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Miasto inwestuje, zmiany trwają
Cały czas w Rumi realizowane są kolejne inwestycje. Niektóre z nich niedawno się zakończyły, nne niedługo zostaną

oddane do użytku, jeszcze inne wchodzą w kolejne fazy. 

Zagórze i Wzgórze Markowca
Trwa rewitalizacja dzielnicy Zagórze, swoje oblicze niebawem zmieni także Wzgórze Markowca. Obecnie 
trwają renowacje oraz remont części wspólnych budynków mieszkalnych na Osiedlu Zagórze. Są to prace 
końcowe przy ostatnich dwóch budynkach (z dziesięciu, które są objęte projektem Rewitalizacji Zagórza 
w Rumi współfinansowanego ze środków UE rewitalizacją). Mają zakończyć się do 15 listopada. 
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Wzgórza Markowca. Ponad-
to kolejne przetargi na wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu na osiedlu Zagórze są 
w przygotowaniu. 

Ulica Kazimierska
Ta inwestycja ma odblokować tereny przemysłowe w północnej części miasta. Prace trwają - budo-
wa układu drogowego (ul. Kazimierska, Nowa Kazimierska oraz ul. Krzemowa) polega na: budowie 
układu drogowego obejmującego jezdnię, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe i urządze-
nie zieleni; budowie mostu nad rzeką Zagórska Struga i przepustów drogowych na kanałach oraz ro-
wach; budowie kanalizacji i podziemnych sieci. Obecnie prowadzone są roboty związane z budową 
korpusu drogowego oraz podbudowy drogowej, ponadto trwają prace przy budowie obiektu mosto-
wego, kanalizacji oraz sieci podziemnych. Planowany termin realizacji to czerwiec 2020 r., koszt bu-
dowy to ok. 15mln zł. 

Ulica Filtrowa
Trwa przebudowa całego układu drogowego na ulicy Filtrowej w Rumi Janowie. W ramach zadania 
zostanie przebudowany system odwodnienia powierzchniowego, powstaną nowe miejsca parkingo-
we, będą przebudowane chodniki, a stare płyty betonowe zostaną zastąpione nową nawierzchnią. 
Ponadto zaplanowane są nasadzenia zieleni. Obecnie kończony jest pierwszy etap, od przedszko-
la do przychodni zdrowia, przylegający do parku. W następnej kolejności (za około 2 do 3 tygodni) 
rea lizowany będzie kolejny etap, czyli wymiana nawierzchni. Całość będzie kosztować ok. 1,4 mln zł, 
prace mają zakończyć się w listopadzie. 

Przebudowa skrzyżowania
W tym miesiącu mają się zakończyć prace drogowe w obrębie skrzyżowania ulic Starowiejskiej, Wy-
bickiego i Roszczynialskiego w Rumi. W ramach inwestycji przewidziana jest m.in. przebudowa na-
wierzchni skrzyżowania, montaż sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania pionowego i pozio-
mego, a także wycinka dwóch kolidujących z remontem drzew. Oprócz samych ulic i skrzyżowania 
przebudowana zostanie też kanalizacja deszczowa. Remont potrwa łącznie około dwóch miesięcy 
i ma się zakończyć pod koniec października. Łączny koszt inwestycji to około 1,3 miliona złotych, 
z czego wkład finansowy miasta wynosi 670 tysięcy. 

Siłownia przy SP nr 4
Nowa siłownia zewnętrzna powstaje przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rumi. W tej chwili większość 
prac zostało już zakończonych, niedługo zaplanowane są wszelkie niezbędne odbiory. Aktualnie 
wprowadzane są jeszcze drobne poprawki (w ramach gwarancji), ale wszystkie urządzenia do ćwi-
czeń i rekreacji zostały już zamontowane. Wszystkie urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty. In-
westycja realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego, a współfinansowana przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki z programu OSA. Cała inwestycja to koszt ok. 110 tys. zł, z tego 50 tys. zł to 
dofinansowanie z ministerstwa.

Podwórko talentów
Trampoliny, konstrukcje do wspinania się, układ słoneczny, przestrzenna mapa ziemi, urządzenia 
z których można wydobyć rozmaite dźwięki wiele innych elementów znalazło się na otwartym nie-
dawno Podwórku Talentów Nivea. Wyjątkowy plac zabaw, zbudowany w parku Starowiejskim przy 
Miejskim Domu Kultury w Rumi, jest już oficjalnie otwarty. W trzech różnych strefach (naukowej, ar-
tystycznej i sportowej) dzieci mogą kształtować poprzez zabawę swoją sprawność, wiedzę oraz wy-
obraźnię. Koszt takiego nowoczesnego obiektu edukacyjno-rekreacyjnego to 250 tys. zł. Inwestycję 
w całości sfinansował fundator obiektu - firma kosmetyczna. Podwórko powstało dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców, którzy wzięli udział w ogólnopolskim głosowaniu. 
Rafał Korbut
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Materiał sfinansowany ze środków KW SOJUSZ LEWICy DEMOKRATyCZNEJ 273/2019/DB

Wybory parlamentarne odby-
wają się w naszym kraju co 
cztery lata. Podczas nich Pola-
cy wybierają swoich przedsta-
wicieli do Sejmu i Senatu. O da-
cie tych najbliższych zadecy-
dował 6 sierpnia prezydent An-
drzej Duda – poinformował, że 
najbliższe wybory parlamen-
tarne zostaną zorganizowane 
w niedzielę 13 października. 

Najważniejsze 
terminy

Kalendarz wyborczy powoli do-
biega końca, do wyborów pozo-
stało zaledwie kilka dni. Wciąż 
jednak można jeszcze dopisać 
się do listy wyborców. Do dziś – 
wtorek, 8 października – każdy 
wyborca może złożyć wniosek 
o dopisanie go do spisu w wy-
branym przez siebie obwodzie 
głosowania. Natomiast 10 paź-
dziernika upływa termin zgła-
szania przez wyborców przeby-
wających za granicą wniosków 
o wpisanie do spisu wyborców 
w obwodach głosowania utwo-
rzonych za granicą. 11 paździer-
nika o godz. 24.00 kończy się 
kampania wyborcza. Natomiast 

w sobotę, 12 października, prze-
wodniczący komisji wyborczych 
otrzymają spisy wyborców i kar-
ty do głosowania. Tego dnia obo-
wiązuje już cisza wyborcza. 
Niedziela, 13 października, to 
dzień głosowania. Lokale wy-
borcze otwarte będą w godzi-
nach od 7.00 do 21.00. 

Kogo i ilu 
wybieramy?

Wiele osób zastanawia się, ile 
osób spośród kandydatów za-
siądzie w ławach poselskich 
i senackich. To ściśle reguluje 
Konstytucja. 
Jeśli chodzi o Sejm, to tu wy-
branych zostanie 460 posłów. 
O mandat może ubiegać się 
każdy obywatel Polski, który 
w dniu wyborów kończy 21 lat 
i posiada pełnię praw wybor-
czych. Kandydatów mogą zgła-
szać zarówno partie politycz-
ne, jak i sami wyborcy. W Pol-
sce będzie 41 okręgów wybor-
czych, a te z kolei podzielone są 
na obwody. 
W przypadku wyborów do Se-
natu sytuacja nieco się róż-
ni. Wybierać będziemy 100 se-
natorów. Kto może ubiegać się 

o mandat? Każdy obywatel Pol-
ski, który w dniu wyborów koń-
czy 30 lat oraz posiada pełnię 
praw wyborczych. Zgłaszanie 
kandydatów jest analogiczne, 
jak w przypadku kandydatów 
do Sejmu. W przypadku wybo-
rów senackich Polska została 
podzielona na 100 jednoosobo-
wych okręgów wyborczych. 
Co istotne dla kandydatów – 
nie można jednocześnie ubie-
gać się o miejsce w Sejmie i Se-
nacie. 

