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Jedna z najważniejszych nowości, 
która została wprowadzona rządową 
ustawą, to obowiązkowa segregacja 
odpadów. 

Zmiany, zmiany, zmiany...
Dziś segregacja jest dobrowolna, 
przy podpisywaniu umowy na od-

biór odpadów wystarczyło zadekla-
rować, czy oddaje się segregowa-
ne, czy zmieszane. Różnica była tyl-
ko w cenie, jaką trzeba było zapłacić 
za usługę odbioru odpadów. Już nie-
długo takiej możliwości nie będzie, 
segregować będzie musiał każdy, 
a za niedostosowanie się do nowych 

przepisów będą grozić wysokie kary 
finansowe. Autorzy zmian tłumaczą, 
że z segregacją odpadów w Polsce 
nie jest najlepiej, a przepisy unijne 
nakładają na nasz kraj bardzo wyśru-
bowane wymogi w tym zakresie. 
Druga istotna zmiana to cena. Zmieni-
ło się wiele czynników, któe na tę cenę 
wpływają, dlatego praktycznie wszyst-
kie samorządy aktualizują cenniki 
i podnoszą stawki. 
Przypomnijmy, że przepisy wyraźnie 
mówią, iż wszelkie poniesione przez 
samorządy koszty za gopspodarkę od-
padami muszą się bilansować z opła-
tami pobieranymi od mieszkańców. 
Oznacza to, że gminy nie mogą zara-
biać na śmieciach, oczywiście nie chcą 
też dopłacać. A koszty są zależne od 
wielu czynników, jak np. pensji wypła-
canej pracownikom, paliwa do samo-
chodów wywożących odpady, stawek 
na wysypiskach, itd. 

Od lutego będzie drożej
Rumia to kolejny samorząd w regionie, 
który zmuszony jest podnieść stawkę 
za wywóz śmieci. Decyzja o koniecz-
ności wprowadzenia wyższych opłat 
zapadła podczas październikowej se-
sji rady miejskiej. Przyczyniła się do 
tego m.in. rosnąca ilość odpadów, 
wzrost opłaty ministerialnej i kosztów 
wysypiska, malejące ceny skupu pla-
stiku i makulatury, a także koniecz-
ność wydzielenia nowej frakcji – od-

padów kuchennych. Nowe stawki za-
czną obowiązywać 1 lutego.
Na podniesienie stawki za odbiór od-
padów wpłynęło wiele niezależnych 
od gminy czynników. Wśród nich wy-
mienić można rosnące ceny ener-
gii elektrycznej i zapowiadany przez 
premiera znaczny wzrost płacy mini-
malnej, co będzie skutkowało więk-
szymi kosztami zatrudnienia. 
Duże znaczenie ma również rosnąca 
ilość odpadów, co z kolei przekłada 
się na zwiększoną częstotliwość ich 
odbioru. Na przestrzeni pięciu lat, od 
2014 do 2019 roku, roczna ilość od-
padów generowanych przez rumian 
wzrosła z niespełna 14 do ponad 16 
tysięcy ton, przy czym w mieście 
przybyło około 400 mieszkańców.
Nie bez znaczenia jest także różnica 
pomiędzy liczbą mieszkańców wska-
zanych w tzw. deklaracjach śmiecio-
wych (około 44,5 tys.) a liczbą osób 
zameldowanych czasowo (blisko 47 
tysięcy), która wynosi ponad 2 tysią-
ce. Oznacza to, że część mieszkań-
ców uchyla się od płatności, a za ge-
nerowane przez nich odpady muszą 
płacić pozostali.
Wpływ na podwyżkę tzw. opłaty śmie-
ciowej ma też utrzymanie ulicznych ko-
szy, których na wniosek mieszkańców 
jest w Rumi coraz więcej – obecnie po-
nad 550 sztuk. Tylko na ich opróżnia-
nie miasto przeznacza rocznie około 
400 tysięcy złotych.

Odpady bardziej segregowane
Ponadto decyzją Ministerstwa Śro-

dowiska, wszystkie samorządy będą 
zmuszone do wydzielenia kolejnej 
kategorii śmieci, co także zwiększa 
koszty utrzymania systemu gospo-
darki odpadami. 
– Będzie drożej, ponieważ od stycz-
nia będziemy musieli odbierać i wy-
dzielać nową frakcję bioodpadów – 
odpady kuchenne, a pojemniki na 
te odpady będzie musiała zapewnić 
mieszkańcom gmina. Oczywistym 
jest, że im więcej frakcji, tym wię-
cej pojazdów, pracowników, pojem-
ników, worków i tak dalej. Wszystko 
to przekłada się na koszty – wylicza 
Stanisław Pogorzelski, prezes PUK 
w Rumi. – Jednocześnie dotyka nas 
spadek cen skupu za tak zwane su-
rowce wtórne. Jeszcze kilka lat temu 
za tonę makulatury mogliśmy otrzy-
mać 300 złotych, w tym momencie 
nasz zysk spada nawet do 20 zło-
tych. W tym samym czasie ceny sku-
pu plastiku spadły z 250 do 54 zło-
tych, a docierają do nas sygnały, że 
niedługo to my będziemy musieli 
płacić, oddając plastik.
Znowelizowana ustawa o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
wymaga również, by przy zawieraniu 
umów na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych podsta-
wą ustalenia wynagrodzenia dla fir-
my wywozowej była aktualna staw-
ka za tonę odebranych i zagospo-
darowanych odpadów komunalnych. 
Dotychczas mogła to być stawka 
ryczałtowa, a ryzyko związane ze 
zwiększeniem ilości odpadów spo-
czywało na firmie wywozowej. Po 
zmianie przepisów ryzyko to będzie 
ponosić gmina.
– Gdy zsumujemy wszystkie te opła-
ty, wówczas okaże się, że roczne 
koszty utrzymania systemu odbio-
ru odpadów w Rumi przez ostatnie 5 
lat wzrosły o kilka milionów złotych. 
Zgodnie z ustawą jesteśmy zmuszeni 
podnieść wysokość tzw. opłaty śmie-
ciowej do takiego poziomu, by gmi-
na nie pobierała ani mniej, ani więcej 
pieniędzy, niż jest potrzebne – wy-
jaśnia Katarzyna Bielińska, naczel-
nik Wydziału Polityki Gospodarczej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowi-
ska. – Warto przy tym podkreślić, że 
maksymalny zarobek PUK-u ustalo-
ny jest na poziomie 2%, czyli tzw. roz-
sądnego zysku. Co roku zewnętrzna 
firma dokonuje audytu, którego ce-
lem jest sprawdzenie kosztów ob-
sługi systemu. Jeśli by się okazało, 
że gmina zapłaciła za dużo, to spół-
ka musiałaby dokonać zwrotu pienię-
dzy. Natomiast, jeśli spółka odnoto-
wałaby stratę, gmina musiałaby do-
płacić – dodaje.

Inni też podnoszą stawki
Podkreślić należy, że zapowiadane 
w Rumi zmiany nie są niczym wyjąt-
kowym. Podwyżki opłaty śmiecio-
wej są wprowadzane przez samorzą-
dy na terenie całego kraju. Różnice 
w ich wysokości, mimo że są zależ-
ne od wielu czynników, nie są jednak 
znaczące. Widać to między innymi na 
Pomorzu.
– W gminach turystycznych opłata 
naliczana jest na podstawie zużycia 

Wzrasta „opłata śmieciowa”
Już niedługo czeka nas „śmieciowa rewolucja”. Wiąże się to ze wzro-
stem cen i nowymi obowiązkami dla wszystkich mieszkańców. 
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wody, w innych od metrażu lokalu, 
ale ostatecznie są to bardzo zbliżone 
kwoty. Wszyscy, którzy oddają odpa-
dy do Eko Doliny, będą mieli podob-
ne opłaty. Natomiast porównując od-
ległe geograficznie samorządy, trze-
ba zwrócić uwagę przede wszystkim 
na stawki wysypisk, ponieważ cena 
odbioru śmieci to nawet w 60% kosz-
ty wysypiska – wylicza Stanisław Po-
gorzelski. – Chcę też podkreślić, że 
kluczem do uniknięcia w przyszło-

ści jeszcze wyższych opłat jest od-
powiednia segregacja. Zdaję sobie 
sprawę, że jest to ogromne wyzwa-
nie, ale musimy skutecznie eduko-
wać mieszkańców i zachęcać ich do 
starannej segregacji odpadów. To je-
dyna droga – podsumowuje prezes 
PUK w Rumi.
Dotychczasowa miesięczna stawka, 
która obowiązuje od kwietnia bie-
żącego roku, wynosi 15 złotych od 
osoby za odpady komunalne zbiera-

ne w sposób selektywny i 40 złotych 
w przypadku odpadów niesegrego-
wanych.

