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Wyczekiwana 
przeprowadzka

Władze miasta opuszczą obecny magistrat 
i przeniosą się do nowego budynku przy skrzy-
żowaniu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej.

Urzędu Miasta
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Przed Państwem kolejny numer 
Expressu Rumskiego. W naszym 
mieście, mimo wakacyjnego czasu, 
dzieje się sporo i wierzymy, że by-
liśmy w stanie przekazać Państwu 
najważniejsze informacje z nasze-
go miasta.

Muzyczno-filmowym akcentem za-
kończył się „Lipiec w Rumi”, a sier-
pień rozpoczął się pod znakiem 
dwóch ważnych inwestycji. Pierw-
sza to niezwykle wyczekiwane prze-
nosiny urzędu miasta – radni zde-
cydowali, gdzie stanie nowy ma-
gistrat. Druga inwestycja dotyczy 
również pożądanej i spodziewanej 
od jakiegoś czasu wymiany bież-
ni na stadionie MOSiR – nowa na-
wierzchnia ma spełniać wysokie 
standardy. Każdemu z tych wyda-
rzeń poświęciliśmy sporo miejsca.

Lato sprzyja wydarzeniom kultu-
ralnym, których także nie brako-
wało w naszym mieście – odbyły 
się m.in. Jarmark Kaszubski, dzień 
patrona oraz koncert jazzowy, na 
który z pewnością czekali fani tego 
gatunku muzycznego. 

W tym wydaniu jak zwykle nie 
brakuje wiadomości sportowych –  
w sierpniu szczególnie skupiliśmy 
się na wznawiającym rozgryw-
ki Orkanie Rumia – fani druży-
ny znajdą na stronie 15 kadrę, ter-
minarz, rozmowę z trenerem oraz 
informacje o transferach.

Redaktor prowadzący,
Krzysztof GrajKoWsKi

Co w numerze?

Życzymy miłej lektury!

Projekty te przeszły weryfikację - formal-
ną oraz merytoryczną. W tej edycji BO złożo-
no łącznie 45 projektów, w tym 31 inwesty-
cyjnych oraz 14 prospołecznych. Po weryfi-
kacji formalnej, komisja odrzuciła 5 pomy-
słów, natomiast 2 projekty zostały wycofane 
przez samych wnioskodawców. Do weryfi-
kacji merytorycznej przeszło więc 38 pomy-
słów, a ostateczna lista pozytywnie zweryfi-
kowanych projektów składa się z 30 koncep-
cji, w tym 17 inwestycyjnych oraz 13 prospo-
łecznych.

Wśród projektów twardych, na których reali-
zację będzie można głosować, pojawi się m.in. 
doświetlenie przejść dla pieszych przy szko-
łach podstawowych numer 6 i 8, przebudowa 
boiska do koszykówki przy ulicy Gdańskiej, 
ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Dębogórskiej, 
miejski stół grillowy, parking przy Szkole 
Podstawowej nr 10, instalacja „kaczkomatów” 
oraz stworzenie parku przy ruinach zabytko-

wego kościoła.
Tegoroczne projekty prospołeczne, które bę-
dzie można wesprzeć, dotyczą m.in. zajęć 
sportowych dla seniorów, kontynuacji cyklu 
koncertów pod tytułem „Stacja Jazzik”, reali-
zacji serialu dokumentalnego o historii mia-
sta, przeprowadzenia cyklu warsztatów maj-
sterkowania dla dzieci oraz stworzenia stacji 
gier karcianych i planszówek.

Do dyspozycji mieszkańców jest 1,5 milio-
na złotych, czyli tyle ile w poprzedniej edy-
cji. Maksymalna wartość projektów inwesty-
cyjnych wynosi 250 tysięcy złotych, a pro-
społecznych 50 tysięcy. Pełną listę projektów 
można znaleźć na stronie www.rumia.budzet
-obywatelski.org.

Głosowanie potrwa od 10 do 24 września, na-
tomiast ogłoszenie wyników nastąpi pod-
czas uroczystej gali, którą zaplanowano na 27 
września.

Znamy projekty 
Budżetu 
Obywatelskiego

Będzie można wybierać spośród 30 projektów - 
17 inwestycyjnych i 13 prospołecznych. To dys-
pozycji mieszkańców jest 1,5 miliona zł.
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Prace polegają na wymianie zdegradowanej 
nawierzchni jezdni, chodników oraz krawęż-
ników. Bezpieczeństwo zwiększy się rów-
nież, dzięki zastosowaniu progów zwalniają-
cych oraz wyniesieniu tarczy skrzyżowania 
z ulicą Morską. W ramach inwestycji zosta-
nie także wykonany remont mostu nad Za-
górską Strugą – poprawi się stan technicz-

ny kap chodnikowych, barier oraz zabezpie-
czeń dylatacji. 
Ruch na poszczególnych odcinkach ulicy 
Abrahama będzie wyłączany wraz z postę-
pem prac na kolejnych fragmentach ulicy.

Koszt prac wyniesie około 650 tysięcy zło-
tych. Realizuje go firma Impact.

Rozpoczął się 
remont na Abrahama
Ruszyły prace związane z poprawą stanu nawierzchni 
na ul. Abrahama. Remontowany jest odcinek od mosty 
nad Zagórską Strugą do ul. Piłsudskiego.
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O budowie nowej siedziby Urzędu Miasta mówi-
li kolejni burmistrzowie – próby przeprowadze-
nia władz miasta z budynku nazywanego czę-
sto przez mieszkańców„barakiem” lub „blasza-
kiem” podejmowali zarówno Jan Klawiter, jak 
i Elżbieta Rogala-Kończak. Postulat o budowie 
nowego magistratu był i jest ważnym punktem 
programów większości kandydatów na burmi-
strza Rumi. Wszystko wskazuje jednak, że pro-
ces przenosin siedziby rumskich władz zacznie 
się jeszcze za kadencji obecnego burmistrza, 
Michała Pasiecznego. 

Sama decyzja o budowie nowej siedziby Urzędu 
Miasta nie jest wielkim zaskoczeniem, bo władze 
miasta od dłuższego czasu mówiły o tych pla-
nach, a także o sposobie ich realizacji. W lutym 
tego roku Michał Pasieczny mówił dla gwe24.
pl o tej inwestycji. – Budowa nowego Urzędu to 
koszt ok. 25-30 mln zł. Gdybyśmy podjęli decy-
zję, że budujemy z własnych środków, nie mogli-

byśmy zrealizować wielu innych projektów (…). 
Dlatego postanowiliśmy poszukać alternatyw-
nego rozwiązania. Najlepszym wariantem wyda-
je się budowa urzędu w partnerstwie publiczno-
prywatnym (PPP). W tym modelu miasto daje 
grunt lub kilka działek, a partner we wskazanej 
lokalizacji wybuduje nowy urząd. To rozwiązanie 
ma jeszcze jedną wielką zaletę, ponieważ przy 
okazji budowy nowego urzędu będziemy mo-
gli zlecić stworzenie fragmentu centrum mia-
sta z usługami społecznymi, m.in. możliwe jest 
powstanie kolejnego etapu ciągu wzdłuż Zagór-
skiej Strugi na odcinku od ul. Dąbrowskiego do 
ul. Wybickiego – objaśniał wówczas burmistrz.

Podczas czerwcowej rady miejskiej podjęto de-
cyzję odnośnie lokalizacji nowego magistra-
tu. Nowy budynek Urzędu Miasta stanie przy 
skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Starowiej-
skiej. Od kilku lat znajduje się tam swoisty par-
king, a w okresie świątecznym właśnie tutaj or-

ganizowany jest jarmark bożonarodzeniowy. Uli-
cą Dąbrowskiego przebiega jedna z dwóch głów-
nych dróg przelotowych przez miasto. Okolice 
skrzyżowania, przy którym ma powstać nowy 
ratusz, przez część mieszkańców uznawane są 
za centrum miasta. Przez część mieszkańców, 
bo oficjalnego centrum Rumia nie posiada, choć 
obecne władze liczą, że właśnie budowa magi-
stratu będzie ruchem w stronę ukształtowania 
miejskiego centrum w okolicach Urzędu Mia-
sta. W zamierzchłej przeszłości miasta teren ten 
znajdował się w połowie drogi pomiędzy wsiami 
Zagórze i Rumia, z których połączenia powstały 
zaczątki miejscowości, którą znamy dziś.

Pod inwestycję przeznaczony został duży ob-
szar, a zatem tylko jej pewną część zajmie bu-
dynek nowego urzędu miasta. – Jest to bar-
dzo duża działka, ponad 8800 metrów kwadra-
towych, więc teren będzie jedynie w niewielkim 
stopniu zabudowany, co da możliwość uzyska-

nia atrakcyjnej, zielonej przestrzeni – mówi bur-
mistrz, Michał Pasieczny. Budynek Urzędu Mia-
sta ma być wkomponowany w otaczającą go 
zieleń oraz przepływającą nieopodal Zagórską 
Strugę.

Na kiedy planowany jest początek prac związa-
nych z przenosinami rumskiego Urzędu Miasta? 
Obecnie kończy się pierwszy etap procedury 
partnerstwa publiczno-prywatnego. – W trzecim 
kwartale tego roku przystąpimy do procesu wy-
łaniania podmiotu prywatnego, który wybuduje 
nowy obiekt – zapowiada Agnieszka Rodak, na-
czelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Chociaż daty przeprowadzki władz miasta do 
nowej siedziby nie sposób jeszcze oszacować, 
to znamy już sposób sfinansowania tej inwesty-
cji oraz jej lokalizację, co sprawia, że oczekiwana 
od dawna zmiana w mieście jest bliżej realizacji 
niż kiedykolwiek wcześniej.

