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Wielka 
inWestycja 

na janowie

Zaprezentowane zostały wizu-
alizacje Węzła Janowo. Inwe-
stycja ma kosztować łącznie 
36 milionów złotych z czego 
około 13 milionów stanowi 
unijne wsparcie. Węzeł 
połączy dwie części miasta. 
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Tegoroczna edycja BO jest już piątą odsłoną 
projektu, w którym mieszkańcy decydują, na 
co zostaną przekazane fundusze miasta. Ru-
mia w tym roku przekaże do dyspozycji miesz-
kańców aż 1,5 miliona złotych – najwięcej spo-
śród miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 
Pieniądze te dają lokalnej społeczności szan-
sę na to, aby zrealizować własne pomysły.
Kto może złożyć projekt? Może zrobić to każ-
dy rumianin, bez względu na wiek. Wystarczy, 
że zbierze co najmniej 15 podpisów i w termi-
nie od 3 do 30 kwietnia złoży odpowiedni do-
kument. Formularze zgłoszeniowe i listy po-

parcia można pobrać na tej stronie rumia.bu-
dzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/
do-pobrania lub odebrać w Biurze Obsługi 
Mieszkańców. 
Projekty, jak co roku, mogą dotyczyć zarów-
no kwestii inwestycyjnych (budowy placów 
zabaw, boisk, chodników), jak i spraw prospo-
łecznych (koncerty, warsztaty, zajęcia rekre-
acyjne).
W pierwszym przypadku szacowana wartość 
pojedynczego projektu nie może przekro-
czyć 250 tysięcy złotych, a w drugim kwota 
jest ograniczona do 50 tysięcy. Wypełniony 

formularz zgłoszeniowy projektu do budże-
tu obywatelskiego w wersji papierowej należy 
składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzę-
du Miasta Rumi, a dokładniej w Biurze Podaw-
czym.
Natomiast wypełniony formularz w wersji 
elektronicznej można przesłać na adres ma-
ilowy: budzetobywatelski@rumia.eu, poprzez 
platformę ePUAP (na konto: /2215021/Skryt-
ka_ESP) lub uzupełnić go za pośrednictwem 
strony internetowej poświęconej budżeto-
wi obywatelskim – rumia.budzet-obywatelski.
org.

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do składania projektów w kolejnej edycji 
Budżetu Obywatelskiego w Rumi. Ini-
cjatywa ta nie istniałaby, gdyby nie cie-
kawe pomysły oraz zaangażowanie spo-
łeczników. Warto też podkreślić, że prze-
znaczone na ten cel pieniądze dają lo-
kalnej społeczności ogromną szansę na 
realizację własnych pomysłów i zmianę 
swojego najbliższego otoczenia.

Marcin
Kurkowski, 
zastępca 
burmistrza 
Rumi:

Termin 
niedługo 
upłynie!

Niedługo minie okres, w którym można zgłaszać 
projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 
w Rumi. Do „wydania” jest 1,5 miliona złotych.

”

Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki sta-
raniom przewodniczącego rady miejskiej 
Ariela Sinickiego, który uzgodnił powstanie 
przystanku autobusowego z wiatą jeszcze 
z poprzednim dyrektorem NZOZ nr 1 Grze-
gorzem Szalewskim. Działania te wynika-
ły z problemu, który zgłaszali najczęstsi pa-
cjenci przychodni, czyli seniorzy. 
– Wiejący wiatr i padający deszcz. Właśnie 
tego doświadczaliśmy, korzystając do tej 
pory z pobliskiego przystanku. Wokół mnó-
stwo miejsc parkingowych, ale przychodnia 
powinna przecież być w pierwszej kolejno-
ści dla ludzi, a nie dla samochodów – mówi-
ła podczas spotkania burmistrza Michała Pa-
siecznego z mieszkańcami Zofia Jarosz, se-
niorka z Rumi. 
Wkrótce sytuacja ma się jednak zmienić. 
Warto podkreślić, że zrealizowanie inwesty-
cji nie byłoby możliwe bez zgody obecnej 
właścicielki NZOZ nr 1.
– Z myślą o pacjentach doszliśmy do poro-
zumienia w kwestii rozwiązania zgłaszanego 
od lat problemu. Po zbudowaniu parkingu dla 

kilkudziesięciu samochodów przy ulicy Pu-
ławskiego, możliwe było przesunięcie przy-
stanku autobusowego i wybudowanie wiaty 
w obrębie przychodni – podkreśla Ariel Si-
nicki, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.
Według wstępnych ustaleń prace budowla-
ne miały ruszyć po długim weekendzie majo-
wym, jednak wykonawca przystąpił do dzia-
łania tuż po świętach wielkanocnych. Dzię-
ki temu inwestycja zostanie przekazana do 
użytku mieszkańców wcześniej niż planowa-
no.

Będzie przystanek, 
o który wnioskowali 
mieszkańcy
Przy ulicy Derdowskiego w Rumi powstaje przystanek 
autobusowy z wiatą. O inwestycję od wielu lat zabiega-
li mieszkańcy będący stałymi pacjentami przychodni 
NZOZ nr 1. Teraz, dzięki porozumieniu właścicielki obiek-
tu z władzami miasta, ich apel staje się rzeczywistością. 

Oddajemy w Państwa ręce drugi numer Expressu Rumskiego. Wierzymy, 
że dostarczy on Państwu cennych informacji na temat tego, co dzieje się 
w mieście.

A dzieje się sporo – wszystko wskazuje, że Rumia niebawem złoży wnio-
sek o pozwolenie na budowę Węzła Janowo, który ma połączyć dwie czę-
ści miasta. Między innymi o tym węźle rozmawialiśmy z Arielem Sinic-
kim, przewodniczącym Rady Miasta. Nie jest to jedyny wywiad w tym nu-
merze Expressu Rumskiego – z wicestarostą, Witoldem Reclafem rozma-
wialiśmy m.in. o inwestycjach w edukację i drogi, a Jolanta Król, dyrektor 
MOSiR-u opowiedziała nam o przeszłości, teraźniejszości oraz planach 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na stronach poświęconych kulturze zaprosiliśmy na ciekawe, nadcho-
dzące wydarzenia, wśród których wyjątkowo interesująco zapowiada się 
pierwszy Comic Con, duża gratka dla miłośników komiksów. 

Redaktor prowadzący,
Krzysztof GrajKowsKi

co w numerze?

Życzymy miłej lektury!
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Budowa węzła na rumskim Janowie to jed-
na z największych inwestycji miasta. Pierw-
szy etap – przebudowa dworca SKM – zo-
stał już niemal ukończony. Drugi etap zakła-
da stworzenie m.in. tunelu pod torami. Ma on 
połączyć dwie części Rumi i jednocześnie 
usprawnić ruch drogowy w mieście.
Oczekiwany wygląd węzła i jego okolicy zo-
stał przedstawiony na opublikowanych przez 
Urząd Miasta wizualizacjach. Widać na nich, 
w którym miejscu będzie się znajdować par-
king samochodowy, którędy przebiegnie 
droga pod torami, a także gdzie utworzona 
zostanie kładka nad jezdnią.
Wszelkie koszty związane z realizacją tej in-
westycji mają wynieść niespełna 36 milionów 
złotych, z czego około 13 milionów stanowi 
unijne wsparcie pozyskane w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Kwota unijnego dofinansowania wciąż może 
się zwiększyć.
Obecnie zostały ukończone prace projekto-
we. Najprawdopodobniej w czerwcu miasto 
uzyska wszelkie pozwolenia i będzie dyspo-
nować dokumentacją niezbędną do rozpo-
częcia budowy, która planowo ma się zakoń-
czyć do 2020 roku.

Tak będzie wyglądał 
Węzeł Janowo Zaprezentowane zostały wizualizacje Węzła Janowo. W jego 

skład mają wejść: tunel łączący obie części miasta, parkingi, 
wiaty autobusowe oraz ścieżki rowerowe.
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- Niedawno ogłoszono plany zagospodarowania Zagó-
rza oraz Wzgórza Markowca. W jakich etapach będzie 
realizowana ta inwestycja i na jakim etapie się obecnie 
znajduje?

W 2017 roku Burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu 
udało się podpisać umowę z Marszałkiem Woje-
wództwa na projekt rewitalizacji Zagórza i Wzgórza 
Markowca. Zdobyliśmy unijne dofinansowanie w wy-
sokości blisko 13 mln złotych (10 mln na inwestycje, 
3 mln na działania prospołeczne). Obecnie zakoń-
czyło się już projektowanie inwestycji i złożono całą 
dokumentację związaną z uzyskaniem pozwoleń na 
budowę w Starostwie Powiatowym. Na każdym etapie 
przygotowywania projektu odbywały się konsultacje 
i spotkania z mieszkańcami, aby czuli się na swoim 
osiedlu jak najlepiej. Musimy jednak pamiętać, iż ta in-
westycja będzie realizowana na wielu płaszczyznach 
i dlatego całość projektu będziemy mogli oceniać do-
piero w 2022 roku.