Nie segregujesz? Zapłacisz
Od przyszłego roku, zgodnie z usta-
wą, będzie obowiązywać tylko jedna 
stawka. W Rumi opłata została usta-
lona na poziomie 32 złotych od oso-
by, przy czym wszyscy mieszkańcy 
będą zobligowani do segregacji od-
padów. Kwota ta została wyliczona na 

podstawie kosztów składowych, które 
musi ponosić gmina. Jeśli odpady nie 
będą segregowane, gmina będzie mu-
siała nałożyć karną stawkę – 100 zło-
tych miesięcznie od osoby.
– Na właścicielu nieruchomości cią-
ży obowiązek segregowania odpa-
dów, a w przypadku budynków wielo-
lokalowych nieprzestrzeganie segre-
gacji rodzi odpowiedzialność zbioro-
wą. W przypadku stwierdzenia w od-
padach zmieszanych występowania 
objętościowo więcej niż 20% odpa-
dów, które powinny być segregowa-
ne, uznaje się, że selektywna zbiór-
ka nie jest prowadzona – mówi Kata-
rzyna Bielińska, naczelnik Wydziału 
Polityki Gospodarczej, Mieszkanio-
wej i Ochrony Środowiska. – W takiej 
sytuacji PUK przyjmuje odpady jako 
niesegregowane i powiadamia o tym 
burmistrza oraz właściciela nieru-
chomości. Wówczas wszczynane jest 
postępowanie w sprawie określenia 
wysokości opłaty za miesiąc lub mie-
siące, w których nie dopełniono obo-
wiązku segregacji.
Właściciele nieruchomości zabudo-
wanych jednorodzinnymi budynka-
mi mieszkalnymi, którzy kompostują 
bioodpady, mogą liczyć na zwolnie-
nie z części miesięcznej opłaty w wy-
sokości 3,2 złotych od osoby (10% 
miesięcznej opłaty).
Ponadto do połowy 2020 roku będzie 
prowadzona analiza mająca wykazać, 
jaki system naliczania opłat jest naj-
bardziej odpowiedni dla mieszkań-
ców Rumi. Pod uwagę brane jest mię-
dzy innymi naliczanie opłaty od me-
tra sześciennego zużytej wody, cze-
go zwolennikiem jest burmistrz Mi-
chał Pasieczny.
/raf/

Nowocześnie i ekologicznie
Są ciche, praktyczne i nie emitują zanieczyszczeń 
powietrza. Trzy takie elektryczne pojazdy zakupiło 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi. 

Rumski PUK dokonał zakupu trzech nowocze-
snych i ekologicznych pojazdów, które służą do co-
dziennego utrzymania porządku i pielęgnacji ziele-
ni w Rumi. Zakup był koniecznością, ponieważ PUK 
dysponował wysłużonymi już autami z lat 90. ub. 
wieku. Wybór padł na pojazdy elektruyczne wło-
skiej produkcji. Zakup wpłynie nie tylko na to, że 
pojazdy używane do codziennej pracy są znacz-
nie bardziej przyjazne środowisku od dotychcza-
sowych, ale też na ekonomię przedsiębiorstwa. Za-
kup paliwa do samochodów znacznie przewyższał 
bowiem koszty ładowania nowych pojazdów elek-
trycznych. W dłuższym przedziale czasu przynie-
sie to zatem oszczędności. 

Nowe pojazdy są czteroosobowe i pełnią funk-
cje także wywrotki. Są już wykorzystywane 
w codziennych zadaniach do realizacji prac po-
rządkowych i utrzymania zieleni.
–  Koszt jednego pojazdu to to 170 tysięcy zło-
tych, ale koszty eksploatacji są o około 30 proc.  
niższe, niż w przypadku pojazdów spalinowych 
– wyjaśnia Stanisław Pogorzelski, prezes PUK 
w Rumi. – Należy też podkreślić, że koszty funk-
cjonowania starych, obecnie zlikwidowanych 
już pojazdów, wciąż rosły. Było to spowodowa-
ne coraz częstszymi naprawami i niedostępno-
ścią części do nieprodukowanych już modeli. 
Te blisko 30-letnie maszyny nie były przyjazne 
ani środowisku, ani zdrowiu mieszkańców.
Zakup pojazdów związany był również z obo-
wiązkami nałożonymi na spółki takie jak PUK 
przez ustawę o elektromobilności. Wspomnia-
ny akt prawny zobowiązuje tego typu przed-
siębiorstwa do uzupełnienia floty o samocho-
dy elektryczne. Zgodnie z ustawą mają one 
stanowić co najmniej 10 proc. ogółu, a w nie-
dalekiej przyszłości minimalny odsetek ma 
wzrosnąć do 20 proc.
– To oznacza, że w najbliższych latach będzie-
my zobligowani do kolejnych zakupów – doda-
je Stanisław Pogorzelski. - Jednocześnie jest 
to zgodne z polityką PUK-u, by realizować ob-
sługę mieszkańców estetycznymi, nowocze-
snymi pojazdami, które minimalizują negatyw-
ny wpływ na zdrowie mieszkańców i środowi-
sko naturalne. 
/raf/
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Najpiękniejsze 
kolędy w wykonaniu 
Anny Wyszkoni.
To będzie z pewnością wyjątko-
wy i pełen emocji koncert. Już 14 
grudnia w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przed publiczno-
ścią wystąpi znana artystka polskiej 
sceny muzycznej – Anna Wyszkoni. 
„Kolędy Wielkie” (bo taki tytuł nosi 
koncert) zorganizowany zostanie 
tego dnia dwukrotnie. Pierwszy 
rozpocznie się o godz. 16.00, nato-
miast drugi o godz. 18.30. 
Bilety w cenie 40 zł oraz specjalne 
bilety w cenie 20 zł dla posiadaczy 
Rumskiej Karty Seniora oraz Rum-
skiej Karty Dużej Rodziny moż-
na zakupić w recepcji MOSiR-u. 
Sprzedaż już się rozpoczęła, chętni 
powinni się pospieszyć, ponieważ 
ich liczba jest ograniczona, a orga-
nizatorzy spodziewają się dużej fre-
kwencji. Podwójny bilet można też 
wygrać w konkursie, który zostanie 
w najbliższy weekend ogłoszony 
na naszym portalu GWE24.pl. 
/raf/

AnnA Wyszkoni 
zaśpiewa kolędy
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Przebudowa ulicy Filtrowej pomału do-
biega końca. Wykonano już odcinek na-
wierzchni od ulicy Gdańskiej do granicy 
parku. Obecnie postępują prace na ko-
lejnym fragmencie ulicy Filtrowej.
Zakres prac inwestycji przewiduje m.in. 
wykonanie nawierzchni z kostki bru-
kowej, stworzenie systemu odwodnie-
nia i kilkudziesięciu miejsc parkingo-
wych, zastosowanie progu zwalniające-
go, a także zagospodarowanie okolicz-
nej zieleni. 
Łączny koszt przedsięwzięcia to około 
milion złotych, z czego ponad 600 tysię-
cy złotych stanowi pozyskane dofinan-
sowanie.
– Realizacja tej inwestycji jest możliwa 
dzięki tej właśnie dotacji, które udało się 
pozyskać miastu z kilku źródeł – wyja-
śnia Ariel Sinicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi. - Są to przede wszystkim 
unijne środki, ale dołożyły się też firmy 
deweloperskie oraz mieszkańcy, którym 
bardzo dziękujemy za współpracę. 

Nowoczesna hala sportowa, które powstaje 
w Rumi, staje się rzeczywistością. Trwają ostat-
nie już prace związane z budową hali łukowo-
namiotowej przy Szkole Podstawowej numer 7 
w Rumi. Obiekt, który ma służyć uczniom i klien-
tom, zostanie oddany do użytku najprawdopo-
dobniej na początku stycznia przyszłego roku.
Decyzja o udostępnieniu na 20 lat terenu nale-
żącego do Szkoły Podstawowej nr 7 pod budowę 
hali sportowej zapadła na początku tego roku. 
Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, inwe-
stor, po wybudowaniu obiektu za własne pienią-
dze, nieodpłatnie udostępni go placówce na po-
trzeby zajęć wychowania fizycznego. Miasto bę-
dzie ponosić jedynie koszty eksploatacji hali.
– Jako rada miejska wspieramy i będziemy 
wspierać, w miarę naszych możliwości, działa-
nia oraz inwestycje związane z rozwojem spor-
tu i rekreacji w Rumi. Tym bardziej, że budowa 
hali przy Szkole Podstawowej numer 7 odbywa 
się bezkosztowo dla gminy, a obiekt przysłuży 

się wszystkim mieszkańcom – podkreśla radny 
i jednocześnie przewodniczący Komisji Sportu, 
Rekreacji i Promocji Tomasz Urbaniak-Dzienisz.
Po szkolnych zajęciach hala będzie przeznaczo-
na na wynajem. Potencjalnymi klientami mogą 
być mieszkańcy Rumi i okolic. Istnieje rów-
nież możliwość wykorzystania hali przez szkół-
ki piłkarskie. Z obiektu będzie można korzystać 
w każdych warunkach pogodowych, a dodatko-
wym atutem hali jest przystosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
Konstrukcja hali już stoi, posadzka jest wstęp-
nie przygotowana, trwają natomiast prace wy-
kończeniowe w budynku socjalnym. Obiekt zo-
stanie przekazany do dyspozycji mieszkańców 
najprawdopodobniej jeszcze na początku stycz-
nia 2020 roku.
Dodajmy, że priorytetową inwestycją dla mia-
sta pozostaje budowa hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej numer 6 w Rumi. Na ten cel po-
trzebne będzie około 8 milionów złotych. 