Nowy urząd miasta 
– znamy lokalizację!

Wygląda na to, że prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana inwestycja w Rumi w końcu, 
po wielu latach, dojdzie do skutku. Radni zdecydowali, gdzie stanie nowy magistrat.
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Łączny koszt całej inwestycji ma wynieść 5 
milionów złotych. Miasto pozyskało na ten cel 
dofinansowanie w kwocie 900 tysięcy złotych.

Najważniejszą częścią planowanej inwestycji 
będzie wymiana nawierzchni bieżni dookoła 
boiska. Obecnie jest tutaj żwirowa trasa, któ-
ra nie spełnia wymagań biegaczy, a także unie-
możliwia organizację zawodów lekkoatletycz-
nych na wyższym szczeblu. Zostanie ona za-
stąpiona nowoczesną nawierzchnią tartanową. 
W jej obrębie wytyczone zostały pierwotnie 
cztery tory, a docelowo ma być ich sześć. Dy-
stans nie ulegnie zmianie i wciąż będzie wyno-
sił 400 metrów. Ponadto cały wewnętrzny ob-
wód bieżni będzie okalać odwodnienie.
– Bieżnia, szczególnie po opadach deszczu, po 
prostu tonie. Warunki obecnie są fatalne, a od-
czuwają to przede wszystkim dzieci, które po 
zakończeniu zawodów lekkoatletycznych są 
całe ubłocone. Tego typu inwestycja jest ko-
nieczna – mówi Grzegorz Grinholc, który od lat 
trenuje młodych zawodników. Oprócz wymia-
ny bieżni, w miejscu starego asfaltu powstanie 

również boisko lekkoatletyczne o tartanowej 
nawierzchni, służące sportowcom między in-
nymi do rozgrzewki.

Planowana jest także przebudowa rozbie-
gu do skoku w dal i trójskoku, rzutni do rzutu 
kulą, a także budowa zakola lekkoatletyczne-
go do skoku wzwyż. W ramach projektu prze-
widywana jest też wymiana bramek na boisku 
trawiastym, nowe oświetlenie oraz ogrodze-
nie. Bez inwestycji w dodatkową infrastruk-
turę otrzymanie ministerialnej dotacji byłoby 
niemożliwe.

– W końcu, po kilkudziesięciu latach, dzięki 
budowie bieżni oraz infrastruktury towarzy-
szącej będziemy mieli stadion lekkoatletycz-
ny z prawdziwego zdarzenia – podkreśla Jo-
lanta Król, dyrektor Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Rumi. – Tartanowa bieżnia 
z sześcioma torami pozwoli nam organizować 
duże imprezy sportowe rangi ogólnopolskiej. 
Jestem więc przekonana, że będziemy gościć 
niejedną gwiazdę sportu. Oczywiście skorzy-

stają też mieszkańcy, którzy biegają wieczora-
mi albo szukają odpowiedniego miejsca do ta-
kiej aktywności. Wkrótce będą mieli do dyspo-
zycji profesjonalną nawierzchnię – dodaje.

Cała inwestycja (przebudowa bieżni, budowa 
odwodnienia, montaż urządzeń lekkoatletycz-
nych) będzie kosztowała gminę łącznie 5 mi-
lionów złotych. Dofinansowanie, które pozy-
skało miasto to 900 tysięcy zł. 

– Pamiętam, że obecna żwirowa nawierzch-
nia istniała w niemal identycznej formie w cza-
sach, kiedy chodziłem do podstawówki – mówi 
radny Marcin Kaczmarek. – W Rumi jest wie-
le młodych talentów lekkoatletycznych, któ-

rym przyda się porządna bieżnia. Inwestycja 
z pewnością przyciągnie też młodzież, której 
wymagania względem infrastruktury są dość 
wysokie. Musimy iść z duchem czasu – pod-
sumowuje.

Umowa z wykonawcą przebudowy bieżni zo-
stała już podpisana. Prace mają ruszyć jesz-
cze w sierpniu. Od tego czasu stadion będzie 
zajęty przez prowadzone wokół boiska roboty. 
Grający na nim Orkan Rumia nie będzie przez 
czas prac rozgrywał meczów IV ligi na wła-
snym obiekcie. Pierwszy mecz w roli gospoda-
rza rumscy piłkarze rozegrają 13 października 
z rezerwami Lechii Gdańsk.

Na stadionie powstanie 
nowa bieżnia

To już pewne – obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmieni się nie do poznania. 
Powstanie tutaj 400-metrowa bieżnia wraz z odwonieniem i boisko rozgrzewkowe.

skuteczna
REKLAMA? to proste!
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1 sierpnia pod pomnikiem Armii Krajowej w Rumi kilkadziesiąt 
osób uczciło pamięć powstańców, którzy w 1944 roku zorga-
nizowali powstanie przeciwko okupującym stolicę Niemcom. 
W uroczystości wzięli udział kombatanci, żołnierze marynarki 
wojennej oraz samorządowcy reprezentowani przez zastępcę 
burmistrza, Piotra Wittbrodta, przewodniczącego rady miej-
skiej, Ariela Sinickiego i radnych: Krzysztof Wóźniaka, Han-
nę Cegielską, Tomasza Urbaniaka-Dzienisza i Leszka Grzesz-
czyka.

– Spotkaliśmy się tutaj w ramach obchodów 74. rocznicy wy-
buchu powstania Warszawskiego. Dokładnie 1 sierpnia 1944 
roku o godzinie 17:00 rozpoczęła się jedna z największych 
bitew II wojny światowej. Był to początek 63 dni walki, bólu, 
cierpienia, ale i nadziei na niepodległość. Nadziei oraz wiary, 
jaką zazwyczaj młodzi powstańcy zaszczepili kolejnym poko-
leniom, które tłamszone przez władzę ludową skrycie musiały 

świętować pamięć bohaterów – przemawiał zastępca burmi-
strza Piotr Wittbrodt.
Uczestnicy obchodów najpierw złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Armii Krajowej, a następnie udali się na mszę świętą w inten-
cji ojczyzny w Kościele pw. Błogosławionego Edmunda Boja-
nowskiego.
– Oddaliśmy w imieniu mieszkańców Rumi hołd i pamięć 
wszystkim powstańcom oraz ofiarom cywilnym powstania 
warszawskiego. Cześć i chwała bohaterom – powiedział Ariel 
Sinicki, przewodniczący rady miejskiej. – Cała nasza historia 
powinna nas, jako naród polski, nauczyć dwóch ważnych rze-
czy. W chwilach zagrożenia i próby mogliśmy zawsze liczyć 
tylko na siebie, na nikogo innego. Drugą nauką jest natomiast 
fakt, iż kiedy byliśmy skłóceni i podzieleni, to zawsze kończy-
ło się to źle dla naszej ojczyzny. Może to najwyższa pora, by 
zastanowić się, w którą stronę podążamy jako społeczeństwo 
– dodaje.

Uczcili pamięć 
powstańców
O godzinie „W” zawyły syreny alarmowe, co rozpoczęło 
obchody 74. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Panele po-
jawią się na 
miejskich 
budynkach 
w Rumi. Dwa 
projekty do-
tyczące od-
nawialnych 
źródeł ener-
gii otrzyma-

ją wsparcie w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Dotacja pokryje 85 procent całych kosztów in-
westycji.
Aż 262 podmioty starały się o unijne środki. Osta-
tecznie, wsparcie finansowe otrzymają jedynie 24 
przedsięwzięcia, w tym 2 przygotowane przez gminę 
Rumia we współpracy z gminą Szemud.
Projekty „Zwiększenie wykorzystania energii ze źró-
deł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie 
Szemud” oraz „Zwiększenie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności pu-
blicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” 
otrzymają łącznie ponad 5,5 mln zł dotacji.
Dzięki tym pieniądzom instalacje fotowoltaiczne zo-
staną zamontowane na 9 budynkach użyteczności 
publicznej w Rumi, należących do 6 jednostek. Są 
to: przedszkole „Pod Topolą”, Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Pod-
stawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Zespół 
Szkół przy ul. Stoczniowców.
Ze środków finansowych będą mogli skorzystać rów-
nież mieszkańcy, którzy zdecydują się na montaż od-
nawialnych źródeł energii na swoich domach. Instala-
cje fotowoltaiczne mają się pojawić na około 50 pry-
watnych budynkach mieszkalnych w Rumi.

54-letni mężczyzna został zatrzymany pod koniec ubiegłe-
go roku. Miał się on dopuścić 9 kradzieży ludzkich zwłok 
z cmentarzy m.in. w Gdańsku, Rumi, Redzie i Lęborku. Męż-
czyzna niszczył przy tym płyty nagrobne. Śledczy ustalili, że 
54-latek przewoził szczątki do Gdańska i zakopywał w po-
bliżu stacji PKM Brętowo. Pierwszy zarzut dotyczy kradzieży 
z października 2016 roku, jednak niewykluczone, że mężczy-
zna podobnych czynów dopuszczał się już wcześniej.
Jak podaje Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowa Prokura-
tury Okręgowej w Gdańsku, opinia sądowo-psychiatryczna 
sporządzona przez biegłych stwierdziła, że mężczyzna 
w momencie dokonywania zarzucanych mu czynów, był nie-
poczytalny. Opinia biegłych, jak zaznacza Grażyna Wawry-
niuk, jest jednoznaczna.
Dariusz R. wymaga leczenia w warunkach zamkniętych. 54-
latek, który obecnie przebywa w areszcie, zostanie odizolo-
wany i poddany leczeniu psychiatrycznemu. Na razie jednak 
mężczyzna przebywa w areszcie, gdzie pozostanie do koń-
ca października. Do tego czasu prokuratura skieruje wnio-
sek o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzane-
go w szpitalu.

