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rumskiexpress

Przedstawiamy Państwu trzeci numer Expressu Rumskiego. Liczymy, że 
treści w nim zawarte poinformują Państwa o tym, co istotnego dzieje się, 
działo, lub będzie dziać w naszym mieście. Liczymy, że nie pominęliśmy 
istotnych dla Państwa tematów.

Dużo działo się w sporcie – nieczęsto miasto wielkości Rumi w jednym 
miesiącu staje się areną Mistrzostw Polski w dwóch rożnych sportach. 
Dlatego też dużo miejsca poświęciliśmy siatkówce oraz duathlonowi. Na 
łamach naszej gazety wypowiedzieli się trenerzy, bez których prawdopo-
dobnie obu mistrzostw by nie było. Ponadto przyjrzeliśmy się inwesty-
cjom miasta, a także pracy rumskich strażników miejskich – dla jednych 
niezbędnych, dla innych niepotrzebnych funkcjonariuszy. Ich pracę nie-
dawno doceniono w skali województwa i kraju.

Sporo uwagi poświęciliśmy wydarzeniom kulturalnym, których nie zabra-
kło w minionym miesiącu, a także sprawom społecznym. Wśród tych dru-
gich jest wyjątkowo pozytywna informacja dla podróżujących uczniów!

Redaktor prowadzący,
Krzysztof GrajKowsKi

Co w numerze?

Życzymy miłej lektury!

Rumianie przygotowali łącznie 45 propozycji, 
z czego większość stanowią projekty o cha-
rakterze inwestycyjnym. 7 maja rozpoczę-
ła się formalna weryfikacja złożonych wnio-
sków. Komisja sprawdzi, czy dokumentacja 
jest kompletna i spełnia wszelkie wymogi 
formalne. Proces ten zakończy się 3 sierpnia. 
Pomysły, które przejdą weryfikację, zostaną 
poddane głosowaniu. Wyniki zostaną ogło-
szone na specjalnej gali.

Nowe boiska, doświetlenia przejść dla pie-
szych, remonty ulic i chodników, montaż 
tzw. kaczkomatów, modernizacja rowerowe-
go miasteczka, kolejne strefy do rekreacji, 
a także budowa parku przy ruinach starego 
kościoła – to tylko część pomysłów inwesty-
cyjnych. 

Natomiast projekty prospołeczne dotyczą 
między innymi stworzenia serialu dokumen-
talnego o historii miasta, przeprowadzenia 
kursu tańca, organizację pikniku rowerowe-
go oraz kontynuację projektu „Stacja jazzik”. 

W tegorocznym Budżecie Obywatelskim po-
dobnie jak w poprzedniej edycji, do dyspo-
zycji mieszkańców jest 1,5 mln złotych. Mak-
symalna wartość projektów inwestycyjnych 
wynosi 250 tysięcy złotych, a prospołecz-
nych 50 tysięcy. Poprzednia edycja Budże-
tu Obywatelskiego przyniosła rekord – naj-
większą w historii rumskiej edycji liczbę gło-
sów – 1698 – otrzymał zwycięski projekt „De-
fibrylator (AED) dla pływalni MOSiR Rumia 
i hali sportowo-widowiskowej MOSiR Rumia”. 
Łącznie oddano wówczas 12374 głosy.

Wpłynęło
45 projektów
Dobiegł końca pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego. 
Mieszkańcy złożyli swoje projekty i czekają na ich rozpatrzenie.

Dostęp do aplika-
cji dla mieszkańców 
miasta wykupił Urząd 
Miasta - korzystanie 
z niej ma podnieść 
świadomość ekolo-
giczną mieszkańców, 
a także wspomóc 
proces selektywnej 
zbiórki odpadów.

Aplikacja „Kiedy wy-
wóz” umożliwia po-
siadaczom podłą-
czonych do internetu 
smartfonów korzy-
stanie z dedykowa-
nych dla nich usług. 
Są to między innymi 
spersonalizowane komunikaty (oparte 
np. na lokalizacji telefonu) oraz możli-
wość zgłaszania tzw. dzikich wysypisk 
czy oceny usług świadczonych przez 
firmy wywozowe. Wiadomość wysłana 
za pośrednictwem aplikacji trafia bez-
pośrednio do pracowników Urzędu Mia-
sta Rumi. Więcej szczegółowych infor-
macji na temat aplikacji można znaleźć 
na stronie kiedywywoz.pl.

To kolejne tego typu działanie rumskie-
go samorządu. W lutym miasto udostęp-
niło bezpłatne naklejki, które dzięki za-
stosowaniu alfabetu Braille’a, ułatwiają 
skuteczną segregację odpadów osobom 
niewidomym i słabowidzącym. Oprócz 
tego w marcu i kwietniu w Rumi odby-
wały się akcje sadzenia drzew, w któ-
rych chętnie brali udział mieszkańcy.

Smartfon przypomni 
o wywozie śmieci
Aplikacja wskaże punkty selektywnej zbiór-
ki odpadów, udostępni harmonogram wywozu 
śmieci i pozwoli zgłosić tzw. dzikie wysypisko.
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Decyzję o wprowadzeniu ulgi podjęły samorządy współ-
pracujące w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdań-
sk-Gdynia-Sopot. Data, z którą bezpłatna komunikacja 
wejdzie w życie, jest symboliczna. – To prezent od mia-
sta dla najmłodszych mieszkańców Rumi z okazji Dnia 
Dziecka – napisał na swoim facebookowym profilu bur-
mistrz Rumi Michał Pasieczny w lutym, kiedy podane zo-
stały pierwsze informacje odnośnie darmowej komuni-
kacji autobusowej.
Z bezpłatnych przejazdów liniami ZKM Gdynia będą 
mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych, ponad-
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aż 
do 20. roku życia. Darmowe przejazdy będą obowiązy-
wały jedynie w obrębie Rumi. Oznacza to, że autobusem 
linii R czy J uczniowie będą mogli dojechać tylko do gra-
nicy miasta – na przejazd w Gdyni, czy Redzie będą mu-
sieli posiadać bilet.
Co musi zrobić uczeń chcący podróżować po Rumi za dar-
mo? To bardzo proste. W przypadku kontroli biletów nale-
ży przedstawić ważną legitymacją szkolną ze wskazanym 
adresem zamieszkania w Rumi. Natomiast dzieci do lat 7 
będą mogły bezpłatnie korzystać z całej sieci ZKM Gdy-
nia, bez względu na adres zamieszkania. W tym wypadku 
wystarczy tylko okazać dokument potwierdzający wiek.
Przestrzegamy jednak tych uczniów, którzy w środku 
wakacji wsiądą do autobusu bez biletu: bezpłatne prze-
jazdy będą obowiązywały z wyłączeniem okresu od 1 lip-
ca do 31 sierpnia, siedem dni w tygodniu.

Rusza darmowa 
komunikacja dla uczniów!

Od 1 czerwca uczniowie z Rumi będą 
mogli skorzystać z bezpłatnego 

transportu autobusowego. 

Na razie trwa projektowanie, ale znana jest już 
lokalizacja przyszłego parku oraz jego wstępną 
nazwę.
-Przygotowujemy koncepcję zagospodarowania 
terenu zlokalizowanego przy ulicach Pomorskiej 
i Gdańskiej. W przyszłości mają tam powstać tzw. 
Błonia Janowskie, czyli miejski park z prawdzi-
wego zdarzenia – brzmi post zamieszczony na 
oficjalnym facebookowym profilu miasta Rumia.
Teren, na którym mają powstać Błonia Janow-
skie, stanowią strefę ochronną ujęć wody, co 
wiąże się z zakazami i obostrzeniami chroniący-
mi środowisko naturalne. Władze miasta złoży-
ły niedawno wizytę w gdańskim Parku Reagana, 
który jest położony na podobnych terenach.
Co wejdzie w skład parku i co się będzie w nim 
działo? Rąbka tajemnicy uchylił burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny – Zieleń, rekreacja, sport, za-
jęcia ruchowe, imprezy, place zabaw dla róż-
nych grup wiekowych, siłownie plenerowe, ścież-
ki spacerowe, rowerowe, skatepark – cały szereg 
atrakcji – napisał na swoim facebookowym pro-
filu burmistrz.

W rumi poWStanie 
noWy park

W miejscu, gdzie dziś są łąki, znajdą 
się ścieżki rowerowe oraz piesze, si-
łownie plenerowe i skatepark.

Nie tylko w kwiaciar-
niach ustawiały się 
dziś długie kolejki 
- tłum ludzi przewi-
nął się też przez rum-
ską przychodnię NZOZ 
Panaceum. Wszystko 
dzięki akcji „Podaruj 
życie, podaruj krew”, 
podczas której od 
rana można było po-
móc chorym poprzez 
oddanie życiodajnego 
płynu.

Rekordu, który został ustanowiony podczas poprzedniego 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie udało się 
co prawda pobić (wówczas zebrano ponad 61 litrów krwi), 
ale i tak frekwencja oraz „hojność” rumian oraz przyjezd-
nych robi wrażenie. Krew oddało 87 osób, a łącznie pobrano 
dokładnie 39,15 litrów.
–Jestem dumny, że nasi mieszkańcy są aktywnymi obywa-
telami i wspierają idee honorowego krwiodawstwa. Ich za-
angażowanie pokazuje również, że rozumieją potrzeby osób 
przewlekle chorych i zwyczajnie chcą im pomóc – podkreśla 
Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi. 

