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Największa kwota uzbierana 
podczas Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, najwięcej oddanej 
krwi podczas jednej akcji i setki osób 

zapisanych do bazy honorowych 
dawców szpiku – i to tylko w ciągu 

jednego weekendu! Rumianie po raz 
kolejny pokazali, że mają ogromne 

serca i chcą pomagać innym. 

8-9

Jeden weekend, 
kilka rekordów!
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Do tragicznego wydarzenia doszło w niedzie-
lę 13 stycznia w Gdańsku. Paweł Adamowicz 
przebywał na scenie, właśnie zakończyło się 
odliczanie do „Światełka do nieba” kończące-
go tegoroczny Finał WOŚP. Nagle do prezy-
denta podbiegł mężczyzna i zaatakował go 
nożem. 27-letni napastnik chwilę po tym, jak 
ugodził prezydenta, został obezwładniony 
i zatrzymany. Wcześniej jednak przechadzał 
się po scenie trzymając w dłoni nóż i unosząc 
ręce w geście triumfu. Zdążył jeszcze chwycić 
mikrofon i krzyknąć w stronę tłumu, że „prze-
bywał w więzieniu, chociaż jest niewinny, był 
torturowany przez PO i za to zginął Adamo-
wicz”. Sprawca – Stefan W., 27-letni mieszka-
niec Gdańska - odsiadywał karę 5 lat więzie-
nia za napady na banki i rozboje. Niedawno 
wyszedł z więzienia. Niestety, jego ostatnie 
słowa się potwierdziły – prezydent Gdańska 
zmarł w szpitalu dzień później. 

Reanimacja, 
stan kRytyczny

Od razu po ataku prezydent Gdańska zgiął 
się w pół, trzymając się za brzuch, po czym 
usiadł na scenie. Niewiele później stracił przy-
tomność, był przez pół godziny reanimowany. 
Później został przewieziony do szpitala. Leka-
rze poinformowali, że ma poważną ranę serca, 
przepony, oraz narządów wewnętrznych jamy 
brzusznej. O 2.30 w nocy w poniedziałek za-
kończyła się pięciogodzinna, bardzo skompli-
kowana operacja Pawła Adamowicza. 
– Pacjent żyje, ale jego stan jest bardzo cięż-

ki. Przetoczyliśmy 41 jednostek krwi. Urazy 
były bardzo ciężkie, poważna rana serca, rana 
przepony, rany jamy brzusznej. O wszystkim 
zadecydują najbliższe godziny – powiedział 
wówczas dr Tomasz Stefaniak z Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa zaapelowało o oddawanie krwi. 
Mnóstwo osób odpowiedziało na ten apel, od-
dając krew. 

Oczekiwanie
i wiece

Cała Polska zamarła. Wszyscy z niecierpli-
wością oczekiwali na informacje ze szpitala 
z nadzieją, że stan pacjenta ulegnie poprawie. 
Niestety, mimo wielogodzinnych starań całe-
go personelu medycznego i sprowadzenia wy-
bitnych specjalistów stan Pawła Adamowicza 
pogorszył się. W poniedziałek około południa 
poinformowano, że prezydent nie oddycha sa-
modzielnie, a wszystkie funkcje życiowe pod-
trzymywane są przez aparaturę medyczną. 
Tymczasem ludzie spontanicznie zaczęli się 
zwoływać na wiece i zebrania, aby wyrazić 
solidarność z prezydentem Gdańska i zapro-
testować przeciwko przemocy i nienawiści. 
Wciąż mając nadzieję na szczęśliwe zakoń-
czenie. Niestety tak się nie stało...
- Przegraliśmy walkę o życie Pawła Adamowi-
cza, prezydenta Gdańska – oficjalnie poinfor-
mowali w poniedziałkowe popołudnie przed-
stawiciele Uniwersyteckiego Centrum Klinicz-
nego w Gdańsku. 

zjednOczeni w ciszy

Wiece zorganizowane w miastach w całej Pol-
sce zamieniły się w pożegnanie zmarłego pre-
zydenta. W centrum Gdańsku zebrał się ogrom-
ny, wielotysięczny tłum. Wiele osób miało zni-
cze w rękach. I ta przejmująca cisza... Ile osób 
uczestniczyło w wiecu, trudno policzyć. Ale 
mówi się nawet o dziesiątkach tysięcy. Wśród 
uczestników można było spotkać przedsta-
wicieli praktycznie wszystkich opcji politycz-
nych, wyrażających najrozmaitsze poglądy - 
zarówno tych, którzy byli zwolennikami Ada-
mowicza, jak i tych, którzy krytykowali jego 
działania jako prezydenta miasta. Tego dnia 
o godz. 18.00 podziały przestały istnieć. Trage-
dia, jaka wydarzyła się dzień wcześniej, zjed-
noczyła wszystkich. Zebrani milczeniem odda-
li hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi. Nad 
głowami zebranych powiewały flagi Gdańska, 
Polski i Unii Europejskiej, przepasane czarnymi 
wstążkami na znak żałoby. Niektórzy przynieśli 
białe róże z czarnymi wstążkami. 
Łzy w oczach wielu osób wywołało wykona-
nie przez solistę znanego utworu „The sound 
of silence”, po czym zebrany tłum zaczął skan-
dować: „Dziękujemy!”. Na koniec zebrani od-
śpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” i pozostawi-
li znicze przed Dworem Artusa oraz Ratuszem 
Głównomiejskim. 

UROczystOści pOgRzebOwe

W całym kraju została ogłoszona żałoba, zaś 
w sobotę 18 stycznia odbył się pogrzeb prezy-

denta Gdańska. 
Uroczystości związane z ostatnim pożegna-
niem Pawła Adamowicza zaczęły się już dwa 
dni wcześniej. Najpierw trumna została wy-
stawiona w Europejskim Centrum Solidar-
ności (tylko w ciągu jednej doby przez ECS 
przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy osób 
żegnających prezydenta), następnie w uro-
czystej procesji szczątki przeniesiono do 
Bazyliki Mariackiej. Tam właśnie spoczęła 
urna z prochami. 
W samym pogrzebie uczestniczyło ok. 3,5 
tys. osób, wśród nich m.in. Andrzej Duda, 
prezydent Polski, byli prezydenci Alek-
sander Kwaśniewski i Lech Wałęsa, Jerzy 
Owsiak, do niedawna szef Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, samorządowcy: staro-
stowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie 
i radni miast i gmin.
Mieszkańcy Gdańska oraz ci, którzy przy-
jechali z innych miejscowości z całego Po-
morza i dalszych zakątków kraju, zebrali się 
nie tylko w okolicach Bazyliki Mariackiej, ale 
też na ulicach Gdańska, gdzie ustawionych 
zostało kilka telebimów, na których wyświe-
tlana była na żywo relacja z uroczystości. 
W tłumie było wielu wolontariuszy z puszka-
mi, do których zbierane były datki na gdań-
skie hospicjum oraz WOŚP. Stało się tak na 
prośbę rodziny tragicznie zmarłego prezy-
denta, którzy poprosili, aby na pogrzeb nie 
przynosić kwiatów, ale zamiast tego ofiaro-
wać datek.

Rafał korbut

Pamięć
pozostanie

To wydarzenie wstrząsnęło całą Polską. Podczas 27. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tuż przed godz. 20.00 (gdy roz-
poczęło się „Światełko do nieba”) Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska, został ugodzony nożem na oczach tysięcy ludzi. 
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Wiec miał także na celu wyrażenie sprzeciwu 
wobec przemocy oraz nienawiści. Wydarze-
nia miało miejsce 17 stycznia, a uczestniczyło 
w nim kilkuset mieszkańców Rumi oraz okolic.
Przed wiecem w czwartkowe popołudnie 
w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzy-
ża Świętego odprawiona została msza św. w in-
tencji tragicznie zmarłego samorządowca. Po 
zakończeniu uroczystości kościelnej uczestni-

cy wydarzenia udali się pod pomnik Jana Paw-
ła II, by w milczeniu oddać hołd Prezydentowi 
Gdańska. W wiecu ku pamięci Pawła Adamo-
wicza uczestniczyli przedstawiciele lokalnych 
władz, a także harcerze. Wszyscy uczestnicy 
w ciszy złożyli kwiaty oraz znicze wyrażając 
również swój sprzeciw wobec narastającej nie-
nawiści oraz przemocy.
14 stycznia, czyli w dzień śmierci gdańskiego 

samorządowca, wyrazy współczucia dla jego 
bliskich przekazali pod wspólnym komunika-
tem burmistrz Rumi Michał Pasieczny, prze-
wodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki oraz 
zastępcy burmistrza – Piotr Wittbrodt i Mar-
cin Kurkowski:
„Ogromne wyrazy współczucia dla rodzi-
ny, przyjaciół oraz współpracowników zmar-
łego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdań-

ska. Informacja o śmierci prezydenta jest dla 
nas wielkim ciosem i trudno jest się z tym po-
godzić. Życzymy sił, które pomogą Państwu 
znieść ten niewyobrażalny ból. Apelujemy do 
wszystkich Polaków, by to dramatyczne wyda-
rzenie, które rozegrało się podczas gdańskie-
go finału WOŚP, skłoniło nas do przemyśleń 
i zjednoczenia.” 
/mm/