Złodziej szczątków 
nie trafi do więzienia
Dariusz R., który dopuszczał się 
kradzieży szczątków z pomor-
skich cmentarzy był, zdaniem le-
karzy, niepoczytalny w momen-
cie dokonywania tych czynów.

Rumia skoRzysta 
z odnawialnych 
źródeł energii
Zdecydowaną większość kosztów 
inwestycji w panele fotowoltaicz-
ne pokryje unijne dofinansowanie.
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Ilu mIeSZkAńców lIcZył SoBIe PowIAT wejheRow-
SkI w chwIlI PowSTAnIA w 1998 Roku?

W chwili powstania powiat wejherowski liczył  169 tys. 
mieszkańców.

A Ilu mIeSZkAńców mA DZISIAj?
Obecnie liczba ludności wynosi 213 tysięcy, co oznacza, że 
w ciągu dwudziestu lat przybyło ponad 40 tysięcy miesz-
kańców. To wzrost aż o 25 procent. Pod względem licz-
by ludności powiat wejherowski zajmuje pierwsze miejsce 
w województwie pomorskim i  piąte w Polsce wśród po-
wiatów ziemskich. Dodam, że według prognoz tendencja 
wzrostowa utrzyma się i w 2035 r. powiat będzie liczył bli-
sko 250 tysięcy mieszkańców.

PRZeZ mInIone 20 lAT co Roku PowIAT wejheRowSkI 
oDnoTowuje PRZyRoST luDnoścI, kTóRego mogą 
wAm PoZAZDRoścIć Inne PowIATy. AnI jeDnego 
Roku nA DemogRAfIcZnym mInuSIe I DZISIAj To nAj-
luDnIejSZy PowIAT ZIemSkI w wojewóDZTwIe Po-
moRSkIm. nAjwyRAźnIej luDZIom DoBRZe SIę TuTAj 
żyje. jAkIe Są, PAnI ZDAnIem,  PRZycZyny Tego ko-
RZySTnego ZjAwISkA?

Przyczyn tego zjawiska jest kilka. Powiat wejherowski znaj-
duje się w czołówce powiatów pod względem przyrostu na-
turalnego. Niewątpliwy wpływ ma także poprawiająca się 
z każdym rokiem infrastruktura drogowa, coraz nowocze-
śniejsza baza oświatowa i bogatsza oferta kształcenia, do-
bra sieć komunikacji publicznej oraz rozwój budownictwa 
mieszkaniowego na naszym terenie. Powiat wejherowski to 
także dobre miejsce do inwestowania  i zakładania nowych 
firm. Dzięki tym czynnikom staliśmy się  bardzo atrakcyjni 
dla ludności napływowej, głównie z Trójmiasta i powiatów 
ościennych, która licznie osiedla się w naszych gminach. 

ZARówno mIeSZkAńcy, jAk I PRZyjeZDnI, mówIą, że 
w oSTATnIch lATAch wIele SIę w PowIecIe wejhe-
RowSkIm ZmIenIło. co PRZeD wSZySTkIm?

W ostatnich latach powiat wejherowski bardzo dynamicz-
nie się rozwija. Od momentu przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej Samorząd Powiatu Wejherowskiego umiejęt-
nie pozyskuje środki finansowe na różnorodne projekty. 
Stąd dogodne warunki do inwestowania  i zakładania no-
wych biznesów. Dzięki programom realizowanym przez po-
wiat szansę otrzymali bezrobotni na założenie działalności 
gospodarczej. Fundusze unijne wykorzystano też na roz-
wój szkolnictwa, modernizację dróg czy rewitalizację za-
bytków. 

jAkIe ZReAlIZowAlIścIe w oSTATnIch lATAch Inwe-
STycje DRogowe?

Od wielu lat sukcesywnie modernizujemy infrastrukturę 
drogową. Część  zadań realizujemy ze środków własnych  
powiatu lub też przy wsparciu finansowym gmin. Inwesty-
cje drogowe należą do najbardziej kosztownych zadań, 
dlatego staramy się również pozyskiwać środki zewnętrze. 
Wiele zadań udało się zrealizować właśnie dzięki dofinan-
sowaniom z rządowego „Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej”. 
Do najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych 
w ostatnim czasie należy: rozbudowa drogi powiatowej 
Kniewo – Luzino – Łebno, w tym rondo „Rosochy”, budo-
wa ronda u zbiegu ulic Pomorskiej i Gdańskiej w Rumi, bu-

dowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, 
Gowinem i Gościcinem, modernizacja ulicy Bądkowskiego 
w Rumi, przebudowa drogi na trasie Warzno – Karczem-
ki oraz na odcinku Bolszewo – Góra. Ponadto wyremon-
towaliśmy drogę na trasie Rumia – Łężyce – Gdynia oraz 
w miejscowości Kielno i Choczewo, wykonaliśmy nową na-
wierzchnię na odcinku Mierzyno – Tadzino, Sasino – Cie-
kocino, Linia – Niepoczołowice, Kostkowo – Rybno, Sze-
mud – Jeleńska Huta czy Luzino – Barłomino. Przebudo-
waliśmy także most w miejscowości Dąbrówka Młyn oraz 
wykonaliśmy szereg remontów dróg i chodników w Redzie 
i Wejherowie.

co ZmIenIło SIę nA koRZyść w ośwIAcIe, Pomocy 
SPołecZnej I kulTuRZe?

Udało nam się zrealizować wiele zadań oświatowych. Z jed-
nej strony prowadziliśmy remonty w szkołach, a z drugiej 
staraliśmy się podnosić jakość nauczania i dostosowywać 
ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Wśród istotnych zadań przeprowadzonych w zakresie edu-
kacji wymienić można m.in.: oddanie nowej auli w Powia-
towym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie, zakończenie bu-
dowy i otwarcie bloku zawodowego wielofunkcyjnej stacji 
diagnostyki w  Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejhe-
rowie. Ponadto Powiatowy Zespół Szkół w Redzie wzbo-
gacił się o dwie pracownie komputerowe dostosowane do 
kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, tech-
nik architektury krajobrazu oraz technik geodeta, a Powia-
towy Zespół Szkół nr 2 w Rumi o pracownię fizyczną i che-
miczną. Przeprowadziliśmy również kompleksowy remont 
internatu oraz szkoły zawodowej w Powiatowym Zespole 
Kształcenia Specjalnego. Ostatnio rozpoczęliśmy rozbu-
dowę Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie oraz Powiato-
wego Zespołu Szkół nr 1w Rumi.
W tym miejscu muszę również wspomnieć, że w 2017 r. roz-
poczęliśmy także budowę pełnowymiarowej sali gimna-
stycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejhero-
wie, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 3,2 
mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z „Programu roz-
woju szkolnej infrastruktury sportowej”. Salę gimnastycz-
ną planujemy oddać już na początku września br.
Z nowych inicjatyw kulturalnych, którymi możemy pochwa-

Rozmowa ze starostą wejherowskim, 
Gabrielą Lisius. 

Powiat dynamicznie 
się rozwija

lić się w tej kadencji, warto wymienić Obchody Święta 
Niepodległości. Pozyskaliśmy także fundusze zewnętrz-
ne na zakup 300 szklanych negatywów Augustyna Zie-
mensa, ukazujących nieznane zdjęcia Wejherowa z prze-
łomu XIX i XX w. Ponadto otworzyliśmy nową siedzibę Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej Wejherowie przy ul. Dwor-
cowej.
Na przełomie ostatnich lat zrealizowaliśmy wiele projek-
tów społecznych, głównie dotyczących aktywizacji osób 
bezrobotnych, pozostających długotrwale bez pracy, lu-
dzi młodych czy po 50 roku życia. Wśród nich projekt ak-
tywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 
z niepełno sprawnościami. Ponadto kontynuujemy pro-
jekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, który 
zakłada utworzenie 135 mikroprzedsiębiorstw na terenie 
powiatu wejherowskiego. Program potrwa do październi-
ka 2019 r. 
Ruszyła budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawcze-
go im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy uli-
cy Ślusarskiej. Wychowankowie ogniska zyskają nową 
placówkę o podwyższonym standardzie.

Duże śRoDkI PowIAT PRZeZnAcZył nA SZkolnIc-
Two ZAwoDowe. 