Zakończyła się przebudowa kolizyjnego skrzyżo-
wania. Jest estetyczniej, bez nierówności i dziur, 
a przede wszystkim znacznie bezpieczniej.  
Utrudnienia w ruchu, które były spowodowa-
ne przebudową skrzyżowania ulic Starowiej-
skiej, Wybickiego i Roszczynialskiego w Rumi, 
to już przeszłość. Prace związane z moderniza-
cją tamtejszej infrastruktury drogowej zakoń-
czyły się kilka dni temu. 
Przypomnijmy, że było to jedno z najbardziej 
kolizyjnych skrzyżowań w Rumi, a jego prze-
budowa wstępnie była planowana na 2018 rok. 
Wówczas się to jednak nie udało ze względu na 
nieplanowane wydatki samorządu spowodowa-
ne rządowymi obciążeniami.
Ostatecznie prace ruszyły 2 września 2019 
roku. Koszt inwestycji wyniósł około 1,3 miliona 
złotych, z czego wkład finansowy miasta to 670 
tysięcy, a pozostałe środki dołożył Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego.
W kilka tygodni udało się m.in. przebudować na-
wierzchnię skrzyżowania, przeprowadzić prace 
związane z instalacją energetyczną, zamonto-
wać sygnalizację świetlną, wykonać oznakowa-

nie pionowe i poziome, a także wyciąć kolidu-
jące z inwestycją drzewa. Po oddaniu skrzyżo-
wania do użytku zniknęły wszelkie utrudnienia 
w ruchu, zarówno dla kierowców, jak i dla pie-
szych. Ponadto na stałe trasy powróciły auto-
busy linii 84, 86, 87 i 173. 
– Zakończone zadanie to jedna z trzech in-
westycji, które chcemy zrealizować wspólnie 
z urzędem marszałkowskim – wyjaśnia Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. - Kolejne, oczeku-
jące, to przebudowa ronda Jana Pawła II oraz 
budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żoł-
nierzy I Dywizji Wojska Polskiego aż do grani-
cy z Kazimierzem. 
Urząd Miasta Rumi informuje, że wszystkie stro-
ny powiązane z tą inwestycją, czyli Grupa Ener-
ga, Urząd Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
i urząd miasta starają się jak najszybciej upo-
rać się z problemem, jakim jest niedziałająca sy-
gnalizacja świetlna. Po załatwieniu niezbędnych 
formalności (co już nastąpiło) Energa zazwyczaj 
włącza sygnalizację w terminie do trzech tygo-
dni. Tak powinno być również w tym przypadku. 

Drogi, hala sportowa i winda

Skrzyżowanie już bezpieczne Łukowo-namiotowa hala 
sportowa nabiera kształtów

Ulica Filtrowa już prawie gotowa

Miasto w budowie! W Rumi wciąż realizowane są ważne dla mieszkańców inwestycje. W ostatnim czasie przebudowano skrzyżowanie, 
kończy się modernizacja ul. Filtrowej, powstaje nowa hala sportowa, zbudowano siłownię, trwają też prace na ul. Kazimierskiej. 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i miesz-
kańcy Rumi zyskali nowy obiekt rekreacyjno-
sportowy – siłownię zewnętrzną, która została 
zbudowana przy szkole. 
Koszt budowy wyniósł niemal 108 tys. zł, z si-
łowni można już korzystać. Zakres prac obej-
mował wykonanie nawierzchni z kostki beto-
nowej oraz nawierzchni żwirowej, a także na 
części obiektu nawierzchni trawiastej. Ponad-
to wykonano obrzeża, i zainstalowano urządze-
nia. A tych ostatnich jest sporo: poligon spraw-
nościowy, biegacz, rowerek, wioślarz, ławeczka, 
wyciąg górny, stolik do gry w szachy i stół do 
tenisa. Taka różnorodność powoduje, że miło 

i aktywnie spędzić czas może tu każdy, nieza-
leżnie od wieku i upodobań. 
Całą siłownia jest ogrodzona, postawiono tu tak-
że dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci, sto-
jak na rowery i zainstalowano tablicę pamiątko-
wą. Inwestycja zostałą dofinansowana przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach 
Programu rozwoju małej infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej o charakterze wielopokolenio-
wym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Wyso-
kość dofinansowania to 50 tys. zł, czyli niemal 
połowa całości poniesionych kosztów. 

Trwa budowa bardzo ważnej z punktu widze-
nia rozwoju miasta ulicy – Kazimierskiej. In-
westycja ma odblokować tereny inwestycyjne 
i ożywić tę część miasta, a jednocześnie przy-
ciągnąć do Rumi inwestorów.
Obecnie na ul. Kazimierskiej w Rumi są pro-
wadzone prace związane z budową skrzyżo-
wania ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskie-
go (DW100) a ul. Nową Kazimierską. Została 
już wykonana pierwsza warstwa podbudowy 
drogowej oraz przystąpiono do prac brukar-
skich. Wykonywane są również prace związa-
ne z budową mostu nad rzeką Zagórska Stru-
ga (trwają właśnie prace przygotowawcze do 
betonowania ustroju nośnego).
Na pozostałym zakresie budowy trwają robo-
ty branżowe takie jak: prace związane z usu-
nięciem kolizji elektroenergetycznych i tele-
technicznych oraz budowa kanalizacji desz-
czowej.Przypomnijmy: realizowane zadanie 
polega na budowie nowego układu drogowe-
go (ul. Kazimierska, Nowa Kazimierska oraz 

ul. Krzemowa). Wybudowane zostaną nowe 
ulice z utwardzoną nawierzchnią, chodniki, 
ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Pra-
ce obejmują także urządzenie zieleni oraz 
budowę mostu nad rzeką Zagórska Stru-
ga, a także przepustów drogowych na ka-
nałach oraz rowach. Ponadto zakładana jest 
cała instalacja podziemna, czyli kanalizacja 
i sieci (gazowa, energetyczna, teletechnicz-
na). Planowany termin realizacji to czerwiec 
2020 r., koszt budowy to ok. 15 mln zł.

Zewnętrzna siłownia przy SP4

Kazimierska w budowie

REKLAMA U/2019/PR REKLAMA U/2019/PR

Wyślij SMS, wpisując EXP.PDP. 
i treść ogłoszenia na numer:

Szukasz pracownika?

 79657
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Minęło dokładnie 70 lat od momen-
tu, gdy pierwsi uczniowie przekro-
czyli mury rumskiego liceum. Obcho-
dy jubileuszowe rozpoczęły się mszą 
św. w Sanktuarium Najświętszej Ma-
ryi Panny Wspomożenia Wiernych 
w Rumi, której przewodniczył ks. 
prof. Henryk Skorowski, absolwent 
I LO z 1968 r. 
Następnie odbyła się uroczysta Gala, 
której motywem przewodnim była 
piosenka z repertuaru Zbigniewa Wo-
deckiego. Słowa Lubię wracać tam, 
gdzie byłem już…stały się mottem, 
do którego odwołała się w swoim 
przemówieniu dyrektor Lucyna Pen-
kowska. Program artystyczny, w wy-
konaniu absolwentów, uczniów, na-
uczycieli i przyjaciół szkoły był sen-

tymentalną podróżą do przeszłości 
oraz okazją do wspomnień i reflek-
sji. Ogromny aplauz wzbudził film, 
przygotowany specjalnie na tę oka-
zję, w którym historię Liceum opo-
wiedzieli jego kolejni dyrektorzy, na-
uczyciele i absolwenci.
W wydarzeniu udział wzięli m.in. Sta-
rosta Wejherowski Gabriela Lisius, 
Wicestarosta Jacek Thiel, Przewod-
niczący Rady Powiatu Józef Reszke, 
członkowie zarządu powiatu: Jolanta 
Król i Ludwik Zegzuła, wizytator Ku-
ratorium Oświaty Marzena Lipka, ks. 
Proboszcz Janusz Sikora, przedsta-
wiciele władz miasta, służb mundu-
rowych, radni powiatowi i miejscy, dy-
rektorzy jednostek organizacyjnych 
powiatu i miasta, dyrektorzy szkół, 

wykonawcy budowlani, przyjaciele 
i sympatycy szkoły, w tym  z partner-
skiego gimnazjum w Bawarii. 
– Na przestrzeni lat szkoła zmienia-
ła się i dostosowywała do nowych wa-
runków. W istocie jednak wytworzyła 
bogatą tradycję, swój klimat i przede 
wszystkim połączyła kilka pokoleń lu-
dzi – nauczycieli, pedagogów oraz 
uczniów i absolwentów – mówiła pod-
czas wystąpienia Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. – I Liceum Ogól-
nokształcące im. Książąt Pomorskich 
w Rumi jest placówką o ugruntowanej 
pozycji na rynku oświatowym, na trwa-
łe wpisaną w edukacyjną mapę powia-
tu wejherowskiego, a przede wszyst-
kim o bardzo dobrej jakości kształce-
nia. Na sukces szkoły złożyła się wielo-
letnia praca wysoko wykwalifikowanej 
oraz cieszącej się uznaniem i autory-
tetem Kadry Pedagogicznej. Z oka-
zji Jubileuszu 70-lecia szkoły dziękuję 

wszystkim dyrektorom, nauczycielom, 
pedagogom oraz pracownikom liceum, 
którzy przez siedem dekad tworzyli tę 
społeczność, budowali i podtrzymywa-
li jej tradycje – zakończyła starosta. 
Placówka od wielu lat systematycznie 
się rozwija, poszerzając swoją ofertę 
edukacyjną o nowe kierunki kształ-
cenia. Nowością, zgodnie z oczeki-
waniami uczniów, stało się utworze-
nie klasy dwujęzycznej. Z roku na rok 
zwiększa się także liczba uczniów, 
którzy decydują się na kontynuowa-
nie nauki w I Liceum. Wobec dyna-
micznego rozwoju szkoły koniecz-
nością stała się jej rozbudowa. Pod-
czas wydarzenia nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowej części obiektu. 
– Dzięki rozbudowie zyskaliśmy pięć 
nowoczesnych sal lekcyjnych oraz 
duże pomieszczenie wielofunkcyjne, 
które w zależności od potrzeb będzie 
pełnić rolę sali konferencyjnej, wykła-

