w Rumi zor-
ganizował dla dzieci i młodzie-
ży dwie wycieczki autokarowe 
– pierwszą do Doliny Charlotty, 
a drugą na zamek w Rzucewie i do 
Osady Łowców Fok. 
Natomiast Dom Kultury SM „Ja-
nowo” zaprosił na szkołę tańca, 
warsztaty plastyczne, gry plan-
szowe, zabawy i turnieje sportowe 

i szkółkę gitarową. Chętni mogli 
wybrać się na jedną z kilku wycie-
czek autokarowych do Frombor-
ka, Łeby, Grądkowa, Tuchlina czy 
Czołpina. Ponadto zorganizowa-
no zwiedzanie Trójmiasta i okolic, 
w tym wyjazdy do kina, na bow-
ling czy do muzeów. 
Tegoroczna oferta cieszyła się – 
jak co roku – bardzo dużym  za-
interesowaniem. Taka ilość zróż-
nicowanych zajęć mogła się od-
być dzięki temu, że zostały one 
dofinansowane z budżetu miej-
skiego. Rumia na ten cel przezna-
czyła ok. 53 tys. zł. 
/raf/

Letnie atrakcje z roku na rok cieszą się większym zainteresowaniem
Około 1,5 tysiąca dzieci i młodzieży skorzystało w tym roku z zajęć, zorganizowanych w ramach rumskiej „Akcji Lato”.
Co roku oferta przygotowana dla młodych rumian na czas letnich wakacji cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
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Dzieci z rumskich szkół i przed-
szkoli jak co roku uczestniczy-
ły w wyjątkowych lekcjach mu-
zyki, realizowanych w ramach 
cyklu pod nazwą Rumskie Spo-
tkania Muzyczne. Podczas bez-
płatnych koncertów artyści za-
chęcali dziecięcą publiczność 
do wspólnego tańca i śpiewu 

w akompaniamencie klasycz-
nych instrumentów. 
Edukacyjny cykl realizowany 
był w hali Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Podczas spotkań dzieci miały 
okazję usłyszeć przeboje mu-
zyki klasycznej, filmowej i mu-
sicalowej, a wśród nich utwory 

znane z filmów takich jak „Po-
gromcy duchów”, „Król Lew”, 
„Upiór w operze” czy też mu-
zykę z baletu „Gajane”  i opery 
„Gioconda”. 
Dodatkowym walorem eduka-
cyjnego cyklu jest możliwość 
porozmawiania na żywo z arty-
stami, którzy chętnie dzielą się 

ze słuchaczami swoją wiedzą 
i pasją. Publiczność poznała 
też ciekawostki związane z fil-
mowymi i muzycznymi produk-
cjami, a także podziwiała pro-
fesjonalne pokazy taneczne. 
Wszystko to było możliwe 
dzięki obecności i zaangażo-
waniu aktorów oraz tancerzy 
z Teatru Muzycznego w Gdy-
ni, zespołu tańca „Masta Dan-
ce” pod kierunkiem Marty 
Miotke, a także instrumentali-
stów z całego Pomorza, w tym 
zespołu perkusyjnego Trio Per 
Ka. Wszystkie spotkania pro-
wadził dyrektor artystyczny 
cyklu Marek Gerwatowski. 
– Sama pamiętam występy te-
atralne czy koncerty, które 
jako dziecko oglądałam wraz 
z klasą, jeszcze w podstawów-
ce. Właśnie w takich momen-
tach budziła się we mnie chęć 
śpiewania i tańczenia. Bar-
dzo się cieszę, że mogłam so-
bie przypomnieć, jak to było 
za moich młodych lat – przy-
znaje Agnieszka Król-Karec-
ka, aktorka Teatru Muzyczne-
go w Gdyni. – To wspaniałe, że 
realizowane są takie inicjatywy 
i są jeszcze ludzie, którym za-
leży by kształcić nasze pocie-
chy w takich kierunkach, za-
szczepiając w nich zamiłowa-
nie i pasję do sztuki. 
Organizatorami cyklu, objęte-
go patronatem burmistrza Mi-

