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W tym miesiącu w Rumi 
gościli Marcin Gortat, Ewa 
Chodakowska, zespół Pectus 
i Ewa Farna, a to jeszcze nie 
koniec „Lipca w Rumi”
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Trwa niezwykle ciekawy lipiec! 
Wakacyjny czas jest często na-
zywany okresem ogórkowym, 
w którym niewiele się dzieje, ale 
Rumia pokazuje, że latem tętni 
życiem. Wydarzeniom, które od-
były się w lipcu, poświęciliśmy 
w tym numerze dużo miejsca.

Trening dla kilkuset osób prze-
prowadziła Ewa Chodakowska, 
koszykarskie talenty łowił Mar-
cin Gortat, a na scenie szaleli ze-
spół Pectus i Ewa Farna. A lipiec 
jeszcze się nie skończył – w tym 
numerze zapowiadamy też kon-
cert muzyki filmowej, czyli nie 
lada gratkę zarówno dla kinoma-
nów, jak i miłośników muzyki.
W tym numerze nie braku-

je również tematów inwestycyj-
nych – ciekawy wydaje się po-
mysł stworzenia nowego parku 
– Błoni Janowskich. Sprawdzili-
śmy też, jak zmieniło się bezpie-
czeństwo na utworzonym ponad 
pół roku temu Rondzie im. Wi-
tolda Pileckiego. Byliśmy rów-
nież na Światowym Zjeździe Ka-
szubów.

Liczymy, że lektura Expressu 
Rumskiego dostarczy Państwu 
jak najwięcej ważnych informacji 
a temat naszego miasta.

Redaktor prowadzący,
Krzysztof GrajKowsKi

Co w numerze?

Życzymy miłej lektury!

W ubiegłym tygodniu, a konkretnie 12 lipca, 
około godziny 17:35 dyżurny Straży Miejskiej 
w Rumi otrzymał zgłoszenie z alarmowego 
numeru 112. Rozmówca prosił o pomoc dla 
starszej pani, u której najprawdopodobniej 
nastąpiło zatrzymanie akcji serca.
Z racji, że kobieta znajdowała się przy zbie-
gu ulic Paderewskiego i Dąbrowskiego, czyli 
blisko siedziby rumskiej straży miejskiej, po-
gotowie poprosiło o pomoc strażników, któ-
rzy mają na wyposażeniu defibrylator AED.
- W ciągu minuty patrol udał się na miejsce 
– relacjonuje Jarosław Mikołajczak, zastęp-
ca komendanta Straży Miejskiej w Rumi – 
Zgłoszenie się potwierdziło, funkcjonariusze 
niezwłocznie przystąpili do akcji z użyciem 
defibrylatora. Przez około 15 minut kobieta 
była reanimowana, w tym czasie na miejsce 
dotarł zespół ratownictwa medycznego. Dal-
sze akcje prowadzone były wspólnie.
Interwencja strażników okazała się bardzo 
skuteczna – kobiecie powróciły czynności 
życiowe, została ona zabrana przez karetkę 

pogotowia do szpitala w Wejherowie.
Defibrylator, który został sfinansowany 
ze środków Budżetu Obywatelskiego, był 
w użyciu nie po raz pierwszy – Od momen-
tu, kiedy zostaliśmy wyposażeni w defibry-
latory, trzy razy użyliśmy tego urządzenia – 
mówi Jarosław Mikołajczak.
Z powodu umiejscowienia rumskiej stra-
ży (centralna część miasta, blisko najru-
chliwszych ulic) dość często funkcjonariu-
sze są wparciem dla ratownictwa medycz-
nego – W zakresie udzielania pierwszej po-
mocy mamy dziewięciu przeszkolonych 
strażników miejskich, oprócz tego jeden ze 
strażników jest ratownikiem medycznym. 
W naszej codziennej pracy wielokrotnie ko-
rzystamy z nabytych umiejętności, na przy-
kład w wypadku zasłabnięć lub różnego ro-
dzaju urazów.
Defibrylatory dla Straży Miejskiej w Rumi 
zostały zakupione ze środków Budżetu Oby-
watelskiego, a trafiły do strażników 31 mar-
ca 2017 roku. KG

Strażnicy 
z defibrylatorem 
uratowali życie
Funkcjonariusze pomogli starszej kobiecie, u której zatrzymana zo-
stała akcja serca. Nie był to pierwszy przypadek użycia defibrylatora.

Zamontowanie w SP9 windy to inwestycja z myślą o osobach niepełnosprawnych – 
zarówno uczniach największej w mieście szkoły, ale i pracownikach oraz rodzicach. 
Prace obejmą montaż windy, wraz z budową szybu oraz dociepleniem. Szacunkowy 
koszt inwestycji to około 285 tysięcy złotych, z czego 30% (prawie 86 tysięcy) stano-
wią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Dofinansowanie projektu dobudowy windy dla osób niepełnosprawnych do budynku 
Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi zostało pozyskane w ramach „Programu wyrówny-
wania różnic między regionami III”.

Ułatwienie dla niepełnosprawnych
W budynku Szkoły Podstawowej nr 9 pojawi się winda. Spo-
rą część kosztów inwestycji pokryją środki zewnętrzne.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku opublikowała listę osób powołanych na 
to stanowisko. Nowelizacja kodeksu wyborczego w 2017 roku zapoczątkowała tworzenie wy-
odrębnionej administracji wyborczej. Stworzono m.in. stanowisko urzędnika wyborczego, do 
którego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. 
Przy powoływaniu urzędnika Szef Krajowego Biura Wyborczego brał pod uwagę doświadcze-
nie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywanie innych zadań, w których niezbęd-
na była znajomość przepisów Kodeksu Wyborczego, posiadanie wykształcenia wyższego i za-
trudnienie w urzędzie obsługującym organy administracji rządowej, samorządowej lub innej 
jednostce. Po tej weryfikacji do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w gminie Choczewo 
powołano Pawła Klonowskiego, w gminie Gniewino Michała Kędzierskiego, w gminie Linia Kry-
stynę Paradowską, w gminie Luzino Macieja Bieleckiego, w gminie Łęczyce Artura Michałków, 
w gminie Szemud Krzysztofa Graszę i w gminie Wejherowo Bożenę Szczypior oraz w Redzie 
Monikę Rosengart, w Rumi Dorotę Graszę i w Wejherowie Agnieszkę Siebert. Wysokość wyna-
grodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł. (DD)

Powołano urzędników wyborczych
Znane są już osoby, które wykonywać będą funkcję urzęd-
nika wyborczego w powiecie wejherowskim. 
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Pierwszy etap największej inwestycji miasta jest już na ukończeniu 
– dworzec w Janowie został mocno przebudowany. Druga część po-
lega na budowie łączącego dwie części miasta tunelu pod torami, 
a także parkingów, ścieżek rowerowych, wiat i zatok autobusowych 
oraz kładek dla pieszych i udogodnień dla niepełnosprawnych.
Urząd miasta poinformował 12 lipca, że do Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie została złożona dokumentacja, której celem jest uzy-
skanie pozwolenia na budowę.
Łączny koszt inwestycji ma wynieść około 36 milionów złotych. Co 
najmniej 13 milionów ma stanowić unijne wsparcie pozyskane w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa po-
morskiego na lata 2014-2020. Planowo cała inwestycja ma się za-
kończyć do 2020 roku.

Kolejny KroK w stronę 
budowy węzła
Zbliża się realizacja II etapu budowy 
Węzła Janowo. Miasto złożyło pozwo-
lenie na budowę.

