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Będzie stacja 
na Białej Rzece

Miasto Rumia doczeka się trzeciej stacji kole-
jowej. Plany PLK zakładają powstanie nowe-

go przystanku o roboczej nazwie Rumia Biała 
Rzeka. Miałby się on znajdować pomiędzy na 
wysokości Centrum Handlowego Port Rumia.
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Prezentujemy kolejne wydanie Expressu Rum-
skiego. Liczą Państwo z pewnością na porcję 
najważniejszych informacji z naszego miasta – 
mamy nadzieję, że lektura naszego miesięcznika 
dostarczy ich Państwu. 

A w mieście dzieje się dużo – sporo miejsca na 
naszych łamach poświęciliśmy tematom inwe-
stycyjnym – nowa stacja kolejowa, która ma 
powstać w Białej Rzece, być może odmieni tę 

dzielnicę, a Droga Trzech Powiatów to inicjaty-
wa na wielką skalę, lecz Rumia gra w niej ważną 
rolę. Znacznie bliższą czasowo inwestycją jest 
budowa mieszkań komunalnych – ma ona ru-
szyć jeszcze w lipcu.

Oprócz tego nadchodzący, wakacyjny miesiąc 
obfitował będzie w ciekawe wydarzenia – rusza 
Akcja Lato, a Lipiec w Rumi za sprawą m.in. Ewy 
Farnej, Ewy Chodakowskiej i Marcina Gorta-

ta przyciągnie zapewne nie mniejsze tłumy niż 
w poprzednim roku. Swoje mniejsze lub większe 
sukcesy odnieśli sportowcy z Rumi – szczegól-
nie zaimponowały młode rugbystki, które zdo-
były medal młodzieżowych Mistrzostw Polski.

Redaktor prowadzący,
Krzysztof GrajKowsKi

Co w numerze?

Życzymy miłej lektury!

W marcu włodarze Rumi poinformowali, że 
na poczet tej inwestycji uzyskano dofinan-
sowanie unijne w wysokości 13 milionów zł. 
Wówczas umowy podpisali burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny i marszałek wojewódz-
twa pomorskiego, Mieczysław Struk. Pisali-
śmy o tym w pierwszym numerze „Expressu 
Rumskiego”. 
Miasto zrobiło kolejny krok ku odnowieniu 
rumskiej dzielnicy – uzyskane zostały już 
wszystkie pozwolenia na budowę, opracowy-
wana jest dokumentacja przetargowa.
Rewitalizacja  składa się z dwóch części – 
inwestycyjnej oraz społecznej. Ta pierwsza 

polega na renowacji budynków mieszkal-
nych na osiedlu Zagórze wraz z zagospoda-
rowaniem terenu, w postaci nowych osiedlo-
wych boisk, placów zabaw, trasy rowerowej, 
miejsc parkingowych i przebudowy chodni-
ków. Powstanie również strefa rekreacyjna 
na Górze Markowca (ścianka wspinaczkowa 
z wieżą widokową, schody terenowe, ścież-
ka historyczna oraz trasy rowerowe i space-
rowe). W ramach części społecznej przewi-
dziana jest aktywizacja zawodową i społecz-
na (m.in. szkolenia i warsztaty zawodowe, 
porady prawne, kursy i staże). Realizacja tej 
inwestycji ma się zakończyć do 2022 roku.

Rewitalizacja – 
jest pozwolenie 
na budowę
Zagórze oraz Wzgórze Markowca mają przejść całkowitą prze-
mianę. Miasto uzyskało już wszystkie pozwolenia na budowę.

18 czerwca w Gdańsku odbyło się uroczyste 
podpisanie umowy na budowę systemu rowe-
ru metropolitalnego Mevo. W ciągu 5 miesięcy 
na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk 
– Gdynia – Sopot zobaczymy 1244 rowerów. 
Docelowo ma ich być ponad 4000.
Wybrany wykonawca, spółka NB Tricity, zbu-
duje od podstaw system rowerów publicz-
nych wraz z niezbędnym zapleczem technicz-
nym i teleinformatycznym. Mevo będzie opar-
te o rowery IV generacji, wyposażone w modu-
ły GPS i GSM. Wykonawca za realizację zamó-
wienia otrzyma ponad 40 mln zł.
Wypożyczenie roweru będzie się odbywać 
za pomocą aplikacji mobilnej i zajmie około 
15 sekund. Zaletą systemu będzie jego pro-
stota oraz przystępny cenowo taryfikator. 

W systemie abonamentowym opłata mie-
sięczna nie będzie mogła przekroczyć 10 zł. 
W cenie użytkownik otrzyma każdego dnia 
90 minut na przejazdy. Po przekroczeniu li-
mitu czasowego rowerzysta będzie pono-
sił opłatę w wysokości 5 gr za minutę. Koszt 
abonamentu rocznego to nie więcej niż 100 
zł, przy zastosowaniu tych samych zasad 
czasowych, jak w opłacie miesięcznej. Je-
śli użytkownik nie będzie chciał skorzystać 
z opcji abonamentowej, koszt jeden minuty 
będzie wynosił maksymalnie 10 gr.
Dla Rumi przeznaczone zostanie 79 rowerów. 
Będą one ulokowane w 23 punktach w mieście. 
W większości punktów będzie mniej niż 6 sto-
jaków, wyjątkiem będą punkty przy obu dwor-
cach, gdzie liczba stojaków będzie większa.

Mevo – znamy 
szczegóły
Pierwsze wspomagane elektrycznie jednoślady mają 
się pojawić na pomorskich drogach w listopadzie.
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Opublikowany został schemat pasażerskich li-
nii kolejowych, które mają być w użyciu do roku 
2025 roku. Przedstawia on sporo zmian – mię-
dzy innymi nowe trasy do północnych dzielnic 
Gdyni, nowe przystanki Pomorskiej Kolei Me-
tropolitalnej, a także nowe stacje SKM. Jedna 
z nich ma powstać w Rumi.
Przygotowywany obecnie projekt modernizacji 
linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chy-
lonia – Lębork – Słupsk uwzględnia powstanie 
nowego przystanku, którego robocza nazwa to 
Rumia Biała Rzeka. Obecnie trwają rozmowy 
między Polskimi Liniami Kolejowymi a Urzę-
dem Miasta Rumi. Dotyczą one m.in. wykona-
nia przez miasto infrastruktury drogowej w ob-
rębie przystanku, która ma zapewnić miesz-
kańcom komunikację ze stacją kolejową. 
Nowa stacja ma być zlokalizowana pomiędzy 
obecnymi stacjami SKM „Rumia” oraz „Reda”, 
nieopodal skrzyżowania ulic Cegielnianej i Bia-
łowieskiej, mniej więcej na wysokości Cen-
trum Handlowego Port Rumia. – Odcinek ten 
jest najdłuższym na całej trasie SKM. Miesz-
kańcy Białej Rzeki do najbliższego przystanku 
mają bardzo dużą odległość – mówi Ariel Si-
nicki, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi. – 
Budowa nowego przystanku to dla nich szansa 
na wygodniejszy oraz szybszy dojazd do pra-
cy i domu.
Inwestycja obejmuje nie tylko stworzenie no-
wej stacji SKM, ale także budowę tunelu pod 
torami dla pieszych i samochodów. – Jeste-
śmy już na ukończeniu negocjacji z firmą ko-
lejową. Efektem będzie nie tylko budowa tune-
lu w Białej Rzece, ale także utworzenie kolej-
nego przejazdu bezkolizyjnego, tym razem na 
ulicy Hodowlanej, zamknięcie niebezpieczne-
go przejazdu na ulicy Zbychowskiej, generalny 
remont stacji Rumia oraz przebudowa przej-
ścia pod torami na wysokości urzędu miejskie-
go. Jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwane-
go, to do końca 2022 roku miasto będzie po-

W Rumi powstanie 
nowa stacja Projekt modernizacji linii kolejowej zakłada 

utworzenie przystanku Rumia Biała Rzeka. 
Inwestycja ma się zakończyć w 2023 roku.

Gmina dysponuje już niezbędnymi pozwoleniami i doku-
mentacją, a także środkami finansowymi potrzebnymi do 
realizacji inwestycji. Będą to pierwsze od 25 lat mieszka-
nia komunalne w Rumi.
Lokatorzy dawnych mieszkań komunalnych mogli od-
kupić je za 25% rynkowej wartości. W ten sposób sprze-
dano 100 lokali, uzyskując łącznie kwotę prawie 3 milio-
nów złotych. Kolejnym działaniem, które umożliwiło bu-
dowę nowych mieszkań komunalnych, było uzyskanie 
35-procentowej umarzalnej pożyczki z Banku Gospodar-
stwa Krajowego.
Szacunkowy koszt realizacji tej inwestycji to około 6 mi-
lionów złotych, z czego prawie 3 miliony udało się pozy-
skać poprzez sprzedaż istniejących już mieszkań komu-
nalnych, a niemal 2 miliony pochodzą z dofinansowania.

