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Zmień swoje miasto!
Niedługo rusza kolejna, tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mają realną możli-

wość wprowadzania pozytywnych zmian w swoim najbliższym otoczeniu. 

Budżet Obywatelski Rumia 
2020 będzie już szóstą edycją 
BO w mieście. Do dyspozycji 
mieszkańców jest w tym roku 
1,5 mln zł.

Złóż projekt, 
zagłosuj

BO to wydzielona część bu-
dżetu miasta Rumia, o któ-
rej przeznaczeniu zdecydu-
ją w głosowaniu mieszkańcy. 
Podstawową korzyścią jest 
to, że każdy mieszkaniec ma 
możliwość bezpośredniego 
decydowania o tym, na co zo-
staną wydane środki z budże-
tu gminy. BO to realna szansa 
na realizację własnych pomy-
słów oraz zmiany wizerunku 
najbliższego otoczenia. 
Projekty do Budżetu Obywa-
telskiego 2020 w Rumi bę-
dzie można składać od 1 do 30 
kwietnia, natomiast głosowanie 
potrwa od 9 do 23 września.

Zwiększenie limitów
W tym roku do Budżetu Oby-
watelskiego wprowadzono nie-
co zmian. 
– Postanowiliśmy wprowadzić 
modyfikacje, wychodząc na-
przeciw potrzebom mieszkań-
ców – podkreśla Ariel Sinic-
ki, przewodniczący Rady Miej-

skiej Rumi. - Te zmiany mają 
spowodować, że jeszcze wię-
cej osób zaangażuje się w two-
rzenie projektów oraz weźmie 
udział w głosowaniu 
Pierwsza różnica dotyczy pro-
jektów inwestycyjnych. Ze 
względu na rosnące ceny ro-
bót i materiałów budowlanych, 
maksymalna wartość tych pro-
jektów w tegorocznej edycji 
została zwiększona z 250 do 
300 tysięcy złotych. Wydłu-
żony zostanie również maksy-
malny czas realizacji wszyst-
kich zadań z 12 do 24 miesięcy. 
Ta ostatnia zmiana podyktowa-
na została tym, że zdarzało się, 
gdy z przyczyn niezależnych od 
miasta nie było możliwe zreali-
zowanie poszczególnych inwe-
stycji w ciągu jednego roku.

Ograniczenie 
i papierowe karty

Ponadto ograniczono liczbę in-
westycji realizowanych na tere-
nie placówek edukacyjnych do 
jednej rocznie. Oznacza to, że 
podczas każdej edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Rumi, do re-
alizacji zostanie przeznaczony 
tylko ten projekt szkolny, który 
uzyska najwięcej głosów. Po-
nadto, placówka edukacyjna 
na terenie której został zreali-
zowany zwycięski projekt, bę-
dzie mogła zaproponować ko-

lejną koncepcję dopiero po 
upływie 2 lat.
– Wprowadzamy także pa-
pierowe karty do głosowania, 
jako uzupełnienie formy elek-
tronicznej – dodaje Ariel Si-
nicki. -  Dzięki temu osoby, 
którym głosowanie interneto-
we sprawia pewne trudności, 
będą mogły przyjść do miej-
skich jednostek i tam w trady-
cyjnej formie oddać głos. 

Złóż swój projekt
Projekt inwestycyjny i projekt 
prospołeczny w ramach Budże-
tu Obywatelskiego może zgło-
sić każdy mieszkaniec miasta 
Rumi. Zgłoszenia projektu do 
Budżetu Obywatelskiego do-
konuje się w następujących 
formach:  papierowej (na for-
mularzu zgłoszeniowym) lub 
elektronicznej (poprzez por-
tal Budżetu Obywatelskiego). 
Ważną kwestią jest załącznik 
z podpisami mieszkańców po-
pierających projekt zgłaszany 
do Budżetu Obywatelskiego na 
2020 rok. Wypełniony w wer-
sji papierowej formularz na-
leży składać w Biurze Obsłu-
gi Mieszkańców Urzędu Mia-
sta Rumi lub przesłać w wer-
sji elektronicznej na adres: bu-
dzetobywatelski@rumia.eu 
lub na platformę ePUAP wraz 
z wymaganymi załącznikami.

Jak głosować?
Każdy mieszkaniec miasta Rumi 
może oddać jeden głos na pro-
jekt inwestycyjny i jeden głos 
na projekt prospołeczny. Gło-
sować można poprzez wypeł-
nienie interaktywnego formula-
rza do głosowania, dostępnego 
na portalu do głosowania Bu-
dżetu Obywatelskiego, do któ-
rego odnośnik zostanie umiesz-
czony na oficjalnej stronie Mia-
sta Rumi, lub poprzez oddanie 
karty do głosowania dostępnej 
w wyznaczonych punktach do 
głosowania w formie papiero-
wej. Głosowanie potrwa od 9 do 
23 września 2019 r. 

To naprawdę 
działa!

Do tej pory w Rumi – dzięki Bu-
dżetowi Obywatelskiemu – zre-
alizowano wiele ważnych inwe-
stycji oraz projektów społecz-
nych. Poprawiają one jakość 
życia mieszkańców niemal we 
wszystkich dziedzinach: od 
aktywnego spędzania wolne-
go czasu, poprzez bezpieczeń-

stwo, zdrowie, aż po kulturę 
i rozrywkę. Jako przykład moż-
na wymienić choćby zakup de-
fibrylatorów na pływalnię/halę 
MOSiR i do samochodów Stra-
ży Miejskiej. Ten sprzęt może 
uratować ludzkie życie. Dodat-
kowo pracownicy MOSiR-u oraz 
strażnicy miejscy przeszli spe-
cjalne przeszkolenie.
W ramach BO wybudowane 
zostały w mieście także: tor 
przeszkód dla psów, place za-
baw, siłownie na świeżym po-
wietrzu i wiele innych. Uznanie 
mieszkańców znalazły również 
pomysły z zakresu kultury, re-
kreacji integracji społecznej. 
Jednym z przykładów jest or-
ganizowany w Stacji Kultura 
cykl koncertów dla dzieci pod 
nazwą „Stacja Jazzik” (kon-
certy mają charakter interak-
tywny oraz edukacyjny), kolej-
nymi - produkcja serialu do-
kumentalnego o historii Rumi 
czy zajęcia dla seniorów. 

Wspólnie 
zmieniajmy miasto
Najważniejsze w Budżecie 
Obywatelskim jest to, że dzię-

ki niemu mieszkańcy poprzez 
swoje działania sami decydują 
o zmianach w mieście. 
- Jeśli na przykład grupa lu-
dzi zaobserwuje, że czegoś 
im brakuje, to zgłasza ten po-
mysł i może go zrealizować – 
wyjaśnia Piotr Bartelke, prze-
wodniczący Komisji Samorzą-
dowej w rumskiej radzie miej-
skiej. - W ten sposób można 
zrobić coś i dla najmłodszych, 
i dla tych nieco starszych, 
i dla seniorów. Dosłownie dla 
każdego. Ważne jest, aby nie 
tylko zgłosić projekt, ale też 
żeby przekonać do niego in-
nych i aby projekt zebrał od-
powiednią ilość głosów. Je-
śli wpadniemy już na jakiś po-
mysł, warto złożyć go nieco 
wcześniej i sprawdzić, czy np. 
teren, na którym proponujemy 
realizację projektu, należy do 
miasta albo wymaga jakichś 
planów czy uzgodnień. Można 
to ustalić z radnym miasta lub 
z pracownikami urzędu. Naj-
ważniejsze, aby sami miesz-
kańcy wiedzieli, czego im bra-
kuje i co by chcieli zmienić. 
Wówczas mogą to zrobić wła-
śnie dzięki BO.
rafał korbut
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Czerwone, niewielkie pudełko, 
wewnątrz którego znajdują się 
naklejki oraz formularz - z tych 
trzech elementów składa się 
zestaw nazywany pudełkiem 
życia. Ułatwia on służbom me-
dycznym niesienie pomocy. 

Odbierz za darmo
W Rumi pudełka życia wydawa-
ne są bezpłatnie przez Urząd 
Miasta w ramach programu de-
dykowanego osobom powyżej 
65. roku życia oraz osobom nie-
pełnosprawnym. Głównym ce-
lem projektu jest ułatwienie nie-

sienia pomocy wspomnianym 
mieszkańcom w sytuacji zagro-
żenia ich zdrowia lub życia.
Pudełko życia można bezpłat-
nie pobrać w Wydziale Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta 
Rumi przy ulicy Sobieskiego 7 
(pokój 010, poziom -1).

