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To konsekwencja decyzji zapadłych 
w resorcie środowiska. Do selektyw-
nej zbiórki nowej frakcji potrzebne 
będą oddzielne kubły lub worki. Bę-
dzie można do nich wrzucać odpad-
ki warzywne i owocowe, skorupki jaj, 
fusy, rośliny doniczkowe oraz reszt-
ki jedzenia. Ale uwaga - za wyjątkiem 
mięsa, kości oraz tłuszczów zwie-
rzęcych. Te ostatnie, tak jak dotych-
czas, trafiać powinny do pojemników 
na odpady zmieszane. 
Niektóre osoby, zajmujące się gospo-

darką odpadami, są zdania, że koniecz-
ność wydzielenia dodatkowej frakcji 
bio śmieci i wrzucania ich do oddziel-
nych kubłów może wpłynąć na dalszy 
wzrost cen opłat śmieciowych. Pod-
wyżki te mogą być podyktowane przy-
musem częstszego odbierania tego ro-
dzaju śmieci. Bio odpady szybko się 
psują, gniją i pleśnieją, lgnie do nich ro-
bactwo, zaś odór przez nie wywoływa-
ny jest uciążliwy dla mieszkańców.
Frakcja bio przeważnie zbierana bę-
dzie do małych worków biodegrado-

walnych, które następnie składowa-
ne będą w workach lub pojemnikach 
oznaczonych kolorem brązowym 
z napisem „BIO”.

Co należy wrzucać do odpadów 
kuchennych – BIO?
• resztki żywności pochodzenia ro-
ślinnego,
• kwiaty, resztki kwiatów ciętych i do-
niczkowych,
• przetwory mączne: pizza, makaron, 
pierogi, pieczywo, ciasta itp.,

• przeterminowane słodycze (bez 
opakowań),
• skorupki jaj,
• zioła, ryże, kasze, przyprawy,
• fusy po herbacie i kawie.

Czego nie należy wrzucać 
do odpadów kuchennych – BIO?
• liści, trawy,
• mięsa, wędlin, ryb, kości,
• nabiału i jego przetworów,
• olejów i tłuszczów jadalnych,
• niedopałków papierosów,
• jednorazowych pieluch,
• odchodów zwierzęcych,
• sorbentu, trocin, żwirku z kuwety 
i innych zanieczyszczonych odchoda-
mi zwierzęcymi
• drewna, płyt wiórowych 
(te odpady wrzucamy do zmieszanych).

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lu-
tego 2020 roku. Są one wynikiem 
wprowadzenia przez rząd tzw. „usta-
wy śmieciowej”. W związku z tym po-
jawiło się wiele wątpliwości. Poniżej 
przedstawiamy odpowiedzi na pyta-
nia, które najczęściej zadają miesz-
kańcy. Wyjaśniają to przedstawiciele 
miejskiego urzędu miasta. 

1. Skąd wzięła się podwyżka opłaty 
za wywóz śmieci i dlaczego zosta-
ła ustalona na poziomie 32 złotych 
od osoby?
Rumia to kolejny samorząd w regionie, 
który zmuszony jest podnieść stawkę 
za wywóz śmieci, na co wpłynęło wie-
le niezależnych od gminy czynników. 
Przyczyniła się do tego m.in. rosnąca 
ilość odpadów, wzrost kosztów utrzy-
mania wysypiska, malejące ceny sku-
pu plastiku i makulatury (od 2020 roku 
gmina będzie ponosić opłatę za odbiór 

plastiku), a także konieczność wydzie-
lenia nowej frakcji – odpadów kuchen-
nych (szczegółowe wyliczenia są ujęte 
w  infografice).

2. Dlaczego pojawiła się dodatkowa 
kategoria w segregacji odpadów? Czy 
trzeba kupić dodatkowy pojemnik?
O nowej frakcji – bioodpadów, inaczej 
odpadów kuchennych – zadecydował 
Minister Środowiska. Wszystkie samo-
rządy w Polsce zostały zobligowane 
do wydzielenia kolejnej kategorii śmie-
ci, a pojemniki oraz worki na te odpady 
będzie zapewniać mieszkańcom gmi-
na. Mieszkańcy nie będą więc musieli 
kupować dodatkowych pojemników.

3. Czy segregacja odpadów będzie 
obowiązkowa dla każdego? Co grozi 
za niedostosowanie się?
Od przyszłego roku, zgodnie z ustawą 
przyjętą przez Sejm, będzie obowią-

zywać tylko jedna stawka za wywóz 
nieczystości, a wszyscy mieszkańcy 
będą zobligowani do segregacji odpa-
dów. Jeśli odpady nie będą segrego-
wane, gmina - zgodnie z odgórnie na-
rzuconymi przepisami - będzie musia-
ła nałożyć karną stawkę – 100 złotych 
miesięcznie od osoby. W przypadku 
budynków wielolokalowych, zgodnie 
z przepisami prawa, nieprzestrzega-
nie segregacji rodzi odpowiedzialność 
zbiorową.

4. Czy wywozem śmieci musi zajmo-
wać się Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych w Rumi?
Miasto ogłosiło przetarg i gdyby zo-
stał on rozstrzygnięty, wygrałby go 
PUK. Wybrany więc został korzystniej-
szy model współpracy, tzw. in-house. 
Dzięki temu maksymalny zarobek PU-
K-u ustalony jest na poziomie 2%, czy-
li tzw. rozsądnego zysku. Co roku ze-

wnętrzna firma dokonuje audytu, któ-
rego celem jest sprawdzenie kosztów 
obsługi systemu. Jeśli by się okazało, 
że gmina zapłaciła za dużo, to spółka 
musiałaby dokonać zwrotu pieniędzy. 
Natomiast, jeśli spółka odnotowałaby 
stratę, gmina musiałaby jej dopłacić.

5. Czy śmieci muszą być wywożone 
do Eko Doliny w Łężycach? Może na 
innym wysypisku byłoby taniej?
Nie muszą być wywożone akurat tam, 
ale jest to podyktowane względa-
mi ekonomicznymi. Najbliższym kon-
kurencyjnym zakładem utylizacji od-
padów jest wysypisko w Szadółkach. 
Jest ono oddalone od Rumi nie o 7 ki-
lometrów (jak w przypadku Łężyc), 
ale o 35 kilometrów. Sama zmiana lo-
kalizacji miałaby więc ogromny wpływ 
na koszty i czas realizacji usług. Warto 
podkreślić, że obowiązujące w Szadół-
kach stawki są zbliżone do tych w Łę-
życach. Wybór tego zakładu jest więc 
najkorzystniejszy. 

6. Czy miasto może zarabiać na wy-
wozie śmieci?
Miasto, zgodnie z prawem, nie może po-
bierać ani mniej, ani więcej pieniędzy, 
niż jest potrzebne na utrzymanie syste-
mu gospodarki odpadami komunalny-
mi, a maksymalny zarobek PUK-u (czy-
li firmy, która odbiera odpady od miesz-
kańców) jest ograniczony do 2%.

7. Czy mieszkańcy mogą wywozić 
śmieci na własną rękę bądź indy-
widualnie zawierać umowy z odpo-
wiednim podmiotem?
Zgodnie z prawem nie ma takiej moż-
liwości. Każdy mieszkaniec składa de-
klarację, w której podaje liczbę osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, 
a gmina organizuje wywóz odpadów. 
Należy również pamiętać, że odbiera-
na jest każda ilość śmieci, dlatego ich 
samodzielny wywóz czy utylizacja są 
pozbawione sensu.

8. Czy możliwa jest zmiana systemu 
naliczania opłat (nie od ilości osób, 
tylko np. od powierzchni lokalu bądź 
zużycia wody)?
Do połowy 2020 roku będzie prowa-
dzona analiza mająca wykazać, jaki sys-
tem naliczania opłat jest najbardziej ko-
rzystny i sprawiedliwy dla mieszkańców 

Rumi. Pod uwagę brane jest również 
wspomniane naliczanie opłaty od metra 
sześciennego zużytej wody, ponieważ 
jest to metoda niepozwalająca na uni-
kanie tzw. opłaty śmieciowej – nawet 
osobom przebywającym tymczasowo 
na terenie miasta. Ze względu na spe-
cyfikę Rumi, czyli gęstą zabudowę jed-
norodzinną, naliczanie opłaty w opar-
ciu o powierzchnię mieszkalną byłoby 
niesprawiedliwe. Wiele starych domów 
o łącznej powierzchni przekraczającej 
150 m² zamieszkuje jedna bądź dwie 
osoby – dla tych mieszkańców byłyby 
to znacznie zawyżone opłaty.

9. Czy przewidziane są jakieś ulgi 
przy naliczaniu opłaty za odbiór 
i wywóz śmieci?
Właściciele nieruchomości zabudo-
wanych jednorodzinnymi budynka-
mi mieszkalnymi, którzy kompostu-
ją bioodpady, mogą liczyć na zwolnie-
nie z części miesięcznej opłaty. Chcąc 
skorzystać z ulgi, należy poinformować 
o tym gminę, wypełniając deklarację.

10. Czy jest szansa na obniżenie sta-
wek tzw. opłaty śmieciowej?
Tak, mogłaby się do tego przyczynić 
m.in. sumienna segregacja odpadów 
przez mieszkańców oraz zmiana spo-
sobu naliczania opłat. Według wstęp-
nych szacunków miesięczna stawka 
mogłaby wówczas zostać obniżona 
o około 5 złotych od osoby.

