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Walczą 
ze smogiem

Jeszcze w tym roku Rumia 
zamierza zakupić 5 urzą-
dzeń służących do ciągłe-
go, automatycznego po-
miaru stężeń pyłu PM10. 
Przedsięwzięcie to pozwo-
li utworzyć miejską sieć 
monitoringu jakości po-
wietrza, a uzyskane wyniki 
będą ogólnodostępne.
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Co w numerze?
Oddajemy w Państwa ręce kolejny, dziewiąty już 
numer Expressu Rumskiego. 
W tym wydaniu poruszamy wiele ważnych dla 
mieszkańców spraw. Głównym tematem nu-
meru jest niezmiernie istotna (bo dotyczą-
ca dosłownie każdego) sprawa czystości po-
wietrza i walki ze smogiem – opisujemy, jakie 
działania podjęły i mają zamiar podjąć w przy-
szłości władze miasta. 
Z Expressu Rumskiego każdy może się także 
dowiedzieć, kiedy w mieście zacznie funkcjo-
nować system roweru metropolitalnego MEVO 
i jakie działania w tym zakresie zostały już zre-
alizowane. A skoro już jesteśmy przy rowerach, 
to warto wiedzieć, że w Rumi zainstalowano 
stacje naprawcze dwukołowców, z których bez-
płatnie mogą korzystać rowerzyści. 
Opisujemy ponadto, jak Rumia pomaga potrze-
bującym, ujawniamy, jak będzie wyglądać nowe 
centrum miasta, zamieszczamy także obszerną 
fotorelację z obchodów Narodowego Święta Nie-
podległości - w tym roku wyjątkowego, bo jubi-
leuszowego (świętowaliśmy bowiem 100 roczni-
cę odzyskania niepodległości przez Polskę). 
Zajrzeliśmy też do Wejherowa, gdzie odbył się 
pierwszy po wyborach Konwent Samorządowy 
Powiatu Wejherowskiego. 
Ważną informacją jest niewątpliwie dofinan-
sowanie z funduszy unijnych, jakie miasto po-
zyskało na realizację projektów związanych 
z oświatą i edukacją. Publikujemy też wywiad 
z mieszkanką Rumi, która od lat działa na rzecz 
zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście. 
Nie zapomnieliśmy też o kulturze i rozrywce, na 
naszych stronach zamieściliśmy zatem relacje 
z kilku ważniejszych wydarzeń, jakie miały ostat-
nio miejsce w Rumi. Co jeszcze znajdziecie w na-
szej gazecie? Najlepiej przekonać się samemu. 
Zachęcamy do lektury!

Redaktor prowadzący,
Rafał KoRbut

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia 
miejskich gadżetów zawodnikom oraz ka-
drze trenerskiej drużyny rugby Arka Ru-
mia. Żółto-niebieskim udało się zdobyć 
w tym sezonie tytuł mistrza pierwszej ligi. 
Nagrody i podziękowania wręczali spor-
towcom burmistrz Michał Pasieczny oraz 
przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji 
i Promocji Tomasz Urbaniak-Dzienisz.
– Myślę, że to dla nas wyjątkowo przyjem-
ny i nobilitujący moment. Bardzo dziękuje-
my za to wyróżnienie i otrzymane upomin-
ki. To znak, że jesteśmy dostrzegani i do-
ceniani na forum miasta – mówi Krzysztof 
Bogdanis, trener oraz zawodnik klubu RC 
Arka Rumia. – Traktujemy ten gest jako 
nagrodę za wysiłek, który wkładamy w tre-
ningi oraz rywalizację – dodaje.
Sportowcy odwdzięczyli się burmistrzo-
wi, wręczając medal, który otrzymali zdo-

bywając mistrzostwo pierwszej ligi.
– Mamy wielkie szczęście, że możemy 
się pochwalić taką drużyną. Arka Rumia 
to klub, który nie tylko osiąga wspaniałe 
wyniki sportowe, ale ma również olbrzymi 
wkład w wychowanie dzieci oraz młodzie-
ży w duchu sportu. Są to ludzie zaanga-
żowani także w działania społeczne i cha-
rytatywne, za co bardzo dziękuję – pod-
kreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
Po sportowym akcencie radni przeszli do 
podjęcia ostatnich uchwał, wśród któ-
rych pojawiły się między innymi: przy-
jęcie wieloletniej prognozy finansowej, 
udzielenie dotacji Miejskiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Gdyni na zakup 
drukarki do karetki pogotowia obsługu-
jącej Rumię, a także przyjęcie programu 
współpracy gminy z organizacjami poza-
rządowymi na rok 2019.

Na koniec obrad burmistrz miasta oraz 
przewodniczący rady miejskiej podzięko-
wali całemu zespołowi za zaangażowanie 
we wszelkie działania podejmowane na 
rzecz mieszkańców Rumi.
– To były 4 lata naprawdę ciężkiej i wy-
tężonej pracy, która przyniosła znakomi-
te efekty. Współpraca przebiegała w zgo-
dzie, czego we wcześniejszych latach 
bardzo brakowało – zaznacza Ariel Sinic-
ki, przewodniczący miejskiej rady. – Bar-
dzo dziękuję radnym za ogromne zaanga-
żowanie. Myślę, że do tej pory w Rumi nie 
było takiego zespołu – dodaje.
Samorządowcy otrzymali pamiątkowe 
zdjęcia, albumy oraz zestawy piśmienni-
cze. Przedstawiciele rady również podzię-
kowali zarządowi miasta za dobrą współ-
pracę. Zwieńczeniem sesji było wykona-
nie wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

ostatnia sesja. 
Radni podsumowali 
kadencję

Rumscy radni oficjalnie zakończyli kadencję. Okazją do uroczystego podsumowania mi-
nionych 4 lat była 55. sesja rady. Nie obyło się bez wzruszeń i wyrazów wdzięczności.
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Pomiary stężeń pyłu PM10 [μg/m3] 
oraz benzo(a)pirenu [ng/m3] trwa-
ją w Rumi od października 2015 roku 
i są realizowane, na zlecenie gmi-
ny, przez Agencję Regionalnego Mo-
nitoringu Atmosfery Aglomeracji 
Gdańskiej.
Ponadto w 2017 roku samorząd nawią-
zał współpracę z Politechniką Gdań-
ską, w ramach projektu „e-Pionier”. 
Zespół naukowców podjął się wów-
czas zaprojektowania i zbudowania 
nowoczesnego miernika PM10.
Właśnie dzięki tym działaniom możli-
we stało się stworzenie sieci monito-
ringu jakości powietrza w Rumi. Urzą-
dzenia mają stanąć przy ulicach: So-
bieskiego, Sabata, Kujawskiej, Ko-
ścielnej oraz 1 Maja. Wyniki pomiarów 
będą ogólnodostępne – na interneto-
wej platformie, w czasie zbliżonym do 
rzeczywistego.
Dodatkowym działaniem, podejmo-

wanym przede wszystkim w okresie 
grzewczym, są kontrole pieców prze-
prowadzane przez straż miejską. Ty-
godniowo funkcjonariusze interwe-
niują w takich sprawach około 20 
razy.
Większość kontroli odbywa się tra-
dycyjną metodą, poprzez bezpośred-
nie zajrzenie do kotłowni i pieca. Jeśli 
mundurowi mają jakiekolwiek wątpli-
wości co do paliwa, wówczas pobiera-
ne są próbki popiołu. Funkcjonariusze 
zdobyli niezbędne uprawnienia pod-
czas szkolenia na rzeczoznawców, 
które zostało przeprowadzone w 2017 
roku przez Centralne Laboratorium 
Pomiarowo-Badawcze. Specjalne cer-
tyfikaty uzyskało wówczas 4 strażni-
ków miejskich z Rumi.
– Wynagrodzenie dla zewnętrzne-
go rzeczoznawcy za pobranie próbek 
kosztuje każdorazowo tyle, ile koszto-
wało nas łącznie wyszkolenie 4 straż-

ników. Obecnie płyną więc z tego ko-
rzyści ekonomiczne, prewencyjne 
oraz ekologiczne, bo rzeczywiście 
przekłada się to na czystsze powie-
trze – podkreśla Roman Świrski, ko-
mendant Straży Miejskiej w Rumi.
Funkcjonariusze co roku nakłada-
ją w sezonie grzewczym kilkanaście 
mandatów za spalanie śmieci. Ich wy-
sokość waha się od 20 do 500 zło-
tych, a w przypadku odmowy przyję-
cia grzywny lub gdy sytuacja się po-
wtarza, mundurowi kierują wniosek 
do sądu. W takim przypadku kara fi-
nansowa może wynieść nawet 5000 
złotych. Sankcje te nie wszystkich 
jednak odstraszają.
– Takie interwencje zdarzają się wła-
ściwie w całym mieście, między inny-
mi dlatego potrzebujemy rozbudo-
wanej sieci czujników – podsumowu-
je Roman Świrski, komendant Straży 
Miejskiej w Rumi.