Jak używać pudełka?
Zestaw, który jest bezpłatnie 
przekazywany zainteresowa-
nym, składa się z plastikowego 
pojemnika, karty informacyjnej 
oraz dwóch naklejek. Formularz, 
który znajduje się wewnątrz pu-

dełka, należy wypełnić i umie-
ścić w nim takie informacje, jak: 
kontakt do rodziny, zdiagnozo-
wane choroby i uczulenia, a tak-
że listę przyjmowanych leków. 
Tak wypełnioną kartę informa-
cyjną należy włożyć do pudeł-
ka, a pudełko do lodówki. Na-
klejki należy natomiast umie-
ścić na drzwiach wejściowych 
i drzwiach lodówki. Dzięki temu 
służby ratunkowe mogą szybko 
i łatwo zlokalizować to pudełko 
oraz uzyskać wiele cennych in-
formacji o pacjencie. 
– Ważne jest, by wypełnioną 
kartę informacyjną włożyć do 
pudełka, a pudełko do lodówki 
– podkreśla Piotr Wittbrodt, za-
stępca burmistrza Rumi. - Ten 
prosty sposób przechowywania 
informacji medycznej pozwo-
li na szybsze i łatwiejsze udzie-
lenie pomocy. Jest to drob-
na czynność, która naprawdę 
może uratować życie

To naprawdę działa!
Przejrzysty system przechowy-

wania informacji medycznej po-
zwala na szybsze i łatwiejsze 
udzielanie pomocy, a co za tym 
idzie – rośnie szansa na efektyw-
ne działania ratujące życie i zdro-
wie poszkodowanych. Mimo, że 
z początku inicjatywa wzbudza-
ła spore zainteresowanie, to po-
zostało jeszcze sporo z przygo-
towanych 3 tys. pudełek. 
Wśród tych, którzy już odebrali 
takie zestawy, są osoby zawdzię-
czające życie małemu pudełku.
– Niejednokrotnie ułatwiło to ra-
townikom medycznym, w cza-
sie udzielania pacjentowi pomo-
cy, zapoznanie się z przewlekłymi 
chorobami oraz przyjmowanymi 
na stałe lekami – wyjaśnia Marcin 
Wójcik, koordynator zespołów ra-
townictwa medycznego z wejhe-
rowskiego szpitala. – Istotne jest 
rzetelne wypełnienie formularza, 
dlatego warto go uzupełnić z po-
mocą lekarza rodzinnego lub bli-
skich. Wraz ze wszystkimi ratow-
nikami medycznymi gorąco za-
chęcamy do udziału w projekcie. 
Zapewnijmy sobie i bliskim bez-
pieczeństwo! /raf/

Stowarzyszenie Obszar Me-
tropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot (OMGGS) kilka dni 
temu oficjalnie poinformowa-
ło, że System Roweru Metro-
politalnego Mevo pozytyw-
nie przeszedł trwające prawie 
miesiąc testy. Ogłoszono też 
długo wyczekiwaną datę star-
tu – zaplanowano to na ostat-
ni wtorek marca.

Największy system 
w Europie

System Roweru Metropo-
litalnego Mevo docelowo 
składać się będzie z ponad 
4 tys. rowerów z elektrycz-
nym wspomaganiem. Na po-
czątku mieszkańcy będą mo-
gli korzystać tylko z 30 proc. 
tej floty, czyli z 1224 rowe-
rów. Dostępne one będą na 
660 stacjach w 14. pomor-
skich gminach: Gdańsk, Gdy-

nia, Sopot, Tczew, Pruszcz 
Gdańsk, Rumia, Reda, Puck, 
Władysławowo, Żukowo, Kar-
tuzy, Stężyca, Somonino, Sie-
rakowice. 
To będzie największy w Pol-
sce i w Europie system w ca-
łości składający się z rowerów 
ze wspomaganiem elektrycz-
nym. Projekt jest współfinan-
sowany z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 
Wartość całego projektu wy-
nosi niemal 40,3 mln zł, a do-
finansowanie ze środków unij-
nych to ponad 17,2 mln zł.

Drugi test 
zakończony 
pozytywnie

System Mevo pierwotnie miał 
wystartować 19 listopada 
2018 r. Pierwsze odbiory zo-
stały jednak odrzucone. Te-
sty wykazały sporo błędów. 

Aplikacja nie działała popraw-
nie, błędnie naliczała opłaty, 
a GPS nie był dokładny. Wy-
konawca naprawiał usterki do 
12 lutego br. Wtedy rozpoczę-
ły się kolejne testy. Stowarzy-
szenie poinformowało, że tym 
razem zakończyły się one po-
zytywnie, zaś komisja rozru-
chowa stwierdziła, że system 
spełnia oczekiwania przedsta-
wione w przetargu i w związ-
ku z tym Mevo przeszło pozy-
tywny odbiór. Start systemu 
już 26 marca – dodaje.
Wystartowała także strona in-
ternetowa Mevo, gdzie można 
dokładnie zapoznać się z dzia-
łaniem roweru metropolitalne-
go oraz już teraz zarejestro-
wać się do systemu.

Rowery 
sprawdzone przez 
samorządowców
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Małe pudełko, a może uratować życie
ratownicy medyczni przekonują, że warto się wyposażyć w „pudełko życia”. 
takie pudełko mieszkańcy rumi mogą bezpłatnie otrzymać – wystarczy 
udać się do urzędu miasta. 

Rowerem po metropolii 
już od jutra

To już pewne – system Mevo startuje we wtorek, 26 marca! W 14. 
pomorskich gminach pojawi się ponad 1200 rowerów. Także Rumia 
objęta jest tym systemem. 
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Oprócz dokładnych testów 
także lokalni samorządow-
cy mieli okazję przekonać się, 
jak wyglądają i jak sprawują 
się rowery, które będą częścią 
systemu MEVO. 
Jeden z jednośladów zo-
stał poddany krótkim testom 
na ciągu pieszo-rowerowym 
wzdłuż Zagórskiej Strugi. 
Głównym testerem był prze-

wodniczący Rady Miejskiej 
Rumi Ariel Sinicki. 
- Rower jest cichy i bezpiecz-
ny, dzięki masywności i oświe-
tleniu. Ma wygodne siodeł-
ko, które łatwo wyregulować, 
a także dodatkowe akcesoria 
w postaci dzwonka i koszyka. 
Dużą zaletą jest też elektrycz-
ne wspomaganie, dzięki któ-
remu podjeżdżając pod nie-

wielkie wzniesienia nie czu-
je się oporu - wymienia Ariel 
Sinicki, przewodniczący rady 
miejskiej. - Jeździło się bar-
dzo przyjemnie. 
Na razie jeszcze nie wiadomo, 
kiedy do użytku zostaną od-
dane wszystkie rowery. Praw-
dopodobnie ich liczba będzie 
zwiększana stopniowo. 
rafał korbut

Kiedy zatem przestawiamy wskazówki zegarków, w którą 
stronę i czy to będzie ostatnia zmiana czasu na letni? 
W tym roku zima była łagodna, a w najbliższych dniach 
temperatura powietrza powinna wzrosnąć o przyjanmniej 
kilka stopni Celsjusza. Astronomiczna wiosna rozpoczęła 
się 20 marca. To właśnie tego dnia miała miejsce tak zwa-
na równonoc wiosenna — dzień i noc trwały dokładnie po 
12 godzin. W tym roku ta data nie pokrywa się z kalenda-
rzowym początkiem wiosny. Ten bowiem nie zmienia się 
i ustalony jest na 21 marca. 
Trzeba pamiętać, że początek wiosny to nie tylko coraz 
więcej słońca, dłuższe dni i wyższe temperatury. To tak-
że zmiana czasu na letni. W ostatni weekend tego miesią-
ca, w nocy z 30 na 31 marca, przesuwamy wskazówki ze-
gara z godziny 2.00 na 3.00. Dzięki zmianie czasu będzie-
my mogli się cieszyć dłuższym dniem. Za to będziemy spali 
o godzinę krócej.
W Polsce zmiana czasu została wprowadzona po raz 
pierwszy w 1919 roku. Od 1983 wskazówki zegarków prze-
stawiamy już co roku. W ubiegłym roku Komisja Europejska 
pochyliła się nad projektem, mającym znieść zmianę cza-
su. Większość obywateli Unii Europejskiej opowiedziała się 
za tym, by pozostać przez cały rok przy czasie letnim. Te-
goroczna zmiana czasu miała być ostatnią, jednak termin 
wejścia nowych regulacji w życie przełożono na rok 2021.
/raf/

Niedługo zmiaNa 
czasu Na letNi
Powitaliśmy już kalendarzową wio-
snę - pierwszy dzień tej pory roku 21 
marca. oznacza to m.in., że niedługo 
czeka nas zmiana czasu na letni. 
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W przedsięwzięciu, którego jed-
nym z głównych założeń jest 
rezygnacja z węgla, biorą udział 
PGE Energia Ciepła i Okręgo-
we Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej oraz lokalne samo-
rządy. PGE EC i OPEC podpi-
sały niedawno 5-letnią umowę 
o współpracy na rzecz zwięk-
szenia dostępności ciepła sie-
ciowego dla mieszkańców Rumi, 
Gdyni i Kosakowa. 

Najważniejsze: 
działać razem

Umowę o współpracy pomiędzy 
PGE EC i OPEC podpisali pre-
zes zarządu OPEC Janusz Ró-
żalski, dyrektor PGE EC oddział 
Wybrzeże Elżbieta Kowalewska 
oraz prezes zarządu PGE Ener-
gia Ciepła Wojciech Dąbrowski. 
Symboliczne podpisy złoży-
li także samorządowcy z Rumi, 
Gdyni i Kosakowa. To właśnie 
mieszkańcy tych trzech gmin 
mają skorzystać na zacieśnie-
niu współpracy.
– Miałem ogromną przyjem-
ność uczestniczyć w histo-
rycznym wydarzeniu, jakim jest 
podpisanie umowy o współpra-
cy na rzecz zwiększenia do-
stępności ciepła sieciowego dla 
naszych mieszkańców – mówi 
Piotr Wittbrodt, zastępca bur-
mistrza Rumi. – Jest to pionier-
skie przedsięwzięcie, realizowa-
ne z myślą nie tylko o środowi-
sku naturalnym, ale i komforcie 
życia obecnych mieszkańców 
i przyszłych pokoleń.

