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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Zbliżają się wybory 
samorządowe  
– mieszkańcy 
wybiorą lokalne 
władze. Udało nam 
się porozmawiać 
z wszystkimi 
kandydatami na 
burmistrza Rumi.

Bogdan Formella

Leszek Kiersznikiewicz

Mateusz Socha Monika Baran

Michał Pasieczny
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ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

Remont Abrahama ukończony
Zakończyła się przebudowa odcinka od mostu nad  
Zagórską Strugą do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.
Mieszkańcy długo czekali na remont nieeste-
tycznej ulicy Abrahama. Starą, niewygodną 
kostkę zastąpiła znacznie lepsza nawierzch-
nia. Trwające ponad 2 miesiące prace polegały 
m.in. na wymianie zdegradowanej nawierzch-
ni jezdni, chodników oraz krawężników. Bez-
pieczeństwo zwiększyło się również, dzięki 
zastosowaniu progów zwalniających oraz wy-
niesieniu tarczy skrzyżowania z ulicą Morską. 
W ramach inwestycji został także wykonany 
remont mostu nad Zagórską Strugą. Łączny 
koszt tej inwestycji wykonanej przez firmę Im-
pact przebudowy to niemal 650 tysięcy złotych.
2 października odbyło się oficjalne oddanie 
ulicy do użytku. Wziął w nim udział przewod-

niczący rady miejskiej Ariel Sinicki. – Była to 
inwestycja oczekiwana od lat, ze względu na 
to, że jest to jedna z głównych ulic w mieście, 
a była w bardzo złym stanie. Cieszę się nie-
zmiernie, ponieważ w tej kadencji zbudowali-
śmy i zmodernizowaliśmy już około 10 kilome-
trów ulic – powiedział przewodniczący  
rady miejskiej.
Warto dodać, że remont ulicy Abrahama za-
kończył się nieco wcześniej niż początko-
wo szacowano (połowa listopada). To jeszcze 
nie koniec prac na tej ulicy. Jeszcze do końca 
października zostanie zmodernizowany  
odcinek chodnika od mostku do  
ulicy Starowiejskiej.

Fot. UM Rumia Fot. UM Rumia

Znamy zwycięzców  
Budżetu Obywatelskiego
Piąta edycja wzbudziła ogromne zaintereso-
wanie rumian, którzy oddali w tym roku re-
kordową liczbę głosów.
Mieszkańcy Rumi przez gło-
sowali za pośrednictwem in-
ternetu, a do dyspozycji ru-
mian było 1,5 miliona złotych 
– tyle, ile rok temu, a przy tym 
znów najwięcej w Małym Trój-
mieście Kaszubskim. Miesz-
kańcy wybierali spośród 30 
projektów (17 inwestycyjnych 
i 13 prospołecznych).
W sali rumskiego Multiki-
na odbyła się gala Budże-
tu Obywatelskiego, na któ-
rej ogłoszone zostały wyni-
ki oraz przedstawiono zwy-
cięskie projekty. Wyemitowa-
ne zostały spoty: promujący 
miasto oraz przedstawiają-

cy wnioskodawców Budże-
tu Obywatelskiego. Na gali 
obecny był przewodniczący 
Rady Miejskiej, Ariel Sinicki. 
– Mogę śmiało powiedzieć, że 
w Rumi Budżet Obywatelski 
wypadł na szóstkę. Znów mie-
liśmy rekordową ilość głosów, 
na tle innych miast wypadamy 
bardzo dobrze. Dzięki Budże-
towi Obywatelskiemu przyby-
wa miejsc do rekreacji, wypo-
czynku, a także nowe sposo-
by spędzania wolnego czasu 
– powiedział.
Frekwencja okazała się naj-
wyższą w historii Budżetu 
Obywatelskiego (wcześniej 

mieliśmy 4 edycje). W gło-
sowaniu, które odbywało się 
za pomocą internetu,oddano 
13808 głosów (w poprzedniej, 
wówczas rekordowej edycji, 
oddano ich 12374).
Do realizacji zakwalifikowa-

ło się 11 projektów. Wygrał 
projekt   prospołeczny "Ste-
rylizacje i kastracje zwierząt 
właścicielskich" o wartości 
50 000 zł a wśród pozosta-
łych wygranych projektów są 
m.in. modernizacja placu za-

baw w Parku Janowskim, 
realizacja filmu "Śladami 
dawnej Rumi" czy kom-
pleks sportowo-rekre-
acyjny przy skrzyżowa-
niu ulic Napieralskiego  
i Kilińskiego.

W ramach inwestycji powstanie układ drogowy oraz 
kanaliza deszczowa, a usunięte zostaną kolizje z pod-
ziemną  infrastrukturą.
Prace rozpoczęły się 8 października, a wszelkie etapy prowadzone będą etapami, by 
mieszkańcy mieli swobodny dostęp do nieruchomości. 

Firmą odpowiedzialną za wykonanie prac budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych z Rumi. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zł. Miastu udało 
się zdobyć na ten cel dofinansowanie w wysokości 425 tys. zł.

Zaczęły się prace 
na Chodkiewicza
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PANI STAROSTO, ZBLIŻA SIĘ KONIEC KA-
DENCJI. JAK W SKRÓCIE MOŻNA JĄ POD-
SUMOWAĆ?

To była bardzo pracowita kadencja. Skupili-
śmy się na budowaniu dobrych relacji z sa-
morządami miast i gmin naszego powiatu 
oraz wyznaczaniu kierunków wspólnego dzia-
łania. Efekty współpracy widoczne są w wie-
lu dziedzinach, w tym m.in. w sferze drogo-
wej. W ciągu czterech lat ponad trzydzieści 
procent wszystkich wydatków przeznaczyli-
śmy na inwestycje. Udało nam się zrealizować 
większość zaplanowanych zadań, które wpły-
nęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

CO UWAŻA PANI ZA SUKCES TEJ KADEN-
CJI?

Sukcesem tej kadencji było pozyskanie blisko 
50 mln dofinansowania z Unii Europejskiej. 
Skuteczne zdobycie pieniędzy z Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej, Regionalnego Programu Operacyj-
nego czy Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, znacząco przyczyniło się m.in. do po-
prawy jakości życia mieszkańców, zwiększe-
nia bezpieczeństwa ruchu drogowego na te-
renie powiatu, aktywizacji osób bezrobotnych 
oraz podniesienia jakości kształcenia.

JAKIE INWESTYCJE DROGOWE UDAŁO SIĘ 
ZREALIZOWAĆW CIĄGU TYCH CZTERECH 
LAT? 

Sukcesywnie modernizowaliśmy infrastruk-
turę drogową. Część zadań realizowana była 
ze środków własnych powiatu, przy wspar-
ciu finansowym gmin oraz dzięki pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych. Do najważniej-
szych inwestycji drogowych zrealizowanych 
w obecnej kadencji na terenie Rumi należy: 
rozbudowa drogi powiatowej Rumia – Łęży-
ce – Gdynia z budową kanalizacji deszczo-
wej, budowa ronda u zbiegu ulic Pomorskiej 
i Gdańskiej, modernizacja ulicy Bądkowskiego 
oraz przebudowa ulicy Dębogórskiej na od-
cinku od ronda im. Jana Pawła II do ronda im. 
Płażyńskiego.
Łącznie, ze środków zewnętrznych i wła-
snych, zbudowano lub gruntownie zmoder-
nizowano około 50 km dróg powiatowych 
i gminnych na kwotę blisko 100 mln zł.

DUŻO DZIAŁO SIĘ TEŻ W SFERZE OŚWIATY?