Dla naszego samorządu szkolnictwo zawodowe zawsze 
było bardzo ważne i pomimo zmieniającej się sytuacji 
w kraju nigdy żadnej placówki nie zamknęliśmy, wręcz 
przeciwnie tworzyliśmy nowe profile zawodowe. Pod ko-
niec 2016 r. pozyskaliśmy rekordową kwotę ponad 24 mln 
zł na Zintegrowany Projekt Zawodowy, który już nieba-
wem zaowocuje nie tylko podniesieniem jakości szkol-
nictwa zawodowego na terenie powiatu wejherowskiego, 
ale także poszerzeniem oferty kształcenia ustawicznego 
oraz dostępem do nowoczesnych technologii i usług cy-
frowych. W ramach przedsięwzięcia strategicznego obec-
nie kończymy rozbudowy w pięciu placówkach edukacyj-
nych prowadzonych przez powiat. Ponadto dobiega koń-
ca wyposażanie 23 nowych pracowni zawodowych i do-
posażenie 13 istniejących.

jeST PAnI ZwIąZAnA Z SAmoRZąDem PowIATu oD 
PocZąTku jego PowSTAnIA w 1998 Roku, PełnIąc w 
nIm Różne funkcje. co PAnI uwAżA ZA Swoje nAj-
wIękSZe oSIągnIęcIA w Tym ZAkReSIe?

To prawda. Z samorządem powiatowym związana jestem 
od początku jego funkcjonowania. Byłam przez wiele lat 
radną powiatu, etatowym członkiem zarządu, wicestaro-
stą, a obecnie sprawuję funkcję starosty. Jako włodarz 
powiatu wejherowskiego już na początku obecnej kaden-
cji postawiłam na dobrą komunikację i współpracę z gmi-
nami w celu osiągnięcia korzyści dla mieszkańców powia-
tu. Dlatego w 2015 r. podpisaliśmy deklarację o wzajem-
nym współdziałaniu powołując – Konwent samorządo-
wy powiatu wejherowskiego. Dokument był wstępem do 
regularnych spotkań, wymiany informacji oraz realizacji 
wielu istotnych dla społeczności lokalnej przedsięwzięć. 
Stał się też podstawą do dobrej współpracy, która przy-
nosi wymierne efekty. Wynikiem tych działań jest realiza-
cja wielu zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogo-
wej, oświatowej czy społecznej. Za sukces uważam także 
pozyskanie funduszy unijnych na inwestycje. Dzięki sta-
rannie zaplanowanej strategii działania oraz dobrze napi-
sanym wnioskom, w ciągu trzech lat pozyskaliśmy do bu-
dżetu powiatu prawie 50 mln zł środków zewnętrznych. 
Za otrzymane dotacje przeprowadziliśmy wiele inwesty-
cji infrastrukturalnych i społecznych, które wpłynęły na 
poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu, aktywiza-
cję osób bezrobotnych czy podniesienie poziomu szkol-
nictwa ponadgimnazjalnego.



kursy zawodowe, warsztaty i zajęcia praktyczne, doradztwo za-
wodowe, poradnictwo psychologiczne, przygotowanie w zakre-
sie bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednie badania lekar-
skie, a także odzież i obuwie robocze.

Warsztat remontowo-budowlany wykonał już remonty w dwóch 
mieszkaniach rodzin potrzebujących. Prace polegały na przyłą-
czeniu bojlera na ciepłą wodę wraz z wymianą całej instalacji hy-
draulicznej w kuchni. Dzięki temu niewidomi mieszkańcy, po po-
nad 20 latach, mają dostęp do ciepłej wody. – W innym miesz-
kaniu wykonaliśmy przyłączenie kabiny prysznicowej z pełną 
hydrauliką oraz ze zmianą lokalizacji wanny. Oba zlecenia wy-
konaliśmy bezpłatnie, wspierając w ten sposób potrzebujących 
mieszkańców – podkreśla radna. Podopieczni CIS wykonali tak-
że remont świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 i odświeżyli po-
mieszczenia w SP nr 6. Udało się też przeprowadzić remont bu-
dynku przy ulicy Ślusarskiej dla potrzeb MOPS-u oraz remont 
schodów w siedzibie MDK-u to także ich zasługa.

– Centrum Integracji Społecznej jest liderem w zatrudnieniu 
wspieranym. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie uruchomił 
dla Rumi – pierwszego miasta w powiecie, które o to wystąpiło – 
wsparcie finansowe dla przedsiębiorców zatrudniających absol-
wentów Centrum – mówi Karolina Rydzewska.

Warto pamiętać, że każdy pracodawca, który podpisze porozu-
mienie z jednostką na praktyczną naukę zawodu, może prze-
szkolić przyszłego pracownika, a później zatrudnić go na sta-
łe, otrzymując dofinansowanie z PUP. Wszystkie formalności za-
łatwia CIS. Do powiatowego urzędu pracy zaczęły już spływać 
wnioski pracodawców z Rumi na uruchomienie procedury za-
trudnienia wspieranego.
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Działalność jednostki jest dosyć krótka – zaczęła się w kwiet-
niu 2017 roku. Jej głównym zadaniem jest reintegracja zawo-
dowa polegająca na praktycznej nauce profesji. Specjaliści in-
dywidualnie badają predyspozycje zawodowe osób potrzebu-
jących aktywizacji, po czym kierują je na odpowiedni warsztat 
zawodowy.

– Jest to grupa osób, na 
którą w naszej gminie ni-
gdy nie było pomysłu. 
MOPS ograniczał formę 
wsparcia jedynie do wy-
płacenia zasiłków. To nie 
było dobre ani dla gminy, 
ani dla osób, do których 
była kierowana taka for-
ma wsparcia – mówi Ka-
rolina Rydzewska, koor-

dynator reintegracji zawodowej i społecznej oraz członek miej-
skiej rady. – W Centrum Integracji Społecznej jest wewnętrzny 
warsztat remontowo-budowlany, który pod okiem wykwalifiko-
wanego instruktora zawodu przyucza do zawodu oraz realizuje 
część zadań gminnych – dodaje. 

Specjaliści już podczas rekrutacji określają predyspozycje lub 
kwalifikacje kandydatów do wykonywania przyszłego zawodu. 
– Uczestnicy są kierowani na praktyczną naukę zawodu do na-
szego warsztatu oraz do warsztatów utworzonych przez pra-
codawców. Wspieramy też mieszkańców w zakresie socjalnym. 
Staramy się dotrzeć do każdego problemu, który stoi na prze-
szkodzie wejścia na rynek pracy i próbujemy go rozwiązać – 
wyjaśnia koordynator reintegracji zawodowej i społecznej.

Za uczestnictwo w programie CIS-u każda osoba otrzymuje 
świadczenie integracyjne w wysokości około 730 zł netto, je-
den posiłek dziennie podczas pobytu w centrum, szkolenia oraz 

Ułatwiają zawodowy start
Centrum Integracji Społecznej w Rumi pomaga w reintegracji zawodowej i obywatelskiej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem. 

Takie osoby mogą pod okiem wykwalifikowanego instruktora nauczyć się zawodu, a także wykonywać swoje pierwsze zlecenia.

” Warsztat remontoWo-bu-
dowlany wykonał już re-
monty W dWóch mieszka-

niach rodzin potrzebujących. prace 
polegały na przyłączeniu bojlera na 
ciepłą wodę wraz z wymianą całej in-
stalacji hydraulicznej w kuchni. dzięki 
temu niewidomi mieszkańcy, po ponad 20 
latach, mają dostęp do ciepłej wody.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego, wybory samorządo-
we odbędą się w niedzielę 21 października. Dru-
ga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast przypadnie w niedzielę 4 listopa-
da. Według harmonogramu wyborów samorządo-
wych oficjalne zakończenie kampanii wyborczej 

ma odbyć się w piątek 19 października o godzi-
nie 24:00. 
W Rumi jak na razie troje kandydatów potwier-
dziło swój start wyborach. Byli to, kolejno: Moni-
ka Baran (Porozumienie Jarosława Gowina), Ma-
teusz Socha (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Bog-
dan Formella (Nasza Rumia).

Znamy datę wyborów samorządowych
Państwowa komisja wyborcza ogłosiła że wybory do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast odbędą się 21 października 2018 roku. 

INFORMACJE Z CAŁEGO POWIATU:
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Gmina Miejska Rumia w 2017 roku wydała dokładnie 184 693 
313,61 zł. Blisko 1/3 tej sumy to pieniądze, które przeznaczane są 
na oświatę – w tym samym roku wydano na ten cel 61 758 092,47 
zł. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że gmina wydaje na oświa-
tę tak duże pieniądze.

W ostatnich latach wydatki na ten cel systematycznie wzrasta-
ją. W roku 2012 gmina wydała 48,4 miliona zł, w roku 2013 50,8 
miliona, w roku 2014 było to 53,2 miliona, rok później 56,3 milio-
na złotych, w roku 2016 kwota wzrosła do 58,6 miliona złotych, 
a w zeszłym roku łączna suma wydatków zamknęła się we wspo-
mnianej kwocie 61,8 miliona zł. Zaplanowana została także kwo-
ta na obecny rok – jest to ponad 67,7 miliona. Warto dodać, że są 
to wydatki oszacowane, których wysokość może się zmienić. – 
W ciągu roku szkolnego mogą zdarzyć się różne nieprzewidzia-
ne wydatki. Jakaś nowa ustawa może sprawić, że, na przykład, 
wzrosną wynagrodzenia dla nauczycieli – zaznacza Małgorzata 
Łoboz, wiceprzewodnicząca rady miejskiej oraz członek Komi-
sji Oświaty i Wychowania – Trzeba powiedzieć, że ta kwota nie 
musi, ale może wzrosnąć. 

Jakie wydatki składają się na sumę blisko 68 milionów, które Ru-
mia planuje wydać w tym roku? Przede wszystkim są to wydat-
ki bieżące, czyli między innymi na wynagrodzenia dla pracowni-
ków pedagogicznych i niepedagogicznych, opłaty za media, za-
kupy materiałów i wyposażenia, a także zakup usług i pomocy 
dydaktycznych. 