Wiec ku pamięci 
Pawła Adamowicza

Kilkaset osób uczestniczyło w symbolicznym wiecu zorganizowanym w Rumi ku pamięci tragicznie zmarłego 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

skuteczna
REKLAMA?

to proste! ZADZWOŃ: 

660 731 138
lub NAPISZ: 

d.bieszke@expressy.pl
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Realizacja inwestycji pozwoli spiąć ścież-
ki rowerowe, przyczyniając się do popra-
wy infrastruktury oraz logistyki miasta. 
Projekt poddany procesowi przetargo-
wemu  poza budową kładki pieszo-rowe-
rowej w obszarze Zagórza zakłada tak-
że budowę chodnika i ścieżki rowerowej 
w ramach programu „Rewitalizacji Zagó-
rza na terenie miejscowości Rumia”. Pro-
jekt figurujący pod nazwą „Rewitaliza-
cja Zagórza Rumi” jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020. W przetargu udział 
wzięły dwie firmy budowlane – zwycięz-
cą okazała się firma budowlano - drogo-
wa z Gdyni.
Zamawiający – czyli przedstawiciele rum-
skiego magistratu - przy wyborze ofert 
kierował się kluczowymi kryteriami, ta-
kimi jak cena i okres gwarancji oraz rę-
kojmi. 
Przewidziany termin realizacji projek-
tu związanego z rewitalizacją Zagórskiej 
Strugi to kwiecień 2019 roku.
/mm/

- Kładka na Zagórzu to 
element, który będzie spi-
nać ścieżki rowerowe pro-
wadzące od urzędu mia-

sta w stronę Szmelty. Mamy plan, aby w dłuższej per-
spektywie zrealizować bezpieczny ciąg rowerowy do wy-
lotu z miasta w kierunku Reszek i Zbychowa. Kładka 
nad rzeką przy wjeździe do Galerii Rumia, która powsta-
nie w ramach rewitalizacji ze środków zewnętrznych, 
zlikwiduje wąskie i niebezpieczne gardło i jest jednym 
z najdroższych elementów tego odcinka.

Rusza budowa kładki 
pieszo-rowerowej
zakończył się proces przetargowy, który wyło-
nił wykonawcę projektu rewitalizacji zagórza 
w Rumi. kluczowym aspektem owego projektu 
jest budowa kładki pieszo-rowerowej. Michał Pasieczny, 

burmistrz Rumi:
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Rośnie zarówno liczba osób zameldowanych na terenie 
Rumi, jak również cudzoziemców. Pod koniec 2017 roku 
liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosiła 
45 861, a na pobyt czasowy 834, co dało łącznie 46 695 
mieszkańców. W minionym roku wartości te wzrosły ko-
lejno do 46 004 oraz 846, co daje 46 850 osób. Oznacza 
to wzrost o 155 mieszkańców.
Z kolei według danych prezentowanych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny Rumia liczy 48832 mieszkańców. 
Dane te opracowano według krajowej definicji zamieszka-
nia. Oznacza to, że bilans nie obejmuje osób przybyłych 
z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych 
mieszkańców przebywających czasowo za granicą.
W Rumi przybywa też cudzoziemców. Pod koniec 
2017 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy 
było łącznie 126 obcokrajowców, natomiast według 
zeszłorocznych statystyk liczba ta wzrosła do 186.
Co ciekawe, liczba zarejestrowanych w Rumi mał-
żeństw, zawieranych również poza granicami kraju, 
utrzymuje się niemal na tym samym poziomie. W roku 
2017 w związek małżeński wstąpiły 224 pary, nato-
miast w roku 2018 - 225 par.
Tendencja spadkowa dotyczy natomiast noworodków. 
Liczba dzieci urodzonych w 2017 roku, zameldowanych 
na terenie Rumi, wynosi 572, natomiast w roku 2018 licz-
ba ta spadła do 523. Podobnie jest w przypadku rum-
skich dzieci urodzonych poza granicami kraju. W roku 
2017 liczba tzw. transkrybowanych aktów urodzenia wy-
niosła 93, natomiast w minionym roku było ich 68.
Jeśli zaś chodzi o liczbę zgonów, to w roku 2017 od-
notowano ich 281, natomiast w roku 2018 liczba ta 
wzrosła do 314. /raf/

Miasto coraz 
liczniejsze
O tym, że Rumia jest atrakcyjnym 
miejscem do zamieszkania i lu-
dzie chcą się tu osiedlać, świad-
czą najnowsze statystyki. w mie-
ście przybywa mieszkańców. 
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Nieruchomość, do której przeprowadzi się 
rumska Straż Pożarna, będzie usytuowana 
na zbiegu ulic Reja i Fredry. W czwartek 10 
stycznia podpisano umowę w sprawie po-
wstania nowego obiektu dla Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi. 

dUży kROk
w stROnę bUdOwy

Umowa zatwierdzająca powstanie no-
wej strażnicy, a także wszelkie niezbęd-
ne dokumenty, zostały sygnowane przez 
Gabrielę Lisius, starostę wejherowskie-
go i wicestarostę Jacka Thiela, a także 
przez burmistrza Rumi Michała Pasiecz-
nego. Pośród kluczowych dla inwestycji 
podpisów nie mogło zabraknąć również 
sygnatury komendanta Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wejherowie – st. bryg. Jac-
ka Niewęgłowskiego. Podpisanie umowy 
to duży krok w stronę rozpoczęcia inwe-
stycji. Pierwszym krokiem było parafowa-
nie trójstronnego listu intencyjnego w tej 
sprawie w październiku minionego roku.

nOwOczesny
i kOmpleksOwy Obiekt

Nowy obiekt straży będzie odznaczał się 

nowoczesną strukturą i zaawansowanym 
zapleczem. Powierzchnia użytkowa budyn-
ku ma wynosić około 1800 metrów kwadra-
towych. Poza pomieszczeniami niezbędny-
mi do funkcjonowania jednostki projekt za-
kłada także stworzenie sali edukacyjnej, 

wielofunkcyjnego boiska sportowego, pla-
cu manewrowego, a także profesjonalnej 
wspinalni wespół z bieżnią przeznaczoną 
do uprawnia sportów pożarniczych. Szaco-
wany koszt inwestycji to około 9 milionów 
złotych. /mm/

Nowa siedziba Straży Pożarnej
Strażacy z Rumi doczekają się nowej siedziby. Budowa kompleksowej strażnicy z zaawan-
sowanym i nowoczesnym wyposażeniem ma zostać ukończona najpóźniej w 2024 roku. 

UROczystOść 
w znamienitym gROnie

W symbolicznym wydarzeniu udział wzięli 
policjanci, pracownicy lokalnych instytucji 
oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Rumi 
z Burmistrzem Michałem Pasiecznym na 
czele. Na spotkaniu nie zabrakło także in-
nych znamienitych osobistości – Przewod-

niczącego Komisji Bezpieczeństwa Krzysz-
tofa Woźniaka oraz Komendanta Straży 
Miejskiej – Romana Świrskiego. 

pRzebieg słUżby 
sławOmiRa kRóla

Sławomir Król służbę w policji rozpo-
czął w 1991 roku. Od początku swej 

kariery był związany z pionem docho-
dzeniowo-śledczym. W latach 2006-
2017 z sukcesami piastował stanowi-
sko naczelnika Wydziału Dochodze-
niowo-Śledczego w wejherowskiej ko-
mendzie.  Stanowisko zastępcy ko-
mendanta Komisariatu Policji w Rumi 
objął 1 lutego 2017 roku, zaś rok póź-
niej – 3 kwietnia rozpoczął pełnienie 
obowiązków komendanta w owej jed-
nostce. 

szacUnek i pOczUcie 
bezpieczeństwa

Zwierzchnicy Sławomira Króla ceni-
li współpracę z dotychczasowym ko-
mendantem. W ich opinii młodszy in-
spektor wykazywał się nader ogrom-
nym zaangażowaniem i dużą wiedzą 
popartą praktycznym doświadcze-
niem. W opinii podległych mu pracow-
ników podejmował skuteczne decyzje 
oraz inicjatywy procesowe, co walnie 
przyczyniło się do rosnącego pozio-
mu poczucia bezpieczeństwa wśród 
lokalnej społeczności. Sławomir Król 
przez wszystkie lata swej służby cie-
szył się ogromnym uznaniem i szacun-
kiem zarówno pośród zwierzchników, 
jak i współpracowników. Jego obo-
wiązki przejął nadkomisarz Krystian 
Herbasz. 
/mm/

Zasłużona emerytura Komendanta Policji
ponad 27 lat – tyle czasu służbę pełnił komendant komisariatu policji w Rumi – 
młodszy inspektor sławomir król. Odszedł na emeryturę. w piątek 11 stycznia 
na terenie komendy powiatowej policji w wejherowie odbyła się uroczystość 
pożegnalna z okazji przejścia zasłużonego policjanta na emeryturę. jego misję 
wypełniał będzie nadkomisarz krystian Herbasz.