To prawda. Udało nam się zrealizować wiele 
zadań oświatowych. Pozyskaliśmy rekordową 
kwotę ponad 28 mln zł z RPO Województwa 
Pomorskiego na rozwój i podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego w powiecie wejhe-
rowskim. Otrzymane środki przeznaczone zo-
stały na rozbudowę pięciu powiatowych szkół 
ponadpodstawowych, doposażenie i unowo-
cześnienie warsztatów szkolnych, wyposaża-
nie 23 nowych pracowni zawodowych i doposa-
żenie 13 istniejących. W czerwcu br. w ramach 
tego projektu w Powiatowym Zespole Szkół nr 
2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi odda-
liśmy pięć pracowni do kształcenia zawodowe-
go przeznaczonych dla uczniów klas logistycz-
nych i spedytorskich. Wartość zadania to bli-
sko 3,3 mln zł. Wcześniej, dzięki środkom wła-
snym powiatu, szkoła zyskała pracownię fizycz-
ną i chemiczną oraz gastronomiczną. W tym 
roku ruszyła również rozbudowa Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 Rumi, w którego skład wcho-
dzi przede wszystkim I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Książąt Pomorskich. Dobudowane zo-
staną dwie nowe kondygnacje nad małą (sta-
rą) salą gimnastyczną. Powstanie tam pięć pra-
cowni oraz duże pomieszczenie wielofunkcyjne, 
w przyszłości prawdopodobnie sala konferen-
cyjna. Nowa część szkoły zostanie dostosowana 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach 
prac modernizacyjnych w szkole powiększony 
zostanie także pokój nauczycielski. Przebudowy 
doczekają się również szatnie. W drugim etapie 
inwestycji w PZS nr 1 w Rumi zagospodarowane 
zostanie poddasze budynku na nowoczesną bi-
bliotekę oraz czytelnię.
Za sukces uważam oddanie pierwszej, pełno-
wymiarowej hali sportowej przy Powiatowym 
Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie, której łącz-
ny koszt wraz z wyposażeniem wyniósł blisko 
10 mln zł oraz remont i oddanie pierwszego 
przedszkola specjalnego dla dzieci autystycz-
nych, które działa w ramach Powiatowego Ze-
społu Kształcenia Specjalnego. 

A W INNYCH DZIEDZINACHCO UDAŁO SIĘ 
ZREALIZOWAĆ?

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europej-
skiej realizowaliśmy również projekty w za-
kresie aktywizacji osób bezrobotnych. Ponad 
1 mln zł przeznaczyliśmy na dofinansowanie 

Z myślą o mieszkańcach  
Wywiad ze Starostą Wejherowskim Gabrielą Lisius podsumowujący kończącą się kadencję

klubów sportowych działających na terenie 
powiatu wejherowskiego i zawodników, któ-
rzy mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami 
sportowymi. Dofinansowanie otrzymały m.in. 
rumskie kluby sportowe – Akademia Piłki Siat-
kowej Rumia, Uczniowski Klub Sportowy Tri-
-Team Rumia czy Akademia Tenisa Stołowego 
„Małe Trójmiasto”.
Wsparliśmy kwotą blisko 800 tys. zł organiza-
cje pozarządowe na realizację zadań publicz-
nych. Blisko 1 mln zł przeznaczyliśmy na rewi-
talizację wiele cennych obiektów zabytkowych. 
Ponad 500 tys. zł dotacji przekazaliśmy wej-
herowskiemu szpitalowi na remonty oddziałów 
i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. 
Rozpoczęliśmy budowę Książnicy prof. Gerarda 
Labudy. Ponadto w 2015 r. otworzyliśmy nową 
siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej Wej-
herowie przy ulicy Dworcowej. 
W połowie br. rozpoczęliśmy budowę nowej sie-
dziby Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza 
Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy ulicy Ślusar-
skiej. Na nową placówkę podopieczni oraz opie-
kunowie ogniska czekali 25 lat. Obiekt będzie 
składał się z trzech budynków mieszkalnych. 

Powstanie nowa infrastruktura sportowa, czy-
li boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz koszy-
kówki. Łączny koszt inwestycji to 5,3 mln zł. 
A jakie są plany na przyszłość?
Zamierzamy kontynuować rozpoczęte zada-
nia i realizować wiele nowych zadań inwesty-
cyjnych, zarówno drogowych, edukacyjnych, jak 
i kulturalnych we wszystkich gminach powiatu. 
Chcemy dalej modernizować infrastrukturę dro-
gową. Planujemy budowę ścieżek rowerowych, 
remonty chodników i przebudowywanie skrzy-
żowań. Będziemy dalej dbać o utrzymanie wy-
sokiego poziomu edukacji w szkołach ponad-
podstawowych poprzez dalsze dostosowywanie 
oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku 
pracy. Dodam, że w tym celu w porozumieniu ze 
szkołami i pracodawcami została opracowana 
strategia rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
powiatu wejherowskiego. Zamierzamy rozbu-
dowywać szkoły i pracownie dydaktyczne, m.in. 
w Rumi. Ponadto będziemy wdraża programy 
zdrowotne i rehabilitacyjne, wspierać osoby 
niepełnosprawne oraz prowadzić lokalną polity-
kę senioralną. Zamierzamy dalej aktywie praco-
wać na rzecz mieszkańców powiatu.
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Miłośniczka muzyki nie zamierza 
spocząć na laurach

Medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” otrzymał rumski chór Lira. W imieniu całej grupy wyróż-
nienie odebrały dyrygent Katarzyna Januszewska oraz prezes Regina Czaja. 

- To dla naszego chóru ogromna radość, zaszczyt i duma. Cie-
szymy się z docenienia dorobku kulturalnego i pracy na rzecz 
szerzenia piękna śpiewu chóralnego w Rumi i powiecie wejhe-
rowskim - mówią muzycy. 
Zasług, na które zwróciła uwagę kapituła, jest niemało, ponie-
waż Lira działa już 80 lat, a - jak zapowiada dyrygent - w pla-
nie są następne projekty. Katarzyna Januszewska, która obec-
nie nadaje kierunek działalności chórowi to animatorka życia 
muzycznego w powiecie wejherowskim. Jest z wykształcenia 
muzykiem instrumentalistą - ukończyła Wydział Dyrygentu-
ry Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki 
i Jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od lat propaguje mu-
zykę kaszubską, a chór prowadzi od 2013 roku. 

Warto wspomnieć, że zespół rozpoczął działalność w okresie 
XX-lecia międzywojennego, więc będąca miłośniczką muzyki 
z lat 20 Katarzyna Januszewska idealnie pasuje do tego chóru. 
Lira, początkowa znana pod nazwą Auxilium, występowała na 
Zagórzu, w Pucku, czy Wejherowie. Przerwę wymusiła II wojna 
światowa, ale zaraz po niej chór wrócił do swojej działalności. - 
Ta historia pokazuje, że chórzyści tworzą swoistą rodzinę miło-
śników muzyki - mówiła przy okazji obchodów jubileuszu  
Katarzyna Januszewska. 
Urodzinowy koncert Liry pod dyrygenturą Katarzyny Janu-
szewskiej odbył się wiosną tego w Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. Teraz zespół 
otrzymał jeszcze medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskie-

go”. Tymczasem Katarzyna Januszewska zapowiada, że Lira 
nie zamierza spocząć na laurach, ale planuje m.in. koncerty 
maryjne oraz występy związane z tematyka patriotyczną. Dy-
rygent zachęca także nowe osoby do udziału w próbach, któ-
re odbywają się we wtorki oraz czwartki. Sala prób znajduje się 
w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wier-
nych w Rumi. W repertuarze są nie tylko dawne utwory, ponie-
waż chórzyści próbują także i nowości. Tym bardziej, że Kata-
rzyna Januszewska chce promować śpiew chóralny również 
wśród młodzieży. Z pewnością pomaga jej w tym praca nauczy-
cielka muzyki i rytmiki. - Największa radość to możliwość śpie-
wania dla innych, przekazywania swoich uczuć -  
podsumowuje dyrygent. 

Zapytaliśmy wszystkich kandydatów na burmistrza Rumi o ich zdaniem najważniejsze sprawy miasta, ocenę poprzedniej kadencji, a także pomysł na rozwój Rumi w kolejnych latach.

Korki największym problemem
Rozmowa z Moniką Baran, kandydatką Partii Porozumienia na burmistrza miasta Rumi.

JAK POWSTAŁ POMYSŁ ABY KANDYDOWAĆ NA URZĄD BURMI-
STRZA MIASTA?