28 czerwca Rada Miejska Rumi wzięła udział w sesji ab-
solutoryjnej. Podczas niej zatwierdzone zostało wyko-
nanie budżetu za poprzedni rok. Przygotowane przez 
burmistrza sprawozdanie zostało pozytywnie zaopi-
niowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, której 
skład orzekający stwierdził, że daje ono pełen obraz 
zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta, 
a wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykona-
nych dochodów bieżących, co zgodne jest z wymoga-
mi wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Re-
gionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała 
również wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie burmi-
strzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu mia-
sta za 2017 rok.
- Biorąc pod uwagę opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, która jest dla nas bardzo istotna, a także pa-
trząc na to, czy burmistrz Michał Pasieczny realizując 
budżet, kierował się zasadą oszczędności, celowości, 
rzetelności i legalności w wydatkach, ma on nasze peł-
ne poparcie – mówi Małgorzata Łoboz, przewodniczą-
ca klubu Platformy Obywatelskiej w Rumi oraz wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej Rumi -  Podczas roku 
2017 zostało zrealizowanych wiele inwestycji drogo-
wych i modernizacji chodników, między innymi moż-

na tu wymienić rondo im. rotmistrza Witolda Pileckie-
go czy ul. Bądkowskiego. W tym budżecie zrealizowano 
też wiele obiektów rekreacyjnych i sportowych, przede 
wszystkim jest to ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Zagór-
skiej Strugi, tzw. zielona wyspa i bieżnia lekkoatletycz-
na przy ulicy Stoczniowców. Warto wspomnieć, że ten 
budżet został przyjęty bez sprzeciwu, a uchwały były 
podejmowane niemal jednogłośnie.
W głosowaniu nad absolutorium uczestniczyło 17 rad-
nych, z czego 14 poparło wniosek, 1 wstrzymał się od 
głosu, natomiast 2 głosy były przeciwko przyznaniu 
absolutorium. Negatywnie realizację budżetu oceni-
li przedstawiciele lokalnego klubu Prawa i Sprawiedli-
wości.
-Tego, że burmistrz uzyska absolutorium byłam w stu 
procentach pewna, ponieważ to, co się zadziało przez 
ostatnie cztery lata w naszej gminie jest naprawdę po-
zytywnym precedensem – mówiła po sesji rady Maria 
Bochniak, radna niezależna oraz przewodnicząca Ko-
misji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej – 
Trzeba podkreślić, że przez te cztery lata nie było u nas 
polityki w żadnym kontekście, a wszystkie decyzje są 
podejmowane z myślą o mieszkańcach. Wiem, że brzmi 
to jak truizm, ale tak właśnie się dzieje.

Absolutorium 
dla burmistrza
Większość radnych zdecydowała o przyznaniu burmistrzowi Michałowi 
Pasiecznemu absolutorium. Decyzja była niejednogłośna.

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

660 731 138

Place zabaw to temat, który często jest poruszany chociażby przy oka-
zji Budżetu Obywatelskiego – wiele zgłoszonych projektów dotyczy 
stworzenia miejsc, gdzie najmłodsi mieszkańcy będą mogli bezpiecznie 
spędzać czas. 
Tak jest też w tym wypadku – oba place zabaw, które powstaną 
w Rumi, to zwycięskie projekty poprzedniej edycji Budżetu Obywatel-
skiego. Plac zabaw „Przyjaciele” zajął 6. miejsce w ubiegłorocznym gło-
sowaniu – otrzymał 673 głosy. Powstanie przy ulicy Dąbrowskiego od 
strony ulicy Matejki. – Nowy plac zabaw usytuowany w centrum miasta 
byłby uatrakcyjnieniem oferty miasta Rumi dla dzieci, ale także ich ro-
dzin. Będzie to miejsce spotkań, którego tak brakuje w centrum nasze-
go miasta – opisywali plac zabaw twórcy projektu. Przetarg na wykona-
nie placu zabaw wygrała firma Greenpoland.
Miejsce dla najmłodszych powstanie również przy ul. Rodziewiczówny. 
„Strefa radości”, bo taka jest nazwa przyszłego placu zabaw, to także 
wygrany projekt Budżetu Obywatelskiego – zdobył 607 głosów. „Strefa 
radości” stanie przy Szkole Podstawowej nr 1.
Koszt każdego z projektów wyniesie około 200 tysięcy złotych.

Powstaną nowe 
place zabaw
W Rumi zostaną wybudowane dwa nowe pla-
ce zabaw. Jeden powstanie przy ulicy Dą-
browskiego, a drugi przy Rodziewiczówny.
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Ukończona została wstępna koncepcja zagospodarowania 
tzw. Błoni Janowskich. Jak podaje miasto, plan dotyczący 
stworzenia kolejnego parku wynika z potrzeb zgłaszanych 
przez mieszkańców.
– Przez lata mieszkańcy mówili o aktywizacji tych terenów 
i w końcu pojawiła się taka szansa, dlatego właśnie walczy-
my. Termin był krótki, ale udało się złożyć wniosek o do-
finansowanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób pozyska-
my środki na stworzenie parku na ujęciach wody. Pozostałe 
fundusze miałyby pochodzić ze sprzedaży gruntów zlokali-
zowanych na granicy ujęć wodnych, działek o powierzchni 
1,8 hektara – mówi burmistrz Michał Pasieczny.
Na prośbę burmistrza pracownicy urzędu przygotowali 
koncepcję zagospodarowania tego obszaru. W przyszłości 
miałyby tam powstać między innymi liczne ścieżki piesze, 
wraz z niezbędną infrastrukturą, nasadzenia z drzew i ro-
ślin, place zabaw, rowerowe miasteczko, siłownia zewnętrz-
na, strefa piknikowa i ogniskowa, a także wybieg dla psów. 
Wszystko to z zachowaniem części łąk, które zostaną upo-
rządkowane.
Realizując ten projekt, gmina musi jednak liczyć się z pew-
nymi ograniczeniami. Wspomniany teren stanowi strefę 
ochronną ujęć wody, co wiąże się z szeregiem obostrzeń 
i zakazów. Oznacza to, że zagospodarowanie obszaru zlo-
kalizowanego przy ulicach Gdańskiej i Pomorskiej powinno 
być przede wszystkim przyjazne środowisku.
– W przyszłości mają to być tereny zielone, wzbogacone 
o uregulowane ścieżki piesze i rowerowe, z urządzeniami 
do czynnej rekreacji, z których będą mogły korzystać dzie-
ci, dorośli oraz osoby starsze. Chcemy też, aby duża część 
terenów pozostała dziewicza. Nie będzie to upchnięty, 
a przestronny park. Do zagospodarowania jest aż 25 hek-
tarów. Bardzo byśmy chcieli, aby mieszkańcy mieli możli-
wość spędzania tam wolnego czasu, na świeżym powietrzu 
– podsumowuje burmistrz Michał Pasieczny.
Koszt inwestycji szacowany jest na prawie 20 milionów zło-
tych, dlatego samorząd stara się o niemal 85-procentowe 
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, w ramach rozwoju miejskich te-
renów zielonych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w listo-
padzie tego roku. Jeśli Rumi uda się pozyskać środki ze-
wnętrzne, to niewykluczone, że już w styczniu 2019 roku 
ruszą prace projektowe.

W Rumi powstanie 
nowy park?
Na Błonia Janowskie mają się złożyć 
m.in. place zabaw, strefy dla zwierząt, 
siłownia na świeżym powietrzu i miej-
sce do urządzenia ogniska. Samorząd 
stara się o 85-procentowe dofinanso-
wanie z funduszy zewnętrznych.

r.korbut@expressy.pl

ZROBIŁEŚ ZDJĘCIE?
NAPISAŁEŚ ARTYKUŁ?
WYŚLIJ DO NAS!