Pozwoli to na określenie kosztów i zakresu prac, 
jakie są niezbędne, aby pociągi pasażerskie mo-
gły pojechać między innymi do Bytowa, Sierakowic, 
Nowej Wsi Lęborskiej i północnych dzielnic Gdy-
ni. Umowę podpisali w tym miesiącu marszałkowie 
Ryszard Świlski oraz Wiesław Byczkowski. Stronę 
kolejową reprezentowali Andrzej Osipów, dyrektor 
Regionu Północnego PKP PLK SA i Sławomir Woł-
kowski, zastępca dyrektora Regionu Północnego 
PLK SA.

pO cO mOdeRnizOwać staRe linie?

Podpisane umowy pozwolą kolejarzom na opraco-
wanie dokumentacji przygotowawczej i technicz-
nej dla rewitalizacji linii kolejowych na terenie wo-
jewództwa pomorskiego. 
– Jako samorząd województwa nie zwalniamy tem-
pa. Podpisane umowy to kolejny etap rozwoju po-
morskich linii kolejowych i odpowiedź dla Pomo-
rzan, którzy coraz częściej jeżdżą pociągami – po-
wiedział Ryszard Świlski, wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – Realizacja inwestycji będzie 
możliwa w przyszłej perspektywie finansowej, czyli 
w latach 2021-2027. 

kOleją pRzez całe pOmORze

Jednym z dofinansowanych projektów jest opra-
cowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej 
z Kartuz do Sierakowic. Zostanie również zbada-
na możliwość połączenia północnych dzielnic Gdy-
ni oraz gminy Kosakowo z systemem Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. Przygotowana dokumenta-
cja pozwoli również na opracowanie studium wy-
konalności modernizacji linii kolejowych z Koście-
rzyny przez Lipusz do Bytowa, ponadto zostanie 
sporządzona analiza możliwości modernizacji oraz 
elektryfikacji linii kolejowej pomiędzy Lęborkiem 
a Nową Wsią Lęborską. Ostatnim projektem, który 
uzyskał dofinansowanie, będzie poprawa przepu-
stowości na linii kolejowej z Redy do Helu.

ile pieniędzy 
dOstaną kOlejaRze?

Łączna wartość wszystkich projektów to około 17,5 
mln zł. Unijne dofinansowanie w wysokości około 
12 mln zł pochodzić będzie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. W lutym zostaną ogłoszone prze-
targi, a umowy z wykonawcami mają być podpisane 
w połowie roku. Dokumentacja ma być gotowa pod 
koniec 2020 roku. /raf/

Miliony na linie 
kolejowe
za około 17,5 mln zł polskie linie 
kolejowe przygotują dokumenta-
cję techniczną dla modernizacji kil-
ku linii kolejowych na pomorzu. 

Fot. Aleksander Olszak
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ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM!
Piszesz? robisz zdjęcia? nagrywasz filmy?
NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

Rumianie podczas jednego weekendu pobili wię-
cej, niż jeden rekord: po pierwsze przekazali po-
nad 100 tys. zł na rzecz WOŚP, po drugie oddali aż 
72 litry najcenniejszego leku, czyli własnej krwi, po 
trzecie zaś niemal 300 osób dołączyło do bazy po-
tencjalnych dawców szpiku. 
Trwająca dwa dni akcja społeczna „Krew i szpik 
w Rumi”, która odbywała się na terenie miasta, 
przyniosła znakomite efekty. Ci, którzy włączy-
li się w nią, oddali dokładnie 72 litry krwi, a 291 
osób powiększyło grono potencjalnych dawców 
szpiku kostnego. 

w pOszUkiwaniU 
genetycznegO bliźniaka

Inicjatywa rozpoczęła się w sobotę w Centrum 
Handlowym Port Rumia. To właśnie tam grupa 
wolontariuszy, z przewodniczącym rady miejskiej 
Arielem Sinickim na czele, czekała na potencjal-
nych dawców szpiku.
Chętni mogli dołączyć do bazy Fundacji DKMS tak-
że podczas niedzielnej akcji honorowego krwio-
dawstwa, odbywającej się w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących, oraz w trakcie 27. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który przyciągnął 
setki osób do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rumi.
Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku zo-
stała zorganizowana z myślą o 24-letnim Damia-
nie Bojarze. Mieszkaniec Rumi cierpi na anemię 
aplastyczną, żadne leki nie są w stanie mu pomóc, 
a jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczep 
szpiku. Podczas tych dwóch dni na apel chorego 
odpowiedziało łącznie 291 osób.

kRew – bezcenny lek

Dzięki mobilizacji mieszkańców Rumi i okolic uda-
ło się także pobić dotychczasowy rekord poboru 
krwi, który został ustanowiony w trakcie zeszło-
rocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy – wówczas było to ponad 61 litrów. 
W miniona niedzielę do Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących zawitały 203 osoby zgłaszające chęć 
honorowego oddania krwi, z czego ze względów 
zdrowotnych do poboru dopuszczono 160 dawców 
– co dało dokładnie 72 litry życiodajnego płynu.
– Dziękujemy wszystkim za udział w weekendzie 
pomocy w Rumi. To dzięki zaangażowaniu naszych 
mieszkańców oraz gości z sąsiednich gmin, uda-
ło się pobić wszelkie rekordy – zarówno w zbiór-
ce krwi, jak i poszukiwaniach genetycznego bliź-
niaka – mówi Ariel Sinicki, przewodniczący rady 
miejskiej oraz inicjator akcji. – Mamy wspaniałych 
mieszkańców, którzy nigdy nie zawodzą i z któ-
rych jestem bardzo dumny. /raf/

Oddali to, co najcenniejsze
Przez dwa dni, podczas specjalnie zorganizowanej akcji, wszyscy chętni mogli oddawać krew oraz rejestrować się 
w bazie  potencjalnych dawców szpiku. Rumianie jak zawsze nie zawiedli. 
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Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który tradycyjnie już zorga-
nizowany był na hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi, przyciągnął setki osób. Zeszłoroczny rekord zebranych funduszy został pobity 
– i to ze sporą nawiązką.

mUzycznie i aRtystycznie

Niedzielne wydarzenie otworzyła melodia hymnu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na-
stępnie na scenie odbywały się koncerty, pokazy taneczne i występy artystyczne. Chętni 
mogli także dołączyć do bazy Fundacji DKMS, skorzystać ze stanowiska fryzjerskiego czy 
też zobaczyć wystawę pająków.

cel: pOmóc dzieciOm

Głównymi elementami finału była zbiórka datków do puszek, stoisko na którym można było 
kipić wielkoorkiestrowe gadżety oraz aukcje charytatywne. Na licytacje wystawione zosta-
ły między innymi: piłka koszykowa z autografem Marcina Gortata, plakat z podpisem Beaty 
Kozidrak, a także gadżety z autografem Ewy Chodakowskiej. Zwieńczeniem wydarzenia było 
wspólne „wypuszczenie światełka do nieba”. A wszystko to w jednym celu – aby uzbierać jak 

najwięcej pieniędzy, za które zostanie zakupiony sprzęt medyczny dla szpitali, które ratują 
i leczą najciężej chore dzieci. 

RekORd pObity!

Co prawda w całej akcji nie chodzi o żadne rekordy, ale z drugiej strony im więcej pieniędzy 
uda się uzbierać, tym więcej sprzętu zostanie zakupione. Nie dziwi więc fakt ogromnej ra-
dości z tego, że w Rumi udało się uzbierać jeszcze większą kwotę, niż było to w latach ubie-
głych. Dzięki licytacjom udało się zebrać ponad 22 tysiące złotych, natomiast kwestują-
cy wolontariusze zgromadzili w puszkach około 80 tysięcy złotych. Łączna kwota wyniosła 
więc ok. 102,5 tysiąca złotych, co daje kolejny rekord.