Jak poprawnie 
zagłosować?

Niektórzy, dostając cały plik 
list wyborczych, na których 
widnieje wiele nazwisk, zaczy-
na zastanawiać się: jak oddać 
głos? Czy podkreślić nazwisko, 
czy raczej postawić „krzyżyk”, 
a może lepiej „ptaszka”, czy za-
znaczyć jednego kandydata na 
każdej z list, czy może po kil-
ku kandydatów na kilku listach, 
czy jeśli zaznaczy się omyłko-
wo nie tego kandydata, moż-
na go skreślić i zaznaczyć inne-
go, czy można poprosić o wy-
mianę kart do głosowania, itd. 

Pytań jest wiele, a tymczasem 
samo głosowanie nie jest trud-
ne. Wystarczy w dniu wybo-
rów udać się do odpowiednie-
go lokalu wyborczego z dowo-
dem osobistym bądź paszpor-
tem. Następnie podpisać się na 
spisie wyborców w specjalnie 

przeznaczonym do tego miej-
scu obok nazwiska i adresu za-
mieszkania (we wskazaniu wła-
ściwego miejsca na podpis zwy-
kle pomagają członkowie komi-
sji wyborczych) i odebrać karty 
do głosowania. W kratce obok 
nazwiska osoby, na którą chce-

my oddać głos, należy postawić 
znak X. Ważne, aby w obrębie 
tej kratki co najmniej dwie linie 
przecinały się. Głos należy od-
dać tylko na jednego kandydata 
do Sejmu i tylko jednego kandy-
data do Senatu. 
Rafał Korbut

W niedzielę zagłosuj - nie pozwól, by inni wybrali za Ciebie!
Przed nami wybory parlamentarne. Od tego, jaki będzie ich wynik, będzie zależeć polityka państwa przez najbliższe 
lata. A to będzie miało wpływ dosłownie na każdego – warto więc wziąć swój los we własne ręce i pójść zagłosować. 
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Pozyskali kolejne dotacje 
na budowę lokalnych dróg

Kilka milionów złotych z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymały samorządy: powiatu wejherowskiego, Rumi, Redy, Lini i Szemuda. 
Rumia dostała ponad 1 mln zł na przebudowę ul. Żwirki i Wigury. 

Dariusz Drelich, wojewoda po-
morski, w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie 
podpisał umowy na dotację 
z przedstawicielami starostw 
powiatowych i gmin z powia-
tów: wejherowskiego, puckie-
go, lęborskiego i z Gdyni.
Powiat wejherowski pozyskał 
ponad 4,6 mln zł, Rumia ponad 
1 mln zł, Reda prawie 2,5 mln zł, 
Szemud ponad 1,6 mln zł,  Linia 
935 tys. zł. 
- Umowy podpisujemy nie bez 
powodu w starostwach powia-
towych, ponieważ to właśnie 
na tych obszarach będą reali-
zowane te inwestycje – powie-
dział Dariusz Drelich, wojewo-
da pomorski. - Te drogi dla nas 
wszystkich mają strategiczne 
znaczenie. W skali kraju dofi-
nansowanie w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych to 6 
mld zł, a w skali województwa 
pomorskiego to 260 mln zł, któ-
re trafiają do samorządów w tym 
roku. Dróg gminnych i powiato-
wych nie ubywa, tylko przyby-
wa. Jest to związane z rozwo-
jem, z powstawaniem nowych 
osiedli i - co za tym idzie - dróg 
dojazdowych. I to jest wyzwa-
nie, któremu trzeba sprostać. 
Władze powiatu i poszczegól-
nych gmin nie kryją zadowole-
nia z otrzymanego wsparcia fi-
nansowego. 
- To bardzo duża kwota – pod-
kreśla Gabriela Lisius, starosta 

wejherowski. - Trzeba zauwa-
żyć, że ponad 4,6 mln zł to kwo-
ta dofinansowania, a to przecież 
jest połowa kosztów inwestycji. 
Drugie tyle dokładają samorzą-
dy. Te zaplanowane zadania są 
więc warte ponad 9,2 mln zł – 
zostaną one zainwestowane 
w drogi powiatowe w przecią-
gu najbliższych 12 miesięcy. Za-
dania, które będziemy realizo-

wać, to ulica Obwodowa z bu-
dową ronda, a także w gminie 
Szemud: droga w miejscowości 
Kielno i droga powiatowa Sze-
mud – Karczemki. 
Gmina Miejska Rumia otrzyma-
ła dotację celową na zadanie 
„Przebudowa ul. Żwirki i Wigu-
ry, drogi gminnej w miejscowo-
ści Rumia od Ronda Armii Kra-
jowej do Drogi Krajowej Nr 6”. 

Wartość zadania to nieco po-
nad 2 mln zł, dofinansopwanie 
(w wysokości 50 proc.) wynio-
sło ponad 1 mln zł. Planowa-
ny termin zakończenia prac to 
październik 2020 r. 
Inwestycja ma na celu po-
prawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego ze szczegól-
nym uwzględnieniem poprawy 
bezpieczeństwa pieszych oraz 

zarządzania prędkością. 
Zakres prac obejmuje:
- przebudowę przejścia dla pie-
szych lub przejazdu dla rowe-
rzystów z wyspą dzielącą (tzw. 
azylem)  - 4 sztuki przy skrzy-
żowaniu typu rondo (Rondo Ar-
mii Krajowej) z ul. Ceynowy
- oznakowanie ostrzegawcze na 
przejściu dla pieszych – 3 przej-
ścia dla pieszych wyposażone 
w punktowe elementy odbla-
skowe przy skrzyżowaniu z ul. 
Sienkiewicza oraz ul. Okrężną
- przebudowę skrzyżowań – 7 
skrzyżowań na długości ulicy: 
z ul. Stolarską, Ślusarską i Rosz-
czynialskiego, Sienkiewicza, Że-

romskiego, Okrężną, Chrobrego 
i Ceynowy
- przebudowę skrzyżowania 
typu rondo – skrzyżowanie 
z ul. Ceynowy - rondo Armii 
Krajowej.
- środki uspokojenia ruchu dro-
gowego – zwężenia jezdni przy 
skrzyżowaniach z ulicami: Ślu-
sarską i Roszczynialskiego, 
Sienkiewicza, Okrężną
Planowana inwestycja umożliwi 
mieszkańcom  w szczególności 
uczniom pobliskiej szkoły pod-
stawowej bezpieczne dojście, 
zapewni bezpieczny dojazd do 
placówki oświatowej.
Rafał Korbut
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Nawierzchnia tej ulicy 
jest w wielu miejscach 
bardzo mocno spękana, 
w związku z czym w nie-
dalekiej przyszłości mu-
sielibyśmy ponieść bar-
dzo duże koszty zwią-

zane z ich łataniem. Już 
wielokrotnie musieliśmy przy przejściu dla pieszych, 
głównie z myślą o dzieciach z „szóstki”, dokonywać 
pewnych napraw, dlatego zdecydowaliśmy się zreali-
zować kompleksową inwestycję i znacznie poprawić 
bezpieczeństwo w tym rejonie

Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi:
”
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Decyzję, aby plastikowe opa-
kowania, naczynia i sztućce 
zastąpić ekologicznymi pro-
duktami przeznaczonymi do 
wielokrotnego użytku miejscy 

radni podjęli już w czerwcu. 
Uchwała regulujące tę kwestię 
weszła w życie z początkiem 
września. Teraz, po ponad mie-
siącu funkcjonowania nowych 

przepisów, widać już pierwsze 
efekty. Przedstawiciele władz 
miasta zapowiadają, że to do-
piero początek i że będą po-
dejmowane kolejne działania, 

aby w całej Rumi maksymalnie 
ograniczyć wytwarzanie odpa-
dów z tworzyw sztucznych. 
Warto dodać, że uchwała 
w sprawie inicjatywy pod na-
zwą „Rumia bez plastiku” zo-
stała podjęta jednogłośnie, 
a jej pomysłodawcami byli 
przedstawiciele klubu radnych 
„Ponad Podziałami”. 
- Głównym celem przedsię-
wzięcia jest dbałość o środo-
wisko naturalne, ludzkie zdro-
wie oraz odpowiednią eduka-
cję w zakresie ekologii – wyja-
śniają pomysłodawcy.
Przedsięwzięcie zakłada sze-
reg działań zmierzających do 
redukcji zużycia plastiku na 
terenie miasta. Samorząd chce 
tego dokonać m.in. poprzez 
stopniową rezygnację z jedno-
razowych opakowań i naczyń, 

odejście od wody w plastiko-
wych butelkach na rzecz dys-
trybutorów i poidełek, a tak-
że montaż kolejnych koszów 
umożliwiających segregację 
odpadów. Nowe zasady zosta-
ły wprowadzone w pierwszej 
kolejności w urzędzie mia-
sta oraz na terenie jednostek 
podległych gminie, będą tak-
że obowiązywały podczas or-
ganizacji miejskich wydarzeń. 
Trzeba podkreślić, że jest to 
przedsięwzięcie długofalowe 
i wieloetapowe. 
Wyznaczony termin obowiązy-
wania nowej uchwały proeko-
logicznej nie był przypadko-
wy. Zarówno urząd miejski, jak 
i podległe jednostki, posiada-
ły bowiem pewne zapasy pla-

stikowych naczyń i opakowań, 
które zostały wykorzystane do 
końca wakacji. Po tym czasie 
zamiast plastikowych produk-
tów i opakowań kupowane są 
już ich ekologiczne zamienniki.
– Małymi krokami dążymy 
do tego, żeby pomóc nie tyl-
ko Rumi, ale i całej planecie – 
mówi Maria Bochniak, radna 
Rumi. - Chyba wszyscy zdaje-
my sobie sprawę, że to, co się 
dzieje w zakresie produkcji 
plastiku i jego utylizacji pozo-
stawia wiele do życzenia. My-
ślę, że ta uchwała jest począt-
kiem czegoś większego i po-
kazuje, że radni starają się za-
dbać o wszystkie obszary ży-
cia rumian.
/raf/
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Miasto pożegnało
się z plastikiem

Plastikowe opakowania, sztućce, naczynia i butelki zgodnie z zapowiedzią zniknęły 
z Urzędu Miasta Rumi oraz podległych jednostek. Tak miasto walczy z zalewającą 
nas falą odpadów z tworzyw sztucznych. 

Od 1 września urząd 
miasta i podległe jed-
nostki nie kupują wody 
w plastikowych butel-
kach, a także plastiko-
wych naczyń i sztućców 

na potrzeby miejskich wydarzeń. W przyszłości chce-
my pójść o krok dalej, ponieważ planujemy przepro-
wadzenie kampanii informacyjnej z udziałem na-
szych mieszkańców. Mamy nadzieję, że dzięki tym 
działaniom rumianie będą stopniowo zmieniać swoje 
codzienne nawyki na bardziej ekologiczne.

ariel sinicki
przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi

”
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15. projektów do realizacji

Podczas gali budżetu obywa-
telskiego, która odbyła się 26 
września w rumskim Multikinie, 
ogłoszono wyniki głosowania. 
Spośród 43 projektów miesz-
kańcy wybrali zwycięską pięt-
nastkę – 7 projektów inwesty-
cyjnych i 8 projektów prospo-
łecznych. 

Padły dwa rekordy
W tegorocznej edycji padła re-
kordowa liczba głosów i głosują-

cych. Dzięki zaangażowaniu gło-
sujących i wnioskodawców w te-
gorocznej edycji padł rekord – 
oddano 18 376 głosów. Zagłoso-
wała również rekordowa liczba 
mieszkańców 9722. 
Najwięcej głosów otrzymał pro-
jekt prospołeczny polegający na 
zakupie wyposażenia ratujące-
go życie do karetki pogotowia, 
na drugim miejscu znalazł się 
projekt inwestycyjny dotyczący 
utworzenia skansenu fortyfikacji 
na Górze Markowca, natomiast 

na trzeciej pozycji uplasował się 
projekt prospołeczny, w ramach 
którego realizowane będą zaję-
cia gimnastyczne dla seniorów.

Warto zgłaszać 
swoje pomysły

Co ciekawe, aby projekt znalazł 
się wśród tych, które będą reali-
zowane w przyszłym roku, wy-
starczyło zdobyć 34 głosy (tyle 
dostał ostatni z projektów któ-

re są na liście zwycięzców). To 
doskonale pokazuje, że warto 
zgłaszać swoje pomysły i za-
chęcać sąsiadów, znajomych 
i rodzinę, by oddawali głosy, bo 
szansa na to, aby mieć realny 
wpływ na zmianę najbliższego 
otoczenia, jest bardzo duża. 

Głosowanie na 
ostatnią chwilę

Bardzo ciekawie prezentu-

ją się statystyki. Aż 72 proc. 
mieszkańców biorących 
udział w głosowaniu zrobiło to 
przez internet. W ten sposób 
oddano 6839 głosów. Jedno-
cześnie pokazało to, że mimo 
zdecydowanej przewagi war-
to było wprowadzić tradycyj-
ny sposób głosowania – na 
papierowych kartach. Z tego 
sposobu skorzystało 28 proc. 
mieszkańców, co dało 2689 
głosów. 
Najwięcej głosów mieszkańcy 

Rumi oddali... ostatniego dnia! 
Oddano wówczas 1211 głosów. 
Natomiast pierwszego dnia 
oddano niewiele mnie, bo 1019 
głosów. Wiele osób zagłosowa-
ło też drugiego i przedostat-
niego dnia – odpowiednio 502 
i 683 głosy. W pozostałe dni 
oddawano od 198 do 406 gło-
sów na dobę. Powyższe staty-
styki dotyczą wyłącznie waż-
nych głosów oddanych w for-
mie elektronicznej. 
Rafał Korbut

Mieszkańcy zadecydowali! Już wiemy, na co zostaną wydane pieniądze w ramach rumskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. 
Do realizacji w przyszłym roku zakwalifikowało się 15. projektów, zarówno inwestycyjnych, jak i prospołecznych. 
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Jestem bardzo dumny z naszych mieszkańców, którzy 
udowodnili, że zależy im na rozwoju Rumi. Rekordo-
wa liczba głosujących to na pewno efekt wprowadze-
nia papierowych kart do głosowania, ale również za-
angażowania poszczególnych wnioskodawców. To oni 
ostatnie dwa tygodnie spędzili na promowaniu projek-
tów i idei budżetu obywatelskiego. Tegoroczna edycja 
udowodniła również, że trzeba mieć trochę szczęścia, 

bo realizowane będą projekty, które do grona zwycięzców dostały się nie ze wzglę-
du na liczbę oddanych głosów, ale niską kwotę realizacji. Wszystko zgodnie z zasa-
dami przyjętego regulaminu. 