Większa 

efektywność, mniej 
zanieczyszczeń

Główne założenie to jednocze-
sna produkcja ciepła i energii 
elektrycznej oraz dostarczanie 
ich klientom. Taka kogeneracja 
to w praktyce jedyny sposób, 
by spełnić oczekiwania i zaspo-
koić zapotrzebowanie miesz-
kańców dużych miast.
– Dzięki partnerskiej współpra-
cy, ciepło z PGE EC może do-
cierać do coraz większej liczby 
mieszkańców Gdyni, Rumi i Ko-
sakowa – zaznacza Wojciech 
Dąbrowski, prezes zarządu PGE 
EC. – Współpraca z OPEC jest 
kluczowa dla prowadzenia na-
szych projektów inwestycyj-
nych w sposób racjonalny, sko-
ordynowany i połączony z jed-
noczesnym wykorzystaniem 
potencjału rynkowego pręż-
nie rozwijającej się Gdyni oraz 
gmin ościennych. Pozwala to 
na wykorzystanie efektu skali, 
zapewniając akceptowalną dla 
odbiorcy cenę.

Stare piece do 
likwidacji

Zgodnie ze strategią ciepłow-
nictwa grupy kapitałowej PGE, 
udział paliw niskoemisyjnych 
w produkowanej przez PGE 
energii do 2030 roku powi-
nien przekroczyć 50 procent, 
co oznacza stopniową rezy-
gnację z węgla. Dla elektro-
ciepłowni w Gdyni prowadzo-
ne są obecnie analizy przed-
inwestycyjne, których celem 

jest wypracowanie możliwych 
do zastosowania warian-
tów budowy nowych źródeł. 
W pierwszej kolejności zastą-
pią one wodny kocioł węglo-
wy, a w przyszłości kogenera-
cyjne bloki węglowe.
Z kolei gdyński OPEC, między 
innymi dzięki pozyskanym do-
tacjom, przeznaczy ponad 120 
milionów złotych na rozbudowę 
i modernizację sieci ciepłowni-
czych. Do roku 2023 przedsię-
biorstwo zaplanowało realizację 
kolejnych 8 projektów.
– Działania te mają na celu 
przede wszystkim zapewnie-
nie bezpieczeństwa dostaw 
ciepła i aktywną walkę ze smo-
giem – podkreśla Janusz Ró-
żalski, prezes zarządu OPEC. 
– Zamierzamy sukcesywnie li-
kwidować stare i nieefektywne 
piece w domach jednorodzin-
nych oraz lokalne kotłownie. 
Dzięki nowoczesnym rozwiąza-
niom zastosowanym w moder-
nizowanych i budowanych od 
nowa sieciach ciepłowniczych 
będą mniejsze straty i więk-
sze oszczędności. Należy pod-
kreślić, że korzystanie z ciepła 
sieciowego nie wymaga maga-
zynowania i uzupełniania pali-
wa, nie wytwarza hałasu, zapa-
chu ani zanieczyszczeń atmos-
ferycznych.

Ważna rola 
samorządów

Jak podkreślają specjali-
ści, ogromną rolę w budowa-
niu świadomości ekologicznej 
mieszkańców i kształtowaniu 

ich postaw w tym zakresie, peł-
nią samorządy lokalne. Dzięki 
działaniom podjętym przez Ru-
mię, tylko w roku 2018 z tere-
nu miasta zniknęło około 200 
pieców węglowych. Realiza-
cja programu KAWKA pozwoli-
ła na zastąpienie tzw. kopciu-
chów miejskim ogrzewaniem.
Sukcesywnie na terenie miasta 
przeprowadzane są również pra-
ce termomodernizacyjne, dzięki 
którym zmniejsza się zapotrze-
bowanie na energię m.in. budyn-
ków użyteczności publicznej, 
a gmina odnotowuje oszczęd-
ności.  Jednocześnie miejskie 
obiekty zrezygnowały z ogrze-
wania węglowego na rzecz ga-
zowego, które jest bardziej eko-
nomiczne i ekologiczne.
Oprócz tego gmina zakupiła 
i zamontowała pięć urządzeń 
służących do ciągłego, auto-

matycznego pomiaru stężeń 
pyłu PM10, co pozwoliło stwo-
rzyć miejską sieć monitoringu 
jakości powietrza. Wyniki są 
ogólnodostępne na interak-
tywnej mapie.

Walka ze smogiem 
daje efekty

Dodatkowym działaniem służą-
cym poprawie jakości powietrza 
w Rumi, podejmowanym przede 
wszystkim w okresie grzew-
czym, są kontrole pieców prze-
prowadzane przez straż miej-
ską. Większość inspekcji odby-
wa się tradycyjną metodą, po-
przez bezpośrednie zajrzenie 
do kotłowni i pieca. Jeśli mun-
durowi mają jakiekolwiek wąt-
pliwości co do paliwa, wów-
czas pobierane są próbki po-

piołu. Funkcjonariusze zdobyli 
niezbędne do tego uprawnienia 
podczas szkolenia na rzeczo-
znawców, które zostało prze-
prowadzone w 2017 roku.
Ponadto Rumia zaangażowała 
się w pilotażowy projekt, pro-
wadzony przez Instytut Maszyn 
Przepływowych PAN w Gdań-
sku, polegający na bezpłatnym 
montażu elektrofiltrów komino-
wych w prywatnych budynkach 
mieszkalnych. Wyniki przedsię-
wzięcia mają się przyczynić do 
wdrożenia tego rozwiązania na 
masową skalę, przyczyniając 
się do ograniczenia tzw. niskiej 
emisji.
We współpracy z urzędem mia-
sta na terenie Rumi realizowa-
ne są również działania eduka-
cyjne oraz akcje społeczne o tej 
tematyce.
/raf/

Czysta energia 
to czyste powietrze

Rezygnacja z węgla, zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz rozwój sieci ciepłowniczej – to wszystko 
staje się faktem. Niedawno podpisano umowę, dzięki której zostaną wprowadzone nowoczesne rozwiązania w ciepłownictwie. 
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FALA pokonała 3235 konkuren-
tów, bo aż tyle propozycji zgłoszo-
nych zostało w konkursie.
- Spośród zgłoszonych ponad 3,2 
tys. pomysłów kapituła wybra-
ła cztery do oceny internautów - 
mówi Ryszard Świlski, wicemarsza-
łek województwa pomorskiego. - 
Fala to dobra, krótka nazwa, która 
kojarzy się z Pomorzem. Do zaak-
ceptowania i wymówienia również 
przez obcokrajowców. Dobrze wpi-
suje się w nasz pomorski klimat.
Przypomnijmy: 2 stycznia 2019 
roku rozpoczął się konkurs na na-

zwę systemu, który pozwoli na po-
dróżowanie różnymi środkami ko-
munikacji zbiorowej w wojewódz-
twie pomorskim na jednym bilecie. 
Do 16 stycznia zbierane były pro-
pozycje. Przez dwa tygodnie na-
desłano ich 3236. Finałową czwór-
kę - nazwy FALA, JANTAR, STER 
i MORS - wyłoniła Kapituła konkur-
su, w skład której weszli prezydenci 
i burmistrzowie miast Pomorza, na-
ukowcy, przedstawiciele stowarzy-
szeń i spółek związanych z trans-
portem publicznym oraz repre-
zentanci mediów. Obradom prze-

wodniczył Ryszard Świlski, mar-
szałek województwa pomorskiego. 
Następnie cztery finałowe nazwy 
poddane zostały głosowaniu pu-
blicznemu, które zamknięte zosta-
ło 11 marca o godz. 10.00. FALA po-
konała konkurentów przewagą ok. 
30 procent głosów.
Autorką zwycięskiej propozycji 
jest Anna Wajda, która za swój 
pomysł otrzymała nowoczesny 
smartfon. Również autorzy pozo-
stałych nazw finałowych otrzy-
mali nagrody - zestawy słucha-
wek bezprzewodowych.

Zanim nazwa nowego systemu 
pojawi się w przestrzeni publicz-
nej, zajmą się nią graficy, którzy 
zaprojektują logotyp inspirowa-
ny FALĄ. Zostanie on pokazany 
pod koniec kwietnia.
Pomorski bilet metropolitalny 
to system ujednoliconych opłat 
za przejazdy w transporcie pu-
blicznym, który będzie działać 
na terenie województwa pomor-
skiego. Pierwszy etap wprowa-
dzenia biletu zaplanowano na 
2020 rok.
/raf/

Internauci wybrali nazwę dla biletu metropolitalnego
Pomorski bilet metropolitalny Fala – taką nazwę będzie nosił nowy system, który już w przyszłym roku 
ujednolici sposoby płacenia za przejazdy transportem publicznym. 
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Od kiedy funkcjo-
nują punkty nie-
odpłatnej pomocy 

prawnej?
- Wraz z początkiem 2016 
r., na mocy ustawy z dnia 5 
sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz eduka-
cji prawnej, w całej Polsce po-
wstało ponad 1500 punktów, 
w których gwarantowany jest 
nieodpłatny dostęp do porad 
prawnych na poziomie lokal-
nym. Od dnia 1 stycznia 2019 
r., na podstawie nowelizacji 
ww. ustawy, nastąpiło posze-
rzenie wachlarza usług do-
stępnych w punktach pomocy 
prawnej o nieodpłatne porad-
nictwo obywatelskie. Stąd od 
nowego roku na terenie po-
wiatu wejherowskiego działa 
6 punktów nieodpłatnej po-
mocy prawnej i 3 punkty nie-
odpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego. 