dowej lub miejsca spotkań z ciekawy-
mi ludźmi ze świata nauki, sztuki i mu-
zyki. W budynku pojawiła się też winda. 
Obecnie prowadzony jest drugi etap 
prac, w wyniku których powstanie bi-
blioteka oraz multimedialna czytelnia. 
Rozbudowa finansowana jest w cało-
ści z budżetu Powiatu Wejherowskie-
go, a jej łączny koszt to ponad sześć 
milionów złotych – podkreśliła  Dyrek-
tor I LO w Rumi Lucyna Penkowska.
Szkoła planuje cały czas się rozwi-
jać i dostosowywać się do zmienia-
jących się warunków, by uczniowie 
mieli szansę na lepszy rozwój. 
– Przed nami jeszcze wiele wyzwań 
i odpowiedzialnych zadań. Wkracza-
my w ósmą dekadę istnienia szko-
ły świadomi oczekiwań, jakim musi-
my sprostać. Patrzymy w przyszłość 
z nadzieją, że zrealizujemy kolejne 
ambitne zamierzenia – zaznaczyła 
Lucyna Penkowska.
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Jubileusz szkoły
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi świętowało 70. urodziny. 
Wydarzenie było okazją do oficjalnego otwarcia nowej, rozbudowanej części obiektu. 
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Podczas spaceru po Rumi uczestni-
cy mogli dowiedzieć się, czy pod Górą 
Markowca kryją się tunele, jak wy-
glądała Dolina Zagórskiej Strugi na 
przełomie XIX i XX wieku, dlaczego 
po wrześniu 1939 okoliczne wzniesie-
nia nazywano „krwawymi wzgórzami”. 
Oczywiście to tylko niektóre z tema-
tów, o jakich opowiadał Darek Rybacki, 
psjonat Rumi i historii miasta. 
W edukacyjnej wycieczce uczestniczy-
ło kilkadziesiąt osób. Wydarzenie zor-
ganizowała Stacja Kultura w ramach 
projektu „100 tras edukacyjnych po-
mostem współpracy regionalnej. Ko-
alicje dla Niepodległej”. Darek Rybacki, 
który jest administratorem Cyfrowego 
Archiwum Społecznego Rumi oraz au-
torem serialu dokumentalnego „Ślada-
mi dawnej Rumi”, poprowadził zebra-
nych 4-kilometrową trasą. 
– Tego typu spacery organizowane są 
kilka razy w roku – wyjaśnia Darek Ry-
backi. - Odbywają się w różnych czę-
ściach naszego miasta i cieszą się spo-
rą popularnością. 
Uczestnicy edukacyjnej wycieczki roz-
poczęli wędrówkę przy Stacji Kultura, 

gdzie po krótce została im przedsta-
wiona historia Rumi i Zagórza. Następ-
nie udali się w kierunku Góry Markowca, 
słuchając po drodze opowieści związa-
nych m.in. z lokalnym przebiegiem dru-
giej wojny światowej, dziejami rumskie-
go lotniska czy budową pierwszej linii 
kolejowej. Spacer zakończył się w miej-
scu dzisiejszego urzędu miasta, gdzie 
dawniej mieścił się Hotel Szmelctal. 
– W ostatnim spacerze wzięło udział 
wiele osób, które mieszkają stosunko-
wo krótko w Rumi. Przyznawały one, 
że chcą lepiej poznać miasto, w któ-
rym żyją – podkreśla Darek Rybacki. – 
Wierzę, że poznawanie historii rozbu-
dza poczucie lokalnej tożsamości, co 
w przyszłości przekłada się na więk-
szą aktywność obywatelską. Kolejny 
spacer historyczny planujemy zorgani-
zować w pierwszych miesiącach 2020 
roku. Już teraz serdecznie zapraszam 
do udziału. Zapraszam też do Cyfro-
wego Archiwum Społecznego, w któ-
rym gromadzone są „wirtualne pamiąt-
ki” związane z naszym miastem: pocz-
tówki, zdjęcia, dokumenty czy mapy.
/raf/

REKLAMA U/2019/PR

Spacer z historią w tle
W ciekawy i aktywny sposób mieszkańcy Rumi mogli poznać swoje miasto 
i jednocześnie dowiedzieć się wielu historycznych faktów i ciekawostek. 

Publikacje są pokłosiem konkursów, zorganizowa-
nych w ramach projektu „Rumia oczami dzieci”. Po-
wstały dzięki temu wyjątkowe i niepowtarzalne ka-
lendarze oraz zbiory bajek i opowiadań. 
Przypomnijmy, że druga edycja projektu „Rumia 
oczami dzieci” oficjalnie zakończyła się w czerwcu 
nieżącego roku. Uczestnicy projektu podczas zajęć 
grupowych poznawali miejskie symbole, organizowali 
spotkania z ciekawymi osobami, brali udział w space-
rze historycznym oraz obradowali podczas dziecięcej 
sesji. Nowością w tym roku były zadania polegające 
na przygotowaniu i wykonaniu wierszyka związane-
go z Rumią oraz współpraca ze szkołami działający-
mi na terenie miast partnerskich. W tej części projek-
tu uczestniczyło około tysiąca dzieci z 18 placówek – 
publicznych oraz prywatnych.
Z kolei indywidualni uczestnicy mogli się wykazać 
w trzech konkursach tematycznych: plastycznym, li-
terackim i fotograficznym. Łącznie wpłynęło ponad 
300 prac, a zwycięskie dzieła zostały opublikowane 
w formie miejskiego kalendarza oraz książki z bajka-
mi i opowiadaniami. 
Niedawno zorganizowano spotkanie z udziałem au-
torów zwycięskich prac, ich rodzin i przyjaciół, a tak-
że przedstawicieli władz miasta. Była to nie tylko 
okazja do podziękowania za udział w projekcie, w ra-
mach którego powstały zbiory i kalendarze, ale też 
do wręczenia wyjątkowych wydań ich współtwórcom. 
Wyjątkowe wydania wręczał wiceburmistrz Piotr Wit-
tbrodt. Laureaci otrzymali też nagrody rzeczowe.
Publikacje będą dostępne m.in. w filiach miejskiej bi-
blioteki, szkołach i miejskich jednostkach.
/raf/

Fot. UM Rumia

Dziecięce prace 
w publikacjach
Prace plastyczne, literackie 
i fotograficzne trafiły do 
kalendarza oraz zbioru bajek.
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Święto Niepodległości. 
Biało-czerwona parada i militarny festyn

Czołg, wojskowe pojazdy, zabytkowe samochody i tłum mieszkańców – Rumia hucznie i radośnie świętowała 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody 11 listopada, jak co roku, roz-
poczęły się przy pomniku Wybickie-
go i Derdowskiego, gdzie kwiaty zło-
żyli przedstawiciele władz miasta: 
burmistrz Michał Pasieczny oraz rad-
ni. Następnie w Sanktuarium Najświęt-
szej Maryi Panny Wspomożenia Wier-
nych odprawiona została msza święta 
w intencji Ojczyzny.
Chwilę po nabożeństwie z ulicy Piłsud-
skiego ruszyła biało-czerwona parada. 
Na jej czele stali harcerze ze Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej i żołnie-
rze 18. Wojskowego Oddziału Gospodar-
czego. Zaraz za piechotą dumnie pre-
zentował się aktor odgrywający mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, przemiesz-
czający się repliką polskiego kabrioletu 
z początku XX wieku. Następne w ko-
lumnie były prawdopodobnie najwięk-
sze ruchome atrakcje tego dnia, czyli 
pojazdy z Muzeum Techniki Wojskowej 
„Gryf”, z czołgiem na czele. Nie zabrakło 
też rekonstruktorów, samochodu-mu-
zeum oraz zabytkowych pojazdów zrze-
szonych w ramach zlotu organizowane-
go przez właściciela „Rumskiego Fiata 
125p”. Oficjalny korowód zamykał wóz 
strażacki, Orkiestra Dęta Gminy Wejhe-
rowo, Towarzystwo Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Chorągiew Jakuba Wejhe-
ra”, poczty sztandarowe, władze miasta, 
a także harcerze ze Związku Harcerstwa 
Polskiego oraz uczniowie i nauczyciele.
Przemarsz zakończył się przy obelisku 
na ul. Chełmińskiej, gdzie zgromadze-
ni mogli wysłuchać przemówień i ape-
lu wygłoszonego ku czci poległych bo-

haterów. Zakończeniem ceremonii była 
salwa honorowa oraz wystrzał armatni, 
po których rozpoczął się rodzinny fe-
styn militarny. Mieszkańcy mogli się tam 
m.in. zapoznać ze sprzętem militarnym 
pochodzącym z różnych epok, poroz-
mawiać z rekonstruktorami historyczny-
mi, posmakować wojskowej grochówki, 

a także wykonać pamiątkowe zdjęcia.
Z kolei kulturalne atrakcje czekały w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi, gdzie chętni mogli posłuchać 
koncertu pieśni patriotycznych w wy-
konaniu Zespołu Śpiewaczy św. Cecylia 
i Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej pod 
dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego.
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Biało-czerwona parada i militarny festyn