Piotr Wittbrodt, 
wiceburmistrz Rumi:
”

Zwycięskie projekty:
- Wyposażenie karetki stacjonującej w Rumi w urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersio-
wej „Lucas” (1868 głosów)
- Pierwszy etap utworzenia skansenu fortyfikacji na Górze Markowca (1595 głosów)
- Zajęcia gimnastyczne dla seniorów (1075 głosów)
- Inteligentny system aktywnych przejść dla pieszych w najbliższym otoczeniu Szkoły Podstawowej 
nr 6, na ulicach Żwirki i Wigury oraz Ceynowy (838 głosów)
- K.L.A.S.A– Kształcenie Ludzi Asertywnych, Samoświadomych i Ambitnych– III EDYCJA (749 głosów)
- Zielona Rumia (734 głosy)
- Błonia Janowskie, na zdrowie – etap I (724 głosy)
- Oświetlenie 15 przejść dla pieszych (720 głosów)
- „Świadkowie historii”– drugi sezon serialu dokumentalnego „Śladami dawnej Rumi” (670 głosów)
- Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich (582 głosy)
- Przez ruch do zdrowia „Od juniora do seniora” (406 głosów)
- Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout) na Wzgórzu Markowca (242 głosy)
- Ścieżka sensoryczna– Wielozmysłowy tor przeszkód– dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III 
w Szkole Podstawowej nr 6 z oddziałami integracyjnymi (74 głosy)
- Boisko do gry w bule, czyli buldrom dla wszystkich mieszkańców przy ul. Sędzickiego w Rumi (45 
głosów)
- Dla każdego własny kawałek raju (34 głosy)
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Widziałem z jednej strony ra-
dość z zakończonych żniw 
i bądź co bądź dobrych plonów. 
Z drugiej, doświadczyć moż-
na było szacunku dla tradycji, 
w którą wpisuje się wieź z Pa-
nem Bogiem. Rolnicy wiedzą, 
że ich plony zależą nie tylko od 
nakładów pracy, ale też Boże-
go Błogosławieństwa. Stąd ży-
cie i praca na polskiej, kaszub-
skiej wsi podporządkowane są 
prawu naturalnemu. „Czyńcie 
sobie ziemię poddaną” mówił 
do nas św. Jan Paweł II. 
Obserwuję to na co dzień, 
gdyż jestem mieszkańcem 
małej wsi – Grabówka, koło 
Nowej Karczmy. 

Polski rolnik 
potrafi

Nasze gospodarstwa indywi-
dualne - podstawa polskiej wsi, 
produkują żywności tyle, że je-
steśmy w stanie wyekspor-
tować jej za 30 mld euro. Pol-
ska żywność cieszy się powo-
dzeniem, bo jest dobrej jako-

ści. Powinniśmy dalej czynić 
wszystko, aby nasze rolnictwo 
było bardziej konkurencyjne. 
Stąd ważnym zadaniem jest 
zaangażowanie rządu w spra-
wę poprawy naszej pozycji we 
Wspólnej Polityce Rolnej UE. 
To też wyzwanie dla minister-
stwa rolnictwa i wszystkich 
agend okołorolniczych. 

Konkurencja 
nie śpi

Coraz częściej słyszy się, że 
my dziś lękamy się żywno-
ści. Mówimy, że jest żywność 
ekologiczna – dobra, i ta gor-
sza – pełna różnych „E”. Pod-
czas jednej z homilii dożynko-
wych usłyszałem, że jest tak, 
bo „człowiek wybujały w wy-
obraźni, szukając takich czy 
innych sposobów realizowa-
nia siebie a nie bożego prawa, 
robi wszystko, żeby pokazać, 
że stał się mądrzejszy niż to co 
zawarte jest w naturze”. 
Wielcy producenci ze sta-
rej unii przekonywali, że bę-

dzie większa rentowność pro-
dukcji, kiedy z kilograma mię-
sa zrobi się 1,6 kg „produktu 
mięsnego”. Albo kiedy w „zwy-
kłym” powszednim chlebie, bę-
dzie 60 proc. wody. To oni wła-
śnie biorą od nas naszą zdrową 
żywność, a nas zasypują tymi 
podróbkami. Tylko dlaczego 
nikt nie mówi, ile będzie kosz-
tować później zdrowie ich kon-
sumenta.

Rolnik to służba

Urodziłem się i wychowywa-
łem na gospodarstwie prowa-
dzonym od wielu pokoleń. Ro-
dzice nauczyli mnie szacunku 
dla chleba, dla pracy, dla czło-
wieka. Rolnik nie pracuje dla 
siebie - pracuje dla rodziny, dla 
innych. Jego praca jest służbą, 
niezależnie od pory dnia czy 
tygodnia. 
Pamiętam jak kromkę chleba, 
kiedy spadł na ziemię podno-
siło się i całowało, a jego okru-
chy były dla ptactwa, a nie do 
śmieci. Dziś wiele żywności tra-

fia do kubłów. Robią to ci bez 
wyobraźni, ile potu kosztuje jej 
wytworzenie. Bez szacunku dla 
pracy rolnika i dla dóbr natury. 
Wkrótce nawet tak dostępna 
woda, może stać się skarbem. 

To co kiedyś oglądaliśmy 
w telewizji, dziś już jest na-
szym doświadczeniem. Mówię 
o nawałnicy z sierpnia 2017 r., 
która przetoczyła się przez 
Pomorze. Głośno o innych ka-

taklizmach. Musimy bardziej 
szanować naturę, tak jak rol-
nik, który na co dzień z nią 
żyje. To ważne, aby tych rela-
cji uczyć młode pokolenie. 
Dariusz Męczykowski

Zakończyły się wszystkie prace na tzw. „zielonych 
wyspach” w Rumi. W dwóch lokalizacjach, w których 
takie miejsca powstały, przybyło zieleni. 

Dożynki Województwa Pomorskiego w Kartuzach, z ostatniej niedzieli zakończyły tegoroczny cykl wydarzeń związanych ze świętem plo-
nów. Zaczął się on ponad miesiąc temu, 15 sierpnia w Święto Matki Boskiej Zielnej. Byłem uczestnikiem wielu dożynek gminnych, niektórych po-
wiatowych no i oczywiście tych Diecezji Pelplińskiej w Lubaniu. 