O sprawie informowaliśmy kilkanaście dni temu. Kobieta 
zostawiła dziecko w samochodzie na parkingu niedaleko 
dworca kolejowego w Rumi. Auto było zamknięte, a szy-
by szczelnie zasunięte. Chłopca zauważyli przedstawi-
ciele lokalnej telewizji, którzy o sprawie powiadomili poli-
cję. Kiedy mundurowi wybili szybę, 2-latek miał gorączkę 
i był odwodniony. Funkcjonariusze przez ponad godzinę 
nie mogli namierzyć rodziców malucha.
- Komisariat policji w Rumi postawił matce dziecka zarzut z ar-
tykułu 160 Kodeksu Karnego. Chodzi o narażenie dziecka na 
niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu – wyjaśnia Lidia Jeske, prokurator rejonowa w Wejhe-
rowie. - Kobieta złożyła w tej sprawie obszerne wyjaśnienia.
32-latka tłumaczyła się, że zapomniała o dziecku w aucie 
przez roztargnienie i pośpiech. - Przyjmując, że kobieta po-
zostawiła dwulatka w samochodzie nieumyślnie, sąd może 
orzec karę grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawie-
nia wolności do roku - informuje prokurator rejonowa.
Anna Walk

zapomniała o dziecKu w aucie. usłyszała zarzuty
Kobieta, która na kilka godzin po-
zostawiła swoje dziecko w samo-
chodzie, usłyszała zarzuty. 32-latka 
za narażenie dziecka na niebezpie-
czeństwo może trafić do więzienia.

REKLAMA                           18/2018/PR
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28 czerwca w Hotelu Falko zaprezento-
wany został nowy, trzeci kandydat na fo-
tel burmistrza Rumi. Jest nim Bogdan 
Formella. To były radny, związany ze śro-
dowiskiem harcerskim komendant ZHP. 
Jak sam podkreśla, jest też mieszkań-
cem Rumi od 50 lat. Na spotkaniu, na któ-
rym obecne było kilkadziesiąt osób, Bog-
dan Formella oficjalnie ogłosił, że będzie 
ubiegał się o urząd burmistrza Rumi.
- Chciałbym, aby Rumia rozwijała się dy-
namicznie, a mieszkańcy byli dumni i za-
dowoleni, że tutaj mieszkają. Jesteśmy 
w stanie doprowadzić do rozwoju Rumi, 
aby stała się nowoczesnym miastem, 
w którym ważny jest rozwój komunika-
cji, budowa dróg i pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. To jest zadanie władzy - 
mówił Bogdan Formella. - Należy stwo-
rzyć realny plan inwestycji w Rumi na 

miarę możliwości finansowych.
Bogdan Formella wyliczył obecne słabo-
ści miasta. – Brakuje podstawowej funk-
cji – pomocy dla rodziny. Żłobki i przed-
szkola muszą być dostępne dla każdego 
– mówił kandydat Naszej Rumi na burmi-
strza – Rozwój inwestycji oświatowych 
został wstrzymany. A to bardzo wielki 
błąd.
Nie zabrakło też tematu budowy nowe-
go magistratu – Urząd miasta i centrum 
to serce każdego miasta. Każdy zadaje 
sobie pytanie: dlaczego budowa urzędu 
miasta tak długo trwa? Wydano na ten 
10 milionów złotych w teren na rogu Dą-
browskiego i Starowiejskiej, a nawet nie 
powstała dokumentacja projektowa.
Nowy kandydat na burmistrza określił, 
jak wyobraża sobie urząd burmistrza – 
To pełnienie służby. Dla i na rzecz miesz-

kańców naszej Rumi. Rzetelność, uczci-
wość i współpraca ze wszystkimi, którzy 
chcą dobra naszej wspólnej Rumi.
Bogdana Formellę poparł Jan Klawiter, 
były burmistrz Rumi, a obecnie poseł na 
Sejm VIII kadencji – Jest to dobry gospo-
darz. W wielu sytuacjach współpracowa-
liśmy razem i zdecydowałem, że będę 
popierał jego działanie.
Swojego poparcia udzieliły także 
Agnieszka Kamińska, Katarzyna Szalew-
ska oraz Mirosław Słowikowski.
Jest to trzeci oficjalnie potwierdzony 
kandydat na burmistrza Rumi. Wcze-
śniej swój start w wyborach potwierdzi-
li: Monika Baran (partia Porozumienie) 
oraz Mateusz Socha (Prawo i Sprawie-
dliwość). Wybory odbędą się pod koniec 
października lub na początku listopada 
tego roku. KG

Bogdan Formella 
kandydatem 
na burmistrza
Kandydat stowarzyszenia Nasza Rumia to były radny, komendant ZHP i mieszkaniec Rumi 
od 50 lat – Bez inwestycji to miasto umiera – mówił podczas swojego przemówienia.

Realizacji zadania wartego niespełna 650 tysięcy zło-
tych podejmie się firma IMPACT.
– Jest to bardzo potrzebna inwestycja, ponieważ ta 
ulica stanowi objazd dla osób, które mieszkają bli-
żej torów. W momencie szczytu komunikacyjnego, 
na ulicy Dąbrowskiego tworzy się zator, dlatego wie-
lu mieszkańców Rumi korzysta właśnie z tej drogi – 
mówi radny Krzysztof Woźniak, przewodniczący Ko-
misji Bezpieczeństwa.
Prace będą polegać m.in. na wymianie zdegradowa-
nej nawierzchni jezdni, chodników oraz krawężników. 
Bezpieczeństwo zwiększy się również, dzięki zasto-
sowaniu progów zwalniających oraz wyniesieniu tar-
czy skrzyżowania z ulicą Morską.
– Przejścia dla pieszych oraz rozwiązania w postaci 
podwyższenia skrzyżowania i montażu progów zwal-
niających spowodują, że prędkość przejeżdżających 
tędy samochodów znacznie się zmniejszy, a jedno-
cześnie zwiększy się bezpieczeństwo – podkreśla 
przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.
W ramach inwestycji zostanie także wykonany re-
mont mostu nad Zagórską Strugą. 
Remont nawierzchni zostanie przeprowadzony na 
około 600-metrowym odcinku, od mostu do ul. Pił-
sudskiego. Wiąże się to z tymczasowym wyłączeniem 
z ruchu poszczególnych odcinków ul. Abrahama, 
o czym mieszkańcy będą na bieżąco informowani.
Wszelkie prace mają się zakończyć w listopadzie 
tego roku.

Ulica abrahama 
zostanie 
wyremontowana 

/Expressy.pl

BĄdź 
nA BiEżĄcO!

Umowa na realizację remontu 
została już podpisana. Prace 
mają się rozpocząć jeszcze 
w sierpniu. Utrudnienia po-
trwają do listopada.
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Projekt termomodernizacji trzech budynków 
– zarządu cmentarza oraz dwóch szkół – za-
kłada między innymi ocieplenie budynków, 
wymianę źródeł ciepła, stworzenie nowej ele-
wacji, montaż pomp ciepła, a także wymianę 
drzwi oraz okien. Głównym celem inwestycji 
jest zmniejszenie zużycia energii oraz popra-
wa efektywności energetycznej budynków. 
Prace mają się zakończyć we wrześniu bie-
żącego roku, a ich realizacja jest możliwa, 
dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 
prawie 5 milionów złotych. 
– Termomodernizacja to nie tylko wygląd ze-
wnętrzny, ale również wyciszone i cieplejsze 
pomieszczenia – mówi Małgorzata Łoboz, wi-
ceprzewodnicząca rady miejskiej i członek 

Komisji Oświaty i Wychowania. –  Korzyści 
odczują wszyscy. W przypadku szkół znacz-
nie zwiększy się komfort nauki uczniów oraz 
warunki pracy nauczycieli. Kolejnym efektem 
takich inwestycji są oszczędności dla placó-
wek i miasta, a zaoszczędzone środki będzie 
można spożytkować na inne inwestycje.
Umowa dotycząca pozyskania środków ze-
wnętrznych została podpisana 5 czerwca 
2017 roku przez burmistrza Michała Pasiecz-
nego, marszałka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka oraz wicemarszałka Wie-
sława Byczkowskiego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna war-
tość projektu to około 7,5 mln zł.