Suma, którą gmina miejska dokłada na cele związane z oświatą, 
wzrasta. Ma na to wpływ kilka czynników, ale przede wszystkim 

jest to wzrost liczby uczniów – W Rumi jest coraz więcej uczniów 
i ma to oczywiście wpływ na to, że wydatki na edukację wzrasta-
ją z roku na rok – mówi Małgorzata Łoboz – Przybywa uczniów, 
a miasto się rozbudowuje i bardzo często wspominamy o tym, że 
w przyszłości będzie konieczna budowa kolejnej szkoły. I praw-
dopodobnie będzie to rejon ulicy Kosynierów, ponieważ w okoli-
cy Centrum Handlowego Auchan powstaje dużo nowych miesz-
kań, w których mieszkać będą ludzie młodzi, którzy zapewne 
będą posiadać dzieci, więc budowa nowej szkoły w przyszłości 
wydaje się koniecznością.

Jak zwiększenie wydatków na oświatę wpływa na finanse gminy? – 
Oświata pochłania ogromną część budżetu miasta, ale musimy ra-
dzić sobie z tą sytuacją. Gdybyśmy mniej pieniędzy przeznaczali na 
oświatę, na pewno więcej środków pozostałoby na remonty czy bu-
dowy dróg, ale dzięki ludziom pracującym w urzędzie, którzy piszą 
projekty i pozyskują ogromne dofinansowania, możemy wciąż reali-
zować najważniejsze inwestycje w mieście – mówi wiceprzewodni-
cząca rady miejskiej – Warto pamiętać, że jesteśmy w trakcie reali-
zacji budowy Węzła Janowo, a także rewitalizacji góry Markowca 
i osiedla Zagórze. A to tylko najważniejsze, z inwestycji 

Perspektywy nie wydają się łatwe – trudno spodziewać się na-
głego spadku kosztów, które Rumia będzie musiała ponosić 
w związku z edukacją – Te środki, które gmina miejska przezna-
cza na oświatę, na pewno dalej będą rosnąć – mówi Małgorzata 
Łoboz. Pozostaje mieć nadzieję, że większe nakłady finansowe 
poświęcane na edukację przyniosą jak najwięcej korzyści tym, 
którzy w tej ogromnej, corocznej inwestycji są najważniejsi – 
czyli rumskim uczniom.

Blisko 68 milionów na oświatę
Inwestycje gminy kojarzą się nam głównie z nowymi drogami, dworcami czy remontami miejsc publicznych. Największą jednak 

inwestycją Rumi jest oświata. I jest to inwestycja, której gmina podejmuje się co roku i której koszty stale wzrastają.

”– zmiany w systemie edukacji stworzy-
ły spore trudności – mówi wiceprzewod-
nicząca rady miejskiej. – musieliśmy do-
stosować budynki gimnazjów, a także 
przedszkola, które trzeba było przygo-
tować do przyjęcia grupy trzylatków. 
wiązało się to na przykład z dostoso-
waniem łazienek do najmłodszych. to są 
wydatki, które ponosi gmina i które na 
pewno wzrosły przez reformę edukacji.
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Obecnie tutaj znajduje się dobrze znany rumianom Bia-
ły Dworek, ale kiedyś w tym budynku edukowali się stu-
denci. W 1926 roku z inicjatywy Towarzystwa Czytelni 
Ludowych powstał Uniwersytet Ludowy w Zagórzu.
Kursy na uniwersytecie przeznaczone były dla młodzie-
ży i dorosłych, a nauka trwała od 4 do 5 miesięcy i odby-
wała się w dóch turnusach: od maja do sierpnia szkoliły 
się kobiety, mężczyźni natomiast od listopada do marca. 
Rumia zbyt długo nie cieszyła się z posiadania uczelni 
wyższej – już w 1929 roku z racji niewielkiego zaintere-
sowania zajęcia zostały wstrzymane. Budynek dziś bez 
problemu można rozpoznać.

Tegoroczne lato jest jednym z najcieplejszych od 
dawna – od dłuższego czasu pracujący muszą, 
w różnych warunkach, zmagać się z bardzo wyso-
kimi temperaturami. 

Z uwagi na nadzwyczajną falę upałów Główny In-
spektor Pracy Wiesław Łyszczek apeluje do pra-
codawców o skracanie czasu pracy pracownikom, 
w szczególności tym, których dzienny wymiar 
czasu pracy przekracza 8 godzin. Przypomina też 
o obowiązku zapewnienia nieodpłatnie zimnych 

napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach 
pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej prze-
strzeni 25 stopni C. Napoje powinny być dostęp-
ne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrud-
nionych.

Przy pracach brudzących wykonywanych na 
otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bie-
żącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do 
celów higienicznych co najmniej 90 l wody dzien-
nie na każdego pracownika.

Główny Inspektor Pracy 
apeluje do pracodawców
chrońmy zdrowie podczas upałów! - zwraca się wiesław 
łyszczek i wymienia obowiązki, jakie podczas wysokich 
temperatur mają pracodawcy względem pracowników.

dziś jest tu hotel, 
kiedyś był 
to uniwersytet!
Rumia przed wojną była miastem 
uniwersyteckim.

Dziś oraz jutro (21 sierpnia) 
w godzinach od 11:00 do 13:00 
w Miejskim Domu Kultury od-
będą się zapisy na zajęcia ru-
chowe, usprawniające kondy-
cję fizyczną, a także zajęcia 
edukacyjne związane z udzie-
laniem pierwszej pomocy.

Zajęcia są bezpłatne i odby-
wają się w ramach projektu 
Budżetu Obywatelskiego „Pa-
sja i życie po sześćdziesiąt-
ce”. Projekt był jednym z wy-
granych podczas poprzedniej 
edycji BO.

Zajęcia 
dla seniorów 
– ruszyły 
zapisy
Rumscy seniorzy 
wkrótce będą mieli 
okazję do ruchu. 

r.korbut@expressy.pl

ZROBIŁEŚ 
ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ 
ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!
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Najprawdopodobniej pierwszy taki kon-
cert w naszym mieście odbył się 28 lip-
ca i był ostatnim akcentem cyklu „Li-
piec w Rumi”. Wcześniej w lipcu odbyły 
się: koncert Ewy Farnej i zespołu Pectus, 
trening z Ewą Chodakowską i Be Active 
Team, Marcin Gortat Camp, a także zlot 
foodtrucków.

Na boisko stadionu MOSiR przybył blisko 
tysiąc osób, a wśród publiczności byli wi-
dzowie we właściwie każdym wieku. Pu-
bliczność dała się porwać orkiestrze – nie 
tylko chętnie śpiewała, ale i tańczyła do 
prezentowanych utworów. 

Orkiestra pod batutą Przemysława Pa-
sternaka, złożona z klasycznych instru-

mentów i wokalistów na początek zagra-
ła muzykę Johna Wiliiamsa z filmów se-
rii „Gwiezdne Wojny”, jeden z najbardziej 
znanych motywów ze świata filmu. Póź-
niej scenę przejmowali poszczególni wo-
kaliści, którzy przy wsparciu orkiestry 
przenieśli publiczność m.in. do bajkowych 
realiów „Króla Lwa”, przypomnieli histo-
rię nieszczęśliwej miłości z „Titanica” oraz 
wprowadzili w chwilę zadumy, wykonując 
piosenkę znaną z filmu „Gladiator”.

Artyści nie zapomnieli również o fanach 
muzyki rozrywkowej, która jak sama na-
zwa wskazuje, pobudziła publiczność do 
śpiewu i tańca. Z zagranicznego repertu-
aru zapożyczono takie hity jak: „YMCA”, 
„Simply the best”, „Geronimo” oraz „Le-

t’s get loud”. Wyjątkowej adaptacji zostały 
poddane również polskie utwory, a wśród 
nich „Rzeka marzeń”, „Dmuchawce, lataw-
ce, wiatr” oraz „Prawy do lewego”.

– Tym wydarzeniem chcieliśmy trafić do 
szerokiego grona odbiorców i chyba się 
to udało. Przyszło sporo osób, w różnym 
przedziale wiekowym, a przepiękna mu-
zyka spowodowała, że wszyscy bili bra-
wa i świetnie się bawili – podsumował wy-
darzenie przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki, który uczestniczył w kon-
cercie. – Można było usłyszeć wiele wy-
jątkowych przebojów, ale moim zdaniem 
to muzyka znana z filmu „Gladiator” naj-
bardziej wbijała w fotel. Kto nie był, niech 
żałuje – dodaje.

Koncert zakończył 
„Lipiec w Rumi”

Polska Orkiestra Muzyki Filmowej wprost oczarowała rumską publiczność. Na sta-
dionie rozbrzmiały szlagiery muzyki filmowej, ale także przeboje muzyki popularnej.