W nowo wybudowanym obiekcie znajdą się łącznie 32 
lokale komunalne, w tym: 15 mieszkań dwupokojowych 
o powierzchni od 35 do 44 m², 8 mieszkań trzypoko-
jowych o powierzchni ok. 52 m², 5 mieszkań jednopo-
kojowych o powierzchni ok. 25 m² oraz 4 mieszkania 
czteropokojowe o powierzchni ok. 62 m². Całkowita 
powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań wyniesie 
ponad 1442 m². Prace budowlane mają ruszyć do koń-
ca lipca tego roku. 
Aby uniknąć zaniedbań lub zniszczeń, nowe mieszkania 
komunalne będą przekazywane wyłącznie osobom, które 
do tej pory zamieszkiwały tego typu lokale i nie sprawia-
ły jakichkolwiek problemów. Oznacza to, że nie zalega-
ły z jakimikolwiek opłatami, dbały o stan nieruchomości 
i nie zakłócały spokoju sąsiadów.

Mieszkania koMunalne – w lipcu rusza budowa
28 czerwca zakończy się czas składania ofert na wykonanie 
komunalnego budynku mieszkalnego, a także niezbędnej in-
frastruktury i zagospodarowania przyległego terenu.

siadało cztery bezkolizyjne przejazdy przez tory oraz trzy nowocze-
sne, przystosowane dla niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi 
czy też rowerzystów przystanki SKM. To będzie duży sukces i ogrom-
ny krok w rozwoju dla naszego miasta – zapowiada Ariel Sinicki.
Modernizacja linii z Gdyni do Słupska, którą przeprowadzić mają Pol-

skie Linie Kolejowe, będzie kosztować ok. 2 miliardy złotych. Prace 
w Białej Rzece rozpocząć się a 2020 roku, budowa dworca ma się za-
kończyć w 2022 roku, natomiast zakończenie całej inwestycji plano-
wane jest na rok 2023.
Krzysztof Grajkowski
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Droga Trzech Powiatów ma szansę po-
wstać dzięki wspólnym działaniom aż 
6 samorządów: Gdyni, Kosakowa, Rumi, 
powiatu puckiego, powiatu wejherow-
skiego, a także Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego.
- Z inicjatywą jej budowy wyszedł bar-
dzo aktywny burmistrz Michał Pasiecz-
ny – mówi Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni. - Rumia od początku kadencji 
przygotowuje swoje tereny przemysło-
we, aby pozyskać nowych pracodawców 
i to ich wybraliśmy na lidera projektu. 
Długo się nie zastanawialiśmy wiedząc, 
jak ważny to temat w kontekście rozwo-
ju Portu Gdynia, jak i ulgi dla kierowców 
obecnie jeżdżących w korkach do pracy. 
Ta inwestycja poprzez ścisłe powiązanie 
funkcjonalne z portem obok innych inwe-
stycji drogowych , będzie miała ogrom-
ny, pozytywny wpływ na cały obszar.
Droga Trzech Powiatów to szansa na od-
korkowanie dwóch istniejących dróg po-
między Rumią a Gdynią, czyli ul. Hutni-
czej oraz ulicy Morskiej w Gdyni.
Po podpisaniu stosownych listów inten-
cyjnych dotyczących współpracy samo-
rządów zespoły pracowników desygno-

wanych przez wszystkie urzędy podjęły 
stosowane kroki, aby móc proceduralnie 
ruszyć za działaniami.
- Pierwsze działania mają na celu uszcze-
gółowienie ram prawnych współpracy – 
mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- Podczas spotkania roboczego usta-
liliśmy, iż jako pierwszy element zosta-
nie wykonana koncepcja programowo 
– przestrzenna zadania, która odpowie 
nam na szereg pytań. Ma być przepro-
wadzona analiza funkcjonalności i sys-
temu powiązań drogowych z dochodzą-
cymi ulicami w Rumi, Gdyni i Kosakowie. 
Wskaże również najwłaściwszą ścieżkę 
postępowania, aby realnie móc pozyskać 
jak największą ilość środków zewnętrz-
nych na ten cel. Do wcześniejszej ko-
alicji samorządów pod koniec zeszłego 
roku dołączył Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Pomorskiego.
- Droga ma ogromne znaczenie w kon-
tekście likwidacji czy minimalizacji kor-
ków na innych drogach w godzinach 
szczytu – mówi wicemarszałek Wiesław 
Byczkowski - To również szansa na roz-
wój gospodarczy całej Doliny Logistycz-
nej Portu Gdynia, obejmującego dużą 

ilość niezagospodarowanych gruntów 
(ok. 530 ha). Wzdłuż tej drogi będą po-
wstawać kolejne firmy, co bezpośrednio 
przekłada się na wpływy z podatków do 
budżetów miast, powiatów oraz woje-
wództwa, a także wiele nowych miejsc 
pracy. Warto podkreślić, że branże spe-
cjalistyczne, a takie firmy będą się po-
jawiały w tych terenach, charakteryzują 
się wyższymi wynagrodzeniami dla pra-
cowników.
- Dolina Logistyczna dla dalszego dy-
namicznego rozwoju potrzebuje lep-
szej sieci drogowej – dodaje Agata Grze-
gorczyk, rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta Rumi. - Droga Trzech Powiatów, obok 
Via Maris i Drogi Czerwonej jest inwe-
stycją, która znacznie usprawni komuni-
kację pomiędzy terenami inwestycyjny-
mi w regionie. Trzeba jednak pamiętać, 
że to bardzo kosztowna i dość trudna 
ze względu na tereny, którymi miałaby 
przebiegać inwestycja i powiaty zaan-
gażowane w projekt nie będą w stanie 
jej sfinansować bez pomocy z zewnątrz. 
Wspólnie staramy się wypracować roz-
wiązania, które pozwolą tę drogę wybu-
dować. /raf/

Droga Trzech Powiatów 
szansą na rozwój
Trasa ma połączyć powiat wejherowski, pucki oraz Gdynię. 
Inwestycja może pochłonąć nawet 50 milionów złotych. ”

”

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

skuteczna
REKLAMA? to proste!

Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi:
 
- Cieszymy się niezmiernie, że do ko-
alicji samorządów dołączył również 
Marszałek Województwa, który od 
samego początku wspierał inicjaty-
wę. Dowodem na to jest m.in. wpisa-
nie przez Sejmik Województwa Po-
morskiego budowy Drogi Trzech Po-
wiatów w Wojewódzkim Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego ze 
względu na swoje strategiczne zna-
czenie. Ta wielka inwestycja, szaco-
wana jest bardzo wstępnie na 30 do 
50 milionów złotych. Skąd chcemy 
zdobyć środki finansowe na ten cel? 
Częściowo będą to środki własne (sa-
morządów). Liczymy też, że uda się 
zdobyć dodatkowe finanse w konkur-
sach. Możliwa też jest partycypacja 
innych zainteresowanych partnerów.

Wojciech szczureK,
prezydent Gdyni:

- Tylko na terenie Gdyni uruchomio-
ne w przyszłości zostaną potężne te-
reny przemysłowo-usługowe ok. 70 
ha (po zmianie planu zagospoda-
rowania). Te obszary zdefiniowa-
ne były już w roku 2011, kiedy to ra-
mach unijnego projektu „SoNorA” 
przygotowaliśmy koncepcję „Doli-
ny Logistycznej”. Z dokumentu (prac 
badawczych) wynika, iż obszary te 
staną się centrum usług transporto-
wych, spedycyjnych i logistycznych 
i są niezbędne do obsługi i przede 
wszystkim rozwoju Portu Gdynia. 
Dla miasta to szansa na pozyskanie 
kolejnych inwestorów, zwiększenie 
wpływów z podatków, ale nie tylko. 
To będzie trzecia „nitka” z Gdyni do 
Rumi. Nie sposób się przy okazji nie 
odnieść do poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. Już teraz ze-
spół pracowników z trzech gmin pra-
cuje nad koncepcją odwodnienia te-
renów nie tylko wzdłuż Drogi Trzech 
Powiatów, ale na znacznie szerszym 
terenie obejmującym nawet Chylonię 
i Pustki Cisowskie.
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Mateusz Socha to drugi potwierdzony kan-
dydat na urząd burmistrza Rumi. Wcześniej 
swoją kandydaturę ogłosiła Monika Baran, 
która wystartuje z ramienia Partii Porozumie-
nie Jarosława Gowina.
Kandydata Prawa i Sprawiedliwości przedsta-
wił Witold Reclaf, przewodniczący PiS w Rumi 
i powiecie wejherowskim. – Jest to kandy-
dat młody, dynamiczny i mający wizję rozwo-
ju miasta Rumi. Chce on wnieść nowy, świeży 
wiatr w rozwój naszego miasta. Mateusz So-
cha urodził się w 1989 roku, czyli roku sym-
bolicznym, roku przemian, które miały nastą-
pić w Polsce.
Ubiegający się o urząd burmistrza Mateusz 
Socha w swoim przemówieniu na konferen-
cji prasowej podjął temat darmowych prze-
jazdów autobusowych. – Razem z tysiącem 
osób, które podpisały się pod wnioskiem, 
apeluję do władz miasta, aby objąć ulgą dar-
mowych całorocznych przejazdów młodych 
rumian do 20. roku życia. – mówił Mateusz 
Socha. Program, jaki stworzy nowy kandydat 

na burmistrza, będzie uzależniony od gło-
sów mieszkańców. – Moja kampania wybor-
cza opierać się będzie na aktywnym dialo-
gu z mieszkańcami. Dialog ten zaowocować 
ma programem wyborczym, którego realiza-
cja odpowiadać będzie na potrzeby wszyst-
kich mieszkańców, dodatkowo gwarantować 
będzie realizacje szans, które w przyszłości 
staną przed miastem.
Mateusz Socha, który od urodzenia miesz-
ka w Rumi, uczęszczał do tutejszych szkół, 
a później kształcił się na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Gdańskiego oraz Szkole Głównej 
Handlowej, nie zamierza prowadzić negatyw-
nej kampanii wyborczej. – Chcę się skupić na 
działaniu, nie na krytyce. Myślę, że w każdym 
mieście są błędy w rozporządzaniu środkami. 
W moim odczuciu trochę za duży nacisk kła-
dzie się na kwestie promocyjne i wizerunko-
we.
Wybory samorządowe mają odbyć się w dru-
giej połowie października lub w pierwszej po-
łowie listopada bieżącego roku.