Termomodernizacja 
przyniesie oszczędność

Zakończona została termomodernizacja budynku cmentarza ko-
munalnego, a podobne prace prowadzone są przy szkoła podsta-
wowych numer 9 oraz 10. Mają się one zakończyć we wrześniu.

Od 7 do 29 lipca można podziwiać wystawę pod tytułem „Ożywić wspomnie-
nia”, która przedstawia zabytkowe motocykle – wyjątkowe egzemplarze oldti-
merów.  Najstarszy z nich – sokół 125 pochodzi z 1949 roku, ale wśród młod-
szych eksponatów można znaleźć prawdziwe perełki polskiej motoryzacji.
W skład wystawy wchodzą takie motocykle, jak wspomniany sokół 125 z 1949 
roku, a także SHL M04 z 1953 roku, WFM z 1958 roku, junak M10 z 1961, a po-
nadto znane modele z lat 60 takie jak: komar MR 232, osa M52, WSK M06, 
SHL M11. Każdy z prezentowanych oldtimerów posiada tabliczkę, na której 
widnieje opis i krótka historia modelu.
W ostatni weekend szczególne atrakcje będą czekać na najmłodszych. Dzie-
ci będą mogły przejechać się zabytkowymi metalowymi samochodzikami, po-
malować farbkami zabytkowy motocykl, a także udekorować odlewy gipsowe 
m.in. w kształcie motocykli, które będzie można zabrać na pamiątkę do domu. 
Te animacje odbędą się 28 i 29 lipca w godzinach 13:00-18:00. Wstęp na wy-
stawę, a także animacje jest bezpłatny.

zobacz zabytKowe motocyKle. wystawa trwa
Zabytkowe, pięk-
ne maszyny ze 
wspaniałą prze-
szłością, a naj-
starsza z nich 
pochodzi z 1949 
roku – w Cen-
trum Handlowym 
Auchan trwa wy-
stawa zabytko-
wych motocykli.
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Światowy Zjazd Kaszubów został zorganizo-
wany po raz 20. Rok temu wydarzenie było 
zorganizowane właśnie w Rumi, natomiast te-
goroczna edycja zagościła w Luzinie – miej-
scowości, która mocno pielęgnuje kaszubskie 
tradycje.
Zjazd rozpoczął się w sposób tradycyjny – 
przyjazdem pociągu Transcassubia. Później 
odbyła się Msza Św. w kościele Św. Wawrzyń-
ca. Następnie odsłonięto tablicę upamiętnia-
jącą prof. Gerarda Labudę. Odsłonięcia do-
konali: prezydent RP Andrzej Duda, starosta 
wejherowski Gabriela Lisius, prezes Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego, Edmund Witt-
brodt oraz wójt gminy Luzino Jarosław Wejer.

W oficjalnym otwarciu XX Światowego Zjaz-
du Kaszubów uroczystości wziął udział prezy-
dent Andrzej Duda. Chociaż sam nie jest Ka-
szubem, to jak sam powiedział, jego dziadek 
wywodził się z terenów łąckich górali i bliska 
jego sercu jest tradycja pielęgnowana z po-
kolenia na pokoleni. Kaszubom podziękował 
za ich wkład w historię Polski. – To wy do-
prowadziliście do porozumień sierpniowych. 
I do tego, że potem Polska mogła się zmienić 
mimo stanu wojennego – mówił w Luzinie pre-
zydent – Dziękuję Wam za ten upór w dążeniu 
do celu, który Was cechuje. To dlatego mię-
dzy innymi Polska mogła się zaślubić z mo-
rzem. Boście trwali tutaj do 1920 roku, mrów-

czo pracując nad tym, by ta ziemia mogła być 
w Polsce. Serdecznie Wam za to dziękuję. Ży-
czę Wam wszelkiego powodzenia. 
Po oficjalnej części rozpoczęły się występy 
kulturalne. Na scenie pojawiły się liczne ze-
społy, m.in. Kaszubski Zespół Pieśni i Tań-
ca „Sierakowice”, Weronika Korthals, kapela 
Ciupaga, zespół Focus, a także Ewelina Po-
błocka z zespołem. Zorganizowany został 
również Kaszubski Idol, a na boisku GOSRiT 
rozegrano piłkarskie Mistrzostwa Świata Ka-
szubów. Na terenie zjazdu nie zabrakło roz-
maitych stoisk, na których można było skosz-
tować lokalnej gastronomii, a także kupić ka-
szubskie pamiątki.

Na wydarzeniu nie zabrakło rumian, którzy 
wyróżniali się nie tylko barwnymi flagami, ale 
przede wszystkim koszulkami przygotowany-
mi specjalnie na tę okazję, z hasłem „Rumia – 
naturalnie kaszubska”.
Wśród uczestników XX Światowego Zjazdu 
Kaszubów znalazła się liczna reprezentacja 
rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego z prezesem Ludwikiem Bachem 
na czele. Obecni byli także przedstawiciele 
władz miasta: burmistrz Rumi Michał Pasiecz-
ny, zastępca burmistrza Marcin Kurkowski 
oraz przewodniczący rady miejskiej Ariel Si-
nicki. Nie zabrakło również mieszkańców, któ-
rym kultura kaszubska jest bardzo bliska. KG

Rumianie obecni 
na Światowym 

Zjeździe Kaszubów
W Luzinie odbył się Światowy Zjazd Kaszubów. Wśród gości był prezydent RP Andrzej Duda 

– Dziękuję wam za upór w dążeniu do celu – mówił do Kaszubów.
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ZADZWOŃ: 660 731 138
lub NAPISZ: d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA? to proste!

16 lipca odbyło się podpisanie umowy na za-
kup pięciu nowoczesnych pociągów Impuls. 
Wzięli w nim udział marszałek województwa 
pomorskiego, Mieczysław Struk, członek za-
rządu Ryszard Świlski oraz prezes firmy Ne-
wag S.A., Zbigniew Konieczek. 
Już w przyszłym roku pierwsze pociągi zosta-
ną skierowane do obsługi połączeń m.in. na 
trasach Gdynia Główna – Słupsk oraz Elbląg – 
Gdynia Główna. – Nie wykluczamy też, że po 
elektryfikacji linii Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej Impulsy pojadą linią 248 do Kościerzyny 
i Kartuz – powiedział Ryszard Świlski, członek 
Zarządu Województwa Pomorskiego. 
Pierwotnie pierwsze dwa składy miały przy-
jechać na Pomorze w grudniu 2018 roku, ko-
lejne dwa wiosną 2019 roku, a ostatni w 2020. 
– Chciałem poinformować, że jesteśmy goto-
wi dostarczyć pociągi szybciej. Mogę obiecać, 
że już pod koniec pierwszego kwartału 2019 r. 
po pomorskich torach będą kursować wszyst-
kie zamówione pociąg – obiecał Zbigniew Ko-
nieczek, prezes Newag SA. 
Zakupione pociągi Impuls to pojazdy niskopo-
dłogowe z jednoprzestrzennym wnętrzem wy-

posażonym w monitoring, klimatyzację oraz 
System Informacji Pasażerskiej. Składy będą 
dostosowane do osób niepełnosprawnych, a 
wsiadanie mają umożliwić im pochylnia oraz 
wysuwane stopnie. Pojazd ma rozwijać pręd-
kość do 160 km/h, pomieści do 500 osób. – W 
pociągach będzie co najmniej 195 miejsc sie-
dzących. Zamontowane zostaną również do-
datkowe uchylne siedzenia w przedsionkach. 
Rowerzyści będą mieli do dyspozycji 20 miejsc 
dla jednośladów – mówił w dniu podpisania 
umów Mieczysław Struk. – Cały skład będzie 
klimatyzowany i objęty monitoringiem. Sze-
rokie drzwi wejściowe znacząco ułatwią do-
stęp do pociągów osobom niepełnosprawnych. 
Również toalety będą dla nich dostosowane – 
przedstawiał marszałek Struk. 
Całkowity koszt zakupu pięciu Impulsów dla 
województwa pomorskiego to około 123 mln 
zł. Ponad 92 mln zł unijnego dofinansowania zł 
pochodzi z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Aż 30,3 mln zł pochodzić będzie ze środ-
ków własnych samorządu województwa po-
morskiego.

