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egzemplarz BEZPŁATNY
ulica ŹrÓdlana

ulica poraŹiŃskiej

ulica kolejowa

W Rumi przybywa 
dróg i chodników

Ostatnie miesiące to czas wzmożonych inwestycji drogowych. 
Kilka ulic zyskało nowe nawierzchnie, powstają nowe chodniki, 
a do końca roku zamontowane zostanie 28 lamp LED.
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Inwestycja, która zakłada przebudowę dwor-
ca w Janowie oraz połączenie poprzez tunel 
ulic z dwóch stron dworca składa się z dwóch 
etapów. Pierwszy jest już na ukończeniu, a na 
drugą część inwestycji miasto pozyskało ko-
lejne środki zewnętrzne. 
Dofinansowanie unijne zwiększyło się z nie-
mal 13 do ponad 17,2 milionów złotych. Środki 
finansowe pochodzą z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. 
W Urzędzie Miasta aneks do umowy dotyczą-
cej dotacji unijnej podpisał burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny oraz wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego, Wiesław Byczkowski. 
W ramach drugiego etapu budowy węzła po-
wstać ma między innymi: tunel łączący dwie 
części miasta, parkingi, ścieżki rowerowe 
oraz wiaty i zatoki autobusowe. Celem przed-
sięwzięcia jest przede wszystkim usprawnie-
nie ruchu drogowego oraz modernizacja oko-
licznej infrastruktury.
– Nieczęsto się zdarza taka determinacja, jaką 
wykazały władze Rumi oraz pan burmistrz, 
aby mając dofinansowanie na poziomie 36% 

kosztów całości inwestycji, rozpocząć działa-
nia związane z inwestycją. Obecnie, między 
innymi wskutek zmian kursu oraz oszczędno-
ści poprzetargowych, mogliśmy dofinanso-
wać tę inwestycję do poziomu 50% – powie-
dział wicemarszałek – Dzięki temu przedsię-
wzięciu, ponad 8 milionów pasażerów rocznie 
będzie korzystało z nowoczesnych rozwią-
zań. Z mojego punktu widzenia jest to znako-
mita inwestycja, dlatego raz jeszcze gratulu-
ję determinacji.
– Rumia jest podzielona torami kolejowymi, 
także jest to kluczowa inwestycja dla oko-
ło 15 tysięcy osób, które korzystając z tune-
lu nie będą musiały objeżdżać miasta dooko-
ła. Oprócz tego powstanie 250 miejsc parkin-
gowych dla samochodów i parking rowerowy. 
Mamy nadzieję, że to spowoduje, iż miesz-
kańcy przesiądą się na kolej miejską – przy-
znaje burmistrz Michał Pasieczny.
Obecnie do Starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie została złożona dokumentacja w celu 
uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budo-
wy, która według planów ma się zakończyć 
jeszcze w 2020 roku.

Co w numerze?
Przedstawiamy kolejny, siódmy już numer Expressu Rum-
skiego. Niemal zawsze w okresie przedwyborczym w mieście 
przybywa rozmaitych inwestycji. Nie inaczej jest w Rumi – 
obserwujemy szczególny wysyp prac drogowych. Kilka istot-
nych ulic jest w remoncie, a kilka niedawno zostało ukończo-
nych. Inwestycjom drogowym poświęciliśmy sporo miejsca 
– piszemy o trwających pracach, ale też o tych ukończonych 
w latach 2015-2017, co przedstawiliśmy na specjalnej mapce.

Ważną informacją jest niewątpliwie większe dofinansowanie 
na węzeł w Janowie, jakie pozyskało miasto, a także początek 
budowy mieszkań komunalnych. Z pewnością również rozpo-
częta niedawno budowa ogniska wychowawczego jest sprawą 
istotną dla części mieszkańców.

Tradycyjnie sporo uwagi poświęciliśmy sportowi i kulturze. 
Stacja Kultura obchodziła w tym miesiącu 70 lat istnienia. Ży-
czymy tej ważnej instytucji nie 100, a 200 lat propagowania 
czytelnictwa i organizowania ciekawych wydarzeń!

Redaktor prowadzący,
KRzysztof GRajKoWsKi

Życzymy miłej lektury!

Większe 
dofinansowanie 
na węzeł w Janowie

Miasto pozyskało kolejną dotację na budowę węzła integra-
cyjnego. W Urzędzie Miasta umowy w tej sprawie podpisali bur-
mistrz Rumi oraz wicemarszałek województwa pomorskiego.

k.grajkowski@expressy.pl

ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!
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Rozpoczęło się 10 września i wzbudziło spo-
re zainteresowanie wśród mieszkańców – 
głosowanie dobiega już w końca i już wkrót-
ce dowiemy się, które projekty wygrały w Bu-
dżecie Obywatelskim. Mieszkańcy wybra-
li spośród 30 projektów – 17 inwestycyjnych 
oraz 13 prospołecznych. 

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim różni 
się od na przykład wyborów samorządowych 
– odbywa się ono za pośrednictwem interne-
tu, a głos może oddać każda osoba miesz-
kająca w Rumi, niezależnie od wieku. Oficjal-
nie ogłoszenie wyników nastąpi 27 września 
o 17:30 podczas uroczystej gali w Multikinie.

Kończy się głosowanie, 
wkrótce gala
24 września to ostatni dzień, w którym można 
głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego.
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Kampanię wyborczą starosta wejhe-
rowski oficjalnie rozpoczęła w pią-
tek. W towarzystwie współpracowni-
ków i przyjaciół zachęcała do odda-
wania głosów na bezpartyjny KWW 
Wspólny Powiat Gabrieli Lisius.
- Tworzą go doświadczeni samo-
rządowcy, osoby aktywne społecz-

nie, lokalni działacze z różnych pro-
fesji – zapewniała Gabriela Lisius. 
- Po to, aby wszystkie środowiska 
w Radzie Powiatu Wejherowskiego 
były reprezentowane. Dlatego też 
są osoby bardzo młode i nie braku-
je też ludzi, którzy będą dbali o po-
trzeby seniorów.

Wśród kandydatów na radnych 
KWW Wspólny Powiat z Rumi są: 
Anna Jamróz-Szadaj, Robert Sawic-
ki, Renata Grzesiak, Maria Kamiń-
ska, Katarzyna Januszewska, Joan-
na Żurek, Jacek Stawiasz, Aleksan-
der Kubina i Marek Mroczkowski. 
W programie wyborczym Gabriela 

Lisius stawia na rozwój gospodar-
czy, inwestycje i budowę dróg oraz 
podwyższanie jakości życia miesz-
kańców. 
- Naszą wizją jest wspólny, dalszy 
rozwój powiatu wejherowskiego – 
mówiła starosta wejherowski. - Mija-
jąca kadencja była bardzo pracowi-

ta. Jako najważniejszy cel obraliśmy 
sobie człowieka, bo wszystko, co ro-
bimy, robimy dla ludzi.
Powiat wejherowski podzielony zo-
stał na sześć okręgów wyborczych. 
Rada Powiatu Wejherowskiego skła-
da się z 29 radnych. 
 WA

Gabriela Lisius 
rozpoczęła kampanię

Samorządowcy, lekarze, sportowcy i nauczyciele znaleźli się na liście KWW Wspólny Powiat. 
Kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wejherowskiego przedstawiła Gabriela Lisius.