Mateusz socha 
kandydatem 
na burmistrza
Podczas konferencji prasowej przy Miejskim Domu 
Kultury przedstawiony został kandydat na burmistrza 
Rumi z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
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Na długo przed tym, jak Prawo i Sprawiedli-
wość ogłosiło swojego kandydata na urząd 
burmistrza Rumi, znana była kandydatka Par-
tii Porozumienie. Ugrupowanie, które jesienią 
2017 roku założył Jarosław Gowin, w marcu 
tego roku ogłosiło kandydaturę Moniki Baran.
Monika Baran ma 30 lat i jest mieszkanką 
Rumi prawie od urodzenia. Od wielu lat prowa-
dzi działalność charytatywną na rzecz dzieci i 
młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością, a 
z wykształcenia jest prawnikiem. 
– Zdecydowałam się startować w wyborach 
na urząd burmistrza, ponieważ mojemu mia-
stu potrzeba odważnych decyzji – powiedzia-
ła Monika Baran podczas spotkania, na któ-
rym przedstawiono ją jako kandydatkę Par-

tii Porozumienie. Podjęła ona też m.in. temat 
urzędu miasta – Nasi mieszkańcy zasługują na 
to, żeby mieć ratusz z prawdziwego zdarzenia 
z zapleczem dla potrzeb kulturalnych – mówi-
ła Monika Baran.
Kto jeszcze wystartuje w wyborach? Na ra-
zie oficjalnych potwierdzeń brak. Czy obec-
ny burmistrz będzie ubiegał się o reelekcję? – 
Obecnie skupiamy się na kluczowych, niezwy-
kle istotnych dla mieszkańców inwestycjach 
oraz działaniach społecznych. Wymagają one 
ogromnego zaangażowania całego naszego 
zespołu i nie wyobrażam sobie teraz tracić 
czasu na przedwczesną kampanię wyborczą. 
Mówi o tym również Państwowa Komisja Wy-
borcza – mówi burmistz Michał Pasieczny.

Kto jeszcze 
wystartuje?
Kampania przed jesiennymi wyborami samorządowymi w Rumi 
nie zaczęła się jeszcze na dobre, ale znamy już dwie osoby, 
które będą się ubiegały o poparcie mieszkańców.
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ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!
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Środowiskowy Dom 
Samopomocy – jest plan

Podstawowym celem działalności środowiskowych domów sa-
mopomocy jest zapewnienie osobom cierpiącym na upośledze-
nia umysłowe, zaburzenia psychiczne i wykazującym inne prze-
wlekłe zaburzenia, odpowiedniej opieki oraz wsparcia. Jednostki 
te przede wszystkim pozwalają zapobiec izolacji i wykluczeniu 
społecznemu podopiecznych poprzez umożliwienie im usamo-
dzielnienia. Osób zainteresowanych takim wsparciem przybywa, 
jednak nie ma dla nich miejsca.

– Na terenie powiatu wejherowskiego mamy tylko jedną taką 
jednostkę, jest to Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie, 
oferujący 15 miejsc. Natomiast zdiagnozowane potrzeby, w samej 
Rumi, to obecnie 34 osoby wymagające takiego wsparcia, które 
są chętne do uczestnictwa w zajęciach – wyjaśnia Gabriela Ko-
narzewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rumi. – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wejherowie nie jest 
w stanie przyjąć takiej liczby osób. Mamy kilku mieszkańców, któ-
rym udało się tam dostać, ale jest to pobyt tymczasowy. Wkrótce 
będą musieli ustąpić miejsca kolejnym oczekującym, którzy chcą się 
aktywizować – dodaje.

Jak wynika z danych zgromadzonych przez pracowników socjal-
nych, liczba osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w Rumi, 
a zwłaszcza dorosłych z zaburzeniami, jest bardzo duża w stosun-
ku do sąsiednich miast.

– Te liczby już są duże, a tendencja jest wzrostowa. Szansę na ak-
tywizację, między innymi poprzez działania kulturalne i oświatowe, 
daje właśnie środowiskowy dom samopomocy. Niepełnosprawni, 
którzy znajdą się pod opieką tej jednostki, nie będą skazani na wy-
kluczenie społeczne i zamknięcie w domu. Wręcz przeciwnie, ponie-
waż będą mogli zdobywać lub podtrzymywać umiejętności niezbęd-
ne do usamodzielnienia się – informuje Gabriela Konarzewska.

Po ukończeniu szkoły, edukacji specjalnej, lub 18. roku życia, 
osoby upośledzone umysłowo mogą uczestniczyć w terapii za-
jęciowej. Natomiast po jej ukończeniu, jedyną możliwością ak-
tywizacji społecznej jest obecność w środowiskowym domu 
samopomocy. Na terenie Rumi oraz innych miast powiatu wejhe-
rowskiego nie ma innej formy aktywizacji dla tych osób.

Między innymi dlatego burmistrz oraz członkowie miejskiej 
rady wspólnie zdecydowali o stworzeniu placówki, która zapewni 
niezbędną pomoc i opiekę mieszkańcom Rumi, bez konieczności 
wyjazdu poza granice miasta. W maju została podjęta uchwała 
o utworzeniu środowiskowego domu samopomocy na gminnej 
działce. Planowane jest wybudowanie nowego obiektu, a na to 
potrzebne są pieniądze.

– Utworzenie i prowadzenie ŚDS-u jest zadaniem administracji 
rządowej. O wysokości dotacji na jego budowę i utrzymanie każde-

go podopiecznego decyduje, w naszym przypadku, wojewoda po-
morski. Te sprawy są w jego rękach – tłumaczy dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Zgodnie z rozporządzeniem tworzone są jednostki, mogące za-
pewnić opiekę od 15 do 60 osobom. Dzięki temu nie tylko uda-
łoby się uchronić kolejnych niepełnosprawnych mieszkańców 
przed wykluczeniem społecznym, ale i poprawić jakość życia ich 
opiekunów.

– Często ich rodzice czy bliscy muszą zrezygnować z pracy zarob-
kowej, właśnie na rzecz opieki nad chorymi. Wówczas tracą główne 
źródło dochodu, wypadają z rynku pracy, nie mogą zapracować na 
swoją emeryturę i stają się klientami pomocy społecznej – mówi 
Gabriela Konarzewska. –  Jeżeli przez około osiem godzin dzien-
nie osoba niepełnosprawna będzie mogła przebywać w środowisko-
wym domu samopomocy, to rodzice czy prawni opiekunowie będą 
mogli kontynuować zatrudnienie i mieć wytchnienie od całodobo-
wej opieki. Jest to też zgodne z ministerialnym programem „Za ży-

ciem” – podkreśla.
Typ Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumi oraz ofe-

rowane przez niego usługi będą zależne od potrzeb mieszkań-
ców. Założenia te zostaną oparte na informacjach przekazanych 
pracownikom przez opiekunów osób korzystających z pomocy 
pracowników socjalnych oraz na podstawie zgłoszeń od rumian, 
którzy do tej pory radzili sobie we własnym zakresie.

– Takie osoby bądź ich rodzice lub opiekunowie mogą się zgłaszać 
do nas z chęcią uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez środo-
wiskowy dom samopomocy. Na tej podstawie pracownicy stwier-
dzą, jaka forma pomocy i jaki typ domu jest najbardziej potrzebny 
w mieście – tłumaczy dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rumi.

Mieszkańcy, chcący wskazać potrzeby na konkretne usługi pla-
nowanej jednostki, proszeni są o kontakt z pracownikami Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi pod numerami 58 
671 05 56 w. 16; 58 671 05 56 w. 16; 58 671 08 36.

Podczas odbywających się w maju obrad rady miejskiej, z myślą o osobach niepełnosprawnych, podjęto uchwałę zmierzającą 
do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumi. Potrzebę tę zgłaszał MOPS oraz mieszkańcy.  

W poprzednim numerze pisaliśmy o remontach drogowych 
w Rumi, warto jednak przypomnieć o pracach, które odbywają 
się obecnie. Zaczęły się już remonty ulic: Jana Brzechwy, Kor-
nela Makuszyńskiego oraz Gryfa Pomorskiego. Do końca roku 
zyskają one powierzchnie z kostki brukowej. 

W tym roku mają również ruszyć prace związane z budową wę-
zła integracyjnego w Janowie – w planach jest budowa tunelu 
łączącego obie części miasta, a także parkingów, wiat autobu-
sowych i ścieżek rowerowych. Cała inwestycja ma pochłonąć 
około 36 milionów złotych. Co najmniej 13 milionów złotych po-
kryje unijne dofinansowanie.

Prace drogowe trwają
Lato sprzyja remontom ulic. Gdzie obecnie odbywają się 
modernizacje nawierzchni?
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Podsumowana została kończąca się kadencja. – „Wspól-
ny Powiat” powstał ponad 3 lata temu i przez ten czas 
bardzo dużo udało nam się zrobić – powiedziała Gabrie-
la Lisius. - Kluczową kwestią jest współpraca: razem się 
spotykaliśmy, razem rozmawialiśmy, razem rozwiązywa-
liśmy problemy, razem realizowaliśmy rozmaite zadania.