chała Pasiecznego, są: Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rumi, Miejski Dom Kultu-
ry w Rumi, Rumskie Spotkania 
Muzyczne oraz urząd miasta. 
Rumskie Spotkania Muzycz-
ne to inicjatywa, która rozpo-
częła się w 2012 roku, wraz 
z koncertem zorganizowanym 
z okazji nadania praw miej-
skich Rumi. Celem wydarze-
nia jest przybliżenie muzyki 
klasycznej oraz różnych ga-
tunków muzycznych miesz-
kańcom i gościom Rumi. Re-
pertuar koncertów obejmu-
je przede wszystkim muzykę 
klasyczną i operową, a także 
operetkową, musicalową, fil-

mową, a nawet rozrywkową. 
Dzięki temu grono odbiorców 
jest równie różnorodne. Wy-
darzenia dla dzieci i młodzie-
ży z rumskich szkół odbywa-
ją się cyklicznie od 2016 roku 
– we wrześniu, z okazji roz-
poczęcia roku szkolnego. Na-
tomiast koncert urodzinowy 
miasta organizowany jest od 
października 2012 roku. Przed 
widownią występują wówczas 
artyści polskich i zagranicz-
nych scen operowych, musi-
calowych, a także rozrywko-
wych oraz instrumentaliści na 
stałe związani z instytucjami 
kulturalnymi w całej Polsce.
/raf/

Pierwszoklasiści z rumskich podstawówek stali się niedawno pełnoprawnymi członkami szkolnej 
społeczności - złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. 

Uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie

Nowy rok szkolny rozpoczął 
się ponad 3 tygodnie temu. Dla 
uczniów najmłodszych klas to 
pierwsza styczność ze szko-
łą. Tradycyjnie już co roku we 
wrześniu odbywa się uroczy-
stość pasowania pierwszokla-
sistów. W tym wyjątkowym dla 
dzieci wydarzeniu uczestni-
czyli także rodzice, dyrektorzy 
placówek edukacyjnych oraz 
przedstawiciele władz miasta.
Uroczystości pasowania trwa-
ły łącznie trzy dni. Pierwszego 
dnia uczniowie dziesięciu klas 
pierwszych ze Szkół Podstawo-
wych numer 6, 8 i 10 musieli od-
śpiewać hymn narodowy, zło-
żyć uroczystą przysięgę i pod-
dać się oficjalnemu pasowaniu 
na oczach kilkuset osób zebra-

nych w hali MOSiR. Świadkami 
mianowania byli m.in. rodzice, 
dziadkowie, nauczyciele oraz 
starsi koledzy pierwszaków. 
O tym, co czeka świeżo upie-
czonych uczniów, mówił za-
stępca burmistrza miasta.
– Chciałbym, żebyście zapa-
miętali ten dzień jako wyjątko-
wy – zwrócił się do pierwszo-
roczniaków Piotr Wittbrodt, 
wiceburmistrz Rumi. - Aby po 
symbolicznym dotknięciu gi-
gantycznego szkolnego ołów-
ka otworzyła się przed wami 
furtka do wyjątkowej podróży, 
podczas której zdobędziecie 
wiedzę i nawiążecie wspania-
łe przyjaźnie, a w tym wszyst-
kim towarzyszyć wam będą 
wasi dumni rodzice. Tego wam Fo
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wszystkim życzę.
Uczniów, za pomocą ogrom-
nych szkolnych ołówków, pa-
sowali wspólnie: dyrektor SP 
nr 6 Aleksandra Brunat, dyrek-
tor SP nr 8 Marzena Górska, 
zastępca dyrektora SP nr 10 
Dorota Gadomska, przewod-
niczący rady miejskiej Ariel Si-
nicki oraz zastępca burmistrza 
Piotr Wittbrodt. Po uroczystym 
mianowaniu świeżo upieczeni 
pierwszoklasiści otrzymali dy-
plomy oraz zostali zaproszeni 
do pamiątkowych zdjęć.
Część artystyczną wydarze-
nia przygotował chór dzie-
cięcy ze Szkoły Podstawowej 
numer 10 pod kierownictwem 
Anny Bronowickiej.
Uczniowie z pozostałych klas 
złożyli ślubowanie i zostali pa-
sowani podczas kolejnych uro-
czystości, które zorganizowano 
także na hali MOSiR-u w środę 
i czwartek (18 i 19 września).