To była iście kaszubska niedziela w Rumi – kultura naszego re-
gionu zawładnęła terenem Miejskiego Domu Kultury. Jubileuszo-
wy Jarmark Kaszubski rozpoczął się Mszą Św. w kościele Para-
fii Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie barwny kondukt 
w kaszubskich strojach przemaszerował do parku przy MDK.
Tam nie zabrakło związanych z Kaszubami atrakcji. W progra-
mie imprezy znalazły się m.in. występy zespołów folklorystycz-
nych, zabawy dla dzieci i konkursy z nagrodami. Dodatkowo 
w ramach Jarmarku Kaszubskiego można było podziwiać stosi-
ka twórców ludowych, rzemieślników oraz kupców. 
Podczas oficjalnej części uroczystości przedstawiciele Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego i włodarze miasta złożyli kwiaty pod po-
mnikiem księcia Mściwoja II i przy obelisku biskupa K. Dominika. 
Wieczorem odbył się występ gwiazdy wieczoru. Koncert Zako-
power był gościnnym, góralskim akcentem podczas XXV Jar-
marku Kaszubskiego. Takie przeboje jak „Pójdę boso”, czy „Kie-
byś Ty” rozgrzały rumską publiczność, która tłumnie zgroma-
dziła się pod sceną.

Góralski akcent na 
Jarmarku Kaszubskim
5 sierpnia na te-
renie miejskie-
go Domu kultu-
ry w Rumi od-
był się XXV jar-
mark kaszub-
ski. gwiazdą 
wieczoru był 
Zakopower.

Wydarzenie, na które czekało zapewne wielu fanów za-
bawy w otoczeniu kolorowych proszków, odbędzie się 1 
września. Będzie się można obrzucać aż czternastoma 
rodzajami barwnych pyłków, nie zabraknie także muzy-
ki – o dobrą zabawę zadbają DJ’e, a także gastronomii 
– wydarzeniu towarzyszyć będą foodtrucki z różnorod-
ną ofertą kulinarną. Na miejscu będzie można nabyć 
kolorowe okulary, bazooki CO2, a także watę cukrową.

Festiwal Kolorów rozpocznie się o 15:00, a zakończy 
o 20:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

W Rumi odbędzie się 
FestiWal KoloRóW!
holi festival Poland zawita do 
Rumi. Popularna impreza od-
będzie się przy Scenie letniej 
miejskiego Domu kultury.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138

Fot. Holi Festiwal / facebook
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Tego dnia obchody rozpoczęły się 
od mszy świętej w intencji ojczy-
zny, którą odprawiono w Koście-
le pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Rumi. Następnie mieszkań-
cy – z kombatantami, pocztami 
sztandarowymi, przedstawiciela-
mi lokalnych stowarzyszeń, burmi-
strzem Michałem Pasiecznym oraz 
radnymi na czele – złożyli kwia-
ty na mogiłach żołnierzy, wójta Hi-
polita Roszczynialskiego, Tade-
usza Zleśnego, a także pod po-
mnikiem Żołnierzy Armii Krajowej. 
 
Po części oficjalnej, na boisku wie-
lofunkcyjnym Salos, uroczyście 
otwarto festyn rekreacyjno-spor-
towy. Na scenie wystąpili: Kateri-
na Kristi, zespół Kanaan, a gwiaz-
dą wieczoru był chór Sound’n’Gra-
ce, którego przeboje można usły-
szeć w wielu stacjach radiowych. 
Pod sceną w rytm muzyki chóru ba-
wiło się kilkaset osób.

Nie zabrakło również akcentów 
sportowych. Dzieci rozegrały tur-
nieje rugby oraz piłki nożnej. Boisko 
stało się także miejscem rywalizacji 
futbolowej pomiędzy samorządow-
cami a członkami klubu OKS Jano-
wo. Mecz zakończył się wynikiem 
6:1 dla przedstawicieli gminy, a star-
cie urozmaicił występ rumskich spi-
nek. Zawodnicy OKS Janowo, pomi-
mo przegranej, mieli jednak powody 
do radości, ponieważ otrzymali ofi-
cjalne podziękowania z okazji ob-
chodów 20-lecia klubu.  

– Rumia sportem stoi, nasz patron Jan 
Bosko również działał na tej niwie, wy-
chowując w ten sposób młodzież – 
przypomina Jolanta Król, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rumi. – Przygotowując obcho-
dy staraliśmy się zadbać o wszystko, 
o ciała i o ducha, o atrakcje dla dzieci 
i dorosłych. Myślę, że każdy, kto przy-
szedł, znalazł coś dla siebie – dodaje.

Święto patrona ze sportem, 
muzyką i dobrą zabawą

15 sierpnia w Rumi odbył się dzień patrona miasta – św. Jana Bosko. Oprócz tego obchodzono również 
dwa inne święta – Święto Wojska Polskiego i Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Mieszkańcy od 10 sierpnia mogą korzystać w po-
kazów filmowych, które odbywają się przy Miej-
skim Domu Kultury. Filmy są przeznaczone za-
równo dla dzieci, jak i młodzieży i dorosłych, 
a wybrali je sami widzowie – głosowanie odby-
wało się na facebookowym profilu miasta. 

Tegoroczną edycję otworzył film „Był sobie pies”, 
który został wybrany przez mieszkańców z my-
ślą o najmłodszych. Pierwszy seans przyciągnął 
kilkaset osób. Podczas kolejnych seansów wy-
świetlone zostały filmy: „Baby driver”, „Jumanji: 
Przygoda w dżungli” oraz „Boska Florence”.

Pozostały jeszcze cztery pokazy filmowe:

cZym chATA BogATA! (2017)•  – 
24.08.2018 r. godz. 20:45 – Bogaty pisarz-
celebryta nieopatrznie zaprasza (podczas 

wywiadu) pod swój dach romską rodzinę. 
Jego świat staje na głowie. Film przezna-
czony dla widzów od lat 15.
SIeDem mInuT Po Północy (2016) • – 
25.08.2018 r. godz. 20:45 – Dokładnie sie-
dem minut po północy dwunastoletnie-
go chłopca odwiedza potwór, który oferuje 
pomoc w uleczeniu jego chorej matki. Film 
przeznaczony dla widzów od lat 13.
kRól RoZRywkI (2017)•  – 31.08.2018 r. 
godz. 20:45 – Historia amerykańskiego ar-
tysty, P.T. Barnuma, założyciela cyrku, któ-
ry przyniósł mu sławę. Film przeznaczony 
dla widzów od lat 12.
feRnAnDo (2017)•  – 1.09.2018 r. godz. 
20:45 – Historia byczka, który zamiast 
walczyć na arenie woli odpoczywać na ło-
nie natury i wąchać kwiatki. Film przezna-
czony dla widzów w każdym wieku.

Trwa sezon Kina Letniego
Przed nami jeszcze cztery plenerowe seanse 
w Rumi. cykl potrwa do 1 września.

Festiwal odbył się 22 lipca. Publiczności zaprezentowali się: wirtuoz gitary elektrycznej 
Jegor Dorożko z Mińska, wybitny saksofonista Władysław Kalinowski, śpiewaczka Daria 
Chmielnickaja, wokalista Paweł Kozicz, tancerze ze Szkoły Tańca Współczesnego Show-
Balet „Sensacja” z Witebska, a także Alexander Minyonok – najmłodszy celebryta białoru-
skiego show-biznesu. 

Wystąpili również polscy artyści. W ramach festiwalu, wystąpiły: Aleksandra Metera oraz 
Zuzanna Elendt ze Studio Tańca FLIC w Lęborku, Julia Sowa z Gdyni, wnuczka znanego 
lęborskiego muzyka Andrzeja Wenty – Jaśmina Wenta z Kołobrzegu, a także Samira Go-
łąbek i Marta Byczk – młode wokalistki ze Szkoły Muzycznej Yamaha w Wejherowie.

aRtyści z białoRusi 
Wystąpili W Rumi
w hali moSiR odbyła się piąta edycja festiwalu 
kultury Białoruskiej. Rumska publiczność miała 
okazję wysłuchać koncertów oraz poznać kulturę 
naszego sąsiada ze wschodu.
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8 sierpnia  Stacja Kultura wypełnio-
na została jazzowym brzmieniem. 
W świat dźwięków publiczność 
przenieśli światowej klasy muzy-
cy tworzący Janusz Mackiewicz 
– Kent Sangster Quartet: Janusz 
Mackiewicz – kontrabasista i gita-
rzysta basowy, od lat stanowiący 
trzon trójmiejskich sekcji rytmicz-
nych, Kent Sangster – kanadyjski 
saksofonista, mający za sobą wy-
stępy z amerykańskimi i kanadyj-
skimi gwiazdami jazzu, Dominik 
Bukowski – wibrafonista jazzowy, 
w tym roku uznany przez Jazz Top 
za najlepszego w Polsce oraz Arek 
Skolik – perkusista od lat uzna-
wany za jednego z najlepszych 
w kraju. Wirtuozi tworzący kwartet 
przyjaźnią się od wielu lat i współ-
pracują ze sobą w różnych forma-
cjach. Łączy ich pasja do kreowa-
nia własnych wizji otwartych form 
muzycznych, jazzowych współbrz-
mień harmonicznych oraz zamiło-
wanie do akustycznego brzmienia 
instrumentów. 

Każdy z muzyków ma na swo-
im koncie niemały dorobek arty-
styczny. W czasie koncertu wyko-
nali oryginalne kompozycje wła-
sne oraz wybrane utwory wielkich 
kompozytorów światowego jazzu. 
Zachwycona i oczarowana publicz-
ność nagrodziła artystów gromki-
mi  oklaskami na stojąco.