Kto może skorzy-
stać z bezpłatnej 
pomocy prawnej?

- Do tej pory z porad mo-
gły skorzystać osoby, któ-
rym w ciągu ostatnich 12 
miesięcy przyznano świad-
czenie z pomocy społecz-
nej, do 26 i po 65 roku ży-
cia, posiadające Kartę Dużej 
Rodziny, kombatanci, wete-
rani, ofiary klęsk żywioło-
wych czy kobiety w ciąży. 
Jednak w związku z nowe-
lizacją ustawy od 1 stycznia 
2019 r. do uzyskania pomo-
cy uprawniona będzie każda 
osoba fizyczna, która zło-
ży oświadczenie, że nie jest 
w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej.

Z jakimi sprawa-
mi można przyjść 

do punktu?
- Nieodpłatna pomoc praw-
na obejmuje m.in.: poinfor-
mowanie osoby uprawnio-
nej o obowiązującym stanie 
prawnym, o przysługujących 
jej uprawnieniach lub o spo-
czywających na niej obo-
wiązkach; wskazanie osobie 
uprawnionej sposobu roz-
wiązania jej problemu praw-

nego czy udzielenie pomo-
cy w sporządzeniu projektu 
pisma, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym 
się już postępowaniu sądo-
wym. Od 1 stycznia 2019 r. 
w systemie nieodpłatnej po-
mocy prawnej pojawiło się 
poradnictwo obywatelskie, 
które obejmuje między in-
nymi porady dla osób za-
dłużonych, z zakresu spraw 
mieszkaniowych i zabezpie-
czenia społecznego. 
Ile porad udzielono w 2018 r.
W 2018 r. na terenie powia-
tu wejherowskiego udzielo-
no 2624 porady, z czego 926 
w punktach prowadzonych 
przez organizacje pozarzą-
dowe. Najczęściej z tej for-
my pomocy korzystały osoby 
poniżej 26. lub powyżej 65. 
roku życia, posiadacze Kar-
ty Dużej Rodziny czy oso-
by mające przyznane świad-
czenie z pomocy społecznej 
w ramach bezpłatnej pomo-
cy prawnej. Zainteresowani 
najczęściej zgłaszali się po 
porady z zakresu prawa cy-
wilnego, spadkowego, ubez-
pieczeń społecznych, prawa 
rzeczowego i rodzinnego. 

W którym punkcie 
udzielono 

najwięcej porad?
- Najwięcej porad udzielo-
no w Rumi w punkcie, który 
znajduje się w Urzędzie Mia-
sta (809), następnie w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Wejherowie (575) 
oraz w Redzie (314). Punkt 
w Gniewinie i Luzinie udzie-
lił 296 porad, w Szemudzie 
i Lini 221 porad, w Bolsze-
wie 210 porad oraz w Cho-
czewie i Łęczycach 199 po-
rad. Najwięcej porad udzie-
lono w sierpniu, a najmniej 
w grudniu.

W jaki sposób 
można umówić 
się na wizytę?

- Od początku roku istnieje 
wymóg wcześniejszej reje-
stracji telefonicznej. Według 
nowych zasad, aby skorzy-
stać z porady należy wcze-
śniej umówić się na wizy-
tę dzwoniąc pod numer te-
lefonu 58 677 61 37. Dzwo-
nić należy od poniedziałku 
do piątku w godzinach 16.00 
- 20.00. Zapraszam miesz-
kańców Rumi do korzystania 
z bezpłatnych porad praw-
nych w punkcie znajdującym 
się w Urzędzie Miasta.

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu
o tym, kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, z jakimi problemami można się zgłaszać 
i gdzie znajdują się punkty, w których udzielana jest taka pomoc, rozmawiamy z wicestarostą 
wejherowskim Jackiem thielem. 

Czas na naukę zawodu
Wybierasz się do branżowej szkoły I stopnia? Szukasz praktyki zawodowej i chcesz uczyć się od najlepszych? Koniecznie zgłoś się do Cechu 
Rzemiosł Różnych w Rumi! Zapoznasz się tam z aktualną listą wiarygodnych zakładów, w których występuje zapotrzebowanie na osoby 
takie jak Ty. Otrzymasz również pomoc w załatwieniu wszelkich formalności.

Cech Rzemiosł Różnych w Rumi 
funkcjonuje od 1 października 
1986 roku. Obecnie zrzeszonych 
jest w nim ponad czterdzie-
ści małych i średnich zakładów. 
Właściciele firm rzemieślniczych 
mają tytuły mistrzów w zawo-
dzie, jaki wykonują. Jest to gwa-
rancja najwyższej jakości i so-
lidności wykonania towaru lub 
usługi. Rumski Cech oferuje im 
wsparcie na różnych płaszczy-
znach, a przede wszystkim po-
moc w pozyskiwaniu uczniów ze 
szkół branżowych, którzy poszu-
kują miejsc do nauki zawodu.

Wielowymiarowe 
wsparcie

- Pomagamy w skompletowa-
niu dokumentów, sporządza-
my prawidłowo umowy oraz 
przygotowujemy wnioski do 
urzędów i instytucji państwo-
wych związanych ze szkole-

niem uczniów młodocianych. 
Nadto sprawujemy nadzór nad 
prawidłowym przebiegiem na-
uki zawodu  – informuje Star-
szy Cechu, Andrzej Wandtke. 
- Zachęcamy rumskich przed-
siębiorców do zrzeszenia się 
i współpracy. Razem mamy re-
alny wpływ na gospodarkę kra-
ju i przepisy. Zrzeszone firmy 
utrwalają więzi środowiskowe 
i postawę zgodną z zasada-
mi etyki oraz godności zawo-
dowej. Na spotkaniach człon-
kowie mogą nawiązywać nowe 
kontakty i dzielić się spostrze-
żeniami, a także nowinkami 
z zakresu wykonywanego fa-
chu. Ze wsparcia i oferty Ce-
chu Rzemiosł Różnych w Rumi 
mogą korzystać również 
uczniowie, którzy zamierzają 
kontynuować naukę w branżo-
wych szkołach I stopnia. Rum-
ski Cech pośredniczy w za-
wieraniu umów o pracę w celu 
przygotowania zawodowego.

Przygotowani do 
zawodu

- W zrzeszonych zakładach 
uczyć można się jednego z kil-
kunastu zawodów, tj. mecha-
nik pojazdów samochodowych, 
elektromechanik pojazdów sa-
mochodowych, lakiernik, bla-
charz samochodowy, ślusarz, 
złotnik-jubiler, stolarz, tapicer, 
fryzjer, cukiernik, elektryk, ku-
charz, a także instalator sani-
tarny i grzewczy – wylicza An-
drzej Wandtke. - Uczniowie po 
zakończeniu nauki przystępu-
ją do egzaminu czeladniczego, 
potwierdzającego kwalifikacje. 
Dyplom czeladnika jest gwa-
rancją wyuczonego fachu, dzię-
ki czemu młodzi czeladnicy są 
rozchwytywani na rynku pra-
cy i bez problemu znajdują za-
trudnienie w Polsce i za granicą. 
Wielu młodych ludzi decydu-
je się na założenie własnej fir-

my. Ogromna wiedza mistrzów 
szkolących, park maszyn i no-
woczesnych narzędzi pracy, 
pozwalają wyszkolić uczniów 
na najwyższym poziomie.
szczegółowe informacje 
można uzyskać w cechu 
rzemiosł różnych w rumi, 
którego siedziba znajdu-

je się na pierwszym piętrze 
budynku przy ul. Dąbrow-
skiego 6. Jeśli nie masz cza-
su przyjść, zadzwoń pod nu-
mer 58 671 12 53 lub wejdź 
na stronę www.cechrumia.pl, 
gdzie znajduje się więcej in-
formacji.
WA
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Dochody, uzyskane w 2018 r., nale-
ży rozliczyć za pomocą formularza 
PIT. Każdy ma na to czas do końca 
kwietnia. Ci, którzy mają jakiekie-
kolwiek wątpliwości czy problemy 
z wypełnieniem ropcznego zezna-
nia podatkowego, mogą skorzystać 
z bezpłatnej pomocy urzędników. 

Specjaliści pomogą

Mieszkańcom Rumi roczne zezna-
nia pomogą wypełnić pracownicy 
wejherowskiej skarbówki. Właśnie 
z myślą o tych, którym wypełnienie 

formularza PIT sprawia trudności, 
w Urzędzie Miasta Rumi 2 kwiet-
nia, w godzinach od 9:00 do 14:00, 
w sali 203 zostaną przeprowadzo-
ne otwarte konsultacje z pracow-
nikami Urzędu Skarbowego w Wej-
herowie. Urzędnicy pomogą zain-
teresowanym złożyć zeznanie po-
datkowe za rok 2018 drogą elek-
troniczną oraz odpowiedzą na 
wszelkie dodatkowe pytania.
Ponadto podczas wypełniania PI-
T-u mieszkańcy będą mogli sko-
rzystać z listy rumskich organi-
zacji pozarządowych, które po-
siadają status Organizacji Pożyt-

ku Publicznego i przekazać na ich 
rzecz swój 1%.