Zebrano prawie 
40 litrów krwi 
Kolejna akcja krwiodawstwa cieszyła 
się dużym zainteresowaniem.
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Realizacja przedsięwzięcia jest efektem działań podję-
tych przez przewodniczącego rady miejskiej Ariela Si-
nickiego, który uzgodnił powstanie wiaty przystankowej 
jeszcze z poprzednim dyrektorem NZOZ nr 1 Grzego-
rzem Szalewskim.
– Warto podkreślić, że zrealizowanie inwestycji nie by-
łoby możliwe bez zgody obecnej właścicielki NZOZ nr 
1. Z myślą o pacjentach doszliśmy do porozumienia 
w kwestii rozwiązania tego zgłaszanego od lat proble-
mu – podkreśla Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miej-
skiej Rumi. – Po zbudowaniu parkingu dla kilkudziesię-
ciu samochodów przy ulicy Puławskiego, możliwe stało 
się przesunięcie przystanku autobusowego i wybudo-
wanie wiaty w obrębie przychodni – tłumaczy.
Wykonawca przystąpił do działania tuż po świętach 
wielkanocnych, dzięki temu inwestycja została przeka-
zana do użytku mieszkańców wcześniej niż planowano.

prZystanek 
ukończony

Przy ulicy Derdowskiego 
w Rumi powstał przystanek 
autobusowy z wiatą. O inwe-
stycję od wielu lat zabiegali 
mieszkańcy, głównie pacjen-
ci przychodni NZOZ nr 1. 

Dzięki temu w mieście sukcesywnie przybywa infrastruktury dro-
gowej, a wkrótce „metamorfozie” zostaną poddane kolejne ulice.
Gryfa Pomorskiego, Brzechwy, Makuszyńskiego, Źródlana, Chod-
kiewicza i Kazimierska – te ulice jeszcze w tym roku zyskają na-
wierzchnię drogową z kostki brukowej. Pracami objęty zostanie 
również fragment ulicy Porazińskiej. Z kolei na ulicy Abrahama za-
planowany jest generalny remont.
Ruszyć mają także prace związane z budową węzła integracyjne-
go Rumia Janowo, gdzie docelowo ma powstać między innymi tu-
nel łączący dwie części miasta, parkingi, wiaty autobusowe oraz 
ścieżki rowerowe. Trasy dla rowerzystów pojawią się także wzdłuż 
ulicy Gdańskiej i Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego.
Z myślą o przechodniach wyremontowane zostaną chodni-
ki wzdłuż ulic: Wybickiego, Kolejowej, Kilińskiego i Robotniczej, 
a płyty yomb będą wykładane na około 30 ulicach bądź ich frag-
mentach.
Tylko w latach 2015-2017 miasto przeznaczyło na inwestycje dro-
gowe niespełna 14 mln zł (z czego ponad 40% stanowiły środki 
zewnętrzne), ponad 2,2 mln zł na modernizacje nawierzchni pły-
tami yomb oraz przeszło 1,6 mln zł na unowocześnienie chodni-
ków. Dzięki tym pieniądzom w mieście przybyło ponad 7 km na-
wierzchni drogowej, piesi mogą korzystać z prawie 7,5 km nowych 
chodników, a 11 km wyłożono płytami yomb.

W mieście przybędzie 
dróg, ścieżek i chodników
Aby wybudować lub zmodernizować wszyst-
kie ulice w Rumi, potrzebne byłoby około 200 
milionów złotych. Tyle mniej więcej wynosi 

roczny budżet gminy, dlatego działania te zo-
stały rozłożone na lata. 

Realizacja projektu „Zielona wyspa – rozwój 
terenów zielonych na terenie Gminy Miej-
skiej Rumia w celu poprawy jakości środowi-
ska miejskiego” stała się możliwa dzięki unij-
nemu dofinansowaniu. Koszt inwestycji wy-
niósł ponad 1,7 mln zł, z czego aż 85% stano-
wią środki pochodzące z europejskiej wspól-
noty.
Pieniądze te umożliwiły Rumi stworzenie 
dwóch zielonych i nowoczesnych komplek-
sów rekreacyjnych. Pierwszy z nich pojawił 
się w październiku 2017 roku przy ulicy Ró-
żanej, a drugi – przy ulicy Topolowek został 
oddany do użytku 24 maja.
Prace obejmowały m.in. nasadzenie roślin-
ności, a także budowę siłowni na świeżym 
powietrzu oraz strefy wypoczynkowo-par-
kowej z układem ścieżek pieszych i elemen-
tami małej architektury. W ramach inwesty-
cji powstały również karmniki, budki lęgowe 
dla ptaków oraz domki dla owadów. Ponadto 
teren został przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
Projekt stworzenia „miejskich płuc” jest 
współfinansowany z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
w ramach rozwoju terenów zieleni w mia-
stach i ich obszarach funkcjonalnych.

Powstała nowa „zielona wysPa”
Mieszkańcy mogą już korzystać 
z nowego kompeksu rekreacyjnego, 
który powstał przy ulicy Topolowej. 
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Składnikami rocznego wynagrodzenia rumskich urzędników są comiesięczna pensja oraz dwie 
półroczne premie. System ten nie tylko mobilizuje pracowników do bardziej efektywnej pracy, ale 
przynosi również korzyści finansowe miastu. Oszczędności są zauważalne głównie w ramach za-
dań, których gmina nie musi zlecać firmom zewnętrznym. 
– Dla przykładu, bardzo duży dokument, który należało przygotować, aby móc aplikować o środ-
ki unijne na budowę kanalizacji burzowej, miał nas kosztować 56 tysięcy złotych. Pracownicy zo-
bligowali się, że wspólnymi siłami przygotują ten dokument we własnym zakresie, po godzinach 
pracy, za co otrzymali w nagrodach równowartość 25 tysięcy złotych – wyjaśnia Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi. 
Oszczędność wyniosła więc 31 tysięcy złotych, a dokument ten pozwolił miastu na uzyskanie do-
tacji w kwocie 5 milionów złotych. To tylko jeden z wielu przykładów potwierdzających, że pra-
cownicy rumskiego magistratu przynoszą korzyści finansowe miastu, co bezpośrednio przekłada 
się na realizację kolejnych działań społecznych. Ponadto urzędnicy stają się coraz lepszymi spe-
cjalistami, zdobywając doświadczenie oraz wiedzę podczas wykonywania dodatkowych zadań.  

Warto również zauważyć, że pomimo przyznawanych premii, utrzymanie pracowników Urzę-
du Miasta Rumi wciąż kosztuje mieszkańców mniej niż w sąsiednich samorządach. Przykładem 
może być Wejherowo, posiadające zbliżoną liczbę mieszkańców.

Premie – motywacja 
i oszczędności 

w urzędzie
Dzięki zwiększeniu roli systemu motywacyjnego, w którym pracownicy mają szansę otrzymać wyższe premie półroczne, Urząd Miasta Rumi 
odnotowuje spore oszczędności. Pieniądze te są przeznaczane m.in. na realizację kolejnych działań społecznych, z myślą o mieszkańcach. 

WejheroWo rumia

Wydatki 
na wynagrodzenia 
(płaca zasadnicza 

+ premie)

9 319 613, 45 zł 8 991 310, 55 zł

Tylko wynagrodzenia 
zasadnicze

9 206 613,45 zł 8 003 270,55 zł

Tylko nagrody, 
czyli premie

113 000,00 zł 988 040,00 zł

Średnie wydatki 
w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca

186, 67 zł 184,89 zł

Liczba mieszkańców 49 927 48 632
Dane za 2017 rok – źródła: sprawozdania finansowe miast; informacje uzyskane przez redakcję Gońca Rumskiego  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Średnia struktura wynagrodzenia pracowni-
ków Urzędu Miasta Rumi składa się w oko-
ło 90% z płacy zasadniczej i około 10% z pre-
mii. W ujęciu miesięcznym nagrody stanowią 
około 520 złotych w przeliczeniu na jednego 
pracownika. 
– Nie lubię zasady z komunistycznych lat, 
brzmiącej „czy się stoi czy też leży, 2000 
się należy” – podkreśla burmistrz Michał 
Pasieczny – Preferuję system motywacyj-
ny, gdzie za bardzo dobrą pracę, która przy-
nosi wymierne korzyści finansowe dla miesz-
kańców, ponieważ te środki są wydatkowane 
właśnie na potrzeby wszystkich rumian, na-
leży się odpowiednie wynagrodzenie. Czy-
li takie, które spowoduje, że urzędnicy nie 
będą szukali innej pracy – dodaje.
Jak podkreśla włodarz, premie wynika-
ją także z potrzeby docenienia fachow-
ców. W prywatnych firmach przecięt-

ne zarobki bywają nawet trzykrotnie wyż-
sze. Lepsze wynagrodzenia są także stan-
dardem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.  
– Aby utrzymać w urzędzie wartościowe 
osoby, które przynoszą duże korzyści na-
szym mieszkańcom i gminie, musimy je od-
powiednio wynagradzać. W innym przypad-
ku odejdą, a o wielu społecznych zadaniach, 
które obecnie realizujemy, będzie można za-
pomnieć – przekonuje burmistrz Michał Pa-
sieczny. 
Pracownicy skutecznie pozyskują zewnętrz-
ne środki finansowe i dbają, aby projek-
ty były realizowane w rozsądnych cenach i 
odpowiedniej jakości. Warto również zauwa-
żyć, że dzięki działaniom rumskich urzędni-
ków przez 3 lata pozyskano rekordowe, po-
nad 59 milionów złotych na 28 różnych pro-
jektów. 
– Cieszę się niezmiernie, że udało nam się 

stworzyć bardzo skuteczny zespół. Jest to 
grupa osób niezwykle zaangażowanych, spe-
cjaliści w swoich branżach. Właśnie dzięki 
temu rzadziej korzystamy z firm zewnętrz-
nych. Nasi pracownicy sami piszą plany zago-
spodarowania przestrzennego, za które płaci-
liśmy regularnie od kilkunastu do ponad 200 
tysięcy złotych, a także projektują przebudo-
wy ulic, za co choćby w przypadku ulicy Po-
morskiej musielibyśmy zapłacić około 40 ty-
sięcy złotych – tłumaczy burmistrz Rumi. – 

Właśnie za to urzędnicy otrzymują dodatkowe 
wynagrodzenie w postaci półrocznej premii. 
Zdecydowaliśmy, że u nas nagroda ma pro-
centowo większy udział niż w innych gminach, 
natomiast biorąc pod uwagę całość zarobków, 
czyli wynagrodzenie zasadnicze oraz premie, 
wciąż jesteśmy tańsi – podsumowuje.
Nagrody finansowe, czyli premie, w Urzędzie 
Miasta Rumi otrzymują wszyscy pracownicy 
z wyjątkiem samego burmistrza, co reguluje 
ustawa.