Służyć mieszkańcom Rumi jest moim marzeniem od wielu lat. Jako na-
stolatka angażowałam się w wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży, 
udzielałam nieodpłatnych korepetycji, organizowałam wyjazdy waka-
cyjne dla tych, których nie było na to stać. Obecnie wspieram osoby 
z niepełnosprawnością i chorobami psychicznymi aby podejmowały ak-
tywność społeczną i zawodową. W ostatnim czasie, w związku z kontro-
wersyjną uchwałą Rady Miasta Gdańsk, tzw. Modelem na rzecz równe-
go traktowania i nieprawidłowościami w gdańskich szkołach pomagam 
rodzicom, którzy bronią swojego prawa do wychowania dzieci zgod-
nie z własnym światopoglądem. Szczególnie to ostatnie doświadcze-
nie zmotywowało mnie do startu w zbliżających się wyborach. Uwa-
żam, że jako prawicowcy, konserwatyści, osoby kierujące się wartościa-
mi chrześcijańskimi czy szerzej – prorodzinnymi, powinniśmy być lepiej 
reprezentowani w samorządzie, a nasz głos musi być silniejszy. Dlatego 
w centrum swojego programu wyborczego umieściłam rodzinę – mamę, 
tatę i dzieci – a także osoby z niepełnosprawnością i starsze – chcę 
żeby właśnie oni byli punktem odniesienia wszystkich planów, inwe-
stycji i wydatków. Na drugim miejscu, co też bardzo wiąże się z rodzinami, chciałabym, żeby 
miasto było przyjazne przedsiębiorcom. Ostatecznie do startu w wyborach zachęcili mnie 
przyjaciele - bardzo im dziękuję za każdą pomoc i wsparcie. Szczególnie dziękuję za popar-
cie pana premiera Jarosława Gowina.

JAK SCHARAKTERYZOWAŁABY PANI ROZWÓJ RUMI NA PRZESTRZENI  
OSTATNICH DEKAD?

Spójrzmy na ostatnie 10 lat, to ogromny wzrost ilości mieszkańców miasta, to wiele rodzin, 
dla których Rumia jest pierwszym wspólnym domem. Niektórzy mają tu swoje korzenie, ale 
nie wszyscy. Szczególnie osobom, które się do nas wprowadzają, brakuje poczucia przy-
należności do wspólnoty, identyfikacji z Rumią. Wchłania nas i zewsząd ogarnia Metropo-
lia Trójmiejska, z której korzystamy, i bardzo dobrze, ale tym bardziej konieczne jest dbanie 
o naszą rumską tożsamość.

CO JEST PANI ZDANIEM NAJWIĘKSZĄ BOLĄCZKĄ MIESZKAŃCÓW RUMI?

Korki. Czyli problemy z infrastrukturą, przede wszystkim drogową. Ale 
też brakuje co najmniej jednej podstawówki, fajnych placów zabaw bli-
sko domów.

CO MOŻNA UZNAĆ ZA ZASŁUGĘ OBECNYCH WŁADZ MIASTA?
PR. Bardzo ładne zdjęcia, ładne materiały promocyjne. Również budowa-
nie wizerunku na pozyskanych środkach zewnętrznych, które do miast 
naszej wielkości płyną w tej perspektywie Budżetu Unijnego szerszym 
strumieniem, ogólnie, nie tylko dzięki staraniom władz naszego miasta.

JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE BŁĘDY OBECNYCH WŁADZ?
W tej kadencji w Rumi zaniknęła debata publiczna, widać to na sesjach 
Rady Miejskiej gdzie w wielu punktach obrad wcale nie ma dyskusji, de-
cyzje są podejmowane jednogłośnie. Zrobiłam raport na temat aktywno-
ści radnych na sesjach Rady Miejskiej, niektórzy przez rok ani razu się 
nie odezwali. Podobno ustalenia mają miejsce na posiedzeniach klubu 
PO, ale te spotkania nie są jawne, jako obywatele nie wiemy, jak podej-
mowano decyzje, kto inicjował, kto oponował, jakich argumentów uży-
wał. Mimo że obecny Burmistrz chwali się panującą zgodą, brakiem kłót-

ni, zapewnia, że żyjemy w krainie szczęśliwości, to odbywa się to ze szkodą dla demokracji 
i mieszkańców.

JAKIE DZIAŁANIA UZNAŁABY PANI ZA PRIORYTETOWE PO OBJĘCIU  
URZĘDU BURMISTRZA?

Zależy mi na odpowiedzialnym mieście. Zleciłabym i wprowadziła jako standard, analizy jak 
podejmowane decyzje wpłyną na życie mieszkańców. Na bieżąco byłaby to kwestia tego, jak 
zmieni się ruch po otwarciu tunelu przy peronie SKM Janowo, jak będzie obciążona ul. Gdań-
ska, co można zrobić żeby zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców.

JAK ZAMIERZA PANI REALIZOWAĆ IDEĘ DIALOGU W MIESZKAŃCAMI?
Wykorzystam do tego Internet oraz bezpośrednie spotkania – również w przestrzeni miej-
skiej, tam, gdzie są mieszkańcy, gdzie żyją, spacerują, wracają z pracy czy zakupów. Aby to 
mieszkańcom było wygodnie.
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W Święto Niepodległości  
wywieś flagę!
Już niedługo będziemy obchodzić Narodowe Świę-
to Niepodległości. W tym roku będzie to święto wy-
jątkowe, ponieważ mija dokładnie 100 lat, od kiedy 
Polska odzyskała niepodległość. 

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe, które w Polsce ob-
chodzone jest corocznie 11 listopada. Data ta upamiętnia odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918). 
Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., następnie znie-
sione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r., natomiast przy-
wrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 r. Jest to 
dzień ustawowo wolny od pracy. To, że święto obchodzimy 11 listopada, nie 
oznacza, że dokładnie tego dnia Polska odzyskała niepodległość, gdyż był 
to proces stopniowy. Wybór 11 listopada uzasadnić można natomiast za-
kończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 li-
stopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej 
przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopa-
da 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, 
a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. A co było z sa-
mym świętem na przestrzeni lat? W latach 1919–1936 rocznice odzyskania 
niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości o charakterze 
wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w pierwszą niedzielę po 11 listopa-
da. Pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległo-
ści 14 listopada 1920 r. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako 
zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając 
mu buławę marszałkowską. Po przewrocie majowym w 1926 obchody kolej-
nych rocznic były uroczystościami ściśle wojskowymi. Rangę święta pań-

stwowego nadano Świętu Niepodległości dopiero ustawą z dn. 23 kwiet-
nia 1937 r. Miało ono łączyć odzyskanie suwerenności państwowej z zakoń-
czeniem I wojny światowej oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego. Do cza-
su wybuchu II wojny światowej obchody państwowe odbyły się dwa razy: 
w 1937 r. i 1938 r. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 jawne 
świętowanie polskich świąt państwowych było niemożliwe. W 1945 ustano-
wiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocz-
nicę ogłoszenia Manifestu PKWN, i jednocześnie zniesiono Święto Niepod-
ległości. W latach 1980–1981, za sprawą działalności związku zawodowego 
„Solidarność”, przywrócono Świętu Niepodległości należne miejsce w świa-
domości społecznej. Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zosta-
ło przywrócone przez Sejm PRL ustawą z 15 lutego 1989 pod nazwą „Naro-
dowe Święto Niepodległości”. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. W ca-
łej Polsce tego dnia odbywają się rozmaite uroczystości zarówno o charak-
terze oficjalnym, jak również rozmaite wydarzenia towarzyszące, jak para-
dy, biegi, rajdy, wykłady, inscenizacje, koncerty czy festyny. To także dzień, 
w którym na ulicach i przed budynkami powiewają flagi państwowe. Warto 
przyłączyć się do obchodów i wywiesić flagę w oknie swojego mieszkania 
czy na maszcie przed domem. To dodatkowo podkreśla pamięć o wydarze-
niach związanych z odzyskaniem niepodległości, jak i nasz patriotyzm. Za-
chęcamy zatem wszystkich – wywieście tego dnia flagę!
/raf/

Miasto bez centrum jest jak  
człowiek bez serca

Rozmowa z Bogdanem Formellą, kandydatek Naszej Rumi na burmistrza.
JAK POWSTAŁ POMYSŁ, BY KANDYDO-
WAĆ NA URZĄD BURMISTRZA MIASTA?

Decyzję podjąłem po namowach i rozmo-
wach z przyjaciółmi, znajomymi oraz gro-
nem lokalnych, rumskich przedsiębiorców. 
Z pewnością jednym z powodów było rów-
nież to, że spełniłem się jako harcerz dzia-
łający na rzecz dzieci i młodzieży w Rumi. 
Chciałbym wykonać następny krok i wy-
korzystać swoje możliwości oraz zdolności 
dla rozwoju całego miasta i pomagać roz-
wiązywać problemy naszych mieszkańców 
w sposób naturalny, czyli na bieżąco.

JAK SCHARAKTERYZOWAŁBY PAN ROZ-
WÓJ RUMI NA PRZESTRZENI OSTATNICH 
DEKAD?