Odpoczynek i relaks wśród zieleni

Rolnik – sługa bliźniego i natury, 
wzorem dla społeczeństwa

materiał sfinansowany ze środków kW PolSkie StRonnictWo lUdoWe 13/2019/PR

„Zielone wyspy” zlokalizo-
wane są na razie w dwóch 
miejscach w Rumi – przy 
ulicy Topolowej i przy ul. 
Różanej. Znajdują się tam 
kompleksy rekreacyjne, 
a miejsca przeznaczone do 
wypoczynku wśród kwia-
tów i krzewów doskonale je 

uzupełniają. 
Niedawno wyspy stały się 
jeszcze bardziej zielone, 
a to za sprawą kolejnych 
nasadzeń drzew i krze-
wów. Było to możliwe dzię-
ki temu, że miasto przezna-
czyło na ten cel dodatko-
wo około 130 tysięcy zło-

tych. Co istotne, aż 85 proc. 
tej kwoty pochodzi z dofi-
nansowania z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.
Przypomnijmy: „zielone 
wyspy” to miejsca, gdzie 
mieszkańcy w ciszy, spo-
koju i w otoczeniu ziele-

ni mogą odpocząć od miej-
skiego zgiełku. Dwa ta-
kie obiekty zostały odda-
ne do użytku mieszkańców 
pod koniec 2017 i w pierw-
szej połowie 2018 r. Po-
wstały dzięki unijnemu do-
finansowaniu. Koszt inwe-
stycji wyniósł ponad 1,7 mln 
zł, z czego aż 85 proc. sta-
nowiły środki pochodzą-
ce z europejskiej wspólno-
ty. Przy ulicy Różanej w po-

bliżu placu zabaw ustawio-
no leżaki, nasadzono zieleń, 
zainstalowano szachowni-
cę, trampolinę dla dzieci, 
wytyczono alejki i stworzo-
no mini park. Wokół kom-
pleksu zbudowano ścież-
kę rowerową. Z kolei przy 
ul. Topolowej utworzona 
została strefa rekreacyjna 
dla młodzieży i dorosłych 
(ogólnodostępna siłownia) 
oraz strefa wypoczynkowo-

parkowa (z układem ście-
żek i elementami małej ar-
chitektury). Znalazły się 
tam również elementy wy-
posażenia z przeznacze-
niem dla ptaków i owadów, 
takie jak karmniki, poidełka, 
budki lęgowe dla ptaków 
czy domki dla owadów. 
Niewykluczone, że podob-
nych miejsc w mieście po-
wstanie więcej. 
/raf/



materiał sfinansowany przez kkW koalicja obyWatelSka Po .n iPl Zieloni U/2019/PR
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NAgRODZeNi:

Złota Odznaka „Za opie-
kę nad zabytkami”
Ojciec Daniel Szustak – 
w latach 2012-2019 peł-
nił funkcję kustosza, gwar-
diana i proboszcza Sank-
tuarium Pasyjno-Maryj-
nego w Wejherowie. Sys-
tematycznie dokonywał 
rewitalizacji zabytkowe-
go kościoła pw. św. Anny 
w Wejherowie, który jest 
częścią wejherowskiego 
Sanktuarium Pasyjno-Ma-
ryjnego, przyczyniając się 
do ratowania zabytkowego 
obiektu na terenie Grodu 
Wejhera i przywrócenia mu 
jego dawnej świetności.

Medal „Za zasługi dla Po-
wiatu Wejherowskiego”
Krystyna Witosława Wolf 
– hafciarka, chórzystka, 
poetka, propagatorka kul-
tury i tradycji kaszubskich. 
Na co dzień realizuje swo-
je wielkie pasje, haftu-
je, śpiewa, recytuje, opo-
wiada o kaszubszczyźnie, 
jej tradycjach i zwycza-
jach. Od 1969 r. jest aktyw-
nym członkiem Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, 
a także współzałożycielką 
chóru ,,Rumianie” z Rumi.

Beata Zawal-Brzezińska – 
artysta-plastyk, nauczyciel 
sztuki w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Redzie, Pre-
zes i Założycielka Stowa-
rzyszenia Twórców Sztuki 
i Rękodzieła Artystyczne-
go ,,Kunszt” z Redy. Zajmu-
je się grafiką, malarstwem, 
reklamą, a także projekto-
waniem wnętrz. 

Ludwik Bach – społecznik, 
samorządowiec, regiona-
lista, znawca historii Rumi 
i Kaszub, lokalny patriota.
W latach 1994-2016 pełnił 
funkcję Dyrektora Domu 
Kultury w Rumi. Propaga-
tor języka kaszubskiego 
i wiedzy o Kaszubach. Był 
inicjatorem nadania Szkole 
nr 6 w Rumi imienia Alek-
sandra Majkowskiego. 

Zygmunt Brzeziński – 
śpiewak, regionalista, pro-
pagator kaszubszczyzny, 
wieloletni samorządowiec 
i społecznik. Od 1994 r. do 
2019 r. sołtys wsi Luzino. 
Do najważniejszych jego 
dokonań zaliczyć można 
przeprowadzanie zbiórek 
dla potrzebujących oraz 
akcji ulania półtonowego 
dzwonu „Maryja” dla no-
wej luzińskiej parafii. Od 
2003 r. jest Prezesem Chó-
ru ,,Lutnia”.

Tadeusz Buraczewski – 
z wykształcenia inżynier-
mechanik, z zamiłowa-

nia dziennikarz, literat ka-
szubski, kabareciarz, saty-
ryk, felietonista. 
Organizator licznych spo-
tkań poetyckich, kaszub-
skich konkursów satyrycz-
nych oraz wykładów nt. po-
ezji i satyry. 

Edmund Słowi – lokalny 
przedsiębiorca, darczyń-
ca i filantrop, samorządo-
wiec, społecznik o wielkim 
sercu. W latach 1998-2018 
był radnym gminy Luzino. 
Inicjator podjęcia uchwały 
o nadaniu patrona wsi Ro-
bakowo. Dzięki jego stara-
niom w 2012 r. wieś, jako 
jedna z nielicznych w kra-
ju otrzymała imię św. Jana 
Chrzciciela.

Wiesław Szczygieł – le-
karz, polityk, działacz spo-
łeczny. W 1977 r. rozpo-
czął staż lekarski w Szpita-
lu Specjalistycznym w Wej-
herowie. Pełnił funkcję 
zastępcy ordynatora Od-
działu Chirurgii Dziecię-
cej, kierownika Zakłado-
wej Przychodni Energopol 
6 w Nadolu przy budowie 
Elektrowni Wodnej ,,Żar-
nowiec” oraz kierownika 
Gminnego Ośrodka Zdro-
wia w Gniewinie. Od 20 lat 
pełni także funkcję leka-
rza orzecznika ds. niepeł-
nosprawności dzieci w Po-
wiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Wejherowie. 

Nagroda Remusa:
Marzena Graczyk – dyry-
gent, pedagog, instruktor 
muzyczny w Miejskim Domu 
Kultury w Rumi, a także re-
gionalistka i propagator-
ka języka kaszubskiego. 
W ciągu ponad dwudzie-
stoletniej działalności dyry-
genckiej kierowała wieloma 
chórami, m.in. Chórem Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. w Gdańsku, Chórem 
Mieszanym ,,Lira” z Rumi 
oraz Chórem ,,Dzwon Ka-
szubski” z Gdyni. Obec-
nie pełni funkcję dyrygenta 
oraz kierownika artystycz-
nego Chóru Kaszubskiego 
,,Rumianie”.