MIEJSCE  
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ 660 731 138
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Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi, w które-
go skład wchodzi przede wszystkim I Liceum Ogól-
nokształcące im. Książąt Pomorskich doczeka się 

wkrótce rozbudowy. 

LucyNA PeNKOWsKA, 
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi:

Bardzo się cieszę, że uzyskaliśmy zgodę Zarządu Powiatu Wejherowskiego 
na realizację pierwszego etapu inwestycji. Przed naszą szkołą stają nowe 
wzywania, związane choćby z przyszłoroczną rekrutacją i koniecznością 
zapewnienia bogatej oferty edukacyjnej. Przypomnę, że we wrześniu 2019 
r. naukę w szkołach średnich podejmą absolwenci wygaszanych obecnie 
gimnazjów i jednocześnie absolwenci klas ósmych szkól podstawowych. 
Potrzebujemy nie tylko ciekawej oferty, ale i miejsca, aby ją realizować.

Nie boimy się nowych wyzwań, chociaż zdaję sobie sprawę z nieuniknio-
nych trudności i konieczności zadbania o bezpieczeństwo uczniów i pra-
cowników szkoły. Jesteśmy na to gotowi.

”

Rumski chóR „liRa” 
ma już 80 lat

Pięknym koncertem w sanktuarium NMP Wspomo-
żenia Wiernych w Rumi 80-lecie istnienia uczcił chór 
„Lira” im. ks. stanisława Ormińskiego. 

Rozbudowa siedziby rumskiego li-
ceum przy ul. Starowiejskiej 4 po-
legać będzie na nadbudowie ponad 
dwóch nowych kondygnacji nad 
małą (starą) salą gimnastyczną. 
Powstanie tam pięć pracowni oraz 
duże pomieszczenie wielofunkcyj-
ne, w przyszłości prawdopodobnie 
sala konferencyjna. Nowa część 
szkoły zostanie dostosowana do 
osób niepełnosprawnych.
W ramach prac modernizacyjnych 
w szkole powiększony zostanie 
pokój nauczycielski. Przebudo-
wy doczekają się również szatnie. 
W drugim etapie inwestycji w PZS 
nr 1 w Rumi zaplanowano zagospo-
darowanie poddasza budynku na 
nowoczesną bibliotekę oraz czy-
telnię.
Dzięki nadbudowie małej sali gim-
nastycznej budynek szkoły zosta-
nie „wyrównany”, na czym zyska 
jego bryła. Szkoła będzie lepiej 
wyglądała z zewnątrz. 
– Od początku tej kadencji plano-
waliśmy rozbudowę Powiatowego 

Zespołu Szkół nr 1 w Rumi, ponie-
waż istniejące warunki lokalowe 
są niewystarczające w stosunku 
do potrzeb i ograniczają możliwo-
ści rozwoju szkoły, tym bardziej, 
że placówka cały czas poszerza 
ofertę edukacyjną. W tej chwi-
li młodzież może uczyć się w kla-
sie o profilu: humanistycznym, ma-
tematycznym, medycznym, lingwi-
stycznym i sportowym. Nowością 
jest utworzenie klasy dwujęzycz-
nej, jedynej w powiecie wejherow-
skim – wyjaśnia Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.
Projekt jest już gotowy, trwa kom-
pletowanie dokumentacji tech-
nicznej. Wkrótce ogłoszony zosta-
nie także przetarg na wykonanie 
prac budowlanych. Jeżeli wszyst-
ko pójdzie dobrze prace rozpocz-
ną się jeszcze w czasie nadcho-
dzących wakacji, a po kolejnej, let-
niej przerwie wakacyjnej w 2019 r. 
nowa część szkoły może już być 
gotowa. Koszt inwestycji wyniesie 
ponad 2 miliony złotych.

GAbRieLA Lisius, 
starosta wejherowski: 

– W tym wyjątkowym dniu dziękuję za krzewienie kultury 
muzycznej wśród mieszkańców ziemi wejherowskiej, dozna-
nia artystyczne oraz obecność  
w życiu kulturalnym naszego powiatu. Życzę dalszych sukce-
sów, niesłabnącej motywacji do kontynuowania muzycznej 
pasji, realizacji ambitnych zamierzeń oraz satysfakcji i wszel-
kiej pomyślności. Niech świętowany jubileusz będzie dla Pań-
stwa inspiracją do zapisania kolejnego rozdziału w historii 
Chóru. Śpiewajcie dalej – na chwałę Bogi i ku radości ludzi.

”
To już 80 lat odkąd rumski chór 
„Lira” nie tyko uświetnia wydarze-
nia kulturalne, kościelne, ale z suk-
cesami koncertuje w kraju i poza 
jego granicami, nagrywa płyty 
i zdobywa nagrody w konkursach. 
Chór powstał 31 stycznia 1938 r. 
pod nazwą „Auxilium” z inicjaty-
wy założyciela placówki salezjań-
skiej w Rumi, muzyka ks. Jana Ka-
sprzyka oraz działacza amator-
skiego ruchu śpiewaczego Ignace-
go Hepki.
28 kwietnia odbyły się obchody ju-
bileuszowe, które rozpoczęły się 
Mszą Świętą w Sanktuarium NMP 
Wspomożenia Wiernych w Rumi 

pod przewodnictwem ks. prałata 
Zbigniewa Zielińskiego. Następ-
nie odbył się koncert jubileuszowy 
podczas którego zaproszeni go-
ście i mieszkańcy usłyszeli 
utwory a capella w wykonaniu chó-
ru oraz z towarzyszeniem Gdyń-
skiej Orkiestry Symfonicznej. 
Serdeczne gratulacje na ręce dy-
rygent Katarzyny Januszewskiej 
oraz prezes Reginy Czaji złoży-
ła m.in. Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius, która podziękowała 
chórowi za dotychczasowe doko-
nania artystyczne oraz całokształt 
pracy w dziedzinie popularyzacji 
pieśni chóralnej.
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Mieszkańcy niekiedy mylą kompetencje policji i straży miejskiej, 
nie wiedząc, które zadania należą do którego organu. Jak wyjaśnia 
komendant Straży Miejskiej w Rumi, obowiązki są jasno określo-
ne – Zadania straży miejskiej są jasno określone w uchwale o stra-
żach gminnych. Są to między innymi  ochrona spokoju i porząd-
ku w miejscach publicznych – mówi komendant Straży Miejskiej 
w Rumi, Roman Świrski. Kiedy więc interweniują strażnicy, a kie-
dy policjanci? – Policja zajmuje się reagowaniem na przestępstwa 
i wykroczenia, straż miejska zajmuje się natomiast wyłącznie czę-
ścią wykroczeń – wyjaśnia komendant. By zapobiec sytuacji, w któ-
rej strażnik nie ma uprawnień np. do wystawienia mandatu, organi-
zowane są patrole wraz z funkcjonariuszami policji.
Licząca niemal 30 lat Straż Miejska w Rumi stale musi się rozwi-
jać – pomaga jej monitoring, którego jakość niedawno zmieniła się 
z analogowej na cyfrową, a swoje umiejętności zwiększają funkcjo-
nariusze – Strażnicy miejscy posiadają uprawnienia do kontroli pie-
ców węglowych. Odbyli oni szkolenie w tym zakresie oraz odebrali 
odpowiednie certyfikaty – mówi Krzysztof Woźniak, przewodniczą-
cy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Rumia. Komendant stra-
ży miejskiej zauważa, że generuje to spore oszczędności – Dzię-
ki temu, że funkcjonariusze mogą pobrać próbki popiołu, obniżają 
się koszty, jakie ponieślibyśmy, zatrudniając zewnętrznego rzeczo-
znawcę – mówi komendant Roman Świrski. Na tym nie kończą się 
szerokie umiejętności, jakie posiadają strażnicy miejscy.  – Część 
funkcjonariuszy ma certyfikaty ratowników medycznych. W ubie-
głym roku okazały się one potrzebne – strażnicy uratowali 5 osób, 
w tym ofiarę wypadku, której udało się podtrzymać funkcje życio-
we do przyjazdu karetki – mówi Krzysztof Woźniak. Oprócz tego od 
niedawna straż miejska jest wyposażona w defibrylatory – najlepiej 
by było, gdyby nigdy nie musiały zostać użyte, jednak gdy zajdzie 
potrzeba, mogą one uratować życie.
W październiku zeszłego roku rumska straż została gruntownie 
oceniona – Kontrola Straży Miejskiej w Rumi dotyczyła jej peł-
nej działalności. Członkowie naszej komisji wiele razy słyszeli od 
mieszkańców „a po co ta Straż Miejska jest”, „zlikwidować a pie-
niądze przeznaczyć na drogi albo na chodniki, albo na co inne-
go”... Postanowiliśmy sprawdzić, na ile zasadne są takie twierdze-
nia. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest kwestią prioryte-
tową dla obecnych władz Rumi – mówi Leszek Grzeszczyk, czło-
nek Komisji Rewizyjnej – SM z powodzeniem wspiera działalność 
Policji w Rumi, mogę z całą pewnością wręcz powiedzieć, że ją uzu-
pełnia. Wspólne patrole mieszane, współpraca, chociażby przy za-
bezpieczaniu miejsc kolizji i wypadków drogowych, czy chociażby, 
jak to podkreśla sama policja pojawianie się samodzielnego patrolu 
SM, pozwala na inną pracę policjantów – ocenia Leszek Grzeszczyk 
– SM oceniamy bardzo wysoko, zresztą znalazło to odzwierciedle-
nie w sprawozdaniu z kontroli, który przedstawiliśmy Radzie Miej-
skiej. Ogromna w tym zasługa Komendanta Straży Miejskiej Roma-
na Świrskiego. Zdecydowanie trzeba podkreślić szeroko pojętą go-
spodarność Komendanta SM - byliśmy pełni podziwu ale przede 
wszystkim zaskoczeni, jak można gospodarować, szczerze mó-
wiąc, niskimi środkami w taki sposób – mistrzostwo.
Straż Miejska w Rumi jest doceniana także przez najwyższe organy 
państwa – po kontroli w 2016 roku otrzymała certyfikat Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako jedna z pierwszych 
straży miejskich w Polsce. Wyróżnienie spotkało także komendan-
ta, Romana Świrskiego, który został Wiceprefektem Pomorskim.
Co stanowi największy problem w funkcjonowaniu straży miej-
skiej? – Rumi nie ominął problem dotyczący całego kraju – oso-
biście uważam, że mamy deficyt ilościowy funkcjonariuszy Poli-
cji. Praca z obecnym stanem posiadania, głównie kadrowym (ilość 
funkcjonariuszy) oraz zapleczem i w obecnych realiach budżeto-
wych nie jest łatwa. Efekty jednak są ogromne. Mamy tego świado-
mość i naszym zadaniem jest, aby te warunki poprawić – mówi Le-
szek Grzeszczyk. 
Straż miejska będzie potrzebowała większej ilości ludzi, także je-
śli będzie chciała, postawić na całodobową pracę. – Podobne do 
Rumi miasta, jak na przykład Tczew, Wejherowo czy Starogard już 
mają całodobową straż miejską, też będziemy chcieli ją wprowa-
dzić u siebie – zapowiada Krzysztof Woźniak, przewodniczący Ko-
misji Bezpieczeństwa Rady Miasta Rumia. Podczas gdy w wielu 
miastach likwiduje się straże miejskie, w Rumi być może wydłużą 
się godziny jej urzędowania. Czy to świadczy o tym, że miasto po-
trzebuje tego organu? – Moim zdaniem straż miejska jest ważnym 
ogniwem w zachowaniu spokoju oraz porządku w mieście i cieszę 
się, że Rada Miejska uważa podobnie. Krzysztof Grajkowski