Jedną z bardziej wyczekiwanych in-
westycji drogowych był remont ulicy 
Abrahama. Kończą się prace polegają-

ce na wymianie nawierzchni ulicy, a tak-
że chodników i krawężników na odcin-
ku od mostu nad Zagórską Strugą do ul. 
Piłsudskiego. Koszt inwestycji to około 
650 tys. zł.
Remont kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej, usunięcie kolizji z infrastruktu-
rą podziemną i budowa wodociągu wraz 
z układem drogowym – te prace odby-
ły się z kolei przy ul. Gryfa Pomorskiego. 
Koszt: 465 tys. zł.
Na Szmelcie wyremontowane zosta-
ły ul. Brzechwy, Makuszyńskiego i Po-
razińskiej – prace polegały na stworze-
niu kanalizacji deszczowej, usunięciu ko-
lizji z infrastrukturą podziemną i na bu-
dowie układu drogowego. Koszt: niespeł-
na 1,1 mln zł. 
Podobne prace prowadzone są na ul. 
Źródlanej. Koszt to ponad 1 mln zł. 

Ulice Gryfa Pomorskiego, Brzechwy, Ma-
kuszyńskiego, Porazińskiej, Źródlana 
oraz Abrahama mają zostać ukończone 
na początku października.
Na  ul. Kolejowej trwa modernizacja 
chodnika na odcinku od ul. Portowej do 
ul. Stoczniowców, później podobne prace 
przeniosą się na ul. Robotniczą. Oprócz 
tego kolejne ulice zyskają nawierzchnię 
złożoną z płyt Yomb. Są to ulice: Maczka, 
Krzywe Koło i Serwisowa.
Rumskie ulice zyskają nowe oświetle-
nie. 28 energooszczędnych lamp LED 
pojawi się w mieście do końca roku. 
Nowe oświetlenie pojawi się: na łącz-
niku ulic Ormińskiego, 3 maja i Świę-
tojańskiej, przy ul. Modrzewiowej, na 
łączniku ulic Piłsudskiego i Pułaskie-
go, a także przy ul. Kasprowicza. Koszt: 
niespełna 200 tys. zł.

Nowe chodniki, 
ulice i oświetlenie
Kilkumilionowe inwestycje drogowe są obecnie w trakcie ry-
walizacji. Niedawno zakończone zostały lub trwają remonty 
ulic, chodników, a także oświetlenia przy drogach.

W sierpniu rozpoczęły się 
prace termomodernizacyj-
ne w mieszkaniach za Zagó-
rzu. Według szacunków miasta, 
do końca roku w Rumi ubędzie 
około 200 pieców węglowych.

Trwające prace to część 
projektu KAWKA, ogólno-
polskiego programu ma-
jącego na celu ograni-
czenie emisji zanieczysz-
czeń. Na potrzeby projek-
tu spółka OPEC rozpo-
częła szeroko zakrojone 
prace związane z wybu-

dowaniem sieci ciepłowniczej na Zagórzu. Montowa-
ne są także instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej w poszczególnych lokalach. 
Działania prowadzone przy budynkach zlokalizowanych 
na Zagórzu rozpoczęły się już w 2017 roku, obecnie 
działania wchodzą w kolejny etap. Działania te stały się 
możliwe dzięki środkom zewnętrznym – Gmina Miejska 
Rumia oraz tutejsze wspólnoty mieszkaniowe uzyska-
ły dofinansowanie w dwóch edycjach konkursu KAWKA 
dla Pomorza – w roku 2014 oraz 2015.

Centralne ogrzewanie 
zamiast pieCów
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Wybory, która odbędą się w niedzielę, 21 października, za-
powiadają się niezwykle ciekawie – zarejestrowanych zo-
stało pięć komitetów wyborczych oraz pięcioro kandydatów 
na burmistrzów Rumi. Są to (według kolejności ogłosze-
nia startu w wyborach): Monika Baran (Komitet Wyborczy 
Wyborców Monika Baran Porozumienie dla Rumi), Mate-
usz Socha (KWW Prawo i Sprawiedliwość), Bogdan Formel-
la (KWW Bogdan Formella Nasza Rumia), Michał Pasieczny 
(KWW Michała Pasiecznego Ponad Podziałami) oraz Leszek 
Kiersznikiewicz (KWW Gospodarność – Leszek Kiersznikie-
wicz).  Rozmowy z kandydatami na urząd burmistrza znajdą 
Państwo w kolejnym numerze Expressu Rumskiego.

Pięcioro kandydatów
Podczas wyborów samorządowych 
w Rumi, mieszkańcy wybiorą burmi-
strza spośród pięciorga kandydatów.

Obecny burmistrz Rumi swój bierny udział 
w wyborach potwierdził na konferencji 11 
września. Tam zaprezentował zarówno 
główne punkty programu KWW Michała 
Pasiecznego Ponad Podziałami (m.in. bu-
dowa węzła integracyjnego na Janowie, 
peronu na Białej Rzece, rewitalizację Góry 
Markowca i Zagórza, czy stworzenie Dro-
gi Trzech Powiatów), a także przedstawił 
kandydatów do Rady Miejskiej. – Dzięki 

rzetelnej, bardzo ciężkiej pracy udaje nam 
się zdobywać środki finansowe na rozwój 
miasta, na realizacje kolejnych projek-
tów. Jednocześnie bardzo cieszę się, że 
na sesjach Rady Miasta rozmawiamy, lecz 
się nie kłócimy. Za to serdecznie wszyst-
kim radnym dziękuje – podsumował bur-
mistrz.
Gośćmi Michała Pasiecznego byli m.in. 
członkowie Rady Miasta wraz z przewod-
niczącym, Arielem Sinickim, kandydaci na 
radnych, a także prof. Edmund Wittbrodt 
i dr Roman Budziński. Obecny burmistrz 
poprzednie wybory (w 2014 roku) wygrał, 
uzyskując około 65% głosów w drugiej tu-
rze.
Poznaliśmy również piątego kandydata na 
urząd burmistrza Rumi. Jest nim Leszek 
Kiersznikiewicz, były radny oraz wicebur-
mistrz. Swój start w wyborach ogłosił na 
konwencji 20 września. – Mamy trzy stra-
tegiczne punkty programowe, które na-
zwaliśmy: Mobilna Rumia, Forum Miejskie 
w Rumi oraz Oddychająca Rumia. Mobil-
na Rumia to pakiet pomysłów jak roz-
wiązać problemy korków w mieście. Fo-
rum miejskie to idea stworzenia nowocze-
snej przestrzeni publicznej w historycz-
nym centrum miasta. Oddychająca Rumia 
to nasz program walki ze smogiem i spa-

linami – powiedział na spotkaniu Leszek 
Kiersznikiewicz.
Wśród gości konwencji KWW Gospodar-
ność byli m.in. starosta powiatu wejhe-
rowskiego Gabriela Lisius oraz członek 
zarządu powiatu wejherowskiego Jacek 
Thiel. Spotkanie było również okazją do 
zaproszenia na stronę gospodarność.pl, 
która zawiera bardziej szczegółowy pro-
gram komitetu wyborczego.