11. Kto zaopatruje mieszkańców 
w pojemniki na odpady bio kuchen-
ne i worki na odpady zbierane se-
lektywnie?
Pojemniki na odpady biokuchenne 
oraz woreczki do pośredniego groma-
dzenia odpadów ulegających biode-
gradacji, a także worki do selektywnej 
zbiórki odpadów, zostaną dostarczone 
właścicielom nieruchomości na koszt 
gminy przez firmę wywozową (oso-
by kompostujące bioodpady kuchen-
ne i zielone nie otrzymają ani pojem-
ników na tę frakcję, ani dedykowanych 
worków – cała wygenerowana bioma-
sa powinna być kompostowana). Wor-
ki na odpady zielone oraz na popiół 
właściciele nieruchomości mogą ode-
brać nieodpłatnie w siedzibie Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych (PUK) 
w Rumi przy ul. Dębogórskiej 148.

Nowe stawki za wywóz odpadów oraz nowe zasady segregacji – to czeka 
wszystkich mieszkańców Rumi już od lutego przyszłego roku. Poniżej wyja-
śniamy najważniejsze kwestie z tym związane. 

Co dalej z tymi śmieciami?

Odpady bio, czyli kuchenne
W 2020 r. wydzielona zostanie kolejna frakcja - odpady bio, czyli 
kuchenne, które wrzucane będą do oddzielnych kubłów. 
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Pięć firm chce 
zbudować węzeł

Dwie inwestycje ukończone
Ulica Filtrowa w Janowie przeszła metamorfozę, a sygnalizacja 
świetlna na przebudowanym skrzyżowaniu w końcu działa. 

Niedawno ostatecznie zakończone zo-
stały dwie miejskie inwestycje. 

FiltRoWa gotoWa
Pierwsza z nich to ulica Filtrowa przy 
parku w Rumi Janowie. W ubiegłym 
wydaniu „Expressu Rumskiego” infor-
mowaliśmy, że prace dobiegają końca. 
Tak też się stało. Najpierw wyremon-
towany został odcinek nawierzch-
ni od ulicy Gdańskiej do granicy par-
ku. Następnie kolejny fragment ulicy. 
Zakres prac inwestycji objął m.in. wy-
konanie nawierzchni z kostki bruko-

wej, stworzenie systemu odwodnie-
nia i kilkudziesięciu miejsc parkingo-
wych, zastosowanie progu zwalniają-
cego, a także zagospodarowanie oko-
licznej zieleni. Warto dodać, że nieco 
zmieniła się organizacja ruchu na tej 
drodze. Po stronie parku przy ulicy 
został zainstalowany znak zakazujący 
zatrzymywania się, dzięki czemu sa-
mochody nie będą niszczyć zieleni. 
Łączny koszt zrealizowanego przed-
sięwzięcia to około milion złotych, 
z czego ponad 600 tysięcy złotych 
stanowi pozyskane dofinansowanie.

SygnalizaCJa DziaŁa
Teraz można w końcu powiedzieć – to 
skrzyżowanie jest w pełni bezpieczne. 
Już wcześniej informowaliśmy o za-
kończeniu prac drogowych u zbiegu 
ulic Starowiejskiej, Wybickiego i Rosz-
czynialskiego w Rumi. Wcześniej to 
skrzyżowanie było uważane za jed-
no z najniebezpieczniejszych w mie-
ście, dochodziło tu do wielu wypadków 
i kolizji. Po modernizacji jest estetycz-
niej, bez nierówności i dziur, a przede 
wszystkim znacznie bezpieczniej.
Prace ruszyły 2 września bieżącego 
roku, a zakończyły się w listopadzie. 
Koszt inwestycji wyniósł około 1,3 mi-
liona złotych, z czego wkład finanso-
wy miasta to 670 tysięcy, a pozostałe 
środki dołożył Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego.

Przebudowano nie tylko nawierzch-
nię skrzyżowania, ale też z moderni-
zacją wszystkich sieci podziemnych. 
Wykonano oznakowanie pionowe 
i poziome, wycięto kolidujące z in-
westycją drzewa oraz zamontowa-
no sygnalizację świetlną. Problem 
w tym, że... nie działała. Związane 
było to z koniecznością podłącze-
nia sygnalizacji do zasilania przez 
grupę Energa. Niedawno te prace 
też zostały wykonane i sygnaliza-
cja działa. 
Rafał Korbut
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Wiadomo już, że będzie to jedna 
z największych i najkosztowniej-
szych inwestycji w Rumi. Budowa wę-
zła pochłonie od ok. 60 do nawet po-
nad 90 mln zł. Na takie kwoty opie-
wają oferty przedsiębiorstw, które 

wzięły udział w przetargu. 
Zadanie obejmuje nie tylko budowę sa-
mego węzła, ale też dróg dojazdowych 
w okolicy przystanku kolejowego Ru-
mia Janowo. Otwarcie ofert nastąpiło 
w piątek, 6 grudnia, w urzędzie miasta.

Zainteresowanych realizacją inwe-
stycji było 5 wykonawców. Najtań-
sza oferta wynosi niespełna 61 mln 
zł, z czego miasto miałoby zapła-
cić ponad 58,1 mln zł, a PEWIK Gdy-
nia ponad 2,7 mln zł. Kolejne ofer-

ty opiewają na kwoty odpowiednio: 
niemal 61,4 mln zł, niespełna 80 mln 
zł, nieco ponad 89,1 mln zł, zaś naj-
droższa oferta wynosi 91 mln zł. 
We wszystkich przypadkach wyko-
nawcy udzielają 60-miesięcznej gwa-
rancji na wykonane prace. 
Obecnie trwa badanie ofert zło-
żonych przez wykonawców. Prace 
mają ruszyć możliwie najszybciej po 
podpisaniu umowy i zakończyć się 
do 30 października 2022 roku.
Przypomnijmy, że wykonano już wie-
le prac związanych z tą inwestycją. 
Udało się m.in. zakończyć projekto-
wanie, uzyskać niezbędne pozwole-
nia oraz przeprowadzić prace zwią-
zane z przygotowaniem terenu pod 
inwestycję – w maju tego roku wybu-
rzone zostały budynki zlokalizowane 
w pobliżu stacji SKM Janowo.
Celem tej ogromnej inwestycji jest 
przede wszystkim usprawnienie ru-
chu drogowego oraz moderniza-
cja okolicznej infrastruktury. Dzię-
ki temu przedsięwzięciu możliwa 

będzie również integracja różnych 
środków transportu. Oznacza to, 
że powstanie funkcjonalny i spój-
ny system komunikacji drogowej, 
a co za tym idzie – zwiększy się licz-
ba pasażerów, a zmniejszą się korki 
i emisja spalin.
W ramach budowy węzła integra-
cyjnego z tunelem, który połączy 
dwie części miasta, powstaną rów-
nież m.in. parkingi, ścieżki rowero-
we, kładki dla pieszych, udogodnie-
nia dla osób niepełnosprawnych oraz 
wiaty autobusowe.
Na realizację inwestycji w ramach 
projektu pn. „Budowa węzłów inte-
gracyjnych w Rumi wraz z trasami 
dojazdowymi” udało się zdobyć unij-
ne dofinansowanie w wysokości po-
nad 17 milionów złotych. Środki zo-
stały pozyskane z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Kwota unijnego dofinansowania 
może się jeszcze zwiększyć. 
/raf/
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Wiemy już, ile firm i za jaką cenę chce zbudować węzeł integracyjny w Rumi 
Janowie. niedawno dokonano oficjalnego otwarcia kopert z ofertami. 

Jedna z miejskich ulic jest już ja-
śniejsza, a co za tym idzie, tak-
że bezpieczniejsza. Mowa o uli-
cy Dębogórskiej. Zakończyła się 
tam instalacja 17 nowych lamp 
oświetleniowych, wczoraj miał 
miejsce odbiór techniczny. Lam-
py już działają. Koszt inwestycji 
to ponad 100 tysięcy złotych. 
Zadanie polegało na założeniu 
lamp oświetleniowych na od-
cinku od ronda Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego do granicy 
Rumi z Dębogórzem. Zamon-
towano szafki oświetleniowe, 
zbudowano linie kablowe oraz 
zamontowano słupy oświetle-
niowe z nowymi energoosz-

czędnymi oprawami LED. Jed-
na z istniejących latarni zosta-
ła przestawiona w inne miejsce. 
Do końca 2020 roku, w ramach 
drugiego etapu przedsięwzię-
cia, na tym samym odcinku wy-
budowana zostanie ścieżka ro-
werowa.
Obecnie przygotowywane są 
ponadto projekty techniczne 
oświetlenia kolejnych obiektów 
i ulic w Rumi, m.in. placów za-
baw przy ul. Różanej, Topolowej 
i Sędzickiego oraz fragmentów 
ulic: Łąkowej, Hutniczej, Mako-
wej oraz Chopina – wraz z do-
świetleniem ruin kościoła.
/raf/

Fot. UM Rumia

Na ulicach będzie jaśNiej
nowoczesne lampy w technologii lED 
oświetlą kolejne ulice w mieście.



4 Czwartek, 19 grudnia 2019 rumskiexpress

Reklama U/2019/PRReklama U/2019/PR

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji już czuć atmosferę nadchodzą-
cych Świąt Bożego Narodzenia. W so-
botę odbyły się aż dwa koncerty w wy-
konaniu popularnej wokalistki, podczas 
których słuchacze wypełnili obiekt po 
brzegi. Wieloletnia liderka zespołu Łzy 
i jedna z najlepszych polskich wokali-
stek ostatnich lat zagościła w Rumi, by 

zaprezentować swój świąteczny reper-
tuar z albumu „Kolędy wielkie”.
W repertuarze znalazły się jednak nie 
tylko kolędy (zarówno te doskona-
le znane wszystkim, jak i mniej popu-
larne, a równie piękne). Artystka za-
śpiewała też takie przeboje, jak „Bie-
gnij przed siebie”, „Czy ten pan i pani?” 
oraz „Prywatna Madonna”. 