W klubie „Wspólny Powiat” byli i są do dziś Jacek 
Thiel (Wejherowo), Annna Jamróz – Szadaj (Rumia), 
Danuta Mielewczyk i Ewa Daleka (gm. Łęczyce i Cho-
czewo), Marek Kamiński (Reda), Kazimierz Bistroń 
i Władysław Hirsch (gm. Szemud, Luzino i Linia), Bar-
bara Wilczyńska (gm. Łęczyce i Choczewo), Tomasz 
Bujak (gm. Wejherowo i Gniewino).

– Naszym najważniejszym celem, priorytetem, zawsze 
był człowiek – dodała starosta Gabriela Lisius. – Wszyst-
kie działania, które podejmowaliśmy, były po to, aby 
powiat wejherowski był dla mieszkańców dobrym miej-
scem do zamieszkania, pracy i odpoczynku. Przez ponad 
trzy lata dbaliśmy więc o rozwój infrastruktury zarówno 
drogowej, jak i społecznej. Ale też – myśląc o młodych lu-

„Wspólny powiat”
 rusza do wyborów

Podczas konferencji prasowej Gabriela Lisius, starosta wejherowski, ogłosi-
ła, że ugrupowanie „Wspólny Powiat” wystartuje w tegorocznych wyborach sa-
morządowych – Obecnie  opracowujemy strategię rozwoju przedsiębiorczości 

w powiecie wejherowskim na najbliższe lata – powiedziała starosta.

dziach – o infrastrukturze edukacyjnej. Właśnie edukacja była dla nas 
priorytetem przez całą bieżącą, niedługo kończącą się, kadencję.

Starosta podkreśliła także, że powiat wejherowski jest powiatem 
młodym, średnia wieku wynosi tu 37 lat. Najmłodsi mieszkają w Re-
dzie i gminie Wejherowo, a w następnej kolejności w gminie Luzino.

Podczas konferencji wyliczono najważniejsze inwestycje w dro-
gi, ronda, chodniki, ścieżki rowerowe, sport, rozrywkę i renowację 
zabytków.

– Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z aktywnymi ludźmi 
i organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami – powie-
dział Jacek Thiel, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego. – Co 
roku wspieramy organizacje ze wszystkich gmin. Cieszy nas ciągle 
rosnąca liczba stowarzyszeń, dziś w powiecie mamy ich ponad 460. 
Mamy też sporo zabytków, które ratujemy i o nie dbamy. Wspiera-
my także rozwój sportu, duży nacisk kładziemy na kulturę, pomoc 
społeczną i zorganizowaliśmy bezpłatną pomoc prawną.

– Warto też wspomnieć o dobrej współpracy z przedsiębiorcami 
i wspieranie przedsiębiorczości – dodała starosta Lisius. – Powsta-
ła Powiatowa Rada Przedsiębiorczości, a obecnie opracowujemy 
strategię rozwoju przedsiębiorczości w powiecie wejherowskim na 
najbliższe lata. Realizowaliśmy też zadania z zakresu ekologii (jak 
termomodernizacja budynków).

Jak zapowiedziała Gabriela Lisius, w jesiennych wyborach wystartuje 
ponownie jako komitet Wspólny Powiat. Starosta zapowiedziała kon-
tynuację rozpoczętych inwestycji oraz realizację nowych projektów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych 
miast i gmin z całego powiatu.

– Samorząd powiatowy jest powiązany z samorządami gmin-
nymi – powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhero-
wa. - Patrząc na minione lata można powiedzieć, że odnieśliśmy 
sukces. Nie rywalizujemy ze sobą, nie konkurujemy, ale współ-
pracujemy. I to cała istota, którą samorządy potrafiły wypraco-
wać. Wspólny Powiat to wspólna praca.

– We wszystkich gminach mieszkańcy chcą wybierać ludzi, któ-
rym ufają, którzy będą pracować dla nich, a nie wybierać partie 
– dodał Henryk Skwarło, wójt gminy Wejherowo. – A Wspólny Po-
wiat jest właśnie komitetem wyborczym, a nie partią.

–  Jestem przekonany, że doświadczenie, wiedza, determinacja 
i umiejętność służenia mieszkańcom będą służyły właśnie mieszkań-
com – powiedział z kolei Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. – Je-
stem przekonany, że ten kierunek rozwoju i działania jest właściwy.

czym jest Komisja Finansowo-Budżetowa i czym się 
zajmuje?

Jak sama nazwa wskazuje, komisja ta zajmuje się po-
lityką finansową gminy. Jej skład tworzy przewodni-
czący komisji, jego zastępca oraz zwykli członkowie. 
Komisja ta zajmuje się przede wszystkim opiniowa-
niem budżetu i uchwał dotyczących finansów mia-
sta. W wielkim skrócie są to między innymi: kredyty, 
dotacje, podatki, obligacje czy też działania związane 
z tworzeniem spółek i wnoszeniem oraz zbywaniem 
akcji. 

jakie dochody i wydatki gmina odnotowała w latach: 
2015, 2016 i 2017?

W roku 2015 odnotowano dochody na poziomie 139 
715 170,16 zł, w roku 2016 kwota ta sięgnęła 173 574 
724,09 zł, natomiast w roku 2017 dochód miasta 
wyniósł 188 549 284,41 zł. Jeśli chodzi o wydatki, to 
w roku 2015 wyniosły one łącznie 136 726 207,04 zł, 
w 2016 roku 163 129 209,50 zł, z kolei w 2017 roku była 
to kwota 184 693 313,61 zł. Co roku rosną zarówno do-
chody, jak i wydatki, ponieważ podejmowane są różne 
inwestycje związane z ciągłym podnoszeniem jakości 
życia w Rumi. Mimo to budżet gminy się zamyka. 

czy struktury dochodów i wydatków zmieniły się 
jakoś szczególnie w ciągu ostatnich lat?

W niektórych aspektach owszem. Od lat rosną 
wydatki związane między innymi z oświatą oraz, 
jak już wspomniałam, z inwestycjami, których 
w mieście przybywa. Natomiast główne dochody 
płyną do nas z podatku PIT, CIT, opłat lokalnych, 
podatków od nieruchomości, subwencji oraz dota-
cji bieżących. Szczegółową strukturę przedstawia 
poniższa tabelka. 

Finansowe perspektywy 
są optymistyczne
Z Magdaleną Mrowicką, przewodniczącą Komisji Finansowo-Budżetowej, 

rozmawia Krzysztof Grajkowski.

ile pieniędzy udało się pozyskać z zewnętrznych 
funduszy?

W ciągu tych trzech lat zostały nam przyznane 
środki finansowe w wysokości ponad 59 milionów 
złotych na rozwój infrastruktury, działanie proekolo-
giczne, rewitalizację miasta oraz edukację najmłod-
szych.

jakie kredyty zaciągnęła gmina podczas obecnej 
kadencji? 
Jedynie w roku 2015 zdarzyła się taka konieczność, 
była to kwota w wysokości 3 650 000 zł. Poza tym 
przypadkiem nie było takiej potrzeby, ponieważ wszel-
kie wydatki pokrywaliśmy z dochodów gminy. 

jak wygląda odzyskiwanie środków z VaT-u?
VAT odzyskujemy z wszystkich inwestycji, usług lub 
zakupów dokonywanych zarówno przez urząd mia-
sta, jak i jednostki podległe, czyli np. szkoły. Do tej 
pory odzyskaliśmy dokładnie 1 429 687 złotych.

jakie są perspektywy dla finansów gminy na naj-
bliższe lata?

Patrząc wstecz, od roku 2016, kiedy rząd wpro-
wadził program „Rodzina 500+”, był lekki wzrost. 
Pod koniec roku 2017 pojawiła się reforma oświaty, 
w tym przypadku subwencję otrzymujemy na tym 
samym poziomie, a wydatki wzrosły, więc gmina 
pokrywa je z własnego budżetu. Jednak udaje się 
nam pozyskiwać środki zewnętrzne, uczestniczymy 
w bardzo dużej liczbie projektów, więc perspektywa 
na przyszłość jest optymistyczna.

nu-
mer

nazwa 2015 r. 2016 
r.

2017 
r.