Pasieczny i Kiersznikiewicz 
ogłosili start w wyborach

Michał Pasieczny oraz Leszek Kiersznikiewicz w ostatnim miesiącu 
potwierdzili swój start w wyborach na urząd burmistrza Rumi. MONIKA baran BOGDAN formella MATEUSZ socha

LESZEK kiersznikiewicz MICHAŁ PASIECZNY

REKLAMA                                  178/2018/RL
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JAK mógłBy PAN POdsumOWAć uPłyWAJącą 
KAdeNcJę?

Likwidacja waśni i sporów, które przez bardzo 
długie lata targały Rumią pozwoliła na pracę, któ-
ra przyniosła nam już 66 milionów dodatkowych 
środków nie tylko unijnych, oraz kilka strategicz-
nych projektów np. początek prac nad Drogą 
Trzech Powiatów, czy też wielki plan bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego i znacznie lepszego 
odwodnienia terenów wspólnie z Gdynią i Kosa-
kowem. Jestem bardzo zadowolony ze stworzone-
go zespołu współpracowników, co przełożyło się 
bezpośrednio na realizację dużej ilości działań na 
rzecz mieszkańców Rumi.

cO Jest NAJWięKsZym suKcesem PANA i RAdy 
mieJsKieJ W tych cZteRech lAtAch?

Brak kłótni na sesjach rady miasta, ogromne za-
angażowanie pracowników UM w prace, zdoby-
te gigantyczne dofinansowania i wiele projektów 
społecznych dla wszystkich mieszkańców od ma-
lucha do seniora. Udowadniamy, że coś co było 
kiedyś niemożliwe, obecnie w Rumi stało się real-
ne. Teraz to już nie jałowe rozmowy, ale konkret-
ne działania poparte również zdobytymi środkami 
finansowymi.

PRZyZNAJe PAN, że się ciesZy Ze ZgOdy, 
JAKA PANuJe W RAdZie mieJsKieJ. JAK udAłO 
się sPRAWić, żeBy POlitycy RóżNych OPcJi 
dZiAłAli ZgOdNie?

Rozmowy, tłumaczenia, konsultacje, ale też otwar-
tość na pomysły wszystkich opcji politycznych. 
Bardzo dużo czasu na te elementy poświęciliśmy. 
Skala pozytywnych efektów nawet nas zaskoczy-
ła. Na początku kadencji nie myśleliśmy, że tak 
dużo uda się zrobić, zdobyć tyle środków i jesz-
cze oddłużyć miasto aż o 17 milionów złotych (z 51 
mln do 34 mln na dzień 31.12.2017 r.). Te najwięk-
sze projekty jeszcze przed nami – Węzeł Janowo 
z tunelem, Błonia Janowskie, Góra Markowca, ko-
lejny odcinek ciągu pieszo-rowerowego „Zagó-
rzanka” przy okazji budowy nowego Urzędu Mia-
sta, który z kolei wybudujemy w formie bezgotówkowego rozliczenia w ramach PPP. Jeste-
śmy od ponad roku w obowiązkowej procedurze PPP, która daje możliwość budowy urzędu 
bez ograniczania inwestycji i działań społecznych dla mieszkańców Rumi.

cO sPRAWiłO, że RumiA stAJe się BARdZieJ AtRAKcyJNA dlA iNWestORóW?
Będzie coraz lepsza komunikacja z Trójmiastem. Przede wszystkim Węzeł Janowo, Droga 
Trzech Powiatów, powstające liczne miejsca pracy w terenach inwestycyjnych przy grani-
cy z Kazimierzem. W przeciągu kilku lat pojawi się ponad 1000 nowych miejsc pracy! Bardzo 
ważna jest też coraz większa oferta dla mieszkańców – tereny rekreacyjne, zajęcia dla dzieci, 
młodzieży, seniorów, imprezy, koncerty, oferta kulturalna i sportowa. Te elementy powodują, 
że w Rumi oprócz firm zaczęli pojawiać się również prestiżowi deweloperzy np. Eurostyl czy 
Inpro, którzy oprócz budynków budują drogi i parkingi gminne oraz wewnętrzne tereny re-
kreacyjne. Dzięki temu miasto nie ponosi kosztów, a np. przy SP 9 pojawi się dodatkowo wie-
le ogólnodostępnych miejsc parkingowych, do budżetu miasta wpływają dodatkowe środki 
z podatków i sprzedajemy nasze miejskie działki znacznie drożej.

JAK OceNiA PAN PieRWsZe miesiące dZiAłANiA dARmOWeJ KOmuNiKAcJi dlA 
ucZNióW W OBRęBie miAstA?

Zapewne wszyscy są zadowoleni. Zależy nam na promocji transportu publicznego, zachę-
camy w ten sposób rodziców, aby nie wozili samochodami dzieci do szkół. Mniej aut, mniej 
spalin, mniejsze korki w godzinach szczytu. Ponadto chcemy zachęcić do podróży SKM, 

która jest ratunkiem przed korkami ulicznymi. Na 
przyszłą kadencję to jedno z najważniejszych za-
dań Metropolitalnego Związku Komunikacyjne-
go, aby wzmacniać Szybką Kolej Miejską. Dlatego 
też będziemy budować węzły przy dworcach i set-
ki miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów 
wzorem najlepiej skomunikowanych miasta w Eu-
ropie.

Zimą miAstO stOcZy KOleJNą WAlKę Ze 
smOgiem. W JAKi sPOsóB RumiA ZAmieRZA 
OgRANicZyć emisJę tleNKu WęglA?
Obecnie znika 200 pieców węglowych w Rumi 
i osiedle na Zagórzu podłączane jest do sieci 
OPEC, Węzeł Janowo z tunelem pozwoli mieszkań-
com Janowa dojechać na skróty z obwodnicy, emi-
sja spalin będzie mniejsza, mniejsze korki to rów-
nież niższa średnia spalania w samochodach. Po-
nadto czekamy na zgłoszenia mieszkańców ws. 
Elektrofiltrów - będziemy realizowali program pi-
lotażowy dla domków jednorodzinnych z piecami, 
a także czekamy na ogłoszenie konkursu dotacyj-
nego wzorem KAWKI z poprzednich edycji, z któ-
rych korzystaliśmy do tej pory.