Na tory trafią 
nowoczesne 
pociągi

Podróżni znają je, bo kilka z nich jeździ już po pomorskich 
torach, ale będzie ich więcej. Kolejne Nowoczesne Elek-
tryczne Zespoły Trakcyjne Impuls będą kursowały m.in. 
na trasie Słupsk – Lębork – Wejherowo – Gdynia Główna.
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W czerwcu minęło pół roku od otwarcia kolej-
nego w Rumi ronda. Otrzymało ono imię rot-
mistrza Witolda Pileckiego i zastąpiło skrzy-
żowanie, które uchodziło za jedno najniebez-
pieczniejszych w Rumi. 
Nowo powstałe rondo zostało skontruowa-
ne w sposób turbinowy – oznacza to, że ze-
wnętrzne i wewnętrzne pasy ronda nie prze-
cinają się. To dla wielu była nowość.  – Jestem 
pewny, że tak zaprojektowane rondo zdecy-
dowanie podniesie komfort i bezpieczeństwo, 
a także przepustowość jazdy – mówił pod-
czas uroczystości otwarcia ronda Michał Pa-
sieczny.
Z komfortem być może na początku bywało 
różnie, bo kierowcy nie od razu przyzwycza-
ili się do nowego skrzyżowania. Wydaje się, 
że już teraz można powiedzieć, że przebudo-

wa przyczyniła się do większego bezpieczeń-
stwa. Widać to, porównując dwa podobne 
okresy, czyli marzec – październik 2017 oraz 
grudzień 2017 – lipiec 2018. W pierwszym 
z tych okresów nie doszło do wypadków na 
skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Pomorskiej, za to 
wydarzyło się 6 kolizji. W drugim okresie na-
stąpiła poprawa, bowiem odnotowano zaled-
wie 2 kolizje. Do tego, podobnie jak we wcze-
śniejszym okresie, nie było tu żadnych wy-
padków. Pozostaje więc trzymać kciuki, aby 
dalej utrzymywała się taka tendencja.
Poprawa bezpieczeństwa faktycznie ma miej-
sce, ale początkowo piesi użytkownicy skrzy-
żowania mieli problem z powodu... wody sto-
jącej na jednym z przejść dla pieszych. Jak 
poinformował rumski magistrat, ta wada zo-
stała naprawiona pod koniec czerwca. KG

Rondo dało 
większe 
bezpieczeństwo
Statystyki pokazują, że przebudowa klasycznego 
skrzyżowania ul. Gdańskiej z Pomorską na rondo 
Pileckiego przyniosło ograniczenie kolizji.
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Realizowany od lat Budżet Obywatelski (tegoroczne głosowa-
nie rozpocznie się 10 września i potrwa przez dwa tygodnie) daje 
pole do popisu kreatywnym mieszkańcom. W ostatnich latach 
zrealizowanych zostało wiele projektów kulturalnych, które od-
bywały się we współpracy Miejskiego Domu Kultury. Jeden z nich 
był skierowany do dzieci – „Mała filharmonia” był to cykl koncer-
tów na scenie letniej MDK, który w aktywny sposób angażował 
najmłodszych i zapraszał do świata muzyki klasycznej, hawaj-
skiej i filmowe – mówi Agnieszka Skawińska z MDK Rumia.
W tym roku realizowany jest projekt „Pasja i życie po sześćdzie-

siątce”. W jego skład wchodziły trzy koncerty oraz zajęcia Tai Chi. 
– Zagrały: „Czerwony tulipan”, artyści z Krakowa, a także odbył 
się koncert „Muzyka świata”. Chodziło mi przede wszystkim o to 
aby każdy koncert przedstawiał inny gatunek muzyczny – mówi 
Agnieszka Skawińska. – Wszystkie wydarzenia cieszą się dużym 
powodzeniem i uczestniczą w nich nie tylko pasjonaci muzyki po 
60tce. Zajęcia tai chi mają zainteresowanie wśród młodzieży i do-
rosłych, ale przeważają seniorzy. Zapraszamy w każdy czwartek 
przez całe wakacje o godz. 17.00 na plac przy MDK. 
Projektów nie udałoby się zrealizować bez inicjatywy mieszkań-

Nie tylko inwestycje
Chociaż w kontekście Budżetu Obywatelskiego najwięcej mówi się o powstałych bo-
iskach czy placach zabaw, nie można zapominać o projektach prospołecznych.

ców – W zeszłym roku ogromne serce i pomysł do Budżetu Oby-
watelskiego złożyła pani Karolina Lange z Fundacji Mamy Rumian-
ki zaś w tym roku realizujemy projekt „Pasja i życie po 60tce”, któ-
ry złożony został przez zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak 
widać mieszkańcy , którzy angażują się przez cały rok w różnych 
organizacjach pozarządowych i tutaj dali popis swojej kreatywno-
ści – stwierdza Agnieszka Skawińska, która zapewnia, że w Miej-
skim Domu Kultury każdy może znaleźć coś dla siebie – Warto wy-
robić u siebie taki nawyk aby sprawdzać nasz plan imprez na stro-
nie internetowej domkulturyrumia.pl lub na facebooku MDK Rumia. 
Różnorodność wydarzeń jest tak szeroka, że nie jeden mógłby żało-
wać, że nie wziął w czymś udziału lub nie zobaczył spektaklu, kon-
certu czy wystawy.

Na XXV Jarmark Kaszubski zapraszają Miej-
ski Dom Kultury w Rumi oraz Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie. O 12 odbędzie się prze-
marsz orkiestry dętej, a pół godziny później 
w kościele Podwyższenia Krzyża Święte-
go odbędzie się Msza Św. Po mszy rozpocz-
nie się przemarsz do Parku Starowiejskiego, 
gdzie odbędą się liczne konkursy i koncerty. 
O 19:00 na scenie pojawią się gwiazdy wie-
czoru, czyli zespół Zakopower, znany z ta-
kich hitów jak „Pójdę boso”, czy „Kiebyś Ty”.
Jubileuszowa edycja jarmarku ma zaskoczyć 
rozmachem – Z całą pewnością ten Jarmark 
będzie różnił się od poprzednich przede 
wszystkim tym, że całość odbędzie się na 
dużo większej scenie, która stanie przodem 
w stronę wejścia na plac – mówi Agnieszka 
Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kul-
tury. Dlaczego na Jarmarku Kaszubskim za-
grają górale z Zakopower? – Pomyślałam 
sobie, że fajnie będzie, gdy Kaszubi i Góra-
le w jednym staną domu, a będzie nim Ru-
mia. Zakopower jak sama nazwa wskazuje to 
eksplozja energii i bez względu na to, z ja-
kiego regionu kraju się pochodzi, porywa-
ją do tańca i śpiewu – tłumaczy Agnieszka 
Skawińska. 