1 Dochody 
własne

57 % 50% 48%

2 Subwen-
cje

24% 20% 20%

3 Dotacje 
celowe

18% 29% 30%
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Pozytywną opinię w sprawie 
absolutorium dla Zarządu Po-
wiatu Wejherowskiego wyda-
ła Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Gdańsku oraz Komisja 
Rewizyjna Rady Powiatu Wej-
herowskiego, którą przedsta-
wiła przewodnicząca komisji 
Anna Jamróz-Szadaj.
– Zarząd Powiatu realizował 
zadania związane z wykona-
niem budżetu kierując się za-
sadą celowości, legalności 
i oszczędności w gospoda-
rowaniu środkami publiczny-
mi – czytamy w uzasadnieniu 
Komisji Rewizyjnej. 
W ubiegłym roku ponad 30 
mln zł powiat wejherowski za-
inwestował w drogi powiato-
we. Do najważniejszych za-
dań infrastrukturalnych zre-
alizowanych w 2017 r. nale-
ży: rozbudowa drogi Kniewo 
– Luzino – Łebno, w tym ron-
do „Rosochy”, budowa ronda 
w Rumi u zbiegu ulic Pomor-
skiej i Gdańskiej, remont dro-
gi w miejscowości Dzięcielec 
oraz przebudowa na odcinku  
Szopy – Będargowo.
– Inwestycje drogowe należą 
do najbardziej kosztownych 
zadań, dlatego staraliśmy się 
pozyskiwać środki zewnętrze 
oraz realizować zadania dro-
gowe przy wsparciu finanso-
wym gmin – zaznacza Staro-
sta Wejherowski Gabriela Li-
sius. 
Wśród zadań wykonanych 
wspólnie z gminami wymienić 
można m.in.: budowę drogi po-
między Sopieszynem, Ustar-
bowem, Gowinem i Gościci-
nem, jako nowego połączenia 
okalającego miasto Wejhero-
wo, przebudowę drogi na tra-
sie Warzno – Karczemki, kon-
tynuację remontu ulicy Bąd-
kowskiego w Rumi oraz budo-
wę chodnika wzdłuż ulicy Ob-

wodowej w Redzie.
Ponad 70 mln zł w ubiegłym 
roku powiat przeznaczył na 
zadania związane z oświatą. 
Rozpoczęto realizację pro-
jektów związanych z rozwo-
jem i podniesieniem jako-
ści kształcenia zawodowe-
go w powiecie wejherowskim. 
Przypomnijmy na te zadania 
samorząd pozyskał rekordo-
wą kwotę ponad 24 mln zł do-
finansowania z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego. 
Dzięki pozyskanym środkom 
ruszyły rozbudowy w pię-

ciu powiatowych zespołach 
szkół. 
Ponadto rozpoczęto remont 
budynku przystosowujące-
go do potrzeb wychowanków 
Powiatowego Zespołu Kształ-
cenia Specjalnego w Wejhero-
wie oraz kontynuowano ter-
momodernizację budynku 
w Powiatowym Zespole Szkół  
nr 2 w Wejherowie. W ubie-
głym roku rozpoczęła się tak-
że budowa pełnowymiarowej 
sali gimnastycznej przy Po-
wiatowym Zespole Szkół nr 
4 w Wejherowie, na którą po-
wiat pozyskał dofinansowa-

nie w kwocie 3,2 mln zł z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. 
Na realizację zadań z zakre-
su pomocy społecznej, polity-
ki społecznej oraz rodziny po-
wiat wydał w 2017 r. blisko 40 
mln zł. Wśród istotnych zadań 
społecznych zrealizowanych 
w poprzednim roku wymieć 
można projekty wspierające 
aktywizację osób bezrobot-
nych, zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecz-
nym pn. „System Aktywizacji 
Społeczno-Zawodowej w Po-
wiecie Wejherowskim I i II”. 
Ponadto realizowany był pro-
jekt „Wsparcie przedsiębior-
czości na Kaszubach”, który 
zakłada utworzenie 135 mi-
kroprzedsiębiorstw na terenie 
powiatu wejherowskiego. 
 – To był dobry rok dla powia-
tu wejherowskiego, zwłaszcza 
pod kątem zrealizowanych in-
westycji drogowych, tak bar-
dzo oczekiwanych przez 
mieszkańców naszego po-
wiatu, a wykonanych wspól-
nie z samorządami gminny-
mi – mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. – Zrealizo-
waliśmy także wiele istotnych 
projektów oświatowych, kul-
turalnych oraz społecznych, 
ale także kontynuowaliśmy 
rozpoczęte zadania. Wszystko 
z myślą o mieszkańcach na-
szego powiatu, by żyło im się 
lepiej i bardziej komfortowo. 
Warto również wspomnieć, że 
w kwietniu Związek Powiatów 
Polskich ogłosił wyniki „Ogól-
nopolskiego Rankingu Gmin 
i Powiatów 2017”. W kategorii 
powyżej 120 tys. mieszkańców 
Powiat Wejherowski znalazł 
się po raz pierwszy w czołów-
ce najlepszych i najbardziej 
rozwojowych samorządów 
w Polsce, zajmując dziewiąte 
miejsce.

Absolutorium 
dla Zarządu 

Powiatu 
Wejherowskiego

Podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego, która 
odbyła się 8 czerwca, radni udzielili absolutorium Zarzą-

dowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 

W każdym spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób. Pierwsze z nich odbyło się 18 kwietnia w Sta-
cji Kultura, a ostatnie 13 czerwca w Domu Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo. Formuła cyklu 
spotkań, rozpoczętego w 2015 roku z inicjatywy rad-
nego Piotra Bartelke, pozostała niezmienna. Na po-
czątku burmistrz przedstawiał i omawiał prezenta-
cję multimedialną, dotyczącą najważniejszych inwe-
stycji i działań społecznych, podejmowanych na te-
renie Rumi. 
Tematyka zależała od tego, w jakiej dzielnicy odby-
wało się spotkanie. Były to m.in. węzły integracyjne, 
remont peronu SKM Janowo, projekt przystanku Ru-
mia Biała Rzeka, , remont ulicy Dębogórskiej, projekt 
zagospodarowania tzw. błoni janowskich, rewitaliza-
cja Zagórza i Wzgórza Markowca, a także postępu-
jąca estetyzacja miasta i projekty prospołeczne, ta-
kie jak „Pudełko życia”.
Później burmistrz i przedstawiciele Rady Miejskiej 
odpowiadali na pytania. Mieszkańców interesowały 
m.in. infrastruktura, komunikacja, organizacja ruchu, 
a także inwestycje miasta.

– Bardzo się cieszę, że mieszkańcy tak aktywnie 
uczestniczyli w naszych spotkaniach i poruszali tak 
wiele kwestii. Bezpośredni dialog z mieszkańcami 
jest dla mnie i miejskiej rady bezcenny. Stanowi dla 
nas wyraźny sygnał, jakie jeszcze działania są po-
trzebne w naszym mieście – podsumowuje Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi.   

Wysłuchali 
mieszkańcóW
Burmistrz oraz przedstawiciele 
rady Miejskiej od kwietnia do 
czerwca spotykali się z miesz-
kańcami rumskich dzielnic.
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Podczas słownej rywalizacji młodzież zmierzyła się z tezą, któ-
ra wychodzi naprzeciw wyzwaniom towarzyszącym polskiej 
edukacji w związku z dynamicznym rozwojem nowych techno-
logii – czy wprowadzić zakaz używania smartfonów w szko-
le.  Argumenty i poziom debaty oceniała publiczność oraz go-
ście specjalni spotkania: Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel 
oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego Anna Jamróz-Szadaj.
– Debata oksfordzka to sztuka dialogu, która rozwija w uczest-
nikach kulturę dyskutowania, konieczność dostosowania się 
do reguł oraz zmusza mówców do dobrego przygotowania 
i konkretnych wypowiedzi – podkreśla jedna z inicjatorek de-
baty i zarazem radna powiatowa z Rumi Anna Jamróz-Szadaj. 
– Jestem pełna podziwu dla uczniów, którzy wzięli udział w de-

bacie, bo wykazali się niezwykłą dojrzałością, elokwencją oraz 
umiejętnością merytorycznej dyskusji.
Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym przez Instytut De-
baty Publicznej przy wsparciu samorządu powiatu wejherow-
skiego oraz rumskiego liceum.
Misją Instytutu jest organizacja najwyżej jakości projektów 
edukacyjnych, a także wspieranie budowy społeczeństwa oby-
watelskiego opartego na założeniach demokracji deliberatyw-
nej poprzez promocję umiejętności miękkich, które są niezbęd-
ne zarówno w życiu prywatnym, jak i dyskusjach publicznych.
Podczas wydarzenia dwa czteroosobowe zespoły przedstawia-
ły swoje stanowiska za pomocą konkretnych argumentów. Dru-
żyna „propozycji” w składzie: Ilona Dargacz, Emil Reszczyń-
ski, Michał Skowroński i Maja Nowak przekonywała publicz-

ność do wprowadzenia zakazu używania smartfonów w szko-
le. Natomiast zespół „opozycji” w skład którego weszli: Wero-
nika Szulc, Marek Gross, Julia Musiałkowska, Katarzyna Westa 
miał za zadanie podważyć tezę. Marszałkiem debaty był An-
drzej Skiba z Instytutu Debaty Publicznej. 
Werdykt ostatecznie wydała publiczność, według której wię-
cej korzyści przyniesie wprowadzenie zakazu korzystania ze 
smartfonów w szkole.
Warto przypomnieć, że do Polski debata oksfordzka trafiła 
w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych za sprawą profe-
sora Zbigniewa Pełczyńskiego. W ostatnich latach nastąpił dy-
namiczny wzrost zainteresowania modelem debaty oksfordz-
kiej, która adresowana jest w szczególności do młodzieży i stu-
dentów.

Młodzież debatowała 
na temat smartfonów

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi odbył się Finał Debaty Oksfordzkiej, podczas której postawiono 
tezę: „W szkole powinien zostać wprowadzony zakaz używania smartfonów”. W wydarzeniu spotkały się 

drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi, które musiały zaprezentować swoje stanowiska.