Szansa na rozwój 
miasta

Wypełniając rozliczenie roczne PIT 
warto wpisać Rumię jako miejsce 
aktualnego zamieszkania – do cze-
go zachęcają m.in. samorządowcy. 
Jak podkreślają, w ten sposób moż-
na realnie wpłynąć na budżet gmi-
ny, zapewniając środki finansowe na 
kolejne działania. 
Roczny podatek dochodowy od 
osób fizycznych nie trafia bowiem 
wówczas w całości do Skarbu Pań-
stwa. Zgodnie z przepisami prawie 
40% podatku płaconego przez czyn-
nych zawodowo mieszkańców Rumi 
zasila gminny budżet. Fundusze te 
umożliwiają realizację kolejnych in-
westycji oraz działań społecznych, 
takich jak: nowe drogi, chodniki, pla-
ce zabaw, obiekty sportowe, a także 
wydarzenia kulturalne.

Jak to zrobić? To 
proste

Aby zapewnić miastu dodatko-

we wpływy do budżetu, należy 
na pierwszej stronie formularza, 
w części B, wskazać Rumię jako ak-
tualne miejsce zamieszkania. Ad-
res zameldowania w tym przypad-
ku nie ma znaczenia. Jeśli rozli-
czenie PIT zostało już wysłane, 
możliwa jest jego modyfikacja za 
pomocą jednostronicowego doku-
mentu ZAP-3. Wystarczy go wypeł-
nić, a następnie przesłać do Urzę-
du Skarbowego w Wejherowie.

Pieniądze zostają 
w Rumi 

Dzięki rosnącej świadomości 
mieszkańców, Rumia od kilku lat 
uzyskuje coraz większe środki 
z podatku dochodowego od osób 
fizycznych. W 2016 roku było to 
niespełna 45,7 miliona złotych, 
rok później kwota urosła do ponad 
50,8 miliona, natomiast w roku 
2018 było to już prawie 56,8 milio-
na. Pieniądze te umożliwiły mia-
stu przeprowadzenie licznych in-
westycji drogowych, budowę pla-
ców zabaw, realizację rewitaliza-
cji, a także organizację wielu wy-
darzeń kulturalnych.
/raf/

REKLAMA U/2019/PR

Rozlicz PIT w Rumi
Wpisanie w formularzu PIT miejsca zamieszkania przynosi wiele korzyści lokalnej społeczności. 
Warto na to zwrócić uwagę, rozliczając się z fiskusem za ubiegły rok. 

Magdalena Mrowicka, 
radna miasta, przewodnicząca 
Komisji Finansowo-Budżetowej:

– Wypełnienie formularza jest 
bardzo proste, zajmuje tylko 
chwilę, a jego znaczenie dla roz-
woju miasta jest ogromne. Dzię-
ki temu gmina zyska dodatko-
we środki finansowe, które będzie 
mogła przeznaczyć na przedsię-
wzięcia ułatwiające nam wszyst-
kim życie. Śmiało można powie-
dzieć, że są to pieniądze, które 
wracają do mieszkańców. Dodam, 
że mieszkańcy Rumi, którzy są 
zameldowani w innych gminach, 
zaznaczając rzeczywiste miejsce 
zamieszkania w odpowiedniej ru-
bryce na druku PIT, także poma-
gają w ten sposób miastu zdobyć 
fundusze na kolejne inwestycje. 
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Po raz pierwszy w tym roku 
starostowie wszystkich po-
morskich powiatów spotka-
li się na roboczym Konwencie, 
by wymienić się doświadcze-
niami, przedyskutować naj-
istotniejsze sprawy i opraco-
wać wspólne stanowisko. 

Najistotniejszą kwestią jest 
obecnie edukacja w kon-
tekście podwójnego roczni-
ka oraz planowanego straj-
ku nauczycieli. Uczniów koń-
czących gimnazja i szkoły 
podstawowe nie obowiązu-
je rejonizacja. Powiaty wie-

dzą zatem, ilu jest i ilu będzie 
absolwentów szkół, ale to, 
którzy uczniowie będą chcieli 
kształcić się w danym powie-
cie, a którzy postanowią kon-
tynuować naukę np. w Trój-
mieście czy w innym powi-
cie, to oczywiście jedna wiel-
ka niewiadoma. 
Konwent zorganizowano w pa-
łacu w Kłaninie. 
- Pierwszy merytoryczny 
w tym roku Konwent organi-
zowany jest w najbardziej wy-
suniętej na północ części wo-
jewództwa pomorskiego, czy-
li w powiecie puckim – powie-
dział Jarosław Białk, starosta 
pucki. - Jednym z najwięk-
szych wyzwań, które nas 
czekają, są kwestie związa-
ne z edukacją. W tym roku 
do szkół ponadgimnazjalnych 
przyjdą dwa roczniki, czyli ab-
solwenci ostatnich klas gimna-

zjów i klas ósmych szkół pod-
stawowych. Musimy być na to 
dobrze przygotowani.
Jak podkreślają uczestnicy 
Konwentu – czyli starostowie 
z całego województwa – takie 
spotkanie w gronie samorzą-
dowców zarządzających śred-
nim szczeblem administracji 
są bardzo ważne, gdyż dzię-
ki temu wspólny głos i wspól-
ne, wypracowane stanowiska 
w rozmaitych sprawach, mają 
znacznie większą siłę przebi-
cia np. na szczeblu rządowym. 
- Wymieniamy poglądy w róż-
nych obszarach działalności 
– dodał Jarosław Białk. - Cza-
sem inaczej podchodzimy do 
różnych spraw, więc Konwent 
jest okazją do zaprezentowa-
nia dobrych praktyk i rozwią-
zań, które – o ile sprawdziły 
się w jednym powiecie - moż-
na później wprowadzić w in-

Dla powiatów to nie lada wy-
zwanie. Samorządy muszą 
przygotować dwukrotnie wię-
cej miejsc w szkołach gim-
nazjalnych, niż było to np. 
w roku ubiegłym. 
Wczoraj – w czwartek – w po-
wiecie wejherowskim oficjal-
nie rozpoczęła się rekrutacja 
do szkół. 
- Jesteśmy największym powia-

tem w województwie pomor-
skim, jest więc u nas bardzo 
wielu młodych ludzi, którzy sto-
ją przed ważną decyzją: gdzie 
kontynuować naukę? - wyjaśnia 
- Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski. - Zdecydować będą 
musieli zarówno uczniowie klas 
VIII szkół podstawowych, jak 
i uczniowie klas III gimnazjów. 
Na terenie powiatu wejherow-

skiego jest 27 szkół gimnazjal-
nych i 62 szkoły podstawowe. 
To ogromna liczba placówek, 
z których niebawem wyjdą ab-
solwenci. Z gimnazjów będzie 
ich 2334, a ze szkół podstawo-
wych 2609. Łącznie aż 5 tys. 
osób będzie szukało swoje-
go miejsca w dalszym kształ-
ceniu na poziomie ogólnym, 
technicznym lub branżowym. 

- I o tych wszystkich mło-
dych ludziach myślimy już dziś 
i przygotowujemy dla nich sze-
roką ofertę kształcenia – mówi 
Gabriela Lisius. - Tworzymy 
nowe kierunki, nowe zawo-
dy. Mamy 8 powiatowych ze-
społów szkół, w każdym z nich 
funkcjonują licea, technika 
i szkoły branżowe. Oferujemy 
17 typów szkół: 5 liceów ogól-
nokształcących, 5 techników, 
6 szkół branżowych I stop-
nia i 1 szkoła przysposabiają-
ca do pracy. Oprócz kierunków 
i branż, które do tej pory ofe-
rowaliśmy i rozwijaliśmy, mamy 
też nowości, jak klasy dwuję-
zyczne, klasy o profilu technik-
programista oraz technik ra-
chunkowości czy nowy zawód 
monter sieci i urządzeń teleko-
munikacyjnych. W liceach jest 
18 profili (humanistyczne, ma-
tematyczne, informatyczne, 
itd.), na poziomie technicznym 
absolwenci będą mogli wybie-
rać z bardzo bogatej oferty 37 
zawodów, a w branżowych – 19 
zawodów.
Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie, aby ułatwić uczniom 
podjęcie decyzji, przygotowało 

specjalne foldery informacyjne, 
które zawierają spis wszystkich 
szkół i kierunków. Trafią one do 
wszystkich szkół, każdy absol-
went szkoły podstawowej i gim-
nazjum otrzyma taki folder. 
- Wyzwanie jest duże, gdyż 
jest to podwójny nabór, ale my 
przygotowujemy się tak, aby 
każdy, kto chce skorzystać 
z naszej oferty kształcenia, 
miał taką możliwość – dodaje 

starosta Gabriela Lisius. - Moż-
liwe, że w związku z tak dużą 
liczbą uczniów w niektórych 
placówkach będziemy musie-
li nieco „wydłużyć dzień”, czy-
li zaczynać lekcje nieco wcze-
śniej lub nieco później kończyć 
zajęcia. Ale zapewniam, że nie 
będzie sytuacji, że uczniowie 
będą musieli uczęszczać na 
zajęcia w soboty.  
rafał korbut

Aż 5 tysięcy absolwentów! Rekrutacja do szkół rozpoczęta
ten rok będzie wyjątkowy. miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych będzie szukać dwa razy więcej osób, niż było to do tej 
pory. Dlaczego? Ponieważ jest to tzw. „podwójny rocznik”, do liceów, techników i szkół branżowych pójdą zarówno ci, któ-
rzy skończą klasy Viii podstawówek, jak i absolwenci ostatnich klas gimnazjów. 