Rumska Straż Miejska 
ceniona w województwie

Jak rozwija się Straż Miejska w Rumi, 
co wchodzi w skład jej kompetencji 

i jaka stoi przed nią przyszłość?

REKLAMA                          13/2018/PR
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Zlokalizowane na północy Rumi tereny inwesty-
cyjne, o powierzchni około 130 hektarów, przez 
lata stanowiły niewykorzystany potencjał. Obec-
nie, dzięki ich aktywizacji i przyciągnięciu no-
wych firm, pojawiła się realna szansa na stworze-
nie nowych, dobrze płatnych, miejsc pracy, a tak-
że zwiększeniu wpływów z podatków do budże-
tu miasta. Lokalni samorządowcy zdają sobie 
sprawę, że odgrywają istotną rolę w tym proce-
sie, gdyż ich działania znacząco wpływają na kli-
mat inwestycyjny. 
– Można tutaj wymienić nie tylko proponowa-
ne zachęty inwestycyjne, ale również spraw-
ność obsługi inwestora, jakość przygotowania, 
uzbrojenie, a także lokalizację terenów i budyn-
ków przeznaczonych dla inwestorów – wyjaśnia 
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Tworzenie 
parków przemysłowych stało się efektywnym 
narzędziem przyciągania nowych firm, a tym sa-
mym jednym ze sposobów aktywizacji rozwoju 
gospodarczego. Chcemy z tego skorzystać rów-
nież w Rumi – przekonuje.
Nie tylko w Polsce, ale także na świecie można 
wyliczać przykłady sprawnego działania władz 
lokalnych, regionalnych czy krajowych, które po-
wierzyły zarządzanie parkami przemysłowymi 
swoim spółkom. 

Nowe inwestycje 
– większe wpływy 

z podatków 
Utworzenie strefy, przyciągającej inwestorów 
i pobudzającej rozwój gospodarczy miasta, od 
początku było priorytetem burmistrza Pasiecz-
nego i nowej rady miejskiej. 
– W obecnej kadencji zainwestowaliśmy prawie 
milion złotych w odwodnienie terenu, co prze-
kłada się również na bezpieczeństwo przeciw-
powodziowe. Przygotowaliśmy lepszy plan zago-
spodarowania przestrzennego i przystąpiliśmy, 
w porozumieniu ze spółką PEWIK, do projekto-
wania sieci wodno-kanalizacyjnej na tym terenie. 
Kończymy także projektowanie nowej drogi do-
jazdowej – wylicza Michał Pasieczny. – Wszystko 
po to, żeby w naszym parku inwestorzy mieli do-
stępną całą niezbędną infrastrukturę do prowa-
dzenia działalności. Nowe inwestycje w mieście, 
szczególnie te związane z zapleczem magazyno-
wo-logistycznym, oznaczają dla nas dużo więk-
sze wpływy z podatków oraz miejsca pracy, a to 
przekłada się bezpośrednio na możliwość reali-
zacji znacznie większej ilości potrzeb naszych 
mieszkańców bez podnoszenia podatków – pod-
kreśla burmistrz. 

Rumia Invest Park postawiła sobie za cel opra-
cowanie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty dla 
inwestorów. W pierwszej kolejności spółka zaję-
ła się scaleniem terenów inwestycyjnych, gdyż 
część działek należała do właścicieli prywat-
nych. Opracowane rozwiązanie, dotyczące pozy-
skiwania gruntów bez konieczności angażowa-
nia we wstępnym etapie środków finansowych, 
sprawiło, że z dostępnych początkowo 11 hekta-
rów miejskich działek, ich powierzchnia, po roku 
od powołania spółki, wzrosła do 26 hektarów.  
– Takich narzędzi do scalania gruntów miasto 
nie posiada, a, spółki komunalne skutecznie ra-

dzą sobie z przygotowaniem terenów pod nowe 
inwestycje (wynika to z innych przepisów praw-
nych dla spółek) – mówi burmistrz Rumi. 
To, że rumski samorząd zmierza w dobrym kie-
runku, potwierdziła główna nagroda dla miasta 
w konkursie „Gmina na 6”, w kategorii „Gmina 
przyjazna inwestorom”. O randze tego wyróżnie-
nia świadczy skład kapituły konkursowej, w któ-
rej zasiadali uznani eksperci od infrastruktury, 
rozwoju turystycznego, gospodarczego i ochro-
ny środowiska.

Spółka z szansą 
na 7 milionów złotych 

z dotacji unijnej
W prowadzonym przez Agencję Rozwoju Po-
morza konkursie grantowym „Invest in Pome-
rania 2020”, do którego nabór zakończył się 
w maju, wpłynęły tylko 2 wnioski. O środki ubie-
ga się Rumia Invest Park oraz spółka komunal-
na, której właścicielem jest Miasto Gdańsk. Pie-
niądze mają zostać przeznaczone na uzbroje-
nie parków przemysłowych i przygotowanie ich 
do sprzedaży. 

– Planujemy budowę dróg wewnętrznych, wy-
mianę gruntu oraz uregulowanie końcowych 
warunków wodnych na naszych terenach – wy-
jaśnia Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia 
Invest Park. – Podobnie jak gdańska spółka, 
chcielibyśmy także pozyskać środki na budo-
wę hali magazynowej, którą następnie sprzeda-
my inwestorowi. Przedsiębiorcy coraz częściej 
szukają gotowych obiektów, których jest mało 
w województwie pomorskim. Sam teren już nie 
wystarcza, gdyż inwestor często chce szybko 
rozpocząć działalność w nowej lokalizacji. Po-
siadając taką halę, będziemy mieli przewagę 
konkurencyjną nad innymi ofertami – dodaje.
Oprócz przygotowania terenu do sprzeda-
ży, spółka ma również zapewnić kompleksową 
opiekę dla inwestora na każdym etapie procesu 
inwestycyjnego. Rozstrzygnięcie konkursu pla-
nowane jest w trzecim kwartale tego roku.

Pierwsze umowy 
Spółka Rumia Invest Park wychodzi ze swoją 
ofertą do szerokiego grona odbiorców. W paź-
dzierniku ubiegłego roku jej tereny były pre-
zentowane na największych targach nierucho-
mości w Europie –  Expo Real w Monachium. 
Natomiast w marcu spółka była obecna na tar-
gach MIPIM w Cannes. 
– Dzięki bardzo dobrej współpracy z Agen-
cją Rozwoju Pomorza, możemy być obecni na 
największych targach w Europie, nie ponosząc 
kosztów organizacji stoiska. Jeździmy tam pod 
wspólną marką Invest in Pomerania – tłumaczy 
Agnieszka Rodak. – Obecność na targach pro-
centuje. W przygotowaniu są już pierwsze umo-
wy na sprzedaż terenów inwestorom. 
Dobry klimat inwestycyjny jest już w Rumi od-
czuwalny, nie tylko jeżeli chodzi o działalność 
przemysłowo-logistyczną. Przykładów nie bra-
kuje – w marcu swój warsztat otworzyli słynni 
bracia Collins, znani na świecie ze spektakular-
nych przeróbek samochodów. Obiekt zlokalizo-
wany w Rumi jest ich czwartą pracownią, wcze-
śniejsze to: Londyn, Doha i Warszawa.
– Rumia, ze względu na swoje strategiczne po-
łożenie, jest doskonałym miejscem do prowa-
dzenia biznesu. Miasto znajduje się blisko Trój-
miasta, jednak koszty czynszu oraz inne opłaty 
operacyjne są dużo niższe. Rumia to połączenie 
przyjemnego z pożytecznym, ponieważ spełnia 
wszystkie nasze warunki biznesowe, a dodatko-
wo jest tu wiele miejsc, w których można fajnie 
spędzać wolny czas – przekonywali Bracia Col-
lins w wywiadzie dla miejskiego biuletynu.