Program 
Jarmarku:
 
12.00 Przemarsz Orkiestry Dętej z Sanktuarium 
NMP Wspomożenia Wiernych z Rumi 
12.30 Msza św. w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 
przy. ul. Kościelnej z udziałem pocztów sztandarowych ZKP. 
13.30 Przemarsz do Parku Starowiejskiego, w tym: 
- złożenie kwiatów przy pomniku księcia Mściwoja II (ul. Kościelna) 
- złożenie kwiatów przy obelisku biskupa K. Dominika (ul. Kościelna) 
15.00 Otwarcie Jarmarku, powitanie zebranych, hymn kaszubski 
15.15 Koncert chóru kaszubskiego „Rumianie” 
15.35 Przedstawienie programu Jarmarku, ogłoszenie konkursów, 
rozpoczęcie gry w „baśkę” o Puchar Prezesa ZKP O/Rumia, rozpoczęcie 
familijnego konkursu malarskiego „Co mi się najbardziej podoba na jar-
markach kaszubskich w Rumi”, przedstawienie głównych sponsorów 
15.40 Występ zespołu „Fokus” z Wejherowa 
16.20 Konkurs wbijania gwoździ 
16.30 Występ zespołu „Bazuny” z Żukowa 
17.15 Występ finalistów „Rumskiego Wokalu 2018” 
17.45 Konkurs wspinaczki na słup 
18.00 Występ zespołu kaszubskiego „Bytów” z Bytowa 
18.45 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród konkursowych 
oraz turnieju gry karcianej w „baśkę” 
19.00 Gwiazda wieczoru – występ zespołu „Zakopower” 
21.00 DJ Disco Rytmy 
22.00 Zakończenie Jarmarku

Jarmark Kaszubski po raz 25!
Już 5 sierpnia odbędzie się jubileuszowa edycja jarmarku 
promującego kaszubską kulturę. Główną gwiazdą będzie 
jednak zespół promujący inny folklor – Zakopower. 
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Koncert na stadionie MOSiR był kulminacyj-
nym momentem dnia, w którym przygotowa-
ne zostało wiele różnych atrakcji. Konkursy 
przygotowane przez pracowników Miejskiego 
Domu Kultury oraz Urzędu Miasta polegały na 
zrobieniu zdjęć, a w nagrodę można było otrzy-
mać koszulki związane z „Lipcem w Rumi”.
Nie zabrakło popularnych foodtrucków. Menu 
było na tyle bogate, że z pewnością każdy zna-
lazł coś dla siebie – od popcornu i waty cukro-
wej, przez amerykańskie hot dogi i burgery, aż 
po tradycyjne przysmaki w postaci wędzonych 
serów, chleba ze smalcem i bigosu. 
Późnym wieczorem kilka tysięcy osób czeka-
ło pod sceną na występ Ewy Farnej i zespołu 
Pectus. Artystów zapowiadała Agnieszka Ska-
wińska, dyrektor MDK-u. Jako pierwsi na sce-
nie wystąpili bracia Szczepanikowie z zespo-
łu Pectus, którzy wprowadzili iście rodzinną 

atmosferę. Przez ponad godzinę można było 
usłyszeć nie tylko największe przeboje grupy, 
ale także zagraniczne piosenki oraz utwory po-
chodzące z repertuaru Maryli Rodowicz i Kay-
ah. Nie zabrakło też ostrzejszych brzmień. 
Chwilę później scenę przejęła Ewa Farna, która 
rozpoczęła od hitu pod tytułem „Znak” i z każ-
dą minutą coraz mocniej angażowała publicz-
ność do wspólnego śpiewu. Wśród osób zna-
jących teksty jej piosenek były nie tylko dzie-
ci i młodzież, z którymi często kojarzona jest 
wokalistka, ale także osoby dorosłe, a nawet 
seniorzy. Farna wzbogaciła swój koncertowy 
repertuar m.in. o zapożyczony przebój „Dmu-
chawce, latawce, wiatr”, a jej występ zakończył 
się bisami i oklaskami. Najbardziej wytrwa-
li fani polsko-czeskiej wokalistki otrzymali jej 
autografy i szansę na wykonanie wspólnej pa-
miątkowej fotografii.

Porwali 
publiczność
Ewa Farna oraz zespół Pectus dali występ, przy którym bawiły się 
prawdziwe tłumy. W ten sposób rozpoczął się „Lipiec w Rumi”.

Rumianie znają już formułę tego wydarzenia 
– będzie to druga edycja „Kina pod Gwiazda-
mi”. Rok temu plenerowe seanse cieszyły się 
dużą popularnością. Nie inaczej powinno być 
w tym roku.
Wybór filmów został oddany w ręce samych 
widzów – wyświetlone zostaną te filmy, któ-
re otrzymały najwięcej głosów na facebooko-
wym profilu miasta. Spośród dziecięcych fil-
mów wybrane zostały: Był sobie pies (2017) 
oraz Fernando (2017), natomiast z listy fil-

mów dla starszych widzów wygrały: Baby 
Driver (2017), Jumanji: Przygoda w dżungli 
(2017), Boska Florence (2016), Czym chata 
bogata! (2017), Król rozrywki (2017) oraz Sie-
dem minut po północy (2016). 
Seanse będą się odbywać w każdy piątek 
i sobotę o 20:45, a kinowy ekran stanie przy 
Miejskim Domu Kultury (w wypadku złej po-
gody lokalizacja może się zmienić). Cykl za-
inauguruje pokaz filmu Był sobie pies, który 
odbędzie się 10. sierpnia.

W sierpniu rusza 
Kino pod Gwiazdami
Prawie do końca miesiąca będą się odbywały plenerowe 
pokazy filmowe. Paleta filmów jest na tyle różnorodna, 
że każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Podczas tegorocznej akcji miasta zadbano o dużą różnorodność wydarzeń – poza 
występami gwiazd muzyki popularnej, wydarzeniami sportowymi, odbędzie się też 
koncert, który może być gratką zarówno dla fanów muzyki klasycznej, jak i dla kino-
manów. Fani ścieżek dźwiękowych do takich filmów jak „Dobry, zły i brzydki”, „Gladia-
tor”, czy „Piraci z Karaibów” na pewno powinni zainteresować się tym wydarzeniem.
Muzyka filmowa pod batutą Przemysława Piotra Pasternaka rozbrzmi na stadionie 
MOSiR 28. lipca. Początek koncertu o 18:00. Wydarzenie jest bezpłatne.

Filmowe szlagiery na żywo
„Lipiec w Rumi” zostanie zakończony przez 
koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej.

Fot. Polska Orkiestra Muzyki Filmowej & Przemysław Piotr Pasternak / facebook
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„Wymaluj swoją torbę” – te zajęcia otwo-
rzyły letni kalendarz w bibliotece. Podczas 
warsztatów każdy miał możliwość ozdobie-
nia własnej torby ekologicznej. Wystarczyło 
namalować swój niepowtarzalny wzór, po-
prosić panią prowadzącą o przeprasowanie 
pastelowych rysunków, w celu umocnienia 
koloru, i już można było cieszyć się jedyną 
w swoim rodzaju materiałową torbą! 
 „Eko biżuteria” – tutaj uczestnicy warszta-
tów tworzyli biżuterię ze starych, nieużywa-

nych już koszulek, jeansów, koralików, gu-
zików i wszelkich rzeczy, które często wy-
rzucamy do śmieci. Podczas zajęć powstały 
korale, kolie i bransoletki, które przypomi-
nały małe dzieła sztuki, mimo materiałów, 
z których zostały zrobione. 
„Papier czerpany” – tutaj warsztaty były 
podzielone na dwie części. Na pierwszych 
zajęciach uczestnicy tworzyli własny papier 
czerpany ze starych kartek oraz makulatu-
ry. Potem farbowali masę na różne kolory, 
zatapiali w niej suszone płatki kwiatów lub 
liście albo pozostawiali kartkę do wyschnię-
cia bez niczego, by na kolejnych warszta-
tach ozdabiać własnoręcznie wykonany ar-
kusz – tworząc obraz, kartkę z pamiętnika 
itp.
Oprócz kreatywnych zajęć dużą popularno-
ścią cieszyły się zaproponowane przez nas 
zajęcia dla dzieci z języka hiszpańskiego 
oraz niemieckiego. 
Zajęcia z języka hiszpańskiego poprowadził 
wolontariusz Dario Fernandez, dzieci uczy-

ły się kolorów, liczb oraz brały udział w za-
bawach ruchowych, dzięki którym też przy-
swajały słownictwo. 
Języka niemieckiego uczyła Hanna Szcze-
śniak, nauczycielka z pasją, która na czas 
warsztatów zmieniła się we wróżkę i zapro-
siła dzieci w baśniowy świat braci Grimm. 
Dzieci uczyły się słownictwa, losując z ma-
gicznego woreczka rozmaite rzeczy, które 
później pojawiały się w opowiadanej i oglą-
danej w teatrze Kamishibai baśni „Śpiąca 
królewna”. Oprócz tego uczestniczyły w za-
bawach grupowych, które dodatkowo utrwa-
lały poznane słownictwo.
Stacja Kultury nie zapomniała także o sta-
łych zajęciach wakacyjnych czyli „Zacznij-
my dzień od czytania”,  podczas których bi-
bliotekarz czytał dzieciom książeczkę oraz 
zachęcał do zabaw plastycznych. Podczas 
tych zajęć powstały między innymi pra-
ce z rozlanego na wodzie wielokolorowego 
tuszu, które po wyschnięciu okazywały się 
pięknymi, abstrakcyjnymi obrazami!