– Jestem szczęśliwy, że już 
czwarty rok z rzędu dzieci 
i młodzież tak licznie bio-
rą udział w tych koncer-
tach, że ta forma eduka-
cji muzycznej bardzo się 

przyjęła, że publiczność jest chętna do czynnego udzia-
łu w naszych spotkaniach i wspólnie z artystami śpiewa, 
a ciekawe aranżacje porywają widzów do tańca.

Marek GerwatowSki,
pomysłodawca 
i reżyser wydarzenia:

”

To są wyjątkowe i niepowtarzalne lekcje – rumscy uczniowie od najmłodszych lat uczestniczą w Rumskich Spotkaniach Muzycznych, 
podczas których mogą obcować z muzyką na żywo, wspólnie pośpiewać, zatańczyć, a przede wszystkim posiąść sporo wiedzę. 

Edukują najmłodszych 
przez muzykę
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DAM PRACĘ: EXP.PDP.
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NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.
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kto czyta 
o Tobie!
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p.ruszewski@expressy.pl

ONLINE:
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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.

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, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDAM

SPRZeDAM gospodarstwo rolne 
o powierzchni 8,2 ha wraz z zabudo-
waniami, tel. 661 895 941

WYNAJMĘ
RuMIA, mieszkanie do wynajęcia, tel. 
694 642 709

POSZuKuJĘ WYNAJĄĆ

KuPIĘ

KuPIĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZeDAM

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

KuPIĘ

INNe

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 
Samsung z pilotem, 500 zł, 505-56-
70-34 

SPRZeDAM telefon nokia 81104 4g, 
nowy, pudełko, akcesoria, 170 zł, tel. 
723 851 645

USŁUGI

uSłuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

KOTłOWNIe, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

WDOWA pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

SZuKAM kobiety do 47 lat celem za-
łożenia rodziny. Ja mam 33 lata, tel. 
503 069 330.

RÓŻNE

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

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

PłuG trzy skiby z możliwością do-
kręcenia czwartej skiby, 780 zł, tel. 
600 667 860

ROZSIeWACZ KOS 380 zł, oraz lej 
480 zł, tel. 600 667 860

PRASA FERGUSON, duży podbie-
racz, 2500 zł, tel. 506 250 477

SPRZeDAM blokadę samochodową 
na kierownicę, Wejherowo, cena 35 
zł, tel. 510 688 509

OPRYSKIWACZ 400 l, 1500 zł, maszy-
na do siana, 1200 zł, tel. 600 667 860

BRYCZKA na drewnianych kołach do 
odnowienia, 2100 zł, tel. 600 667 860

SPRZeDAM odkurzacz-dmuchawa 
do liści, nowy, tel. 694 642 709

SPRZeDAM 2 rowerki dziecięce, 4 
kółka, uchywty dla rodzica, koszyk, 
stan bardzo dobry, Wejherowo, tel. 
660 739 652

ZłOTA Rączka, malowanie, arma-
tura, regulacja okien PCV, itd, tel. 
518 204 992

ZłOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPRZeDAM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 
58 714 41 54
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ZAKOńCZYł SIĘ SeZON STRONGMAN 2019, 
PODSuMuJMY GO ZATeM. BYł DLA CIeBIe 
LePSZY NIŻ POPRZeDNI?

- O, to na pewno. Przede wszystkim startów 
było więcej, ale też moja dyspozycja była 
już wyższa. Kontuzje nie były tak poważne, 
jak w roku 2018 i mogłem sobie pozwolić na 
kontynuowanie sezonu. Poprzedni nieste-
ty musiałem przerwać, dlatego z rezultatów 
obecnego jestem zadowolony.

KTÓRe ZAWODY MOŻeSZ ZALICZYĆ DO 
NAJCIĘŻSZYCh, A GDZIe CZułeś SIĘ NAJ-
LePIeJ W TYM ROKu?

- Ta dyscyplina sportu wymaga wiele, jed-
nak staram się być takim zawodnikiem, któ-
ry podchodzi do każdej konkurencji i nie 
narzeka na ich układ na zawodach. Mogę 
stwierdzić, że najlepiej fizycznie i psychicz-
nie czułem się na Pucharze Polski Strong-
man  w parach w Łowiczu. Mimo tego, że 
zaliczyłem tam aż 340 kilogramów w mar-
twym ciągu, to uważam również, że był to 

jednocześnie bardzo ciężki start 
i trzeba było się wykazać, bo po-

ziom był wysoki. Autorskie zawody 
Strongman Cup Kielno 2019 także nie 

należały do najłatwiejszych, po piętach cią-
gle deptał mi Darek Wejer, który jest rewe-
lacyjnym zawodnikiem. Po przedostatniej 
konkurencji potrzebowałem pomocy me-
dycznej jednak udało mi się wyjść do ostat-
niej i zająć pierwsze miejsce. Dlatego nie da 
się tak tego rozdzielić i odpowiedzieć bez-
pośrednio na pytanie, gdzie było najlepiej, 
a gdzie najgorzej.