Rumia kontynuuje 
walkę ze smogiem

Jeszcze w tym roku Rumia zamierza zakupić 5 urządzeń służących do ciągłego, au-
tomatycznego pomiaru stężeń pyłu PM10. Przedsięwzięcie to pozwoli utworzyć miej-
ską sieć monitoringu jakości powietrza, a uzyskane wyniki będą ogólnodostępne.
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System Roweru Metropolitalnego jest flagowym i najważ-
niejszym przedsięwzięciem realizowanym w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Ma być to największy i najnowo-
cześniejszy tego typu system rowerów publicznych w Eu-
ropie. Unijne dofinansowanie tego przedsięwzięcia wynosi 
ponad 17 milionów złotych.
Wykonawca, spółka NB Tricity, buduje od podstaw system ro-
werów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicz-
nym i teleinformatycznym. Mevo będzie oparte o rowery IV 
generacji wyposażone w moduły GPS i GSM. Za realizację za-
mówienia wykonawca otrzyma ponad 40 milionów złotych.
Do dyspozycji mieszkańców Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot będą 1244 rowery, a docelowo ma 
ich być ponad 4000. W projekcie uczestniczy 14 gmin, 
w tym Rumia, gdzie stojaki na jednoślady zostały już za-
montowane. Można je znaleźć m.in. przy ul. Ceynowy, Ko-
synierów, Różanej, Krakowskiej, Dąbrowskiego, Kujaw-
skiej oraz przy SKM Janowo.
Wypożyczenie roweru będzie się odbywać za pomocą apli-
kacji mobilnej i zajmie około 15 sekund. Zaletą systemu bę-
dzie jego prostota oraz przystępny cenowo taryfikator. 
W systemie abonamentowym opłata miesięczna nie będzie 

mogła przekroczyć 10 złotych. W cenie użytkownik otrzyma 
każdego dnia 90 minut na przejazdy. Po przekroczeniu limitu 
czasowego rowerzysta będzie ponosił opłatę w wysokości 5 
groszy za minutę. Koszt abonamentu rocznego to nie wię-
cej niż 100 złotych, przy zastosowaniu tych samych zasad 
czasowych, co w opłacie miesięcznej.
Jeśli użytkownik nie będzie chciał skorzystać z opcji abo-
namentowej, koszt jednej minuty wyniesie maksymalnie 
10 groszy. Rower będzie można wypożyczyć i zostawić na 
jednej z 660 stacji postoju. Natomiast za dodatkową opła-
tą jednoślad będzie można zostawić poza stacją.
Realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia mo-
bilności podróżnych i stworzenia atrakcyjnej alternatywy 
wobec środków komunikacji samochodowej. Głównym ce-
lem Roweru Metropolitalnego będzie zwiększenie dostęp-
ności węzłów integracyjnych, umożliwiając szybszą i bar-
dziej komfortową przesiadkę na inny środek transportu 
zbiorowego. Do zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych 
zachęcić mają także stawki wypożyczeń.
Całość sytemu roweru publicznego Mevo ma zostać uru-
chomiona w pierwszej połowie 2019 roku. Umowa na jego 
realizację zostanie zawarta na 6,5 roku od dnia wystarto-
wania przedsięwzięcia.

Mevo stopniowo 
wkracza do Rumi

Zakończył się montaż 23 stacji, przy których stanie 79 wspomaganych elek-
trycznie rowerów publicznych. Miejskie jednoślady pojawią się w Rumi w ramach 
Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo. Projekt ruszy w przyszłym roku.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ 660 731 138

d.bieszke@expressy.pl

W mieście zagościły całoroczne stacje naprawcze, dzięki 
którym każdy może skorzystać z pompki oraz zestawu pod-
stawowych narzędzi. 
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane nie tylko z myślą o ro-
werzystach, ale i posiadaczach wózków dziecięcych oraz in-
walidzkich. Stacje naprawcze są całoroczne – będą cyklicz-
nie konserwowane, dzięki czemu mogą służyć mieszkańcom 
oraz gościom bez względu na warunki pogodowe.
Stacje można znaleźć w czterech lokalizacjach: ul. Staro-
wiejska (dworzec kolejowy), Dębogórska (MOSiR Rumia), ul. 
Gdańska/Częstochowska (rondo rotmistrza Witolda Pileckie-
go), a także ul. Dąbrowskiego/Piłsudskiego (sanktuarium). 
Każdy punkt jest monitorowany.
Łączny koszt pojedynczej stacji, wraz z montażem, to oko-
ło 2 tysiące złotych. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest rad-
na powiatowa Ewa Pasieczna. Realizacja inwestycji stała się 
możliwa, dzięki wsparciu finansowemu lokalnych fundatorów.

Całoroczne stacje 
naprawcze 
zagościły w Rumi
Za mało powietrza w oponach, niedo-
kręcona śrubka czy poluzowany łań-
cuch – te i podobne drobne usterki nie 
powinny już być problemem dla osób 
poruszających się po Rumi. 

Spotkanie z Anną Dziewit Meller, autorką książki pt. 
„Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy” od-
było się w ramach projektu „Siła tkwi w kobiecie”, któ-
ry wpisuje się w świętowanie jubileuszu stulecia odzy-
skania niepodległości, koncentrując się na perspektywie 
kobiecej. W roku 2018 świętujemy bowiem setną roczni-
cę nadania Polkom praw wyborczych.
Autorka przywołała fascynujące życiorysy Polek, które 
miały wpływ na odradzającą się rzeczywistość niepod-
ległej Polski. Naukowczynie, pisarki, podróżniczki, na-
uczycielki, lekarki, które wbrew społecznym ogranicze-
niom pisały historię państwa, którego przez 123 lata nie 
było na mapie. 
Autorka przypomniała, iż niepodległość nie była jedynie 
zasługą umundurowanych mężczyzn, ale także odważ-
nych kobiet, których walka była równie wyczerpująca, 
intensywna i pełna poświęceń. Obrazowo opisała sytu-
ację kobiet na początku XX wieku, wskazała na trudno-
ści i przeciwności, z którymi się wówczas zmagały. 
Tematyka spotkania wciągnęła do żywej dyskusji młodą 
publiczność. Przywołane historie poruszyły wyobraźnię 
młodych czytelników prowokując wiele pytań i refleksji. 

Z kobiecej perspektywy
O odważnych Polkach, którym Polska 
niepodległość wiele zawdzięcza opo-
wiedziała Anna Dziewit Meller w trak-
cie spotkania w Stacji Kultura.
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Nie tylKO PieNiąDZe

Miasto posiada obecnie dwie jednost-
ki, których celem jest działanie na 
rzecz potrzebujących. Są to Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi 
oraz Centrum Integracji Społecznej 
w Rumi. Wyciągają one pomocną dłoń 
poprzez różnego rodzaju dofinanso-
wania, szkolenia oraz próbę znalezie-
nia pracy bezrobotnym mieszkańcom.
Doraźną pomoc stanowi program dys-
trybucji żywności, który jest dostęp-
ny dla wszystkich rumian. Miasto pła-
ci kilkanaście tysięcy złotych rocz-
nie za jej transport z Banku Żywno-
ści do Rumi oraz 140 tysięcy złotych 
rocznie, na mocy umowy podpisanej 
z hufcem ZHP Rumia, za dystrybucję 
wszelkiego rodzaju pożywienia, któ-
re wydawane jest w siedzibie harce-
rzy na Zagórzu.
Gmina podpisała z harcerzami rów-
nież umowę na przygotowanie, do-
starczenie i wydawanie jednodanio-
wych gorących posiłków osobom ko-
rzystającym z pomocy MOPS-u. Jest 
to od 70 do 100 posiłków dziennie 

przez 7 dni w tygodniu. Tylko w 2017 
roku miasto przeznaczyło na ten cel 
około 300 tysięcy złotych.

tu NiKt Nie jeSt SAM

Miasto zleca także, m.in. poprzez 
granty i różnego rodzaju dofinanso-
wania, organizowanie uroczystości 
i spotkań dla potrzebujących, w tym: 
śniadania wielkanocnego (umowa ze 
stowarzyszeniem „Nasza Rumia”), 
Dnia Dziecka (dla podopiecznych sto-
warzyszenia „Pomóż Sąsiadowi”) czy 
też kolacji wigilijnej dla osób samot-
nych i ubogich (organizatorami są 
MOPS oraz stowarzyszenie „Pomóż 
Sąsiadowi”).
Rumia stara się także zapewnić schro-
nienie i opiekę mieszkańcom, którzy 
w wyniku losowego zdarzenia, np. po-
żaru, znaleźli się nagle bez dachu na 
głową. W takich sytuacjach, w ramach 
umowy zawartej z harcerzami, pogo-
rzelcy mogą zamieszkać w siedzibie 
hufca. W tym roku miasto przezna-
czyło na ten cel ponad 10 tysięcy zło-
tych.