Niegdyś Rumię można było określić mia-
nem skupiska domków jednorodzinnych 
zlokalizowanych na rozległym terenie, obecnie natomiast mamy 
budownictwo wielorodzinne, w tym osiedle Janowo z kilkuna-
stoma tysiącami mieszkańców. Mieszkańców przybywa i w ten 
sposób Rumia stała się największą miejscowością w Polsce, któ-
ra nie jest powiatem. Pamiętam też czas, gdy były tylko dwie pa-
rafie: Podwyższenia Krzyża Św. oraz Najświętszej Maryi Panny. 
Teraz jest ich pięć. Z rozwojem wiązały się również negatywne 
aspekty, np. problem smogu. Tak więc na każdy element zwią-
zany z rozwojem na przestrzeni dekad można patrzeć z różnych 
perspektyw.

CO JEST, PANA ZDANIEM, NAJWIĘKSZĄ BOLĄCZKĄ MIESZ-
KAŃCÓW RUMI?

To kilka elementów związanych m.in. z komunikacją miejską, 
a więc i korkami. Wiem, że mieszkańcy potrzebują zarówno no-
wych ulic, jak i zmodernizowania obecnych oraz parkingów. 
Drugą kwestią jest brak centrum, ponieważ miasto bez cen-
trum jest jak człowiek bez serca. Nie bez znaczenia jest rów-
nież nowy budynek urzędu miasta. Wygoda i komfort podczas 
załatwiania spraw w urzędzie jest bardzo ważna, a ładny budy-
nek stanowi wizytówkę miasta. Kolejna sprawą, równie istotną, 
jest brak miejsc, w których młodzież może spędzać czas wolny. 
Dokąd młodzi rumianie mogą obecnie pójść poza kinem i cen-
trami handlowymi? 

CO MOŻNA UZNAĆ ZA ZASŁUGĘ OBECNYCH  
WŁADZ MIASTA?

Niewątpliwie fakt, że zostało zrealizowanych kilka punktów, któ-
re cztery lata temu były w programie wyborczym Naszej Rumi. 
Boiska, place zabaw i czynna w nocy apteka to istotne dla na-
szej Rumi elementy, o których mówiliśmy. Zrealizowane zosta-

ły budowy ulic Brzechwy, Makuszyńskie-
go i Hetmańska, które zaplanowano i przy-
gotowano dwie kadencje temu. Cieszę się 
również z tego, że nasze hasło wyborcze 
sprzed 4 lat „Ponad podziałami” jest na-
dal tak aktualne, że obecny burmistrz po-
stanowił je wykorzystać w swojej kampanii. 

JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE BŁĘDY OBEC-
NYCH WŁADZ?
Krytykować zawsze jest łatwo, ale nie 
o samą krytykę przecież chodzi. Jeżeli jed-
nak miałbym wskazać na jakieś, moim zda-
niem, niedociągnięcia obecnych władz to 
uważam, że największym błędem jest po-
szerzanie do granic możliwości liczby osób 
w administracji publicznej. Należy przede 
wszystkim poprawić warunki oraz komfort 
obsługi mieszkańców w urzędzie. Do tego 

niezbędny jest nowy budynek urzędu. Wraz z tym poprawią się 
również warunki do pracy dla obecnych pracowników. Chciał-
bym, aby zarówno urzędnicy, jak i mieszkańcy mogli w dobrych 
warunkach pracować i załatwiać swoje sprawy w urzędzie. 

JAKIE DZIAŁANIA UZNAŁBY PAN ZA PRIORYTETOWE PO 
EWENTUALNYM OBJĘCIU URZĘDU BURMISTRZA?

Najpilniejsze są projekty związane z inwestycjami w mieście 
oraz oświatą i pomocą społeczną. Zresztą nasz program po-
wstał na podstawie wniosków i oczekiwań mieszkańców Rumi. 
Warto też ciągle rozwijać i promować pomysł e-urzędu jako 
usługi, która ułatwia życie nam wszystkim. Byłby to wygodniej-
szy i szybszy sposób na kontakt z urzędnikami. 

W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA PAN REALIZOWAĆ IDEĘ DIALOGU 
Z MIESZKAŃCAMI?

Nie wyobrażam sobie sprawowania służby na rzecz mieszkań-
ców bez takiego dialogu. Z pewnością będę mierzyć się z trud-
nymi rozmowami i tematami. Priorytetem zawsze będzie wspól-
ne dobro wszystkich mieszkańców. Mówię to na podstawie swo-
ich doświadczeń, ponieważ do tej pory współpracowałem z wie-
loma osobami oraz organizacjami. Innymi słowy, wszystkimi, 
którzy chcieli służyć Rumi, inwestować w dzieci i młodzież oraz 
rozwiązywać prawdziwe problemy osób potrzebujących. Na 
pewno narzędzia, jakie oferują obecne czasy, tj. Facebook, Twit-
ter itp. pomogą w nawiązaniu dialogu z mieszkańcami. Chciał-
bym, aby każdy w łatwy i przystępny sposób mógł skontakto-
wać się z burmistrzem oraz radnymi i przekazać im swoje uwa-
gi oraz sugestie. Wierzę, że to właśnie mieszkańcy Rumi, mają 
najlepsze pomysły, co można uczynić dla naszego wspólnego 
dobra.
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Ruszą wielkie inwestycje  
drogowe i kolejowe

Rozmowa z Michałem Pasiecznym, kandydatem KKW Ponad Podziałami na burmistrza Rumi.
DLACZEGO ZDECYDOWAŁ SIĘ PAN PONOWNIE KANDYDOWAĆ NA 
URZĄD BURMISTRZA MIASTA?

Obecna kadencja to wielki sukces, ponad 66 milionów złotych pozy-
skanych dodatkowych środków zewnętrznych na ponad 30 projektów, 
rozpoczęte wspólne projekty partnerskie z innymi samorządami czy 
oczekiwane od dekad działania związane z budową nowego urzędu, 
zagospodarowania ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Zagórskiej Stru-
gi oraz Góry Markowca. To wszystko jest już proceduralnie rozpoczęte, 
na wiele zadań zdobyliśmy finansowanie, więc chcielibyśmy mieć szan-
sę je dokończyć i rozpocząć kolejne. Oprócz tego wdrożyliśmy sporo 
małych działań społecznych – od malucha do seniora, które również 
warto rozwijać.

JAK SCHARAKTERYZOWAŁBY PAN ROZWÓJ RUMI NA PRZESTRZE-
NI OSTATNICH DEKAD?

Lata 90. to ogrom pracy przy uzbrojeniach terenów w sieci, czego nie 
było widać gołym okiem. Kolejne lata to duże nakłady na oświatę, która 
stała się największym corocznym finansowym zadaniem gminy. Obec-
ne dziesięciolecie pozwala na zdobycie dużych środków unijnych, któ-
re umożliwią nam znacznie lepiej skomunikować nasze miasto, na przy-
kład Węzeł Janowo z tunelem oraz nowy przystanek kolejowy Biała Rzeka (na wysokości Au-
chan), również wraz z tunelem. W przeciągu następnej kadencji ruszą największe, oczekiwa-
ne od lat przez mieszkańców, inwestycje drogowe i kolejowe w Rumi, co bardzo poprawi na-
szą sytuację.

CO JEST, PANA ZDANIEM, NAJWIĘKSZĄ BOLĄCZKĄ MIESZKAŃCÓW RUMI?
Chcemy czy nie chcemy jesteśmy miastem przelotowym, więc samochodów na ulicach i tak 
będzie przybywało. Powiat pucki i wejherowski regularnie rośnie, dlatego chcąc się uratować 
przed notorycznymi korkami ulicznymi, musimy wybudować siatkę połączeń drogowych, aby 
można było sprawnie przejeżdżać na skróty. Droga Trzech Powiatów (trzecia nitka do Gdyni), 
która będzie biec od granicy z Kazimierzem do ul. Puckiej w Gdyni, tunel w Janowie, tunel na 
ul. Hodowlanej i kolejny tunel na wysokości Auchan – pozwolą na sprawne poruszanie się po 
mieście, bez konieczności jazdy naokoło. Te gigantyczne inwestycje, dzięki dużym dofinanso-
waniom zewnętrznym oraz wielu partnerom, stały się w końcu realne.