Intensywny i kreatywny 
lipiec w bibliotece!

W pierwszej połowie lipca Stacja Kultura – Biblioteka Rumia zaproponowała 
swoim czytelnikom sporo kreatywnych zajęć oraz zabaw językowych.



KUPIĘ

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

zatruDnię kafelkarzy, forma zatrudnienia 
do uzgodnienia, tel. 604 157 939

Szukam osoby do pielęgnacji ogrodu w 
Wejherowie, tel. 604 157 939

USŁUGI

uSługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OpakOwania jednorazowe, tel. 501 175 
330

prOfeSjOnaLna fotografia okoliczno-
ściowa: 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

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

r.k
or
bu
t@
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pr
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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

REKLAMA                                    U/2016/RL

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SprzeDam działkę ogrodnicza, domek, 
szklarnia, oczko wodne, tel. 538 443 446

SprzeDam ziemię rolną, 1.72 ha, koło Sze-
muda, tel. 600 994 348

DOm w kamieniu do natychmiastowego 
zamieszkania, tel. 794 710 073

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 
droga utwardzona kostka polbruk. Cena 
150zł/m2, tel. 787 634 165

WYNAJMĘ

wejherOwO centrum – wynajmę pokój 
umeblowany pani pracującej i niepalącej, 
cena: 500 zł, tel. 609 793 942

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

jawa 50, typ 223, 1977 r., 2T, motorower, 
czerwono-kremowa, orginal – klasyk, cena: 
2330 zł, Tczew, tel. 574 797 077

piaggiO Ciao, 1995 r., 2T, 1os., automatic, 
czarny, cena: 2112 zł, Tczew, tel. 574 797 
077

TOWARZYSKIE

SamOtny zadbany poznam panią do 38 
lat do stałego związku z okolic Trójmiasta, 
tel. 723 910 644

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

RÓŻNE

SprzeDam mała lodówkę i maszynę do 
szycia Wejherowo, tel. 517 159 871

Dmuchawa stan dobry, 750 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

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

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

pająk do siana, 830 zł, obsypnik ziemnia-
ków, 480 zł, tel. 600 667 860 

SprzeDam meblościankę, 330x210, kol. 
mahoń, cena 350 zł, tel.58 / 7781735, Wej-
herowo

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

DrewnO opalowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

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

SprzeDam mydła włoskie Nesti Dante, 250 
gram, różne zapachy, duży wybór, tel. 660 731 
138
SprzeDam materac rehabilitacyjny, 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

Tofcio

Birma

Lilo

Frank

Grosik

Został wykastrowany, 
obstrzyżony i nauczył się 
cieszyć życiem.

Birma wróciła z adopcji – 
dlaczego ? Za bardzo kocha 
ludzi. Jej wierne psie serce 
wciąż domaga się zabawy.

Lilo wciąż się uśmiecha i 
wesoło zaczepia do zabawy. 
Wiecznie radosne usposo-
bienie rozweseli każdego.

Mały Frank liczy na łut 
szczęścia. W schronisku 
jest jednym z wielu porzu-
conych małych kociąt. 

Grosik podaruje ci 
szczęcie. Jest malutki, jest 
słodziutki i ma ogromną 
ochotę na nowe życie.
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Gortat znów szkolił 
młodych koszykarzy

Polska gwiazda NBA już po raz czwarty zawitała na stadion MOSiR w Rumi. Marcin Gortat poprowa-
dził wydarzenie dla młodych adeptów basketu. Wśród uczestników byli także mieszkańcy Rumi.

Był to już jedenasty sezon Marcin Gortat 
Camp. Po raz czwarty na trasie wydarzenia 
znalazła się Rumia. Oprócz naszego miasta, 
Camp odbył się także w Warszawie, Łodzi, Lu-
blinie i Włocławku.  W każdym z miast Mar-
cin Gortat przeprowadził kilkugodzinny tre-
ning dla młodych adeptów koszykówki w wie-
ku 9-13 lat oraz Jr. NBA Clinic dla nastolat-
ków grających już w koszykówkę w wieku 14-
17 lat. Każdy Camp dla dzieci 9-13 lat kończył 
się wyborem dwóch MVP (dziewczynka oraz 
chłopiec), którzy wystąpili w przerwie me-
czu Gortat Team vs Wojsko Polskie w Łodzi, 
w konkursie umiejętności Skills Challenge. 
Marcin Gortat wymyślił swój Camp jako for-
mę podziękowania społeczeństwu oraz spła-

tę długu, jaki zaciągnął wśród ludzi, którzy 
gdy sam był młodym człowiekiem, wielokrot-
nie wyciągali do niego pomocną dłoń. Obec-
nie Marcin Gortat co roku poświęca swoje wa-
kacje na spotkania z najmłodszymi, by same-
mu pomóc i wskazać właściwy kierunek roz-
woju. Rumska część wydarzenia została zor-
ganizowana w ramach tegorocznego „Lipca 
w Rumi”.
Osób zainteresowanych treningiem oraz po-
kazem przygotowanym przez polską gwiazdę 
NBA nie brakowało. Camp rozpoczął się od 
treningu przeznaczonego dla dzieci w wieku 
od 9 do 13 lat. W gronie 155 najmłodszych ko-
szykarzy znalazło się 30 mieszkańców Rumi. 
Po rozgrzewce i ćwiczeniach wykonywanych 

w grupach, dzieci wzięły udział w mini zawo-
dach. W drugiej części spotkania Marcin Gor-
tat zaprosił do wspólnego treningu 70 junio-
rów, w tym 22 rumian.
- Po raz kolejny jestem pod wrażeniem, że 
jest aż tyle chętnych do udziału w Campie 
dzieci – powiedział podczas treningu w Rumi 
Marcin Gortat. - Trybuny także są pełne. Ru-
mia co roku jest miastem, która jako pierw-
sza zgłasza się do Campu. I co roku, gdy to 
wydarzenie się odbywa, całe Wybrzeże zjeż-
dża się do tego miasta. Dzieci chętnie uczest-
niczą w treningu, angażują się, a publiczność 
reaguje bardzo żywiołowo. Dlatego tak wspa-
niale prowadzi się tu Marcin Gortat Camp. 
Spośród najmłodszych koszykarzy polski za-