JAKIe MASZ PLANY NA KOLeJNY ROK 
ZMAGAń?

- Na pewno takie starty, jak dotychczas, 
czyli puchary na terenie całej Polski. Ale 
myślę również o starcie na mistrzostwach 
naszego kraju. Poza tym organizacja co-
rocznego Strongman Cup Kielno 2020, 
mam też zamiar wystąpić w zawodach na 
Ukrainie, które w tym sezonie ostatecznie 
odpuściłem. Może odwiedzę też inne pań-
stwa, wszystko zależy od zdrowia i sił. Pla-
nów do zrealizowania jest naprawdę wiele.

A PROPOS ZDROWIA: JeSTeś OBeCNIe Je-
DYNYM CZYNNIe DźWIGAJĄCYM ZAWO-
DOWCeM NA TeReNIe WeJheROWA I OKO-
LIC, MIMO SWOICh PRZeBYTYCh KONTuZJI.

- Niestety, ale tak się złożyło. Jednak mam 
nadzieję, że Mateusz „Sumik” Ostaszew-
ski szybko wróci do pełnego zdrowia i np. 
zdobędziemy jeszcze razem w parze cie-
kawy tytuł, taki jak ten, który już mamy - 
wicemistrzostwo Europy na Łotwie. Cze-
kamy również na jego indywidualne suk-
cesy, których ma wiele na swoim koncie. 
Zdradzę, że rozważam też Strongman Cup 
Kielno 2020 w parach, więc niech wraca do 
dźwigania, bo muszę mieć z kim wystąpić 
(śmiech). Mamy też początkującego Mi-
chała Reich z Wejherowa, który potrafi co-
raz więcej, jest młody i widać, że się sta-
ra. Jeśli to utrzyma i wytrwa, to myślę, że 
w przyszłości pokaże dużo.

CO W TAKIM RAZIe ROBI STRONGMAN 
KRZYSIeK KACNeRSKI W TZW. FAZIe OD-
POCZYNKu PO SeZONIe?

- Wiele rzeczy, ale przede wszystkim od-
poczywa, stara się regenerować zmęczone 

ciało, basen, sauna, różne zabiegi i masaże 
u fizjoterapeuty. Na co dzień również tre-
nuje innych i stara się przekazać im swo-
ją wiedzę, która ma nadzieję tym osobom 
w życiu się do czegoś przyda. Planuje już 
wstępnie kolejny sezon i poświęca uwagę 
rodzinie. Jednak ten odpoczynek nie trwa 
w nieskończoność – bo potem ponownie 
wraca do ciężkich treningów i pracy nad 
lepszą formą.

NAJBLIŻSZY SeZON BĘDZIe TWOIM 14. 
W KARIeRZe, NIe JeSTeś ZMĘCZONY? NIe 
MASZ CZASeM OChOTY ODPuśCIĆ? PO-
WIeDZIeĆ, Że JuŻ WYSTARCZY? OSTATNIO 
NAWeT NA FACeBOOK'u PISAłeś O TYM, 
Że NIeKTÓRe OSOBY O TO PYTAłY.

- Wiadomo, że czasem pojawiają się mo-
menty zwątpienia i zawahania, ale kie-
dy dłuższą chwilę się nad tym wszystkim, 
co udało mi się wywalczyć, zastanowię  - 
stwierdzam, że jeszcze nie. Wiem, że „trze-
ba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść”, jednak 
to bardzo ważna część mojego życia, moja 
praca i pasja i przez najbliższych kilka lat 
jeszcze nie chcę z niej rezygnować.

Chwila wytchnienia 
i znów ciężka praca

Z Krzysztofem Kacnerskim zawodnikiem Strongman Polska, trenerem 
i instruktorem personalnym, rozmawia Rafał Korbut.