Powiat gotowy na 
podwójny rocznik

Zmiany w systemie edukacji oraz przygotowanie powiatów do dwukrotnie większej liczby 
uczniów, którzy pójdą od września do szkół ponadgimnazjalnych – to najważniejsze z te-
matów, jakie poruszono podczas Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego.

gabriela lisius, 
starosta wejherowski:

Edukacja jest obecnie jed-
nym z najważniejszych 
problemów, z którymi mu-
szą sobie poradzić samo-
rządy. To, co nas czeka 1 
września, oznacza ogrom-
ne zmiany. Dla uczniów 

kończących gimnazjum i uczniów kończących szkoły 
podstawowe będą inne kierunki kształcenia, inna pod-
stawa programowa. Tych uczniów nie można łączyć we 
wspólne klasy, dla każdego absolwenta trzeba znaleźć 
miejsce w szkole ponadgimnazjalnej i dla każdego trze-
ba przygotować odpowiednie warunki. To wiąże się nie 
tylko z nowymi programami nauczania, ale również 
z nową kadrą nauczycielską. Szczególnie, jeśli chodzi 
o nauczycieli przedmiotów zawodowych. Już dziś czę-
sto mamy kłopot z zatrudnianiem fachowców - przy po-
dwójnym naborze będzie to podwójny problem. Dlatego 
szukamy rozwiązań już dziś, rozbudowujemy też bazę 
oświatową. Budujemy szkoły w Redzie i w Rumi (mają 
być gotowe na 1 września), doposażamy pomieszczenia, 
które wybudowaliśmy w ramach projektu zawodowe-
go. Ponadto szukamy też pomieszczeń w okolicznych bu-
dynkach, aby je wynająć. To wszystko generuje ogrom-
ne koszty – musimy kupić meble, sprzęt komputerowy, 
niezbędne wyposażenie. My – jako powiat wejherowski 
- jesteśmy dobrze przygotowani, priorytetem dla nas bę-
dzie przyjmowanie uczniów z naszego powiatu. 

”

Fo
t.

 P
io

tr
 Z

ag
ie

ll

nych regionach. Często na 
takie spotkania zapraszamy 
przedstawicieli różnych insty-
tucji i stowarzyszeń, którzy 
przedstawiają stan aktualny 

lub plany legislacyjne. Jeste-
śmy w stanie do tego się od-
nieść oraz pewne rzeczy sko-
rygować.
rafał korbut
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Czytelniczy rekord 
za rekordem

Czy Polacy czytają za mało książek? Na pewno nie mieszkańcy Rumi! To właśnie rumianie 
mogą być przykładem dla innych, jeśli chodzi o czytelnictwo, co potwierdzają kolejne 
rekordy odnotowywane przez miejską bibliotekę. 
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Opublikowanie niedawno staty-
styki nie pozostawiają żadnych 
wątpliwości – mieszkańcy Rumi 
z roku na rok coraz chętniej się-
gają po książki i czytają coraz 
więcej. Ten trend utrzymuje się 
nieustannie od 5 lat. Jak wyni-
ka z danych zaprezentowanych 
przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Rumi, mieszkańcy po-
nadto coraz częściej odwiedza-
ją zarówno Stację Kultura, jak 
i pozostałe filie placówki.
W 2018 roku rumska biblioteka 
pobiła swoje własne rekordy. Co 
istotne, lepsze wyniki niż w roku 
poprzedzającym, instytucja od-
notowała w każdej sferze prowa-
dzonej działalności. Z jej usług 
skorzystało 12 728 aktywnych 
czytelników (wzrost o 13%), wy-
pożyczonych zostało 171,6 tys. 
książek (wzrost o 8%), a organi-
zowane przez placówkę wydarze-
nia przyciągnęły 17 tys. uczestni-

ków (wzrost o 4 tys.). Przepro-
wadzonych zostało również dwa 
razy więcej warsztatów, a w lek-
cjach bibliotecznych wzięło 
udział  3470 uczniów (to aż o 800 
więcej!). Filie miejskiej bibliote-
ki odnotowują łącznie ponad 12 
tys. odwiedzin każdego miesią-
ca, a strona internetowa 124 tys. 
wejść. Rosnącym zainteresowa-
niem internautów cieszą się też 
profile Stacji Kultura w mediach 
społecznościowych.
Mimo, iż ogólnie w ogólnopol-
skim czytelnictwie zauważalna 
jest tendencja spadkowa, w rum-
skiej bibliotece notuje się stały 
rozkwit. Oznacza to, że nie tyl-
ko udaje się zatrzymać obecnych 
miłośników książek, ale także  po-
zyskać nowych. Jak to możliwe?
Zdaniem kierownictwa jednost-
ki, imponujące wyniki to efekt 
bogatej oferty. Poza obszernym 
księgozbiorem, w rumskich bi-

bliotekach można wypożyczyć 
grę planszową, film czy płytę 
muzyczną. Ponadto organizo-
wane są spotkania autorskie, 
wykłady, koncerty, różnorod-
ne warsztaty oraz lekcje biblio-
teczne skierowane do zróżnico-
wanych grup. To także zasługa 
zaangażowanych bibliotekarzy, 
którzy każdego roku odbywają 
co najmniej kilka szkoleń.
Najświeższym sukcesem bi-
blioteki jest zdobycie dotacji 
na realizację projektów kultu-
ralnych. Dzięki pieniądzom po-

zyskanym z Instytutu Muzyki 
i Tańca oraz Instytutu Książ-
ki, jednostka zrealizuje kolejne 
wyjątkowe przedsięwzięcia.
Warto wspomnieć, że Miejska 
Biblioteka Publiczna w Rumi już 
w 2017 roku mogła się pochwa-
lić znakomitymi wynikami czy-
telnictwa. W powiecie wejherow-
skim bezkonkurencyjnie zajmo-
wała pierwsze miejsce. Znakomi-
cie prezentowała się także na tle 
całego województwa, wyprze-
dzając nawet biblioteki z naj-
większych metropolii. /raf/Fo
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Już piąty rok z rzę-
du odnotowujemy bar-
dzo dobre wyniki, przy 

czym trzeba pamiętać, że 
ogólnopolski trend jest spadkowy, a my na tle innych 
miast wypadamy wyjątkowo dobrze. Nasze wyda-
rzenia kulturalne i edukacyjne cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Również w przestrzeni wir-
tualnej obserwujemy ogromną aktywność. Niewąt-
pliwie jest to zasługa bibliotekarzy, którzy wsłuchują 
się w oczekiwania czytelników i starają się im spro-
stać, ale też wspaniałego miejsca z ogromnym poten-
cjałem, jakim jest Stacja Kultura. To również zasłu-
ga władz miasta, które dostrzegają potrzeby miesz-
kańców i zapewniają finasowanie naszych działań 
na odpowiednim poziomie.

krystyna laskowicz, 
dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Rumi

”
Fot. A. Barankiewicz

Na realizację projektu insty-
tucja otrzyma ponad 30 tysię-
cy złotych. „Obłoki jasne nad 
tobą. Słowo. Obraz. Taniec.”  
łączy trzy z pozoru odmienne 
dziedziny sztuki: poezję, obraz 
i taniec. Motywem przewodnim 
jest twórczość gdańskiego pi-
sarza, Pawła Huelle. Jego sło-
wa zawarte w tomiku „Obłoki 
jasne nad tobą” staną się pre-
tekstem do stworzenia spek-

taklu – teatru tańca, który bę-
dzie zwieńczeniem i interdy-
scyplinarnym podsumowaniem 
wszystkich zajęć i doświad-
czeń zebranych w czasie trwa-
nia projektu. Pod okiem wybit-
nych choreografów, tancerzy 
i pedagogów uczestnicy przy-
gotują etiudę ilustrującą sło-
wa poety, które staną się po-
czątkiem tej twórczej przygo-
dy. Premiera spektaklu obędzie 

się w Stacji Kultura w czerw-
cu. Uczestnikami projektu jest 
młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej nr 9 oraz z Liceum Ogólno-
kształcącego nr 2 w Rumi.
Uczestnicy biorą udział we 
wszechstronnych warszta-
tach: z tańca klasycznego (ba-
let), jazz, improwizacja, ta-
niec współczesny, taniec afry-
kański przy dźwiękach muzy-
ki na żywo, „Performatywne 
warsztaty budowania zespo-
łu i projektowania metodą de-
sign thinking”, kostiumografia, 
wyjścia na spektakle do Opery 
Bałtyckiej oraz na spektakl od-
bywający się w ramach  Gdań-
skiego Festiwalu Tańca.
Przypomnijmy: w maju w 2018 
roku w Stacji Kultura odby-
ła się prapremiera tomiku po-
ezji Pawła Huelle „Obłoki jasne 
nad tobą”. Następnie słowa po-
ety stały się inspiracją dla pa-
ryskiego artysty – Artura Maj-
ki, który je zilustrował. Teraz te 
słowa i obrazy staną się pretek-
stem dla działań tanecznych. 
/raf/