CO MOŻNA UZNAĆ ZA ZASŁUGĘ OBECNYCH WŁADZ MIASTA?
Wprowadziliśmy spokój, zgodę i szacunek dla wszystkich podczas obrad rady miejskiej, jak 

i poza nimi. Dzięki temu możemy zajmować się prawdziwymi problemami, 
a nie politycznymi sporami. Uruchomiliśmy tereny dla firm, które stworzą 
w nowej kadencji ponad 1000 nowych miejsc pracy. Z tego tytułu pojawią się 
w budżecie miasta kolejne duże dochody, które będą przeznaczane na coraz 
szersze działania społeczne i inwestycyjne, zgodnie z potrzebami miesz-
kańców. Pozyskane i zabezpieczone środki finansowe oraz znaczne oddłu-
żenie gminy w tej kadencji, dokładniej o 17 milionów złotych (z 51 do 34 mln), 
pozwoli na rozwijanie wielu trwających projektów i jednocześnie umożliwi 
sukcesywne zwiększanie oferty kulturalnej, sportowej, pomocowej dla dzie-
ci, młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE BŁĘDY OBECNYCH WŁADZ?
Trudno wytykać poważne błędy, skoro przez te 4 lata decyzje były konsul-
towane ze wszystkimi radnymi, niezależnie od opcji i ugrupowania. Zdecy-
dowana większość uchwał przechodziła jednogłośnie, a Urząd Miasta reali-
zował określone w nich cele. Drobne błędy oczywiście się zdarzały, ale nie 
myli się ten, kto nic nie robi.  
JAKIE DZIAŁANIA UZNAŁBY PAN ZA PRIORYTETOWE PO EWENTUAL-
NYM PONOWNYM OBJĘCIU URZĘDU BURMISTRZA?

Kontynuacja działań związanych z Drogą Trzech Powiatów, budowy Wę-
złów Janowo oraz Biała Rzeka wraz tunelami, dalsze etapy budowy ciągu pieszo-rowerowe-
go wzdłuż Zagórskiej Strugi oraz ścieżek rowerowych, kontynuacja rewitalizacji osiedla wraz 
z terenami na Górze Markowca, budowa nowego budynku urzędu miasta w formule bezgo-
tówkowej PPP, aby nie ograniczać zdolności finansowania bieżących potrzeb mieszkańców 
Rumi. Bardzo istotne jest też dalsze ściąganie firm do Rumi, gdyż przynosi to nowe docho-
dy w postaci podatków. Jeśli chcemy realizować więcej zadań – musimy zdobyć więcej środ-
ków finansowych.

W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA PAN REALIZOWAĆ IDEĘ DIALOGU Z MIESZKAŃCAMI?
Będziemy kontynuować spotkania poza urzędem, które regularnie, co roku, odbywają się 
w każdej dzielnicy Rumi z inicjatywy radnego Piotra Bartelke. Często mieszkańcy pytają mnie 
o wiele spraw w mediach społecznościowych, gdzie udaje mi się szybko i sprawnie pomagać 
w różnych sytuacjach, co będę dalej robił. W dalszym ciągu chcę też spotykać się z mieszkań-
cami w urzędzie. Rumianie najpierw zgłaszają swój problem poprzez sekretariat i umawiają się 
na konkretny termin. W tym czasie zapoznaję się ze sprawą, dzięki czemu już podczas pierw-
szej wizyty możemy rozmawiać o konkretach. 

Rumia zasługuje  
na Mieszkanie Plus

Rozmowa z Mateuszem Sochą, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Rumi.
JAK POWSTAŁ POMYSŁ, BY KANDYDOWAĆ NA URZĄD BURMISTRZA 
MIASTA? 
To grupa mieszkańców naszego miasta poprosiła abym kandydował na 
urząd Burmistrza Miasta Rumi. Misja kandydowania stała się dla mnie 
zaszczytem oraz zapowiedzią intensywnej pracy. Zgodziłem się, bo uwa-
żam, że Rumię stać na więcej, samorządowcy muszą działać lepiej.
  
 JAK SCHARAKTERYZOWAŁBY PAN ROZWÓJ RUMI NA PRZESTRZENI 
OSTATNICH DEKAD? 
Rumianie są społecznością dynamiczną, widzimy to także w danych 
GUS – cieszymy się wysokim przyrostem naturalnym oscylującym wo-
kół 5 promili, nasza społeczność jest przeważająco w wieku produktyw-
nym, dlatego zasługujemy na strategicznie mądre i ambitne działania. 
Niestety wiele aspektów rozwoju miasta zostało zaniedbane przez lata, 
są to: brak rozwoju w zakresie nowych arterii komunikacji,  co spowo-
dowało wieloletni stopniowy wzrost spiętrzeń ruchu. Myślenie w kate-
goriach lat jest zbyt krótkowzroczne, na polu inwestycji drogowych po-
trzebujemy intensywnego współdziałania z instytucjami centralnymi, po drugie – brak har-
monijnej zabudowy – w Rumi nie określono funkcji dzielnic oraz przede wszystkim nie zre-
alizowano projektu kształtowania wyraźnego centrum miasta, po trzecie – brak oferty sa-
morządowej, która postawiłaby nasze miasto na równi z miastami aglomeracji trójmiejskiej 
– same działania PR-owe nie są rozwiązaniem realnych problemów strategicznej komple-
mentarności funkcji naszego miasta wobec sąsiednich dużych miast. Innym ważnym proble-
mem jest to, że samorząd nie zapewnia właściwej tendencji zmian salda migracji, to sukce-
sywnie maleje. 
 
CO JEST, PANA ZDANIEM, NAJWIĘKSZĄ BOLĄCZKĄ MIESZKAŃCÓW RUMI? 
Kwestia korków, szczególnie w okresie letnim – tu musimy wprowadzić gwałtowne zmiany 
na lepsze np. współpraca przy budowie Via Maris. Ponadto Rumia musi stać się alternatywą 
dla miast regionu. Do niedawna w całej Polsce młodemu pokoleniu trudno było nabyć wła-
sne mieszkanie, Mieszkanie Plus zmienia te sytuację – Rumia mając znakomity przyrost na-
turalny także zasługuje na ten projekt – musimy zapewnić Rumianom możliwość pozostania 
w mieście.
 
CO MOŻNA UZNAĆ ZA ZASŁUGĘ OBECNYCH WŁADZ MIASTA? 
Myślę, że warto spojrzeć uczciwie: obecne władze przeprowadziło remonty dróg miejskich 

wykorzystując głównie technologię yomb, dokończono ok. kilometr 
ścieżki rowerowej przy MDK, promocja jest intensywna niestety w więk-
szości w zakresie które publikacji planów oraz tych, inwestycji, które sfi-
nansowały inne podmioty. W obliczu tych faktów rodzi się pytanie, czy 
to wszystko na co zasługuje Rumia? 
Jestem przekonany, że nie. Udowodnię to w przyszłej kadencji samorzą-
du. 
 
JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE BŁĘDY OBECNYCH WŁADZ?
Widzę wiele kwestii, w których można było zdziałać dużo więcej – brak 
ambitnych inwestycji w zakresie transportu, zbyt niski poziom inwesty-
cji gminy, przy wysokim poziomie realizacji wydatków w zakresie pro-
mocji, nierzetelna polityka informacyjna w zakresie osiągnięć urzędu 
miasta, brak sprawnej, dwukierunkowej komunikacji z mieszkańcami 
miasta i brak działań w zakresie malejącego salda migracji.

 
 JAKIE DZIAŁANIA UZNAŁBY PAN ZA PRIORYTETOWE PO EWENTUALNYM OBJĘCIU 
URZĘDU BURMISTRZA?
Wzmocnienie efektywnego kontaktu z mieszkańcami, wzrost transparentności i jawno-
ści w samorządzie - transmisje na żywo posiedzeń organów miasta, maksymalna publikacja 
Rejestru Umów Urzędu Miasta oraz spółek komunalnych, inwestycje komunikacyjne przy 
współpracy z instytucjami centralnymi, tu musimy wykorzystać jak największą część środ-
ków z 5 miliardów złotych przeznaczonych przez premiera Morawieckiego na budowę dróg 
lokalnych, podniesienie rangi naszego miasta. Mieszkańcy muszą czuć dumę z własnego mia-
sta, które posiadać będzie funkcjonalne centrum, kompletną infrastrukturę rekreacyjną, któ-
ra połączy wybrzeże morskie oraz zalesione wzgórza morenowe szerokim traktem pieszo-ro-
werowym, działanie w kierunku realizacji Via Maris, budowa mieszkalnictwa w programie 
Mieszkanie Plus.