NA JAKim etAPie Jest PROJeKt POd NAZWą 
„dROgA tRZech POWiAtóW”?
Jesteśmy na etapie koncepcji i określenia głów-
nych założeń technicznych, a także czekamy na 
rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego, z którego 
chcemy zdobyć środki zewnętrzne na projekt bu-
dowlany, który może kosztować nawet kilka milio-
nów złotych.

JAKie są głóWNe PuNKty PANA PROgRAmu 
NA KOleJNą KAdeNcJę?
Po pierwsze polepszenie komunikacji i zmniej-
szanie korków ulicznych: budowa Węzła Jano-
wo z tunelem, Drogi Trzech Powiatów, przebudo-
wa ronda Jana Pawła II o dodatkowe pasy ruchu, 
budowa układu drogowego na wysokości Auchan, 
po tym jak PKP wybuduje tunel i nowy peron SKM 
Biała Rzeka, budowa ścieżek rowerowych w tym tej 

najbardziej wyczekiwanej w kierunku Kazimierza wzdłuż ul. DWP, co nastąpi w przyszłym 
roku. Będziemy także rozwijać transport publiczny, a dzięki tunelowi w Janowie znacznie 
lepiej ułożymy trasy autobusów. Chcemy rozwinąć tereny rekreacyjne – zbudować kolejny 
etap ciągu pieszo-rowerowego „Zagórzanka”, planujemy rozpoczęcie budowy parku na uję-
ciach wody „Błonia Janowskie”, kontynuacja działań na Górze Markowca, konsekwentna roz-
budowa i modernizacja placów zabaw w dzielnicach. W dalszym ciągu chcielibyśmy aktywi-
zować tereny inwestycyjne, a także dalej walczyć ze smogiem. Ważnym punktem programu 
jest bezpieczeństwo – utrzymanie funkcjonowania apteki całodobowej w Rumi, rozwój moni-
toringu i systemu informacji o zagrożeniach sms, dalszy rozwój kompetencji Straży Miejskiej. 
Strażnicy nie tylko ratują życie mieszkańcom jako pierwsi (mają defibrylatory i są przeszko-
leni z pierwszej pomocy), mają również certyfikaty do pobieranie próbek z pieców, czyli też 
pomagają walczyć ze smogiem. Chcemy rozwinąć bazę oświatową – w SP6 powstanie sala 
gimnastyczna,  salki do rewalidacji i świetlica. Naszym celem jest budowa sal gimnastycz-
nych w SP 1 i SP 7. Wybudujemy również nowe Przedszkole Słoneczna Jedynka naprzeciwko 
basenu. Oprócz tego w dalszym ciągu chcemy zwiększać środki na działania społeczne dla 
dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych wspierając również coraz większymi 
kwotami prężnie działające organizacje pozarządowe. Chcemy kontynuować budowę miesz-
kań komunalnych oraz zająć się rewitalizacją osiedla komunalnego przy ul. Reja w perspek-
tywie wieloletniej, czyli sukcesywnie wyburzać budynki i budować nowe w modelu PPP, który 
da możliwość współpracy z partnerem prywatnym, a miasto nie będzie musiało finansować 
tej inwestycji. dalej chcemy ponad podziałami zmieniać Rumię.

Z burmistrzem Rumi podsumowujemy upływającą kadencję. Z Michałem Pasiecznym rozmawia Krzysztof Grajkowski.

Dalej chcemy 
zmieniać Rumię
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Ognisko Wychowawcze będzie nosiło 
imię Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. 30 
sierpnia odbyła się uroczystość wmuro-
wania w fundamenty obiektu aktu erek-
cyjnego. W ceremonii uczestniczyły lokal-
ne władze.
– Jesteśmy świadkami tworzenia nowej 
historii ogniska wychowawczego, którą 
zapoczątkowało podpisanie listu inten-
cyjnego pomiędzy powiatem wejherow-
skim i gminą Rumia z dnia 11 stycznia 2017 
roku – mówiła podczas uroczystości Ewa 
Myć-Szopińska, dyrektor OGW w Rumi. 
– Pani starosta Gabriela Lisius oraz pan 
burmistrz Michał Pasieczny, kierowani 

najwyższym dobrem dzieci, właśnie wte-
dy postanowili wybudować nową siedzibę 
ogniska wychowawczego – podkreślała.
Na nową placówkę podopieczni oraz opie-
kunowie ogniska czekali 25 lat. Wkrót-
ce, dzięki staraniom władz miasta i po-
wiatu, będą mogli zamieszkać w ośrod-
ku składającym się z trzech budynków 
mieszkalnych wraz z infrastrukturą spor-
tową: boiskami do piłki nożnej, siatkówki 
i koszykówki, a także siłownią zewnętrz-
ną i strefą rekreacyjną. Placówka bę-
dzie przeznaczona dla dzieci wymagają-
cych stosowania specjalnych metod wy-
chowawczych oraz specjalistycznej tera-

pii. Łączny koszt inwestycji to 5,3 milio-
na złotych.
Podczas oficjalnego wmurowania oficjal-
nego aktu erekcyjnego, w specjalnej tu-
bie umieszczono między innymi aktual-
ną gazetę oraz dokumenty, które podpi-
sali uczestnicy uroczystości, w tym pod-
opieczni oraz pracownicy placówki, sta-
rosta wejherowski Gabriela Lisius oraz 
burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
Na terenach, gdzie obecnie znajduje się 
Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza 
Lisieckiego, powstanie kilkaset miejsc 
parkingowych przy węźle integracyjnym 
w Rumi Janowie.

Powstaje Ognisko
przy Ślusarskiej

Przy ul. Ślusarskiej powstaną trzy budynki mieszkalne oraz infrastruktura 
sportowa. Budowa ma potrwać około rok.

Szacunkowy koszt realizacji tej inwestycji to 
około 6 milionów złotych, z czego prawie 3 mi-
liony udało się pozyskać poprzez sprzedaż ist-
niejących już mieszkań komunalnych, a niemal 
2 miliony pochodzą z dofinansowania.
Przetarg wygrała firma Volfram, której przed-
stawiciele – Wojciech Mokrzycki oraz Mirosław 
Podgórski – wraz z burmistrzem Rumi Micha-
łem Pasiecznym podpisali umowę na wykona-
nie mieszkań.
– Inwestycja była planowana prawie od same-
go początku kadencji – powiedział burmistrz 
– Środki finansowe zbieraliśmy zgodnie z za-
łożeniami – ze sprzedaży mieszkań komunal-
nych wraz z bonifikatą. Środki regularnie były 

odkładane. Oprócz tego zdobyliśmy dotacje 
z programu ministerialnego w kwocie nieca-
łych dwóch milionów zł. Dzięki temu udało się 
uzbierać całą kwotę i szczęśliwie mamy dziś 
podpisanie umowy.
W budynku, który powstanie przy ul. Żwirki 
i Wigury znajdą się pierwsze od 25 lat mieszka-
nia komunalne. Pierwotnie prace miały ruszyć 
w lipcu tego roku, jednak do rozpoczęcia prac 
nie doszło. Otóż pierwszy przetarg nie został 
rozstrzygnięty, w związku z czym rozpisany zo-
stał kolejny. Tutaj wygrała ponowna oferta fir-
my Volfram, tyle że o 800 tysięcy niższa. Cza-
sowe opóźnienie inwestycji zmniejszyło zatem 
koszty.