Teatr Tańca w Stacji Kultura
to będzie roztańczony sezon w rumi. Projekt „obłoki ja-
sne nad tobą. słowo. obraz. taniec.” miejskiej bibliote-
ki Publicznej w rumi znalazł się w finałowej dziesiątce 
i zdobył pełne dofinansowanie z instytutu muzyki i tańca 
w ramach programu myśl w ruchu 2019”! 
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Tak było i w tym roku. 19 mar-
ca rzemieślnicy spotkali się 
przed siedzibą Cechu, prze-
maszerowali ulicami miasta 
i złożyli kwiaty przed pomni-
kiem Jana Pawła II. Później 
w wejherowskiej Kolegiacie 
została odprawiona uroczy-
sta msza święta. W uroczy-

stościach wzięli udział m.in. 
przedsiębiorcy z Rumi. 
- To coroczne święto wszyst-
kich rzemieślników – mówi 
Brunon Gajewski, starszy Po-
wiatowego Cechu Rzemiosł 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Wejherowie. - Jako 
Cech obchodzimy to świę-

to od wielu lat. Frekwencja 
co roku rośnie, w obchody 
włączają się przedstawiciele 
nie tylko organizacji i przed-
siębiorstw z powiatu wej-
herowskiego, ale i odleglej-
szych obszarów wojewódz-
twa. Nasz Cech wciąż się roz-
rasta, kolejne zakłady pra-

cy wstępują w nasze szeregi. 
Dodam, że jako jedni z nie-
licznych mamy własną szko-
łę rzemieślniczą – uczniowie 
uczą się tu w praktyce zawo-
dów w przedsiębiorstwach 
zrzeszonych w naszej orga-
nizacji. To przynosi wymier-
ne, pozytywne efekty, ponie-

waż uczeń od początku może 
zobaczyć, jak wyposażone są 
zakłady pracy, ponadto zdo-
bywa praktyczne doświad-
czenie.
W tym roku wejherowski Cech 
Rzemiosł realizuje ogrom-
ną inwestycję – za pozyska-
ne z funduszy zewnętrznych 

10 mln zł rozbudowuje szkołę 
rzemiosła. W Wejherowie po-
wstanie całkowicie nowy bu-
dynek, który zostanie wypo-
sażony w nowoczesny sprzęt. 
Będzie służyć zarówno pra-
codawcom, jak i uczniom do 
praktycznej nauki zawodów. 
rafał korbut

Rzemieślnicy rosną w siłę
Święty Józef to patron rzemieślników. Co roku, w dzień jego imienin, przedsiębiorcy zrzeszeni 

w powiatowym cechu organizują uroczyste obchody.  
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W Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Rumi zorganizo-
wano spotkanie, które było oka-
zją do podziękowania wolonta-
riuszom i osobom, które zaan-
gażowały się w organizację te-
gorocznego Finału WOŚP. 
Ten rok był wyjątkowy - pod-
czas 27. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy ze-
brana w Rumi kwota przekro-
czyła 100 tys. zł. W niedzielę 13 
stycznia setki osób odwiedzi-
ło Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Rumi, gdzie mieścił 

się sztab WOŚP. Dzieci, nasto-
latkowie i dorośli chwytali za 
puszki, by kwestować na rzecz 
najmłodszych potrzebujących 
opieki medycznej. W wyniku ich 
starań rumski sztab zebrał do-
kładnie 102 647,54 złotych, po-
bijając zeszłoroczny rekord (77 
294 złotych). Ponad 22 tysią-
ce pochodziło z licytacji, a 80 
tysięcy z puszek. Dodajmy, że 
w całej Polsce WOŚP zebrała 
ok. 176 mln zł. To łącznie o 50 
mln zł więcej, niż w roku ubie-
głym! Pieniądze zostaną prze-

znaczone na zakup sprzętu dla 
specjalistycznych szpitali dzie-
cięcych.
Wszyscy, którzy zaangażowali 
się w zbiórkę, zostali docenieni 
podczas oficjalnej uroczysto-
ści, odbywającej się 8 marca 
na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. Pi-
semne podziękowania, słody-
cze, kwiaty oraz zestawy miej-
skich gadżetów wręczali wo-
lontariuszom zastępca burmi-
strza miasta Piotr Wittbrodt 
oraz szef sztabu i dyrektor 

MOSiR Jolanta Król.
- Wolontariat to bezinteresow-
ne działanie na rzecz drugie-
go człowieka – powiedział pod-
czas spotkania Piotr Wittbrodt, 
zastępca burmistrza Rumi, 
zwracając się do wolontariuszy. 
- Niesienie pomocy, szczegól-
nie zupełnie obcym ludziom, 
to postawa godna do naślado-
wania, możecie być wzorem dla 
innych. Dziękuję Wam za to, że 
to tworzyliście, że duch dobro-
ci i pomocy nie zaginął. 
/raf/

To dzięki nim 
WOŚP pomaga
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Pomagają bezinteresownie, poświęcając swój czas i wysiłek. To dzięki wolontariu-
szom Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy może działać na ogromną skalę i co roku 
zbierać pieniądze, za które kupowany jest sprzęt dla szpitali. 

- W tym roku braliśmy udział w Finale WOŚP już po raz 15. Osób, które włącza-
ją się w tę akcję, jest bardzo dużo. Często jest tak, że zgłasza się więcej chętnych, 
niż jest potrzebnych wolontariuszy. Wspierają więc nas nie tylko ci, którzy są za-
rejestrowani jako oficjalni wolontariusze, ale też inni, np. uczniowie szkół, którzy 
podczas Finału wystawiają stoiska, sprzedają swoje wyroby i w ten sposób poma-
gają zebrać pieniądze. Oni wszyscy czują tego ducha wolontariatu i pomagania in-

nym, którego napędził Jurek Owsiak. To on pokazał, że niewiele potrzeba, aby pomagać innym – wystarczą tyl-
ko chęci. Kwota, jaką uzbierała WOŚP w tym roku też pokazuje, jak wiele osób musiało się zaangażować w or-
ganizację tej wspaniałej akcji. Oczywiście nadal będziemy działać - do końca świata i jeden dzień dłużej!

Jolanta król, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi
”

Stacja Kultura w Rumi na je-
den dzień stała się prawdzi-
wą stolicą komiksu. Niedaw-
no zorganizowano tu drugi 
zlot miłośników tego gatunku. 
Około tysiąca osób z całego 
kraju – zarówno twórców, jak 
i fanów – spotkało się podczas 
Rumia Comic Con 2. Frekwen-
cja przeszła najśmielsze ocze-
kiwania organizatorów.
Festiwal komiksu Rumia Co-
mic Con staje się coraz bar-
dziej cenionym i rozpoznawal-
nym wydarzeniem na kultural-
nej mapie Polski. Impreza sku-
pia się na historiach, sztuce, 
procesie twórczym, autorach 
i czytelnikach tego gatunku. 
Tegoroczna odsłona festiwa-
lu przyciągnęła zróżnicowa-
ną publiczność, a każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. 
– Muszę przyznać, że zasko-
czyła mnie frekwencja, była 
zdecydowanie wyższa niż 
w ubiegłym roku. Zaintereso-
wanie wystawców, autorów, 
graczy, a przede wszystkim fa-
nów komiksu, przeszło nasze 
oczekiwania – mówi Krystyna 
Laskowicz, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rumi. – 
Odwiedziło nas wielu młodych 
ludzi. Wiele osób przychodzi-
ło całymi rodzinami, nierzadko 
z dziećmi. Uczestniczyli w spo-
tkaniach autorskich, warszta-
tach, targach wydawniczych, 
próbowali swoich sił w grach. 
To dowód na to, że Festiwal 
jest wspaniałą formą na wspól-
ne spędzanie wolnego czasu. 
Organizatorzy przygotowali 
dla uczestników wiele atrakcji. 
Comic Con był okazją do po-
rozmawiania z twórcami, wy-

słuchania wykładów i prelek-
cji, wzięcia udziału w warszta-
tach. Równocześnie w strefie 
targowej można było zakupić 
zarówno nowości wydawnicze, 
jak i archiwalne wydania. Nato-
miast podziemie Stacji Kultu-
ra stało się strefą rozrywki z lat 
osiemdziesiątych, gdzie moż-
na było przenieść się w czasie 
i zagrać na konsoli lub kompu-
terze z poprzedniej epoki. Po-
nadto rozgrywały się poka-
zy i turnieje gier figurkowych, 
a dodatkową atrakcją były po-
kazy kreskówek Marvela oraz 
czytelnia komiksów Nova.
Ważnym wydarzeniem festiwa-
lu była premiera „Cymelii”, czy-
li antologii komiksów, która po-
wstała w ramach warsztatów 
prowadzonych w Stacji Kultu-
ra przez Łukasza Kowalczuka. 
To dziewięć krótkich opowieści 
autorstwa debiutantów oraz 
aspirujących autorów - opo-
wieści ukazujących biblioteki 
i książki w wyjątkowo zajmują-
cy i oryginalny sposób.
– Druga edycja festiwalu ko-
miksowego Rumia Comic Con 
okazała się sukcesem– pod-
sumowuje Łukasz Kowalczuk, 
współorganizator wydarzenia. - 
Przygotowane atrakcje cieszy-
ły się ogromnym zainteresowa-
niem, frekwencja była znako-
mita, a sprzedawane w strefie 
targowej komiksy wyprzeda-
wały się „jak świeże bułeczki”. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
stworzyli tę wspaniałą atmos-
ferę: gościom, moderatorom, 
wystawcom, partnerom i czy-
telnikom. Rumia Comic Con 2 
to nasz wspólny sukces.
/raf/