Wokalistka nawiązała doskonały kon-
takt z publicznością i opowiedzia-
ła też nieco o swoich świętach spę-
dzanych z rodzicami. Przyznała, że 
Boże Narodzenie jest dla niej bardzo 
ważne, a tradycję obchodzenia świąt 
poprzez kolędowanie wyniosła z ro-
dzinnego domu.
– Kolędy towarzyszą mi od najmłod-
szych lat – opowiadała Anna Wyszko-
ni. - Odkąd pamiętam, śpiewałam je 
z rodzicami przy choince. Podtrzy-
muję tę tradycję w moim domu, co 
roku śpiewając z moimi dziećmi. Swo-
imi świątecznymi fascynacjami posta-
nowiłam podzielić się ze słuchacza-
mi, nagrywając „zimową płytę”. Jed-
nak nagrania przypadły na okres naj-
większych upałów, czyli lipiec i sier-
pień. Mimo 35 stopni na termometrze 
i braku choinki, szybko udało nam się 
wprowadzić w świąteczny nastrój. 
Myślę, że dużo tego ciepła przekaza-
liśmy na płycie „Kolędy wielkie”. 
Warto dodać, że rumskie koncerty ko-
lęd to już tradycja. MOSiR Rumia go-
ścił już z tej okazji zespoły: Arka Noego, 
Mazowsze, Śląsk, a także Golec uOrkie-
stra, Włodzimierz Korcz i Alicja Majew-
ska. Za każdym razem koncerty cieszą 
się dużą frekwencją oraz znakomitym 
odbiorem ze strony publiczności. 
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Wspaniała atmosfera, chwytające za serce melodie i słowa, a także imponująca 
oprawa wizualna – tak wyglądał koncert Anny Wyszkoni „Kolędy Wielkie”.

Wielkie kolędy Anny Wyszkoni
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Reklama U/2019/PR

Konkurs adresowany jest do uczniów 
szkół ponadpodstawowych. 
– Olimpiada, której celem jest popu-
laryzowanie tematyki związanej z re-
gionalnym dziedzictwem kulturowym 
i podnoszenie poziomu wiedzy histo-
rycznej wśród młodzieży, od lat or-
ganizowana jest wspólnie przez I LO 
w Rumi i Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie – podkreśla wicestarosta wejhe-
rowski Jacek Thiel. 
Laureatami Wojewódzkiej Olimpiady 
Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu zosta-
li uczniowie z I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. H. Derdowskiego w Kar-
tuzach. Drugie miejsce zajął Powia-
towy Zespół Szkół nr 2 w Wejhero-
wie, a trzecie I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Książąt Pomorskich w Rumi. 
W konkursie przyznano także wy-
różnienia. Za test pisemny wyróżnio-

no Mateusza Klebę z Salezjańskiego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Św. 
Jana Bosko w Rumi, a za najciekawszą 
prezentację Powiatowy Zespół Szkół 
nr 2 w Wejherowie.
– Wszystkim uczestnikom dziękuję 
za zaangażowanie i duży wkład pracy 
w przygotowanie do konkursu, a na-
uczycielom za zachęcenie młodzie-
ży do rozbudzania ciekawości historią 
lokalną – powiedziała na zakończenie 
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 1 w Rumi Lucyna Penkowska.  
Nad prawidłowym przebiegiem konkur-
su czuwało jury w składzie: dr Michał 
Hinc (przewodniczący) i Roman Drzeż-
dżon – pracownicy Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie oraz Wojciech Miotke – 
wiceprezes rumskiego Oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego.
/raf/

Olimpiada o Kaszubach i Pomorzu
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi odbyła się 
Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu o zasięgu wojewódzkim. 
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Przyjdź i sprawdź ! 
Rumia ul. Grunwaldzka 108 CH Auchan Port Rumia

Standardowe kamery rejestrują światło i przekazują 
obraz zbliżony do rzeczywistego. To urządzenie jest 
inne – tworzy obraz na podstawie emitowanego lub 
odbijanego przez przedmioty (a także ludzi) promie-
niowania cieplnego. Taka właśnie kamera termowizyj-
na została niedawno przekazana przez miejski urząd 
na ręce rumskich strażaków. Sprzęt używany jest 
w wielu sytuacjach: poszukiwaniu zaginionych, lokali-
zacji źródła pożaru w silnie zadymionych pomieszcze-
niach i wielu innych. 
– W codziennej służbie kamera używana jest zarówno 
podczas pożarów, w celu lokalizacji ognia lub lokaliza-
cji rozgrzanych elementów, jak i w zadymionych po-
mieszczeniach, gdzie ułatwia odnalezienie osób po-
szkodowanych i pozwala ograniczyć zużycie wody, co 
diametralnie zmniejsza szkody popożarowe – wyjaśnia 
kapitan Tomasz Ziarek z Powiatowej Komendy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.
Jak podkreślają strażacy, kamera pozwala również na 
identyfikację najzimniejszych punktów, co sprawdza 
się podczas lokalizacji wycieku gazów sprężonych, ta-
kich jak popularna mieszanina propan-butan. Ponadto 
kamera świetnie sprawdza się w otwartej przestrzeni 
podczas poszukiwania osób zaginionych oraz umoż-
liwia nagrywanie obrazu z prowadzonych działań. Na-
grany w ten sposób materiał filmowy może zostać wy-
korzystywany w celach szkoleniowych.
Koszt takiej kamery to 20 tysięcy złotych, zakup zo-
stał w pełni sfinansowany ze środków urzędu miasta. 
W oficjalnym przekazaniu sprzętu uczestniczyli m.in. 
starosta wejherowski Gabriela Lisius, wicestarosta Ja-
cek Thiel oraz przewodniczący Rady Miejskiej Rumi 
Ariel Sinicki. Urządzenie pozostanie na wyposażeniu 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi.  /raf/

Fot. UM Rumia

TermowizyjNa kamera 
dla sTrażaków
Kamera, rejestrująca obraz na 
podstawie temperatury, trafiła 
w ręce rumskich strażaków.
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Wszystko za sprawą czwartej już edy-
cji Jarmarku Świątecznego, który po raz 
pierwszy zagościł przy domu kultury. 
Przygotowany przez urząd miasta pro-
gram artystyczny, dekoracje oraz licz-
ne atrakcje pozwoliły licznym wizytu-
jącym poczuć klimat zbliżającego się 
wielkimi krokami Bożego Narodzenia.
Wydarzenie rozpoczęło się w piątko-
we popołudnie (13 grudnia), uroczy-
stego otwarcia dokonali przedsta-
wiciele władz miasta: wiceburmistrz 
Piotr Wittbrodt oraz przewodniczący 
rady miejskiej Ariel Sinicki.
- Witam na oficjalnym otwarciu tego-
rocznego jarmarku. Zapewne jest to je-
dyna okazja, by złożyć państwu świą-
teczne życzenia, a chciałbym, aby 

był to dla was czas odpoczynku, prze-
myśleń i radości. Niech przy wigilijnym 
stole nie zabraknie waszych bliskich 
oraz przyjaciół. Natomiast miejski jar-
mark niech wprowadzi was w ten świą-
teczny nastrój - powiedział ze sceny 
wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.
Chwilę później z gośćmi przywitał się 
Święty Mikołaj, który do parku Staro-
wiejskiego przybył psim zaprzęgiem. 
Od tego momentu Jarmark Świą-
teczny można było uznać za oficjal-
nie otwarty dla odwiedzających.
Wśród bezpłatnych atrakcji, które były 
dostępne przez cały weekend, wymie-
nić można: fotobudkę, mini zoo, trady-
cyjną bożonarodzeniową stajenkę czy 
karuzelę. Każdy mógł także wykonać 

pamiątkowe zdjęcia ze świąteczny-
mi iluminacjami i dekoracjami w tle. 
O odpowiedni nastrój dbali również 
aniołowie na szczudłach oraz wspo-
mniany już Mikołaj, który rozsiadł się 
w saniach, oczekując na dzieci.
Z kolei na scenie niemal przez cały 
czas gościli lokalni artyści. Jako 
pierwsza wystąpiła pochodząca 
z Wejherowa wokalistka, kompozy-
torka, pianistka oraz uczestniczka 7. 
edycji „The Voice of Poland” - Moni-
ka Kitel. Wspólnie z młodymi artysta-
mi z Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wej-
herowie piosenkarka wykonała prze-
różne kolędy i pastorałki.
Na scenie, zgodnie z coroczną tra-
dycją, gościli również przedstawi-
ciele rumskich szkół i przedszkoli: 
chór z I Liceum Ogólnokształcące-
go w Rumi, chór ze Szkoły Podsta-
wowej nr 9, zespół „Bambo” ze Szko-
ły Podstawowej nr 10, a także dzieci 
z przedszkoli „Słoneczna Jedynka” 
oraz „Iskierka”.
Swój program artystyczny zaprezento-
wał także Miejski Dom Kultury w Rumi, 
a właściwie działające pod szyldem 
jednostki sekcje. Marzena Graczyk, 
która pełni funkcję instruktora i kie-
rownika artystycznego, przejęła scenę 
wspólnie z Chórem Kaszubskim „Ru-
mianie”, Chórem Rumskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku „Vox Universum” 
oraz Zespołem Wokalnym „Muzaika”. 
Z kolei związany z teatralną działalno-
ścią MDK-u Piotr Lewicki przygotował 