Rusza budowa mieszkań 
komunalnych
W rumskim urzędzie miasta podpisane zostały umowy 
dotyczące budowy lokali przy ul. żwirki i Wigury.
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Przedsięwzięcie jest realizowane głównie z my-
ślą o osobach niepełnosprawnych – nie tylko 
uczniach największej w mieście szkoły, ale i pra-
cownikach, rodzicach oraz gościach. Prace obej-
mą montaż windy, wraz z budową szybu oraz do-
ciepleniem. Szacunkowy koszt inwestycji to oko-
ło 285 tysięcy złotych, z czego 30% (prawie 86 ty-
sięcy) stanowią środki zdobyte z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON).

–Był to wspólny wniosek powiatu wejherowskie-
go i Rumi, dzięki któremu pozyskaliśmy środki 
z PFRON-u na tę niezwykle potrzebną inwestycję 
– podkreśla Jacek Thiel, członek zarządu powiatu 
wejherowskiego.

Oficjalne podpisanie umowy dotyczącej przeka-
zania środków odbyło się 30 sierpnia na terenie 
szkoły. Podpisy złożyli: starosta wejherowski Ga-
briela Lisius, członek zarządu powiatu wejherow-
skiego Jacek Thiel, dyrektor ZSO w Rumi Lucyna 
Oglęcka oraz burmistrz Michał Pasieczny.

– W ciągu ostatnich 3,5 roku uzbierało się po-
nad 60 milionów złotych pozyskanych z fundu-
szów zewnętrznych, a to jeszcze nie koniec – po-
wiedział Ariel Sinicki, przewodniczący rady miej-
skiej, również obecny na podpisaniu umowy. Pra-
ce związane z realizacją inwestycji mają się za-
kończyć do końca roku.

Środki z PFroN-u 
Na wiNdę
W budynku szkoły Podstawo-
wej numer 9 w Rumi pojawi się 
winda. Koszt inwestycji to 285 
tysięcy złotych.

fot. UM Rumia





Mapa przedstawia te inwestycje, które 
miasto zrealizowało w latach 2015-2017. 
Są wśród nich ukończone budowy dróg, 
których przykładem są ulice: Dąbka, Skar-
powa w pobliżu przejazdu kolejowego, 
a także Hetmańska oraz Długa w pobliżu 
przelotowej drogi przez miasto – ul. Grun-
waldzkiej. Zbudowane zostały również 
fragment ciągu pieszo-rowerowego przy 
Zagórskiej Strudze, a także zatoczka auto-
busowa przy ul. Gdańskiej.

Częstym sposobem utwardzania na-
wierzchni w Rumi jest wykładanie płyt 
Yomb. W ten sposób zostało wyremonto-
wane kilkadziesiąt dróg w mieście, w du-
żej mierze na obrzeżach miasta, między in-
nymi na Starej Rumi (ul. Heykego, Bieszke, 
Majkowskiego), a także na Janowie (Kasz-
telańska, Kujawska, Krzywoustego). 

W latach 2015-2017 przybyło także chod-
ników – sporą przebudowę przeszła np. 
ul. Kujawska, nowych chodników przyby-
ło również przy ul. Dębogórskiej, Gdańskiej 
czy Sienkiewicza.

Kolejne remonty dróg są wciąż przeprowa-
dzane. O inwestycjach, które trwają, bądź 
niedawno zostały ukończone, przeczytacie 
Państwo na stronie 3.

zakończoNe 
inwestyCje 
drogowe 
w rumi



Uhonorowanie Grzegorza Szalewskiego miało miejsce 28 sierpnia, a za-
tem w pierwszą rocznicę śmierci doktora. W uroczystości uczestniczyli 
bliscy oraz przyjaciele zmarłego, posłowie na sejm, reprezentanci władz 
powiatowych, a także przedstawiciele Redy oraz Rumi. – Fiodor Dosto-
jewski mawiał, że życie ludzkie jest jedno i trzeba je przeżyć tak, żeby 
nie płynąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu. Takim człowiekiem był 
właśnie Grzegorz. Stawiał sobie bardzo wysokie cele i je realizował. 
Z pewnością jego życie i działalność zasługuje na to, by zostać uhono-
rowanym w ten sposób – uzupełnił poseł Kazimierz Plocke.
Grzegorz Szalewski urodził się w 1956 roku w Kościerzynie, a jako na-
stolatek wraz z rodziną przeprowadził się do Rumi. W 1981 roku ukoń-
czył Akademię Medyczną w Gdańsku, uzyskując dyplom lekarza. Przez 
lata związany był z wejherowskim szpitalem i miejską przychodnią 
w Rumi. Był pierwszym starostą powiatu wejherowskiego, wieloletnim 
radnym oraz działaczem społecznym. Przyczynił się do restrukturyza-
cji służby zdrowia w Polsce. Jako wieloletni członek Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego był pomysłodawcą i inicjatorem Światowego Zjazdu 
Kaszubów. Zasłynął również jako promotor i mecenas kultury kaszub-
skiej. Zmarł w wieku 61 lat.
Do tej pory gmina wręczyła 19 medali „Za zasługi dla miasta Rumi”. 
Otrzymali je kolejno: Zgromadzenie Salezjańskie, Leon Bieszke, Daniel 
Ptach, Ludwik Bach, Kazimierz Tylicki, Henryk Gostomski, Wiesław Bo-
gucki (pośmiertnie), Tadeusz Piątkowski, ksiądz Stefan Makuracki, Zyg-
munt Dyzmański i Firma Proryb, Lidia Lipińska (pośmiertnie), Tadeusz 
Grucza, prof.  Jan Drwal (pośmiertnie), Eugeniusz Zwara  (pośmiertnie), 
Józef Lanc, Mieczysław Hebel, Alfons Zwara, Tadeusz Zleśny oraz Grze-
gorz Szalewski (pośmiertnie).
Drugim miejskim wyróżnieniem jest nadanie tytułu „honorowego oby-
watela miasta Rumi”, które do tej pory otrzymało 9 osób: Zygmunt Mil-
czewski, Edmund Wittbrodt, Teresa Kulig-Viklund, Gunnar Legnegard, 
Katarzyna Kurowska, Robert Korzeniowski, ks. prof. dr hab. Henryk Sko-
rowski, prof. sztuk muzycznych Roman Grucza oraz Anna Tarczyńska.
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Pośmiertne odznaczenie 
dla Grzegorza Szalewskiego