INFORMACJE Z CAŁEGO POWIATU:
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REKLAMA                                           17/2018/PR

„Lipiec w Rumi” zaczyna się 
już w tym tygodniu. W niedzie-
lę 1 lipca na stadionie MOSiR 
o 20:00 wystąpi zespół Pec-
tus. Później, około 21:30 na 
scenie pojawi się Ewa Farna. 
Z powodu koncertu utworzo-
ne zostaną dodatkowe miej-
sca parkingowe: przy targo-
wisku oraz przy cmentarzu 
(pomiędzy ul. Sobisława i ul. 
Cmentarną).
Niespełna tydzień później, 
w sobotę, 7 lipca do wspólne-
go treningu zaprosi Ewa Cho-
dakowska, która wraz z ekipą 
Be Active Tour zawładnie sta-
dionem MOSiR od południa 
do 17:30. 13 lipca na hali MO-
SiR swój 11. camp poprowadzi 
Marcin Gortat. Dzieci w wieku 
od 9 do 13 lat rozpoczną tre-

ning z gwiazdą NBA o godzi-
nie 11:00. Natomiast klinika 
dla juniorów (14-17 lat) ruszy 
o godzinie 15:00.
Miłośnicy różnorodnych sma-
ków będą mogli napełnić 
swoje brzuchy podczas zlotu 
food trucków, który potrwa aż 
dwa dni (21 i 22 lipca), w go-
dzinach od 10:00 do 20:00 
w parku przy Miejskim Domu 
Kultury w Rumi (ul. Mickiewi-
cza 19).
Tegoroczny „Lipiec w Rumi” 
zakończy się mocnym mu-
zycznym akcentem, a dokład-
niej koncertem w wykonaniu 
Polskiej Orkiestry Muzyki Fil-
mowej (28 lipca). Artyści roz-
poczną swój występ o godzi-
nie 19:00 na terenie boiska 
„Salos” (ul. Bukowa 13).

Lipiec w rumi
startuje już w weekend!
Na początek – koncert gwiazd, a później – kolejne ciekawe wydarzenia. 
W Rumi pojawią się m.in. Marcin Gortat i Ewa Chodakowska.
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Do finału „Rumskiego wokalu” dostało się dziesięć 
osób. 8 czerwca w Miejskim Domu Kultury odbyła się 
finałowa gala, podczas której wokaliści mieli za za-
danie wykonać piosenki z repertuaru Kabaretu Star-
szych Panów. Do swoich występów finaliści przygo-
towywali się przez miesiąc pod okiem specjalistów.
Przed ogłoszeniem werdyktu na scenie pojawił się 
również gość specjalny – Jerzy Stachura. Laureatką 
tegorocznej edycji projektu ostatecznie została San-
dra Mazurek.
– Laureatem pierwszej edycji był mieszkaniec 
Redy, następnej Bolszewa, a teraz mamy rumian-
kę. Co ciekawe, brała udział w drugiej edycji, ale 
wówczas nie przeszła castingu – mówi Agniesz-
ka Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi. – Jednak ten rok nie był dla niej straco-
ny. Ciężko pracowała nad sobą, co zaowocowało 

tym, że na castingu do trzeciej edycji pokazała 
się już z dużo lepszej strony niż wcześniej. Także 
podczas przygotowań do gali finałowej wykazy-
wała się ogromnym samozaparciem, pracą, dys-
cypliną i zaangażowaniem, co ostatecznie przy-
niosło wielki sukces – dodaje.
Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe, a zwycięż-
czyni zyskała możliwość nagrania demo w profe-
sjonalnym studio nagrań. Wszystkich wykonawców 
będzie można jeszcze nie raz podziwiać w ramach 
wydarzeń organizowanych przez Miejski Dom Kul-
tury w Rumi i nie tylko. 
– Bardzo się cieszę, bo kolejna edycja „Rumskiego 
wokalu” przyciągnęła jeszcze więcej zainteresowa-
nych niż poprzednie edycje. To świadczy o rosną-
cej randze tego projektu – podsumowuje Agniesz-
ka Skawińska.

„Rumski Wokal” RozstRzygnięty!
Trzecia edycja projektu dla wokalistów zakończyła się 
zwycięstwem sandry Mazurek.

– Gorąco zachęcam dzieci i młodzież do udzia-
łu w naszym wakacyjnym cyklu. Program jest 
na tyle bogaty, że z pewnością każdy znajdzie 
coś dla siebie – przekonuje Piotr Wittbrodt, za-
stępca burmistrza Rumi. – Zadowoleni powin-
ni być nie tylko miłośnicy rozmaitych gier i po-
dobnych rozrywek, ale również młodzież inte-
resująca się sportem oraz dzieci żądne podróż-
niczych przygód. Akcja Lato to także świetna 
okazja do zawarcia przyjaźni, być może nawet 
na całe życie – podkreśla.

Informacje 
o programie:

MiejsKa BiBLioTeKa 
PuBLiczna W ruMi

Podczas wakacji Stacja Kultura zaprasza do 
korzystania ze stałej oferty (księgozbioru, sta-
nowisk komputerowych, konsoli do gier Xbox) 
oraz różnorodnych zajęć i warsztatów przygo-
towanych z myślą o letnich wakacjach. Chęt-
ni będą mogli nauczyć się lub podszlifować ję-
zyk hiszpański i niemiecki oraz własnoręcz-
nie stworzyć ceramikę, ekologiczną biżuterię 
i czerpany papier. Ponadto każdy wtorek bę-
dzie się zaczynać od zajęć czytelniczych dla 
najmłodszych.

MiejsKi 
DoM KuLTury W ruMi

Wakacje w MDK-u rozpoczną się od wycieczki 
autokarowej, w ramach której najmłodsi będą 
mogli korzystać z żaglówek i kajaków, a także 
popływać w jeziorze i upiec kiełbaski na ogni-
sku. Następnie zaplanowano rodzinne spek-
takle artystyczne, warsztaty i półkolonie. Na-

tomiast zwieńczeniem wakacji będzie kolejna 
wycieczka autokarowa, podczas której dzieci 
i młodzież odwiedzą Muzeum Bałtyku, zobaczą 
wystawę lego oraz przejdą labirynt w polu ku-
kurydzy.    

DoM KuLTury sPółDzieLni 
MieszKanioWej „janoWo”

Spółdzielnia przygotowała wakacyjną ofer-
tę z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku od 
7 do 15 lat. Najmłodsi będą mogli skorzystać 
m.in. ze szkoły tańca i nauki gitary biwako-
wej, warsztatów plastycznych, a także zagrać 
w kręgle, gry planszowe i mini football. Chęt-
ni będą mieli również okazję wybrać się na wy-
cieczkę autokarową, by zwiedzić zamek krzy-
żacki oraz muzeum piernika, zobaczyć osadę 
łowców fok czy też przejechać się bryczką.

MiejsKi ośroDeK sPorTu 
i reKreacji W ruMi

Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mo-
gli nauczyć się jazdy na rolkach, pograć w te-
nisa stołowego, a także skorzystać z pływal-
ni. Ponadto na poszczególnych boiskach będą 
się odbywać turnieje „piątek piłkarskich”, poje-
dynki w tenisa oraz rozmaite gry i zabawy.

saLezjańsKie sToWarzyszenie 
WychoWania MłoDzieży

Stowarzyszenie zaprasza na półkolonie, które 
odbędą się w dwóch kilkudniowych turnusach.
Program jest współfinansowany ze środków 
miasta. Szczegółowe informacje na temat każ-
dego z powyższych wydarzeń można uzyskać 
bezpośrednio u organizatorów.

Rusza Akcja Lato!
Wśród atrakcji będą warsztaty, zmagania sportowe, gry, zabawy oraz wspólne wycieczki. 

Wszystko dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczników i miejskich jednostek. 
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Biblioteka przygotowała moc czarodziej-
skich atrakcji, które wciągały gości do niere-
alnego świata wyobraźni. Ta jedyna taka noc 
w roku rozpoczęła się wspólnym czytaniem 
„Alicji w Krainie Czarów”. Po inauguracji, 
w przestrzeni biblioteki zaczęły się pojawiać 
postaci z przygód Alicji, które zapraszały do 
wspólnej zabawy. Pojawiła się nawet głów-
na bohaterka, która prowadziła kreatywne 
warsztaty dla najmłodszych. Dzieci własno-
ręcznie tworzyły magiczne kapelusze, deko-
rowały zaczarowane ciasteczka, a na koniec 
uszyły królika, który uwiódł Alicję. 
Sala lustrzana zamieniła się w labirynt za-

gadek, w którym każdy z uczestników mógł 
przeżyć niepowtarzalną, surrealistycz-
ną przygodę.  W tym samym czasie w wy-
pożyczalni głównej odbywały się spotka-
nia z fascynującymi podróżnikami, którzy 
zabrali publiczność w magiczną podróż po 
świecie. W niecodzienny rejs po oceanie 
uczestnicy popłynęli z Moniką Bronicką – 
podróżniczką i pisarką; w impresjonistyczną 
wędrówkę po Bułgarii zabrał ich trójmiejski 
pisarz i poeta Artur Nowaczewski; a w cza-
rodziejską podróż rowerem po Ameryce Po-
łudniowej – zdobywca Kolosów, Piotr Strze-
żysz.

Zajrzeli do 
króliczej nory

W tym roku podczas Nocy Bibliotek Stacja Rumia zamieniła 
się w krainę pełną magii. A to wszystko za sprawą „Alicji 

w Krainie Czarów”, która stała się  motywem przewodnim 
Nocy Bibliotek w Rumi.