Czołg, wojskowe pojazdy, zabytkowe samochody i tłum mieszkańców – Rumia hucznie i radośnie świętowała 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody 11 listopada, jak co roku, roz-
poczęły się przy pomniku Wybickie-
go i Derdowskiego, gdzie kwiaty zło-
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w intencji Ojczyzny.
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Na jej czele stali harcerze ze Związku 
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rze 18. Wojskowego Oddziału Gospodar-
czego. Zaraz za piechotą dumnie pre-
zentował się aktor odgrywający mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, przemiesz-
czający się repliką polskiego kabrioletu 
z początku XX wieku. Następne w ko-
lumnie były prawdopodobnie najwięk-
sze ruchome atrakcje tego dnia, czyli 
pojazdy z Muzeum Techniki Wojskowej 
„Gryf”, z czołgiem na czele. Nie zabrakło 
też rekonstruktorów, samochodu-mu-
zeum oraz zabytkowych pojazdów zrze-
szonych w ramach zlotu organizowane-
go przez właściciela „Rumskiego Fiata 
125p”. Oficjalny korowód zamykał wóz 
strażacki, Orkiestra Dęta Gminy Wejhe-
rowo, Towarzystwo Rekonstrukcji Hi-
storycznej „Chorągiew Jakuba Wejhe-
ra”, poczty sztandarowe, władze miasta, 
a także harcerze ze Związku Harcerstwa 
Polskiego oraz uczniowie i nauczyciele.
Przemarsz zakończył się przy obelisku 
na ul. Chełmińskiej, gdzie zgromadze-
ni mogli wysłuchać przemówień i ape-
lu wygłoszonego ku czci poległych bo-

haterów. Zakończeniem ceremonii była 
salwa honorowa oraz wystrzał armatni, 
po których rozpoczął się rodzinny fe-
styn militarny. Mieszkańcy mogli się tam 
m.in. zapoznać ze sprzętem militarnym 
pochodzącym z różnych epok, poroz-
mawiać z rekonstruktorami historyczny-
mi, posmakować wojskowej grochówki, 

a także wykonać pamiątkowe zdjęcia.
Z kolei kulturalne atrakcje czekały w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi, gdzie chętni mogli posłuchać 
koncertu pieśni patriotycznych w wy-
konaniu Zespołu Śpiewaczy św. Cecylia 
i Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej pod 
dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego.

– Cieszę się niezmiernie, że rumianie tak pięknie i tłum-
nie świętowali tego dnia. W paradę i organizację atrak-
cji towarzyszących zaangażowanych była masa ludzi, 
z przewodniczącym rady miejskiej Arielem Sinickim 
włącznie. To pokazuje, że jest w nas potrzeba, by upa-
miętnić odzyskanie niepodległości, by wspólnie święto-
wać i nie dopuścić już nigdy więcej do wojen i przemocy.

Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi:”
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Uroczystości i wydarzenia jubileuszowe 
trwały dwa dni. Uczestniczyli w nich za-
równo samorządowcy, jak i zaproszeni 
goście oraz sami mieszkańcy. 
Z okazji 65. rocznicy nadania praw 
miejskich Rumi przygotowano wie-
le atrakcji, a wśród nich koncert, inte-
raktywny turniej wiedzy o mieście oraz 
kawę i ciastko. Wszystkie wydarzenia 
przyciągnęły setki gości.
Świętowanie rozpoczęła uroczysta se-
sja Rady Miejskiej Rumi w hali MOSiR, 
podczas której prelekcję na temat hi-
storii miasta wygłosił lokalny pasjonat 
Dariusz Rybacki. Wykładu wysłuchali 
przedstawiciele władz miasta i okolicz-
nych samorządów, a także zebrani na 
sali mieszkańcy. Ponadto profesor Ed-
mund Wittbrodt został uhonorowany 
nagrodą z okazji 15-lecia istnienia Rum-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Po oficjalnej uroczystości przyszedł 
czas na koncert pod tytułem „Najpięk-
niejsze melodie świata”, podczas któ-
rego blisko 80 artystów zaprezentowa-
ło najsłynniejsze utwory operowe, ope-
retkowe i musicalowe. Występom to-
warzyszył pokaz malowania piaskiem.
Na scenie pojawili się wówczas m.in. 
artyści z rumskich chórów (Chór św. 
Cecylii i Chór Kaszubski „Rumianie”) 
i Pomorskiej Orkiestry Kameralnej pod 

dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego, 
a także soliści Teatru Wielkiego w Ło-
dzi i Teatru Muzycznego Roma w War-
szawie. Koncert poprowadził dyrektor 
artystyczny wydarzenia Marek Gerwa-
towski. Wstęp był wolny, a licznie zgro-
madzona publiczność dosłownie za-
pełniła trybuny. 
– Z całego serca dziękuję artystom 
za to, że przyjęli zaproszenie na kon-
cert. Dziękuję za emocje, które prze-
kazali wszystkim osobom świętują-

cym urodziny Rumi. Publiczność jak 
zawsze stworzyła niezwykłą atmos-
ferę, za co dziękuję w imieniu arty-
stów i swoim. Właśnie to sprawiło, że 
było to wyjątkowe wydarzenie – po-
wiedział Marek Gerwatowski.
Drugiego dnia świętowania już od rana 
przedstawiciele włądz miasta przywi-
tali się z mieszkańcami w wyjątkowy 
sposób. Wiceburmistrz Piotr Wittbrodt 
oraz przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki częstowali przechodniów 
ciastkiem, herbatą i kawą. Włodarzy 
można było spotkać na stacjach kole-
jowych oraz na pętli autobusowej. 
– Mam nadzieję, że tak rozpoczęty 
poniedziałek przyniósł mieszkańcom 
same dobre chwile, a życzenia, które 
składali miastu, spełnią się co do joty 
– podsumował akcję zastępca burmi-
strza Piotr Wittbrodt.
Kolejnym wydarzeniem urodzinowym 
był interaktywny test wiedzy o Rumi. 
Uczniowie oraz dorośli odpowiadali 
na pytania dotyczące Rumi. Zmagania 
na poziomie szkolnym wygrali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej numer 4, na-
tomiast wśród dorosłych najlepsi oka-
zali się strażnicy miejscy. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali zestawy gadże-
tów, a laureatom wręczono dodatkowo 
pamiątkowe dyplomy.
/raf/
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65. urodziny miasta
Jubileuszowy koncert, interaktywny turniej wiedzy o mieście, a nawet ciastka wrę-
czane przez przedstawicieli władz miasta. Tak Rumia świętowała swoje urodziny. 
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O Rumi w skrócie:
Rumia zaczęła się rozwijać 
po zakończeniu drugiej woj-
ny światowej, a 7 październi-
ka 1954 roku otrzymała pra-
wa miejskie. W skład no-
wego miasta weszły: Stara Rumia, Biała Rzeka, Zagórze, Szmelta i Jano-
wo. Liczba ludności wynosiła wówczas około 11 tysięcy osób. Szybki roz-
wój miasta pod względem ludnościowym odbywał się w dwóch etapach. 
Najpierw w latach 1955-69, gdy rozparcelowano teren dawnego lotniska 
na działki, a następnie w latach 80., kiedy rozpoczęła się budowa osiedla 
mieszkaniowego w Janowie. Pod koniec lat 80. liczba mieszkańców sięgała 
około 36 tysięcy, a obecnie jest to ponad 46 tysięcy osób, dzięki czemu Ru-
mia jest największym miastem w Polsce niebędącym stolicą powiatu.
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Poziom tegorocznych zmagań artystycz-
nych był bardzo wysoki, a festiwal przycią-
gnął wielu artystów i tłumy publiczności. 
W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych zorganizowano trzy 
festiwalowe konkursy: organowy, zespołów 
chóralnych oraz na najlepsze wykonanie pie-
śni religijnej i utworu w języku kaszubskim.
Wśród zespołów chóralnych pierwsze miej-
sce i złoty dyplom otrzymał chór „Schola 
Cantorum Misericordis Christi”. Złote dyplo-
my otrzymały także Akademicki Chór Poli-
techniki Gdańskiej oraz Chór „Music Every-
where” z Gdańska. Natomiast na srebrne dy-
plomy zasłużyły Wejherowski Chór Miesza-
ny „Camerata Musicale” i Chór ZNP „Acade-
mia Musica” ze Słupska. Grand prix zostało 
przyznane Chórowi „Kosy” z Poznania (Chór 
Dziewczęcy Gimnazjum Katedralnego).
Natomiast w kategorii zespołów kameral-
nych najlepsza okazała się grupa „Vocore” 
z Warszawy, która zdobyła pierwsze miej-
sce i złoty dyplom. Srebrne dyplomy po-
wędrowały do Chóru „Lutnia” z Lęborka 
i Żeńskiego Chóru Kameralnego przy Pa-
rafii NSPJ w Gdyni. Stawkę zamknął Chór 
„Concenctus” z Działdowa, zdobywca brą-
zowego dyplomu.
W konkursie na najlepsze wykonanie pie-

śni religijnej w języku kaszubskim ponownie 
bezkonkurencyjni okazali się członkowie Ze-
społu Wokalnego „Vocore”. Natomiast za wy-
konanie utworu w języku kaszubskim puchar 
otrzymał Wejherowski Chór Mieszany „Ca-
merata Musicale”.
Do finałowego etapu konkursu muzyki or-
ganowej dotarło pięciu wykonawców. Jury 
zdecydowało, że na pierwszą nagrodę za-

służył Daniel Strządała z Akademii Muzycz-
nej w Katowicach. Drugie miejsce zajął Oskar 
Maja z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Po-
dium zamknął Mateusz Goniowski z Akade-
mii Muzycznej w Katowicach.
Na publiczność, oprócz występów konkur-
sowych, czekał również koncert pieśni pa-
triotycznych pt. „100 lat to wielka rzecz”.
/raf/

Muzyka religijna 
na dorocznym festiwalu
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Już 31 raz zespoły i artyści muzyczni z Polski i z zagranicy wystąpili na Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. 