luDZie O DObRych 
SeRcAch

Jest także wiele mniejszych dzia-
łań, organizowanych we współpracy 
z gminą lub miejskimi jednostkami. Są 
to różnego rodzaju zbiórki darów, pie-
niędzy, żywności oraz krwi. Ostatnim 
przedsięwzięciem tego typu jest pro-
jekt „Wioska dobra”, w ramach które-
go, co niedzielę, przy ulicy Ślusarskiej 
2, wydawana jest gorąca zupa, herba-
ta, kanapki, ciasta, owoce, a także cie-
pła odzież. Projekt został zainicjowa-
ny przez mieszkańców, a wspiera go 
m.in. MOPS i Stowarzyszenie „VIDES” 
Polska.
– Regularne wydawanie posiłków 
przez mieszkanki Rumi to tylko jeden 
z elementów tej akcji, ponieważ celem 
nadrzędnym jest wyprowadzenie osób 
potrzebujących z bezdomności – pod-
kreśla Piotr Wittbrodt, zastępca bur-
mistrza Rumi. – Ten projekt to tylko 
jeden z przykładów na to, że miasto 
jest pełne dobrych ludzi, który chęt-
nie niosą pomoc drugiemu człowieko-
wi – podsumowuje.

Jak Rumia pomaga 
potrzebującym?

Wraz z nadejściem okresu jesienno-zimowego pojawia się wiele kłopotów, a główną ich 
przyczyną jest spadek temperatury. W tym czasie osoby ubogie i bezdomne szukają bez-
piecznego schronienia. Pomoc najbardziej potrzebującym, nie tylko w tym okresie, to je-
den z obowiązków gmin. Jakie działania w tym zakresie podejmuje Rumia?

fot. UM Rumia
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Dnia 13 listopada oficjalnie zainaugurowano trzecią edycję 
Powiatowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który tradycyj-
nie wpisuje się w obchody Światowego Tygodnia Przedsię-
biorczości. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim 
do młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu 
wejherowskiego. W tym czasie organizowane są m.in. wy-
kłady, warsztaty tematyczne, spotkania z przedsiębiorcami, 
a także konkursy, wizyty studyjne i edukacyjne w trójmiej-
skich uczelniach, inkubatorach przedsiębiorczości, a także 
organizacjach i instytucjach wspierających rozwój biznesu.
W ramach tegorocznych obchodów w wejherowskim staro-
stwie odbyła się konferencja skierowana do przedsiębior-
ców, samorządowców oraz dyrektorów szkół, której tema-
tem przewodnim był rozwój przedsiębiorczości. 
Podczas spotkania zespół badawczy Wyższej Szkoły Admi-

nistracji i Biznesu w Gdyni przedstawił wyniki prac studyj-
nych nad „Strategią Rozwoju Przedsiębiorczości w Powie-
cie Wejherowskim w latach 2018-2028”. Dokument powstał 
jako efekt współpracy zawartej w lutym tego roku przez 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie i Powiatową Radę 
Przedsiębiorczości z Wyższą Szkołą Administracji i Bizne-
su im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
W temat spotkania wprowadził zebranych przewodniczący 
Powiatowej Rady Przedsiębiorczości przy Staroście Wejhe-
rowskim Leszek Glaza. Następnie głos zabrał rektor WSAiB dr 
Tomasz Białas, który przedstawił zakres przeprowadzonych 
badań i analiz, a także objaśnił metodologię gromadzenia da-
nych. Omówienia poszczególnych działów opracowania doko-
nali członkowie zespołu badawczego: dr hab. Tomasz Kawka, 
dr Waldemar Kunz i dr Katarzyna Osiecka-Brzeska.

Przedstawione badania i wnioski posłużą do wytyczenia 
kierunków strategii rozwoju przedsiębiorczości w powiecie 
oraz będą ważnymi wskazówkami dla samorządowców, ka-
dry dyrektorskiej szkół zawodowych i branżowych, a tak-
że przedsiębiorców z naszego terenu zainteresowanych 
wspieraniem i rozwojem szeroko rozumianej przedsiębior-
czości lokalnej. 
– Badania posłużą do przygotowania praktycznej strate-
gii, która przełoży się na cele i zadania krótko oraz dłu-
goterminowe oraz pozwolą wyznaczyć działania niezbęd-
ne do stworzenia atrakcyjnych perspektyw rozwoju dla na-
szej młodzieży wraz z zapewnieniem optymalnych warun-
ków do zakładania, prowadzenia i rozwijania lokalnych ini-
cjatyw gospodarczych – podkreśla Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Powiat stawia na rozwój 
przedsiębiorczości

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się konferencja inaugurująca Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości. Spotkanie 
połączono z Konwentem Samorządowym Powiatu Wejherowskiego. Podczas wydarzenia zaprezentowano pierwsze wyniki badań 
zespołu naukowego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, których efektem jest opracowanie założeń strategii rozwoju 
przedsiębiorczości w powiecie na najbliższe lata.

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych 
szkoleń, dzięki którym chętni dowiedzą się, jak sprawnie i bez-
piecznie funkcjonować w internecie.
W ramach projektu sfinansowane zostaną bezpłatne kursy, 
których głównym założeniem jest zwiększenie grupy świadomych 
i kompetentnych użytkowników internetu oraz e-usług publicz-
nych, osób zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, 
biznesowe, administracyjne, a także społeczne – w bezpieczny 
i legalny sposób, przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 25. rok 
życia, w tym: osoby niepełnosprawne, rolnicy, osoby ze specjal-
nymi potrzebami szkoleniowymi, a także seniorzy. Gmina oferuje 

bezpłatne wsparcie w postaci szkoleń: „Rodzic w internecie”, 
„Moje finanse i transakcje w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Kultura 
w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną 
stronę internetową (blog) „, a także „Mój biznes w sieci”.
Wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie, 
powinny się skontaktować z Wydziałem Spraw Społecznych (nr 
tel. 58 679-65-39) lub osobiście odwiedzić siedzibę Urzędu Miasta 
w Rumi (ul. Sobieskiego 7), pokój 010.
Program jest finansowany i realizowany w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 
III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Sprawnie i bezpiecznie w internecie
trwa nabór do projektu „ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju 
kompetencji cyfrowych”, na którego realizację miasto zdobyło 150 tysięcy złotych. 
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W tym modelu to partner gwarantuje sfinansowanie 
obiektu oraz zagospodarowanie przestrzeni, a gmi-
na zapewnia grunt. Wykonana została wstępna wi-
zualizacja inwestycji. 
Nowy urząd ma powstać w obrębie skrzyżowania 
ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej. Wkrótce zosta-
nie ogłoszony przetarg w formie dialogu konkuren-
cyjnego, który wyłoni wykonawcę.
Przedsięwzięcie zakłada również m.in. budowę ko-
lejnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 

Zagórskiej Strugi, rozbudowę skrzyżowania ul. Dą-
browskiego i Starowiejskiej w celu uzyskania więk-
szej przepustowości, stworzenie szeregu bezpłat-
nych miejsc parkingowych oraz otwarcie dodatko-
wych lokali usługowych, a wszystko ma być wkom-
ponowane w otaczającą zieleń oraz rzekę.
Budowa magistratu ma być pierwszym krokiem do 
kształtowania centrum kulturalno-społecznego 
Rumi. Przewidywana wartości inwestycji to około 
25 milionów złotych.

tak będzie 
wyglądać nowe 
centrum miasta

Gmina jest coraz bliżej budowy nowego ratusza w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego, czyli tzw. PPP. 

g w e 2 4 . P l
I n fo rmac je 
z  c a ł e g o  p ow i a t u !

Dr inż. Przemysław Kowal pracuje w Katedrze Inżynierii Sani-
tarnej Wydziały Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice 
Gdańskiej. Tytuł doktora uzyskał w 2016 roku na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Biologii. Magi-
strem inżynierem został w 2009 roku na Uniwersytecie Warmiń-
sko-Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Ochrony Środowiska 
i Rybactwa. Jego tematyką badawczą jest mikrobiologia syste-
mów oczyszczania ścieków i analityka składu ścieków przemysło-
wych i komunalnych oraz usuwanie, odzysk substancji biogen-
nych z materiałów odpadowych i ścieków a także kontrola emisji 
gazów cieplarnianych. Wolny czas spędza z żoną i dzieckiem.
Niestety Przemysław Kowal poległ na dziewiątym pytaniu za 
kwotę 125.000 zł, które brzmiało: „Ten filozof związany głównie 
z kręgiem Radia Maryja przedstawiał się jako rzymski katolik 
niewierzący”. Wycofał się z odpowiedzi i ostatecznie zdobył 
75.000 zł. (DD)

MiesZkaniec ruMi 
wystąpił w Milionerach
Mieszkaniec Rumi wystąpił w popular-
nym teleturnieju Milionerzy, który po-
dzielony został na dwa odcinki. 