W dziale dla dzieci i młodzieży najmłod-
si słuchali opowieści rodem z Teatru Kami-
shibai, rozwiązywali zagadki literackie oraz 
brali udział w zabawach plastycznych.
W piwnicy także nie zabrakło atrakcji. 
Opanowali ją gracze gier strategicznych, 
a w sali kinowej odbywały się projekcje-nie-
spodzianki oraz premierowy pokaz polskie-
go filmu familijnego „Tarapaty”.
W ramach Nocy Bibliotek odbył się również 
spektakl dla młodzieży „Dziób w dziób”, na 
podstawie sztuki Maliny Prześlugi, który 
powstał w ramach warsztatów teatralnych 
prowadzonych przez Annę Rekowską i Do-
rotę Wolter.
W czasie tej wyjątkowej nocy można się było 
ponadto  przedostać na drugą stronę lustra, 
dzięki specjalnie przygotowanej na tę oka-
zję grze w aplikacji Action Track. Uczestni-

cy wykonywali wiele zaskakujących – cza-
sem zabawnych, a czasem wymagających –  
zadań osadzonych w świecie Alicji. Uczest-
nicy gry z wielkim entuzjazmem buszowa-
li po bibliotece w poszukiwaniu wskazówek 
i tajemniczych przewodników. Intrygujący 
i nierzeczywisty klimat wprowadziło zada-
nie „uśmiech kota”, którego szeroki, biały 
uśmiech zawisł nad antresolą. 
Na zakończenie wydarzenia odbył się kon-
cert jazzowy duetu Werbińska-Pawlina, któ-
ry uwiódł publiczność swym klimatycznym 
brzmieniem. 
Upojeni magią tego wieczoru goście gorąco 
dziękowali bibliotekarzom za niezapomnia-
ne wrażenia. Noc Bibliotek cieszy się dużym 
zainteresowaniem w całej Polsce i nic w tym 
dziwnego, biorąc pod uwagę jak ambitnie 
podchodzą do niej bibliotekarze.

Opowiedziała o swoich doświadcze-
niach i obserwacjach wyniesionych 
z podróży do największego na Bli-
skim Wschodzie narodu bez wła-
snego państwa. O Jazydach, na-
zywanych czcicielami diabła, i ich 
świętej miejscowości Lalisz (po-
dobno pierwszym na świecie miej-
sce, gdzie pojawili się ludzie), oraz 
o niespodziewanej gościnności i życzli-
wości spotykanych tam ludzi. 
Podróżniczka przytoczyła ponadto poruszające 
historie silnych i niezależnych kobiet,  zmuszo-
nych do bezwzględnej walki o swoje życie. Kur-
dyjskie kobiety to często nieustraszone członki-
nie armii Peshmergów, które walczą z ISIS. To tak-
że studentki toczące boje o swoje wykształcenie, 
przerywane i kontynuowane ze względu na kon-

flikty zbrojne. W końcu uczestnicy spo-
tkania usłyszeli o traumatycznych do-
świadczeniach kobiet porwanych i wy-
korzystywanych jako niewolnice sek-
sualne. 

Michalina Kupper, uczestniczka Ro-
werowego Jamboree - sztafety z Pol-

ski do Japonii na etapie Turcja-Irak-Iran, 
nominowana do Kolosów za podróż po Pa-

pui Nowej Gwinei. Nagradzana na festiwalach za 
podróże po Antypodach i Kurdystanie. Miłośnicz-
ka ulicznych historii. Fanka lokalnej kuchni. Kocha 
Bliski Wschód i Oceanię. Twórczyni autorskich 
warsztatów etnograficznych dla dzieci i młodzie-
ży. Pedagog, przedsiębiorca, ratownik.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Siła tkwi 
w kobiecie”.

opoWiedziała o kobietach 
Walczących z isis
20 czerwca w rumskiej bibliotece odbyło się spotkanie 
z podróżniczką Michaliną Kupper, która zabrała przybyłych 
gości w podróż po Kurdystanie irackim. 

16 czerwca odbyła się szósta odsłona 
Stacji Jazzik – projektu finansowanego 
z Budżetu Obywatelskiego.
Tym razem w w Stacji Kultura gościł 
duet Harmonia Dźwięku czyli Małgo-
rzata Kozłów-Ratke, która grała na 
skrzypcach oraz Agata Oriana Kwahs, 
która grała na wiolonczeli i napisała hi-
storię Giuseppe – kukiełki, która towa-
rzyszyła dzieciom podczas koncertu. 
Giuseppe opowiadał o tym jak bar-
dzo chciał się nauczyć grać na skrzyp-
cach i czemu te, które kupił od zwy-
kłego stolarza nie wydawały tak pięk-

nych dźwięków, jak instrument kupio-
ny u lutnika. 
Mówił także o budowie instrumentów 
oraz o swojej miłości do Księżniczki 
Matyldy, która grała na wiolonczeli.   
Koncert zakończyło wspólne gra-
nie Marsza Radetzky’ego na „weselu 
Księżniczki Matyldy i Giuseppe”.
Historia Giuseppe oraz Harmonia 
Dźwięku zakończyła przedwakacyjne 
odsłony projektu Stacja Jazzik. 
Na następny koncert z tej serii zapra-
szamy 8 września – wtedy muzycznym 
gościem będzie zespół Jerz Igor!

Stacja Jazzik odsłona szósta 
– „Czy przez lutnika powstała muzyka?”



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
 TeLeFonyZOSTAŃ 

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

NIERUCHOMOŚCI

sPrzeDaM

DoM w Kamieniu z widokiem na jezioro 
na działce 1300 m, tel. 794 710 073 

sPrzeDaM działka budowlana Częst-
kowo, 1000 m2, cena 42 zł za m2, tel. 
510 751 837

DziałKę budowlaną Kębłowo Nowo-
wiejskie / pod lasem, 1100 m2, cena 
45.000 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, tel. 787 634 165

WynajMę

PoKój do wynajęcia, tel. 694 642 709

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

sKoDa Felicja, \’!3, 1998, Benz., 1200 zł, 
Gniewino, tel. 696 722 870

KuPię

złoMoWanie aut, kasacja, skup, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

sPrzeDaM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung 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 plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

seX-sex-sex to lubię gorąca blondi po-
zna panów sponsorów, tel. 514 120 213, 
Sopot

RÓŻNE

sPrzeDaM rower, 3 przerzutki Shima-
no, bardzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 
486 424

BLachy stal do wypieku, 40-60 cm, tel. 
694 642 709 

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

BeczKi PLAST 200 L na działkę, do 
wody, czyste lub pod rynny, tel. 511 841 
826

sPrzeDaM odkurzacz przeciwaler-
giczny do prania dywanów i tapicerek, 
850 zł, Sierakowice, tel. 796 400 131

sPrzeDaM 2 fotele kolor brązowy + 
ława, 110x56x46, kolor mahoń, cena 200 
zł, tel. 58 / 778 17 35, Wejherowo

zLecę wymianę belki nad balkonem, gr. 
15 cm  dl. 6 m, tel. 694 642 709

PajĄK do rozrzucania siana 830 zł, 
Klatki królików, tel. 600 667 860

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 obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

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

Żurek

Pako

Elsa

Wafelek

Pusia

Psiak został znaleziony 
w miejscowości Orle. Jest 
bardzo zadbany, przyjazny. 
Szukamy właściciela!

Choć moje życie nie było ko-
lorowe, wciąż mam nadzieję 
na lepsze dni. Zamknięty 
w domu jak w więzieniu.

Sunia jest zadbana, w chwili 
przyjęcia miała na sobie 
skórzaną obrożę. Poszuku-
jemy właściciela suczki.

Kociak jest jeszcze trochę 
nieufny wobec ludzi ale 
mocno wierzymy, że już nie-
bawem zaufa opiekunom.

Pusia szuka najwspanial-
szego domu na świecie, 
kotka jest typowym 
domowym przytulakiem.

REKLAMA                                    U/2016/RL
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Ten sezon to dla orkana rumia lekki zawód, czy raczej na ko-
niec sezonu czujecie ulgę z powodu utrzymania?

Na pewno wiemy, że mogło być lepiej, ale z pewnością cie-
szymy się z tego, że na koniec sezonu nie zawiedliśmy i zo-
stajemy w IV lidze. Mieliśmy gorsze okresy, wtedy nawet by-
liśmy w strefie spadkowej, ale dobry maj w naszym wyko-
naniu sprawił, że się z niej wydostaliśmy. Przekonaliśmy się 
o tym, że drugi sezon po awansie do wyższej klasy rozgryw-
kowej jest najtrudniejszy. W poprzednim sezonie jako benia-
minek radziliśmy sobie lepiej, niż w obecnych rozgrywkach. 

co było Waszą siłą w tym sezonie, a przez co przegrywali-
ście mecze?