Międzynarodowy 
koncert jazzowy 
w Stacji Kultura

Takie koncerty nie zdarzają się w Rumi codziennie. Najwyższą klasę w dziedzinie 
muzyki jazzowej pokazał Janusz Mackiewicz – Kent Sangster Quartet.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Mate-
usza Sochę, kandydata Prawa i Sprawiedliwości 
na burmistrza Rumi. Odbyło się w minioną śro-
dę, 15 sierpnia, czyli w Święto Wojska Polskiego 
i Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan-
ny. Data nawiązywała także do 98. rocznicy Cudu 
nad Wisłą, czyli jednej z najważniejszych bitew 
w historii Polski. Na scenie w parku wystąpiła 
grupa muzyczno-poetycka Pro Bono.

Poza występem w miejskim parku odbył się rów-
nież turniej szachowy z nagrodami, dostępne 
były stoiska gastronomiczne, a najmłodsi mogli 
bawić się na przygotowanych dla nich zjeżdżal-
niach i skorzystać z innych atrakcji..

Rumia oddała 
cześć bohateRom
w parku przy miejskim Domu 
kultury odbył się piknik „Ru-
mia dla niepodległej”.
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W dwie kolejne letnie środy bibliotekarze z rumskiej 
Stacji Kultura przenieśli się na łono natury, do parku 
w Janowie, gdzie zorganizowali plenerową bibliotekę 
dla najmłodszych czytelników.

Na maluchy czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci wspólnie 
z bibliotekarzami odkrywały magiczny świat książek, 
brały udział w różnorodnych zajęciach kreatywnych, 
puszczały bańki,  rysowały, malowały i realizowały swo-
je zaskakujące, artystyczne pomysły. Ponadto współ-
tworzyły rysunkowy pociąg do Stacji Kultura, który sta-
nie się materiałem do książkowego wspomnienia z wy-
darzenia.

Biblioteka w Walizce cieszyła się dużym zainteresowa-
niem i przyciągnęła  mnóstwo rodziców ze swoimi po-
ciechami.

Biblioteka 
w Walizce
Plener może być znakomitym 
miejscem do poznawania kultu-
ry i do pogłębiania swojej kre-
atywności – pracownicy Sta-
cji kultura udowodnili to wraz 
z dziećmi i ich rodzicami. 

W czasie wakacji w Stacji Kultura czytelnicy mie-
li okazję uszycia wakacyjnej rybki. Inspiracją do 
warsztatu, stała się rybka, która towarzyszyła bi-
bliotekarzom w czasie plenerowej akcji „Biblio-
teka w Walizce” i dla której dzieci wybrały imię 
Lona. Uczestnicy warsztatów udali się w fascy-
nujący podwodny świat i własnoręcznie tworzy-
li wielobarwne, szalone rybki ze swoich marzeń, 
które zabrali ze sobą do domu.

„Uszyj swoją rybkę” – rodzinne warsztaty
w rumskiej bibliotece nie 
brakuje kreatywnych zajęć. 
Tym razem dzieci mogły pu-
ścić wodze fantazji i stworzyć 
pluszowe rybki, przy okazji 
ucząc się szycia.
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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

Czara

Balu

Lenka

Piotruś

Salomon

Jeżeli kogoś pozna i zaufa 
to będzie mu posłuszna, 
grzeczna i spolegliwa.

Wciąż jeszcze młody i rządny 
przygód Balu szuka swojego 
miejsca na ziemi. Psiak ma 
w sobie mnóstwo energii.

Nic poza nadzieją i tą 
niegasnącą iskierką w oku. 
Kiedy było naprawdę źle 
myślałam o ciepłym domu.

Wydaje mi się, że zawsze 
będę dzieckiem ale opieku-
nowie mówią, że wyrosnę 
na odważną panterę.

Potrzebujesz trochę od-
wagi, garść pozytywnego 
nastawienia, skrzynię mi-
łości i morze cierpliwości.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDAm

DZIAłkę budowlaną Kębłowo Nowo-
wiejskie / pod lasem 1100 m2, cena 
49.900 zł, tel. 602 306 210

SPRZeDAm działkę ogrodniczą, do-
mek, szklarnia, oczko wodne, tel. 538 
443 446

SPRZeDAm ziemie rolna, 1.72 ha, koło 
Szemuda, tel. 600 994 348

PIękny dom całoroczny w otulinie 
zieleni, blisko jeziora w Kamieniu, tel. 
794 710 073

PIękny dom nad jeziorem do cało-
rocznego zamieszkania w Kamieniu 
koło Gdyni, tel. 794 710 073 

Sprzedam działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, 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 Żu-
kowie pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , 
uzbrojone droga utwardzona kostka 
polbruk. Cena 150zł/m2, tel. 787 634 
165

wynAjmę

wynAjmę garaż w Rumi, tel. 668 385 
455

PoSZukuję wynAjąć

jeSTem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

kuPIę

kuPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZeDAm

kuPIę

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPRZeDAm komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

PRACA

USŁUGI

uSługI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAkowAnIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

koTłownIe, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SeX-sex-sex to lubię, gorąca blondi 
pozna panów sponsorów, tel. 514 120 
213, Sopot

RÓŻNE

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

SIAno, słoma w balotach, 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazy-
nu, możliwość transportu, tel. 506 
250 477

SPRZeDAm meblościankę, 330x210, 
kol. mahoń, cena 350 zł, tel. 58 / 778 
17 35

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

ZłoTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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

REKLAMA                                    U/2016/RL

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138
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Na inaugurację rozgrywek zespół Orkana poje-
chał do Ustki, gdzie zmierzyli się z beniamin-
kiem IV ligi, Jantarem. W tym meczu rumianie, 
mimo trzech bramek, nie zdobyli punktów – 4-3 
wygrał Jantar. Tydzień później rumscy piłkarze 
pojechali na wyjazdowy mecz z Aniołami Gar-
czegorze. Tym razem zamiast festiwalu strzelec-
kiego miał miejsce mecz bezbramkowy, w związ-
ku z czym piłkarze z Rumi zdobyli swój pierwszy 
punkt w tym sezonie. Na pierwsze zwycięstwo 
przyszedł czas kilka dni później. 15 sierpnia Or-
kan zagrał po raz trzeci na wyjeździe (rumia-
nie częściej grają na wyjazdach w związku z re-
montem bieżni na stadionie MOSiR), a zmierzył 
się z rezerwami Arki Gdynia. Zwycięstwo 2-1 dali 
podopiecznym Jacka Stawiasza pierwsze trzy 
punkty w tym sezonie. Mecz z Pogonią Lębork 
odbył się po zamknięciu tego numeru.

Orkan rOzpOczął 
ligowy sezon
Rumscy piłkarze mają za sobą 
pierwsze mecze nowego sezo-
nu. Początek nowy rozgrywek 
wydaje się obiecujący.

KadRa ORKana Rumia
BRamKaRze: Sławomir Kondracewicz, Paweł Wychnowski

OBROńcy: Patryk Dworniak, Mateusz Kozerkiewicz, 
Michał Jeruć, Piotr Kolera, Robert Chałaszczyk, 
Michał Gajos, Krzysztof Bednarski 

POmOcnicy: Michał Janiak, Marcin Waldach, 
Dawid Kowalski, Michał Siwak, Patryk Melzer, Filip Żelezik, 
Jakub Krefft, Daniel Sikora, Kamil Wośk

naPaSTnicy: Krzysztof Idzi, Kacper Kiełb, Michał Renusz

TReneR: Jacek Stawiasz
ii TReneR: Jarosław Formella
TReneR PRzygOTOwania fizycznegO: 
Kacper Szyczewski
KieROwniK dRużyny: Wojciech Danowski

TRanSfeRy
PRzySzli:
Krzysztof Idzi, Robert Chałaszczyk, Patryk Melzer
 (wszyscy Orlęta Reda), Krzysztof Bednarski 
(Arka Gdynia juniorzy), Michał Gajos (Celtic Reda), 
Bartosz Olszewski (Arka Gdynia juniorzy)

OdeSzli: 
Mohamed Doumobuya (Sztorm Mosty), 
Daniel Malek, Patryk Kiełb, Błażej Białek, 
Adrian Bukowski, Bartosz Hundrieser

TeRminaRz 
(Runda jeSienna 2018/2019):
25.08 Orkan Rumia – Powiśle Dzierzgoń (w Redzie) 
01.09 Grom Nowy Staw – Orkan Rumia
05.09 pauza
08.09 Gedania Gdańsk – Orkan Rumia
15/16.09 Orkan Rumia – Gryf Słupsk (w Redzie)
22.09 Jaguar Gdańsk – Orkan Rumia 
29.09 Orkan Rumia – GKS Przodkowo
06.10 GKS Kolbudy – Orkan Rumia
13.10 Orkan Rumia – Lechia II Gdańsk
21.10 Bytovia II Bytów – Orkan Rumia 
27.10 Orkan Rumia – Wda Lipusz 
03.11 Stolem Gniewino – Orkan Rumia
10.11 Orkan Rumia – Wikęd Luzino
17.11 GKS Kowale – Orkan Rumia 
25.11 Orkan Rumia – Kaszubia Kościerzyna

jAk mógłBy PAn oPISAć Ruchy 
kADRowe, kTóRe wykonAł Tego 
lATA RumSkI ZeSPół?