RadOść i satysfakcja

– Od 15 lat gramy z WOŚP i w życiu nie przypuszczałam, że Rumia przekroczy kwotę 100 ty-
sięcy złotych – podkreśla Jolanta Król, szef sztabu i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. - Frekwencja zdecydowanie dopisała, przybyli mieszkańcy praktycznie 
w każdym wieku: od przedszkolaków, przez dorosłych, aż po dziadków i babcie. Atmosfera 
była wspaniała, czego wynikiem są między innymi zebrane środki. /raf/

Takiego rekordu 
nikt się nie spodziewał

fOtOgaleRia

Ponad 100 tys. zł uzbierano w Rumi podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
To absolutny rekord w mieście – mieszkańcy wykazali się wyjątkową hojnością. 
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Zapisy dotyczące uczestnictwa w tytu-
łowym programie ruszyły nie bez koze-
ry w Dzień Babci – 21 stycznia. Program 
„Aktywny Senior” stanowi przedsię-
wzięcie  realizowane z inicjatywy burmi-
strza Rumi – Michała Pasiecznego. Pro-
jekt wspierają przedstawiciele Rumskiej 
Rady Seniorów oraz siłownia „CityGYM”. 
Projekt związany z aktywnością fizycz-
ną zakłada uczestnictwo aż 150 miesz-
kańców miasta w wieku powyżej 60 lat. 
O dużym zainteresowaniu programem 
oraz entuzjazmem osób w nieco bardziej 
sędziwym wieku świadczy zwiększenie 
puli miejsc. Lista chętnych zapełniła się 
w niespełna 2h. Program „Aktywny Se-
nior” został zapoczątkowany w minio-
nym roku. Obecnie mamy do czynienia 
z jego trzecią edycją. Treningi rozpoczną 
się na początku lutego. O pozytywnym 
zaskoczeniu względem rosnącej popu-
larności programu opowiada koordyna-
tor projektu – Damian Złoch.
„…Od dnia, w którym uruchomiliśmy pro-
gram, spotykają nas same pozytywne 
zaskoczenia. Zainteresowanie, zaanga-
żowanie i wyniki są na bardzo wysokim 
poziomie. Seniorzy naprawdę dają nam 
motywację do dalszej pracy .
W tej edycji zaszły pewne zmiany, rok 
2018 wskazał nam pewne kierunki, wsłu-
chaliśmy się też w prośby seniorów. Po-
dzieliliśmy uczestników na grupy, nowo-
ścią na ten rok są też tzw. dyżury, pod-
czas których instruktorzy będą do dys-

pozycji seniorów …”
Na czym polega program „Aktywny Se-
nior”?
Tytułowy program daje mnóstwo moż-
liwości lokalnym seniorom. Dzięki jego 
realizacji starsi mieszkańcy Rumi mogą 
ćwiczyć pod okiem profesjonalnych in-
struktorów. Urozmaiceniem zajęć jest 
także możliwość zasięgnięcia facho-
wej porady od fizjoterapeuty oraz die-
tetyka. Dzięki zaangażowaniu specjali-
stów chętni mogą również uczestniczyć 
w warsztatach żywieniowych, a także 
wypróbować spersonalizowanych suple-
mentów diety.
Podobnie jak w poprzednich dwóch edy-
cjach projekt zakłada odbycie serii 16 
jednostek treningowych zakończonych 
szczegółowym pomiarem kontrolnym. 
Kluczowym aspektem pomiarów jest do-
konanie analizy składu ciała uczestni-
ków. Z danych statystycznych prowa-
dzonych przez koordynatorów wynika, 
iż 99% uczestników programu popra-
wia kondycję fizyczną oraz redukuje po-
ziom tkanki tłuszczowej. Dotychczaso-
wy rekord wynosi spadek wagi na pozio-
mie 7.5kg. W jaki sposób cykl treningowy 
oceniają sami zainteresowani?
 „…Na początku podchodziłem do tego 
programu sceptycznie, ponieważ mia-
łem endoprotezę i bałem się, że nie dam 
rady, ale z perspektywy czasu mogę 
powiedzieć, że była to świetna decy-
zja. Obecnie jestem bardzo rozciągnię-

ty i czuję niesamowity przypływ endor-
fin. Znacznie też schudłem…” – podkre-
śla Zygmunt Kowalczyk.
„…Bardzo się cieszę, że urząd miasta re-
alizuje ten program. Sama bym się nie 
zdecydowała ćwiczyć na przyrządach, 
ewentualnie jakiś aerobik, a tu proszę. 
Zmiany zauważam na co dzień, mam 
świetną kondycję, znacznie lepiej się 
czuję. Pojawiają się też nowe znajomo-
ści, co także jest ważne…” – dodaje Hali-
na Kowalczyk, żona pana Zygmunta.
Co ciekawe program „Aktywny Senior” 
nie jest pierwszym tego typu przedsię-
wzięciem oferowanym przez gminę na 
rzecz seniorów. O innych tego typu pro-
jektach wspomina zastępca burmistrza 
Rumi – Piotr Wittbrodt.
„…Oprócz „Aktywnego seniora” zachę-
camy również do korzystania z pozosta-
łych projektów, które gmina oferuje naj-
starszym mieszkańcom. Jest to między 
innymi: Dzień Seniora, Rumska Karta Se-
niora, Pudełko Życia, a także pobieranie 
bezpłatnych biletów na wybrane mecze 
Arki Gdynia…” 
Rosnąca liczba projektów skierowanych 
względem seniorów świadczy o ogrom-
nym zainteresowaniu wszelką aktywno-
ścią pośród osób nieco starszych. Sta-
tystyki ukazują, iż w Rumi zamieszkuje 
około 10 tysięcy seniorów. Jest to około 
20% wszystkich mieszkańców. 
Trzecia edycja programu „Aktywny Se-
nior” potrwa do czerwca.

Entuzjazm 
aktywnych 
seniorów

Program „Aktywny Senior”  okazałem się przysłowiowym „strzałem w 10”. Frekwencja 
osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie przeszła najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Lista chętnych zapełniała się w niespełna 2h, co świadczy o ogromnym 
entuzjazmie osób starszych w ramach lokalnej idei aktywności sportowej.

W obrębie Rumi wszystkie osoby potrzebujące 
pomocy w okresie zimowym mogą zgłaszać się 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Ślusarskiej 2, w dni powszednie w poniedzia-
łek i wtorek oraz czwartek i piątek w godzinach 
od 8:00 do 11:00. Natomiast w ramach umów, za-
wartych z rumskim Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej, osoby bezdomne mogą skorzystać 
z filii placówki Chrześcijańskiego Stowarzysze-
nia Dobroczynnego w Wielu przy ul. Derdowskiego 
32A, która przyjmuje bezdomnych mężczyzn, któ-
rzy wymagają aktywizacji zawodowej oraz wspar-
cia w codziennym funkcjonowaniu a także z ich 
drugiej placówki przy ul. Jana z Kolna 28 w Gdyni. 
Placówka oferuje schronienie wraz z wyżywieniem 
i przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn, 
którzy wymagają aktywizacji zawodowej, wspar-
cia w codziennym życiu i wzmacnianiu samodziel-
ności osób bezdomnych. Pomoc można również 
uzyskać w Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Resocja-
lizacyjnym „Prometeusz” przy ul. Zakopiańskiej 
40 w Gdańsku, które przyjmuje bezdomne kobiety 
z dziećmi, które wymagają zapewnienia niezbęd-
nych warunków socjalnych oraz aktywizacji za-
wodowej. Placówka zapewnia ponadto prowadze-
nie pracy socjalnej, mającej na celu pomoc w zała-
twianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinię-
cie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności. 
Placówka świadczy również całodobowe specja-
listyczne usługi opiekuńcze dla osób wymagają-
cych całodobowej opieki z powodu złego stanu 
zdrowia. Dla bezdomnych przygotowano również 
miejsca w noclegowni, prowadzonej przez Chrze-
ścijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne przy ul. 
Jana z Kolna 28 w Gdyni. Ponadto w rumskim 
MOPS-ie na bieżąco można przekazywać informa-
cje o miejscach niemieszkalnych, w których prze-
bywają osoby bezdomne, w celu podjęcia działań 
zmierzających do zabezpieczenia tych osób. (dd)

na poMoc 
bezdoMnyM 
zima to czas szczególnie trudny 
dla bezdomnych, niepełnospraw-
nych i starszych. w Rumi zapew-
niona jest pomoc dla takich osób.

Miejsce na Twoją 
reklamę

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl





10 Poniedziałek, 28 stycznia 2019 rumskiexpress

Objawienie Pańskie to jedna z najstar-
szych uroczystości symbolizujących uka-
zanie się Boga człowiekowi. Chrześcijań-
skie święto znane jest na Wschodzie już 
od III wieku. Niespełna wiek później prze-
niknęło do obyczajów zachodnich, gdzie 
przyjęło nazwę Święta Trzech Króli. Zgod-
nie z Ewangelią Świętego Mateusza mę-
drcy ze Wschodu podążając za gwiazdą 
dotarli aż do Betlejem w którym stali się 
świadkami narodzin nowego króla żydow-
skiego. W ramach oddania pokłonu dzie-
ciątku przekazali mu dary – mirrę, kadzi-
dło oraz złoto. Wydarzenie to nawiązu-
je do archetypu  poznania Stwórcy przez 
człowieka na skutek poszukiwania praw-
dy o świecie oraz jednostce. Objawie-
nie Pańskie obchodzone jest w większo-