JAK ZAMIERZA PAN REALIZOWAĆ IDEĘ DIALOGU Z MIESZKAŃCAMI?
Dialog z mieszkańcami to sprawa podstawowa i należy nadać mu właściwy wyraz. To Bur-
mistrz i urzędnicy służą społeczeństwu nie na odwrót! Moja Cafe Rumia przy ul Dąbrow-
skiego 27B jest symbolem nowych standardów w tej materii, w przyszłości ja lub moi współ-
pracownicy będziemy dostępni dla mieszkańców na ich zasadach – także w dni wywiadówek 
w rumskich szkołach. 
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Oświatą można zarządzać inaczej
Rozmowa z Leszkiem Kiersznikiewiczem, kandydatem KWW Gospodarność na burmistrza Rumi.

JAK POWSTAŁ POMYSŁ, BY KANDYDOWAĆ NA URZĄD BURMI-
STRZA MIASTA?

Bezpośrednim impulsem było to, co obecne władze zrobiły z rumski-
mi szkołami. Jestem nauczycielem, ale też byłem zastępcą burmistrza 
5 lat temu i zarządzałem rumską oświatą. Wiem, że można było zro-
bić to inaczej. Nikt nie rozumie, dlaczego w zeszłym roku połączono 
szkoły, a w tym roku z powrotem rozłączono. Straciliśmy w ten sposób 
ponad 1,5 mln złotych na dostosowanie budynków, czyli budowę pla-
ców zabaw, wyposażenie sal i świetlic. Przenoszono dzieci i nauczy-
cieli ze szkoły do szkoły. Wielokrotnie zmieniano dyrektorów – w jed-
nej ze szkół aż cztery razy. Na dzieciach nie można eksperymentować. 
Należy podkreślić, że nie ma to nic wspólnego z reformą oświaty. Tak 
zrobiono tylko w Rumi.

 
JAK SCHARAKTERYZOWAŁBY PAN ROZWÓJ RUMI NA PRZESTRZE-
NI OSTATNICH DEKAD?

Mieszkam i pracuję w Rumi całe życie. Pamiętam, jak wyglądała w cza-
sach mojego dzieciństwa.  Rumia jest jednym z niewielu miast, w któ-
rym cały czas przybywa mieszkańców. Zmiany są duże.  Każdy kolejny 
burmistrz ma w tym swoje niezaprzeczalne zasługi.

 
CO JEST, PANA ZDANIEM, NAJWIĘKSZĄ BOLĄCZKĄ MIESZKAŃCÓW RUMI?

To co obniża jakość życia: korki, zanieczyszczenie powietrza i brak terenów rekreacyjnych. 
Ludzie chcą po prostu spokojnie i bezpiecznie żyć. Chcą dojechać do swojego domu po 
utwardzonej drodze, chodzić po prostych chodnikach. Rodzice oczekują, że będą mogli od-
dać dziecko do żłobka lub przedszkola, a szkoły będą bezpieczne i zapewnią wysoki poziom 
nauczania. Młodzież chce mieć gdzie spędzić wolny czas, a seniorzy potrzebują wsparcia. 
To wszystko można osiągnąć nawet niewielkimi kosztami poprzez lepszą organizację i ra-
cjonalne wydatkowanie naszych pieniędzy.

 
CO MOŻNA UZNAĆ ZA ZASŁUGĘ OBECNYCH WŁADZ MIASTA?

Z jednej strony, świetnie prowadzona jest polityka wizerunkowa. Muszę przyznać, że „Rum-
skie Nowiny” są kolorowe i trafiają do ludzi. Z drugiej – cieszy mnie to, że kontynuowane są 

niektóre nasze projekty: Budżet Obywatelski, termomodernizacja budyn-
ków gminnych, program utwardzania dróg płytami YOMB czy ciągi space-
rowe wzdłuż Zagórskiej Strugi.
 
JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE BŁĘDY OBECNYCH WŁADZ?
O szkołach już mówiłem. Niepokoi mnie ogromny wzrost zatrudnienia 
w Urzędzie Miasta. Cztery lata temu pracowało tam 98, a teraz około 150 
osób. To dodatkowe miliony złotych, które można było wydać na inwesty-
cje. Część nowozatrudnionych osób to członkowie rodzin radnych lub ko-
ledzy partyjni. Podstawowym kryterium zatrudniania urzędników powin-
ny być ich kwalifikacje, a nie koneksje. Podobna sytuacja jest też w innych 
instytucjach miejskich. W moim zawodzie jest to nie do pomyślenia – na-
uczyciel musi mieć wykształcenie wyższe kierunkowe i kropka.
 
JAKIE DZIAŁANIA UZNAŁBY PAN ZA PRIORYTETOWE PO EWENTU-
ALNYM OBJĘCIU URZĘDU BURMISTRZA?
Zacznę od Mobilnej Rumi – to recepta na rozwiązanie problemów korków 
w mieście. Chcemy stworzyć nowe połączenia drogowe – jedno z Gdynią, 

budując drogę przez Dębogórze, drugie z Wejherowem poprzez budowę tunelu w okolicy 
Urzędu Miasta i bezkolizyjnego dojazdu pod wiaduktem do ul. Towarowej. Kontynuować bę-
dziemy też budowę dróg lokalnych. Stworzę Forum Miejskie, czyli nowoczesną przestrzeń 
publiczną w historycznym centrum Rumi. Obejmie ono Centrum Kultury wraz z salą widowi-
skową, nowe obiekty sportowe i rekreacyjne przy hali MOSiR, przeniesienie siedziby Straży 
Pożarnej i stworzenie w tym miejscu Centrum Aktywizacji Społecznej i rewitalizację Placu 
Kaszubskiego. Jest też tam miejsce na nowoczesny ratusz. Oddychająca Rumia to nasz plan 
walki ze smogiem i fetorem z oczyszczalni. Wszystkie szczegóły naszego programu dostęp-
ne są na stronie www.gospodarnosc.pl.

 
W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA PAN REALIZOWAĆ IDEĘ DIALOGU Z MIESZKAŃCAMI?

Żeby skutecznie rozwiązywać problemy rumian, trzeba je po prostu znać. Będę przyjmować 
mieszkańców w urzędzie oraz stworzę platformę na stronie UM, gdzie będzie można zgła-
szać swoje uwagi. Projekty składane do Budżetu Obywatelskiego będą dla mnie sygnałem, 
czego oczekują rumianie.

OGŁOSZENIE PŁATNE               U/2018/PR

RUMSKA FIRMA AGIS MANAGEMENT GROUP  
POWSTAŁA W RUMI PRAWIE 15 LAT TEMU. JAK 
DZIŚ MOŻNA OKREŚLIĆ JEJ MIEJSCE I CHA-
RAKTER? 

- To rodzinna firma, w której pracuję z mamą 
i bratem. Mama, Maria Kamińska zarządza dzia-
łem finansowym oraz częściowo zajmuje się 
sprawami pracowniczymi. Do zakresu jej kompe-
tencji należy  prowadzenie procesu rekrutacyjne-
go, ustalanie warunków zatrudnienia a także dal-
sze monitorowanie stanowisk w firmie, ustala-
nie szkoleń, warunków awansu. Dobrze jest mieć 
osobę, do której mam pełne zaufanie. Jej praca 
jest dla mnie ważna, mam czas skupić się na no-
wych klientach i pozyskiwaniu  kontraktów.  Z ko-
lei brat zarządza przyjętymi do obsługi nierucho-
mościami. W firmie większość naszych pracow-
ników to osoby mieszkające w Rumi - wszystkie 

stanowiska pracy od młodych stażem zarząd-
ców po doświadczone osoby obsługujące księgo-
wość, poprzez pracowników ochrony.

  
CZYM SIĘ PAŃSTWO ZAJMUJĄ NA CO DZIEŃ? 

 Zarządzamy miedzy innymi dużym pakietem 
wspólnot mieszkaniowych z Rumi, jesteśmy czę-
ścią naszego miasta. Razem budujemy, razem ro-
śniemy. Mamy też oddziały firmy w Bydgoszczy, 
Warszawie, Białystoku. Oprócz zarządzania zaj-
mujemy się obsługą techniczną nieruchomości, 
ochronę osób i mienia.  