Cezary Paciorek – dyplo-
mowany akordeonista, kom-
pozytor, pedagog w Gdań-
skiej Akademii Muzycznej 
oraz laureat medalu ,,Za za-
sługi dla Powiatu Wejhe-
rowskiego”. Od 15 roku ży-
cia gra w zespołach jazzo-
wych. Współpracował z wy-
bitnymi polskimi muzykami 
jazzowymi. Występował na 
festiwalach w Polsce, Euro-
pie i Japonii. Cztery płyty 
z jego udziałem otrzymały 
nominacje do „Fryderyka”. 
Skomponował muzykę do 
pięciu wejherowskich edy-
cji Verba Sacra.
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Osoby zasłużone dla powiatu wejherowskiego, twórcy, działacze kultury, przed-
stawiciele różnych obszarów aktywności artystycznej zostali uhonorowani me-
dalami „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” oraz Nagrodą Remusa.

Nagrody dla 
działaczy kultury

W ramach XV Dni Kultury Po-
wiatu Wejherowskiego, w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej 
I stopnia im. Fryderyka Cho-
pina w Wejherowie odbyła się 
uroczysta Gala Kultury. W trak-
cie wydarzenia nagrodzono 
osoby zasłużone dla Powia-
tu Wejherowskiego, które mają 
znaczący udział w rozwoju lo-
kalnej kultury. 
Podczas uroczystości wrę-
czono odznaczenie państwo-

we Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Złotą odzna-
kę „Za opiekę nad zabytkami” 
otrzymał Ojciec Daniel Szu-
stak, za rewitalizację zabytko-
wego klasztoru Ojców Fran-
ciszkanów w Wejherowie. Aktu 
dekoracji w imieniu ministra 
dokonała Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. 
– Te nagrody, to wyraz uzna-
nia dla wybitnych lokalnych 
twórców, którzy swoją dzia-

łalnością przyczyniają się 
do upowszechniania kultury 
i ochrony dziedzictwa kultu-
rowego regionu oraz promo-
cji Powiatu Wejherowskiego  
– mówiła Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. 
Medalem „Za Zasługi dla Po-
wiatu Wejherowskiego” wy-
różniono: Krystynę Witosła-
wę Wolf, Beatę Zawal-Brzeziń-
ską, Ludwika Bacha, Zygmunta 
Brzezińskiego, Tadeusza Bu-

raczewskiego, Edmunda Słowi 
i Wiesława Szczygła. 
Za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej Na-
grodą Remusa uhonorowano: 
Marzenę Graczyk i Cezarego 
Paciorka. 
Podczas Gali Kultury nagro-
dzono także zdolną młodzież 
z Powiatowego Zespołu Pla-
cówek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie. 
/raf/
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Kolejny plac zabaw
Oddano plac zabaw przy Szkole Podstawowej numer 1.
Inwestycja kosztująca ćwierć 
miliona złotych została zre-
alizowana w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Projekt 
otrzymał 836 głosów i stał 
się jedną z pięciu koncepcji 
o charakterze inwestycyjnym, 
które przekazano do realizacji.
Niedawno zakończyły się pra-

ce budowlane polegające mię-
dzy innymi na montażu zesta-
wów sprawnościowych i no-
wych zjeżdżalni, a także wy-
mianie nawierzchni. – Bardzo 
się cieszę, że udało się stwo-
rzyć kolejne miejsce, w któ-
rym dzieci mogą bezpiecznie 
spędzić czas podczas szkol-

nych zajęć oraz po lekcjach – 
podkreśla wiceburmistrz Piotr 
Wittbrodt, który był obecny 
podczas uroczystego otwar-
cia. – Mam nadzieję, że bę-
dzie dobrze służył maluchom 
i przyczyni się do ich prawi-
dłowego rozwoju.
/raf/

Kiedy odbiór odpadów? 
Sprawdź w telefonie
Dodatkowa usługa w aplikacji „Blisko” 
- harmonogram zbiórki odpadów.
Aplikacja „Blisko” to jeden z elementów systemu wczesnego 
ostrzegania SISMS, za pomocą którego można otrzymywać in-
formacje dotyczące m.in. spraw, które najbardziej interesują 
mieszkańców. Nową funkcją jest harmonogram odbioru odpa-
dów w mieście. Umożliwia otrzymywanie na bieżąco informacji 
o tym, w jakich dniach realizowany jest wywóz odpadów komu-
nalnych, jak również odbiór odpadów wielkogabarytowych, tzw. 
wystawek. Poprzez aplikację można także zapoznać się z termi-
nem płatności za śmieci.
W aplikacji mieszkańcy mogą również sprawdzić informacje 
o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
gdzie można oddać m.in. odpady niebezpieczne, jak przetermino-
wane lekarstwa, elektroodpady, baterie i akumulatory.
/raf/
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Najistotniejszą zmianą w edukacji jest tzw. „podwójny rocznik” 
w szkołach ponadpodstawowych (wcześniej w ponadgimnazjal-
nych). Co to oznacza? To, że do liceów, techników i szkół branżo-
wych poszli zarówno uczniowie trzecich klas gimnazjów (to ostatni 
rocznik, od września gimnazja przestały istnieć) jak też uczniowie 
klas 8. szkół podstawowych. Ta zmiana była ogromnym wyzwa-
niem przede wszystkim dla powiatów, które są organami prowa-
dzącymi szkoły ponadpodstawowe. Konieczne było bowiem przy-
gotowanie odpowiedniej ilości miejsc dla uczniów, zwiększenie ilo-
ści kierunków kształcenia, zapewnienie odpowiedniej bazy lokalo-
wej w placówkach jak również zapewnienie kadry nauczycielskiej. 
Czy to się udało? Nie do końca. Wielu rodziców podkreśla, że 
kwestie związane z rozpoczęciem nauki przez ich dzieci wią-
zało się niejednokrotnie z niewystarczającymi informacjami do-
tyczącymi naboru, brakiem klarownych wytycznych odnośnie 
rekrutacji w szkołach, ogromną ilością chętnych do niektórych 
placówek (w niektórych pomorskich szkołach o jedno miejsce 
ubiegało się blisko 40. uczniów!) i w związku z tym z niepo-
trzebnymi nerwami zarówno dzieci, jak i ich opiekunów. Na to 
wszystko nałożył się także strajk nauczycieli. 
Obecnie sytuacja zaczyna się stabilizować, ale niektóre szkoły 
musiały wydłużyć uczniom godziny nauki lub wręcz wprowa-
dzić zmianowość. W innych placówkach (np. w sąsiednim po-
wiecie wejherowskim) zajęcia z konieczności prowadzone są 
w dwóch a nawet więcej budynkach. 
O ocenę obecnej sytuacji poprosiliśmy kandydatów do Sej-

mu z ramienia Koalicji Obywatelskiej 
w nadchodzących wyborach parla-
mentarnych. 