ści polskich miast poprzez organizowa-
nie jasełek oraz wspólnego kolędowania. 
Uroczystość ze względu na swą pozytyw-
ną atmosferę przyciąga dzieci, dorosłych, 
osoby starsze oraz całe rodziny. Nie ina-
czej było w Rumi.
Lokalne obchody tytułowego święta roz-
poczęły się od nabożeństwa odprawio-
nego w Sanktuarium Najświętszej Ma-
ryi Panny Wspomożenia Wiernych. Na-
stępnie równo o godzinie 12.00 dokona-
no symbolicznego wystrzału armatniego 
upamiętniającego Objawienie Pańskie. Po 
wystrzale pochód ruszył w kierunku po-
mnika Jana Pawła II, zaś uroczystej ko-
lumnie przewodzili halabardnicy, rycerze 
na koniach, szlachcice, święta rodzina, za-
stęp aniołów, a nawet święty Mikołaj. Na 

czele korowodu zabraknąć nie mogło tak-
że tytułowych monarchów ze Wschodu.
Na scenie zlokalizowanej nieopodal po-
mnika odbyła się uroczysta insceniza-
cja historycznego pokłonu, a tuż po niej 
głos zabrali – poseł Jan Klawiter oraz bur-
mistrz Michał Pasieczny. Obchody Święta 
Trzech Króli zostały zwieńczone koncer-
tem kolęd w wykonaniu zespołu „Góral-
ska Hora” przybyłego ze Szczyrku. Zda-
rzenie artystyczne obfitowało w udział in-
strumentów takich jak skrzypce, cymba-
ły węgierskie, róg pasterski, kontrabas, 
dudy oraz różnego rodzaju piszczałki. Na 
uczestników pochodu oraz mieszkańców 
miasta czekał poczęstunek  w formie go-
rącej strawy.
/mm/

Święto Trzech Króli 
na ulicach Rumi

Od 6 lat uroczysty orszak przemierza ulice Rumi z okazji Święta Trzech Króli. 
W tym roku nie mogło być inaczej – 6 stycznia pochód złożony z kilkuset miesz-
kańców miasta oraz okolic wyruszył spod Sanktuarium Najświętszej Maryi Pan-
ny Wspomożenia Wiernych.  Uroczystość została zorganizowana wspólnie przez 
Fundację „Słowo”, Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz Urząd Miasta Rumi.

Jeszcze przez niespełna 
miesiąc można zgłaszać 
kandydatów do Pomor-
skiej Nagrody Artystycz-
nej. Jest to szczególne 
wyróżnienie za najbar-
dziej znaczące wydarze-
nia w pomorskiej kulturze 
w roku poprzedzającym 
jej wręczenie. Liczy się 
zarówno działalność arty-
styczna, jak i mecenat. 
Zgłoszenia kandydatów 
wraz z pisemnym uzasad-
nieniem należy składać 
w Nadbałtyckim Centrum 
Kultury w Gdańsku. Na-
grody zostaną wręczone 
podczas uroczystej gali.

za cO pRzyznawane są nagROdy?

Pomorska Nagroda Artystyczna przyznawana jest w trzech ka-
tegoriach. Nagradzając Kreację Artystyczną kapituła honoru-
je wydarzenie artystyczne, jakie miało miejsce w minionym roku. 
W kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna statuetką nagra-
dzany jest artysta do 35. roku życia, niekoniecznie debiutujący, 
którego dokonania artystyczne są zauważalne i rokują wielkie 
nadzieje na przyszłość. W kategorii Mecenat Kultury nagradza-
ne są osoby lub firmy wspierające kulturę środkami niepocho-
dzącymi ze źródeł publicznych. Przyznawana jest również in-
dywidualna nagroda specjalna. Wielką Pomorską Nagrodę Arty-
styczną przyznaje marszałek województwa pomorskiego za ca-
łokształt wybitnych osiągnięć artystycznych.

ktO mOże zgłaszać kandydatów?

Zgłoszeń kandydatów do nagrody mogą dokonywać wszyscy 
dotychczasowi laureaci nagrody, stowarzyszenia i związki twór-
cze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szko-
ły wyższe i artystyczne, media, organizacje pozarządowe i pod-
mioty działające w sferze kultury. Zgłoszenia muszą mieć for-
mę pisemną i być uzasadnione. Maksymalnie można podać pięć 
kandydatur: trzy do Pomorskiej Nagrody Artystycznej, jedną do 
Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jedną do honorowej Na-
grody za mecenat kultury.

kapitUły mała i dUża

Ze zgłoszonych kandydatów Mała Kapituła wybiera 10 nomina-
cji w kategorii Kreacje Artystyczne i po trzy nominacje w pozo-
stałych kategoriach. W skład Małej Kapituły wchodzą między 
innymi: przedstawiciel Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Spor-
tu Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Depar-
tamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego oraz przedstawiciele szkół wyższych i artystycznych, 
instytucji kultury i stowarzyszeń twórczych. Ostatecznego wy-
boru spośród osób nominowanych dokonuje Duża Kapituła, 
w skład której wchodzą członkowie Małej Kapituły i laureaci na-
grody z lat poprzednich.

infORmacje i zgłOszenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w Nadbałtyckim Cen-
trum Kultury w Gdańsku, tel. 58 326 10 13 oraz w Departamen-
cie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego, tel. 58 326 82 86. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 
Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nadbałtyckie Centrum 
Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk 50 lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nagro-
da@nck.org.pl. 

Kandydatury można zgłaszać do 22 lutego 2019 r. /raf/

Twórcy i mecenasi 
– do nagrody
kto w minionym roku szczególnie wy-
różnił się w działalności kulturalnej 
i artystycznej? w czyje ręce powinna 
trafić pomorska nagroda artystyczna?
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W dniu 9 stycznia 2019 w Stacji Kultura odbyło się wyda-
rzenie będące klamrą spinającą to, co minęło z tym, co do-
piero nadchodzi. 
Została otwarta wystawa fotografii autorstwa Aleksandry 
Barankiewicz „Bibliotekarze Stacji Kultura”. Wystawę można 
oglądać do końca stycznia w godzinach otwarcia placówki.  
Podsumowaniem jubileuszowego roku 2018 była uroczysta 
premiera filmu „70 lat Biblioteki w Rumi”, zaplanowanego 
jako początek cyklu, realizowanego przez Mariusza Hybia-
ka, pracownika biblioteki. 

Niewiele jest ogólnodostępnych informacji dotyczących hi-
storii rumskiej książnicy, dlatego Hybiak zachęca: „Pamię-
tasz jaka biblioteka była dawniej, albo znasz osoby, które pa-
miętają? Być może posiadasz zdjęcie, zakładkę, dokumenty 
lub pamiątki związane z biblioteką z tamtych lat? Skontaktuj 
się z nami! Dzięki Tobie będziemy mogli kontynuować cykl 
filmowy związany z historią biblioteki w Rumi”. 

Informacje kontaktowe: promocja@bibliotekarumia.pl, więcej 
na www.bibliotekarumia.pl

Biblioteka 
w fotografii i filmie

Wernisaż fotografii „Bibliotekarze Stacji Kultura” i premiera filmu „70 lat Biblioteki 
w Rumi”. Bibliotekarz poszukuje wspomnień, pamiątek i świadków historii biblioteki. Filia nr 1 

Miejskiej Bi-
blioteki Pu-
blicznej 
w Rumi za-
prasza na 
wernisaż wy-
stawy malar-
stwa Barba-
ry Wojtanow-
skiej. Werni-
saż odbędzie 
się 6 lutego 
o godz. 18:00, 
zaś prace będzie można oglądać do 28 lutego w go-
dzinach otwarcia placówki. 
Barbara Wojtanowska to z zawodu nauczyciel pla-
styki. Uprawia malarstwo olejne, akwarele, akryl i pa-
stel. Jej ulubioną techniką jest olej, ale chętnie ma-
luje akrylem anioły na starych deskach. Ma w swoim 
dorobku setki obrazów i aniołów, które znajdują się 
w kolekcjach prywatnych, instytucjach w Polsce i za 
granicą [m.in. Niemcy, Kanada]. 
Malarka jest wielokrotną uczestniczką warsztatów i ple-
nerów malarskich. Brała udział w licznych projektach ar-
tystycznych Stowarzyszenia „Jazowa”, m.in. „Inspiracje 
muzyką Chopina”, „ Kraina na wodzie”, „Żuławskie sym-
bole i barwy znaczeń w baśniach i legendach”, czynnie 
działa też w grupie twórczej przy bibliotece w Bolszewie. 
Należy do „Salonu Kobiet Twórczych” przy ZNP w El-
blągu, Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów „Mare 
Nostrum” w Gdyni, Koła Pasji Twórczych w Bolszewie. 
Współpracuje z różnymi organizacjami promującymi re-
gion kaszubski, Warmii i Mazur, kociewski i pomorski. 
W swoim dorobku ma wiele wystaw, m. in. w Gdyni, 
Gdańsku, Elblągu, Malborku, Sztumie, Kosakowie, Bol-
szewie, Nowym Dworze, Ostródzie, Tucholi, Wejherowie, 
Rewie, Górze.
Jej prace zostały wyróżnione m.in. na Otwartym Salonie 
Plastycznym w Elblągu w 2008 r., gdzie zdobyła Grand 
Prix publiczności.
- Malarstwo jest moją pasją, wypełnia cały wolny czas 
i wtedy przenoszę się do innego świata – mówi autorka. 
- Daje mi ukojenie, radość, zapomnienie.
Wernisaż odbędzie się 6 lutego o godz. 18:00 w filii nr 1 
MBP przy ul. Pomorskiej 11. Wstęp wolny. /raf/