 JAKIE FIRMA MA DALSZE PLANY?  
- Na pewno dalszy rozwój na rynku lokalnym 
. Skupiamy się na budowie uczciwych relacji 
z klientami rzetelnie pracując. Na pewno będzie-
my zatrudniać nowych ludzi, ponieważ planujemy  
poszerzenie zakresu usług.  Opracowujemy teraz 
listę pracowników, w jakich zawodach i z jakimi 
umiejętnościami będziemy potrzebować najwię-
cej osób. W związku z moimi wyjazdami do innych 
części Polski, to właśnie mama śledzi lokalny  ry-
nek pracy i określa warunki współpracy. 

CZEGO PAŃSTWU ŻYCZYĆ NAJBARDZIEJ?
-  Dalszego rozwoju naszego regionu, tak żeby 
każdy mieszkaniec widział  tu dobre miejsce do 
życia. Żeby młodzi ludzie mogli uczyć się i zdoby-
wać dobrą pracę w naszym powiecie. Chcieliby-
śmy partnerskiej współpracy pomiędzy władza-
mi lokalnymi, organizacjami zrzeszającymi praco-
dawców. Wówczas i my będziemy mogli oferować 
więcej pracy i będziemy mieli  realną możliwość 
rozwijania naszego miasta.

Korzenie w Rumi, 
ale sukces 
ogólnokrajowy
O pracy z rodziną i planach rozwojowych 
opowiada Agnieszka Kamińska, prezes Agis Management Group.
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Królowa kryminałów  
gościła w Rumi
W sobotę 6 października w Stacji Kultura odbył się naj-
większy festiwal kryminału na Pomorzu „Afera Krymi-
nalna”, w ramach którego biblioteka przygotowała wy-
jątkowe wydarzenia – m.in. grę miejską i spotkanie au-
torskie z Katarzyną Bondą.
Przedstawienie gry detektywistycznej na smatr-
fony „Pociąg do Niepodległości”, które otworzy-
ło Aferę Kryminalną w Rumi zainaugurowało jed-
nocześnie świętowanie 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.  Akcja gry osadzona bo-
wiem została w konkretnym momencie historycz-
nym – przejmowaniu Pomorza przez polskie wojsko  
w styczniu-lutym 1920 roku.
Uczestnicy gry przenieśli się w czasie do 
dnia 9 lutego 1920 roku, dokładnie w przed-
dzień symbolicznych zaślubin  Polski z morzem. 
W tym czasie koleją oraz pieszo i konno, przejeż-
dżały przez Rumię kolejne oddziały Błękitnej Armii, 
kierując się do Wejherowa i Pucka. Gracze wcieli-
li się w postać oficera Żandarmerii, któremu zosta-
ło  powierzone zadanie najwyższej wagi -rozwikła-
nie zagadki tajnych dokumentów, które skradziono  
z wojskowego pociągu.
Uzbrojeni w smartfony ruszyli w pościg szlakiem 
rumskich ulic, nazwanych po postaciach, związa-
nych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 
Przy okazji gry, poznać można było również cieka-
wostki historyczne związane z tymi postaciami oraz  
z samym miastem. 
Wcielający się w postać oficera gracze, poszukiwa-
li  poszlak i wskazówek, które pomogły im rozwi-
kłać zagadkę i trafnie wskazać szpiega. W trakcie 
gry mieli możliwość uczestniczenia lub podglądania 
ciekawych spotkań i rozmów,  które mogły ujawnić 
przydatne informacje. Dzięki nim można było traf-
nie wskazać, kim jest szpieg i następnie ruszyć w po-
ścig. Wyśledzenie i schwytanie złoczyńcy okazało się 
nie lada wyzwaniem. Nie każdy pościg zakończył się 
szczęśliwym aresztowaniem.
Zaangażowani gracze, zaintrygowani fabu-
łą analizowali jej przebieg oraz swoje decy-
zje,  chcąc po raz kolejny podjąć wyzwanie. Dla-
tego wszystkich, którzy chcą wytropić szpie-
ga zapraszamy na kolejną edycję gry, która  
już niebawem. 
Po południu o godz. 17:00 wypożyczalnia Stacji Kul-
tura wypełniła się po brzegi czytelnikami. Do biblio-
teki przybyła bowiem  królowa polskiego krymina-
łu, Katarzyna Bonda, która z otwartością i szczero-

ścią opowiadała o trudach pracy twórczej. Opisa-
ła dokładny proces przygotowywania dokumentacji 
do książki, kreowania historii i bohaterów. Opowie-
działa o źródłach swoich inspiracji, a także o nieusta-
jącej osobistej walce ze słowem. Z łatwością weszła 
w bezpośredni i przyjacielski kontakt z publiczno-
ścią i odpowiadała nawet na najbardziej zaskakujące 
pytania. Publiczność poznała między innymi historię 
pięknych sukienek, które autorka zakłada na spotka-
nia z czytelnikami. 
Publiczność była oczarowana i zachwycona. Przy-
była na spotkanie była bibliotekarka, która począt-
kowo przyznała, iż nie czyta tego gatunku literatury 
po spotkaniu z autorką mówi: „ Tak mnie Pani ocza-
rowała i zachęciła, iż zaraz biegnę po Pani książkę 
i zaczynem czytać”. Po spotkaniu Katarzyna Bon-
da chętnie rozmawiała z czytelnikami oraz składała  
podpisy na książkach.

Dzieła operowe i 64 sety 
na urodziny miasta
Zarówno sportowo, jak i kulturalnie Rumia uczciła 64. 
rocznicę otrzymania praw miejskich. Świętowano w hali 
MOSiR oraz w Miejskim Domu Kultury.

Od 2004 roku 
świętujemy na 
sportowo, więc 
już po raz 15. 

zorganizowaliśmy 
sety na urodziny 

miasta  

Obchody swoistych urodzin miasta 
rozpoczęły się w sobotę 6 październi-
ka. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji rozegrano 64 sety na 64-le-
cie miasta. To kontynuacja tradycji za-
początkowanej przy okazji 50. roczni-
cy nadania Rumi praw miejskich.
– Tym razem wystartowało łącz-
nie 30 drużyn, w tym przedstawicie-
le Redy i Wejherowa. Wygrała dru-
żyna niebieskich, w setach było 
37 do 27. Patrząc na tabelę, któ-
rą prowadzimy od 15 lat, jest 8:7 dla  
czerwonych – dodaje.
Tradycją był też niebieski oraz czer-
wony tort przgotowany dla uczestni-
ków siatkarskich zmagań. Odśpiewa-
no także „Sto lat” radnemu Tadeuszo-
wi Piątkowskiemu, który jest pomysło-
dawcą turnieju.
W niedzielę 7 października Miejski 
Dom Kultury w Rumi zaprosił wszyst-
kich mieszkańców na wyjątkowy kon-
cert, również organizowany z okazji 
64. rocznicy nadania praw miejskich. 
W Parafii pw. św. Józefa i Judy Tade-
usza wybrzmiały największe polskie 
i zagraniczne arcydzieła operowe, mu-
sicalowe, a także rozrywkowe.
Przed widownią wystąpili soliści, któ-
rzy na stałe współpracują m.in. z Ope-

„

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

660 731 138

rą Novą w Bydgoszczy, Teatrem Wiel-
kim w Łodzi czy Operą Bałtycką 
w Gdańsku, mający w swoim dorobku 
znaczące sukcesy artystyczne w kra-
ju i za granicą. Wokalistom towarzy-
szyli wybitni instrumentaliści.
– Wybrzmiały dzieła operowe, musi-
calowe i melodie rozrywkowe, kom-
pozycje m.in. G. Donizettiego, S. Mo-
niuszki, L. Bernsteina czy A. L. Web-
bera  – wymienia dyrektor artystycz-
ny i pomysłodawca wydarzenia Ma-
rek Gerwatowski. – Frekwencja 
dopisała, co pokazuje, że tego typu 
koncerty są potrzebne mieszkańcom 
– dodaje.

– mówi Jolanta Król, dyrektor MOSiR.

Rowerzyści  
przejechali  
przez Rumię
Miłośnicy dwóch kółek finał „Rowerowej 
Rumi” uczcili przejazdem przez miasto 
oraz festynem w parku przy Miejskim 
Domu Kultury.