Wykonanie 600 metrów kwadra-
towych nawierzchni z kostki bru-
kowej kosztować będzie ok. 145 
tys. zł. Prace na odcinku od ulicy 
Starowiejskiej do mostku nad 
Zagórską Strugą (ulica Torowa) 
powinny zakończyć się w grudniu 
tego roku. Prace będą prowadzo-
ne w taki sposób, by

umożliwić okolicznym mieszkań-
com swobodny dostęp do swoich 
nieruchomości.
W razie pytań lub wystąpienia nie-
przewidzianych trudności, należy 
się skontaktować z Wydziałem 
Inżynierii Miejskiej (tel. 58 679 
65 43) lub z radnym Krzysztofem 
Woźniakiem (tel. 666 169 049).

Zbudują nowy chodnik
Rozpoczęły się prace związane z moderni-
zacją chodnika przy ulicy Abrahama.

fo
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ZDJĘCIA: UM Rumia
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Niedzielne uroczystości (11 listopada) rozpoczęły 
się o godzinie 12:30 przy pomniku J. Wybickiego 
i H. Derdowskiego, gdzie kwiaty złożyli wspólnie 
zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt oraz prze-
wodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki. Natomiast 
o godzinie 13:00 rozpoczęła się msza święta w in-
tencji ojczyzny w Sanktuarium NMP Wspomoże-
nia Wiernych.
Kilkanaście minut po nabożeństwie spod świątyni 
ruszyła parada, w której  uczestniczyli: harcerze, 
członkowie stowarzyszenia „Gdyński Szwadron 
Krakusów”, aktor odgrywający marszałka Piłsud-
skiego, Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej 
„Chorągiew Jakuba Wejhera”, zabytkowe pojaz-
dy, wozy strażackie, Orkiestra Dęta Gminy Wej-
herowo, żołnierze 18. Wojskowego Oddziału Go-
spodarczego, członkowie grupy rekonstrukcyjnej 
Task Force 41, przedstawiciele władz, uczniowie, 
nauczyciele, przedszkolaki oraz chętni mieszkań-
cy. Nie obyło się bez powiewu flag, patriotycz-
nych pieśni, radosnych okrzyków oraz echa licz-
nych klaksonów.
Po przemarszu, który zakończył się na Placu 
Wolności, wszyscy mogli wysłuchać przemówień 
i apelu wygłoszonego ku czci poległych bohate-
rów, a także uczestniczyć w posadzeniu „Dębu 
Wolności”, pod którego korzeniami złożono kap-
sułę czasu. Zwieńczeniem uroczystości była sal-
wa honorowa, wystrzał armatni oraz wypuszcze-
nie okolicznościowych balonów.
– Jestem dumny, że pomysł wspólnego oraz zgod-
nego obchodzenia naszego najważniejszego świę-
ta, udaje nam się razem z burmistrzem Michałem 
Pasiecznym skutecznie realizować w Rumi – pod-
kreśla Ariel Sinicki, przewodniczący rady miejskiej. 
– Jestem także bardzo dumny z naszych mieszkań-
ców, że tak licznie uczestniczyli w uroczystościach. 
Poprzeczka przed przyszłorocznymi obchodami 
powieszona jest bardzo wysoko – podsumowuje.
Popołudniowe atrakcje czekały na terenie Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Właśnie tam 
mieszkańcy mogli zapoznać się ze sprzętem mili-
tarnym pochodzącym z różnych epok, posmako-
wać wojskowej grochówki, a także wysłuchać kon-
certu pieśni patriotycznych pt. „Dla Niepodległej”. 
W hali MOSiR wystąpił Chór Cecylia oraz Pomorska 
Orkiestra Symfoniczna pod kierunkiem Krzysztofa 
Brzozowskiego.

Wspólnie 
świętowali 
100-lecie 
Niepodległej

Mieszkańcy Rumi tłumnie uczestniczyli w obchodach związanych z 100. roczni-
cą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wszystkich, którzy chcieli uczcić 
ten patriotyczny jubileusz, czekała m.in. uroczysta parada, gorący poczęstu-
nek, stoiska z wojskowym orężem oraz koncert. 

Z tej okazji w Stacji Kultura odbył się koncert pol-
skiej muzyki międzywojennej pt. „Powróćmy jak za 
dawnych lat” , który dedykowany został dzielnym 
i odważnym prababkom oraz  wszystkim kobietom, 
które aktywnie zmieniają świat na lepsze.
Wystąpili wybitni muzycy: zespół BELLCANTI 
(w składzie: Karolina Sołomin, Maria Malinowska 
i Magdalena Chmielecka), tenor Marek Gerwatowski 
oraz pianista Mateusz Lipiński, którzy przywołali 
czas ekscytacji i nadziei, towarzyszących Polkom 
i Polakom sto lat temu.
Ten wyjątkowy koncert przyciągnął tłum słuchaczek 
i słuchaczy, którzy wypełnili przestrzeń wypoży-
czalni po brzegi. Oczarowana publiczność aktywnie 
uczestniczyła w wydarzeniu włączając się do wspól-
nego śpiewania szlagierów muzyki międzywojennej.  
Natomiast panie, których wkład w kształtowanie 
życia społecznego i kulturalnego został dostrzeżony 
i doceniony, były niezwykle wzruszone. 
Bibliotekarki i bibliotekarze zadbali ponadto 
o zbudowanie nastroju lat  powojennych. Przed 
koncertem odbyły się bowiem warsztaty stylizacji 
retro, w trakcie których uczestnicy mieli okazję 
własnoręcznie przygotować  dekoracje  inspirowane 
latami dwudziestymi minionego wieku. Stylizacje 
wzbogaciły koncert, który stał się wyjątkową okazją 
by doświadczyć magii okresu powojennego.
Koncert poprowadził znakomity Marek Gerwatowski, 
który wprowadził publiczność w ideę wydarzenia.

Muzyczna podróż 
w przeszłoŚĆ
w stulecie nadania Polkom 
pełnych praw wyborczych 
oraz w stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
rumska biblioteka zaprosi-
ła mieszkańców miasta w mu-
zyczną podróż do lat dwudzie-
stych minionego wieku.
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W spotkaniu, odbywającym się w Miej-
skim Domu Kultury w Rumi, uczestniczy-
li m.in. nauczyciele oraz przedstawiciele 
władz miasta i województwa.
Celem obu projektów jest poprawa ja-
kości edukacji szkolnej i przedszkol-
nej, a także podniesienie kwalifikacji na-
uczycieli.
– Oba te przedsięwzięcia przyniosły ko-
rzyści w postaci nowego sprzętu, który 
jest ogromną pomocą w edukacji dzie-
ci. Wielu nauczycieli podniosło też swo-
je kompetencje i kwalifikacje, a dodatko-
wych godzin lekcyjnych było łącznie 11 
tysięcy. To wszystko umożliwia rozwój 
naszym dzieciom i młodzieży – zauważa 
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
Realizacja projektów nie byłaby jednak 
możliwa bez unijnych pieniędzy. Miastu 
udało się pozyskać na ten cel ok. 5 mln 
zł. Efekty są widoczne gołym okiem.
– Widzimy, to mówię z perspektywy de-
partamentu rozliczającego i sprawdza-
jącego Rumię, że te projekty są dobrze 
realizowane. Opiekunowie i koordyna-
torzy nie mają uwag i to jest chyba naj-
lepsze świadectwo na to, że działania 
podjęte w ramach tych dwóch przedsię-
wzięć były odpowiednio przemyślane – 
mówi Marcina Fuchs, zastępca dyrekto-
ra departamentu europejskiego fundu-
szu społecznego w urzędzie marszał-

kowskim.
– Powiem krótko. Są to dwa bardzo do-
bre projekty edukacyjne. Wiem, co mó-
wię bo 12 lat zajmuje się wdrażaniem 
środków europejskich w województwie 
pomorskim – podkreśla Wiesław Bycz-
kowski, wicemarszałek województwa 
pomorskiego.
Na zakończenie spotkania włodarze po-
dziękowali i wręczyli upominki pracow-
nikom urzędu oraz pedagogom, którzy 
byli zaangażowani w realizację obu pro-
gramów.
Projekt „Super przedszkolaki w Rumi 
– podniesienie jakości edukacji przed-
szkolnej” ruszył 1 września 2017 roku, 
a zakończy się 31 września 2019 roku. 
Przedsięwzięcie skierowane jest do 
dzieci w wieku przedszkolnym, nauczy-
cieli z oddziałów przedszkolnych oraz 
rodziców. Każda z placówek biorących 
udział w projekcie została wyposażona 
w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ICT, 
w tym: tablice multimedialne, interaktyw-
ną podłogę, laptopa z oprogramowaniem 
oraz rzutnik. W roku szkolnym 2017/2018 
– 691 dzieci z 7 placówek oświatowych 
skorzystało z zajęć dodatkowych. Plano-
wane są także szkolenia dla nauczycie-
li. Wartość projektu to ponad 2,7 milio-
na złotych, z czego 85% stanowiło unij-
ne dofinansowanie pozyskane w ramach 