REKLAMA U/2019/PR REKLAMA U/2019/PR
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W tym roku odbędzie się 
w dniach 28-29 września w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi.
Rozgrywki potrwają w sobotę 
w godz. 9.00-17.00 (z oficjalnym 
otwarciem ok. 13.00) i w nie-
dzielę w godz. 9.00-14.00. Szy-
kują się dwa dni sportowej ry-
walizacji oraz dobrej zabawy.

- Nasza unihokejowa impre-
za upamiętniająca Lidię Li-
pińską każdego roku cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
– mówi Jolanta Król, dyrek-
tor Miejskiej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. – Tym ra-
zem także liczymy na zawod-
ników, kibiców i miłośników 
tego pięknego sportu. 

Przypomnijmy, że patronka 
turnieju - Lidia Lipińska – była 
znana mieszkańcom Rumi jako 
nauczycielka wychowania fi-
zycznego i trener UKS „Zagó-
rzanka”. Zajmowała się pro-
pagowaniem unihokeja oraz 
organizowaniem imprez spor-
towych. Chociaż z wykształ-
cenia była socjologiem, życie 
poświęciła swojej największej 
pasji, jaką był sport. Zaczy-
nała jako trener drużyny pił-
ki ręcznej dziewcząt, później 
zainteresowała się unihoke-
jem, widząc jak dużą popular-
nością cieszy się ta dyscyplina 
wśród rumskich uczniów.
Założyła pierwszy UKS w Rumi 
pod nazwą „Czwórka”. Klub 
w późniejszych latach działał 
jako UKS „Zagórzanka–Korze-
niowski.pl”, a z czasem poszerzył 
swoją działalność o sekcję lekko-
atletyczną i ostatecznie przybrał 
nazwę „Zagórzanka”. Klubowi pa-
tronował Robert Korzeniowski, 
honorowy obywatel Rumi.

Lidia Lipińska przez blisko 10 
lat pracy ze swoją drużyną zdo-
była srebrny i brązowy medal 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej, a jej podopieczni 
sięgnęli po brązowy medal mi-
strzostw Polski i awansowali 
do I ligi seniorów. Trenerka wy-
chowała kilku reprezentantów 
kraju, a jej wysiłki zostały na-
grodzone medalem za wybit-
ne zasługi dla sportu szkolne-
go. Odeszła nagle, a obecnie co 
roku pod koniec września od-
bywa się memoriał unihokejo-
wy nazwany jej imieniem. Jest 
to inicjatywa nauczycieli i ab-
solwentów Gimnazjum nr 2 
w Rumi oraz bliskich współpra-
cowników zmarłej (a w szcze-
gólności Jolanty Król, dyrektor 
MOSiR-u), którym zależało na 
upamiętnieniu tak popularnej 
i zasłużonej dla Rumi osobowo-
ści sportowej. Pośmiertnie Lidii 
Lipińskiej nadano tytuł „Zasłu-
żony dla miasta Rumi”.
/raf/

Unihohej ku pamięci
Lidii Lipińskiej

Turniej unihokeja poświęcony pamięci przedwcześnie zmarłej Lidii Lipińskiej już na dobre 
wpisał się w kalendarium wydarzeń sportowych w naszym mieście. 

Skok wzwyż, skok w dal, 
rzut piłeczka palantową 
i pchnięcie piłką lekar-
ską to konkurencje tech-
niczne, w których rywali-
zowali uczniowie pierw-
szego dnia w ramach Mi-
strzostw Rumi w Lekkiej 
Atletyce Szkół Podsta-
wowych. Drugi dzień za-
wodów upłynął na rywa-
lizacji w konkurencjach 
biegowych.
Mistrzostwa odbywa-

ją się już po raz 22. Wy-
jątkiem był ubiegły rok, 
kiedy stadion był nie-
dostępny z powodu re-
montu. W zmaganiach 
biorą udział reprezenta-
cje wszystkich rumskich 
szkół podstawowych 
- dziewczęta i chłop-
cy z roczników 2005 
- 2008. Pierwsza trój-
ka w każdej konkurencji 
otrzymała medale.
/raf/

lekkOatletyczne 
mistrzostwa
W kilku kategoriach lekkoatle-
tycznych przez dwa dni rywa-
lizowali uczniowie rumskich 
szkół podstawowych, którzy 
wzięli udział w miejskich mi-
strzostwach. 
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