- Czy Zagórze ma szansę stać się miejscem, gdzie tak-
że rumianie nie mieszkający w tej dzielnicy będą spę-
dzać wolny czas?

Takim miejscem będzie na pewno Wzgórze Markow-
ca, którego również dotyczy rewitalizacja, a którego 
szczyt (22 tys. metrów kwadratowych) udało się po 
wielu latach nabyć dla gminy. W tym roku będą tam 
trwały niezbędne prace archeologiczne, ale już nie-
długo powstanie tam przepiękny teren rekreacyjny 
z wieżą widokową, małym amfiteatrem, placem zabaw, 
ścieżką historyczną oraz wieloma innymi atrakcjami 
dla naszych młodszych i starszych mieszkańców.

- Miasto osiągnęło porozumienie w sprawie środków 
na budowę mieszkań komunalnych. Będą to pierwsze 
takie mieszkania od 25 lat. Czy to sygnał, że na kolejne 
takie budynki nie trzeba będzie czekać tak długo czy 
raczej nowy budynek wystarczy na potrzeby miasta?

Bardzo się cieszę, że po ponad ćwierćwieczu udało 
się spiąć projekt budowy nowych mieszkań komunal-
nych. Niedługo ogłosimy przetarg na budowę, która 
sfinansowana głównie zostanie ze środków, pozyska-
nych z wprowadzonego przez Burmistrza przed trze-
ma laty, programu sprzedaży mieszkań komunalnych, 
oraz z finansowego wsparcia udzielonego przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Oczywiście potrzeby gmi-
ny są dużo większe, dlatego powstał plan, aby w prze-
ciągu kilkunastu lat sukcesywnie zastępować stare 
budynki na osiedlu przy ulicy Reja takimi nowocze-
snymi i przyjaznymi dla mieszkańców budynkami. 

- Janowo może się już cieszyć z niemal ukończonego 
dworca. Kiedy prace pierwszego etapu Węzła Jano-

wo doczekają się zakończenia? Mam na myśli w pełni 
ukończony dworzec wraz z automatami biletowymi.

To moim zdaniem kolejny ogromny sukces naszego 
miasta. Po wielu latach udało się porozumieć z SKM 
w sprawie modernizacji jednego z najmniej estetycz-
nych peronów na całej linii szybkiej kolei miejskiej. To 
efekt współpracy pomiędzy miastem a firmą kolejową 
oraz wielu spotkań i rozmów. Już w przeciągu nieca-
łych dwóch miesięcy, powinniśmy mieć do dyspozycji 
nowoczesny, przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych i matek z dziećmi (z windami), oświetlony, moni-
torowany, z pełną informacją dla pasażerów przysta-
nek Rumia Janowo. 

- Można już oszacować, kiedy rozpocznie się drugi 
etap budowy Węzła Janowo?

W połowie roku powinniśmy mieć już wszystkie doku-
menty i uzgodnienia pozwalające na ogłoszenie prze-
targu. Jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to 
prace budowlane zaczną się jeszcze w tym roku.

- Na wszystkie powyższe inwestycje pozyskane zo-
stały duże środki zewnętrzne. W jaki sposób udaje się 
pozyskać tak duże kwoty?

Na wszystkie 28 wygranych przez miasto projektów 
udało się już zdobyć około 60 milionów złotych ze 

środków zewnętrznych.To głównie zasługa Burmi-
strza Michała Pasiecznego, jego doboru pracowników 
w urzędzie miejskim, współpracy z całą Radą Miejską, 
Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim 
czy Starostwem Wejherowskim, a także firmami pry-
watnymi. Nasze miasto w przeciągu kilku lat czeka 
ogromna przemiana. Powstanie wiele inwestycji, 
o których mieszkańcy marzyli i mówili od lat. Część 
z nich jest już realizowana (SKM Janowo, rondo Pilec-
kiego, promenada wzdłuż Zagórskiej Strugi, program 
Kawka, rewitalizacja Zagórza), inna część jest na eta-
pie koncepcji, uzgodnień, w trakcie projektowania lub 
zdobywania środków (budowa nowego urzędu miej-
skiego, stacja SKM Biała Rzeka, remont Stacji Rumia 
Główna, przebudowa ronda Jana Pawła II). 

- Na jakich projektach skupia się obecnie praca Rady 
Miejskiej?

W budżecie główne wyzwanie w roku bieżącym to 
oczywiście największa inwestycja w historii nasze-
go miasta, czyli węzły integracyjne. Ale pracujemy 
także nad wieloma innymi projektami, które  bardzo 
zmienią nasze miasto. Najważniejsze z nich to bu-
dowa nowego urzędu miasta, budowa przystanku 
SKM Rumia Biała Rzeka wraz z tunelami pod torami 
na jego wysokości, oraz przy Hodowlanej, budowa 
bieżni na stadionie miejskim, zadaszenie targowi-
ska, ścieżki rowerowe wzdłuż Gdańskiej i Żołnierzy 
I Dywizji WP, przebudowa ronda Jana Pawła II, sy-
gnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Starowiejskiej i 
Wybickiego, czy też planowanie nowego parku miej-
skiego na janowskich błoniach. Dla mnie osobiście 
w ostatnim czasie najważniejsze było dotrzymanie 
ustaleń zawartych podczas spotkań z mieszkańcami 
w kwestii budowy ulic Brzechwy, Makuszyńskiego, 
Porazińskiej, Źródlanej i Gryfa Pomorskiego. Pomi-
mo, że po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że 
kwoty są wyższe niż wcześniej zakładano, udało się 
wygospodarować brakujące środki. Prace rozpoczną 
się jeszcze w tym kwartale. Mieszkańcy czekali na 
to wiele lat. W najbliższym czasie chcielibyśmy przy-
stąpić również do budowy ulicy Chodkiewicza, Ko-
nopnickiej, Filtrowej oraz remontu ulicy Pomorskiej 
i Abrahama. 
Pomimo tak wielu różnych dużych projektów, pa-
miętamy również o małych sprawach które dotykają 
naszych mieszkańców. W budżecie zarezerwowano 
środki na modernizację kolejnych kilometrów chod-
ników, utwardzanie bocznych ulic płytami yomb czy 
też prace związane z poprawą estetyki w naszym 
mieście (zielone nasadzenia, nowy mural itp.). Chce-
my ,aby mieszkańcy dobrze się czuli w swoim mie-
ście i byli dumni z tego ,że żyją w Rumi.

Węzeł integracyjny 
największym
 wyzwaniem

 Z Arielem Sinickim, przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi rozmawia Krzysztof Grajkowski.
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Długo w tajemnicy były trzymane wieści o tym, kto 
w tym roku odwiedzi Rumię. Właściwie jedynym 
pewnikiem była Ewa Chodakowska, która swoją 
letnią trasę treningową ogłosiła jeszcze jesienią 
poprzedniego roku. 
Na poświęconej „Lipcowi w Rumi” konferencji pra-
sowej dowiedzieliśmy się, kto jeszcze dołączy do 
najsłynniejszej polskiej trenerki. Pełny terminarz 
przedstawiła w Stacji Kultura Agnieszka Skawiń-
ska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi.
Już 1. lipca na scenie pojawią się: znana z piose-

nek takich jak „Cisza” czy „Ewaku-
acja” Ewa Farna oraz mający na 
swoim koncie występy na festiwa-
lach w Opolu czy Sopocie bracia 
Szczepaniak, bliżej znani jako ze-
spół Pectus.
Niespełna tydzień później do 
wspólnego treningu setki osób 
porwie Ewa Chodakowska wraz 
z ekipa Be Active Tour. Już rok 
temu uczestnicy treningu po-

kazali, że prze-

lotne deszcze nie są im 
straszne, wszak zaję-
cia z samą Ewą Choda-
kowską nie zdarzają się 
często.
13. lipca Rumi bę-
dzie gościć koszykar-
ską gwiazdę świato-
wej klasy – Marcina 
Gortata. Polak grający 
w NBA zaprosi na kolej-
ną edycję organizowa-
nego przez siebie Mar-
cin Gortat Camp, który 
w Rumi odbywa się już 
od lat i przyciąga praw-
dziwe tłumy fanów ba-
sketu. Można liczyć, że 
znów wraz z Marcinem 
Gortatem w hali MOSiR 
zjawią się także inne gwiazdy NBA.

Ci, którzy lubią próbować różnorodnych smaków, 
w lipcu będą mieli ku temu doskonałą okazję – 

w Rumi odbędzie się dwudniowy zlot foodtrucków. 
W dniach 21-22 lipca będzie można wybrać spo-
śród dziesiątek mobilnych punktów gastronomicz-
nych, w których każdy znajdzie coś dla siebie.
Pełen wydarzeń „Lipiec w Rumi” zakończy się 
mocnym muzyczno-kinematograficznym akcen-
tem. 28 lipca odbędzie się koncert Polskiej Orkie-
stry Muzyki Filmowej, więc rosnąca rzesza fanów 
dzieł Johna Williamsa, Hansa Zimmera, czy Ennio 
Morricone powinna wpisać to wydarzenie do swo-
jego kalendarza.
Do lipca zostało co prawda jeszcze sporo cza-
su, ale już teraz można stwierdzić, że nie zabrak-
nie różnorodnych wydarzeń. Stałe, mocne punkty 
„Lipca w Rumi” (spotkania z Chodakowską i Gorta-
tem) pozostają bez zmian, a do tego dołączą w tym 
roku nowe, ciekawe propozycje. Byle do lata!