RPO WP 2014-2020.
Od września 2017 roku do czerwca 2018 
roku uczniowie klas podstawowych, gim-
nazjalnych i licealnych z rumskich szkół 
uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, 
realizowanych w ramach projektu „Po-
ciąg do edukacji – podniesienie jakości 
edukacji poprzez wzrost poziomu kom-
petencji kluczowych wśród uczniów 
i kwalifikacji nauczycieli”. Były to m.in. 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wy-
równawcze i rozwijające z: matematy-
ki, języka angielskiego i przedmiotów 
przyrodniczych, a także koła zaintere-
sowań z informatyki i przedsiębiorczo-
ści. Projektem objętych było ponad 1950 
uczniów. Natomiast nauczyciele mogą 
korzystać z dofinansowania do studiów 
podyplomowych oraz szkoleń podno-
szących ich kwalifikacje zawodowe. Z tej 
formy wsparcia skorzystało ponad 250 
osób. „Pociąg do edukacji” umożliwił 
również stworzenie sal multidyscyplinar-
nych w każdej ze szkół objętych inicjaty-
wą. W ramach projektu zakupiono rów-
nież pomoce dydaktyczne. Dzięki temu 
projektowi do rumskich placówek oświa-
towych trafiło łącznie ponad 2,5 miliona 
złotych. Projekt kończy się 31 paździer-
nika, jednak sprzęt i pomoce dydaktycz-
ne wykorzystywane będą podczas dal-
szej edukacji uczniów.

unijne miliony 
na edukację

Ponad 2,5 tysiąca dzieci i młodzieży zostało objętych projektami „Super przedszko-
laki” oraz „Pociąg do edukacji”, którym poświęcono specjalną konferencję. 

Jeśli jesteś kobietą w wieku 50 - 69 lat, jesteś ubez-
pieczona, nie byłaś leczona z powodu raka pier-
si a także nie miałaś wykonanej mammografii w ciągu 
ostatnich 2 lat lub jesteś w grupie ryzyka i otrzymałaś 
w roku poprzednim wynik ze wskazaniem do wykona-
nia mammografii po 12 miesiącach - skorzystaj z bez-
płatnych badań mammograficznych. 
Badania przeprowadzane są w ramach Programu Pro-
filaktyki Raka Piersi refundowanych przez NFZ. Panie 
mogą w nich wziąć udział bezpłatnie, bez skierowania 
lekarskiego, na obszarze całej Polski, niezależnie od 
swojego miejsca zamieszkania.
Badaj się co dwa lata, przestrzegaj terminów! Syste-
matyczne i regularne badania mammograficzne umoż-
liwiają wykrycie zmian nowotworowych w ich wczesnej 
fazie, pozwalając rozpocząć natychmiastowe i sku-
teczne leczenie, które daje niemal 100 % gwarancję 
powrotu do zdrowia.
Mammografia jest całkowicie bezpieczna. 
Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić 
uprawnienie do badania zarejestruj się wcześniej pod 
nr tel. 58 666 24 44 lub na www.mammo.pl/formularz. 
Wszystkie panie uczestniczące w badaniu otrzymają 
prezent w postaci próbek kosmetyków..

Nie odkładaj profilaktyki na później! Zgłoś się na 
najbliższe badania mammograficzne w mobilnej 
pracowni mammograficznej (mammobusie) LUX 
MED,  które odbędą się w miejscowościach:

ReDA•  - 5 grudnia, plac przy Zespole Szkół nr 1, 
 ul. Łąkowa 36/38
RuMiA•  - 6 grudnia, parking przy Hali   
Widowiskowo-Sportowej MOSiR, ul. Mickiewicza 49
luZiNO•  - 7 grudnia, przy Hali Widowiskowo   
- Sportowej, ul. Mickiewicza 22
wejheROwO•  - 11 grudnia, przy Centrum Handlowym 
Kaszuby, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28
ŁęcZyce•  - 12 grudnia, przy budynku szkoły,   
ul. Topolowa 1 
liNiA•  - 12 grudnia, plac przed Urzędem Gminy,  
ul. Turystyczna 15

Przebadaj się 
jeszcze 
w tym roku!
to ostania w tym roku szansa na 
skorzystanie z bezpłatnych badań 
mammograficznych. 

BĄdź nA BiEżĄcO!
/Expressy.pl
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PROjeKt, KtóRegO jeSt PANi AutORKą, ReAli-
ZOwANy jeSt cO ROKu, OD DRugiej eDycji bO w 
RuMi. RówNież cO ROKu uDAje Się PANi ZDObyć 
ZNAcZNą cZęść gŁOSów. jAK tO Się DZieje?

Celem mojego projektu jest przede wszystkim zapobie-
ganie bezdomności zwierząt. Od początku cieszył się 
on dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, już 4 
lata temu zdobył pierwsze miejsce wśród projektów pro-
społecznych, więc jak widać nie tylko mi na tym zależy. 
Mieszkańcy naszego miasta to empatyczni ludzie, któ-
rzy, chcą zapobiec bezsensownemu cierpieniu niechcia-
nych zwierząt.
 
 
PAtRZąc NA PANi ZAANgAżOwANie, cZy MOżNA 
tu Mówić O ReAliZAcji PewNegO RODZAju Mi-
Sji?
 
Myślę, że tak. Od zawsze w moim domu pomagaliśmy 
porzuconym psom i kotom, od 9 lat zajmuje się tym pro-
fesjonalnie jako wolontariuszka Pomorskiego Kociego 
Domu Tymczasowego. Dopiero podczas czynnej dzia-
łalności na rzecz zwierząt, zobaczyłam jak wielka jest 
skala problemu. Pod każdym blokiem i na każdej ulicy 
żyją wolno bytujące koty, a do schronisk codziennie tra-
fiają dziesiątki zwierząt. Po kliku latach ratowania kotów 
i psów, zdałam sobie sprawę, że większej ich liczbie nie 
jestem już w stanie pomóc, a problem wciąż narasta. Fun-
dacje, domy tymczasowe i schroniska dla zwierząt są po 
prostu przepełnione. Zwierzęta stłoczone są w ciasnych 
klatkach lub na małej powierzchni, co uniemożliwia za-
spokojenie ich podstawowych potrzeb gatunkowych. 
Trzeba także podkreślić, że co drugi kot i co czwarty pies 
umiera w polskich schroniskach, a większość tych, które 
przeżyją, nigdy nie znajdzie domów. Niestety, zwierząt 
jest dużo więcej niż chętnych do ich przygarnięcia. Wła-
śnie dlatego sterylizacja i kastracja zwierząt, a także ich 
czipowanie to jedyna skuteczna metoda zapobiegania 

bezdomności zwierząt.
 
jAKie KORZyści PRZyNOSi ReAliZAcjA tegO 
PROjeKtu MieSZKAńcOM ORAZ gMiNie?
 
Oprócz tego, że mieszkańcy miasta, będący jednocze-
śnie właścicielami zwierząt, mogą skorzystać z bezpłat-
nych zabiegów, to na realizacji programu skorzystają 
także ci, którzy nawet nie lubią zwierząt – będzie ich po 
prostu mniej. Nie ma nic przyjemnego w widoku bezdom-
nego, wałęsającego się po ulicy, chorego kota czy psa. 
Dzięki temu, że zwierząt bezdomnych jest mniej, również 
służby, takie jak policja czy straż miejska, mają mniej 
pracy związanej ze zwierzętami. Oprócz najważniejszej 
dla mnie korzyści, czyli ograniczenia cierpienia zwierząt 
poprzez zmniejszenie ich niekontrolowanego rozrodu, 
miasto realnie oszczędza pieniądze. Każda gmina ma 
obowiązek uchwalać program zapobiegania bezdomno-
ści i opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Rumia co roku 
wydaje na ten cel 150 tys. zł, a dzięki kilkuletniej akcji 
sterylizacji i kastracji, środki te będzie można ograniczyć, 
a resztę wydać na inne, bardziej pożądane przez miesz-
kańców zadania.
 