wraz z podopiecznymi przedstawienie 
oraz czytanie „Opowieści Wigilijnej”.
Zwieńczeniem scenicznych atrak-
cji były koncerty w wykonaniu fina-
listy projektów „Rumski Wokal” oraz 
„Kaszubski Idol” - Przemka Bruhna, 
mogącej pochwalić się tytułem „Za-
służeni dla kultury polskiej” Orkie-
stry Dętej Gminy Wejherowo, a także 
związanego z Rumią od ponad 80 lat 
Chóru „Lira” pod kierownictwem Ka-
tarzyny Januszewskiej.
Występy przeplatane były animacja-
mi przygotowanymi z myślą o naj-
młodszych oraz ich rodzicach. Chęt-
ni mogli także wziąć udział w kon-
kursach wokalnych, kolędy i utwory 
świąteczne wspólnie z artystami wy-
konywały przede wszystkim dzieci. 
Wszyscy „wokalni śmiałkowie” otrzy-

mali świąteczne upominki i zosta-
li nagrodzeni brawami. Na scenie za-
gościł także plenerowy ekran, na któ-
rym wyświetlony został film, bez któ-
rego wiele osób nie wyobraża sobie 
świąt, czyli „Kevin sam w domu”.
Ponadto przez cały weekend w ra-
mach jarmarku dostępne były liczne 
stoiska gastronomiczne oraz strefa 
z rękodziełem. Osoby odwiedzające 
park Starowiejski mogły się więc za-
opatrzyć w wyjątkowe świąteczne de-
koracje czy regionalne produkty, takie 
jak miody czy sery. Klientów nie bra-
kowało, a wielu z nich już zapowie-
działo swoją obecność podczas przy-
szłorocznego jarmarku, który ponow-
nie zostanie zorganizowany w parku 
Starowiejskim, przy MDK-u.
/raf/
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Świąteczna atmosfera na jarmarku
Przez trzy dni park Starowiejski w Rumi pełnił 
funkcję „świątecznego centrum” miasta.

Fo
t.

 U
M

 R
um

ia

Fo
t.

 U
M

 R
um

ia
Fo

t.
 U

M
 R

um
ia

Fo
t.

 U
M

 R
um

ia

Fo
t.

 U
M

 R
um

ia



7Czwartek, 19 grudnia 2019rumskiexpress

W Powiatowym Zespole Szkół nr 
2 im. Hipolita Roszczynialskiego 
w Rumi odbył się III Wojewódzki Kon-
kurs Kulinarny „Hipolit Chef”. Projekt 
skierowany jest do młodych kucha-
rzy, uczniów szkół o profilu gastro-
nomicznym, którzy mogą zaprezen-
tować swoje umiejętności szerszemu 
gronu odbiorców. 
Młodzież z techników gastronomicz-
nych z całego województwa przy-
gotowywała potrawy z nieznanych 
im wcześniej produktów. Tym razem 
głównym składnikiem dania konkur-
sowego była wątróbka. W zawodach li-
czyły się nie tylko umiejętności, ale też 
kreatywność i odporność na stres spo-
wodowana presją czasu. 
– Celem konkursu jest przede wszyst-
kim sprawdzenie umiejętności mło-
dych uczniów, rozbudzanie pomysło-
wości i kreatywności, a także  odkry-
wanie i promowanie talentów przy-
szłych kucharzy – mówi Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel.
Potrawy oceniało profesjonalne jury 
w składzie: Grzegorz Billot – z Hote-
lu Hilton w Gdańsku, Tomasz Leśniak 
– szef kuchni w Hotelu Szafir w Ja-
strzębiej Górze, Dorota Maciejewska 
– z firmy Gastrem, Lidia Klebba – dy-
rektor Hotelu Skipper w Rewie, Kry-
stian Sosnowski – szef kuchni w Ho-
telu Skipper w Rewie, Przedstawiciel 
– Polska Inicjatywa Kulinarna, Maciej 

Majzon-Wójtowicz – szef w Polskiej 
Akademii Czekolady w Łodzi – Bar-
ry Callebaut i Iwona Przybojewska 
Event by Ev. 
Laureatami tegorocznej edycji kon-

kursu zostali: Wojciech Niziński z Ze-
społu Szkół Hotelarsko-Gastrono-
micznych w Gdyni, Bartosz Krajew-
ski z Zespołu Szkół Hotelarsko-Ga-
stronomicznych w Gdańsku i Żaneta 

Grzenkowicz z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczy-
nialskiego w Wejherowie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali niespo-
dzianki od sponsorów. Najlepsi zaś 

będą mieli okazję odbyć staże w pre-
stiżowych restauracjach w naszym re-
gionie. W zmaganiach wzięło udział 
12 zdolnych uczniów z 6 szkół z woje-
wództwa pomorskiego.
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Oni znają tajniki gotowania
III Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Hipolit Chef” rozstrzygnięty. Przyszli kucharze zaprezentowali przed jury swoje umiejętności.
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Rok 2019 w Rumi 
 przegląd najważniejszych wydarzeń w mieście

Dobiega końca 2019 rok. To dobry czas na podsumowania, co zmieniło się przez ten czas w Rumi, czym żyli mieszkańcy i jakie najważniejsze inwestycje zrealizowano. 
Przypominamy też, jakie najważniejsze wydarzenia sportowe oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe zorganizowano w tym czasie. 

Styczeń
oRKiEStRa W CiEniU tRagEDii
Ten rok nie zaczął się szczęśliwie – radość z rekordo-
wej kwoty, zebranej podczas 27. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy przysłoniły tragicz-
ne wydarzenia, jakie rozegrały się w Gdańsku. 
Właśnie podczas Finału, na scenie, na oczach 
tysięcy osób uczestniczących w rado-
snym wydarzeniu, prezydent Gdańska Pa-
weł Adamowicz został ugodzony nożem. 
Mimo szybko udzielonej pomocy, prze-
wiezieniu do szpitala i natychmiastowej 
reanimacji prezydent zmarł. Szok, niedo-
wierzanie – to były najczęstsze reakcje 
mieszkańców Pomorza na brutalnjy atak 
nożownika, a następnie na informację 
o śmierci wieloletniego samorządowca. 
W całym kraju – także w Rumi – zorganizo-
wano marsze przeciw przemocy, wiece pa-
mięci na których wspominano zamordowane-
go Pawła Adamowicza oraz wiele innych wyda-
rzeń. W Rumi w symbolicznym wiecu ku pamięci 
prezydenta Gdańska uczestniczyło kilkaset osób. 
Dodajmy, że w mieście podczas Finału WOŚP udało się 
pobić kilka rekordów: największa kwota uzbierana w Rumi pod-
czas Finału, najwięcej oddanej krwi podczas jednej akcji i setki osób zapisanych 
do bazy honorowych dawców szpiku. Rumianie pokazali po raz kolejny, że mają 
wielkie serca i chca pomagać innym. 

Luty
RUMia SPoRtEM Stoi – JUbilEUSzoWa gala
Sportowcy, trenerzy i działacze sportowi zostali nagrodzeni. 
Jubileuszowa Gala Sportu, połączona z rozstrzygnię-
ciem plebiscytu „Na Najlepszego Sportowca i Tre-
nera Rumi Roku 2018”, była okazją do nagrodze-
nia osób działających na rzecz rumskiego śro-
dowiska sportowego. 
Uroczystość miała miejsce w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. I była 
podwójnie jubileuszowa. Gala Sportu od-
bywała się bowiem po raz dziesiąty, nato-
miast plebiscyt został zorganizowany po 
raz 25. Po raz kolejny organizatorzy kon-
kursu wybrali najlepszego trenera i spor-
towca roku. Podczas gali podkreślono, 
jak ogromne zmiany zaszły w Rumi przez 
te ćwierć wieku. Wówczas w mieście było 
tylko boisko i pawilon, a dziś jest hala wi-
dowiskowo-sportowa, pływalnia, boisko Sa-
los, boisko w Janowie, skatepark, miejsca do 
rekreacji, zaś miejski stadion przeszedł grun-
towną modernizację i doczekał się profesjo-
nalnej bieżni. Kandydatów do tytułu Najlepszego 
Sportowca i Trenera nominowała i wybierała w 16. ka-
tegoriach specjalna kapituła, powołana przez burmistrza 
miasta Michała Pasiecznego. Podczas imprezy ogłoszono wyni-
ki konkursu, a laureatom wręczono nagrody i wyróżnienia.
O tym, że sport jest w Rumi bardzo ważny, świadczy choćby to, ile ludzi prze-
wija się przez halę MOSiR-u, która przez kilkanaście godzin, 7 dni w tygodniu, 
jest pełna.

Kwiecień
PUbliCznE PiEniąDzE W RęKaCh MiESzKańCóW
Na co wydać 1,5 mln zł? To bardzo ważne pytanie, na które 
kolejny już raz odpowiadali rumianie. Przez cały kwie-
cień mieszkańcy Rumi mogli zgłaszać swoje propo-
zycje do szóstej już edycji Rumskiego Budżetu 
Obywatelskiego. W 2019 roku do BO wprowa-
dzono kilka istotnych zmian. 
Budżet Obywatelski w Rumi realizowany 
jest w formule metropolitalnej, co oznacza, 
że w wielu miastach i gminach obowiązują 
te same terminy składania wniosków oraz 
głosowania. Taka formuła upraszcza wie-
le spraw, na przykłąd związanych z dzia-
łaniami promocyjnymi. Wiele gmin może 
bowiem wspólnie podejmować rozma-
ite inicjatywy, aby poinformować miesz-
kańców o trwającym budżecie obywatel-
skim oraz zachęcić ich do wzięciu udziału 
w tej inicjatywie. Projekty oczywiście są róż-
ne w różnych miastach i gminach, ponieważ – 
jak wynika z samej idei budżetu obywatelskie-
go – są to propozycje o charakterze stricte lokal-
nym. Także każdy samorząd sam ustala kwotę, jaka 
jest do dyspozycji mieszkańców. W Rumi w kończącym 
się właśnie roku było to aż 1,5 mln zł.
Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje projekty w dwóch kategoriach: inwestycyj-
ne (tzw. twarde, typu założenie oświetlenia czy budowa boiska) oraz nieinwe-
stycyjne (tzw. miękkie, prospołeczne, jak np. organizacja festynu czy zajęcia 
dla jakiejś grupy osób). 