To będzie 
gorący lipiec!
Poznaliśmy gwiaz-
dy, które będą czę-
ścią „Lipca w Rumi”. 
Zadowoleni będą 
fani sportu, muzyki, 
a także filmu.

”pełen wydarzeń „Lipiec w rumi” za-
kończy się mocnym muzyczno-kine-
matograficznym akcentem. 28 Lip-
ca odbędzie się koncert poLskiej 
orkiestry muzyki fiLmowej.

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

skuteczna
REKLAMA?
to proste!

REKLAMA               102/2018/DB
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Na terenie miasta Rumi na ten rok zaplanowane są duże zadania in-
westycyjne. Będą one zarówno współrealizowane i współfinansowane 
przez powiat. Jedno z nich właśnie dobiega końca. 

- Na dzień dzisiejszy zakończyliśmy rozbudowę Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego. W szkole za kwotę 3,2 mln zł 
powstało pięć pracowni zawodowych, gdzie kształcić się będzie mło-
dzież w branży logistyka. 85 proc. tej inwestycji zostało sfinansowane 
z pieniędzy pochodzących z funduszy unijnych. Rozbudowa została 
zrealizowana w rekordowo krótkim czasie, rozpoczęto ją w czerwcu ub. 
roku a zakończono już w grudniu. Do końca sierpnia pracownie będą wy-
posażone w niezbędna meble oraz sprzęt dydaktyczny i komputerowy. 
Wyposażenie kosztować będzie ponad 1 mln zł i również 85 % z tej kwoty 
zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

To nie jedyna szkoła, która już została lub zostanie w najbliższym czasie 
zmodernizowana. Co jeszcze jest planowane?

- Podczas ostatniej sesji rady powiatu podjęliśmy decyzję o przystąpie-
niu do rozbudowy Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 (czyli Liceum Ogólno-
kształcącego). Szacujemy, że koszt I etapu rozbudowy wyniesie 2,5 mln 
zł. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony przetarg. W ramach 
tego zadania ma być rozbudowana część związana z małą salą gimna-
styczną. Zostaną tu dobudowane dwa piętra i poddasze, znajdować się 
tam będzie dodatkowych pięć sal lekcyjnych. Jest to potrzebne, bo ilość 
sal w stosunku do ilości uczniów jest za mała. W tej części zainstalujemy 

też windę, co będzie dużym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych. 
Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. W kolejnym etapie roz-
budowy tej szkoły planowane jest zaadaptowanie poddasza głównego 
budynku na potrzeby biblioteki. 

Skąd potrzeba tak dużych i kosztownych inwestycji w placówkach 
oświatowych?

- Realizujemy te zadania głównie z dwóch powodów. Po pierwsze w Rumi 
i w całym  powiecie wejherowskim  rośnie liczba mieszkańców, a co za 
tym idzie do szkół uczęszcza więcej uczniów. Potrzeba jest zatem więk-
sza baza dydaktyczna..Drugą istotną sprawą jest konieczność poszerze-
nia oferty edukacyjnej oraz stworzenia młodzieży lepszych warunków do 
nauki. Ponadto jeśli chodzi o szkołę branżową, czyli „Hipolita”, to wynika 
to także z naszego programu realizacji zadań edukacyjnych w sferze za-
wodowej – chodzi o poprawę korelacji między potrzebami rynku pracy 
i sposobem kształcenia przyszłych pracowników. Otrzymaliśmy na ten 
cel duże dofinansowanie ze środków unijnych. 

Jeśli mówimy o edukacji i wychowaniu młodzieży, warto też wspomnieć 
o planowanej przeprowadzce Ogniska Opiekuńczego...

- Przy ul. Ślusarskiej w Rumi, gdzie jeszcze niedawno siedzibę mia-
ło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi, powstaną trzy nowe 
budynki. Podpisaliśmy porozumienie z miastem i tam będziemy przeno-
sić Ognisko Wychowawcze im. Dziadka Lisieckiego. Dwa budynki będą 

przeznaczone dla podopiecznych Ogniska (jeden dla dziewcząt, drugi 
dla chłopców), zaś trzeci budynek, jaki powstanie, będzie przeznaczony 
na potrzeby interwencyjne dla dzieci z rodzin znajdujących się w kry-
zysie. Koszt tego zadania to ok. 5 mln.zł. Jesteśmy już po przetargu 
i w przyszłym roku budynki będą oddane do użytku. Obecnie Ognisko 
mieści się w Rumi Janowie, w pobliżu peronu SKM Janowo – miasto 
przejmie ten teren na potrzeby budowy nowych miejsc parkingowych 
i tunelu łączącego ul. Gdańską z ul. Sobieskiego (krajowa szóstka). Tunel 
powstanie w ramach budowanego w tym rejonie komunikacyjnego węzła 
integracyjnego. 

Infrastruktura drogowa to zadanie przede wszystkim miasta. Ale nie-
które zadania realizowane są wspólnie z powiatem. Jakie działania w 
tym kierunku zaplanowane są na rok bieżący?

- Na wniosek burmistrza Rumi, przeznaczyliśmy w budżecie powiatu 0,5 
mln zł na przebudowę ulicy Dębogórskiej na odcinku od ronda Jana Paw-
ła II do ronda Macieja Płażyńskiego. Chodzi o odcinek w pobliżu targowi-
ska i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zarząd Dróg Województwa  
chce wspólnie z miastem przebudować całe rondo Jana Pawła II, gdyż 
obecnie ma bardzo niefunkcjonalny wlot od ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska 
Polskiego (jest to droga wojewódzka). Po przebudowie poprawie ulegnie 
zarówno bezpieczeństwo, jak i płynność ruchu w tym rejonie miasta. 

Dziękuję za rozmowę. 

Z Witoldem Reclafem, wicestarostą wejherowskim, 
rozmawia Rafał Korbut.

Inwestują 
w edukację 
i drogi
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W ramach przedsięwzięcia na ścianie budynku, który zlo-
kalizowany jest przy jednej z najbardziej uczęszczanych 
ulic w mieście, ma powstać mural o wymiarach 11,3 na 15,4 
metra. Istotne jest wykorzystanie naturalnych elementów 
środowiska, znajdujących się przed ścianą budynku, czy-
li drzew. Ponadto malowidło powinno budzić pozytywne 
emocje i ukazywać miasto jako nowoczesne, kreatywne 
i przyjazne środowisku.
Konkurs na projekt i wykonanie muralu ma charakter otwar-
ty, a uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie lub całe ze-
społy. Każdy może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów. 
Ostateczny termin nadesłania prac to 10 maja 2018 roku.
Zwycięzca konkursu otrzyma 2000 złotych za projekt 
oraz 15000 złotych na wykonanie muralu w terminie do 25 
czerwca.
Więcej szczegółowych informacji na temat konkursu moż-
na uzyskać w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Rumi (pokój 113), pod numerem tel. 58 679 
65 01, lub adresem e-mail promocja@um.rumia.pl.

powstanie 
kolejny 
mural!
Do 10 maja potrwa konkurs na projekt 
wielkoformatowej grafiki, która ozdobi 
ścianĘ budynku przy ul. Gdańskiej 24.

Mural powstanie na ścianie bloku przy ul. Gdańskiej 24.tak wyGląda zwycięski projekt Muralu,
 który zdobi blok przy ul. dąbrowskieGo 5.

Zainteresowani uczniowie mogli za-
poznać się z ciekawą ofertą liceum, 
które zapraszało m.in. do klasy dwu-
języcznej - jedynej w powiecie wej-
herowskim.

Jak informuje Dyrektor PZS nr 1 
w Rumi Lucyna Penkowska, utwo-
rzenie klasy dwujęzycznej wzboga-
ciło ofertę liceum i stworzyło nowe 
możliwości dla uczniów oraz absol-
wentów szkoły.

– W klasie dwujęzycznej wybrane 
zajęcia prowadzone są w języku an-
gielskim - wyjaśnia dyrektor Lucy-
na Penkowska. – Na razie są to dwa 
przedmioty: biologia i chemia, ale 
będą następne. W przyszłym roku 
szkolnym do angielskojęzycznych 
zajęć dołączy geografia, matema-
tyka, fizyka a w kolejnym - historia. 
Nauczyciele prowadzonych po an-
gielsku lekcji posiadają odpowiednie 
kwalifikacje, a młodzież jest bardzo 

zainteresowana. Nawiązaliśmy rów-
nież współpracę z Instytutem An-
glistyki i Amerykanistyki Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Gdań-
skiego,  dzięki której uczniowie klas 
dwujęzycznych realizują warsztaty 
oraz wykłady w języku angielskim, 
prowadzone przez pracowników na-
ukowych uczelni.