Utrzymaliśmy trzon drużyny i to 
jest najważniejsze. Kilku zawodni-
ków, którzy mieli propozycje z in-
nych klubów pozostali w naszej dru-
żynie i to mnie bardzo cieszy. 

kIm kluB SIę wZmocnIł?
Przyszedł do nas Krzysztof Idzi 
z Orląt Reda, jeden z lepszych 
strzelców V ligi, a także Robert 
Chałaszczyk, również z Redy. Do 
drużyny dołączyli również młodzie-
żowcy. Potrzebowaliśmy sporo pił-
karzy z rocznika 1998 ze wzglę-
du na wymóg wystawiania dwóch 
młodzieżowców w każdym meczu. 
W poprzednim sezonie mieliśmy 
wielu zawodników z rocznika 1997, 
ale ci już teraz nie mają statusu 
młodzieżowca.

jAk wygląDA PoZIom PRZygoTo-
wAnIA PAnA DRużyny?

Mieliśmy dosyć krótki okres przy-

gotowawczy. Mamy wielu młodych 
graczy, którzy w wakacje pracowa-
li i stosunkowo niedawno wrócili do 
klubu. W pierwszym meczu orga-
nizacja naszej gry nie była najlep-
sza i nie byliśmy zbyt zgrani, w dru-
gim meczu widać już było poprawę. 
Trzeci mecz wygraliśmy i liczę, że 
forma będzie rosnąć.

gDZIe oRkAn w nAjBlIżSZych 
mIeSIącAch BęDZIe RoZgRywAł 
mecZe w RolI goSPoDARZA?

Na Stadionie Miejskim w Redzie. 
Będą to dla nas bardziej mecze wy-
jazdowe niż domowe, ale nie mamy 
na to wpływu. Trenujemy na boisku 
OKS Rumia.

jAkIe Są cele nA nowy SeZon?
Na pewno utrzymać się i ugrać nie-
co więcej niż w poprzednim sezonie. 
Liczę, że choć trochę lepszy sezon. 
Liga jest trochę dłuższa i chyba nie-
co bardziej wyrównana. Nie będzie 
tak zdecydowanego faworyta to 
awansu i do spadku jak rok temu.

DołącZenIe ReZeRw lechII gDAńSk 
Do IV lIgI DoDA koloRyTu I emocjI 
mecZom cZwARTolIgowców?

W październiku trochę derbowo się 
zrobi w Rumi (śmiech). Jak wiemy, 
w Rumi jest wielu kibiców Arki, któ-
rzy na pewno bardzo będą chcieli 
wygranej z Lechią, nawet jeśli to jej 
rezerwy. Na pewno będzie ciekawie, 
a jak dzięki temu, że gramy z gdańsz-
czanami na stadion przyjdzie więcej 
osób, to można się tylko cieszyć.

kIBIce oRkAnA wSPomInAją RAfA-
łA SIemASZkę I mARcuSA DA SIlVA, 
kTóRZy nA wySokI PoZIom Pol-
SkIej PIłkI. DZIś oRkAn mA TAkIch 
ZAwoDnIków, kTóRZy w PRZy-
SZłoścI mogą DAć SoBIe RADę nA 
wyżSZych SZcZeBlAch?

Myślę, że mamy kilku ciekawych za-
wodników, którzy powinni nad sobą 
pracować, by zajść jak najwyżej. Są-
dzę, że Kacper Kiełb, jeśli utrzyma 
formę strzelecką z poprzednich se-
zonów, to zgłoszą się po niego sil-
niejsze kluby.

Liczę na odrobinę 
lepszy sezon
Tuż po pierwszych meczach IV ligi z Jackiem Stawiaszem, trenerem 

Orkana Rumia, rozmawia Krzysztof Grajkowski.

”w październiku 
trochę derbowo 
się zrobi w rumi 
(śmiech). jak wie-
my, w rumi jest 
wielu kibiców arki, 
którzy na peW-
no bardzo będą 
chcieli wygranej 
z lechią, nawet je-
śli to jej rezerwy. 
na pewno będzie 
ciekawie.
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Nierzadko oficjalne mecze piłkarskie 
przyciągają mniejszą widownię niż śro-
dowe spotkanie. Na boisku zmierzyli się 
przedstawiciele władz miasta, wśród 
których byli m.in. burmistrz i przewod-
niczący rady miejskiej, z zawodnikami 
OKS Janowo. 

Samorządowcy zaskoczyli janowskich 
piłkarzy formą – wygrali bowiem aż 6-1. 
Duża liczba bramek i ciekawych akcji 
sprawiła, że mecz mógł się podobać, a 
publiczność żywiołowo wspierała obie 
drużyny. Zawodnicy OKS Janowo, po-
mimo przegranej, mieli powody do ra-
dości, ponieważ otrzymali oficjalne po-
dziękowania z okazji obchodów 20-lecia 
klubu.  

– Zawsze czuję się zaszczycony mogąc 
pomóc drużynie samorządowców w cha-
rytatywnym meczu – mówi Tomasz Kor-
dowski, trener APS Rumia, który wystą-
pił w zwycięskiej drużynie – Wynik nie 
jest tutaj najistotniejszy, ważna jest do-
bra zabawa, którą sprawił festyn i mecz.

Należy dodać, że charytatywny mecz 
miał szczytny cel. Podczas meczu, jak 
i całego festynu zbierano pieniądze na 
leczenie mieszkańca Rumi, pana Kazi-
mierza. Jak napisał na portalu facebo-
ok przewodniczący rady miejskiej (oraz 
uczestnik meczu), udało się zebrać po-
nad 6 tysięcy złotych.

W pomoc zaangażowani byli m.in. dyrek-
tor MOSiR-u, Jolanta Król, władze mia-
sta, a także zawodnicy Rugby Club Arka 
Rumia.

Zagrali charytatywnie 
– samorządowcy górą
Częścią festynu z okazji święta patrona w Rumi był mecz pomiędzy samorządowcami, a piłkarzami OKS Janowo.

Liczna reprezentacja mło-
dych zawodników dotarła 
na obóz w pierwszej poło-
wie sierpnia. Tam rozpo-
częła pierwsze treningi. 
W Gorowie Iławieckim te-
nisiści stołowi pod okiem 
trenera Tadeusza Gawła 
ćwiczyli m.in. serwis i od-
biór. Nie zabrakło również 
wycieczek zorganizowa-
nych dla młodych zawod-
ników. W drugiej poło-
wie sierpnia do młodzieży 
dołączyli starsi zawodni-
cy, których rumscy kibice 
mogą kojarzyć z rozgry-
wek m.in. I oraz II ligi teni-
sa stołowego.

Tenisiści, który mają za 
sobą dobry sezon I ligi do 
gry wrócą 8 września. Ka-
mix ATS Małe Trójmiasto 
zmierzy się na wyjeździe 
z Victorią Płock.

Tenisiści 
stołowi 
na obozie
Akademia Te-
nisa Stołowe-
go małe Trój-
miasto wybra-
ła się na obóz 
treningowy na 
warmię.
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Siatkarski klub z Rumi wystawi drużyny w tych sa-
mych rozgrywkach, co w zeszłych rozgrywkach. Za-
wodniczki Akademii Piłki Siatkowej Rumia zagrają w II 
lidze, a także zmaganiach młodzieżowych, które koń-
czą się turniejami finałowymi. Jeden z nich odbył się 
w tym roku w Rumi. Rozgrywki seniorskie zespół APS, 
mimo że grał młodym składem, zajął wysokie, 6. miej-
sce w tabeli. Teraz nadchodzi czas na kolejne rozda-
nie. Po pierwszych treningach drużyna APS wyjedzie 
na obóz sportowy do Kołobrzegu. 

- Zaczynamy zupełnie nowy sezon. Mamy dużo no-
wych młodych zawodniczek, z częścią musieliśmy się 
pożegnać – mówi trener seniorskiej drużyny APS Ru-
mia, Tomasz Kordowski – Ligę zaczynamy 29 wrze-
śnia. Teraz skupiamy się na jak najlepszych treningach 
i mam nadzieję, że na inaugurację sezonu zespół bę-
dzie gotowy.
Pierwszy mecz rumskie siatkarki rozegrają w hali MO-
SiR, rywalem będzie Truso Elbląg. Kolejny mecz APS 
czeka 3 października na wyjeździe z Gedanią Gdańsk.

APS Rumia wznawia treningi
Rumskie siatkarki w zeszłym tygodniu zaczęły treningi 
przed nadchodzącym, mamy nadzieję udanym, sezonem.
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W zawodach zorganizowanych na so-
pockiej plaży rywalizowali zarówno męż-
czyźni, jak i kobiety oraz zespoły junior-
skie. Sopot Beach Rugby to memoriał 
Edwarda Hodury, legendarnego rugby-
sty, a później trenera tego sportu, który 
zbudował potęgę Ogniwa Sopot, którego 
stadion nosi dziś właśnie jego imię.

Arka Rumia wysłała na ten turniej swo-
ją męską reprezentację. Rumski zespół 
świetnie przeszedł fazę grupową – naj-
pierw wygrał z Rugby Białystok, a póź-
niej pokonał Legię Rugby. W ostatnim 
meczu Arka znów wygrała – tym razem 
z rywalami z Bełchatowa. Następnie tra-
fili na swoją imienniczkę, czyli Arkę Gdy-
nia. Zawodnicy z Trójmiasta okazali się 
jednak lepsi. Na koniec rumianie zremi-
sowali z AWF Gdańsk.
W drugiej połowie września zespół 
z Rumi wróci do rywalizacji w I lidze rug-
by. Przed arkowcami mecz wyjazdowy 
z Watahą Zielona Góra. Zostanie on roze-
grany w weekend 1-2 września.

ArkA lepszA od... Arki
na plaży rugbyści rywalizowali na turnieju 
Sopot Beach Rugby 2018.