Z jAKiM ZAiNteReSOwANieM wŁAścicieli Zwie-
RZąt DOMOwych SPOtyKA Się teN PROjeKt już 
PODcZAS ReAliZAcji?
 
Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, a środki wykorzystywane są bardzo szyb-
ko. W tym roku akcja ruszyła w lutym, a pieniądze skoń-
czyły się już w połowie wakacji. 
 
cO POwiNieN wieDZieć wŁAściciel cZwORONO-
gA, KtóRy chce SKORZyStAć Z beZPŁAtNej Ste-
RyliZAcji lub KAStRAcji?
Kolejna akcja rusza z początkiem 2019 roku. Aby móc 
skorzystać z bezpłatnego zabiegu, mieszkaniec Rumi 
musi wypełnić wniosek właściciela na wykonanie zabie-

gu, który jest dostępny na stronie internetowej urzędu 
oraz bezpośrednio w urzędzie. Z wypełnionym formula-
rzem należy się udać do Wydziału Polityki Gospodarczej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, celem wstępnej 
weryfikacji. Tam mieszkaniec będzie zobowiązany do 
okazania dowodu tożsamości, natomiast w przypadku, 
gdy zabieg będzie dotyczyć psa – zostanie dodatkowo 
poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego 
posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliź-
nie. Z pozytywnie zweryfikowanym przez urząd formu-
larzem, należy udać się do jednego z biorących udział 
w projekcie gabinetów weterynaryjnych, gdzie po wizy-
cie kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin zabiegu ste-
rylizacji lub kastracji zwierzęcia. 
 
cZy Myśli PANi O PODjęciu KOlejNych PODOb-
Nych DZiAŁAń NA RZecZ ZwieRZąt?
 
Na pewno w przyszłym roku także złożę projekt stery-
lizacji i kastracji zwierząt do Budżetu Obywatelskiego 
Rumi i już teraz serdecznie proszę mieszkańców o głosy. 
Ideą zapobiegania bezdomności poprzez wykonywanie 
sterylizacji i kastracji oraz czipowania chciałabym za-
razić kolejne miasta, nie tylko poprzez budżety obywa-
telskie, ale także poprzez wprowadzenie systemowych 
rozwiązań dla każdej gminy.

cO PORADZiŁAby PANi OSObOM, KtóRe chcą ZA-
PROPONOwAć wŁASNe iNicjAtywy w KOlejNej 
eDycji buDżetu ObywAtelSKiegO w RuMi. jAKi 
jeSt PRZePiS NA SuKceS?

Liczy się dobry pomysł. Taki projekt broni się sam, trafia 
w potrzeby dużej części społeczeństwa. Oczywiście bar-
dzo ważne jest również zaangażowanie wnioskodawcy 
i jego ciężka praca podczas dwóch tygodni głosowania. 
W moim przypadku to się sprawdza, za co jeszcze raz 
ogromnie dziękuję wszystkim, którzy oddali swój głos na 
projekt „Sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich”.

od lat zapobiega 
bezdomności zwierząt

Wywiad z Marleną Pindras, autorką projektu pt. „Sterylizacje i kastracje zwierząt właścicielskich”, 
który zdobył najwięcej głosów w Budżecie Obywatelskim 2019 w Rumi.

euro styl dla Młodzieży ruMi
z prograMeM „KiM będę?”
euro Styl po raz 
kolejny przybli-
żył młodzieży pro-
fesję dewelope-
ra. w ramach cy-
klicznej akcji „Kim 
będę?” ekspert-
ki reprezentujące 
firmę spotkały się 
z uczniami Szkoły 
Podstawowej Nr 9 
w Rumi.

Zajęcia z uczniami klas VIII poprowadziły 
Magdalena Reńska, Dyrektor Zarządzają-
ca i członek zarządu  oraz Monika Schulz, 
Kierownik Projektu w Dziale Marketingu 
Euro Styl, które opowiedziały o specyfice 
pracy w branży deweloperskiej. 
– Zaangażowanie społecznie wpisane 
jest w nasze działania od zawsze. Ma to 
odzwierciedlenie naszym programie „Je-
steśmy Fair”, którego jednym z podsta-
wowych filarów systemu wartości jest od-
powiedzialność za społeczność lokalną. 
Cieszymy się bardzo, że możemy wes-
przeć społeczność Rumi poprzez współ-
pracę ze szkołą podstawową nr 9 w za-
kresie naszego programu edukacyjnego 
„Kim będę?” – mówi Magdalena Reńska. 
Celem akcji „Kim będę?” jest edukowa-
nie dzieci i młodzieży w zakresie no-
wych zawodów pojawiających się na 
rynku pracy. 

Debiut w RuMi

W tym roku Euro Styl zadebiutował na 
rynku rumskim i rozpoczął sprzedaż 
mieszkań na osiedlu Locus zlokalizowa-
nym na skrzyżowaniu ulic Stoczniowców 
i Dąbrowskiego w dzielnicy Janowo. Lo-
kalizacja osiedla sprzyja szybkiemu do-
jazdowi do Gdyni, jednocześnie zachę-
cając do wypraw nad morze i kaszubskie 
jeziora. Inwestycja to zespół czterech 
atrakcyjnie zaprojektowanych budyn-
ków mieszkaniowych, których wyso-
kość sięga czterech pięter z miejscowy-
mi podwyższeniami do pięciu. Locus ce-
chuje także doskonale zaprojektowane 
zieleń i mała architektura, które tworzą 
przyjazną do życia przestrzeń miejską. 
Termin realizacji pierwszego etapu prze-
widziano na I kwartał 2020 roku.
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Była to już 30. edycja festiwalu, dla którego inspiracją jest po-
stać, działającego przez 26 lat na terenie Rumi, wybitnego mu-
zyka i kompozytora, wielkiego patrioty, humanisty i wycho-
wawcy młodzieży, salezjanina ks. prof. Stanisława Ormińskie-
go. W ramach festiwalu, tradycyjnie, przeprowadzone zostały 
trzy konkursy: organowy, zespołów chóralnych oraz na najlep-
sze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim.
Wśród zespołów chóralnych najlepsze okazały się kolejno: Aka-
demicki Chór Politechniki Gdańskiej (złoty dyplom), Chór Ka-

meralny „Sirenes” (srebrny dyplom) oraz Chór „Nadzieja” z Na-
kła (srebrny dyplom). Grand prix zostało przyznane Chórowi 
Dziewczęcemu „Skowronki” z Poznania.
– Najpierw zaczarowaliśmy publiczność i jury „De profundis”, 
a potem przenieśliśmy w inny świat muzyki cerkiewnej, śpiewa-
jąc „Nynie Otpuszczajeszczy” – piszą na facebookowym profi-
lu członkowie Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej. – 
„Conversion of Saul” w naszym wykonaniu bez wątpienia za-
skoczyło publiczność i pokazało, że potrafimy pokazać pazur. 

Za nami kolejny festiwal 
muzyki religijnej

Jednym z październikowych wydarzeń był jubileuszowy XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej 
im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. Gwiazdą wydarzenia, które odbywało się od 25 do 27 października 

w Sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych, była Kasia Moś z chórem Gospel Joy.

Dopełnieniem naszego występu było „Battle of Jericho” o zde-
cydowanie bardziej wesołym charakterze. Zróżnicowany reper-
tuar pozwolił nam na pokazanie się z wielu stron. Wszystko zo-
stało docenione i podsumowane wręczeniem nam złotego dy-
plomu – dodają.
Kategorię zespołów kameralnych zdominował Zespół Wokalny 
„Minimus” z Poznania (złoty dyplom). Zaraz po nim uplasował 
się Chór Żeński „Cartusia” z Kartuz (srebrny dyplom), a podium 
zamknął Chór Kameralny CK 105 z Koszalina (srebrny dyplom).
Nagroda za najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku ka-
szubskim została przyznana Chórowi Kameralnemu „Sirenes” 
z Warszawy. Natomiast puchar prezesa Rady Chórów Kaszub-
skich za wykonanie utworu w języku kaszubskim otrzymali 
członkowie Chóru „Nadzieja” z Nakła.
W finałowym etapie konkursu muzyki organowej wystąpiło 
trzech wykonawców. Jury zdecydowało, że na pierwszą nagrodę 
zasłużył Mateusz Kozieł z Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Drugie miejsce zdobył Maciej Lewandowicz z Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu, a podium zamknął Jakub Moneta ze Społecz-
nej Szkoły Muzycznej II stopnia w Świdnicy.
Na publiczność, oprócz występów konkursowych, czekał rów-
nież koncert muzyki gospel w wykonaniu Kasi Moś oraz chóru 
Gospel Joy. Artyści najpierw rozgrzali słuchaczy, a później po-
rwali ich do wspólnego tańca i śpiewu, m.in. przy utworze „Sing 
Hallelujah”.
Zwieńczeniem festiwalu był koncert finałowy, poświęcony 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w wykona-
niu Aleksandry Zamojskiej (sopran), Ewy Marciniec (alt), Leszka 
Skrla (baryton), Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej oraz Chóru Opery Bałtyckiej pod batutą Wojciecha Rod-
ka. Wówczas wybrzmiały najsłynniejsze utwory Mozarta.