Absolwenci klasy dwujęzycznej 
mogą przystąpić do matury z do-
datkowych przedmiotów w języku 
angielskim, co procentuje podczas 
rekrutacji na wyższe uczelnie. Z ko-
lei podczas naboru do takiej klasy 
w rumskim liceum, kandydaci prze-
chodzą testy kompetencji języko-
wych. 

O tej i innych propozycjach I Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. Staro-
wiejskiej 4 w Rumi, można było się 
dowiedzieć więcej podczas Dnia 
Otwartego.

Dzień Otwarty 
w Lo nr 1

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 
w Rumi, w którego skład wchodzi 
I Liceum Ogólnokształcące im. Ksią-
żąt Pomorskich, 14 kwietnia odbył 
się Dzień Otwarty. 
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– Przybliżanie idei 
samorządności jest 
bardzo ważne i to 
nie tylko wśród mło-
dych ludzi, ale także 
wśród uczestników 
Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. W cią-
gu dwudziestu lat 

Spośród kluczowych zadań zaplanowanych na ten rok 
wymienić można  m.in. budowę ronda w Kielnie oraz 
modernizację drogi na odcinku Będargowo – Kolonia, 
o remont której apelowali mieszkańcy. Ponadto pół milio-
na zł powiat przekazał gminie Rumia na przebudowę ulicy 
Dębogórskiej. Część prac drogowych już się rozpoczęła, 
a kolejne zaczną się niebawem. 

Aktualnie trwają intensywne prace remontowe przy bu-
dowie ronda w Kielnie, w gminie Szemud, które zakoń-
czyć się mają do końca maja br.
– To obecnie nasza największa inwestycja drogowa reali-
zowana w powiecie, której łączny koszt wyniesie 7 mln zł 
– mówi Wicestarosta Wejherowski Witold Reclaf. – Przed-
sięwzięcie w połowie zostało sfinansowane ze środków 
Powiatu Wejherowskiego i gminy Szemud. Większość prac 
ziemnych została już wykonana, a obecnie trwają prace 
brukarskie.
Dnia 13 kwietnia br. teren budowy odwiedzili m.in.: Wice-
starosta Wejherowski Witold Reclaf, Wójt Gminy Szemud 
Ryszard Kalkowski, Członek Zarządu Kazimierz Bistroń, 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wejherowskiego 
Genowefa Słowi, radni Krzysztof Bober i Władysław Hirsch 
oraz zastępca Dyrektora d/s Utrzymania Dróg w Zarzą-
dzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 

Hanna Kuczyńska. 
Prace budowlane rozpoczęły się także przy budowie drogi Będargo-
wo – Kolonia, łączącej powiat wejherowski z kartuskim. W tej chwili 
trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Przewidy-
wany termin zakończenia zadania to koniec września br. 
– Mówimy o odcinku o długości 1,7 km w gminie Szemud, prowa-
dzącym do granicy naszego powiatu – wyjaśnia Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. – Wybudowana zostanie zupełnie nowa droga, 
ponieważ istniejąca jest leśna i nieutwardzona.
Przypomnijmy, że na to zadanie Powiat Wejherowski otrzymał dofi-
nansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1,3 mln zł. Dofinansowa-
nie może zostać zwiększone o kolejny mln zł przez Pomorski Urząd 
Wojewódzki, po uzyskaniu oszczędności poprzetargowych.
Na wniosek Burmistrza Miasta Rumi Powiat Wejherowski przekazał 
także 500 tys. zł na planowaną w tym roku inwestycję w gminie 
Rumia. Chodzi o przebudowę ulicy Dębogórskiej na odcinku o dłu-
gości około 280 metrów, od ronda im. Jana Pawła II do ronda im. 
Płażyńskiego w Rumi.
Warto dodać, że w Wejherowie, podobnie jak w latach poprzednich, 
będą również kontynuowane remonty i modernizacje dróg. Nieba-
wem ruszyć ma rozbudowa ulicy Rybackiej, która poprawi płynność 
ruchu samochodowego w tym miejscu. W ramach zadania wybudo-
wany zostanie pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6.
Na liście zaplanowanych zadań drogowych znalazła się również 
modernizacja ulicy Chopina oraz ulicy 12 Marca w Wejherowie, na 
których powstaną ronda. 
To tylko niektóre z inwestycji zaplanowanych na ten rok na terenie 
powiatu wejherowskiego.

Remonty 
drogowe 
w powiecie
Na poprawę infrastruktury drogowej Powiat Wejherowski wyda 
w bieżącym roku prawie 22 mln zł. 

„20 lat funkcjonowania Powiatu Wej-
herowskiego”- to tytuł wykładu, który 
wygłosiła gościnnie dla studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rumi 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 
Z okazji przypadającej w tym roku 20. 
rocznicy funkcjonowania powiatów 
w Polsce, słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Rumi wysłuchali 
wykładu na temat historii i roli Samo-
rządu Powiatu Wejherowskiego. Pod-
czas prelekcji starosta podsumowała 
dwadzieścia lat istnienia powiatu oraz 
przypomniała najważniejsze wydarze-
nia z tego okresu. Podczas wystąpienia 
podkreśliła także, że utworzenie po-
wiatów wyzwoliło ogromny potencjał 
tkwiący w społecznościach lokalnych 
i zwiększyło wpływ mieszkańców na 
warunki życia w ich małych ojczyznach. 
W 1998 r. przeprowadzono reformę 

ustrojową państwa. Wprowadzono trój-
stopniowy podział terytorialny kraju. 
Utworzono samorządowe wojewódz-
twa, powiaty i gminy. 
Warto przypomnieć, że w ciągu dwóch 
dekad Powiat Wejherowski zrealizo-
wał wiele istotnych zadań z zakresu 
infrastruktury drogowej, pomocy 

społecznej, polityki społecznej oraz ro-
dziny, aktywizacji osób bezrobotnych, 
edukacji, w tym dotyczących wsparcia 
szkolnictwa zawodowego w powiecie. 
Gro tych zadań udało się  wykonać 
korzystając z funduszy unijnych. Tylko 
w obecnej kadencji powiat pozyskał 
blisko 50 mln zł m.in. na: szkolnictwo 
zawodowe, modernizację obiektów 
szkolnych, budowę Książnicy prof. Ge-
rarda Labudy czy termomodernizację 
powiatowych budynków. 
W ciągu ostatnich dwudziestu lat, jak 
zaznaczyła starosta, powiat podejmo-
wał także szereg działań i inicjatyw 
wpływających na poprawę życia miesz-
kańców Rumi.
Po wykładzie Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius podpisywała się 
w indeksach studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

”
Gabriela 
Lisius,
starosta 
wejherowski:

funkcjonowania nastąpił dynamiczny roz-
wój naszego samorządu. Przy współpracy 
z partnerami, mieszkańcami, organizacja-
mi pozarządowymi, a także dzięki wspar-
ciu środków unijnych można było wykonać 
wiele ważnych zadań inwestycyjnych, dro-
gowych czy oświatowych.

wykład starosty na rumskim utw
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Małe i duże, z kolcami albo miękkimi wło-
skami, niektóre przypominające kształtami 
i kolorami abstrakcyjne rzeźby, inne z kolei 
z przepięknymi, kolorowymi kwiatami... 
Tysiące gatunków kaktusów i sukulentów – 
a każdy jest inny. W sumie ponad 2 miliony 
roślin! Takie cuda natury można zobaczyć 
tylko w Rumi. 
Teraz będzie ku temu wspaniała okazja, po-
nieważ tradycyjnie już w tzw. „długi weekend 
majowy” (w dniach od 1 do 6 maja) odbędzie 
się rozpoczęcie tegorocznego sezonu w kak-
tusiarni. 
Jak co roku kaktusy nie będą jedyną atrakcją. 
W te dni będzie można też obejrzeć, a nawet 
pogłaskać, jedwabiste kury, króliki, koty o cie-
kawym umaszczeniu...
- Co roku do kolekcji dochodzą nowe kaktusy 
i sukulenty – opowiada Andrzej Hinz, właści-
ciel rumskiej hodowli kaktusów i sukulentów. 
- Jest więc co oglądać. Tym bardziej, że rośliny 
właśnie zaczynają kwitnąć, a niektóre z nich 
mają przepiękne i kolorowe kwiaty. Oprócz ro-
ślin będzie można zobaczyć wiele ciekawych 
zwierząt. Dzieciom zawsze bardzo podobają 
się kurki jedwabiste, tzw. silki. Oprócz tego 
będą też kury arukany, które znoszą zielone 
jajka. No i nie można zapomnieć o kotach 
o wyjątkowym umaszczeniu trikolor, które 
wypoczywają albo między kaktusami, albo 
wygrzewają się na słońcu na podwórku. 
Główną atrakcją w kaktusiarni są – co chyba 
nie zaskakuje nikogo – kaktusy i sukulenty. 
Nawet ci, którzy hodowlę pana Andrzeja 
odwiedzali nie raz, za każdym razem znajdują 
coś nowego, zaskakującego. Hodowla wciąż 
jest bowiem uzupełniana o nowe, egzotyczne 
gatunki. 
- Przez ostatnie lata nastawiamy się nie na 
ilość poszczególnych roślin, ale bardziej na 
różnorodność i kolejne, nowe odmiany – wy-

jaśnia Andrzej Hinz. - Mamy więc rośliny nie-
mal z każdego zakątka świata – m.in. z Brazylii, 
Boliwii, Chile, Argentyny i wielu, wielu innych. 
Obecnie jest tu ponad 4 tys. gatunków. 
Warto więc odwiedzić kaktusiarnię całą 
rodziną. Można po prostu usiąść na podwór-
ku na ławeczce i odpocząć od miejskiego 
zgiełku, pobawić się ze zwierzakami, obejrzeć 
kolekcję kaktusów oraz kupić roślinę, która się 
spodoba. Można też zasięgnąć rady, jak należy 
pielęgnować kaktusy i sukulenty, w jakiej 
mieszance ziemi sadzić, kiedy przesadzać, jak 
podlewać, itd. Wstęp i zwiedzanie są całkowi-
cie bezpłatne.
Kaktusiarnia będzie czynna w dniach od 1 
do 6 maja w godzinach 9:00 – 17:00. Obiekt 
znajduje się w Rumi przy ul. Partyzantów 2. 
Dodatkowe informacje oraz zdjęcia znajdują 
się również na stronie internetowej www.
kaktusiarnia.pl. /raf/