Parki usługowo-przemysłowe to duże, 
zagospodarowane tereny, gdzie po-
wstaje tysiące nowych miejsc pracy. 
Miasta czerpią z nich ogromne korzy-
ści, oprócz nowych dobrze płatnych 
miejsc pracy, rosną bardzo szybko 
wpływy z podatków, dzięki czemu mia-
sta mogą realizować znacznie więcej 
potrzeb mieszkańców.

rumia invest Park 
przyciąga nowych 

pracodawców
Więcej dobrze płatnych miejsc pracy, więcej firm płacących podatki i w konsekwencji znacznie 

więcej realizowanych przez miasto działań społecznych wynikających z potrzeb mieszkańców. To 
planowane efekty decyzji podjętej w lutym 2017 roku przez burmistrza i radę miejską Rumi. Mowa 

o powołaniu do życia spółki Rumia Invest Park, aktywizującej lokalne tereny inwestycyjne. 
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Znakomicie prezentuje się także na tle całego województwa, 
wyprzedzając nawet biblioteki z największych metropolii.
Otwarcie Stacji Kultura w 2014 roku zainicjowało wyraźny 
wzrost liczby czytelników w Rumi. Od tego czasu odsetek osób 
korzystających z biblioteki wzrósł z 16 do 26 proc. Oznacza 
to, że na 100 mieszkańców przypada 26 czytelników. To bar-
dzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że średnia w wojewódz-
twie pomorskim wynosi 16,2 na 100 mieszkańców. Najwyższe 
w kraju średnie uzyskują województwa: małopolskie 19,5/100 
oraz ex aequo lubelskie i mazowieckie 17,4/100.
Mimo, iż ogólnie w czytelnictwie zauważalna jest tendencja 
spadkowa, w rumskiej bibliotece notuje się stały przypływ no-
wych czytelników. Oznacza to, że udaje się nie tylko zatrzymać 
obecnych miłośników książek, ale także pozyskać nowych. 
Miesięcznie Stację Kultura oraz filie odwiedza ok. 10 000 czy-
telników.
– Jesteśmy dumni z tych wyników. Te statystyki pokazują, że 
nasze działania mają sens i przynoszą policzalne efekty. Cie-

stacja Kultura liderem 
wśród lokalnych bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi może się pochwalić znakomitymi wynikami czytel-
nictwa. W powiecie wejherowskim bezkonkurencyjnie zajmuje pierwsze miejsce. 

szymy się, że mieszkańcy doceniają ofertę naszej biblioteki i co-
raz chętniej z niej korzystają – mówi dyrektor biblioteki Krystyna 
Laskowicz.
Przy okazji warto wspomnieć, że Stacja Kultura prowadzi też róż-
norodne działania edukacyjne, kulturalne i komunikacyjne, dzięki 
czemu jest postrzegana jako nowoczesne centrum, które na stałe 
wpisało się w kulturalną mapę miasta.
– W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem wśród naszych czy-
telników cieszą się terenowe gry miejskie z użyciem aplikacji Ac-
tion Track. W ten sposób łączymy edukację i zabawę, dostarcza-
jąc wartościowej rozrywki i wielu emocji – podkreśla Krystyna La-
skowicz. – Najbliższa gra miejska odbędzie się 12 maja, w ramach 
Tygodnia Bibliotek – dodaje.
Statystyki za 2017 rok powstały na podstawie sprawozdań biblio-
tek publicznych województwa pomorskiego, przesyłanych do Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. 

Rozmowę z Paweł Huelle, Arturem Majką oraz Marek Wit-
tbrotem poprowadziła Elżbieta Skoczek, prezes Fundacji 
SUSEIA, wydawca wierszy Pawła Huelle oraz dyrektor Sta-
cji Kultura Krystyna Laskowicz. 

Zaproszeni goście to grupa zaprzyjaźnionych osób, któ-
rych połączyła pasja i miłość do sztuki, a także do Paryża, 
z którym zaproszeni goście są związani. 

Obłoki jasne nad tobą – dedykowane zostały, jak zaznaczył 
autor na początku tomiku, Ewie. Ewie poeta wysyłał ese-
mesami te wiersze. Ona spisywała je do kajetu, by nie prze-
padły.  Wiadomym tylko dla siebie sposobem Marek Witt-
brot namówił Pawła Huelle, by udostępnił te wiersze. Po-
eta uległ i przekazał rękopisy Ewy. Trafiły one następnie do 
Artura Majki – artysty mieszkającego w Paryżu. Namówio-
ny na zrobienie ilustracji do wierszy Pawła Huelle, do słów 
poety dodał swój oryginalny komentarz. Dzięki niemu po-
wstały obrazy do intymnych wierszy skierowanych do tej 
jednej jedynej – przyjaciółki, kobiety, muzy, wybitnej pia-
nistki. Prace Artura Majki można oglądać w Stacji Kultura 
do 22 czerwca.

KRysTyNA 
LAsKOWicZ, 
dyrektor Stacji Kultura:

Prapremiera – to zawsze 
szczególne wydarzenie, bo 
nie zdarza się codziennie.  
A jeśli gdański pisarz wybie-
ra Stację Kultura w Rumi, 
to można mówić o wyjątko-
wości. Paweł Huelle to pi-
sarz najwyższej próby, a jego 
poezja zachwyca. Niezwykle 

staranna  oprawa graficzna 
Artura Majki, artysty tworzącego na co dzień w Pa-
ryżu  sprawia, że tomik jest bibliofilskim rarytasem. 
Są  też lokalne akcenty – spirytus movens wydarzenia 
był Marek Wittbrot, który dzieciństwo spędził w Rumi 
i ciągle tutaj powraca, choć na stałe również miesz-
ka w Paryżu. Spotkanie miało  dla mnie też osobisty 
wymiar - jestem wielką admiratorką twórczości Paw-
ła Huelle, którego poznałam jeszcze w czasie studiów, 
a teraz mogłam go gościć w Stacji Kultura.

Paweł huelle 
gościł w Rumskiej 
bibliotece

W stacji Kultura miała miej-
sce prapremiera tomiku po-
etyckiego Pawła Huelle Ob-
łoki jasne nad tobą, która po-
łączona była z wernisażem 
wystawy prac Artura Majki.

”
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Noc Bibliotek
w Krainie Czarów

Stacja Kultura zaprasza 9 czerw-
ca na Noc Bibliotek, podczas któ-
rej odbędą się warsztaty, spek-

takl, a najmłodsi trafią do poko-
ju zagadek. To nie wszystko!

Gaba kulka 
zagrała w rumi

Ostatni majowy weekend 
upłynął pod znakiem mie-
szanki muzyki folk, rock 
i jazz, którą można było usły-
szeć na scenie letniej przy 
Miejskim Domu Kultury.

Piknik zaczął się już o 16 - nie zabrakło atrakcji dla dzie-
ci i punktów gastronomicznych, a po chwili ze sceny zaczę-
ły dobiegać pierwsze dźwięki – wystąpił zespół Mitra, fol-
k-rockowy zespół z Gdyni. Już od tego momentu widownia 
zaczęła się gromadzić pod sceną letnią, gdzie po 17 muzyka 
ustąpiła na chwile miejsca iluzji. Magik zaprezentował trudne 
do wytłumaczenia sztuczki, po czym powrócił zespół Mitra.
Po godzinie 19 na scenie pojawiła się Gaba Kulka, doskona-
le znana fanom muzyki alternatywnej piosenkarka i autorka 
tekstów. Widać było, że spora część widowni nie tylko dobrze 
zna jej twórczość, ale być może wręcz zjawiła się na terenie 
Miejskiego Domu Kultury specjalnie dla Gaby Kulki. Widow-
ni wpadły w ucho „Niejasności”, „Wielkie wrażenie” oraz inne 
utwory gwiazdy rumskiego pikniku.

Noc Bibliotek to ogólnopolska 
wieczorno-nocna akcja w nie-
konwencjonalny sposób pro-
mująca czytanie i biblioteki jako 
najbardziej otwarte i dostępne 
instytucje kultury. 
Wydarzenie zainauguruje spek-
takl dla młodzieży „Dziób 
w dziób” na podstawie sztuki 
Maliny Prześlugi, który powstał 
w ramach warsztatów teatral-
nych prowadzonych przez Annę 
Rekowską i Dorotę Wolter oraz 
kolejnej edycji zajęć Teatralnym 
Kluczem (projekt dofinansowa-
ny z budżetu Miasta Rumia). 
Zaraz po spektaklu odbędzie się 
wspólne czytanie „Alicji w Kra-
inie czarów”. Następnie w ma-
giczny rejs czytelników zabie-
rze Monika Bronicka – podróż-
niczka i pisarka, w impresjoni-
styczną wędrówkę po Bułgarii 
trójmiejski pisarz i poeta Artur 
Nowaczewski, a w czarodziej-
ską podróż rowerem po świe-
cie – zdobywca Kolosów Piotr 
Strzeżysz. 

Noc Bibliotek zakończy się kon-
certem duetu Werbińska i Pawlina.
Dla dzieci i młodzieży bibliote-
ka przygotowała zaczarowa-
ne warsztaty, w czasie których 
będzie można własnoręcznie 
wykonać magiczny kapelusz, 
zgubiony przez białego króli-
ka, upiec ciasteczka, które zja-
dła Alicja, a nawet uszyć króli-
ka z czarodziejskich materiałów 
pani Magdy. 
Ponadto najmłodsi będą mieli 
okazję posłuchać opowieści ro-
dem z Teatru Kamishibai, roz-
wiązać zagadki literackie oraz 
wziąć udział w zajęciach pla-
stycznych.  Sala lustrzana za-
mieni się w pokój zagadek ro-
dem z Alicji w Krainie Czarów!
Piwnica będzie podzielona na 
dwie części: jedną opanują gra-
cze strategiczni, a druga zmieni 
się w salę kinową, w której od-
będą się projekcje niespodzian-
ki oraz premierowy pokaz pol-
skiego filmu familijnego „Tara-
paty”.