Było to wyjątkowe święto 
szczególnie dla pracowników 
oraz uczniów rumskich placó-
wek oświatowych, którzy otrzy-
mali tego dnia nagrody burmi-
strza i stypendia. Osoby te zo-
stały nagrodzone za trud wło-
żony w pracę oraz za osiągnię-
cia w nauce.
Uroczystość odbyła się 11 paź-
dziernika w Szkole Podstawo-
wej nr 8 im. ks. Stanisława Or-
mińskiego w Rumi. W spotkaniu 
uczestniczyli nie tylko ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele oraz 
dyrektorzy miejskich szkół, ale 
i przedstawiciele władz miasta.
Podczas obchodów oficjalnie 
nagrodzonych zostało 17 zasłu-
żonych pracowników placówek 
oświatowych – w tym pedagog 
szkolny, 10 nauczycieli, 4 wice-
dyrektorzy i 2 dyrektorzy – oraz 
16 uczniów, którzy mogą się po-
chwalić wzorowym zachowa-

niem i bardzo dobrymi wynika-
mi w nauce. Nagrody wręcza-
li wspólnie wiceburmistrz Piotr 
Wittbrodt oraz przewodniczący 
rady miejskiej Ariel Sinicki.
– Gratuluję wszystkim, którzy 
poprzez ciężką pracę, zasłuży-
li na nagrody i wyróżnienia – 
powiedział wiceburmistrz Piotr 
Wittbrodt. – Jednocześnie ży-
czę wszystkim dalszych suk-
cesów i wzajemnego szacunku. 
Szacunek należy się i uczniom, 
i nauczycielom, ale zwłasz-
cza tym drugim, ponieważ peł-
nią bardzo ważną rolę społecz-
ną. Kiedy kilkadziesiąt lat temu 
byłem uczniem, zawód ten cie-
szył się wyjątkowym uznaniem. 
Chciałbym, aby pod tym wzglę-
dem, te czasy wróciły. 
Zwieńczeniem wydarzenia był 
przygotowany przez uczniów 
występ artystyczny oraz po-
częstunek.

Odebrali nagrody 
w Dzień Edukacji
To było święto nauczycieli i uczniów.
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Złączyła ich wspólna pasja do muzyki i śpie-
wu. Razem grają i śpiewają już ponad 15 lat. 

Na scenie już od 15 lat! Niedawno Chór Kaszubski „Rumianie” 
świętował swoje urodziny. Jubileuszo-
we uroczystości zorganizowano w ub. 
miesiącu w kościele pw. św. Józefa 
i św. Judy Tadeusza w Rumi.
Chór wyróżnia się spośród innych au-
torskimi wykonaniami kaszubskich 
pieśni i barwnymi regionalnymi stroja-
mi. Ale to, co dla nich najważniejsze, to 
zamiłowanie do śpiewu. 
Grupa, która prężnie działa w ramach 
sekcji muzycznej Miejskiego Domu 
Kultury w Rumi, zawiązała się w paź-
dzierniku 2004 roku. Na swoje 15. uro-
dziny „Rumianie” przygotowali spe-
cjalny koncert, podczas którego wy-
konali pieśni zarówno w języku pol-
skim, jak i kaszubskim.
Głównym celem działalności zespo-
łu jest krzewienie kultury i tradycji na-
szego regionu, dlatego chór występuje 
wyłącznie w kaszubskich strojach lu-
dowych, a w jego repertuarze przewa-
żają kaszubskie pieśni. Funkcję dyry-

genta oraz kierownika artystycznego 
zespołu od początku, nieprzerwanie, 
pełni Marzena Graczyk.
– Podczas jubileuszowego koncer-
tu zaprezentowaliśmy pieśni maryj-
ne i patriotyczne. Nie jest to przypa-
dek, ponieważ chór został powołany 
do życia w październiku, a co roku jest 
to miesiąc Maryi, stąd pieśni ku jej czci 
– wyjaśnia Marzena Graczyk, dyrygent 
Chóru Kaszubskiego „Rumianie” oraz 
instruktor w MDK-u. 
Wśród zgromadzonej w kościele pu-
bliczności znaleźli się nie tylko bli-
scy i przyjaciele chórzystów, ale tak-
że profesor Edmund Wittbrodt, dyrek-
tor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
Tomasz Fopke, wicestarosta powia-
tu wejherowskiego Jacek Thiel, peł-
niący obowiązki dyrektora Miejskie-
go Domu Kultury Michał Gaj, dyrek-
tor Domu Kultury Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Janowo” Leszek Winczew-

ski, wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz 
przedstawiciele rady miejskiej: zastęp-
ca przewodniczącej Komisji Kultu-
ry Teresa Hebel oraz przewodniczący 
rady miejskiej Ariel Sinicki. Zwieńcze-
nie uroczystości stanowiło wręczenie 
jubilatom podarunków oraz wykonanie 
wspólnych fotografii.
W ciągu piętnastu lat swojej działalno-
ści „Rumianie” brali udział w wielu fe-
stiwalach i przeglądach, zdobywając 
liczne nagrody i wyróżnienia. Cieka-
wym doświadczeniem był także udział 
chórzystów w realizacji filmu o Gdyni 
pt. „Miasto z morza”. Z kolei letnie tra-
sy koncertowe pozwoliły rumskiemu 
chórowi zaprezentować pieśni kaszub-
skie mieszkańcom nie tylko całej Pol-
ski, ale też Wilna i Berlina. Zespół ak-
tywnie współpracuje z innymi kaszub-
skimi zespołami z regionu.
– Każdego, komu wspólny śpiew sprawia 
radość, zapraszamy do wspólnego mu-
zykowania – zachęca Marzena Graczyk.

Stworzenie dobrego miejsca pracy nie 
musi się wiązać z wysokimi kosztami. Cza-
sem wystarczy pomysł i dobra wola, żeby 
poprawić atrakcyjność warunków zatrud-
nienia. Ta idea była inspiracją do spo-
tkań z pomorskimi pracodawcami w ca-
łym regionie i wspólnego dialogu o war-
tości dobrych miejscach pracy. Cykl „Po-
morskie. Dobre miejsca pracy” rozpoczął 
się w kwietniu w Kartuzach, zakończył się 
19 listopada w Gdyni.

Przez cały rok spotykaliśmy się z pomor-
skimi przedsiębiorcami w różnych po-
wiatach, by dyskutować o wyzwaniach, 
jakie stawia przed nimi nowoczesny ry-
nek pracy: jak przyciągać pracowników, 
dbać o kadrę, podnosić jej kwalifikacje 
i wydłużać aktywność zawodową – mówi 
Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

POmORScy PRAcOdAWcy 
chcą OfeROWAć 
dObRe mIeJScA PRAcy

– Partnerstwo z pracodawcami i dia-
log z nimi dotyczący tworzenia dobrych 
miejsc pracy to ważne zadanie dla Samo-
rządu. Zwiększenie liczby dobrych miejsc 
pracy wiąże się zarówno ze wspieraniem 
rozwoju działających już firm lokalnych, 
jak i zachęcaniem podmiotów zewnętrz-
nych  do inwestowania w naszym regionie 
– podkreśla Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
Wydłużanie aktywności zawodowej, roz-
wój i kwalifikacje pracowników, różno-
rodność kulturowa oraz work life balance 
– to tematy poruszane podczas spotkań 
z przedsiębiorcami. Wzięło w nich udział 
blisko 300 pracodawców, w dziesięciu lo-
kalizacjach w całym województwie: Kartu-

zach, Gdańsku (trzy spotkania), Bytowie, 
Kościerzynie, Słupsku, Człuchowie, No-
wym Dworze Gdańskim oraz Gdyni. Part-
nerami akcji były powiatowe urzędy pra-
cy, BCC Loża Gdańska oraz Politechnika 
Gdańska. Niektóre ze spotkań przybiera-
ły formę większych wydarzeń, inne mia-
ły bardziej kameralny charakter. W każ-
dym jednak udział brali lokalni przedsię-
biorcy, którzy wspólnie z nami i naszy-
mi partnerami z powiatów zastanawiali 
się, jak wyglądają dobre miejsca pracy 
z perspektywy pracodawcy i pracowni-

ka. W spotkaniach uczestniczyli również 
eksperci z branży HR, specjaliści od er-
gonomii oraz różnorodności kulturowej.

bO lUdZIe TWORZą fIRmę…

To od kompetencji i umiejętno-
ści pracowników zależy suk-
ces niejednego przedsię-
biorstwa. Dlatego nie tylko 
pensja wypłacana w ter-
minie, ale też wiele in-
nych czynników powodu-
je, że pracujemy z zaanga-
żowaniem i większą przy-
jemnością. Na pewno zali-
czają się do nich dbałość 
o zdrowie i rozwój pra-
cownika, wzajemny szacu-
nek i zrozumienie w firmie, 
dostrzeżenie i docenienie 
różnorodności. Pracodaw-
cy, którzy zdają sobie spra-
wę z tych czynników i biorą je 
pod uwagę, tworząc miejsca pra-
cy w swoich firmach, mają szansę 
na przyciągnięcie specjalistów i ludzi 

z pomysłami, a co za tym idzie – dbają nie 
tylko o swój rozwój, ale i o wzrost gospo-
darczy regionu.