Majówka wśród... 
kaktusów Przed nami długi, majowy weekend. Wiele osób zastana-

wia się, jak go spędzić. Jedną z ciekawszych propozycji 
jest odwiedzenie rumskiej kaktusiarni. 

Obchody 227. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja uświetni występ Beaty 
Kozidrak z zespołem Bajm. To nie jedyne 
atrakcje zaplanowane na ten dzień.
Słowa piosenek takich jak: „Upiłam się 
Tobą”, „Ta sama chwila”, „Biała armia”, 
„Myśli i słowa” czy „Tyle chciałam Ci dać” 
znane są milionom Polaków. Szansę na 
przećwiczenie tekstu, na żywo z Beatą 
Kozidrak, wkrótce będą mieli mieszkań-
cy Rumi i okolic.
Pozostałymi częściami festynu, któ-
ry odbędzie się 3 maja na Stadionie 
Miejskim będą m.in.: mecz piłki nożnej 
(oldboje kontra dziennikarze), sztafeta 
na hulajnogach oraz toczenie piłki „Tel-
star”, którą będą rozgrywane mecze na 
Mistrzostwach Świata w Rosji.

Program wydarzenia:
13:55 • – przywitanie gości i mieszkańców   
przez burmistrza Rumi
14:00•  – „Mini Mistrzostwa Świata”    
– turniej piłkarski
15:00 • – Mecz piłki nożnej: oldboje vs dziennikarze 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego
15:40•  (w przerwie meczu) – sztafeta    
na hulajnogach w wykonaniu władz Redy,   
Wejherowa i Rumi oraz toczenie piłki „Telstar”
16:30 • – występ zespołu SPIN
16:40 • - koncert Riverboat Ramblers Swing Orchestra
18:00 • – konkurs wiedzy o 100-leciu niepodległości
19:00•  – koncert zespołu Beata i Bajm

majówka z Bajmem
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9 maja o godzinie 18:00 odbędzie się 
wernisaż prac ceramicznych uczestników 
warsztatów prowadzonych w Stacji Kultura 
przez Beatę Wysocką-Turek. 
10 maja coś dla dzieci i rodziców – o godzi-
nie 17:00 zapraszamy całe rodziny na kre-
atywne warsztaty tworzenia książki! Każdy 
uczestnik będzie miał do dyspozycji różne 
materiały plastyczne i z nich będzie mógł 
stworzyć książkę, o której marzy! Własna 
proza, może poezja? Dużo ilustracji? Wy-
klejanki? Co tylko wyobraźnia podpowie! 
Będzie mnóstwo zabawy zarówno dla 
małych, jak i tych trochę większych.
11 maja o 18:00 zapraszamy na wędrówkę 
szlakiem piszących kobiet na Pomorzu, 
w którą zabierze nas Barbara Piórkowska – 
pisarka, poetka, krytyczka literacka, perfor-
merka. Wydarzenie odbędzie się w ramach 
cyklu Siła tkwi w Kobiecie oraz Tygodnia 
Bibliotek. Na spotkaniu poświęconym trój-
miejskim i pomorskim autorkom z różnych 
czasów poznamy ciekawe historie życia 
oraz pracy m.in.: Joanny Schopenhauer, 
Deotymy, Stanisławy Przybyszewskiej, 
Róży Ostrowskiej czy Stanisławy Fleszaro-
wej-Muskat. Poznamy miejsca związane 
z twórczością Izabeli Filipiak oraz Izabeli 
Żukowskiej i Katarzyny Bondy, a także 
anegdoty o życiu trójmiejskich grup lite-
rackich, w których działalność angażowały 
się kobiety. Porozmawiamy o trudnych wy-
borach autorek między miłością do sztuki 
i rodziny. Sprawdzimy, jak dziś możliwe jest 
godzenie pracy artystycznej z codzienny-
mi obowiązkami i podyskutujemy o tym. 

Ciekawy maj 
w Stacji Kultura

Maj jest miesią-
cem poświęco-
nym bibliotekom, 
w związku z czym 
Stacja Kultura 
przygotowała dla 
czytelników sporą 
ofertę wydarzeń 
kulturalnych.  

Stworzymy także wspólnie listę naszych ulubionych pomorskich 
pisarek, poetek, a może i dramatopisarek regionu. Na koniec po-
znamy kilka przepisów na dobrą twórczość w spódnicy – według 
pomysłów i obserwacji Barbary Piórkowskiej. 
Tydzień Bibliotek zakończy się 12 maja poszukiwaniem książko-
wych skarbów, a pomoże nam w tym… smartfon! Mieszkańców 
Rumi wezmą udział w terenowej grze miejskiej z użyciem apli-
kacji Action Track. Do wygrania będą nowości książkowe, w tym 
komiksy, kryminały i audiobooki.
Następnie, 19 maja o godzinie 13:00 Stacja Kultury zabierze 
dzieci w muzyczną podróż w kolejnej odsłonie Stacji Jazzik – 

projektu muzyczno-edukacyjnego finan-
sowanego ze środków Budżetu Obywa-
telskiego. Tym razem wystąpi Ania Broda 
– piosenkarka, cymbalistka, kompozytorka, 
autorka tekstów, producentka. 
17 maja odbędzie się akcja „Posłuchaj 
piesku”, w ramach której dzieci będą czytać 
książki swoim czworonogom w Stacji Kultu-
ra. Akcja przygotowywana jest we współ-
pracy z Fundacją Dogtor. 
Dla amatorów sztuk pięknych przygotowa-
liśmy prawdziwą ucztę dla ducha. 23 maja 
o godz. 17 zapraszamy na wernisaż  wysta-
wy „Obraz  i Słowo” znakomitego artysty 
–  Artura Majki – na stałe związanego z Pary-
żem. Wernisaż uświetni spotkanie z Pawłem 
Huelle prowadzone przez Marka Wittbota.

We wtorek 17 kwietnia przestrzeń 
Stacji Kultura –  Biblioteki Głów-
nej w Rumi  wypełniona została 
wielopokoleniową publicznością. 
Osobą, która wzbudziła tak duże 
zainteresowanie była Dorota Ma-
słowska – pisarka młodego pokole-
nia, dramatopisarka, felietonistka, 
wielokrotnie nominowana i nagra-
dzana w prestiżowych konkursach 
w dziedzinie literatury. Jest m.in. 
laureatką Nagrody Literackiej Nike 
za powieść „Paw królowej” oraz 
Paszportu „Polityki” za bestsellero-
wą powieść „Wojna polsko-ruska 
pod flagą biało-czerwoną”.
W świat twórczości Doroty Masłow-
skiej publiczność wprowadził dr 
hab. Tomasz Swoboda – doświad-
czony tłumacz, literaturoznawca, 
autor książek, felietonista, badacz 

kultury. Prowadzący wciągnął 
autorkę w dynamiczną dyskusję, 
która dotyczyła między innymi 
znaczenia przemian językowych, 
miejsca pisarza i literatury w kul-
turze konsumpcjonizmu, gdzie 
wszystko podporządkowane jest 
prawom narzucanym przez mar-
keting. Masłowska stwierdziła, że 
do tych reguł trzeba się odnosić 
krytycznie i starać się im nie pod-
porządkowywać. Przyznała jednak, 
że w pewnym wymiarze musi się do 
nich dostosować, jeśli chce, aby jej 
twórczość trafiła do czytelnika. 
Dorota Masłowska opowiedziała 
też, że zdecydowała się odrzucić 
kuszącą propozycję napisania 
scenariusza do serialu. Pisarka kon-
centruje się bowiem na języku i to 
on jest najważniejszym nośnikiem 

dorota masłowska 
gościła w stacji kuLtura

Pisarka opo-
wiedziała 
między inny-
mi o propozy-
cji napisania 
scenariusza 
do serialu.

rumskiexpress

treści w jej twórczości, a fabuła, 
która musi być podstawą każ-
dego serialu, ma w jej utworach 
znaczenie drugorzędne. 
Dynamiczna wymiana myśli 

i spostrzeżeń w trakcie spotka-
nia wciągnęły publiczność w in-
trygującą dyskusję, pozostawia-
jąc jednocześnie wiele wątków 
do dalszej refleksji i pytań.
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12 maja z okazji rocznicy powstania rumskiego 
lokalu Fit Burger odbędzie się festyn sportowo-
muzyczny, którego gwiazdą będzie raper, który 
w tym roku wydał płytę pod tytułem „W drodze 
po szczęście”. 