W ramach akcji czytelniczej 
„Posłuchaj piesku” we czwart-
kowe popołudnie 17 maja do 
Stacji Kultura przybyli wyjąt-

kowi goście. Były to trzy mer-
dające ogonami, przyjazne 
czworonogi przyprowadzone 
przez terapeutów z Fundacji 

Dogtor. Były to specjalnie wy-
selekcjonowane, wyszkolone 
i przygotowane do pracy tera-
peutycznej psy.

Dzieci czytały, a słuchały... Psy
Nietypowe wydarzenie miało miejsce w stacji Kultura – naj-
młodsi czytali, a czworonogi wcieliły się w rolę słuchaczy.

Kudłaci goście przybyli do rum-
skiej biblioteki, aby posłuchać 
czytanych przez dzieci książek. 
Dzieci przywitały psiaki z wiel-
kim entuzjazmem. Z przeję-
ciem czytały im na głos wybra-
ne książeczki o czworonogach.  
W nagrodę za przeczytane zda-
nia dzieci mogły pobawić się 
z pieskami, poprzytulać, nakar-
mić czy poprowadzić na krótki 
spacer pomiędzy książkowymi 
regałami. Spotkanie dostarczy-
ło mnóstwa radości, uśmiechu 
i emocji. 
Podczas gdy dzieci spędza-
ły czas z czworonogami rodzi-
ce mieli okazję porozmawiania 
z terapeutami o możliwościach 
zachęcania dzieci do czyta-
nia i sposobach wspierania ich 
w pokonywaniu trudności.
Dlaczego warto czytać czworo-
nogom? Stres i napięcie to czę-
ste uczucia towarzyszące tym, 
którzy zaczynają swoją przygo-
dę z książką. Czytanie na głos 
w obecności psa dodaje malu-
chom odwagi i pewności siebie, 
co pomaga dziecku w pokony-
waniu trudności związanych 
z czytaniem.
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Występ zespołu został poprzedzony patriotycznymi uroczysto-
ściami oraz festynem, odbywającym się na stadionie. Sportowe 
zmagania rozpoczęli najmłodsi zawodnicy SL Salos Rumia, rozgry-
wając turniej „Mini Mistrzostwa Świata” w formule jeden na jed-
nego. Następnie boisko przejęli starsi zawodnicy, a dokładniej 
„oldboje” i dziennikarze oraz samorządowcy z Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:1 dla go-
ści z Trójmiasta. 
Po sportowych rozgrywkach przyszedł czas na taneczny pokaz 
w wykonaniu rumskich Spinek, natomiast o muzyczną oprawę wy-
darzenia zadbali Riverboat Ramblers Swing Orchestra i Sergiej 
Kriuczkow, który swoim wokalem udowodnił, że nie bez powodu 
nazywany jest „białym Louisem Armstrongiem”. Tę część wydarze-
nia zakończył konkurs wiedzy o 100-leciu niepodległości.
Wieczorem, przez blisko dwie godziny, w Rumi można było usły-
szeć przeboje, takie jak: „Biała armia”, „Ta sama chwila”, „Piechotą 
do lata”, „Nie ma wody na pustyni” czy „Myśli i słowa”. Koncert był 
częścią jubileuszowej trasy koncertowej z okazji 40-lecia zespołu.
Po głównej części występu  Beata Kozidrak otrzymała kwiaty oraz 
podziękowania od burmistrza Michała Pasiecznego, przewodni-
czącego rady miejskiej Ariela Sinickiego oraz Jolanty Król, dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Gwiazda usły-
szała także liczne wyrazy uznania od publiczności, a nawet odśpie-
wano dla niej „Sto lat” z okazji urodzin. Widownia kilkukrotnie biso-
wała, a Bajm nie pozostał obojętny. Na koniec Beata Kozidrak po-
dziękowała fanom za wyjątkowo ciepłe przyjęcie.

Bajm przyciągnął 
tysiące fanów

Zwieńczeniem obchodów tegorocznego Święta Narodowego Trzeciego Maja 
w Rumi był występ Beaty Kozidrak z zespołem Bajm. Koncert, który odbywał się 

na terenie MOSiR-u, przyciągnął około 7 tysięcy osób. 
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Podczas pierwszego dnia imprezy 
został rozwiązany międzyszkolny 
konkurs na na krótką formę komik-
sową, organizowanego przez Biblio-
tekę Rumia oraz Ekologiczną Szko-
łę Społeczną i odbył się wernisaż 
wystawy prac konkursowych.
Tego samego dnia, wieczorem, miał 
miejsce wernisaż wystawy komiksu 
Łukasza Kowalczuka „Molly na Pla-
necie Sów”, wydanego z okazji 70. 
lecia Biblioteki Rumia oraz otwarcie 
wystawy „Komiks japoński - bogac-
two stylów, bogactwo treści”
26 maja czyli drugiego dnia festi-
walu od 10:00 do 19:00 cała prze-
strzeń Stacji Kultura została opa-
nowana przez autorów, wydawców 
oraz wielbicieli komiksów! 
W wypożyczalni głównej przez cały 
dzień trwały spotkania autorskie 
z twórcami, które prowadził Tomasz 
Pstrągowski. Gośćmi byli miedzy 
innymi: Karol Kalinowski, Edyta By-
stroń, Tomasz Grządziela, Elżbieta 

Żukowska, Henryk Glaza, Radosław 
Bolałek, Łukasz Kowalczuk.
Przekrój tematyczny był różnorod-
ny – od historii, pedagogiki przez 
komiks japoński, po anegdoty zwią-
zane z tworzeniem i wydawaniem 
własnych rysowanych historii. 
Na antresoli można było poznać 
i pograć w grę planszową „From 
Space”.
Sala konferencyjna zmieniła się do-
brze zaopatrzoną strefę targową. 
W sali lustrzanej można było wziąć 
udział w warsztatach z pisania sce-
nariusza do komiksu, rysowania 
oraz tworzenia zinów.
Cały dolny poziom Stacji Kultura był 
podzielony na dwie części – stre-
fę filmową, gdzie można było zo-
baczyć animacje Grupy Smacznego 
oraz strefę gracza – w której można 
było pograć w gry retro na konso-
lach i komputerach sprzed lat, które 
przywiozło do biblioteki Stowarzy-
szenie Retrokomp.

komiksy zawłaDnęły biblioteką
W stacji Kultura odbył się Rumia comic con – wydarzenie w całości skupione 
na komiksie: historiach, sztuce, procesie twórczym, autorach i czytelnikach.



NIERUCHOMOŚCI

sPRZeDAM

sPRZeDAM dziale ogrodniczą, domek, 
oczko wodne, szklarnia, tel. 538 443 446

PiAGGiO Ciao, 1995 r.2T ,1os., automatic, 
czarny, cena: 2 222 zł, Tczew, tel. 574 797 
077

sPRZeDAM działkę budowlaną, Kębłowo 
Nowowiejskie / Lębork, 1100 m2, cena 
39.000 zł, tel. 602 306 210

sPRZeDAM działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

sPRZeDAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

sPRZeDAM działki budowlane w Żuko-
wie pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbro-
jone droga utwardzona kostka polbruk. 
Cena 150zł/m2.

sPRZeDAM działkę ogrodniczą, Wejhe-
rowo Cementownia, zagospodarowana, 
28 tys., tel. 507 254 040

WyNAJMĘ

WyNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 
455

POsZuKuJĘ WyNAJĄĆ

JesTeM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

KuPiĘ

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

MOTORYZACJA

sPRZeDAM

OPeL ASTRA 1.4,1997r, benz/gaz, biały, 
1200 zł, Wejherowo, tel. 510 688 509

PiAGGiO Ciao, 1995 r.2T ,1os., automatic, 
czarny, cena: 2 222 zł, Tczew, tel. 574 797 
077

KuPiĘ

ZŁOMOWANie aut, kasacja, skup, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LeKcJe dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPRZeDAM DVD PHILIPS, cena 120 zł, 
Wejherowo, tel. 574 688 023

sPRZeDAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

PROfesJONALNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOTŁOWNie, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

32-LATeK szuka kobiety do 47 lat w celu 
stałego związku, tel. 690 526 075

RÓŻNE

ZGRAbiARKO przewracarka na podno-
śnik, 4 gwiazdy, 480 zł, tel. 600 667 860

sPRZeDAM meble pokojowe z szafą, ko-
lor mahoń, dł 3,30 wys.2 mtr., cena 400 zł, 
tel. 58 / 778 17 35

siANO, słoma w balotach, 120 x 150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

DReWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

sPRZeDAM maszynę do szycia, 100 zł, 
Wejherowo, tel. 517 159 871

sPRZeDAM stół rozkładany + 6 krzeseł, 
Wejherowo, tel. 600 994 348

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

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

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

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

sPRZeDAM grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express Biznesu

informacje
z całego 
powiatu!
gwe24.pl

Polub nas

oGŁoszeNiA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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ZroBiŁeŚ 
ZDjĘCie?
NaPiSaŁeŚ 
arTYKuŁ?

WYŚLIJ DO NAS!

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 

Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 

Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 

Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

WAŻNe
 TeLefONy

REKLAMA                                    U/2016/RL

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

ZAADOPTuJ

OTOZ ANiMALs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

POMÓŻ NAM POMAGAĆ
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

A MOżE...
OgłOszEniE 
w RAMCE?
Zadzwoń:
660 731 138

Picollo

Pako

Sonia

Mimi

Puma

Psiak został znaleziony 
w miejscowości Kniewo 
w gminie Wejherowo. 
Szukamy właściciela!

Był jednym z wielu psów, 
które całe swoje życie 
poświęcił człowiekowi.

Sonia nie miała 
lekkiego życia… ciężki 
łańcuch, stara buda 
i wiecznie pusta miska.

to kocia weteranka, przemiła 
starsza kotka, która u boku 
swojej opiekunki przeżyła 
niemalże całe życie.