22 września Rumię 
opanowali rowerzyści. 
Wszystko za sprawą fi-
nału projektu „Rowe-
rowa Rumia” realizo-
wanego w ramach Bu-

dżetu Obywatelskie-
go 2018, którego po-
mysłodawczynią była  
radna miejska  
Beata Ławrukajtis.
Uczestnicy Rowerowej 

Rumi wzięli udział 
w przejeździe rowe-
rowym ulicami na-
szego miasta oraz 
festynie zorgani-
zowanym w par-
ku przy Miejskim 
Domu Kultury. Na 
wszystkich czekały 
zestawy gadżetów 
rowerowych oraz  
drobny poczęstunek.
W wydarzeniu wzię-
ły udział całe ro-

dziny, indywidualne 
osoby oraz zorgani-
zowane grupy rowe-
rowe m.in. „Szpry-
cha” prowadzona 
przez Pana Ludwika 
Bacha i działająca 
przy Miejskim Domu 
Kultury   oraz Klub 
Turystyki Rowero-
wej „Sama Rama” 
prowadzony przez 
pana Romana Łu-
czaka.
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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

KUPIĘ lub wynajmę garaż murowany w oko-
licy ul. Zachodniej, tel. 506 705 866

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

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

SPRZEDAM działki budowlane w Żukowie 
pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone dro-
ga utwardzona kostka polbruk. Cena 150zł/
m2, tel. 787 634 165

WYNAJMĘ

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

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

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

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

PRACA

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

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

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

32-LATEK pozna Panią do 47 lat, celem 
stałego związku, tel. 690 526 075 Przemek

PANI lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, 
pozna pana do lat 68, bez nałogów, w celu 
stałego związku, z powiatu wejherowskie-
go, tel. 504 872 835

RÓŻNE

DREWNO opalowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone. Możliwy transport, 
tel. 506 250 477

SIANO, słoma w balotach - 120x150, siano, 

słoma w kostkach z magazynu. Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

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

SPRZEDAM odkurzacz – dmuchawa do 
liści nowy, tel. 694 642 709 

SPRZEDAM pojemnik na chleb, ładny, bia-
ły, owalny 60 zł, tel. 507 486 424

PIŁA tarczowa, drewniana 180 zł. Rozsie-
wacz KOS 430 zł, tel. 606 678 60

SPRZEDAM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

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

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

SPRZEDAM piłeczki – breloczki z rze-
mieniem biało-czerwony oraz Arki Gdynia 
z niebiesko-żółtym, z zapięciem srebrnym 
karabińczyk, tel. 604 947 489

ZADZWOŃ:  

660 731 138

lub NAPISZ:  

d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?

to proste!

Reklama U/2018/RL
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Celem są medale

Orkan od początku sezonu znaj-
duje się w dolnych rejonach ta-
beli. Grający obecnie w Redzie 
(skutek remontu na stadionie 
MOSiR) piłkarze prawdopodob-
nie ponownie będą walczyć o 
utrzymanie w IV lidze.

Po nie najlepszym wrześniu, rum-
ski zespół udanie rozpoczął paź-
dziernik. Orkan pojechał na mecz 
z GKS-em Kolbudy, rywalem w 
walce o utrzymanie. Po pierwszej 
połowie rumianie przegrywali 
2-0, ale pokazali charakter w dru-
giej połowie – strzelili trzy gole i 
zdobyli bardzo ważne trzy punk-
ty. Po tym meczu Orkan zajmo-
wał 15. miejsce w tabeli.

Kolejny mecz odbył się po za-
mknięciu tego numeru, natomiast 
później Orkan rozegra kolejno: 
wyjazdowy mecz z Bytovią II By-
tów (21 października), mecz u 
siebie z Wdą Lipusz (27 paździer-
nika, 14:00, wyjazdowe spotkanie 
ze Stolemem Gniewino (3 listo-
pada) oraz meczu u sibie z Wikę-
dem Luzino (10 listopada).

Rumski zespół w związku z licznymi wydarze-
niami na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji oraz remontem hali I Liceum Ogólno-
kształcącego, zmuszony był rozgrywać swoje 
mecze na hali Powiatowego Zespołu Szkół nr 
4 w Wejherowie. 

Dotychczas hala popularnej wejherowskiej 
„samochodówki” dwa razy była areną meczów 
APS-u – najpierw rumskie siatkarki wygrały 

3-2 z Truso Elbląg, a potem uległy 0-3 z SMS-
-em Police.

Tym razem APS zagra ponownie w Rumi – bę-
dzie to jeden z najprawdopodobniej dwóch 
meczów tego sezonu, który odbędzie się na 
hali MOSiR. Rywalem Akademii będzie Golden 
Orzeł Malbork, z którym rumska drużyna wie-
lokrotnie mierzyła się w przeszłości. Początek 
spotkania w środę o 19:00. 

Z trenerem Akademii Piłki Siatkowej Rumia, Robertem Sawickim rozmawia Krzysztof Grajkowski.

JAKIE ZMIANY ZASZŁY W APS RUMIA 
W OBECNYM SEZONIE?
Mamy bardzo solidną grupę dziewcząt z ze-
wnątrz, pierwszy raz w historii klubu mamy taką 
sytuację, że mamy w klubie aż osiem zawod-
niczek, które nie są rumiankami. Oprócz tego 
znacząco zmieniła się struktura pracy między 
grupami. Mamy treningi łączone, na których 
najzdolniejsze zawodniczki młodsze trenują re-
alizują część treningów z zawodniczkami star-
szymi. Chcemy, by młodsze dziewczęta uczyły 
się od starszych koleżanek.

W ZESPOLE DRUGOLIGOWYM JEST JESZ-
CZE NIŻSZA ŚREDNIA WIEKU NIŻ W PO-
PRZEDNICH LATACH?
Tak, już wcześniej mieliśmy młody skład, a teraz 
odmłodziliśmy go jeszcze bardziej. W naszym 
zespole poza dwiema siatkarkami cała reszta to 
zawodniczki kategorii młodzieżowych.

JAK WYGLĄDA TERMINARZ I PLAN GIER 
ZESPOŁÓW APS?
Drużyny APS grają w lidze juniorek, lidze kade-
tek i lidze młodziczek, a także w II lidze. Dru-
goligowy zespół ma już za sobą kilka meczów, 
juniorki niedawno rozpoczęły rozgrywki, mło-
dziczki wygrały turniej rozstawieniowy i za-
grają w I lidze, a kadetki zaczęły sezon w ubie-
gły weekend. Po tym, jak skończą się ligi mło-
dzieżowe, najlepsze drużyny awansują do fi-
nału wojewódzkiego, a potem od ćwierćfinału 
zaczynają się turnieje Mistrzostw Polski. Ce-

lem są medale w każdej w kategorii młodzieżo-
wej na poziomie wojewódzkim, a potem walka 
o jak najlepsze wyniki na arenie ogólnopolskiej, 
może również walka o medale.

W NAJBLIŻSZYCH WYBORACH SAMORZĄ-
DOWYCH STARTUJE PAN JAK KANDYDAT 
DO RADY POWIATU. DLACZEGO ZDECY-
DOWAŁ SIĘ PAN WYSTARTOWAĆ WRAZ ZE 
WSPÓLNYM POWIATEM?
Z ludźmi związanymi ze Wspólnym Powia-
tem mieliśmy okazję współpracować przy oka-
zji półfinału Mistrzostw Polski, który odbył się 
w Rumi i był dużym sukcesem organizacyj-
nym. Po finale Mistrzostw Polski, które także 
były organizowane w Rumi, padła propozycja, 
aby swoją osobą wesprzeć KWW Wspólny Po-
wiat Gabrieli Lisius. Postanowiłem spróbować 
czegoś nowego, przy czym nie zapominam, że 
wciąż pozostaję trenerem, nauczycielem i wy-
chowawcą.

MOŻNA LICZYĆ, ŻE JEŚLI DOSTANIE PAN 
ZAUFANIE WYBORCÓW TO BĘDZIE SIĘ PAN 
STARAŁ WALCZYĆ O JAK NAJLEPSZE WA-
RUNKI DO UPRAWIANIA SPORTU W POWIE-
CIE?
Jeśli wyborcy zdecydują się oddać na mnie 
swój głos, to będę reprezentować Rumię w tych 
sferach, do których mi najbliżej, czyli sport, re-
kreacja, czy oświata. Liczę jednak, że w pozo-
stałych projektach również będę mógł jak naj-
bardziej pomóc.

APS wraca do domu!
Siatkarki Akademii Piłki Siatkowej Rumia po 
meczach w roli gospodarza rozgrywanych w 
Wejherowie powrócą na halę MOSiR.

Orkan z drugim zwycięstwem
Rumscy piłkarze toczą ciężkie boje w IV li-
dze. Odnieśli jednak niedawno wygraną, któ-
ra poprawiła ich sytuację w tabeli.
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