Jest to spektakl pełny inteligentne-
go, nieprzesadzonego humoru. Pu-
bliczność żywo reagowała na kome-
diowe sceny akcji, gdzie tytułowa 
Julia (Angelika Weichbrodt), prze-
brana w kuriozalny kostium wścib-
skiej panny Marty, próbowała namó-
wić do ożenku przerażonego Alfre-
da (Michał Cyran). Cały ten zabaw-
ny plan uknuła wielka dama, siostra 
Julii, Elwira (Agnieszka Skawińska), 
chcąc jednocześnie utrzeć nosa Al-
fredowi, który pomimo miłości do 
Julii, chciał wziąć za żonę pierwszą 
lepszą, napotkaną  w parku kobietę. 
Wszystkiemu towarzyszy Zdzisław 
(Piotr Lewicki), który w ostateczno-
ści pomaga Elwirze w miłosnym spi-
sku. Spektakl jest lekki, a epokowe 

kostiumy barwne, zaś brawurowa gra 
aktorska dodaje przedstawieniu ży-
wiołowości.
– Spektakl jest napisany wierszem, 
co stanowi pewną trudność, jednak 
osobiście bardzo lubię taki styl i wy-
soką poprzeczkę – mówi Agniesz-
ka Skawińska, dyrektor MDK-u, od-
grywająca rolę Elwiry. – Będziemy 
Fredrę grali nie tylko dla dorosłego 
widza, ale również dla młodzieży z 
Rumi i okolic podczas „Lekcji z kul-
turą” – dodaje.
Najlepszą recenzją spektaklu powin-
na być frekwencja. Dworek pod lipa-
mi dosłownie pękał w szwach, na sali 
zabrakło miejsc, dlatego publiczność 
siadała i stawała również w przej-
ściach i w holu.

Sztuka Aleksandra Fredry 
zagościła w MDK-u
Sztuka Aleksandra Fredry „Pierwsza lepsza, czy-
li komedia w jednym akcie wierszem” w reżyse-
rii elżbiety Mrozińskiej przyciągnęła tłumy. Pre-
miera spektaklu „teatru Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi” została odegrana w „Dworku pod lipami”.

fot. UM Rumia
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„Mój przyjacielu”, „Bo jesteś Ty”, „Ostatni raz 
zatańczysz ze mną” – między innymi te utwo-
ry wybrzmiewały podczas koncertów w hali 
MOSiR z okazji Rumskiego Dnia Seniora. 
Krzysztof Krawczyk dał dwa wieczorne kon-
certy, wzbudzając zachwyt u około 1800 osób. 
Wstęp był bezpłatny.
– Koncert był bardzo udany. Jest to gwiazda 
naszego pokolenia, wszyscy znają Krzyszto-
fa Krawczyka i jego utwory. Miał niesamowi-
ty kontakt z publicznością, a śpiew przeplatał 
dowcipami i sytuacyjnymi wstawkami – mówi 
Mieczysław Grzenia, prezes Rumskiej Rady 
Seniorów. – Naprawdę był to strzał w dzie-
siątkę, o czym świadczy też frekwencja, hala 
była pełna i w sobotę, i w niedzielę. Publicz-
ność była bardzo zaangażowana, zaśpiewała 
nawet artyście „Sto lat”, czym był zaskoczo-
ny – dodaje.
To jednak niejedyne atrakcje, które czekały na 

seniorów z okazji ich święta. Najstarsi miesz-
kańcy miasta mogli również m.in. skorzystać 
z punktu rehabilitacyjnego, pobrać tzw. pu-
dełka życia, otrzymać miejskie gadżety oraz 
kartki z życzeniami przygotowane przez dzie-
ci z rumskich szkół, a także poczęstować się 
kawą i ciastkiem.
W koncertach, oprócz gości oraz osób im to-
warzyszących, uczestniczyli także burmistrz 
Michał Pasieczny oraz przewodniczący rady 
miejskiej Ariel Sinicki, którzy wspólnie życzy-
li najstarszym mieszkańcom wszystkiego, co 
najlepsze, w tym sił do podejmowania kolej-
nych ważnych inicjatyw jako Rumska Rada Se-
niorów.
– Mam nadzieję, że w najbliższych latach pod-
czas Rumskiego Dnia Seniora będziemy go-
ścić gwiazdy podobnego formatu, również 
w rozrywkowym charakterze – podsumowuje 
Mieczysław Grzenia.

Krzysztof Krawczyk wystąpił 
dla rumskich seniorów
Słynny wokalista, który od kilkudziesięciu lat jest obec-
ny na polskiej i zagranicznej scenie muzycznej, wystą-
pił dla rumskich przedstawicieli swojego pokolenia.  jak 
wielokrotnie podkreślała widownia, zaprezentowany 
przez Krzysztofa Krawczyka poziom artystyczny prze-
rósł wszelkie oczekiwania. 

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz.
– W imieniu Rumskiej Rady Seniorów chciałbym serdecznie po-
dziękować za dotychczasową współpracę, pomoc w realiza-
cji naszych projektów oraz zrozumienie potrzeb seniorów. Bez 
wątpienia nasza współpraca znalazła konkretne rezultaty, z ko-
rzyścią dla mieszkańców, m.in. jest to: Rumska Karta Seniora, 
Pudełko życia czy obchody Dnia Seniora – mówił prezes rady 
Mieczysław Grzenia, podczas wręczania podziękowań burmi-
strzowi Michałowi Pasiecznemu. – To bardzo budujące, że na 
płaszczyźnie samorządowej udało się wypracować tak waż-
ne rozwiązania. Mam nadzieję, że współpraca podczas drugiej 
kadencji Rumskiej Rady Seniorów będzie równie skuteczna 
i efektywna – dodał.

Rumska Rada Seniorów 
zakończyła działalność
Rumska Rada Seniorów oficjalnie 
zakończyła pierwszą kadencję. uro-
czystość, podczas której najstar-
si mieszkańcy miasta podsumo-
wali swoją działalność, odbyła się 
w Miejskim Domu Kultury w Rumi. 

Podobne słowa, w imieniu całej rady, prezes skierował m.in. 
do przewodniczącego rady miejskiej Ariela Sinickiego, do na-
czelnika Wydziału Spraw Społecznych Wiesławy Pacholczyk, 
zastępcy burmistrza Piotra Wittbrodta oraz dyrektora MOPS
-u Gabrieli Konarzewskiej.
Za działalność rady i zaangażowanie wszystkich związa-
nych z nią osób podziękował również burmistrz Michał Pa-
sieczny, który wręczył wyróżnionym statuetki oraz zestawy 
miejskich gadżetów.
Rumska Rada Seniorów została powołana uchwałą rady miej-
skiej 28 sierpnia 2014 roku. Następnie 21 października, zarzą-
dzeniem burmistrza, został ustalony jej 14-osobowy skład.
Celem istnienia rady jest zapewnianie najstarszym miesz-
kańcom miasta wpływu na dotyczące ich sprawy. Rada ma 
także stwarzać warunki do pobudzania aktywności oby-
watelskiej osób starszych, umożliwiać im integrację, re-
prezentować ich interesy oraz zwiększać ich udział w ży-
ciu lokalnej społeczności.
Do zadań rady seniorów należy między innymi: współpraca 
z samorządem, organizacjami społecznymi oraz instytucja-
mi działającymi na rzecz osób starszych; opiniowanie projek-
tów aktów prawa miejscowego dotyczących problemów osób 
starszych; konsultowanie i ustalanie priorytetów w kierun-
kach polityki i zadań realizowanych na rzecz seniorów; moni-
torowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie gminy; 
budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych; rozpo-
wszechnianie informacji o działaniach podejmowanych przez 
gminę na rzecz osób starszych.

fot. UM Rumia



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

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

Wafelek

uwielbia długie spacery 
i kontakt z człowiekiem. Jest 
z nami od 4 maja 2018 roku

Ravello jest psem w typie 
labradora, i jak na labradora 
przystało jest wiecznie 
uśmiechniętym.

Jazz nie chce być już 
dłużej sam. Pokochaj 
jego samotne, spragnione 
miłości serduszko.

Jego beztroskie życie 
legło w gruzach. Nikt go 
nie chciał, nikomu nie był 
potrzebny.