Marzec
to MiaŁa być REWolUCJa W KoMUniKaCJi
Na to czekało wielu mieszkańców Pomorza – w końcu, po 
kilkuu przesunięciach czasowych, wystartował systrem 
roweru metropolitalnego MEVO. Założenia były bar-
dzo optymistyczne – możliwość niedrogiego wy-
pożyczania rowerów na minuty, możliwość od-
stawienia go w wyznaczonych miejscach 
w innych miejscowościach które przystą-
piły do systemu, łatwa obsługa i płatność. 
To miał być najnowocześniejszy system 
w Europie. Miał, ale... coś nie wyszło. Już 
na początku były problemy zza małą ilo-
ścią rowerów (a zainteresowanie było 
ogromne), zbyt szybko rozładowujący-
mi się bateriami, problemami techniczny-
mi i nie zawsze poprawnie działającą apli-
kacją. Stopiowo system zaczął być popra-
wiany, ilość rowerów zwiększała się. Ale te 
zmiany były zbyt wolne i wciąż system nie 
działał tak, jak było to założone. Dlatego na 
przełomie października i listopada Zarząd Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot 
(OMGGS) zerwał umowę z firmą, która zajęła się 
wdrażaniem, a później obsługą rowerów i stacji parko-
wania. Co będzie dalej z rowerami miejskimi, z których chcia-
łoby korzystać tysiące mieszkańców Pomorza? Na razie nie wiadomo... Władze 
OMGGS wciąż zastanawiają się, w jaki sposób reaktywować system, aby zakupio-
ne już rowery i zainstalowane stacje postojowe od nowa służyły mieszkańcom. 
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Rok 2019 w Rumi 
 przegląd najważniejszych wydarzeń w mieście

Dobiega końca 2019 rok. To dobry czas na podsumowania, co zmieniło się przez ten czas w Rumi, czym żyli mieszkańcy i jakie najważniejsze inwestycje zrealizowano. 
Przypominamy też, jakie najważniejsze wydarzenia sportowe oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe zorganizowano w tym czasie. Lipiec

WaKaCJE i „niE” Dla PlaStiKU
Lipiec dla większości osób oznacza jedno – wakacje! 
To często czas relaksu, wypoczynku i wielu wyda-
rzeń kulturalno rozrywkowych. W Rumi po raz 
kolejny zorganizowano „Lipiec w Rumi”, czyli 
cykl weekendopwych imprez, które przycią-
gają tłumy mieszkańców i turystów. W tym 
roku cykl wydarzeń zapoczątkował nie-
zwykle energetyczny, momentami wzru-
szający i nostalgiczny, a na pewno wyjąt-
kowy i niezapomniany koncert Beaty Ko-
zidrak. Przed gwiazdą wieczoru na sce-
nie wystąpili kompozytorka i wokalistka 
Weronika Korthals-Tartas oraz Polska Or-
kiestra Muzyki Filmowej pod batutą Prze-
mysława Pasternaka. Kolejne wydarzenia 
z cyklu „Lipiec w Rumi” to Festiwal Świa-
tła i dwudniowy zlot food trucków połączo-
ny z koncertem DJ-a C-Bool’a. Także w lip-
cu zapoczątkowano ważną akcję proekologicz-
ną „Rumia wolna od plastiku”. Plastikowe butelki, 
kubki i opakowania z tworzyw sztucznych to coraz 
większy problem na skalę zarówno lokalną, ale i ogólno-
światową. Władze Rumi, aby walczyć z zalewającą nas „rzeką” 
odpadów, postanowiły ograniczyć używanie tworzyw sztucznych. Zaczęli od sie-
bie - plastikowe opakowania, sztućce, naczynia i butelki zaczłęły na dobre znikać 
zarówno z Urzędu Miasta Rumi, jak i wszystkich podległych jednostek. Zastąpio-
no je ekologicznymi produktami wielokrotnego użytku. 

Sierpień
MiEJSKi StaDion Po REMonCiE
To kolejna z dużych i bardzo ważnych inwestycji w mieście, które 
zakończono w tym roku. Modernizacja miejskiego stadio-
nu w Rumi stała się faktem. Obiekt został gruntownie 
wyremontowany i zyskał nową bieżnię. Pod koniec 
sierpnia mieszkańcy mogli już korzystać z od-
nowionego obiektu, zaś uroczyste, oficjalne 
otwarcie, miało miejsce w kolejnym miesiącu. 
Prace trwały kilkanaście miesięcy, a ich za-
kres był ogromny. Po zakończeniu obiekt 
przeszedł wszystkie niezbędne odbio-
ry i został oficjalnie przekazany do dys-
pozycji mieszkańców. Koszt inwestycji, 
dzięki której powstała m.in. nowa bież-
nia i odwodnienie, to ponad 5 milionów 
złotych. Jednym z powodów, dla któ-
rych przebudowa stadionu była niezbęd-
na, był brak odwodnienia. Każdorazowo 
po intensywnych opadach deszczu obiekt 
praktycznie nie nadawał się do użytku. Dru-
gim poważnym mankamentem była bieżnia - 
żwirowa nawierzchnia utrudniała treningi lekko-
atletyczne uczniom i zawodnikom lokalnych klu-
bów sportowych. Obydwa problemy zostały ostatecz-
nie rozwiązane. Wykonano odwodnienie oraz wybudowa-
no bieżnię od nowa. Teraz ma ona nawierzchnię z czerwonego 
tartanu, czyli specjalnego tworzywa poliuretanowego, które jest niezwykle odpor-
ne na ścieranie a także jest bezpieczne dla osób trenujących na obiekcie. 

Czerwiec
oDbloKoWać tEREny PRzEMySŁoWE
Rozpoczęła się budowa bardzo ważnej – z punktu widzenia 
rozwoju miasta i aktywizacji terenów przemysłowych 
– ulicy. Koszt całego zadania to ponad 15 milio-
nów złotych. Przebudowa ulicy Kazimierskiej (bo 
o niej mowa) to od dawna wyczekiwana inwe-
stycja. Jest bardzo ważna, ponieważ odblo-
kuje największe w mieście, określone w pla-
nach zagospodarowania przestrzennego, 
tereny przemysłowo-usługowe. W 2017 
roku Rada Miejska Rumi zdecydowała 
o powołaniu spółki Rumia Invest Park, by 
kompleksowo zająć się tą sprawą. Spół-
ka od momentu powołania przygotowy-
wała się do maksymalnego wykorzysta-
nia potencjału tych terenów. Podejmuje 
też szereg działań, mających na celu przy-
ciągnięcie inwestorów do Rumi. W czerwcu 
prace budowlane się rozpoczęły, na ul. Kazi-
mierską wjechał ciężki sprzęt budowlany. 
Przedstawiciele władz miasta podkreślają, 
że inwestycja przyniesie wiele korzyści. Gdy 
na terenach w pobliżu budowanej ulicy powstaną 
zakłady przemysłowe, pojawią się też nowe miejsca 
pracy (m.in. dla mieszkańców Rumi), ponadto budżet mia-
sta będą zasilać dodatkowe wpływy z podatków. Ulica Kazimierska spowodu-
je skomunikowanie terenów, które od ponad 20 lat są przeznaczone pod prze-
mysł i usługi. To ok. 50 ha. 

Maj
WyboRy i WęzEŁ intEgRaCyJny
Ten miesiąc to dwa najistotniejsze wydarzenia. Pierwsze nie 
tylko dla Rumi – mowa o wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego, które odbyły się pod koniec marca. Ru-
mianie nie zawiedli i udali się do urn, w mieście 
odnotowano bardzo wysoką frekwencję. 
Drugiw wydarzenie, które wpłynie znacząco 
na rozwój miasta, a w szczególności na ko-
munikację i transport, to rozpoczęcie bu-
dowy węzła integracyjnego w Rumi Ja-
nowie. Rozpoczęły się prace związane 
z przygotowaniem terenu pod najwięk-
szą w historii Rumi inwestycję. Węzeł zin-
tegruje komunikację publiczną oraz sa-
mochodową, zmniejszy korki na drogach 
w mieście oraz umożliwi łatwą przesiad-
kę z jednego środka transportu na inny. 
Budowa węzła wiąże się też z koncentra-
cją różnych środków transportu w jednym 
miejscu, połączeniem tunelem dwóch części 
miasta i znacznym zwiększeniem ilości miejsc 
parkingow ych. Spore udogodnienia czekają też 
rowerzystów. Celem inwestycji jest przede wszyst-
kim usprawnienie ruchu drogowego oraz modernizacja 
okolicznej infrastruktury. A tunel,. Który powstanie, zlikwiduje 
niekorzystny podział miasta – obecnie jest bowiem podzielonma torami kolejowy-
mi, tunel ułatwi przemieszczanie się z jednej części do drugiej bez konieczności 
objeżdżania i stania w korkach. 
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Listopad
„ŚMiECioWa REWolUCJa” WEJDziE W żyCiE
Już niedługo czeka nas „śmieciowa rewolucja”. Wią-
że się to ze wzrostem cen i nowymi obowiąz-
kami dla wszystkich mieszkańców. Jedna 
z najważniejszych nowości, która została 
wprowadzona rządową ustawą, to obo-
wiązkowa segregacja odpadów. Dziś 
segregacja jest dobrowolna, przy 
podpisywaniu umowy na od-biór 
odpadów wystarczyło zadeklaro-
wać, czy oddaje się segregowane, 
czy zmieszane. Różnica była tyl-
ko w cenie, jaką trzeba było za-
płacić za usługę odbioru odpa-
dów. Już niedługo takiej moż-
liwości nie będzie, segregować 
będzie musiał każdy, a za niedo-
stosowanie się do nowych prze-
pisów będą grozić wysokie kary fi-
nansowe. Autorzy zmian tłumaczą, 
że z segregacją odpadów w Polsce nie 
jest najlepiej, a przepisy unijne nakłada-
ją na nasz kraj bardzo wyśru-bowane wy-
mogi w tym zakresie. Druga istotna zmiana to 
cena. Zmieniło się wiele czynników, któe na tę cenę 
wpływają, dlatego praktycznie wszystkie samorządy aktualizu-
ją cenniki i podnoszą stawki. Także Rumia musiała podjąć taką decyzję, a przed-
stawiciele samorządów wyjaśniają mieszkańcom, skąd biorą się takie, a nie inne 
stawki. Przypomnijmy, że przepisy wyraźnie mówią, iż wszelkie poniesione przez 
samorządy koszty za gopspodarkę odpadami muszą się bilansować z opłatami 
pobieranymi od mieszkańców. 