Przeżycia utrwalone 
na Płótnie

Niepowtarzalny klimat podczas koncertu „Tango” gwarantują wy-
konawcy, czyli Dorota Lulka i kwartet Milonga Baltica. Dopełnie-
niem koncertu będzie pokaz tanga argentyńskiego w wykonaniu 
Oliwii Otto i Damiana Thompsona.
„Tango” to koncert najpiękniejszych tang argentyńskich, między 
innymi „La Cumparsita”, „Volver” czy „Libertango”, wybawiony 
z trywialności dzięki osobowości artystów i polskim tekstom. Nie-
powtarzalny klimat tego koncertu buduje fascynujący głos woka-
listki i wirtuozeria zespołu. Interpretacje Doroty Lulki i kwartetu 
Milonga Baltica są porywające i posiadają walor autentyczności. 
Teksty utworów, oprócz dwóch wykonywanych w oryginale, na-
pisali Jerzy Jurandot i Józef Lipski, jak również współcześni po-
eci: Jacek Dehnel, Marcin Sosnowski i Tomasz Olszewski, nada-

jąc ponadczasowym przebojom nowy, urzekający 
kształt. Zespołowi udaje się przekładać klasyczne 
brzmienia tego gatunku na język kolejnych pokoleń, 
przyciągając do tanga nowe rzesze młodych słucha-
czy. Priorytetem pozostaje jednak zachowanie stylowe-
go charakteru tang, które osiągnęły status światowych hi-
tów.
Milonga Baltica to kwartet grający tradycyjne argentyńskie 
tango. Zespół powstał w 2006 roku, jego pomysłodawcą i za-
łożycielem jest akordeonista i bandoneonista Paweł A. Nowak. 
Zespół zajmuje się różnymi odmianami tanga argentyńskiego: 
tango criollo, nuevo, milonga. W repertuarze kwartet posiada 
kompozycje m. in. takich twórców jak: Anibal Troilo, Angel Vil-

Tango dla zakochanych
koncert walentynkowy „tango” oraz pokaz  tanga argentyńskiego – 
na to niezwykłe wydarzenie stacja kultura w Rumi zaprasza nie tylko 
wszystkich zakochanych, ale też miłośników tańca i muzyki. 

loldo, Julian Plaza, Astor Piazzolla.
Milonga Baltica nawiązuje swoją mu-
zyką do stylistyki argentyńskich or-
kiestr tipica. Priorytetem zespołu jest 
stylowe granie argentyńskiego tanga 
w aranżacjach łączących brzmienia 
lat 20., 30. i 40. ubiegłego wieku jak ze 
współczesnym nuevo. Koncerty zespo-

łu to niepowtarzalna wycieczka po i hi-
storii i świecie tanga. Członkowie grupy to 

nie tylko wirtuozi, ale przede wszystkim mi-
łośnicy tanga co sprawia, że ich muzyka staje 

się jeszcze bardziej autentyczna.
Kwartet Milonga Baltica tworzą: Paweł A. Nowak – bandoneon, Łu-
kasz Perucki – skrzypce, Paweł Zawada – fortepian, Sebastian Wy-
szyński – kontrabas. 
Koncert odbędzie się w Stacji Kultura – Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w przeddzień „święta zakochanych”, czyli 13 lutego o godz. 
18.30. /raf/
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niezwykłe obrazy autorstwa 
barbary wojtanowskiej, wyko-
nane w rozmaitej technice (olej, 
akwarele, akryl, pastel), może 
będzie już niedługo obejrzeć 
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Program edukacyjny Akademia Uwiel-
biam cieszy się dużym zainteresowa-
niem. W samym województwie pomor-
skim zostało zgłoszonych do udzia-
łu w nim już ponad 11,5 tys. uczniów 
ze szkół podstawowych i gimnazjów. 
Liczba placówek zgłaszających chęć 
udziału w programie nadal rośnie.

czym jest akademia?

Akademia Uwielbiam jest skierowa-
na do uczniów i nauczycieli klas VI-
VIII szkół podstawowych oraz klas 
III gimnazjów. Szkoły, które wezmą 
udział w programie, będą miały szan-
sę zyskać obszerną wiedzę z zakre-
su zdrowego stylu życia i zasad racjo-
nalnego odżywiania. Akademia Uwiel-
biam uczy także właściwych zacho-
wań związanych z niemarnowaniem 
żywności i doceniania wartości wspól-
nych posiłków i ich przygotowywania, 
a także radości z gotowania. Ucznio-
wie mogą także wziąć udział w kon-
kursach i zawalczyć o atrakcyjne na-
grody.

zgłOszenie – tO pROste

Do Akademii Uwielbiam może do-

łączyć dowolna liczba nauczycieli 
i klas z danej szkoły. Nauczyciele ko-
ordynujący mogą zgłosić swoją kla-
sę do programu wypełniając formu-
larz rejestracyjny dostępny na stro-
nie internetowej programu: www.
akademiauwielbiam.pl. Po zgłosze-
niu uczestnictwa, nauczyciele otrzy-
mają drogą mailową komplet 2 sce-
nariuszy lekcyjnych, stworzonych 
przez zespół ekspertów (metodyka 
oraz dietetyka) w taki sposób, by za-
chęcić uczniów do wspólnego, kre-
atywnego działania. Materiały posia-
dają atrakcyjną formę dopasowaną 
do wieku i zainteresowań młodzieży 
szkolnej. Przygotowano między inny-
mi grę szkolną oraz inne angażujące 
i integrujące aktywności. 

kOnkURsy i nagROdy

Organizatorzy programu przewidzieli 
także dwa konkursy – szkolny i indy-
widualny. Konkurs szkolny polega na 
wspólnym przygotowaniu potrawy 
i zrobieniu jej zdjęcia przez uczniów. 
Do wygrania są warsztaty kulinar-
ne, bony dla szkół o wartości 1500 
zł oraz bony dla nauczycieli do sie-
ci salonów EMPIK o wartości 700 zł. 

Dodatkowo, szkoła, która zgłosi naj-
większą liczbę prac otrzyma nagro-
dę pieniężną w wysokości 5 tys. zł na 
dowolny cel. 
Konkurs indywidualny polega na 
przygotowaniu autorskiego prze-
pisu i zdjęcia potrawy. 10 zwycięz-
ców otrzyma nowoczesne smartfony. 

W konkursie mogą uczestniczyć wy-
łącznie uczniowie z klas VI-VIII szko-
ły podstawowej lub III klasy gimna-
zjum. Nie muszą być to uczniowie 
ze szkół, w których prowadzony jest 
program Akademia Uwielbiam. 
Swoje pomysły uczestnicy mogą wy-
syłać za pomocą formularza dostęp-

nego na stronie www.akademiauwiel-
biam.pl lub bezpośrednio na adres 
mailowy kontakt@akademiauwiel-
biam.pl uwzględniając zasady regu-
laminów.
Zgłoszenia i przepisy konkursowe 
można nadsyłać do 28 lutego 2019 
roku. /raf/

Postaw na zdrowie i wygraj
Już ponad 11,5 tys. uczniów z województwa pomorskiego zostało zgłoszonych do programu 
edukacyjnego Akademia Uwielbiam. Zgłoszenia przyjmowane są do końca lutego. 
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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 szczegó-
łowym „Schronisko w Dąbrówce k. 
Wejherowa”)

Chooper

Ravello

Jazz

Lukas

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.

A może...
ogłoszenie 

w RAMcE?