Medal „Za zasługi dla miasta Rumi” został wręczony rodzinie zmarłego podczas 
nadzwyczajnej sesji rady miejskiejw hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. 
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To nie pierwszy raz, gdy mia-
sto pomaga wejherowskie-
mu szpitalowi. W maju 2017 
roku, z inicjatywy burmistrza 
Michała Pasiecznego, Rumia 
dołożyła 10 tysięcy złotych 
do kwoty, którą placówka ze-
brała na nowe kardiomonito-
ry, a wzorem tego miasta po-
mocną dłoń wyciągnęły rów-
nież inne samorządy.
Tym razem, dzięki zaangażo-
waniu rady miejskiej i burmi-
strza Michała Pasiecznego, 
gmina Rumia wesprze wejhe-
rowski szpital kwotą 20 ty-
sięcy złotych. Decyzja w tej 
sprawie zapadła podczas se-
sji, która odbyła się 27 sierp-
nia. Pieniądze te mają umoż-

liwić zakup sprzętu diagno-
stycznego, a dokładniej apa-
ratu USG, który posłuży pa-
cjentom Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej.
– Każda, nawet najmniejsza 
kwota, nas cieszy, bowiem li-
sta potrzebnego sprzętu i za-
dań inwestycyjnych jest dość 
długa. Tym bardziej, że przed 
nami realizacja najważniej-
szego w ciągu ostatnich lat 
projektu, czyli budowa no-
wego, czterokondygnacyjne-
go obiektu, w którym znaj-
dzie się m.in. blok operacyjny 
z siedmioma salami operacyj-
nymi oraz centralna steryliza-
tornia, a także nowa lokaliza-
cja dla oddziałów: rehabilita-

cji kardiologicznej i rehabili-
tacji neurologicznej – wymie-
nia wiceprezes spółki Szpitale 
Pomorskie Andrzej Zieleniew-
ski.
Projekt obejmie także rozbu-
dowę Centrum Endoskopii, 
modernizację Zakładu Pato-
morfologii, zakup sprzętu me-
dycznego oraz prowadzenie 
działań propagujących idee 
wolontariatu. Koszt inwesty-
cji to blisko 105 milionów zło-
tych. I tym razem wejherowski 
szpital może liczyć na pomoc 
włodarzy, a dokładniej samo-
rządu województwa pomor-
skiego, który obiecał wspar-
cie finansowe w wysokości 
przeszło 34,4 miliona złotych.

Rumia wspiera 
wejherowski szpital

Podczas sesji rady miejskiej zapadła decyzja, że gmina Rumia 
przekaże 20 tys. złotych na rzecz szpitala.
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Spotkanie było nie tylko okazją do wspólnego świętowania, 
ale i wyróżnienia zasłużonych bibliotekarzy. Główną atrak-
cją wieczoru był koncert zespołu „Tre Voci”. Do słynnej na 
całym świecie biblioteki zawitało około 150 osób, a wśród 
nich wierni czytelnicy, seniorki, które przez lata pracowały 
w miejskiej bibliotece, przewodniczący rady miejskiej Ariel 

Sinicki oraz burmistrz Michał Pasieczny.
Wszystkich gości przywitała dyrektor biblioteki Krysty-
na Laskowicz, która po krótkim wprowadzeniu, oddała sce-
nę charyzmatycznemu trio. Voytek Soko, Mikołaj Adamczak 
i Miłosz Gałaj – tenorzy, artyści nowej generacji, przepełnie-
ni miłością do ludzi i świata – w akompaniamencie pianisty 

Oficjalne mianowanie na uczniów wzbu-
dziło ogromne zainteresowanie – przycią-
gnęło na rumską halę sportową około 250 
dzieci, uczęszczających od niedawna do 
szkół podstawowych numer: 4, 6, 7 oraz 8. 
Pomysłodawcą tak uroczystego mianowa-
nia na uczniów jest zastępca burmistrza 
Rumi, Piotra Wittbrodta.
Uczniowie, by stać się pełnoprawnymi 
uczniami, musieli odśpiewać hymn naro-
dowy, złożyć ślubowanie i poddać się ofi-
cjalnemu pasowaniu, którego dokonali, za 

pomocą specjalnych ołówków: dyrektor 
SP nr 4 Monika Polak Bojan, dyrektor SP 
nr 6 Aleksandra Brunat, dyrektor SP nr 7 
Liliana Król, dyrektor SP nr 8 Marzena Ko-
rzeniewska, przewodniczący rady miej-
skiej Ariel Sinicki, zastępca burmistrza 
Piotr Wittbrodt oraz burmistrz Michał Pa-
sieczny.
Po uroczystym mianowaniu świeżo upie-
czeni uczniowie dwunastu klas pierw-
szych otrzymali dyplomy oraz zostali za-
proszeni do pamiątkowego zdjęcia.

Tłumy na ślubowaniu 
pierwszaków
dzieci z rumskich szkół uczestniczyły w uroczy-
stym ślubowaniu, które odbyło się na hali mOsiR 
w obecności rodziców, nauczycieli i władz miasta.
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Tre Voci uświetnili 
70-lecie biblioteki

Ponad sto osób przybyło do Stacji Kultura, by uczestniczyć w uroczystych 70-tych 
urodzinach Biblioteki Publicznej w Rumi. 