PiOtR WittBRODt, 
zastępca 
burmistrza Rumi:

-Będąc radnym Sejmiku Woje-

wódzkiego miałem możliwość pracy w Pomorskiej Ra-
dzie Oświatowej, która została utworzona przez mar-
szałka województwa. Był to czas, gdy pojawił się po-
mysł na wprowadzenie reformy oświaty. W radzie za-
siadało i zasiada m.in. trzech byłych ministrów eduka-
cji czy szkolnictwa wyższego: prof. Edmund Wittbrodt, 
Katarzyna Hall i dr Franciszek Potulski oraz osoby 
z dużym doświadczeniem w tej materii. I nikt z rady 
nie był przeciwnikiem przeprowadzenia zmian w sys-
temie nauczania. Wręcz przeciwnie, reformę należało 
przeprowadzić z bardzo prostego powodu: zmienia się 
otaczający nas świat. Jedynym problemem był sposób 
przeprowadzenia tych zmian: chaotycznie, bez konsul-
tacji ze specjalistami i w tak szybkim tempie. Tej ner-
wowości oraz niepokoju zarówno u rodziców jak i na-
uczycieli można było uniknąć. 
W przypadku Rumi zwiększyliśmy liczbę miejsc i klas 
w II Liceum Ogólnokształcącym ponieważ w ten spo-
sób uratowaliśmy sytuację około 140 uczniów, dla któ-
rych brakowało miejsca w szkołach średnich.

JANiNA KWiecień, 
wieloletnia starosta 
kartuski:

- Jesteśmy zmęczeni ciągłymi 
zmianami, tzw. reformą w sys-
temie edukacji.  Błędem byłyby 
więc kolejne zmiany ustrojowe, 
chyba nie tego oczekują rodzice 

i uczniowie, szkoła i nauczyciele. Poprawmy, zmieńmy 
to, co uczniowi i szkole szkodzi, co przeszkadza. Peda-
godzy uciekają z zawodu, a dobry nauczyciel to kluczo-
wa postać dla efektywnego kształcenia. Problem doty-
czy wszystkich rodzajów placówek. Konieczne  jest więc 

przejęcie przez władzę centralną bezpośredniej odpo-
wiedzialności za finansowanie wynagrodzeń nauczycieli 
wraz z możliwością wyrównania wynagrodzeń zasadni-
czych w górę. Nie można się  zgodzić się na rządową pro-
pozycję rozdziału subwencji oświatowej, która uzależnia 
jej wysokość m.in. od dochodów samorządów. 
Propozycje dla edukacji mają nauczyciele i samorządow-
cy – a ja należę do tego grona. To zwiększenie autonomii 
programowej szkół i samorządów – odejście od szcze-
gółowej podstawy programowej, ustalanej na poziomie 
centralnym, to możliwość kształtowania przez szkoły 
i samorządy programów nauczania wraz z zachowaniem 
ogólnych wymogów w zakresie treści nauczania objętych 
egzaminami centralnymi. Konieczne są ekonomiczne za-
chęty dla pracodawców, jeśli kształcenie zawodowe ma 
być faktycznie powiązane z rynkiem pracy. 
Ważna dla rozwoju edukacji jest jakość kształcenia. Nie 
ma dobrej jakości bez bezstronnej i profesjonalnej ewa-
luacji pracy szkoły. Myślę, że  dobrą decyzją byłoby  po-
wierzenie takiego zadania niezależnej  agencji kontrolu-
jącą dostępność i jakość edukacji.
Oddajmy więcej przestrzeni nauczycielom i szkołom, 
upowszechniajmy ideę szkół przyjaznych, zaangażujmy 
się w pomoc uczelniom przygotowującym pedagogów do 
pracy, stwórzmy warunki do pozytywnego naboru do za-
wodu. Wybierzmy zdrową szkołę!

HANNA 
PRucHNieWSKA, 
burmistrz Pucka:

- Deforma zwana reformą eduka-
cji została nieprzygotowana, zro-
biona w pośpiechu, bez diagnozy, 
nie uwzględniając potrzeby prze-
prowadzenia referendum mimo 

prawie miliona zebranych podpisów. Nie konsultowano 
jej ani z nauczycielami, ani rodzicami, ani samorząda-
mi, które w zadaniach własnych mają utrzymanie oświa-
ty i chcą zapewnić jak najwyższy poziom nauczania. Sub-
wencja oświatowa przekazywana przez rząd powinna 
w 100 proc. zabezpieczać pokrycie kosztów wynagrodze-
nia. Samorządy i tak dokładają do dodatkowych lekcji, 
zajęć pozalekcyjnych czy tworzą i remontują całą infra-
strukturę szkolną. Obecnie z każdym rokiem ta subwen-
cja się niestety zmniejsza drastycznie. O 100 proc. można 
pomarzyć, zazwyczaj kończy się na zabezpieczeniu w wy-
sokości 40 – 70 proc. (w Pucku to konkretnie 66 proc.). 
W poprzednim roku do 11 mln subwencji musieliśmy do-
łożyć z budżetu miasta 6 mln zł.
Popieramy podwyżki dla nauczycieli, ale nie jesteśmy 
w stanie ich sfinansować samodzielnie. Obiecano sub-
wencję państwa – tymczasem do tej pory nie otrzyma-
liśmy nawet decyzji na piśmie, czy ją w ogóle otrzyma-
my. A jeśli tak, to w jakiej kwocie. Szanse są jednak dla 
Pucka niewielkie, bo z zapowiedzi wynika, że dodatko-
wą subwencję na podwyżki otrzymają tylko samorządy 
z małym dochodem na mieszkańca i z mało liczebnymi 
klasami. Czyli raczej zostaniemy pominięci. A to po pro-
stu oznacza, że za dobrą pracę jesteśmy karani. Zapo-
wiedź podwyżek dotyczyła przecież wszystkich samorzą-
dów, bez względu na sytuację. Oznaczać to może, iż za-
hamowany zostanie rozwój naszych miast i gmin. Trzeba 
będzie znaleźć w tegorocznym budżecie ok. 400 tys. zł. 
To wydatek bieżący, zatem z innych wydatków bieżących 
trzeba będzie zrezygnować. Jakich? Oświetlenia, sprzą-
tania, zajęć dodatkowych w szkole? W roku kolejnym bę-
dzie to już wydatek ok.1,5 mln zł.