Więcej informacji o działaniach 
Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku 
oraz pomorskim rynku pracy: 
wup.gdansk.pl 
oraz porp.pl

Pomorskie – razem tworzymy 
dobre miejsca pracy

Blisko 300 pracodawców wzięło udział w tegorocznej inicjatywie „Pomorskie. Dobre miejsca pracy” organizowanej przez Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego. To pracodawcy budują kadrę potrzebną na-
szemu regionowi, aby mógł się rozwijać, dlatego tak ważne jest wspieranie ich w tym działaniu.
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W tym roku główną atrakcją Dnia Se-
niora był koncert Andrzeja Cierniew-
skiego, podczas którego nieco star-
si wiekiem rumianie śmiali się, tań-
czyli i śpiewali. A wszystko na prze-
kór popularnemu polskiemu przysło-
wiu „starość nie radość, młodość nie 
wieczność”. Ta stara maksyma zupeł-
nie nie sprawdza się w Rumi. 
Obchody Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych mają w Rumi już kil-
kuletnią tradycję. Od 2016 roku w hali 
MOSiR występowali m.in. Halina Frąc-
kowiak, Krystyna Giżowska i Krzysz-
tof Krawczyk. W tym roku zaproszo-

no Andrzeja Cierniewskiego. Muzycz-
ne wsparcie dla słynnego wokalisty 
stanowiła Gdańska Orkiestra Ogrodo-
wa, którą mieszkańcy miasta mieli już 
okazję usłyszeć m.in. podczas rodzin-
nego festynu zorganizowanego z oka-
zji dnia patrona Rumi.
Zanim jednak scenę w pełni przeję-
li artyści, głos zabrali przedstawiciele 
władz miasta oraz zaproszeni goście. 
Życzenia składali seniorom m.in. prze-
wodniczący Rumskiej Rady Seniorów 
Mieczysław Grzenia oraz przewodni-
czący rady miejskiej Ariel Sinicki. 
Z kolei marszałek województwa po-

morskiego Mieczysław Struk wyko-
rzystał swoje przemówienie, by uho-
norować miasto tytułem „Gmina przy-
jazna seniorom”. Natomiast burmistrz 
Michał Pasieczny oraz wiceburmistrz 
Piotr Wittbrodt wspólnie wręczyli wy-
różnienie wieloletniemu dyrektorowi 
MDK-u oraz prezesowi rumskiego od-
działu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego Ludwikowi Bachowi. Lokalny 
działacz otrzymał nagrodę finanso-
wą za całokształt dokonań w dziedzi-
nie upowszechniania kultury, ochrony 
dóbr i dziedzictwa kulturowego.
Po części oficjalnej sceną zawładnęła 

muzyka płynącą z akordeonu, skrzy-
piec i perkusji. Oprócz muzycznych 
atrakcji na seniorów czekały również 
upominki i poczęstunek. 
Przypomnijmy, że w tym roku Rumia 
(jako jeden z 11 samorządów) została 
wyróżniona w wojewódzkim konkur-
sie za pomaganie seniorom. Kapituła 
konkursu „Pomorskie dla Seniora” do-
ceniła działania władz miasta, skiero-
wane do osób starszych.
Nagrody i wyróżnienia trafiły do sa-
morządó, które wspierają seniorów 
w miejscu ich zamieszkania, popu-
laryzują ich aktywność, a także pro-
mują współpracę międzypokolenio-
wą i wolontariat. Jednym z głównych 

(ale nie jedynym) działań skierowa-
nych do starszych mieszkańców mia-
sta jest program „Aktywny senior”. 
Co roku w mieście organizowany 
jest ponadto Rumski Dzień Seniora, 
a starsi wiekiem mieszkańcy mogą 
odebrać bezpłatną Rumską Kartę 
Seniora, uprawniającą do np. odbio-
ru bezpłatnych biletów na niektóre 
koncerty oraz wielu zniżek w rozma-
itych zakładach usługowych i skle-
pach, które włączyły się do miejskie-
go programu. 
Seniorzy mają też wpływ na lokalną 
politykę poprzez działającą przy bur-
mistrzu miasta Rumską Radę Seniora.
/raf/
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To kolejny „ukłon” w stronę rumskich seniorów i jeden z elementów miejskiej 
polityki senioralnej – w Rumi co roku obchodzony jest Dzień Seniora.

Święto rumskich seniorów
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OGŁOSZeNiA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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

SPRZedAm rury plastikowe 250x10x05 
szare, cena 5 zł szt., tel. 511 841 826

dReWNO opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SłOmA w balotach 120x150 siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

ZIemNIAKI, odpady, 30 groszy, Sze-
mud, tel. 510 751 837

SłOmA w balotach, 120x120, sucha, 50 
zł, tel. 510 751 837

SIANOKISZONKA 120x120, 80 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

SPRZedAm kanapę 250 zł, stolik 160 
zł, piecyk gazowy viessmann dwufunk-
cyjny 550 zł, zabawki, tel. 538 443 446

ObSyPNIK do ziemniaków, trzy rzędy 
390 zł, tel. 600 667 860

ROZdRAbNIAcZ BAK z silnikiem 790 
zł, tel. 600 667 860

bRycZKA na drewnianych kołach do 
odnowienia, 1950 zł do negocjacji, tel. 
600 667 860

KlATKI z karmnikami do królików od 
120 do 160 zł, tel. 600 667 860

SPRZedAm dużą pufę 65x55 z pojem-
nikiem,  60 zł, tel. 507 486 424

SPRZedAm komórkę Nokia, sprawną, 
40 zł i dwie niesprawne za 30 zł, Siera-
kowice, tel. 790 290 835 

SPRZedAm lodówkę z zamrażarką, 
w dobrym stanie wys. 125, szer. 60, cena 
310 zł, Sierakowice, tel. 790 290 835

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

SPRZedAm węgiel, groszek ekoligicz-
ny, tona 670 zł, załadunek we własnym 
zakresie, wejherowo, tel. 502 351 988

ROZSIeWAcZ kos 380 zł, oraz lej 480 
zł, tel. 600 667 860

PRASA Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

ZłOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-

NIERUCHOMOŚCI

SPRZedAm

JASTRZębIA góRA ładne m., 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój, po 
remoncie 238 000, tel. 505 454 919

SPRZedAm 2 działki budowlane Kę-
błowo Nowowiejskie 3 km od Lęborka, 
1033 m, cena 45 000, tel. 602 306 210

POSZUKUJę WyNAJąć

POSZUKUJę do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe w rozsądnej cenie, tel. 605 
966 593

WyNAJmę

WyNAJmę niedrogo garaż z działką 
o pow. 616 m2, Reda, 12 Marca, tel. 602 
306 210

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

POKóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709

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

KUPIę mieszkanie zadłużone z komor-
nikiem, do remontu, z lokatorem, szyb-
ka gotówka, tel. 791 715 131

MOTORYZACJA

SPRZedAm

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

VOlKSWAgeN Polo 1,4 1998 r., stan bar-
dzo dobry, przegląd ma, tanio sprzedam, 
tel. 58 672 34 13, 501 549 579

ROK 2006 Mercedes B Silnik 1.8, Die-
sel, spalanie 5-6 l, bezwypadkowy, cena 
13.900 zł, tel. 602 306 210

JAWA typ 223. 1977 r., farbig Rote 
Creme, 2T, 2 os., OC, BT, cena 2000 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

ROmeT Ogar Caffe 124, 2019r., blue/
black, 4T, cena: 1222 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

PIAggIO/VeSPA Ciao, skuter, 1os., 2T, 
1995r., czarny, cena: 1606 zł, Tczew tel. 
574 797 077

SKOdA 105S, 38 lat, iGaS (BEC), cy-
tryna, cena 1922 zł, Tczew, tel. 574 797 
077

JAWA typ 220, 1988 r., farbig Blau-
Zitrone, 2T, 2 os., OC, cena 3900 zł, 
Gdańsk, tel. 574 797 077

KUPIę

KUPIę Piaggio Vespa LX 125/150 cm, 
używany, z salonu, 3-7l., Tczew, tel. 574 
797 077

EDUKACJA

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

KORePeTycJe z angielskiego, tel. 
604 393 732

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

USłUgI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

PROfeSJONAlNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
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

SPRZedAm drewno opałowe, gałę-
ziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 888 
783
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tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Lu zina, Wejhero-
wa, 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

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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łączy je pasja
Odbywające się przez dwa dni (16-
17 listopada) mistrzostwa zagości-
ły w Rumi już po raz ósmy i ponow-
nie przyciągnęły do hali MOSiR repre-
zentacje z całego kraju. Uczestniczki 
przyjechały m.in. z Poznania, Szczeci-
na, Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

– Poziom tych mistrzostw był bardzo 
wysoki, startowało 89 zawodniczek z 19 
klubów, co stanowi rekord pod względem 
liczby zaangażowanych klubów sporto-
wych. Dziewczęta z Krakowa i Gdyni do-
minowały, choć świetnie przygotowane 
były także gimnastyczki ze Szczecina 
i Poznania. Te miasta to polska czołówka, 

jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu – pod-
kreśla Jolanta Król, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.