Uwielbia się wygodnie wy-
ciągnąć na hamaczku i łapać 
promyki słońca. Już nie ucie-
ka przed głaszczącą ręką.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDAM

SPRZeDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

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

SPRZeDAM działki budowlane w Żu-
kowie pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , 
uzbrojone droga utwardzona kostka 
polbruk. Cena 150zł/m2, tel. 787 634 
165

wyNAjMę

POSZuKuję wyNAjąć

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

KuPię

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

MOTORYZACJA

SPRZeDAM

KuPię

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

OPieKuNKA dla starszej Pani, 2-3h 
dziennie. złamana noga , Wejherowo, 
tel. 662 016 353

USŁUGI

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

uSŁugi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OPAKOwANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex, to lubię! Gorąca Blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

SAMOtNy w związku, zapozna ko-
bietę z Kartuz, w wieku 50+ lat! Po-
zdrawiam! Tel. 787 558 283

RÓŻNE

KuPię stare antyczne meble, stare 
maszyny do szycia, stare dywany, 
stare obrazy, futra z nerek, tel. 732 
917 377

DRewNO opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport, tel. 506 250 477

SiANO, słoma w  balotach 120x150, 
słowa w kostkach, z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

PRZycZePA do kostek 6 m., stan 
dobry, 3000 zł., Szemud, tel. 510 751 
837

PRZycZePA do kostek, stan dobry, 
750 zł., Szemud, tel. 510 751 837

DMuchAwA, stan dobry, 550 zł., 
Szemud, tel. 510 751 837

KOżuch męski 3/4, brązowy, wzrost 
170 cm, ładny, tel 694 642 709 

ROZSiewAcZ KOS, 380zł., brony 
trójki, 580 zł., stelaż kiosku RUCH, 
530 zł., tel. 600 667 860

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

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

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

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

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

SPRZeDAM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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Przed piłkarkami APS Rumia wyzwanie 
– mecz z drużyną z bydgoszczy.

Nadzieje na 
dobry wynik

W najbliższą sobotę – 17 listo-
pada o godzinie 18.00 w Hali 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 
4 w Wejherowie siatkarki Aka-
demii Piłki Siatkowej Rumia po-
dejmą gości z KS Pałac Byd-
goszcz II.  Po nieudanych spo-
tkaniach z ekipami ze stolicy 
Wielkopolski – UKS ZSMS i Po-
litechniką w których rumskie 
siatkarki przegrały oba mecze 
w stosunku 1-3 dziewczęta li-
czą na przełamanie. 
Jeszcze przed startem nowego 
sezonu działacze Akademii byli 
bardzo pewni siebie i z ogrom-
ną nadzieją patrzyli na tego-
roczne spotkania :
„W przerwie wakacyjnej dzia-
łacze Akademii byli bardzo ak-

tywni i udało się nam pozy-
skać wiele dziewcząt. Jesteśmy 
przekonani, że każda z Nich 
przychodzi z ogromną wolą 
rozwoju. Jednocześnie wita-
my Je z przekonaniem, że dzię-
ki Ich pracy Klub także będzie 
rozwijał się bardzo dynamicz-
nie…”
Dodatkowym smaczkiem naj-
bliższego pojedynku jest fakt, 
iż szeregi rumskiej drużyny 
w wakacyjnej przerwie zasiliły 
dwie byłe zawodniczki bydgo-
skiego klubu – Alicja Laskow-
ska oraz Patrycja Obierek. Ak-
tualnie APS Rumia po 10 kolej-
kach zajmuje ostatnie – 11 miej-
sce w grupie 1 II  Ligi Kobiet.
 /Mateusz Marciniak/
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Zawody te były eliminacją do Finału Wo-
jewódzkiego w Prabutach (dziewczęta) i 
w Rumi (chłopcy – te zawody odbędą się 
28 listopada). W rywalizacji wzięły udział 
4 drużyny, które reprezentowały powiaty: 
wejherowski, pucki, lęborski oraz kartuski.
Wyniki:
Dziewczęta: I miejsce – Szkoła Podstawo-
wa w Baninie, II miejsce – Szkoła Podsta-
wowa nr 8 w Wejherowie (Alicja Adamo-
wicz, Weronika Dowgan, Wiktoria Kupfer-
schmidt, Oliwia Makuch, Martyna Nawroc-
ka, Julia Obozowik, Karolina Pawłowska, 
Agnieszka Reszka, Kamila Reszka, Maja 

Werczyńska – opiekun drużyny – Grze-
gorz Janiszewski), III miejsce – Szkoła 
Podstawowa nr 7 w Lęborku, IV miejsce – 
Szkoła Podstawowa w Krokowej. 
Chłopcy: I miejsce – Podstawowa Eko-
logiczna Szkoła Społeczna w Rumi (Ty-
mon Doan, Jan Górecki, Błażej Grzenkow-
ski, Maksymilian Helmin, Kamil Jakubow-
ski, Tymon Kisielewski, Piotr Kitowski, Ma-
rek Kokoszczyński, Piotr Leszczyński, Ma-
teusz Rozmysłowicz, Jakub Zych, Łukasz 
Zych, opiekun drużyny – Andrzej Rybiń-
ski), II miejsce – Gimnazjum w Szymbar-
ku, III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 w 
Lęborku, IV miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Krokowej. 
Poziom zawodów stał na dobrym pozio-
mie, a mecze były emocjonujące. Uroczy-
stego otwarcia zawodów dokonali: dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rumi Jolanta Król oraz referent ds. 
sportu i imprez sportowych w PZPOW w 
Wejherowie Bartłomiej Woźniak. Na zakoń-
czenie zawodów zespoły zostały nagro-
dzone statuetkami oraz dyplomami.

półfinały w unihoKeja
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Rumi odbył się Półfinał wojewódzkich igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej w unihokeju Dziewcząt i chłopców. 

Marlena Wawrzyniak (Arm Fanatic Sport Gru-
dziądz) i Aleks Kurdecha (ArmFight Piaseczno) 
wygrali swoje debiutanckie pojedynki w super 
zawodowym cyklu Vendetta All Stars, natomiast 
Dawid Bartosiewicz (Złoty Tur Gdynia) zdobył 
srebrny medal w zawodach Złoty Tur World Cup. 
Brązowe medale wywalczyli zaś Lucjan Fudała  
(MCKiS Tytan Jaworzno) i Katarzyna Zaniewska 
(Złoty Tur Gdynia). Impreza zakończyła się póź-
ną nocą w Rumi. 
W Rumi startowało 230 armwrestlerów z 34 kra-
jów, w tym 20-osobowa reprezentacja Polski. 
Złoty Tur Cup to najsilniej obsadzone zawody 
w armwrestlingu i najbardziej prestiżowy tur-
niej na świecie. Po raz drugi z rzędu zawodom 
Pucharu Świata towarzyszyły super zawodowe 
walki cyklu Vendetta All Stars. 
- W odróżnieniu od tradycyjnej walki trwającej 
jedną rundę w systemie każdy z każdym, w for-
mule ArmFight mamy dwóch gladiatorów to-
czących sześciorundowy pojedynek. W armw-
restlingu 6 rund to niewiarygodny wręcz wysi-
łek, przeciążenia na ręce są ogromne, to kilka-
naście ton. Są to pojedynki zarezerwowane tylko 

dla elity armwrestlingu – mówi Igor Mazurenko, 
prezydent Professional Armwrestling League. 
W tej elicie zadebiutowała Marlena Wawrzyniak. 
Utytułowana zawodniczka z Grudziądza, meda-
listka mistrzostw Europy i świata, zmierzyła się 
w sześciorundowym pojedynku z Malin Klein-
smith ze Szwecji, legendą tego sportu i wielo-
krotną uczestniczką cyklu Vendetta All Stars. 
W walce ze Szwedką Polka imponowała szybko-
ścią i łatwo wygrała wszystkie sześć rund zdo-
bywając pas zawodowej organizacji Professional 
Armwrestling League. 
Wyczyn Marleny powtórzył Aleks Kurdecha. Za-
wodnik z Warszawy, trenujący na co dzień w klu-
bie ArmFight Piaseczno w swoim debiucie w cy-
klu Vendetta All Stars zmierzył się ze Scotem 
Mendelsonem. Amerykanin to legenda sportów 
siłowych, wielokrotny mistrz świata w trójboju si-
łowym, rekordzista świata w wyciskaniu sztan-
gi leżąc. W armwrestlingu startuje od 3 lat. Przy 
armwrestlingowym stole okazało się, że zwierzę-
ca wręcz siła nie ma dużego znaczenia w star-
ciu z techniką i doświadczeniem. Aleks Kurde-
cha wygrał 6:0.

Stalowe dłonie 
Polaków Spektakularne sukcesy Pola-

ków w armwrestlingowych 
zawodach Pucharu Świata!

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



REKLAMA                                212/2018/RL