wodnik NBA wybrał dwoje najlepszych zawod-
ników, tak zwanych MVP (najbardziej war-
tościowych zawodników), dziewczynkę oraz 
chłopca. Zwycięzcy, wytypowani w każdym 
z uczestniczących w inicjatywie miast, wystą-
pili 21 lipca w przerwie meczu Gortat Team vs 
Wojsko Polskie w Łodzi. Najlepsi z nich będą 
mogli obejrzeć na żywo mecz NBA w Stanach 
Zjednoczonych.
– Wszyscy, którzy nas odwiedzili, byli bar-
dzo zadowoleni. Bardzo usatysfakcjonowa-
ny i zaangażowany był również Marcin Gor-
tat, który wyjątkowo przeprowadził w całości 
zajęcia dla juniorów – mówi Jolanta Król, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi.
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Ostatni mecz seniorskiego zespołu Arki Rumia odbył się 23 
czerwca na stadionie MOSiR. Żółto-niebiescy gościli na wła-
snym boisku drużynę z Rudy Śląskiej. Był to ósmy mecz obec-
nego sezonu I ligi, a zarazem czwarty mecz żółto-niebieskich.
Ten sezon jest dla Arki, czyli beniaminka I ligi, naprawdę uda-
ny. Najpierw drużyna z Rumi wygrał z Legią Warszawa 40-22, 
w drugiej kolejce lepszy okazał się AZS AWF II Warszawa, który 
wygrał z rumianami 29-5. W trzeciej kolejce Arka pokonała 26-
12 ostatnich rywali z Rudy Śląskiej. Później zespół z Rumi poko-
nał 38-19 Watahę Zielona Góra. Następnie Arka uległa Sparcie 
Jarocin 19-26. W szóstej kolejce rumscy rugbyści pokonali aż 
57-25, by potem zremisować 20-20 z AZS-em AWF Warszawa.
Ostatni w tego lata rywal Arki – Rugby Club Ruda Śląska w po-
przednich meczach wygrał zaledwie raz, ale nikt w Rumi nie 
spodziewał się łatwego spotkania. Tymczasem zespół Arki za-
prezentował rugby na bardzo wysokim poziomie i wręcz roz-
gromił przyjezdnych. Do przerwy było 33-3 dla gospodarzy, 
a po przerwie przewaga jeszcze wzrosła – ostateczny wynik 
to 52-6. To trzecia najwyższa przewaga w grupie A I ligi, w któ-
rej występuje Arka. Pewne zwycięstwo w ostatnim meczu run-
dy dało rugbystom z Rumi 3. miejsce w tabeli. Prowadzi Sparta 
Jarocin przed Watahą Zielona Góra.
Kibice rumskiej drużyny będą musieli nieco poczekać na kolej-
ny mecz. Rozgrywki powrócą w weekend 1-2 września – Arka 
Rumia zmierzy się na wyjeździe z Watahą Zielona Góra. Ty-
dzień później odbędzie się zakończenie sezonu zasadniczego 
– rywalem rumian będzie obecny lider, Sparta Jarocin. Dwa ty-
godnie później rozpocznie się faza play-off.

Arka rozgromiła rywali
Rugbyści z Rumi nie dali szans na własnym 
terenie zespołowi Rugby Club Ruda Śląska.

Poprzedni sezon w wykonaniu rumskich piłkarzy przy-
niósł sporo emocji, a w szczególności jego końców-
ka – Orkan niemal do samego końca musiał walczyć 
o utrzymanie, ale ostatecznie pozostał w gronie czwar-
toligowców.
Grono to powiększy się w tym sezonie o jedną drużynę 
– dziewiętnastym zespołem IV ligi zostały przywróco-
ne do życia rezerwy Lechii Gdańsk. Wzbudza to spore 
emocje z kilku powodów. Po pierwsze, wiele osób uwa-
ża, że wstawianie nowo powstałej drużyny od razu do 
IV ligi jest nie fair względem drużyn z niższych lig, któ-
re muszą długo walczyć o grę na tym poziomie roz-
grywkowym. Po drugie, Lechia, krótko mówiąc, nie jest 
klubem lubianym w Rumi, podobnie jak zespół Orka-
na nie może liczyć na miłe przyjęcie w Gdańsku, co za-
pewni dodatkowy smaczek meczom z biało-zielonymi. 

Po trzecie, drugie w IV lidze rezerwy zespołu z Eks-
traklasy (pierwszym są rezerwy Arki Gdynia) zapewne 
będą używać niekiedy zawodników z pierwszego ze-
społu do gry w rezerwach – choćby we wspomnianej 
Arce występowali piłkarze pierwszego zespołu, który 
wracali do formy po kontuzjach i możliwe, że podobnie 
ogrywani będą piłkarze zespołu z Gdańska.
Piłkarze, kibice i sztab szkoleniowy Orkana Rumia 
z pewnością życzyłby sobie, by nadchodzący sezon 
był lepszy niż ten ubiegły i wydaje się, że choćby śro-
dek tabeli jest w zasięgu drużyny. Początek jednak nie 
będzie łatwy – na początek sezonu 2018/2019 zespół 
z Rumi czekają aż cztery mecze wyjazdowe, dopiero 
w 5. kolejce Orkan zagra na własnym terenie. Inaugu-
racja sezonu odbędzie się 5. sierpnia – Orkan w Ustce 
zagra z tamtejszym Jantarem.

Orkan Rumia poznał terminarz
Ogłoszony został harmonogram spotkań rundy jesiennej IV ligi. 
Piłkarze z Rumi sporo poczekają na pierwsze spotkanie u siebie.
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Odbywający się po raz ósmy turniej piłkarski upamiętnia inicjatora utworze-
nia Klubu Chopina oraz propagatora osiedlowych rozgrywek piłki nożnej – 
Michała Mazura. Na zawodach obecny był jego ojciec.
Turniej miał także inny cel – zbiórkę pieniędzy dla chorej Wiktorii. Udało się 
zebrać 2 tysiące złotych, której została przekazana cała kwota.
Mimo charytatywnej formy turnieju, na boisku nie brakowało emocji. Zespół 
z Rumi dotarł do wielkiego finału imprezy, gdzie dopiero w rzutach karnych 
uległ triumfatorom, drużynie o nazwie Stare Chopina.

Zespół Z Rumi 
pokonany w kaRnych
W Wejherowie odbył się VIII Turniej 
im. Michała Mazura. Drużyna z Rumi 
zajęła w nim drugie miejsce.

Poniedziałek, 23 lipca 2018
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Sobota 7 lipca w Rumi upłynęła 
pod znakiem aktywności fizycz-
nej. Na murawie stadionu zrobi-
ło się kolorowo od mat treningo-
wych i strojów sportowych nie-
zwykle licznych uczestników tre-
ningów, które ze sceny prowadzi-
ła Ewa Chodakowska i jej ekipa Be 
Active Team. W treningach wzięło 
udział około 400 osób.
O 12 rozpoczął się trening żywio-
łowej zumby i już wtedy pod sce-
ną ćwiczyły prawdziwe tłumy. Te 
zwiększyły się jeszcze, gdy na 
scenie pojawiła się Ewa Choda-
kowska. - Przesuwamy dziś grani-
cę wytrzymałości – zapowiedziała 
trenerka. I rzeczywiście – nie było 
odpuszczania, a pod nieobec-
ność jej męża, Lefterisa Kavouki-
sa, wykonano dodatkowe ćwicze-
nia. Sporo ponad godzinę ćwi-
czeń wytrzymało większość osób 
zgromadzona na murawie, wśród 
której przeważały oczywiście ko-
biety, ale nie zabrakło też chęt-
nych do ćwiczeń mężczyzn. Tre-
ning zakończyło wspólne zdjęcie 
z Ewą Chodakowską.
Na tym nie zakończyło się dzi-
siejsze wydarzenie z cyklu „Lipiec 
w Rumi”. Później odbyła się prelek-
cja dietetyczna Be Actice z Martą 
Kielak, a także trening z Danielem 
Żołkiem oraz joga z Basią Tworek. 
Na koniec uczestnicy treningów 
mogli zrobić sobie indywidualne 
zdjęcia z Ewą Chodakowską i te-
amem Be Active.

Chodakowska znów 
rozruszała Rumię!
Najsłynniejsza polska trenerka ponownie zagościła na 
stadionie MOSiR w wydarzeniu z cyklu „Lipiec w Rumi”.
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