Wrzesień
StaWiaJą na bEzPiECzEńStWo i EKologię
We wrześniu ruszyła przebudowa ważnego i jednocze-
śnie niebezpiecznego skrzyżowania. Prace drogo-
we w obrębie zbiegu ulic Starowiejskiej, Wy-
bickiego i Roszczynialskiego w Rumi mia-
ły w założeniu poprawić bezpieczeń-
stwo. To inwestycja, która od dłuższe-
go czasu była wyczekiwana przez 
mieszkańców i kierowców. Do tej 
pory było to bowiem jedno z naj-
niebezpieczniejszych skrzyżo-
wań w mieście, gdzie dochodziło 
do wielu kolizji i wypadków. Prze-
budowa początkowo była pla-
nowana na 2018 rok, ale wów-
czas się to nie udało ze względu 
na nieplanowane wydatki spowo-
dowane rządowymi obciążeniami. 
W końcu inwestycja mogła się roz-
począć. Rumski samorząd przezna-
czył na to środki ze swojego budże-
tu oraz pozyskał dofinansowanie z urzę-
du marszałkowskiego. Także we wrześniu 
miasto włączyło się w akcję promującą zbio-
rowy i ekologiczny transport - Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu. Podczas cyklu wydarzeń 
zachęcano mieszkańców do ruchu na świeżym powietrzu, zwracano też uwagę na 
bezpieczeństwo na drogach. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji ogólnokrajo-
wej akcji było „Chodź z nami”. Zwieńczeniem akcji był Dzień bez Samochodu oraz 
festyn dla mieszkańców. 

Październik
KolEJnE WyboRy, KolEJnE inWEStyCJE
W październiku odbyły się kolejne ważne wybory – tym 
razem parlamentarne. Od ich wyniku zależało, jaka 
będzie polityka państwa przez najbliższe lata 
i kto zasiądzie w ławach parlamentyarnych. 
A to ma przecież wpływ dosłownie na 
każdego – warto więc było wziąć swój 
los we własne ręce i pójść zagłoso-
wać. O to, aby rumianie jak najlicz-
niej uczestniczyli w wyborach, za-
chęcali sami politycy, ale też sa-
morządowcy. I tym razem miesz-
kańcy Rumi nie zawiedli i bardzo 
licznie stawili się przy urnach 
w niedzielę wyborczą. 
Kolejną ważną dla rozwoju mia-
sta i dla samych mieszkańców 
sprawą było pozyskanie przez po-
wiat wejherowski kolejnych pienię-
dzy z budżetu centralnego na budo-
wę dróg. Dotację przyznano dla kilku 
gmin z powiatu, z tego Rumia otrzyma-
ła ponad 1 mln zł. Łącznie kilka milionów 
złotych z Funduszu Dróg Samorządowych 
otrzymały samorządy: powiatu wejherowskiego, 
Rumi, Redy, Lini i Szemuda. Rumia dostała ponad 1 mln 
zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Żwirki i Wigury. Jak podkreślał Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi, nawierzchnia tej ulicy była w wielu miejscach bardzo 
spękana, w związku z czym w niedalekiej przyszłości samorząd musiałby ponieść 
bardzo duże koszty związane z łataniem dziur. Dzięki dotacji możliwa stała się 
kompleksowa przebudowa. 

Grudzień
RUMia MięDzynaRoDoWą StoliCą SiŁy
To jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na 
świecie, a zorganizowane zostało właśnie w na-
szym mieście! Do Rumi zjechało się ok. 800 
zawodnikó z całego świata, aby rywalizo-
wać w siłowaniu się na rękę. Wydarze-
nie ma międzynarodową rangę, moż-
na było podczas niego obserwować 
zmagania siłaczy i siłaczek z ca-
łego świata. Polacy zdobyli w za-
wodach aż 158 medali w amator-
skich mistrzostwach świata, 3 
medale w turnieju zawodowym 
Złoty Tur World Cup oraz odnie-
śli zwycięstwo w finale turnie-
ju Vendetta TOP 8 Professional 
Armwrestling League. 
Armwrestling, czyli siłowanie na 
rękę, to typowy sport walki, w któ-
rym oprócz siły niebagatelną rolę od-
grywa technika, taktyka oraz odpor-
ność psychiczna. Walczy się na prawą, jak 
i na lewą rękę. W Polsce jest to wciąż młoda 
dyscyplina, ale dynamicznie się rozwija. Zwień-
czeniem tego wielkiego święta armwrestlingu były 
finałowe walki kategorii Open (bez podziału na kategorie wagowe) zawodowe-
go turnieju Vendetta Top 8 organizowanego przez Professional Armwrestling Le-
ague. Imprezy eliminacyjne odbyły się wcześniej w Chinach i Malezji, a finałowe 
walki o konkretne miejsca odbyły się właśnie w Rumi. O wydarzeniu szerzej pisze-
my na str. 16 bieżącego wydania Expressu Rumskiego, tam także zamieściliśmy 
więcej zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia. 
Rafał Korbut
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Prawa dzieci - to ważne!

W Rumi tego dnia urząd miasta od-
wiedzili uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10 im. Jana Brzechwy 
w Rumi. Podczas wizyty rumianie 
propagowali zapisy międzynarodo-
wych ustaleń, które zostały stworzo-
ne z myślą o wszystkich dzieciach.
Celem tego międzynarodowego świę-
ta jest upamiętnienie uchwalenia De-
klaracji Praw Dziecka z 1959 roku 
oraz Konwencji o Prawach Dziec-
ka z 1989 roku. Do inicjatywy, orga-

nizowanej przez UNICEF Polska, do-
łączyło ponad 3000 placówek edu-
kacyjnych chcących uczcić właśnie 
30. rocznicę uchwalenia wspomnia-
nej konwencji.
Młodzi rumianie przygotowali krót-
kie wystąpienie, podczas którego 
propagowali wiedzę na temat opie-
ki i ochrony najmłodszych mieszkań-
ców Ziemi. Dodatkowe pytania za-
dawał uczniom wiceburmistrz Piotr 
Wittbrodt.

– Dzieci w każdym przypadku wyka-
zały się wiedzą, naprawdę solidnie 
się przygotowały – podkreśla zastęp-

ca burmistrza. – To pokazuje, że jest 
to szczególny dzień, w którym warto 
się wsłuchać w otaczające nas dzieci, 

akcentować ich prawa i podejmować 
działania na ich rzecz.
/raf/

Co roku na całym świecie obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
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tradycją stało się już, że mniej więcej miesiąc przed świętami rumia-
nie pozbywają się zbędnych rzeczy, zalegających w ich szafach. 

Prawdziwe skarby z rumskich szaf

Podczas piątej już edycji „Rumskiej 
Szafy Otwartej” można było kupić 
ubrania, zabawki, książki, sprzęt spor-
towy, wyroby rękodzielnicze czy arty-
kuły gospodarstwa domowego. Akcja 
kolejny raz przyciągnęła tłumy.
Tym razem była to „mikołajkowa” 
edycja Rumskiej Szafy. W hali wido-
wiskowo-sportowej MOSiR-u próżno 
było szukać skrawka wolnego miej-
sca – każdy metr zajęty był przez sto-

iska sprzedajćych, pomiędzy którymi 
przez kilka godzin przewijali się po-
tencjalni kupujący. 
Głównym celem akcji, organizowanej 
przez rumskie Stowarzyszenie Ludzi 
Aktywnych, jest umożliwienie miesz-
kańcom sprzedaży, wymiany oraz za-
kupu przedmiotów, które zalegają 
w szafach, szufladach, strychach czy 
piwnicach. 
– Mieliśmy ponad 120 wystawców, czy-

li mieszkańców proponujących swo-
je skarby. Byli też rękodzielnicy, usłu-
godawcy, cała strefa dla rodzin, strefa 
dobroczynna, mnóstwo zajęć i warsz-
tatów dla dzieci, a także Święty Mikołaj 
i Olaf z Krainy Lodu – wymienia Mał-
gorzata Klawiter-Piwowarska, prezes 
Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych.
Ponowne wprowadzanie do obiegu 
używanych przedmiotów nie jest jed-
nak jedynym celem „Rumskiej Sza-
fy Otwartej”. Organizatorzy chcą bo-
wiem dbać o środowisko naturalne, 
a także integrować rumian oraz pro-

pagować przedsiębiorczość. W tym 
celu przeprowadzone zostało szko-
lenie pt. „Jak stworzyć sklep, którzy 
pokochają klienci?”. Podczas warszta-
tów chętni mogli zaczerpnąć wiedzy 
o biznesie stacjonarnym oraz interne-
towym, a także o technikach sprzeda-
ży i obsługi klienta.
– Mam nadzieję, że wszystkim się po-