Zadzwoń:
660 731 138

NIERUCHOMOŚCI

spRzedam

działkę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie, 3km od Lęborka pod lasem, 
1033m2, cena 49.900, tel. 602 306 210

spRzedam działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

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

wynajmę

pOkój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709 

Reda ul.12 Marca, wynajmę garaż z 
działką, o pow. 616m2, tel. 602 306 
210

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 Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

spRzedam

OdkURzacz samochodowy 12V, 48W, 
NOWY, 40zł., Gdynia, tel. 505 796 568 

piaggiO/Vespa Ciao, skuter, 2T, 1 os., 
1995r., czarny, cena:2111zł., Tczew, tel. 
574 797 077

kUpię

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

lOdówka, cena 130 zł.,  Luzino, tel. 
570 009 915 

spRzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OpakOwania jednorazowe, tel. 501 
175 330

pROfesjOnalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

kOtłOwnie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

mężczyzna emeryt, lat 67, pełne po-
czucie humoru, lubiący muzykę i sport 
pozna Panią o podobnych zaintereso-
waniach, do lat 65, tel. 501 827 692 

RÓŻNE

spRzedam rower, 3 przerzutki, Shima-
no, bardzo dobry stan, 650zł., tel. 507 
486 424

blacHy stalowe do wypieku, 40-60 
cm., tel. 694 642 709 

czyszczenie, pranie dywanów, ta-
picerek meblowych, promocja, tel. 501 
077 273

piła tarczowa firmy CMI,  230v, regu-
lowana wysokość i pod kątem, cena 170 
zł., Luzino, tel. 570 009 915 

wypRzedaż sprzętu bazowego i ga-
stronomicznego oraz muzycznego, tel. 
781 426 010 

taniO osprzętowienie małej gastro-
nomii, rollbar, chłodziarka do napojów, 
szkło, grill, itp., tel.781 426 010  

spRzedam kominek w stylu kozy i an-
tyki, stare żelazka, półka stojąca, naroż-
na, itp., stylowe, tel. 781 426 010

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

złOta rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

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

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

REKLAMA  U/2018/RL

mieJsCe 
nA TWoJĄ 
ReKLAmĘ

660 731 138



Zawody dla klas III-IV przeprowadzono 
w ramach programu „Lekkoatletyka dla 
każdego” odbyły się w naszym powie-
cie po raz piąty w historii. W rywaliza-
cji  uczestniczyło ponad 300 zawodni-
ków z 20 szkół z całego powiatu wejhe-
rowskiego. Poziom sportowy zawodów 
był bardzo wysoki i wyrównany, jednak 
liczyła się dobra zabawa i zachęcenie 
najmłodszych uczniów do uprawiania 
sportu. Uroczystego otwarcia zawodów 
dokonali: zastępca burmistrza Łukasz 
Kamiński, dyrektor szkoły Dominika Ko-
waliszyn i referent PZPOW Bartłomiej 
Woźniak. I tak, wśród dziewcząt w biegu 
na 30 metrów zwyciężyła Olga Robasz-

kiewicz z SP Sióstr Salezjanek w Rumi 
z czasem 4,60 sek. W skoku wzwyż wy-
grała Kalina Macholl z SP w Orlu z wy-
nikiem 112 cm, w skoku w dal z miejsca 
Magdalena Maj z SP nr 9 w Rumi z wy-
nikiem 1,99 m. Za rzut piłką lekarską 1 
kg nagrodzono Annę Gajewską z SP nr 
4 w Redzie za wynik 10,25 m a w biegu 
na 400 m wygrała Olga Robaszkiewicz 
z SP Sióstr Salezjanek w Rumi z czasem 
1,10,56 min. Najszybszą sztafetą 4 x 100 
metrów okazała się SP nr 4 w Redzie 
z czasem 1:10,70 min. Natomiast wśród 
chłopców, w biegu na 30 metrów zwy-
ciężył Wojciech Kujawski z SP w Bolsze-
wie z czasem 4,75 sek. W skoku wzwyż 

wygrał Marek Machnicki z SP nr 4 w Re-
dzie z wynikiem 118 cm, w skoku w dal 
z miejsca Wojciech Kujawski  z SP w Bol-
szewie z wynikiem 1,91 m. W rzucie pił-
ką lekarską 1 kg zwyciężył Tomasz Po-
trykus w SP nr 4 w Redzie z wynikiem 
10,99 m a w biegu na 600 metrów An-
drzej Rohde z SP nr 9 w Rumi z cza-
sem 1.55,58 min. Najlepszą sztafetą 4 x 
100 metrów okazała się SP nr 2 w Re-
dzie z czasem 1.05,01 min. Na zakończe-
nie zawodów młodzi lekkoatleci zosta-
li nagrodzeni medalami, dyplomami oraz 
nagrodami rzeczowym ufundowanymi 
przez Urząd Miasta Redy. 
(dd)

Mistrzostwa powiatu w lekkoatletyce
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piąte mistrzostwa powiatu wejherowskie-
go szkół podstawowych w halowej lekko-
atletyce rozegrano w Redzie. aż 16 medali 
zdobyła Reda, 7 Rumia i 5 wejherowo. 

W ponad 360 miastach w kraju i za gra-
nicą na linii startu staną wszyscy ci, dla 
których pamięć i postawy bohaterów wy-
klętych są ważne. 
Organizatorzy w większości miast zgło-
szonych do biegu są już gotowi, by przyj-
mować zapisy. Wzorem Niezłomnych 
wiele aktywności towarzyszących bie-
gowi skierowanych będzie na konkret-
ne wspieranie potrzebujących. Będą or-
ganizowane zbiórki krwi oraz kwesta na 
rzecz dwójki dzieci z problemami zdro-
wotnymi. VII edycja Biegu Tropem Wil-
czym pozostawi po sobie dobry, wymier-
ny ślad. Bieg Tropem Wilczym wystartuje 
w 11 miastach województwa pomorskie-
go. Wśród nich znajdują się m.in. Strze-
bielino, Reda, Rumia, Kosakowo, Gdynia, 
Gdańsk i Kiełpino.  
Bieg honorowy na dystansie 1963 m od-
będzie się we wszystkich miastach. Orga-
nizatorzy w każdym mieście wyznacza-
ją również trasy, w których można wziąć 
udział sprawdzając się w dłuższych dy-
stansach. Na wszystkich, również dopin-
gujących zawodników, czeka moc atrak-
cji takich jak piknik, rekonstrukcje czy 
pokazy historyczne. W  pakietach star-
towych dla biegaczy znajdą się informa-
cje dotyczące biegu, mapy i spis  atrak-
cji oraz unikatowe koszulki z bohaterami, 
patronami tegorocznej edycji.
– Dla organizatorów biegu istotne jest to 
aby idea Niezłomnych działała nie tylko 
w przestrzeni słowa, ale przede wszyst-
kim działań. Mówimy o tym, że są na-
szymi bohaterami, czyli tymi, których 
chcemy naśladować, są dla nas wzorem 
- mówi Barbara Konarska, rzecznik pra-
sowy Biegu Tropem Wilczym. - Oni od-
dawali życie, my nie musimy. Oni służyli 
Polsce, społeczeństwu, bronili słabszych 
a to już zdecydowanie możemy wziąć na 
siebie. Stąd staramy się być konsekwent-
ni i pokazać Wyklętym, że rozumiemy to 
co było dla nich najważniejsze i mimo iż 
żyjemy w innych czasach, możemy i po-
winniśmy  pielęgnować czynnie te same 
wartości. Służyć innym, żyć w najlepszej 
korelacji z Polską.

W VII edycji biegu można wybrać koszul-
kę z wizerunkiem jednego z sześciu Nie-
złomnych Żołnierzy Wyklętych: Jerzego 
Stawskiego, Barbary Otwinowskiej, An-
toniego Hedy, Stanisławy Rachwał, Wła-
dysława Siły Nowickiego i Pawła Jasieni-
cy. To właśnie oni będą patronami biega-
czy biorących udział w tegorocznym wy-
darzeniu.  
Warto dodać, że bieg jest każdego roku 
wydarzeniem społecznym, gdzie wspól-
nie pielęgnujemy pamięć, gdzie mamy 
szansę zobaczyć, że niezwykli bohate-
rowie byli ludźmi podobnymi do nas, pa-
triotami, kochającymi Polskę. Impreza 
odbywa się zawsze w niedzielę najbliż-
szą dniu 1 marca i jest elementem ob-

chodów Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych, którzy po latach za-
pomnienia wrócili do szerokiej świado-
mości historycznej Polaków. VII edycja 
Biegu Tropem Wilczym to również czas, 
by wesprzeć potrzebujących. Tych, któ-
rzy na pomoc najbardziej liczą. Każde-
go roku wraz z biegiem uruchamiana zo-
staje zbiórka funduszy na szczytny cel. 
Dodatkowo Ambasadorowie i Przyjaciele 
wskażą inicjatywy najbardziej im bliskie, 
na które będą wspólnie zbierać pieniądze 
podczas biegu. 
W Rumi bieg odbędzie się 3 marca o godz. 
12:00 – start przy pomniku przy skrzy-
żowaniu ulic Armii Krajowej oraz Żwirki 
i Wigury. (dd)

Przygotowania do biegu 
Tropem Wilczym

Już na początku przyszłego miesiąca wystartuje Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Tropem Wilczym. Wydarzenie zorganizowane będzie także w Rumi. 