Szkolny krajobraz
po reformie edukacji
Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny. Wyjątkowy, ponieważ od tego roku realizowana przez rząd reforma edukacji
wprowadziła wiele istotnych zmian. Najbardziej odczuli to kończący szkołę gimnazjaliści oraz uczniowie klas ósmych. 
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ogłosZENIa Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

SPRZeDAM kołdrę dużą, gruba, weł-
niania, w róże, 215x185 cm, 190 zł, 790 
290 835

SPRZeDAM odkurzacz przeciwaler-
giczny oraz cały zestaw do prania dy-
wanów i tapicerek, 950 zł, tel. 790 290 
835

SPRZeDAM lodówkę białą, używaną 
wys. 125 cm, 63c. W dobrym stanie, tel. 
790 290 835

SPRZeDAM pralkę małą z wirówką 2w1, 
nowa, wys. 73 cm, szer. 63 cm, cena 410 
zł, tel. 795 019 958

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

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

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

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

SPRZeDAM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDAM

WYNAJMĘ

POKóJ do wynajęcia z używalnością 
kuchni i łazienki w Lęborku. Tel. 695 
052 776

RuMiA, pokój dla dwóch osób do wy-
najęcia, tel. 694 642 709

POSZuKuJĘ WYNAJĄĆ

KuPiĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZeDAM

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

JAWA typ 223. 1977 r., farbig Rote Cre-
me, 2T, 2 os., OC, BT, cena 2023 zł, So-
pot, tel. 574 797 077

PiAggiO/VeSPA Ciao, skuter, 1os., 
2T, 1995r., czarny, cena: 1666 zł, Tczew 
tel. 574 797 077

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 

USŁUGI

uSługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

KOtłOWNie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 

i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

WDOWA pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finanso-
wo i mieszkaniowo, zmotoryzowanego. 
Na SMS nie odpowiadam, tel. 881 237 
164

Sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE

OPRYSKiWAcZ 400 l, 1550 zł, maszy-
na do siana, 1200 zł, tel. 600 667 860

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

ZłOtA Rączka, malowanie, armatu204 
992

SPRZeDAM kanapę rozkładaną, stan 
dobry, cena 100 zł, Luzino, tel. 570 009 
969

BecZKi plastikowe 200 l, na działkę 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 511 
841 826

SPRZeDAM rury plastikowe, 
250x10x0,5, szare, cena 5 zł szt., tel. 511 
841 826

SPRZeDAM wytwornicę acytlenową, 
stan bardzo dobry, cena do uzgodnie-
nia, tel. 693 678 887

SPRZeDAM drewno opałowe, gałę-
ziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 888 
783

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

SPRZeDAM kanapę rozkładaną roz. 
220x120, Wejherowo, 574 688 023

BLAcHY stalowe do wypieku z pieca, 
40-60 cm, tel. 694 642 709
OBSYPNiK do bulew z szpilką do balo-
tów 450 zł, tel. 600 667 860

SPRZeDAM piecy gazowy dwufunk-
cyjny viessman, 750 zł, Wejherowo, tel. 
538 443 446

SPRZeDAM stolik 170 zł, kanapę 150 
zł, Wejherowo, tel. 538 443 446
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powiatowa licealiada
Za nami finał licealiady w piłce nożnej 11-osobowej. 
W rywalizacji wzięło udział 
6 zespołów. Zwycięzcą tur-
nieju została drużyna z Po-
wiatowego Zespołu Szkół 
nr 4 z Wejherowa. Były to 
zawody inaugurujące spor-
towy rok szkolny w naszym 
powiecie. Na uwagę po raz 

kolejny zasługuje fakt, że 
powiat wejherowski jako je-
dyny w województwie po-
morskim organizuje taki 
turniej piłki nożnej dla szkół 
ponadpodstawowych. Na 
zakończenie zawodów ze-
społy zostały nagrodzo-

ne pucharami, medalami. 
Organizatorami zawodów 
byli: Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie 
oraz Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Rumi.
/raf/

Podium było
bardzo blisko
Dariusz giniewicz zajął 4 miejsce
na Pucharze Bałtyku w Koszalinie.

Po 3 podejściach w rwaniu 
z wynikiem 95kg miał szan-
sę na podium. Dariusz Ginie-
wicz, tegoroczny Mistrz Polski 
Masters z Sekcji Podnoszenia 
Ciężarów Apollo w Wejhero-
wie, podopieczny trenera Mar-
cina Gabrysia w pierwszym 
podrzucie zaliczył 110 kg, dru-
ga próba przy 117 kg niestety 
zakończyła się kontuzją, która 
nie pozwoliła na zdobycie me-
dalu, jednak wynik w dwuboju 
udało się poprawić na 205 kg.
/M.c./
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Memoriał pamięci Lidii Lipińskiej
Weekend w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi upłynął pod znakiem sportowych emocji i znakomitej zabawy

Rozegrano turniej unihokeja 
poświęcony pamięci przed-
wcześnie zmarłej trenerce 
i działaczce sportowej - Lidii 
Lipińskiej.
Memoriał już na dobre wpisał 
się w kalendarium wydarzeń 
nie tylko w mieście Rumi, ale 
i w powiecie. Byłą to już jego 
dziewiąta edycja. Oficjalne 
otwarcie turnieju odbyło się 
w sobotę. Nie zabrakło tor-
tu, przygotowanego specjal-
nie na tę okazję. Rozgrywki 
potrwały także w niedzielę. 
Drugi dzień turnieju zakoń-
czył się wręczeniem pucha-
rów, medali i dyplomów.
- Nasza unihokejowa impreza 
upamiętniająca Lidię Lipińską 
każdego roku cieszy się du-
żym zainteresowaniem – mówi 
Jolanta Król, dyrektor Miej-
skiej Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rumi. – Tym razem tak-
że dziękujemy za udział za-
wodnikom, kibicom i miłośni-
kom tego pięknego sportu. 

Propagatorka sportu
Przypomnijmy, że patronka 
turnieju - Lidia Lipińska – była 
znana mieszkańcom Rumi jako 

nauczycielka wychowania fi-
zycznego i trener UKS „Zagó-
rzanka”. Zajmowała się propa-
gowaniem unihokeja oraz or-
ganizowaniem imprez spor-
towych. Chociaż z wykształ-
cenia była socjologiem, życie 
poświęciła swojej największej 
pasji, jaką był sport. Zaczy-
nała jako trener drużyny piłki 
ręcznej dziewcząt, później za-
interesowała się unihokejem, 
widząc jak dużą popularno-

ścią 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 posze-
rzył swoją działalność o sekcję 
lekkoatletyczną i ostatecznie 
przybrał nazwę „Zagórzanka”. 
Klubowi patronował Robert 
Korzeniowski, honorowy oby-
watel Rumi.

Zasłużona dla miasta
Lidia Lipińska przez blisko 
10 lat pracy ze swoją druży-
ną zdobyła srebrny i brązowy 
medal Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, a jej pod-
opieczni sięgnęli po brązo-
wy medal mistrzostw Polski 
i awansowali do I ligi seniorów. 
Trenerka wychowała kilku re-
prezentantów kraju, a jej wy-
siłki zostały nagrodzone me-

dalem za wybitne zasługi dla 
sportu szkolnego. Odeszła na-
gle, a obecnie co roku pod ko-
niec września odbywa się me-
moriał unihokejowy nazwany 
jej imieniem. Jest to inicjaty-
wa nauczycieli i absolwentów 
Gimnazjum nr 2 w Rumi oraz 
bliskich współpracowników 
zmarłej (a w szczególności 
Jolanty Król, dyrektor MOSi-
R-u), którym zależało na upa-
miętnieniu tak popularnej i za-
służonej dla Rumi osobowości 
sportowej. Pośmiertnie Lidii 
Lipińskiej nadano tytuł „Za-

służony dla miasta Rumi”.

Wyniki zawodów:
I - Olimpia Osowa Gdańsk
II - Floorball Słupsk
III - Spartanie Opalenica
IV - Neptun Team Gdańsk
V - FC Kala Izolacje Toruń
VI - Szara Strefa Toruń
VII - MOSiR Rumia
VIII - Interplastic Olimpia Oso-
wa Gdańsk
Najlepszym strzelcem okazał 
się Dawid Nowasielski z Sza-
rej Strefy z Torunia.
/raf/
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