dobało. Ogromnie dziękuję osobom 
zaangażowanym w organizację wy-
darzenia i jednocześnie zapraszam 
mieszkańców, by dołączali do nasze-
go stowarzyszenia. Pamiętajcie, że 
razem możemy jeszcze więcej – pod-
sumowuje Małgorzata Klawiter-Pi-
wowarska.
/raf/
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„Ósemka Przedszkolakowi - Olimpiada 
u Mikołaja” to nie tylko zawody spor-
towe, ale też wspólna zabawa i świą-
teczna atmosfera. Podczas wydarzenia 
doskonale bawią się i ci najmłodsi, i ci 
nieco starsi. Ale to przede wszystkim 
Olimpiada dla przedszkolaków. 
Skąd wzięła się nazwa imprezy? Począt-
kowo wydarzenie nazywało się „Gimna-
zjalista Przedszkolakowi”. Uczniowie 
i nauczyciele  z Gimnazjum nr 1 w Rumi 
postanowili zrobić coś dla młodszych 
dzieci. Narodził się więc pomysł, aby 
„to coś” to były to zawody sportowe dla 
przedszkolaków. W organizację włączył 
się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
co umożliwiło rozegranie zawodów wła-
śnie na hali MOSiR-u. Później pomysło-

dawcy zachęcili rówieśników z innych 
rumskich szkół, aby ci włączyli się w or-
ganizację zawodów. 
Impreza nazywa się także „Olimpia-
dą u Mikołaja”, gdyż zawiera elemen-
ty sportowe i świąteczne. Obecnie 
przygotowuje ją Szkoła Podstawowa 
nr 8 (wciąż przy współpracy z MO-
SiR Rumia), gdyż po reformie gimna-
zjum przestało istnieć, a szkoła zosta-
ła przeobrażona w SP nr 8. 
W tegorocznej edycji wydarzenia 
wzięli udział wychowankowie rum-
skich przedszkoli i szkół podstawo-
wych. Olimpiada zaczęła się uroczy-
stym powitaniem przez Marzenę Gór-
ską dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
8, Jolantę Król dyrektor MOSiR Rumia, 

Marcina Kurkowskiego zastępcę bur-
mistrza Rumi oraz Wojciecha Grzesz-
czaka, przedstawiciela sieci sklepów, 
która jest sponsorem. 
Po krótkiej rozgrzewce uczestnicy 
przeszli do poszczególnych konkurencji 
i rozpoczęli zawody. Dzieci rywalizowa-
ły w prostych konkurencjach, jak rzut 
do celu, bieg z jajkiem czy podrzucanie 
kolorowej płachty wypełnionej piłecz-
kami. Sportowym zmaganiom towarzy-
szył głośny doping, który prowadzili ze-
brani na trybunach rówieśnicy zawod-
ników. Nie zabrakło nie tylko oklasków, 
okrzyków i transparentów, ale i muzyki, 
świątecznych przebrań i nagród.
– Jest to wspaniałe wejście w ten świą-
teczno-noworoczny czas. Zawsze trak-

tuję tę olimpiadę jako początek tego 
chyba najprzyjemniejszego w ciągu 
całego roku okresu – powiedział Mar-
cin Kurkowski, wiceburmistrz Rumi. – 
Bez zaangażowania wielu osób nie by-
łoby to możliwe, dlatego bardzo dzię-
kuję wszystkim, którzy dołożyli cegieł-
kę do organizacji tego wydarzenia.
Olimpiada zakończyła się wręczeniem 
nagród medalistom oraz przedstawie-
niem „Opowieść Wigilijna” w wykona-
niu teatru ze Szkoły Podstawowej nr 
8 w Rumi.
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Wyjątkowe – bo przygotowane przez uczniów szkół podstawowych dla swoich 
młodszych koleżanek i kolegów - zawody sportowe rozegrano w Rumi.

Uczniowie przedszkolakom

– Cieszę się, że już po raz 17-ty orga-
nizujemy tę imprezę tutaj, w hali wi-
dowiskowo-sportowej MOSiR Rumia. 
Dzięki temu możemy pokazać naj-
młodszym, dlaczego warto nas od-

wiedzać, ale także możemy dzielić z nimi radość ze sportowej rywa-
lizacji. Jest to bardzo kreatywna i cenna inicjatywa, bo to właśnie 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Rumi prowadza i sędziują 
konkurencje sportowe przedszkolakom. Ideą imprezy jest zachęcanie 
od najmłodszych lat do uczestnictwa w zajęciach fizycznych. A MO-
SiR wspiera wszelkie działania, które integrują najmłodszych i za-
chęcają ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Jolanta Król, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rumi:

”
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

wy b.dobry stan, 80x185, niebieski, 
450 zł, tel. 507 486 424

SPRzEDaM niebieską pufę 
z pojemnikiem i oparciem,  80 zł, 
tel. 507 486 424

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

SPRzEDaM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 
58 714 41 54

SPRzEDaM materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

SPRzEDaM grobowiec w Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

SPRzEDaM

PoSzUKUJę WynaJąć

PoSzUKUJę do wynajęcia miesz-
kanie 2 pokojowe, 2 osoby po 50-
tce, tel. 605 966 593

WynaJMę

PoKóJ do wynajęcia, Rumia, tel. 
694 642 709

MiESzKaniE do wynajęcia, Rumia, 
tel. 694 642 709

WynaJMę garaż na stałe, tel. 608 
482 653

WynaJMę mieszkanie, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka 35m2, piwnica, 
kotłownia, cena 800 zł, Luzino,  tel. 
570 009 915

KUPię

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

MOTORYZACJA

SPRzEDaM

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

Piaggio/VESPa Ciao, skuter, 1 os. 
2T, 1995 r., czarny, cena 1616 zł, So-
pot, tel. 574 797 077

VolKSWagEn Polo 1,4 1998 r., 
stan bardzo dobry, przegląd ma, ta-
nio sprzedam, tel. 58 672 34 13, 501 
549 579

KUPię

innE

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRzEDaM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 505-
56-70-34 

USŁUGI

USŁUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPaKoWania jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

PRoFESJonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

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

WDoWa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego fi-
nansowo i mieszkaniowo, zmoto-
ryzowanego. Na SMS nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

RÓŻNE

SPRzEDaM drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

SŁoMa w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

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

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

SianoKiSzonKa w balotach, 
120x12, sucha, 80zł, Szemud, tel. 
510 751 837

Siano w balotach, 120x120, sucha, 
70zł, tel. 510 751 837

SPRzEDaM tapczan jednoosobo-

EXPrESS rUMSKI
REDAKCJA
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZ: 
Rafał Korbut
r.korbut@expressy.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

SEKREtARZ DS. ADmINIStRACyjNyCh:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl, tel. 660 731 138

DRUK Polska Press, oddział w Bydgoszczy

NAKŁAD 7 500 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ISSN: 2544-9699

WYDAWCA:
PR mEDIA GROUP Sp z o.o Aleja Zwycięstwa 
24, 80-219 Gdańsk
NIP 584-273-75-19

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl



15Czwartek, 19 grudnia 2019rumskiexpress

Ponad 500 osób uczestniczyło w corocznej, najstarszej imprezie biegowej w mieście.

Pobiegli dla pokoju

Na starcie stanęli biegacze w najróż-
niejszym wieku – od najmłodszych 
do zaawansowanych wiekiem - XXXV 
Bieg Pokoju za nami! Nawet tempera-
tura (a było minus 2 stopnie!) nie od-
straszyła amatorów biegania, którzy 
tłumnie stawili się, by przebiec wy-
znaczoną trasę.
Tym razem już po raz drugi Bieg Po-
koju wszedł w skład Kaszubskiego 
Grand Prix Małego Trójmiasta. Za-
wodnicy pobiegli po bardzo cieka-
wej, liczącej 5 km leśnej trasie, któ-

rej start został wyznaczony na pola-
nie przy karczmie Zochlina. Oprócz 
wszystkich tradycyjnych kategorii 
organizatorzy przewidzieli dodatko-
wo kategorię OPEN w biegu i  kon-
kurencję nordic walking. Zawodnicy 
otrzymali nagrody finansowe ufun-
dowane przez Miasto Rumia. Szcze-
gólnie wyróżnieni mogli się czuć naj-
młodsi uczestnicy, dla których prze-
widziano specjalne nagrody. Na 
zziębniętych czekała gorąca kawa, 
herbata i poczęstunek.

W biegu na 5 km zwyciężył Maciej Ku-
biak z Redy z czasem 0:17:55. Drugi li-
nię mety przekroczył Michał Czapiński 
z Redy (klub BIKEUP) z czasem 0:18:12, 
a trzeci Paweł Tomeczkowski z Rumi 
z czasem 0:19:19. Najszybszą z pań 
była Joanna Rutkowska z Luzina. Dy-
stans 5 km pokonała w czasie 0:22:25. 
W biegu Nordic Walking zwyciężył Ro-
man Dawidowski z Pucka z czasem 
0:33:16, drugi był Adam Kuźmicz z Go-
ścicina, który trasę przebiegł w cza-
sie 0:33:18, natomiast trzecie miejsce 

z czasem 0:34:57 wywalczył Łukasz 
Jaroń z Gdańska. Wśród pań najszyb-
sza była Katarzyna Owczarek z Kosa-
kowa z czasem 0:07:21. 

W tym roku bieg cieszył się sporą fre-
kwencją - wzięło w nim udział 550 
osób. 
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Tenisowe mistrzostwa pamięci Zienkiewicza
najstarszymi zawodami w tenisa stołowego w mieście są otwarte 
Mistrzostwa Rumi. W tym miesiącu zostały rozegrane już po raz 36. 