Puma szuka najwspanial-
szego domu na świecie, 
kotka jest typowym 
domowym przytulakiem.
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Polski Związek Piłki Siatkowej, przyznając prawo 
do organizacji finału Akademii Piłki Siatkowej Ru-
mia, wziął pod uwagę doskonałe oceny, jakie rumscy 
działacze zebrali przy okazji organizacji poprzednich 
zawodów półfinału Mistrzostw Polski Młodziczek 
oraz ćwierćfinału Mistrzostw Polski Kadetek. 
Rumskim siatkarkom w meczach grupowych towa-
rzyszył pech. W żadnym z trzech spotkań podopiecz-
ne Roberta Sawickiego nie były gorsze od swoich ry-
walek, a jednak wszystkie z tych spotkań ostatecz-
nie przegrały 2-3. Przez to pozostała im tylko walka 
o 7. miejsce, która odbyła się w przedostatnim dniu 
mistrzostw. APS Rumia zmierzył się z Impelem Wro-
cław. W ostatnim meczu rumskie siatkarki wygrały 
3-1 i zajęły siódme miejsce. – Walczyliśmy do końca, 
choć stawialiśmy sobie wyższe cele – przyznaje Ro-
bert Sawicki, trener Akademii Piłki Siatkowej Rumia.
6 maja odbyła się gra o medale. O trzecie miej-
sce rywalizowały Pałac Bydgoszcz oraz MKS Dą-
browa Górnicza. W trzech setach zdecydowanie 
zwyciężył zespół z Bydgoszczy. Bardziej wyrów-
nany był mecz o końcowy triumf. Legionovia Le-
gionowo i Dargfil Tomaszów Mazowiecki stoczyły 

pięciosetowy pojedynek, który w tie-breaku wy-
grał zespół z Legionowa.
– Cieszę się z finałowego pojedynku i godnego ry-
wala – mówi Dawid Michor, trener LTS Legionovia 
Legionowo. – Myślę, że gdyby był to wyścig sprin-
terski, to o wygranej zadecydowałyby tysięczne 

ułamki sekundy. Dziewczyny z Tomaszowa Mazo-
wieckiego grały bardzo dobrze i zdaję sobie spra-
wę, że olbrzymią rolę odgrywało tutaj także szczę-
ście. Co ciekawe, w pewnym momencie, gdy nasza 
wiara upadała i przegrywaliśmy 2-1, zagraliśmy bar-
dzo mocno na emocjach – dodaje.

W Rumi wyłoniono 
Mistrzynie Polski!
Wielkie święto siatkówki, znakomita organizacja i wspaniały turniej zakończony emocjonującym, pięcio-

setowym pojedynkiem – tak można w skrócie opisać Mistrzostwa Polski Kadetek rozegrane w Rumi.

LTS Legionovia   1. 
Legionowo
MUKS Dargfil   2. 
Tomaszów Mazowiecki
KS Pałac Bydgoszcz3. 
MKS Dąbrowa Górnicza4. 
KS Energetyk Poznań5. 
UMKS MOS Wola  6. 
Warszawa
Akademia Piłki   7. 
Siatkowej Rumia
8. Impel Wrocław8. 

NagrODy 
iNDywiDuaLNE:

MVP: • Julia Orzoł (LTS  
Legionovia Legionowo)
Najlepsza rozgrywają-• 
ca: Natalia Ślażyńska  
(MUKS Dargfil   
Tomaszów Mazowiecki)
Najlepsza przyjmująca: • 
Paulina Damaske  
(Akademia Piłki   
Siatkowej Rumia)
Najlepsza atakująca:  • 
Julita Piasecka (MUKS  
Dargfil Tomaszów   
Mazowiecki)
Najlepsza blokująca:   • 
Katarzyna Hyży   
(Impel Wrocław)
Najlepsza libero:   • 
Ada Filipowicz  
(MUKS Dargfil   
Tomaszów Mazowiecki)

SZCZEGÓŁOWE 
WYNIKI:

siódme miejsce na Mistrzostwach Polski kadetek to niedo-
syt?

Tak. Ja nie ukrywałem, że chcieliśmy walczyć o medale. Czu-
liśmy się do tego przygotowani i uważam, że poza pierwszym 
meczem nie zagraliśmy źle. Kto śledził mistrzostwa, ten wie, 
że mogliśmy wygrać każdy z trzech przegranych meczów. 
Niestety wyniki ułożyły się tak, a nie inaczej, ale na pewno 7. 
miejsce to nie jest to, czego oczekiwaliśmy. Nie zapominajmy 
jednak, że to nie 7. miejsce na 8, tylko na kilkaset drużyn, które 
brały udział we wszystkich szczeblach Mistrzostw Polski.

Miał Pan kiedyś taką sytuację, że wszystkie trzy grupowe 
mecze Pana drużyna przegrała 2-3?

Nie, nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. W każdym meczu 
do zwycięstwa zabrakło nam tego łutu szczęścia.

Jak oceniłby Pan postawę swojej drużyny?
Naprawdę nie zagraliśmy źle. Zabrakło nam zwycięstwa 
w grupie, ale jestem zadowolony z gry dziewczyn. Jak już po-
wiedziałem, poza pierwszym meczem, który nam nie wyszedł, 
dziewczęta zagrały na swoim poziomie. Na pewno też nie są 
zadowolone z wyników, ale za grę mogę je pochwalić.

czy coś zaskoczyło Pana podczas tych mistrzostw?
Myślę, że nie, bo byłem przygotowany na wyrównany poziom 

zawodów. Przed mistrzostwami nawet trudno mi było wska-
zać faworytów. Jeśli chodzi o aspekt pozasportowy, bardzo 
pozytywnie zaskoczył mnie poziom organizacji mistrzostw 
i nie jestem osamotniony w tej dobrej ocenie – otrzymałem 
wiele głosów od innych trenerów, że organizacyjnie to były 
perfekcyjnie przygotowane zawody.

Wyróżniłby Pan kogoś ze swojego zespołu?
Raczej staram się unikać indywidualnych wyróżnień, bo na 
wyniki pracuje cały zespół. Nagrodę dla najlepszej przyjmu-
jącej dostała Paulina Damaske, bardzo zasłużenie, myślę, że 
Weronika Konefke także mogła sięgnąć po nagrodę indywi-
dualną. 

sukcesy Akademii Piłki siatkowej będą kontynuowane? Do 
klubu wciąż przychodzą nowe zawodniczki.

Jestem przekonany, że tak. Ciągle organizujemy nowe nabo-
ry i od jakiegoś czasu struktura klubu jest bardziej ustabili-
zowana – ma kształt piramidy, czyli dużo jest najmłodszych 
zawodniczek, tych nieco starszych jest już mniej, a najstar-
szych zawodniczek, w tym tych grających w zespole senio-
rek jest najmniej.

Jakie są plany zespołów APs Rumia na najbliższy czas?
Teraz nadszedł dla dziewczyn okres roztrenowania, lżejszych 

Z trenerem kadetek Akademii Piłki siatkowej, Robertem sawickim, 
rozmawia Krzysztof Grajkowski.

Dziewczętom 
należą się Pochwały!

zajęć, niedługo zaczynają się wakacje. Latem będą się odby-
wały zawody w siatkówkę plażową, również rangi Mistrzostw 
Polski i z pewnością dziewczęta będą chciały na nich wystą-
pić. Do gry i regularnych treningów powrócimy w sierpniu 
i wrześniu. We wrześniu rozpoczną się też rozgrywki ligowe, 
w tym II liga, w której występuje APS.
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Jak doszło do powstania uKs Tri-Team Rumia?
Klub powstał 9 lat temu. Byłem wieloletnim trenerem kadry tria-
thlonu i tak się złożyło, że przez przypadek zawitałem do Rumi 
i pojawiła się perspektywa zbudowania tutaj basenu. W 2008 
roku zacząłem organizować zawody aquathlonu w Gdyni, za-
wody Ironman, rok później odbyliśmy spotkanie założycielskie. 
Chcieliśmy skorzystać z bliskości pływalni, jakże ważnej dla 

triathlonu. Od strony infrastrukturalnej Rumi także jest wspa-
niałym miastem – leży blisko Trójmiasta, do lotniska także nie 
jest stąd daleko.

ile grup liczy Tri-Team?
W klubie jest około 150 osób – 2 grupy nauki pływania, 4 gru-
py doskonalenia pływania, 2 grupy stricte sportową oraz gru-
pę wyczynową. W tej ostatniej grupie są zawodnicy, którzy re-
gularnie startują w zawodach. Głównym trenerem jest Mikołaj 
Majstruk, który przez 5 lat trenował kadrę pływacką Ukrainy.

Jakie miejsce na triathlonowej mapie Polski zajmuje klub?
W zeszłym roku w mistrzostwach młodzików na kilkadziesiąt 
klubów zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. 
Nasi zawodnicy w zeszłym roku poprawili bodajże dwanaście 
rekordów okręgu województwa pomorskiego, a były to rekor-
dy, które miały niemal dwadzieścia lat. 

ilu zawodników z klubu wystąpiło na igrzyskach Olimpij-
skich?

W Londynie mieliśmy trzy osoby – trenująca wciąż Agnieszka 
Jeżyk, Maria Cześnik i Marek Jaskółka, a w Rio de Janeiro była 
to jedna zawodniczka, czyli ponownie Agnieszka Jeżyk.

będą kolejni?
Przejście kwalifikacji olimpijskich jest szalenie trudne. Trwają 
przez dwa lata – zawodnicy muszą wystartować w tym czasie 24 
razy, liczy się 12 najlepszych czasów. Ogromna trudność polega 
też na tym, że niełatwo się dostać na same listy startowe. Na Igrzy-
skach Olimpijskich w Tokio triathlon będzie miał nową konkuren-
cję – sztafety. Do występu w sztafecie będzie pretendować co naj-
mniej dwoje naszych zawodników – Kacper Stępniak i Roksana 
Słupek. Patrzymy też w przyszłość, na kolejne Igrzyska – w Pary-
żu, bo proces trenowania zawodnika pod Igrzyska to długi proces, 
potrafi trwać nawet 10 lat. Na pewno nie da się tego zrobić w rok.