Najlepsze z najlepszych
Drużynowe mistrzostwo Polski junio-
rek w tym roku zdobył zespół SGA Kra-
ków. Drugie miejsce zajęły zawodniczki 
klubu KSGA Legion Warszawa, a staw-
kę zamknął UKS Irina Warszawa.
Z kolei wśród seniorek najlepsze okaza-
ły się reprezentantki sąsiedniej Gdyni – 
SGA Gdynia. Zaraz za nimi uplasowa-
ły się ich koleżanki, zawodniczki z UKS 
Jantar Gdynia. Na trzecie miejsce za-
służyły seniorki z PTG Sokół Kraków.

Ujmujący doping
Wstęp na trybuny był wolny, dzięki 

temu zawodom towarzyszyła nie tylko 
zdrowa sportowa rywalizacja, ale rów-
nież wyjątkowa atmosfera. 
– Dopingowanie w gimnastyce arty-
stycznej ma bardzo specyficzny cha-
rakter, bardzo ujmujący. Do udanych 
występów zagrzewali zawodniczki 
trenerzy, bliscy i przyjaciele. Kibico-
wali też mieszkańcy, którzy przyszli, 
by podziwiać to widowisko. Tego typu 
zawody odbywają się w Rumi już od 
18 lat, dlatego myślę, że śmiało moż-
na powiedzieć, że to jedna z naszych 
ulubionych dyscyplin sportu – przy-
znaje dyrektor MOSiR-u.
Wydarzenie zorganizowali wspólnie 
pracownicy MOSiR Rumia oraz przed-
stawiciele Stowarzyszenia Gimnastyki 
Artystycznej Gdynia.
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Najlepsze gimnastyczki 
zaprezentowały się w Rumi

Popisy gimnastyczne z szarfą, obręczami i maczugami oraz układy choreograficzne – wszystko to można było zobaczyć podczas 10. edycji 
Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorek i Juniorek w Gimnastyce Artystycznej. Najlepsze okazały się reprezentantki Gdyni i Krakowa.  

Maraton zuMby w ultrafiolecie
Ponad 100 pań wzięło udział w maratonie Zumby w Neonach.

Maraton odbył się w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Na każdą zumbowiczkę czeka-

ła specjalna koszulka, dzięki której 
wszystkie tancerki wyróżniały się 
w światłach ultrafioletu. Dodatko-

wo, przed wejściem twarze uczest-
niczek zostały pomalowane specjal-
nymi neonowymi farbami. Zumbę 

w ultrafioletach poprowadzili naj-
lepsi trójmiejscy intruktorzy. Trwa-
jący 2,5 godziny maraton był ol-
brzymią dawką energetycznej zaba-
wy w neonowym świetle przy pory-
wającej do tańca muzyce.
Niepowtarzalna Zumba w ultrafiole-
tach, którą prowadzić będą najlepsi 

Trójmiejscy intruktorzy. 
Takiej imprezy w okolicy jeszcze 
nie było! 
- To było 2,5 godziny energetycznej 
zabawy w neonowym świetle przy 
porywającej muzyce podsumowują 
organizatorzy.
/raf/
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Finał igrzysk zakończył się zdobyciem 
tytułu mistrza przez Podstawową Ekolo-
giczną Szkołę Społeczną z Rumi.
Zawody odbyły się w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. W ry-
walizacji wzięło udział 6 najlepszych ze-
społów z całego województwa pomorskie-
go. W meczu finałowym rumianie pokona-
li Szkołę Podstawową nr 48 z Gdyni do-
piero po rzutach karnych. Jest to ogrom-
ny sukces „Ekologa” z Rumi. Zwłaszcza, 
że rywale to ubiegłoroczni mistrzowie.

- Mecz finałowy - podobnie, jak cały tur-
niej - stał na bardzo wysokim poziomie – 
informuje Bartłomiej Woźniak z Powiato-
wego Zespołu Placówek Oświatowo–Wy-
chowawczych w Wejherowie. – Na zakoń-
czenie zespoły zostały nagrodzone pu-
charami, medalami oraz dyplomami.
Organizatorami zawodów byli: PZPO
-W w Wejherowie, MOSiR Rumia oraz 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 
w Gdańsku.
/raf/

Kolejność końcowa:
1. miejsce - Podstawowa Ekologiczna Szkoła 
Społeczna w Rumi
 Skład zwycięskiego zespołu: Maksymilian Adam-
czyk, Bartosz Augustyniak, Kajetan Bieliński, Jakub 
Brzozowski, Tymon Doan, Jan Górecki, Franciszek 
Kisielewski, Marek Kokoszczyński, Stanisław Koło-
wrocki, Jakub Kopała, Wojciech Kozłowski, Łukasz 
Rybiński, opiekun drużyny – Andrzej Rybiński
2. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdyni
3. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdańsku
4. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku
5. miejsce – Szkoła Podstawowa we Wrześciu
6. miejsce – Szkoła Podstawowa w Liniewie

W urodziny Rumi wszyscy gramy w siatkówkę! – takie hasło towarzyszyło uczest-
nikom podczas kolejnej z jubileuszowych imprez, czyli „65 setów na 65-lecie”. 

Rozgrywki odbywały się w hali widowiskowo-sporto-
wej, a wzięły w nich udział drużyny z całego Pomorza. 
Przypomnijmy, że Jerzy Zienkiewicz to człowiek, który 
na zawsze zostanie w pamięci mieszkańców nie tylko 
Rumi, ale całego powiatu, oraz współpracowników jako 
sympatyk i promotor tenisa stołowego w Małym Trój-
mieście Kaszubskim. Przybył na Pomorze ze Śląska na 
przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku. 
Tu założył wraz z żoną własną firmę, która od początku 
wspierała drużynę młodych piłkarzy z Redy. Potem roz-
począł współpracę z Klubem ,,Viking” Rumia jako spon-
sor koszykarzy, a później z drużyną „Kager” Gdynia. 
To właśnie z inicjatywy Jerzego Zienkiewicza oraz ks. 
Jacka Pływacza w 2011 r. została zreaktywowana sek-
cja tenisa stołowego SL SALOS Rumia. Dwa lata póź-
niej powstało Stowarzyszenie Sportowe Akademia Te-
nisa Stołowego ,,Małe Trójmiasto”.
/raf/

turniej paMięci 
jerzego zienkiewicza
V memoriał Jerzego Zienkiewicza, pro-
motora tenisa stołowego rozegrano 
w miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

65 setów na 65-lecie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
wraz z mieszkańcami obchodzili uro-
dziny naszego miasta na sporto-
wo. Wielkie święto siatkówki uświet-
nił tort, a nawet dwa, konfetti oraz 
prawdziwe sportowe emocje i gorący 
doping z trybun.
Turniej odbył się w hali MOSiR-u Ru-
mia w sobotę 12 października. Ce-
lem imprezy było przede wszystkim 
uczczenie 65-tej rocznicy nadania 
praw miejskich Rumi, ale także popu-
laryzacja piłki siatkowej jako dyscy-

pliny sportu stanowiącej doskonałe 
urozmaicenie wolnego czasu, zarów-
no dla młodzieży, jak i dla dorosłych.
Tradycyjnie, wszystkie zespoły zosta-
ły podzielone na dwa kolory (czerwo-
ny i niebieski). O kolorze koszulek da-
nej drużyny zadecydowało losowanie. 
Mini mecze odbywały na 3 boiskach 
równocześnie, zawsze pomiędzy czer-
wonymi a niebieskimi. Podczas impre-
zy zostało rozegranych 65 setów. Or-
ganizatorami jubileuszowego turnieju 
byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-

acji w Rumi oraz Urząd Miasta Rumi.
Przypomnijmy, że pierwszy 50-cio se-
towy mecz siatkarski odbył w 2004 r. 
z okazji 50-lecia nadania praw miej-
skich Rumi. Pomysłodawcą setów był 
pan Tadeusz Piątkowski. W hali MO-
SiR-u rywalizowały drużyny: czerwo-
na i niebieska. Zwyciężył zespół gra-
jący w czerwonych koszulkach 31:19. 
W kolejnych latach rozgrywano o je-
den set więcej, czyli za każdym ra-
zem tyle, ile lat liczy sobie Rumia. 
Wyniki pokazują, że na przestrze-

ni lat zwycięzcom bardziej sprzyja-
ła czerwień. W poprzednich edycjach 
wynik spotkań to 8:7 dla czerwonych, 
a wszystkich setów 431:424 dla czer-
wonych. 
/raf/
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Rok czerwoni Niebiescy

2004 31 19

2005 21 30

2006 31 21

2007 23 30

2008 23 31

2009 21 34

2010 31 25

2011 29 28

2012 32 26

2013 40 19

2014 26 34

2015 32 29

2016 37 25

2017 27 36

2018 27 37

2019 31 19

WyNIKI TURNIeJóW:

Fot. MOSiR Rumia
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Ekolodzy najlepsi w województwie pomorskim
 Za nami xxI Wojewódzkie Igrzyska młodzieży Szkolnej w Unihokeju chłopców.