Wydarzenie rozpocznie się o 11 dziecięcym tur-
niejem w rugby, o 14 odbędzie się mecz I ligi 
rugby – Arka Rumia podejmie Watahę Zielona 
Góra, o 19 zacznie się koncert RDW, a O.S.T.R. 
Wejdzie na scenę o godzinie 20.

Na terenie stadionu MOSiR zorganizowana zo-
stanie strefa foodtrucków z wieloma różnymi 
punktami gastronomicznymi. Bilety na wyda-
rzenie w cenie 30 zł można nabyć w Fit Burger 
w Rumi oraz Toko Sushi w Redzie.

Gratka 
dla fanów 
rapu

Stadion MOSiR odwiedzi jeden 
z najbardziej popularnych 
raperów w Polsce – O.S.T.R.

To pierwszy w Polsce Comic 
Con, którego organizatorzy 
skupiają się na komiksie: hi-
storiach, sztuce, procesie 
twórczym, autorach, czytel-
nikach. Darmowa i kameral-
na impreza, z atrakcjami dla 
osób w każdym wieku, zain-
teresowanych kulturą popu-
larną w różnym stopniu.

25 maja
Tego dnia odbędzie się roz-
wiązanie Międzyszkolne-
go konkursu na krótką for-
mę komiksową, organizowa-
nego przez Biblioteką Ru-
mia oraz Ekologiczną Szko-
łę Społeczną oraz wernisaż 
wystawy prac konkurso-
wych. Tego dnia będzie moż-
na także obejrzeć wystawę 
Łukasza Kowalczuka „Mol-
ly na Planecie Sów”, wydane-
go z okazji 70. lecie Biblioteki 
Rumia, otwarta zostanie rów-
nież wystawa „Komiks japoń-
ski - bogactwo stylów, bo-
gactwo treści”.

26 maja
Na sobotę zaplanowane są 
wystawy, warsztaty komikso-
we dla zaawansowanych i dla 
dzieci, targi komiksowe, spo-
tkania autorskie, prelekcje, 
retro gry video i komputero-
we, filmy animowane, pokazy 
gry planszowej From Space. 
Zajęcia poprowadzą: Karol 
Kalinowski, Edyta Bystroń, 
Tomasz Grządziela, Elżbie-
ta Żukowska, Tomasz Pstrą-
gowski, Henryk Glaza, Rado-
sław Bolałek, Łukasz Kowal-
czuk Szczegółowy program 
zostanie opublikowany na 
miesiąc przed wydarzeniem.

rumia comic con



12 Wtorek, 24 kwietnia 2018 rumskiexpress

Budowa węzła integracyjnego z tunelem „Rumia Janowo”, rondo 
Pomorska-Gdańska czy też program „Super przedszkolaki” – to 
tylko kilka spośród niespełna 30 projektów, które są realizowa-
ne dzięki funduszom zewnętrznym. Przez ostatnie trzy lata kwota 
pozyskana na te inwestycje wyniosła ponad 59,3 miliona złotych. 
Skąd pochodzą te fundusze?
– Środki unijne i ministerialne to główne źródła. W przypadku po-
zyskiwania funduszy europejskich proces ten jest zdecydowanie 
bardziej złożony i kosztuje nas znacznie więcej pracy – wyjaśnia 
Karolina Kreft, kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzę-
du Miasta Rumi. 
Procedura rozpoczyna się od zbadania potrzeb gminy oraz jej 
mieszkańców. Następnie pracownicy referatu starają się znaleźć 
odpowiedni konkurs, dedykowany określonym potrzebom. 
– Cały czas musimy trzymać rękę na pulsie. Oznacza to, że sys-
tematycznie monitorujemy strony internetowe funduszy unijnych 
i ministerialnych, a także fundacji oraz stowarzyszeń w poszuki-
waniu konkursów, do których może przystąpić gmina – tłumaczy 
Karolina Kreft. – Jeżeli się okaże, że możemy wejść w dany pro-
jekt, to kompletujemy niezbędną dokumentację do złożenia wnio-
sku i czekamy na jego ocenę. Uzyskanie pozytywnego wyniku jest 

dla nas zielonym światłem do podpisania umowy o dofinansowa-
nie – dodaje. 
Jeśli brzmi to jak nieskomplikowany proces, to z błędu powinny 
wyprowadzić setki kilogramów, jeśli nie tony, dokumentacji rok-
rocznie wypływającej z Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu 
Miasta Rumi. Bywa, że akta związane z realizacją jednego projek-
tu, zajmują nawet kilka półek. 
– Dokumentacji związanej z pozyskaniem funduszy zewnętrz-
nych, w odniesieniu do jednego projektu, z pewnością nie da się 
zamknąć w jednym segregatorze, a nawet szafie – podkreśla z 
uśmiechem kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu 
Miasta Rumi.
Do wykonania tak tytanicznej, choć nie zawsze docenianej, pracy 
potrzebny jest zespół złożony z co najmniej kilkunastu osób. Wy-
nika to z konieczności współpracy pomiędzy poszczególnymi wy-
działami urzędu. Sam referat funduszy zewnętrznych liczy 7 osób, 
wraz z naczelnikiem, jest częścią Wydziału Rozwoju Miasta, któ-
ry  powstał  z inicjatywy burmistrza Rumi Michała Pasiecznego, za 
zgodą całej miejskiej rady.
– W zależności od specyfiki projektu, który może być społeczny 
lub inwestycyjny, powołujemy odpowiedni zespół i koordynato-

Jak Rumia pozyskuje 
fundusze zewnętrzne?
Przy okazji niemal każdej miejskiej inwestycji pojawia się informacja o pozyskanych funduszach 
zewnętrznych. Skąd Rumia pozyskuje te pieniądze i jak przebiega ten proces? 

Rodzaje 
pRojektów

pRzykłady

komunikacyjne Węzeł integracyjny z tunelem „Ru-
mia Janowo” (13 mln zł dofinanso-
wania), rondo Pomorska-Gdańska 
(ok. 1,1 mln zł dof.)

edukacyjne „Super przedszkolaki w Rumi” (2,3 
mln zł dof.), „Pociąg do edukacji”(2,5 
mln zł dof.), I, II i III edycja „Umiem 
pływać” (ok. 140 tys. zł dof.)

Społeczne Budowa mieszkań komunalnych (ok. 
2 mln zł dof.), budowa zadaszenia 
targowiska (1 mln zł), rewitalizacja 
Góry Markowca i Osiedla Zagórze 
(13 mln zł dof.), KAWKA II – walka ze 
smogiem (6,8 mln dof.)

Sportowo
-rekreacyjne

Nowoczesne tereny sportowo-rekre-
acyjne „Zielone Wyspy” (ok. 1,5 mln 
zł dof.)

związane 
z bezpieczeństwem

Modernizacja oświetlenia – nowe 
lampy LED (ok. 3 mln zł dof.)

ra. Najczęściej współpracujemy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej – 
przyznaje Karolina Kreft. 
Pomimo trudu i osiągniętych celów, urzędnicy nie zamierzają osia-
dać na laurach. Przyznają, że dołożą wszelkich starań, aby poziom 
dofinansowań utrzymał się na równie wysokim poziomie. 
– Wszystko zależy jednak od harmonogramów, które ogła-
szają instytucje dystrybuujące środki – podsumowuje kierow-
nik Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Rumi. 
  
W najbliższej przyszłości przed urzędnikami stoją kolejne zadania, 
takie jak: budowa ronda Jana Pawła II oraz realizacja ścieżki ro-
werowej wzdłuż ulicy Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego do Ka-
zimierza (gmina Kosakowo). W tych przypadkach również trzeba 
będzie zawalczyć o dofinansowania. 