W trakcie sezonu okazało się niestety, że mamy nieco za wą-
ską kadrę. Zaczynając sezon, mieliśmy około 20 dostępnych 
zawodników, ale w trakcie rozgrywek z różnych powodów 
– kontuzje, sprawy osobiste – wypadło nam paru piłkarzy 
i kończąc sezon do dyspozycji było może 14 zawodników. 
A jeśli chodzi o poziom i mocne oraz słabe strony to myślę, 
że gramy to, na co jest nas stać – jesteśmy amatorską druży-
ną i mamy swoje słabości, jak wiele innych zespołów. Chwa-
ła chłopakom, którzy byli niezawodni, poświęcali swój czas 
i zostawiali na boisku sporo zdrowia.

jaki był Wasz najlepszy mecz?
Jednym z nich było spotkanie z Cartusią Kartuzy, ale zagra-
liśmy też świetny mecz z Gromem Nowy Staw, a także z Gry-
fem Słupsk. Były to wyżej notowane od nas drużyny, a my 
sprawiliśmy niespodziankę.

zaskakuje Pana poziom raduni stężyca?
Niezbyt, ale z pewnością robi wrażenie. Radunia już jesienią 
była silna, a w przerwie zimowej doszło do nich kilku zawod-
ników, którzy spokojnie mogliby grać w III lidze. Radunia pre-
zentowała świetny poziom i można im tylko pogratulować.

jest rywalizacja na terenie naszego powiatu z Wikędem Luzi-
no i stolemem Gniewino?

Na pewno trochę konkurujemy o miano drugiej najlepszej 
po Gryfie, drużyny w powiecie, ale jest to czysta sportowa 
rywalizacja. Nasze kluby są w bardzo dobrych stosunkach, 
staramy się sobie wzajemnie pomagać.

Myślicie już o przyszłym sezonie?
Nie, jeszcze na to za wcześnie. Piłkarze mogą się cieszyć 
spokojnym utrzymaniem przed ostatnią kolejką, a na to, żeby 
pomyśleć o kolejnym sezonie – celach i planach – przyjdzie 
jeszcze czas.

Przetrwaliśmy 
trudny sezon
Z trenerem Orkana Rumia, Jackiem Stawiaszem, rozmawia Krzysztof Grajkowski.

Orkan Rumia rozegrał drugi sezon po powrocie do 
IV ligi – był on trudniejszy od poprzedniego – ze-
spół trenera Jacka Stawiasza dużą część rozgrywek 
spędził w niedużej odległości od strefy spadkowej. 

W późniejszym okresie sezonu Orkan znalazł się 
w strefie spadkowej, a ta dodatkowo powiększy-
ła się z dwóch do trzech miejsc (efekt spadku GKS
-u Przodkowo, który spadł z III ligi i w przyszłym 
sezonie zagra właśnie w tej grupie IV ligi). Duży 
krok w stronę utrzymania piłkarze z Rumi wykona-
li w maju – w pięciu spotkaniach trzy razy wygrali 
(z Aniołami Garczegorze, Gryfem Słupsk i Sokołem 
Wyczechy), raz zremisowali (z Gedanią Gdańsk) 
i raz przegrali (ze Stolemem Gniewino). Mimo do-
brych wyników Orkan wciąż nie był pewny utrzyma-
nia – po wygranej z Bytovią II na początku czerw-
ca dała przewagę nad strefą spadkową, kluczowy 
był jednak mecz z rywalem o pozostanie w IV lidze 
– Cartusią. W Rumi Orkan popełnił znacznie mniej 
błędów i w ciekawym spotkaniu wygrał 5-2. Piłka-
rze z Kartuz spadli do V ligi, a Orkan zapewnił sobie 
utrzymanie. Na koniec sezonu Orkan przegrał z Ra-
dunią Stężyca 0-5, ale nie była to szokująca poraż-
ka – Radunia w rundzie wiosennej wygrała wszyst-
kie swoje mecze, większość z nich bardzo wysoko.

Orkan zOstaje 
w IV lIdze
Piłkarze z rumi mają za sobą 
zaciętą walkę o utrzymanie, 
ale na szczęście ta walka za-
kończyła się pomyślnie.

mieJsCe 
nA TWoJĄ 
ReKLAmĘ

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl
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Poprzednie dwa turnieje siedmioosobowego rugby odbyły 
się w Sopocie i Łodzi. W obu tych zawodach zawodniczki 
Rugby Club Arki Rumia, czyli Gladiatorki, zajęły 3. miejsce. 
W sobotę nadszedł czas na trzeci i ostatni turniej, który miał 
zadecydować o końcowej kolejności Mistrzostw Polski.
Rozegrano 9 meczów eliminacyjnych - zespół Arki rozegrał 
w tej fazie trzy spotkania - najpierw pokonał 13:0 Atomówki 
BBRC Łódź II, potem uległ pierwszemu zespołowi Atomówek 
z Łodzi 10:12, a następnie wygrał z Ogniwem Sopot 22:0.
W półfinale Gladiatorkom przyszło się zmierzyć z Juvenią 
Kraków. Własne boisko i wsparcie kibiców tym razem nie 
pomogło młodym zawodniczkom z Rumi - krakowski zespół 
wygrał 33:0 i awansował do finału. W drugim półfinale Ato-
mówki BBRC Łódź pokonały Tygrysice Orkan Sochaczew.
Po raz trzeci Gladiatorki przystąpiły do meczu o trzecie 
miejsce, lecz tym razem nie zdołały go wygrać - 10:7 zwy-
ciężyły Tygrysice. W wielkim finale triumf odniosła Juvenia 
Kraków.
W generalnej klasyfikacji Mistrzostw Polski Gladiator-
ki utrzymały wysokie, trzecie miejsce. Zwyciężyła Juvenia 
Kraków, przed Atomówkami Łódź. 
Oprócz brązowych medali rumska drużyna otrzymała rów-
nież nagrodę fair play. Została ona przyznana na wniosek 
pani arbiter z poprzedniego, łódzkiego turnieju. 
- W meczu o 3. miejsce, okazało się, że nasze przeciwnicz-
ki, czyli Tygrysice Sochaczew, mogą wystawić tylko sześć 
dziewcząt, a przypomnę, że gramy siedmioma zawodnika-
mi– wyjaśnia Arkadiusz Saporowski, asystent trenera druży-
ny. –Nasze dziewczyny, nie bacząc na rangę meczu, posta-
nowiły zdjąć jedną koleżankę z boiska, by wyrównać szanse. 
Zagraliśmy po 6 osób i po ciężkim meczu oraz morderczej 
dogrywce minimalnie wygraliśmy. Za to ta nagroda.

Podium dla Gladiatorek
Na stadionie MOSiR odbył się trzeci i za-
razem ostatni turniej Mistrzostw Polski 
Kobiet w Rugby7.

Zawody, w których wystąpiło po-
nad 150 lekkoatletów, były eli-
minacją do  Finałów Wojewódz-
kiej Licealiady, które odbyły się 
w Chojnicach. Pogoda dopisała, 
a poziom sportowy zawodów był 
bardzo wysoki i wyrównany. Na 
zakończenie zawodów najlepsi 
zawodnicy i zawodniczki zosta-
li nagrodzeni medalami i dyplo-
mami które wręczał: Referent ds. 
sportu i imprez sportowych w Po-
wiatowym Zespole 
Placówek Oświatowo 
– Wychowawczych 
w Wejherowie – Bar-
tłomiej Woźniak. Sę-
dzią głównym zawo-
dów był: Piotr Taube. 
Organizatorami za-
wodów byli: Powiato-
wy Zespół Placówek 
Oświatowo - Wycho-
wawczych w Wejhe-
rowie oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Rumi.

Atleci rywalizowali w Rumi
na stadionie Mosir odbyła się Powiatowa Li-
cealiada w indywidualnej Lekkiej atletyce. 
Bezkonkurencyjna okazała się rumska szkoła.

Szkoła Złote Srebrne Brązowe Razem

PZS nr 1 Rumia 10 5 3 18

PZS nr 4 Wejherowo 4 6 7 17

PZS nr 1 Wejherowo 4 3 4 11

PZS nr 3 Wejherowo 2 4 2 8

PZS nr 2 Wejherowo 1 2 3 6

PZS nr 2 Rumia 1 1 1 3

SLO Rumia - 1 - 1

PZS Reda - - 2 2

Siatkarki rumskiego klubu na kilka mie-
sięcy zamieniają występy halowe na grę 
pośród piasku i pod piekącym słońcem. 
Dwie pary wzięły udział w zawodach 
zorganizowanych w Pucku.
Para Kalina Chełmińska-Anna Korth 
podczas Mistrzostw Województwa Po-
morskiego w Siatkówce Plażowej w ka-
tegorii juniorek zdobyły brązowy medal. 
Trzecie miejsce premiuje młode siatar-
ki do gry w Półfinale Mistrzostw Polski. 
W puckim turnieju wzięła udział jesz-
cze jedna para zawodniczek APS-u Ru-
mia – Julia Bartosik i Jennifer Fois zaję-
ły 9. miejsce.
-Półfinał Mistrzostw Polski juniorek od-
będzie się pod koniec czerwca w Wiel-
kopolsce, natomiast, jeśli dziewczęta 
awansują dalej, zagrają w Finale Mistrzostw Polski w połowie lipca. Oprócz tego para Kalina 
Chełmińsla – Sandra Mazurek wystąpi za parę dni w Wojewódzkiej Licealiadzie.  – mówi trener 
oraz wiceprezes Akademii Piłki Siatkowej Rumia, Tomasz Kordowski – Do turniejów plażowych 
podchodzimy dosyć luźno – startują te dziewczęta, które mają na to ochotę i siły, nie przymu-
szamy nikogo do startów na plaży. Obecnie staramy się jak najlepiej przygotować do nowe-
go sezonu. Szukamy nowych zawodniczek z kategorii młodzieżowych, które pomogą nam od-
nieść kolejne sukcesy.

rumskIe sIatkarkI 
zdobyły medal na plaży

zawodniczki akademii Piłki siatkowej 
rumia udanie rozpoczęły sezon plażowy.
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