Mistrzostwa tradycyjnie zgromadziły miło-
śników tenisa stołowego w hali MOSiR Ru-
mia. W siedmiu kategoriach rywalizowało 
56 zawodników.
Przypomnijmy, że tenis stołowy jest w na-
szym mieście nierozłącznie związany z na-
zwiskiem Jerzego Zienkiewicza – człowieka, 
który na  zawsze zostanie w pamięci miesz-
kańców i współpracowników jako przyjaciel 
tej dyscypliny sportu Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego. W Rumi odbywa się nawet Me-
moriał poświęcony jego pamięci. 
Jerzy Zienkiewicz 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 wspiera-
ła drużynę młodych piłkarzy z Redy. Potem 
rozpoczął współpracę z Klubem ,,Viking” 
Rumia jako sponsor koszykarzy, a później 

z drużyną „Kager” Gdynia.
To właśnie z inicjatywy Jerzego Zienkiewi-
cza oraz ks. Jacka Pływacza w 2011 r. zosta-
ła zreaktywowana sekcja tenisa stołowego 
SL SALOS Rumia. Dwa lata później powsta-
ło Stowarzyszenie Sportowe Akademia Te-
nisa Stołowego ,,Małe Trójmiasto”.
Jerzy Zienkiewicz, jako założyciel tej in-
stytucji, od samego początku nakreślił 
plan jej działania i do końca swojego życia 
pełnił funkcję jej prezesa. Wspierał finan-
sowo młodych adeptów tenisa stołowe-
go. Ciągle poszukiwał nowych rozwiązań 
w celu poprawy warunków do trenowania 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Za swo-
ją działalność był wielokrotnie nagradza-
ny w konkursach na sponsora i działacza 
sportowego Rumi.
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WyniKi:
Dzieci rocznik 2010 i młodsze: 
I - Martyna Stosio, GKTS Gdańsk, II - 
Adrian Lunkowski, UKS Orlik Gdańsk, 
III - Nadia Presz, 
GKTS Gdańsk

Dzieci roczniki 2007 – 2009:  
I - Piotr Sękowski, AWFiS Gdańsk, II 
- Jakub Krzepota, UKS Orlik Gdańsk, 
III - Szymon Białk, 
Orlik GD

Młodzież roczniki 2004 – 2006: I - 
Krzysztof Bohn, ATS Rumia, II - Jan 
Sękowski, AWFiS Gdańsk, III - Oskar 
Polcyn, ATS Reda

Juniorzy roczniki 2000 – 2003: 
I - Katarzyna Płotka, GOSRIT Luzino, 
II - Jaśmina Socha, 
UKS Orlik Gdynia

Dziewczęta: 
I - Magda Płotka, GOSRiT Luzino, II - 
Adrianna Licbarska, MRKS Gdańsk, III 
- Małgorzata Fidala, Lębork

Dorośli do 45 lat: 
I - Przemysław Perzyński, ATS Rumia, 
II - Jarosław Mras, III - Adam Dudzicz, 
ATS Rumia

Dorośli powyżej 45 lat: 
I - Tomasz Malinowski, ATS Rumia, II 
- Marek Andrzejczak, ATS Rumia, III - 
Marek Rybaczek, Luzino

Jeden z grudniowych dni w rumskim MOSiR-ze 
upłynął pod znakiem zawodów sportowych dla 
uczniów klas integracyjnych, przygotowanych 
przez Szkołę Podstawową nr 6 w Rumi dla uczcze-
nia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnospraw-
nych. Warto dodać, że na co dzień w „szóstce” jest 
aż 21 oddziałów integracyjnych. Tuż po zakoń-
czeniu zawodów rozpoczęły się Mistrzostwa Rumi 
Dzieci i Młodzieży w Halowej Lekkiej Atletyce, 
w których wzięli udział podopieczni rumskich pla-
cówek edukacyjnych.
/raf/

rywalizowali 
NiepełNosprawNi
za oknem szaro i ponuro, ale 
nie w Miejskim ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Rumi.
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Wielka siła Polaków!
Amatorzy i zawodowcy w siłowaniu na ręce przez cztery dni walczyli w Rumi podczas międzynarodowych zawodów. 

158 medali Polaków w amatorskich mi-
strzostwach świata, 3 medale w tur-
nieju zawodowym Złoty Tur World 
Cup oraz zwycięstwo Aleksa Kurde-
chy w finale turnieju Vendetta TOP 8 
Professional Armwrestling League – 
tak można podsumować zakończone 
w Rumi  czterodniowe zawody w siło-
waniu na rękę. Do Polski przyjechało 
ponad 800 zawodników i zawodniczek 
z 34 krajów. 
Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi gościła najlepszych 
armwrestlerów już po raz piąty. Jak za-
pewniają organizatorzy, były to najsil-
niej obsadzone zawody w historii tej 
dyscypliny sportu. W tym roku Puchar 
Świata Zawodowców Złoty Tur World 
Cup poprzedzony został Mistrzostwa-
mi Świata w Armwrestlingu oraz Para-
Armwrestlingu.
Przypomnijmy: armwrestling, czyli si-
łowanie na rękę, to typowy sport wal-
ki, w którym oprócz siły niebagatelną 
rolę odgrywa technika, taktyka oraz 
oczywiście odporność psychiczna. 
Walczy się na prawą, jak i na lewą rękę. 
To sport popularny na całym świecie, 
w wielu krajach na uczelniach sporto-
wych funkcjonują katedry armwrestlin-
gu, a sport ten finansowany jest cen-
tralnie. W Polsce jest to sport jeszcze 
młody, ale dynamicznie się rozwija. 
Pierwsze dwa dni zawodów w Rumi na-
leżały do amatorów. W mistrzostwach 
świata wystartowało ponad 600 za-
wodników i zawodniczek – seniorzy, 
juniorzy, mastersi i grand mastersi oraz 
zawodnicy niepełnosprawni. W każdej 
kategorii wiekowej zawodnicy byli po-
dzieleni na wiele kategorii wagowych, 
walczono na obie ręce, stąd też tak 
wiele kompletów medali. Polska wy-
stawiła zawodników niemal we wszyst-
kich kategoriach, łącznie nasza repre-
zentacja liczyła 116 osób. Wielką siłę 
Polacy pokazali w kategoriach junior-
skich, w których zdobyli aż 73 medale! 
W kategoriach dla niepełnosprawnych 
- 35 medali, w tym 14 złotych. 
Wśród seniorów Polska miała kilku 
bohaterów podczas tych zawodów. 
Niespodziankę sprawiła Małgorza-
ta Ostrowska (Spartan Armwrestling 
Club Strzegom), która w kategorii 57 
kg zdobyła mistrzostwo świata na pra-
wą rękę i srebro na rękę lewą. Następ-
nie zawodniczka ze Strzegomia spró-

bowała swych sił wśród zawodowców 
na turnieju Złoty Tur World Cup i wy-
walczyła srebrny medal na prawą rękę. 
Bohaterką mistrzostw była Marlena 
Wawrzyniak. Zawodniczka klubu Arm 
Fanatic Sport Grudziądz wraca z Rumi 
z czterema złotymi medalami, które 
zdobyła w rywalizacji na prawą i lewą 
rękę, zarówno wśród seniorek, jak 
i w kategorii Masters. 
Bardzo widowiskowe walki toczył też 
klubowy kolega Marleny, Sławomir Ma-
las. Zawodnik Arm Fanatic Sport Gru-
dziądz zdobył mistrzostwo świata na 
lewą rękę w kat. 70 kg pokonując w fi-
nale po niezwykle zaciętej walce Hu-
seyna Amanli z Azerbejdżanu. Malas 
z bardzo dobrej strony zaprezento-
wał się także w rywalizacji zawodow-

ców, gdzie doszedł do finału zarówno 
na prawą, jak i na lewą rękę. Obie wal-
ki finałowe przegrał z faworyzowanym 
Mindaugasem Tarasaitisem (Litwa), ale 
z turnieju Złoty Tur wyjeżdża z dwoma 
srebrnymi medalami.
W Rumi świetnie walczył też Tomasz 
Szewczyk (SDS Tomaszów Mazo-
wiecki), który w kat. 86 kg zdobył mi-
strzostwo świata na prawą rękę, a na 
lewą był trzeci. Wielki talent potwier-
dził również Piotr Harkabuzik, który 
od niedawna startuje wśród seniorów. 
Zawodnik klubu Niedźwiedzie Orawy 
w pięknym stylu wygrał kategorię 95 
kg na lewą rękę.
Zwieńczeniem tego wielkiego świę-
ta armwrestlingu były finałowe wal-
ki kategorii Open (bez podziału na ka-

tegorie wagowe) zawodowego turnie-
ju Vendetta Top 8. Imprezy elimina-
cyjne odbyły się wcześniej w Chinach 
i Malezji, a finałowe walki o konkret-
ne miejsca odbyły się właśnie w Rumi. 
W tej światowej elicie znalazł się Polak, 
Aleks Kurdecha. 29-latek zmierzył się 
w walce o 7 miejsce z legendą armwre-
stlingu, wielokrotnym mistrzem świa-
ta, zwycięzcą wielu turniejów zawodo-
wych, Rustamem Babayevem z Ukra-
iny. Obaj dali świetną walkę, każda 
runda trwała bardzo długo, była nie-
zwykle zacięta, ale ostatecznie to Kur-

decha zwyciężył 6:0. W walce o pierw-
sze miejsce potężny Levan Sagina-
schvili (180 kg) nie dał szans Witalijo-
wi Laletinowi (Rosja) i wygrywając 6:0 
potwierdził swoją dominację w świato-
wym armwrestlingu. 
Organizatorami mistrzostw byli: Mia-
sto Rumia, Federacja Armwrestling 
Polska, Fundacja FOR DREAM, Mazu-
renko Armwrestling Promotion na li-
cencji Professional Armwrestling Le-
ague USA Inc, International Federation 
of Armwrestling (IFA).
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