Dariusza Tarczewskiego wprost porwali widownię do wspól-
nej zabawy. Wybrzmiały utwory, takie jak: „Mambo italiano”, 
„Hallelujah” czy „Time to say goodbye”, wszystkie w wyjątko-
wych aranżacjach.
Po występie przyszedł czas na autografy, wręczanie kwiatów 
i prezentów, a także skosztowanie urodzinowego tortu, który 
jak na bibliotekę przystało, do złudzenia przypominał księgę.
Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi powstała 1 grudnia 1948 
roku jako gminna jednostka. Pierwsza jej placówka mieściła 
się przy dzisiejszej ulicy Hallera, a jej powierzchnia liczyła za-
ledwie 30 m2. Księgozbiór biblioteki liczył wówczas  500 ksią-
żek. Czytelników także było bardzo niewielu. Z czasem biblio-
teka rozrastała się, pojawiały się nowe punkty biblioteczne 
i z każdym rokiem przybywało czytelników. Dziś rumska bi-
blioteka to około 2000 m² i 12,5 tysiąca czytelników. 
Najważniejszym wydarzeniem w historii biblioteki było otwar-
cie w 2014 roku Stacji Kultura, która w 2016 roku oficjalnie 
uznana została za najpiękniejszą bibliotekę na świecie. Zosta-
ła laureatką prestiżowej nagrody w międzynarodowym kon-
kursie dla najlepiej zaprojektowanych wnętrz bibliotek Libra-
ry Interior Design Awards.  Od tego czasu rumska biblioteka 
notuje rekordowy wzrost czytelnictwa i jest bezkonkurencyj-
nym liderem w powiecie wejherowskim.
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W tym roku w ramach Afery Kryminalnej, która 
jest największym na Pomorzu festiwalem ga-
tunku, rumska biblioteka gościć będzie praw-
dziwą królową kryminału – Katarzynę Bon-
dę. Pisarka spotka się z czytelnikami o godz. 
17:00.
To jednak nie wszystko. Na ten wyjątkowy 
dzień Stacja Kultura zaplanowała premierę gry 
detektywistycznej na aplikację Action Track 
„Pociąg do Niepodległości”, która jednocze-
śnie inauguruje świętowanie 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Niepodległości.  
Gra osadzona jest w konkretnym momencie 
historycznym – przejmowaniu Pomorza przez 
polskie wojsko w 1920 roku. Uczestnicy gry 
przeniosą się właśnie do tego momentu w hi-
storii, dokładnie w przeddzień symbolicznych 
zaślubin Polski. z morzem. W tym czasie przez 
Rumię koleją oraz pieszo i konno przejeżdża-

ją kolejne oddziały Błękitnej Armii kierując się 
do Pucka i Wejherowa. W Rumi zakwaterował 
się sztab  11. Dywizji Piechoty. W czasie prze-
rwy w podróży generał Józef Haller orientuje 
się, iż  tajne dokumenty zostały skradzione.
Uczestnikom gry, wcielającym się w rolę ofice-
ra Żandarmerii, czyli policji wojskowej w Armii 
Hallera, zostaje powierzone zadanie najwyż-
szej wagi - rozwikłanie zagadki kradzieży taj-
nych dokumentów.
Zadania w grze umieszczone zostały na rum-
skich ulicach, nazwanych po postaciach, zwią-
zanych z odzyskaniem przez Polskę niepodle-
głości – Antoniego Abrahama, Hipolita Rosz-
czynialskiego, Marii Rodziewiczówny, Hiero-
nima Derdowskiego, Józefa Piłsudskiego, Jó-
zefa Hallera, Ignacego Paderewskiego. Przy 
okazji gry, poznać można również ciekawostki 
historyczne związane z tymi postaciami.

Afera kryminalna 
z Katarzyną Bondą

ZADZWOŃ:

 660 731 138
lub NAPISZ: 

d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?
to proste!

stacja Kultura po raz kolejny zaprasza czytelników na 
prawdziwe święto kryminału. 

W ramach dzia-
łalności Pra-
cowni Kreatyw-
nej, prowadzo-
nej prze Mag-
dalenę Jakś, 
organizowane 
są bardzo róż-
norodne działa-
nia nastawione 
na pobudzanie 
kreatywności 
i wykorzysty-

wanie możliwości własnych dłoni. Cyklicznie odbywają się tu 
„Kreatywne warsztaty z książką w tle”. Są to spotkania z boha-
terkami i bohaterami książek dla najmłodszych, których barw-
ne historie  inspirują  do tworzenia małych arcydzieł. Używając 
różnorodnych materiałów i technik uczestnicy własnoręcznie 
przygotowują unikatowe przedmioty, które następnie zabiera-
ją ze sobą do domu.
W Pracowni Komiksu natomiast, prowadzonej przez Łukasza 

Kowalczuka, odbywają się warsztaty wprowadzające do świata 
sztuki komiksu. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają gatu-
nek, historię a także mają możliwość obejrzenia najciekawszych 
komiksów, które znalazły się w księgozbiorze Łukasza Kowal-
czuka. Zajęcia zwieńcza krótka część praktyczna, w trakcie któ-
rej młodzież może zapoznać się z warsztatem pracy Autora.
Ponadto  Łukasz Kowalczuk prowadzi warsztaty dla zaanga-
żowanych. To intensywny kurs trwający od września 2018 do 
czerwca 2019, przeznaczony dla osób od 15 roku życia. W trak-
cie pierwszego półrocza warsztatów uczestnicy pracują nad 
krótkimi formami, które zostaną opublikowane w antologii. Pre-
miera antologii odbędzie w trakcie drugiej edycji festiwalu Ru-
mia Comic Con. Drugie półrocze poświęcone jest na autorskie 
prace uczestników warsztatów.
W programie zajęć znajdą się takie tematy, jak: poszukiwanie in-
spiracji i materiałów referencyjnych, tworzenie postaci i świa-
ta, współpraca scenarzysty i rysownika, przygotowanie do dru-
ku. Uczestnicy będą mieli dostęp do bogatego księgozbioru – 
zarówno komiksów, jak i materiałów pomocniczych. Uwaga! To 
nie są zajęcia z rysunku, ale kompleksowy kurs, który ma pomóc 
w określeniu celów i wypracowaniu własnego stylu.

Nowe pracownie w Stacji Kultura
W rumskiej bibliotece pojawiły się nowe pracownie, które 
przygotowały dla czytelników ofertę ciekawych zajęć: 
Pracownia Kreatywna oraz Pracownia Komiksu.
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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

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

sPRZedAm działki budowlane w Gościci-
nie, o pow. 616 i 700 m. Tel. 692 709 330

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

WyNAJmę mieszkanie 40m2 i piwnicę 
plus kotłownię. Luzino centrum, tel: 570 
009 915

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

suZuKi SX4 2010r. 1600 cm 3, 90koni 
, przebieg 187 tys., czerwony, diesel, 
cena 17 900, Reda, tel. 510260315 .

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 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

PANi lat 65, blondynka, 168 cm wzro-
stu, pozna pana do lat 68, bez nało-
gów, w celu stałego związku, z powiatu 
wejherowskiego, tel. 504 872 835

32-letNi kawaler pozna panią do 47 
lat w celu stałego związku, tel: 690 
526 075.

siNgle, 35l., modelowy typ urody. 
Szukam Panią 28-60 lat,miłej sponsor-
ki. Gdańsk, Paul, tel: 574 797 077.

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

sAmOtNy, zadbany 48 lat, pozna ko-
bietę do stałego związku, tel. 786 197 
025.

RÓŻNE

sPRZedAm piłeczki – breloczki 
z rzemieniem biało-czerwony oraz Arki 
Gdynia z niebiesko-żółtym, z zapię-
ciem srebrnym karabińczyk, tel. 604 
947 489

siANO, słoma w balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu. 
Możliwość transportu, tel. 506 250 
477.

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

sPRZedAm pojemnik na chleb, ładny, 
biały, owalny, 60zł, tel.507 486 424.