Najwięcej medali - bo aż 8 – zdobyli zawodni-
cy z Wejherowa i Rumi.
W rywalizacji wzięło udział ponad 200 za-
wodników z całego powiatu wejherowskiego.
- Poziom sportowy zawodów był bardzo wy-
soki, bo w ponad dziesięcioletniej historii 
tych zawodów na halach sportowych powia-
tu przewinęło się wielu późniejszych meda-
listów Polski, Europy a nawet świata – mówi 
dyrektor PZPOW Andrzej Byczkowski.
W klasyfikacji medalowej prowadzi Wejherowo 
i Rumia, które zdobyły 8 medali. O jeden medal 
mniej ma Bolszewo, 5 medali zdobyła Reda i po 
jednym Luzino i Linia. Wśród chłopców, w bie-
gu na 30 metrów zwyciężył Andrzej Pionk z SP 
nr 9 w Wejherowie z czasem 4,00 sek. W skoku 
wzwyż wygrał Norbert Czerwionka z SP w Bolsze-
wie z wynikiem 175 cm, w skoku w dal z miejsca 
Andrzej Pionk z SP nr 9 w Wejherowie z wynikiem  
2,84 m, w pchnięciu kulą 5 kg Michał Rychter z SP 
nr 5 w Wejherowie z wynikiem 12,07 m i w biegu 
na 1000 metrów wygrał Bartek Rusoń z SP Sióstr 
Salezjanek w Rumi z czasem 2:55,50 min. Nato-
miast wśród dziewcząt, w biegu na 30 metrów 
zwyciężyła Patrycja Beyrowska  z Salezjańskiej SP 
w Rumi z czasem 4,63 sek. W skoku wzwyż wy-
grała Oliwia Bielska z SP w Bolszewie z wynikiem 
152 cm, w skoku w dal z miejsca Oliwia Bielska 
z SP w Bolszewie z wynikiem 2,46 m, w pchnięciu 
kulą 3 kg Julia Gehrmann z SP w Bolszewie z wy-
nikiem 12,09 m i w biegu na 600 metrów zwycię-
żyła Daria Domżalska z SP nr 8 w Rumi z czasem 
1:49,06 min.  Na zakończenie zawodów młodzi lek-
koatleci zostali nagrodzeni medalami, dyploma-
mi oraz nagrodami rzeczowymi w postaci sprzę-
tu sportowego, ufundowanego przez burmistrza 
miasta Michała Pasiecznego oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.  Sędzią głównym zawodów był 
Tadeusz Pepliński a organizatorami Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
i Urząd Miasta w Rumi. (dd)

osieM Medali 
dla rumi 
i wejherowa

w hali sportowej miejskie-
go Ośrodka sportu i Rekreacji 
w Rumi odbyły się XViii powia-
towe igrzyska młodzieży szkol-
nej w Halowej lekkoatletyce. 

Fot. DD
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Ostatni weekend przebiegał pod znakiem 
kłopotów z obsadą pozycji rozgrywającej 
w drużynie kadetek i młodziczek. Zawodnicz-
ki zagrały ze zmiennym szczęściem w Gdyni. 
Kadetki wystąpiły bez nominalnej rozgrywa-
jącej i zupełnie nie poradziły sobie z tą sytu-
acją. Porażka z Gdyńską Akademią Siatków-
ki oznacza dla nich, że o awans do Finału Mi-
strzostw Pomorza Kadetek rumianki walczyć 
będą w turnieju barażowym, który odbędzie 
się w weekend. Natomiast w młodziczkach 
na pozycję rozgrywającej przesunięta zosta-
ła dotychczasowa druga libero Natalia Pień-
kowska. Zabieg ten okazał się bardzo sku-
teczny. Rumianki stoczyły dwa zacięte boje 

z Gedanią Gdańsk oraz Gdyńską Akademią 
Siatkówki. Ostatecznie udało im się pokonać 
tylko gdynianki, ale należą się brawa za am-
bitną postawę w tym trudnym momencie dla 
młodych siatkarek Akademii Piłki Siatkowej. 
W najbliższej II lidze APS Rumia zagra z SKF 
Forex Politechniką Poznańską 26 stycznia 
w Poznaniu oraz 2 lutego w Bydgoszczy z KS 
Pałac Bydgoszcz II.
Przy okazji zapraszamy wszystkie dziew-
czynki, urodzone w roku 2007 i młodsze do 
grupy naborowej APS. Zajęcia odbywają się 
w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 
od 17:00 do 18:30. 
(dd)

Zmienne 
szczęście 
pod siatką

Siatkarki Akademii Piłki Siatkowej Rumia ostatnie 
mecze zagrały ze zmiennym szczęściem.
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Zawody na basenie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji były eliminacją do 
półfinałów wojewódzkich 
igrzysk dzieci oraz półfina-
łów wojewódzkich igrzysk 
młodzieży, które odbędą się 
w Lęborku. Do łącznego wy-
niku drużyny zaliczał się 
start sztafety oraz wyścigi 
indywidualne. W rywalizacji 
uczestniczyło ponad 150 za-
wodników z całego powiatu 
wejherowskiego. 
-Poziom sportowy zawo-
dów był bardzo wysoki 
i pozwala mieć nadzieję na 
uzyskanie dobrych wyni-
ków naszych ekip w pół-
finałach wojewódzkich – 
mówi dyrektor PZPOW An-
drzej Byczkowski.
Podczas igrzysk dzie-
ci w kategorii dziewczynek 
zwyciężyła Szkoła Podsta-
wowa w Kostkowie w skła-
dzie Agata Błaszk, Wikto-
ria Bujak, Wiktoria Czuł-
nowska, Julia Dutko, Da-
ria Grzywacz, Paulina Mal-
lek, Julia Munch, Daria Styn 
i Martyna Szulc, która zdo-
była 154 pkt. Wśród chłop-
ców najlepsi byli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 
1 w Rumi w osobach: Szy-
mon Niemczyk, Jacek Le-
śniak, Oskar Wiński, Jakub 
Piotrowski, Radosław Kryś, 
Mateusz Włas, Cezary Kul-
ling i Konrad Krasowski, 
którzy uzyskali 160 pkt. Na-
tomiast w igrzyskach mło-
dzieży szkolnej w katego-
rii dziewcząt wygrała Szko-
ła Podstawowa nr 8 w Wej-
herowie w składzie Julia 
Adrian, Zofia Apanasewicz, 
Malwina Bonarowska, Patry-
cja Jankowska, Jesika Ko-
walewska, Paulina Nowak, 
Marta Pelowska, Wiktoria 
Tandek i Izabela Zawisza, 
zdobywając 143 pkt. W ka-
tegorii chłopców zwycięży-
ła Salezjańska Szkoła Pod-
stawowa w Rumi w osobach: 
Maksymilian Kac, Franci-
szek Kowalczyk, Krzysztof 
Krasowski, Kacper Musiń-
ski, Wiktor Trylski, Samuel 
Narolski, Damian Rzeszow-
ski, Szymon Sawicki i Igor 
Wojewski, uzyskując 153 
pkt. Na zakończenie zawo-
dów zespoły zostały nagro-
dzone medalami, statuet-
kami oraz dyplomami, które 
wręczał Bartłomiej Woźniak 
z PZPOW. (dd)

Mistrzowie 
pływania 
drużynowego
w Rumi odbyły się 
powiatowe igrzy-
ska dzieci oraz 
igrzyska młodzie-
ży szkolnej w pły-
waniu drużyno-
wym dziewcząt 
i chłopców.

Poziom sportowy zawodów był bardzo emocjonują-
cy. W ponad piętnastoletniej historii zawodów na ha-
lach sportowych naszego powiatu przewinęło się wie-
lu późniejszych medalistów Mistrzostw Polski, Euro-
py  a nawet Igrzysk Olimpijskich. Uroczystego otwar-
cia zawodów dokonał dyrektor Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Wejherowie 
Andrzej Byczkowski. Wśród dziewcząt w biegu na 30 
metrów zwyciężyła Wiktoria Steinke z SP nr 4 w Re-
dzie z czasem 4,70 sek. W skoku wzwyż wygrała An-
tonina Dumańska  z SP nr 9 w Rumi z wynikiem 140 
cm a w skoku w dal z miejsca Małgorzata Osiowy z SP 
nr 1 w Rumi z wynikiem 2,14 m. Mistrzynią pchnię-
cia piłką lekarską została Martyna Goszczyńska z SP 
nr 8 w Wejherowie z wynikiem 9,34 m a biegu na 
600 metrów Anastazja Ceszke  z SP nr 5 w Wejhero-
wie z czasem 2.01.54 min. Natomiast wśród chłopców 
w biegu na 30 metrów zwyciężył Alex Kolasa z SP nr 
2 w Redzie z czasem 4,71 sek. W skoku wzwyż wy-
grał Kacper Kasprzyk z SP nr 1 w Rumi z wynikiem 
136 cm a w skoku w dal z miejsca Bartosz Wasilewski 
z SP nr 11 w Wejherowie z wynikiem 2,24 m. Mistrzem 
w pchnięciu piłką lekarską został Mateusz Borski z SP 
nr 8 w Wejherowie z wynikiem 10,25 m i biegu na 800 
metrów Mateusz Borski z SP nr 8 w Wejherowie z cza-
sem 2.32.05 min. Na zakończenie zawodów młodzi 
lekkoatleci zostali nagrodzeni medalami, dyplomami 
oraz nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu spor-
towego, ufundowanego przez prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta. (dd)

powiatowe igrzyska 
w lekkoatletyce
w wejherowie odbyły się XVii po-
wiatowe igrzyska dzieci w halo-
wej lekkoatletyce. w rywalizacji 
wzięło udział ponad 200 zawodni-
ków z całego powiatu. 
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