W ogólnym zestawieniu najmniejszym obcią-
żeniem podatników wśród miast może po-
chwalić się Reda, gdzie wydatki w przelicze-
niu na jednego mieszkańca wynoszą 215,74 zł. 
Rumia jest druga wśród miast i czwarta wśród 
lokalnych gmin (236,29 zł), a Wejherowo szó-
ste (290,35 zł). Zestawienie zamyka Jastarnia 
(806,30 zł na jednego mieszkańca).
Należy zauważyć, że wzrost zatrudnienia wy-
nika między innymi z nowych obowiązków na-
łożonych na gminy przez państwo, np. obsłu-
ga programu 500+. W przypadku Rumi to tak-
że koszt nowo utworzonego wydziału rozwo-
ju miasta, którego pracownicy do tej pory wy-
walczyli dla miasta ponad 59 mln zł. 
Warto również wspomnieć, że przez ostatnie 
lata budżety wielu gmin powiatu wejherow-
skiego i puckiego uległy znacznemu zwięk-
szeniu. W przypadku Rumi od 2013 roku kwo-
ta ta wzrosła ze 119 do ponad 205 mln zł, co 
oznacza przyrost o ponad 70%.

rumia wśród 
najtańszych 
samorządów
Główny Urząd Statystyczny 
opublikował dane dotyczące 
wydatków na wynagrodze-
nia oraz materiały i usługi we 
wszystkich urzędach za rok 
2016. Jak na tle samorządów 
z regionu wypada Rumia?



SIANOKISZONKA, 120 x 120, dobra, 70, Sze-
mud, tel. 510 751 837

SPRZeDAM kanapę rozkładaną na gwarancji 
w kolorze brązowym, 200 cm x 120 cm po roz-
łożeniu, cena 450 zł, tel. 510 501 955

RURY szare 10, dl. 2,5m, grub. 6 mm, tel. 511 
841 826

BeCZKI plast, 200 l., tel. 511 841 826

OBORNIK bydlęcy, Pług 3 skby oraz inne, tel. 
600 667 860 

ROZSIeWACZ KOS 450 zł, brony zawieszane, 
3, cena 650 zł, tel. 600 667 860

SPRZeDAM rowery, rożne, cena od 200 zł, tel. 
603 661 240

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

SIANO, słoma w balotach, 120 x 150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

SIANOKISZONKA, 120 x 120, dobra, 70 rota-
cyjna, 1750 zł, Szemud, 510 751 837

SPRZeDAM komplet, sofę rozkładaną 3 + 2 fo-
tele + stolik, Wejherowo, tel. 538 443 446

SPRZeDAM mydła włoskie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 660 731 
138

SKUPUJeMY stare militaria w bardzo dobrych 
cenach (mundury, dokumenty, części zabytko-
wych pojazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail:  info@oldmilitaria.pl

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

ZłOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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.

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express Biznesu

SKUPUJeMY 
STARe MIlITARIA 
w bardzo dobrych cenach 

(mundury, dokumenty, 
części zabytkowych pojazdów, 

odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl 

tel. 666 025 860 
ekwipunekwojskowy@gmail.com, 

info@oldmilitaria.pl

inforMacje
z całego 
powiatu!
gwe24.pl

polub nas

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

r.k
or
bu
t@
ex
pr
es
sy
.p
l

zRoBIłeŚ 
zdjĘCIe?
NapISałeŚ 
aRtykUł?

WYŚLIJ DO NAS!

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 

Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 

Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 

Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

WAŻNe
 TeleFONY

NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDAM

SPRZeDAM działkę ogrodniczą, Wejherowo 
Cementownia, zagospodarowana, 28 tys, tel. 
507 254 040  

SPRZeDAM działkę ogrodniczą, spokojna 
okolica, domek, oczko wodne, szklarnia, tel. 
538 443 446

SPRZeDAM działkę ogrodniczą z domkiem, 
szklarnia, tel. 517 159 871

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

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

SPRZeDAM działki budowlane w Żukowie 
pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga 
utwardzona kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

WYNAJMĘ

WeJheROWO Centrum wynajmę pokój ume-
blowany z używalnością kuchni, pani pracują-
cej i niepalącej - cena 500 zł, tel. 609 793 947

NOWY Dom wysoki standard z garażem 
w Bolszewie, cena 2800 m-c, tel. 514 200 701

MIeSZKANIe centrum Wejherowa, cena 880 
zł/m-c, całkowicie umeblowane, tel. 510 273 
000

MAM do wynajęcia garaż na 12 marca, 180 
zł/m, nr tel. 691 929 193

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, ewentualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 203

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZeDAM
PIAGGIO Ciao, 1995 r., 2T, 1 os., sutomatic, 
czarny, cena: 2 400 zł, Tczew, tel. 574 797 077

ODKURZACZ samochodowy, 12 volt, 48wat, 
40 zł, odstąpię, tel. 505 796 568

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

PRACA

PANA do pracy w Ośrodku wczasowym 
w Jastarni, tel. 503 665 464

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

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

TOWARZYSKIE

STAłY związek, 32-latek szuka pani do 47 lat, 
tel. 690 526 075

SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

RÓŻNE

SPRZeDAM sofę - kanapę rozkładaną dwójkę 
200 zł, fotel rozkładany dziecinny 80 zł, Wej-
herowo, tel. 517 159 871

SPRZeDAM całkiem nowy w oryginalnie za-
mkniętym kartonie masażer duży do rozłoże-
nia cena 5 000 zł info 889 866 663

SPRZeDAM grobowiec w Pierwoszynie, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564

SPRZeDAM wannę akrylową z uchwytami 70 
x 140, cena 100 zł, tel. 58 / 778 17 35

REKLAMA                                    U/2016/RL

ZOSTAŃ 
DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy? NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

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 szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

Tim
Tim – mały pies, mroźna 
zima i okropny strach 
o własne życie.

Klamra
Klamra kocha wolność 
i swobodę. Jest niereformo-
walną uciekinierką.

Pianka
Starsza, nikomu już nie po-
trzebna, malutka sunia z lekką 
nadwagą i krzywym zgryzem.

Delor
Szukamy właściciela psa!!! 
Piękny, zadbany Delor trafił 
do schroniska.

Ciasteczko
Psiak przeszedł traumę po 
stracie właściciela. Miał dom 
i pana, który o niego dbał 
jak umiał.

A może...
ogłoszenie 
w RAMcE?
Zadzwoń:
660 731 138
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Jak przebiegał konkurs na dyrektora MOSiR-u?
Najpierw trzeba było złożyć potrzebne dokumenty, należało spełnić 
wymogi formalne, oprócz tego przedstawiłam strategię rozwoju MO-
SiR-u. W moim przypadku obejmowała ona lata 2018-2023, chociaż 
niektóre plany, głównie remonty, sięgały nawet 2030 roku. Oprócz 
mnie było dwóch kandydatów na stanowisko dyrektora MOSiR-u. Na 
funkcji dyrektora zastąpiłam pana Jana Nowickiego, który odszedł 
na emeryturę.

Co sprawia, że wciąż ma pani energię do działania na rzecz MOSi-
R-u? Sympatia dla sportu czy satysfakcja płynąca z organizowania 
wydarzeń?

Zdecydowanie sport. Od dziecka uwielbiałam sport, mój ojciec był 
piłkarzem, a potem działaczem sportowym, więc ta dziedzina właści-
wie od zawsze była obecna w moim życiu i cieszę się, że mogę działać 

na rzecz sportu. Wykształcenie natomiast mam inne – skończyłam 
technikum samochodowe w Legnicy. To samo, które ukończyli słynni, 
od niedawna szczególnie w Rumi, bracia Collins.

Jak zaczęła się pani przygoda z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Re-
kreacji?

Zaczęłam pracę tutaj mając 27 lat. Byłam zawodniczką biegów na 
orientację, przeniosłam się akurat z Wawelu Kraków do Floty Gdy-
nia i szukałam dla siebie pracy. Okazało się, że w rumskim MOSiR-ze 
potrzebna jest osoba zajmująca się sportem. Wówczas dyrektorem 
był pan Marek Kowalczyk, który zaproponował mi pracę. Początkowo 
nie byłam przekonana, ale po rozmowach z pracującymi wtedy tutaj, 
zgodziłam się.

Pamięta pani pierwsze wydarzenie, w którego organizację była pani 
zaangażowana?

Był to Bieg Niepodległości w roku 1987. Nie znałam jeszcze wtedy 
środowiska, ale przy okazji organizacji wydarzenia poznałam na 
przykład niezwykle zaangażowanych w-fistów: śp. Lidię Lipińską, 
której memoriał organizujemy co roku, czy śp. Kazimierza Bielickiego, 
autora książki o Orkanie Rumia. Dzięki pracy tutaj poznałam wielu 
wspaniałych ludzi. Kiedy były momenty, że chciałam stąd odejść, po 
rozmowach z kolegami i koleżankami z pracy porzucałam ten 
pomysł.

Budynku hali, w którym rozmawiamy, 
wówczas rzecz jasna nie było. Jakie 
obiekty posiadał MOSiR w latach 80?

Był tylko pawilon i boisko. Samo bo-
isko też nie było murawą, taką jak 
widzimy dzisiaj na stadionach, tyl-
ko nawierzchnią była tzw. babka, 
czyli porośnięte boisko piaskowe. 
Nie było też tej bazy, jaką jest 
budynek hali. Dziś tutaj odbywa-
ją się ceremonie po zawodach, 
zakończenia turniejów, a wtedy 
było zupełnie inaczej. Nigdy 
nie zapomnę Pucharu Bałtyku 
w biegu na orientację, w któ-
rym startowało 1500 osób 
i niezbyt mieliśmy gdzie 
zorganizować zakończenie 
biegu dla tak wielu osób. Skoń-
czyło się tak, że po prostu rozpaliliśmy ognisko 
na stadionie. Dziś trochę nie do pomyślenia (śmiech).