Pług, 3 skiby, 780 brony, 3 i 5, od 600 
do 800, rozdrabniacz BAK 830, tel. 
600 667 860.

sPRZedAm piłę do drewna, samorob-
na, z kółkami 2.2kw 380v, 580zł, Gości-
cino, tel. 695 230 080.

sPRZedAm rower, 3 przerzutki, 
Shimano, bardzo dobry stan, 650zł, 
tel.507 486 424.

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

sPRZedAm szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

sPRZedAm grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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Drużyna z Rumi, pomimo że jest beniamin-
kiem rozgrywek I ligi, radzi sobie w nich 
świetnie – z 10 meczów rozegranych 
w tym sezonie wygrała aż 7, raz zremiso-
wała i dwukrotnie poniosła porażki. Ostat-
ni mecz rundy zasadniczej I ligi odbył się 
8. września na boisku przy ul. Gdyńskiej.

Arka Rumia zmierzyła się ze Spartą Jaro-
cin, która jeszcze przed spotkaniem mia-
ła zapewnione najwyższe miejsce w ta-

beli pierwszej fazy rozgrywek. Rugbyści 
z Rumi nie przestraszyli się jednak lide-
ra i rozegrali znakomity mecz. Do prze-
rwy Arka prowadziła 17-6, a w drugiej po-
łowie jeszcze powiększyła swoją przewa-
gę – mecz zakończył się wynikiem 36-13 
dla gospodarzy. 

Wygrana ze Spartą sprawiła, że Arka za-
kończyła sezon zasadniczy tuż za plecami 
lidera i ostatniego rywala. Drugie miejsce 

po pierwszej fazie rozgrywek sprawiło, 
że w fazie finałowej rumski zespół zagra 
w grupie mistrzowskiej. Pierwszy pojedy-
nek czeka Arkę w weekend 29-30 wrze-
śnia – rywalem w Zielonej Górze będzie 
tamtejsza Wataha. Do Rumi żółto-nie-
biescy wrócą w kolejny weekend – prze-
ciwnikiem ponownie będzie Sparta Jaro-
cin. Później Arkę czeka później jeszcze je-
den pojedynek – z Watahą Zielona Góra 
w Rumi.

Arka w grupie 
mistrzowskiej

Rugbyści RC Arki Rumi wygrali swój ostatni mecz sezonu zasadniczego. 
Niebawem zaczną fazę finałową.
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Mistrzostwa Świata Masters to zawody lekkoatle-
tyczne weteranów. W tegorocznej edycji, która od-
była się w hiszpańskiej Maladze, wzięło udział 110 
Polaków. Wśród nich wystartowało dwoje rumian. 
Iwona i Grzegorz Grinholc rywalizowali w chodzie 
sportowym.
Najpierw wystartowali oni na dystansie 5000 m. 
Odpowiednio – w żeńskiej oraz męskiej kategorii 
zawodników w wieku 40 lat i starszych. Iwona Grin-
holc zajęła 6. miejsce, natomiast Grzegorz zakoń-
czył start na 7. miejscu.
W kolejnym swoim występie Iwona Grinholc zdoby-
ła medal. Na dystansie 10 km wraz z Katarzyną Śle-
zioną i Alicją Lisowską wywalczyła brązowy medal 
w starcie drużynowym. Na dystansie 10 km wystar-
tował także Grzegorz Grinholc, tyle, że indywidual-
nie. Zajął 6. miejsce.

dobry wystęP 
i brązowy medal!
chodziarze z Rumi – iwona 
i grzegorz gronholc – zaliczyli 
udany występ na mistrzostwach 
Świata masters w hiszpanii.

Piłkarze z naszego miasta 
udanie zakończyli ubiegły se-
zon i niemal rzutem na ta-
śmę wywalczyli utrzymanie 
w IV lidze. W tym sezonie ze-
spół Orkana czeka prawdo-
podobnie ponowna gra o li-
gowy byt. 
Sezon 2018/2019 rumska 
drużyna zaczęła od porażki 
3-4 z Jantarem Ustka oraz od 
remisu 0-0 z Aniołami Gar-
czegorze. Później Orkan osią-
gnął nieoczekiwane zwycię-
stwo z rezerwami Arki Gdy-
nia (2-1), potem jednak nie 
udało się ponownie zdobyć 
trzech punktów. W czwar-
tej kolejce Orkan zremisował 
0-0 z Pogonią Lębork, póź-
niej dwukrotnie przegrał (0-2 

z Powiślem Dzierzgoń i 1-6 
z Gromem Nowy Staw), na-
stępnie, w 7. kolejce pauzo-
wał, a następnie podzielił się 
punktami z Gedanią w Gdań-
sku (1-1), a potem uległ li-
derowi, Gryfowi Słupsk 0-1. 
Mecz Jaguar Gdańsk-Orkan 
Rumia odbył się po zamknię-
ciu tego numeru. W kolejną 
sobotę, 29 września o 16:00 
w Redzie Orkan zmierzy się 
z GKS-em Przodkowo.
Rumscy piłkarze odpadli już 
z regionalnego Pucharu Pol-
ski. Poniekąd mogą to zrzucić 
na karb pechowego losowa-
nia – Orkan trafił na innego 
czwartoligowca, Wikęd Luzi-
no, który wygrał z podopiecz-
nymi Jacka Stawiasza 3-2.

Walka o utrzymanie trwa
Zespół Orkana Rumia nie najle-
piej zaczął sezon. W pierwszych 
ośmiu meczach ligowych odnieśli 
zaledwie jedno zwycięstwo.
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Siatkarski klub napisał na swoim profilu na facebooku, że swo-
ich meczów nie będzie rozgrywał w Rumi. –  Jako rumianie 
cieszymy się również, że w mieście dzieje się coraz więcej. 
Jednak ilość imprez odbywających się w hali MOSiR ma też 
swoje „cienie”. Próbując uzgodnić terminarz meczów II ligi 
na zbliżający się sezon okazało się, że tylko trzy daty są do-
stępne. Ponieważ nasz druga „domowa” sala - I LO jest w re-
moncie musieliśmy rozwiązać problem. 
Wsparcie burmistrza Michała Pasiecznego i dyrektor Jolan-
ty Król jest nieocenione, ale przyjaciół mamy także w Wej-
herowie. Dzięki wstawiennictwu władz Starostwa udało się 
uzgodnić terminarz w ZSP nr 4 (Samochodówce). Przed kilku 
tygodniami oddano tam do użytku nową halę i właśnie w niej 
Akademia będzie w roli gospodarza rozgrywać mecze II ligi 
kobiet – oświadczyła Akademia Piłki Siatkowej Rumia.
Pierwszy mecz przeciwko Enerdze Truso Elbląg już 29 wrze-
śnia o 16:00.

APS zagra w Wejherowie
Remont hali w i lO oraz liczne im-
prezy na hali mOsiR, zespół siatka-
rek musi przenieść swoje ligowe po-
jedynki na inną arenę.
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