Kacper stępniak wygrał ostatnie Mistrzostwa Polski w duath-
lonie, które odbyły się w Rumi, a miał silnych rywali.

Do Rumi przyjechało wielu zawodników z krajowej czołówki. Nie 
jest to oczywiste, bo niektórzy wolą startować w triathlonach, 
jednak mimo to duża część czołówki wystartowała w Rumi. 

Poziom był wysoki?
Bardzo wysoki. Pierwszy bieg, w którym zawodnicy pokonywa-
li kilometr w 3:02-3:03 minuty pokazał, że mieliśmy tutaj abso-
lutnie najlepszych zawodników. Możemy być dumni z poziomu 
sportowego, bo był on najwyższy w historii.

Netter: Chcemy mieć 
kolejnych olimpijczyków

Z Piotrem Netterem, trenerem triathlonowego klubu 
UKS Tri-Team Rumia, rozmawia Krzysztof Grajkowski.
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19 maja Rumia po raz drugi z kolei  gościła 
zawodniczki i zawodników rywalizujących 
podczas Mistrzostw Polski w duathlonie na 
dystansie sprinterskim. Zawody składały 
się z trzech wyścigów: pierwszy dedykowa-
ny amatorom, drugi młodzikom i juniorom 
młodszym, trzeci  elicie, młodzieżowcom 
i juniorom starszym.
Najpierw, o 15:15 wystartowali  amatorzy na 
dystansie sprinterskim (5 km biegu-20 km 
jazdy rowerem-2,5 km biegu) w MP Grup 
Wiekowych. Rywalizacja odbyła się w kon-
wencji „bez draftingu” przy dopuszczonych 
rowerach  triathlonowych do jazdy indywi-
dualnej na czas. Wśród mężczyzn wygrał 
Michał Czapiński, a wśród kobiet – Marta 
Łagownik. 
O 17:00 do  rywalizacji MP przystąpili junio-
rzy młodsi i młodzicy na dystansie super 
sprinterskim  (2,5-10,8-1,25). Rywalizację ju-
niorów młodszych wśród chłopców wygrał 
Maksymilian Kopiczko, a wśród dziewcząt – 
Julia Sanecka.  Najlepszymi młodzikami zo-
stali Marcel Siemianowski i  Józefina Mły-
narska.
Później wystartował wyścig główny dla wy-
czynowców w formule „z draftingiem” tak-
że na dystansie sprinterskim (5-21,3-2,5). 
Wystartowali prawie wszyscy zapowiada-
ni faworyci. Zwycięstwo ucieszyło miejsco-
wą publiczność – wygrał bowiem Kacper 
Stępniak z UKS Tri-Team Rumia, wygrywa-
jąc z drugim Piotrem Ławickim o 5 sekund. 
Trzecie miejsce zajął Jacek Krawczyk.

Duathlon 
królował w Rumi

W Mistrzostwach Polski wystartowało ponad 230 zawodników reprezentujących 
kilkadziesiąt klubów z całego kraju. Wśród mężczyzn triumfował Kacper Stępniak, 

zawodnik UKS Tri-Team Rumia.

KAcPeR sTĘPNiAK, 
Mistrz Polski w Duathlonie:

Byłem przygotowany na mocne ściganie tego dnia. 
Wiedziałem że na linii startu będzie dużo moc-
nych biegaczy, którzy będą chcieli od początku 
przerzedzić stawkę na tyle, na ile to możliwe. Nie 
spodziewałem się, że będzie aż tak bolało. Na 200 
metrów przed metą zaatakowałem i udało mi się 
zostawić Piotrka z tyłu. Jestem bardzo szczęśliwy 
z tego wyścigu. Mam nadzieję, że duathlon Rumia 
pozostanie na stałe w kalendarzu triathlonowym 
i w przyszłym roku zobaczymy się w dużo liczniej-
szym gronie.

MARTA ŁAGOWNiK, 
Mistrzyni Polski w duathlonie: 

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Wa-
runki były bardzo dobre, pogoda dopisała i moja 
dyspozycja była także wyjątkowa tego dnia, bo-
wiem obroniłam tytuł Mistrzyni Polski z zeszłego 
roku. Jest to bardzo dobry prognostyk przed zbli-
żającym się sezonem. Cieszę się,ze mogłam wy-
startować i ścigać się z koleżankami, które prezen-
tują wysoki poziom. Trasa idealna pod kibiców, 
którzy mogli oglądać cały przebieg rywalizacji. Je-
śli kalendarz pozwoli, to bardzo chętnie wystartu-
je tam jeszcze raz.

”

”

„szóstka” 
z Rumi najlePsza
Młodzi piłkarze z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi 
zagrali w piłkarskiej licealiadzie w 6-osobowej piłce nożnej. 
Zespół przeszedł najpierw eliminacje do zawodów, a później 
znalazł się w ścisłym finale wraz z trzema drużynami z Wej-
herowa, ale pozostawili je w pokonanym polu. Rumscy pił-
karze potwierdzili sportową klasę – obronili oni bowiem ty-
tuł zdobyty przed rokiem. W drużynie PZS nr 1 wystąpili:  
Karol Machula, Patryk Niemiec, Patryk Stencel, Antoni Ro-
żek, Jakub Kreft, Marcin Waldach, Mateusz Śródecki,  Pa-
tryk Melzer, Paweł Szajerka, Zbigniew Skoczke. Opiekunem 
drużyny jest Sobiesław Przybylski.

okS JanoWo
 z SzanSami na aWanS
Są pewne szanse na to, że drużyna OKS Janowo w przy-
szłym sezonie wystąpi w rozgrywkach klasy A – drużyna 
z Rumi może w obecnych rozgrywkach wywalczyć awans. 
Przed OKS-em pozostały trzy mecze – do będącego na dru-
gim, premiowanym awansem, miejscu, Klifu Chłapowo, nie 
traci ani jednego punktu (przegrywa bilansem bezpośred-
nich meczów), a ma jeden mecz do rozegrania więcej. Sezon 
zakończy się 17 czerwca.

atS W pierWSzeJ 
czwóRce
Zawodnicy tenisa stołowego zakończyli swój debiutanc-
ki sezon w I lidze. W ostatnim meczu sezonu zremisowa-
li z Gorzovią Gorzów Wielkopolski 5-5. Spotkanie kończące 
sezon nie miało jednak znaczenia dla miejsca w ligowej ta-
beli – OT Logistics Kamix ATS Małe Trójmiasto Kaszubskie 
pozostało na wysokiej, 4. pozycji w liczącej 10 zespołów ta-
beli I ligi. Pierwsze miejsce zajął zespół Energa KTS Toruń, 
druga była Olimpia-Unia Grudziądz, zaś podium uzupełniła 
Poltarex Pogoń Lębork.
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Był to drugi z serii turniejów o Mistrzostwo Polski rugby siedmioosobowego. Tym ra-
zem gospodarzem turnieju był KS Budowlani Łódź. Do zawodów przystąpiło 8 dru-
żyn podzielonych dwie grupy. Rumskie rugbystki trafiły do grupy z Ogniwem Sopot i 
dwoma drużynami Atomówek BBRC Łódź. Rozgrywki grupowe zakończyły na drugiej 
pozycji, ulegając nieznacznie pierwszej drużynie Atomówek 17-12.
Po wyjściu z grupy, w walce o finał Gladiatorki, jak nazywa się zawodnicz-
ki Arki Rumia, trafiły na Juvenię Kraków, która okazała się lepsza – wygrała 
26-5. W meczu o brąz rumskie zawodniczki zagrały z Tygrysicami Sochaczew, 
które miały przed meczem spory problem.
– Tuż przed pierwszym gwizdkiem okazało się, że drużyna z Sochaczewa, borykają-
ca się z kontuzjami, może wystawić tylko 6 zawodniczek. Reakcja naszych dziewcząt 
była błyskawiczna- nie patrząc na rangę spotkania jedna z Gladiatorek po prostu 
opuściła boisko, by mecz mógł się odbyć w duchu fair play - relacjonuje rumski klub.
Po regulaminowym czasie gry było 12-12. Po 10 minutach wyczerpującej, mor-
derczej dogrywki pierwszy błąd popełniły Tygrysice. I to on zadecydował o wy-
niku spotkania.17-12 wygrały Gladiatorki.
Turniej wygrała Juvenia Kraków, pokonując w finale Atomówki BBRC Łódź. RC Arka Ru-
mia Gladiatorki zajęły trzecie miejsce, podobnie jak w pierwszym turnieju z tego cyklu.

sukces glaDiatoRek 
na mistRzostwach Polski

Zawodniczki Arki Rumia przywiozły z Ło-
dzi znakomity wynik – zajęły trzecie miejsce 
w silnie obsadzonym turnieju.

Obecnych rozgrywek zespół Orkana Rumia nie może 
uznać za udany – właściwie od początku sezonu po-
zostają w dole tabeli, a po kiepskim starcie rundy 
wiosennej krążą wokół strefy spadkowej. 
Wciąż jednak jest o co walczyć – utrzymanie w IV li-
dze sprawi, że sezon 2017/2018 nie będzie do końca 
nieudany. W maju Orkan dwukrotnie wygrał (w tym 
raz z czołowym w IV lidze Gryfem Słupsk) i wydostał 
się ze strefy spadkowej. Ostatnie spotkanie Orkan 

zremisował z Gedanią i pozostał nad strefą spadko-
wą – nad znajdującą się w niej Cartusią Kartuzy ma 
2 punkty przewagi. Przed Orkanem jeszcze 5 bardzo 
ważnych meczów. W Boże Ciało zmierzy się z ostat-
nim w tabeli Sokołem Wyczechy i zwycięstwo wyda-
je się koniecznością, a 16 maja w Rumi odbędzie się 
być może mecz o utrzymanie w IV lidze – miejsco-
wi podejmą Cartusię Kartuzy. Sezon IV ligi zakończy 
się 23 czerwca.

Orkan się nie poddaje
Rumscy piłkarze wchodzą w ostatni etap sezonu 

– wyjaśni się, czy utrzymają się w IV lidze.
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