Kadra również chyba mocno się rozszerzyła. Ile osób pracowało wte-
dy, a ile pracuje teraz?

Wówczas pracowało tu sześć osób, włącznie z księgową, czy konser-
watorem, a teraz pracuje to 40 osób. Jest duża różnica, która poka-
zuje rozwój MOSiR-u. W tym roku z ciekawości zapytałam radnych, ile 

warte są nasze obiekty. Wyceniono je na 26 milionów zł.

Organizacja finałów siatkarskich Mistrzostw Polski kadetek to wiel-
ki sukces, zważywszy, że wiele miast chciało gościć finalistów. Jak 
do tego doszło, że wybrano Rumię?

Przyszedł do mnie wiceprezes klubu, Tomasz Kordowski i zapytał czy 
damy radę zorganizować tę imprezę. Stwierdziliśmy wspólnie, że je-
steśmy w stanie to zrobić. Cieszymy się bardzo, że wybrano naszą 
ofertę, bo Rumia ma spore doświadczenie w organizacji zawodów 
i meczów siatkarskich. Posiadamy nawet specjalną nawierzchnię, 
którą pokrywaliśmy parkiet na mecze Plus Ligi kobiet kilka lat temu, 
bo taki był wymóg. Myślę, że te szczegóły także mogły mieć zna-
czenie.

Jakie wydarzenia czekają MOSiR w najbliższych miesiącach?
W majówkę, na stadionie wystąpi zespół Bajm, a szczególnie gorące 
będzie lato – w lipcu ponownie do Rumi przyjadą m.in. Ewa Choda-
kowska i Marcin Gortat, zagrają Pectus i Ewa Farna, słowem – będzie 
się działo bardzo dużo. Prawdopodobnie znów odbędą się zawody 
strongmanów, jesień także zapowiada się ciekawie – w tym roku 
przypada 100 lat niepodległości Polski, więc na pewno obchody będą 
szczególne. U nas ciągle się coś dzieje

A jakie są dalekosiężne plany ośrodka?
Przede wszystkim budowa tartanowej bieżni lekkoatletycznej. Wraz 

z nią ma powstać rozbieg do skoku w dal, a także 
koło do rzutów oraz pchnięcia 

kulą. To duże przedsię-
wzięcie, w które zaanga-
żowane są także władze 

miasta. W trakcie tworzenia 
bieżni prace zajmą także 
boisko, więc będziemy roz-

mawiać z Orkanem Rumia 
na temat tego, gdzie drużyna 

będzie rozgrywać swoje me-
cze, myślę jednak, że warto 

będzie przecierpieć te trud-
ności organizacyjne, by mieć 

obiekt, który z pewnością nam 
się przyda i będzie takim ostat-

nim elementem kompleksu, jakim 
jest MOSiR.

Kiedyś był tu 
tylko pawilon 

i piaskowe boisko
Z Jolantą Król, nowo wybraną dyrektor Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji 

w Rumi rozmawia Krzysztof Grajkowski.

KALENDARZ IMPREZ
DOSTĘPNY NA STRONIE:
www.mosir.rumia.pl
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Rumska drużyna miała za sobą udany okres przy-
gotowawczy – w tym czasie pokonała uniwersytecki 
zespół Clifton Crusaders i co więcej, zrobiła to jako 
jedyna drużyna w Europie. Fantastyczna postawa 
Arki Rumia kazała wierzyć w udaną inaugurację se-
zonu.

I tak faktycznie się stało – rugbyści z Rumi świetnie 
zaczęli rozgrywki I ligi. 8 kwietnia na stadion MOSiR 
przyjechała Legia Warszawa. Był to pierwsze w hi-
storii spotkanie Arki Rumia z drużyną Wojskowych. 
Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando gospo-
darzy, którego skuteczna gra sprawiła, że do prze-
rwy rumski zespół prowadził 33-10. W drugiej części 
spotkania Arka przez 10 minut grała w osłabieniu, 
jednak nie pozwoliła sobie odebrać wysokiego zwy-
cięstwa – gospodarze zainaugurowali sezon wygra-
ną 40-22.

Tydzień później odbyła się druga część pojedynków 
rumsko-warszawskich. Tym razem na stadion MO-
SiR przyjechała drużyna AZS AWF Warszawa. Drugie 
spotkanie sezonu nie udało się zespołowi gospoda-
rzy, którego błędy skrzętnie wykorzystywali dobrze 
dysponowani tego dnia warszawscy rugbyści. AZS 
wygrał 29-5. Jest to dopiero druga przegrana Arki 
Rumia od ponad roku.

Powód do ogromnego zadowolenia mają młode za-
wodniczki z Rumi, które w Sopocie zaliczyły udany 
występ na Mistrzostwach Polski Kadetek U-16. Rug-
bystki Arki zajęły na tym turnieju trzecie miejsce.

Legia 
pokonana, 
AZS za silny

Zawodnicy Arki Rumia w kwietniu rozpoczęli 
nowy sezon rozgrywek I ligi. Na początek zmie-
rzyli się z warszawskimi drużynami.

fo
t. 

Jo
an

 B
ro

ek

Ostatni raz Orkan Rumia zainkasował trzy punkty 
jeszcze w poprzednim miesiącu – 24 marca pokonał 
5-2 Powiśle Dzierzgoń. Od tego czasu zespół na 
przemian remisuje i przegrywa.

Kwiecień Orkan zainaugurował porażką z Gromem 
Nowy Staw 0-2. Ten rezultat nie był wielką nie-
spodzianką zważywszy na to, że Grom to drużyna 
walcząca o awans do III ligi. Rumskich zawodników 
z pewnością bardziej bolał brak punktów w wyjaz-
dowym meczu ze Startem Miastko (1-2). W miniony 
weekend Orkan zdobył jedyny jak na razie punkt – 
zremisował u siebie z Arką II Gdynia 1-1.

Sytuacja rumskich piłkarzy nie jest dobra – zespół 
zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli IV ligi. Do 
końca sezonu pozostało 10 meczów.

orkan wciąż 
Bez wygranej

Trwa seria bez zwycię-
stwa rumskich piłkarzy, 
przez co utrzymanie w IV 
lidze wydaje się być coraz 
trudniejszym zadaniem.

Zwycięstwo było na wycią-
gnięcie ręki, jednak ostatecz-
nie punkty zdobyła drużyna 
gości. Tenisiści stołowi z Ma-
łego Trójmiasta Kaszubskie-
go gościli toruński zespół, 
który jest liderem 1 ligi oraz 

głównym kandydatem do awansu. Walczący o Lotto Superli-
gę zawodnicy nie mieli jednak łatwej przeprawy. Po siedmiu 
pojedynkach OT Logistics Kamix prowadził 4-3 i potrzebował 
dwóch wygranych do zwycięstwa w całym meczu. Dwa kolej-
ne pojedynki wygrała Energa i w ostatniej partii gospodarze 
walczyli o remis. O wyniku decydowały pojedyncze piłki, 
ale fortuna była tego dnia po stronie gości, którzy ostatecz-
nie wygrali to spotkanie 6-4. Podopieczni Tadeusza Gawła 
na pewno są zawiedzeni wynikiem, jednak sama postawa 
zespołu z całą pewnością podobała się kibicom.
Tenisiści z Małego Trójmiasta Kaszubskiego w swoim debiu-
tanckim sezonie w 1 lidze zajmują 4. miejsce w tabeli. Kolejny 
mecz zagrają 12 maja, na wyjeździe przeciwnikiem będzie 
KS Dekorglass II Działdowo, który obecnie znajduje się na 
przedostaniej, 9. pozycji.

Wygrana 
była blisko
Zawodnicy OT lo-
gistics Kamix Małe 
Trójmiasto stoczy-
li wyrównany bój 
z energą KTS Toruń.

Turniej finałowy o Mi-
strzostwo Polski Kadetek 
rozpocznie się 2 maja 
meczem Energetyk Poznań 
– Legionovia Legionowo, 
a zakończy 6 maja wielkim 
finałem, w którym, mamy 
nadzieję, wystąpi Akademia 
Piłki Siatkowej Rumia, czyli 
gospodarz zawodów.

W turnieju wystąpi 8 drużyn, 
poza APS-em Rumia będą 
to: Energetyk Poznań, 

MKS Dąbrowa Górnicza, Impel Wrocław, Legionovia Legionowo, MUKS Dargfil Tomaszów 
Mazowiecki, Pałac Bydgoszcz oraz UMKS MOS Wola Warszawa. Pierwszy mecz rumskiego 
zespołu prowadzonego przez Roberta Sawickiego i Tomasza Kordowskiego odbędzie się 2 
maja o 16:00. Rywalem APS-u będzie UMKS MOS Wola Warszawa.

wielkie  święto siatkówki
To będzie jedno z największych sportowych wydarzeń 
ostatnich lat. Do Rumi przyjadą najlepsze drużyny kade-
tek i będą rywalizować o Mistrzostwo Polski.
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