Historie przedstawione 
przez rysowników
w czerni i bieli, odcieniach szarości, 
w kolorze, zwykle z charakterystycz-
nymi „dymkami”, a czasem pozbawione 
tekstu – ale wszystkie zaliczające się 
do jednej grupy: komiksy. miłośnicy tej 
formy sztuki spotkali się w rumi. 
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Maks to 10-letni mieszkaniec 
Rumi, chorujący na zespół Di 
George’a (jest to szereg wro-
dzonych wad genetycznych, 
powodujący liczne scho-
rzenia, dysfunkcje i anoma-
lie organizmu). Codzienność 
chłopca to nieustanna walka 
o zdrowie. Mały rumianin czę-
sto musi odwiedzać szpitale, 
ponieważ  jego układ odpor-
nościowy praktycznie nie ist-
nieje, przez co nie może cho-
dzić do szkoły czy bawić się 
z innymi dziećmi. Ponadto 
Maks przeszedł udar mózgu 
oraz dwie operacje serca. 
Rehabilitacja chłopca jest ko-
niecznością, a to wiąże się ze 
sporymi kosztami finansowy-
mi. Dlatego organizowane są 
akcje charytatywne, dzięki 
którym rodzina Maksa może 
kontynuować walkę o jego 
zdrowie. Pod koniec 2018 roku 
mieszkańcy Rumi przyłączyli 
się do akcji społecznej pod na-
zwą „Do korka korek i uzbiera 
się worek”. Uzbierano ok. 870 
kg nakrętek, 40 kg laptopów, 
27 kg płyt CD/DVD oraz 11 kg 
telefonów. Wszystko to zosta-

ło przekazane firmie zajmują-
cej się recyklingiem, która po-
zyskuje pieniądze na dalsze 
leczenie chłopca.
W pomoc włączyli się też ar-
tyści - Marek Gerwatowski. ru-
mianin i tenor Opery Krakow-
skiej, zorganizował w Para-
fii pw. św. Józefa i Judy Ta-
deusza koncert charytatywny 
pod tytułem „Zostań moim bo-
haterem”. Zaprosił do udziału 
artystów wykonujących róż-
ne gatunki muzyczne: śpiewa-
ków operowych oraz wokali-
stów musicalowych i rozryw-
kowych, występujący między 
innymi na scenach Opery Bał-
tyckiej i Teatru Muzycznego 
w Gdyni. Solistom towarzyszył 
zespół kameralny, składający 
się z instrumentalistów z całe-
go Pomorza. Na scenie pojawił 
się także bohater całego wy-
darzenia, czyli 10-letni Maks.
Osoby, które wybrały się na 
koncert, usłyszały między in-
nymi „Imagine” Johna Len-
nona, „Żegnajcie przyjacie-
le” Andrew Webber’a czy też 
„Tolerancję” Stanisława Sojki. 
Niektóre z zaprezentowanych 

utworów publiczność nuciła 
wraz z artystami, nagradzając 
ich owacjami na stojąco.
Głównym punktem wydarze-
nia była jednak licytacja na 
rzecz chłopca, prowadzona 
przez dyrektora Domu Kul-
tury „Janowo” Leszka Win-
czewskiego, oraz kwesta do 
puszek, którą zajęli się przed-
stawiciele Rady Miejskiej 
Rumi: Teresa Hebel, Leszek 
Grzeszczyk, Karolina Ry-
dzewska, Beata Ławrukajtis 
oraz Lucyna Miotk.
– Koncert był przepiękny, ar-
tyści cudowni i niesamowicie 
empatyczni, zaś całą oprawa 
na bardzo wysokim poziomie 
– powiedziała po wydarze-
niu Aneta Mrozkowiak, mama 
Maksa. - Co najważniejsze, 
Maks pojedzie na upragnio-
ny turnus, dzięki czemu jest 
szczęśliwy i podekscytowa-
ny. To wspaniałe uczucie mieć 
wsparcie miasta i przyjaciół 
w tak trudnej drodze, jaką jest 
wychowanie chorego dziecka.
Wydarzenie odbyło się w ra-
mach cyklu „Rumskie Spotka-
nia Muzyczne” i zostało objęte 

honorowym patronatem bur-
mistrza Rumi Michała Pasiecz-
nego. W organizację koncer-
tu włączyły się: MOSiR Rumia, 
Fundacja Serce Dziecka, Para-
fia pw. św. Józefa i Judy Tade-
usza oraz Urząd Miasta Rumi. 
Podczas koncertu udało się ze-
brać prawie 13 tysięcy złotych. 
– Jestem szczęśliwy i poru-
szony niezwykłą atmosferą, 
która panowała na koncercie 
– mówi Marek Gerwatowski, 
rumianin i tenor Opery Kra-
kowskiej. – Dziękuję z całe-
go serca publiczności, że byli 
z Maksem, że razem z nami 
wsparli tego młodego i dziel-
nego chłopca, bo dzięki temu 
wieczorowi Maks będzie mógł 
pojechać na upragniony obóz 
rehabilitacyjny. Dziękuję rów-
nież znakomitym artystom, 
którzy nie pobrali honorariów 
za ten piękny koncert. Dzię-
kuję także darczyńcom za 
hojność. Dziękuję też wszyst-
kim, którzy pomogli przy or-
ganizacji tego wydarzenia. 
Wszyscy jesteście bohatera-
mi Maksa.
/raf/

Zagrali, by spełnić 
marzenie Maksa
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Kwiaty, podarunki i artystyczne występy – w ten spo-
sób, w towarzystwie przedstawicieli władz miasta 
i rumskiej rady seniorów, oficjalnie świętowały Dzień 
Kobiet panie należące do rumskiego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Uroczystość otworzyli wspólnie przewodniczący rady 
miejskiej Ariel Sinicki oraz burmistrz Michał Pasieczny, 
którzy tradycyjnie złożyli paniom życzenia, wręczyli po-
darunki oraz kwiaty i wyjątkowo odśpiewali im „Sto lat”.
– Składam serdeczne życzenia dla wszystkich na-
szych wspaniałych kobiet – zwrócił się do uczestni-
czek Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. - Życzę ra-
dości, miłości, spełnienia marzeń i codziennego pro-
miennego uśmiechu. 
Zwieńczeniem spotkania była muzyczna oprawa, 
którą przygotowali wspólnie Krzysztof Brzozowski 
oraz Anna Osior.
– W naszym oddziale Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów jest zdecydowana większość 
pań, stanowią one ponad 60% oddziału – podkre-
ślił Mieczysław Grzenia, przewodniczący Rumskiej 
Rady Seniorów. - Poza tym wywodzimy się z okresu, 
w którym skromnie obchodzono Dzień Kobiet, a te-
raz kultywujemy te tradycję hucznie i bardzo uro-
czyście. Nasze panie na to zasługują.
/raf/

ŻyczeNia i kwiaty 
dla pań w dNiu 
ich święta

To był wyjątkowy koncert, który nie tylko zapewnił słuchaczom niezwykłe doznania 
muzyczne, ale też sprawił, że 10-letni Maks będzie mógł pojechać na obóz rehabilitacyjny. 

w ten dzień co roku wszyst-
kie panie są w centrum uwa-
gi. Dzień kobiet świętowa-
no także i w rumi. włodarze 
miasta odśpiewali paniom 
„sto lat” i złożyli życzenia. 

- Nasi mieszkańcy po 
raz kolejny udowodni-
li, że mają wielkie ser-
ca. Historia Maksa sta-
ła się im szczególnie bli-

ska. Świadczy o tym nie tylko obecność na koncercie, 
ale również zaangażowanie w zbiórkę m.in. nakrę-
tek i płyt CD na rehabilitację chłopca. Prowadzimy ją 
od kilku miesięcy i aktywność mieszkańców nie ma-
leje. Teraz dzięki wspaniałym artystom oraz hojnej 
publiczności, spełni się jedno z największych marzeń 
Maksa, czyli wyjazd na turnus rehabilitacyjny.  
Dziękuje wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Piotr wittbrodt,
zastępca burmistrza 
Rumi

”
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Około 700 osób stanęło na 
starcie Biegu Tropem Wil-
czym, w ten sposób zarów-
no oddając hołd Żołnierzom 
Wyklętym, jak i promując ak-
tywne spędzanie czasu. Rum-
ska odsłona tego wydarze-
nia okazała się pod względem 
frekwencji nie tylko najwięk-
szą na Pomorzu, ale też jed-
ną z największych w Polsce. 
Podobne biegi zorganizowa-
no w całym kraju. 
Ulicami Rumi pobiegło oko-
ło 700 osób. W tym wyjątko-
wym wydarzeniu wzięli udział 
zarówno najmłodsi, młodzież, 
dorośli, jak i seniorzy. Przed-
stawiciele wszystkich pokoleń 

wspólnie pokonali trasę liczącą 
symboliczne 1963 metry. Bie-
gacze, w koszulkach z fotogra-
fią Antoniego Hedy (dowód-
cy oddziałów partyzanckich 
ZWZ i AK), wystartowali spod 
pomnika Armii Krajowej i do-
tarli do mety, która wyznaczo-
na była przy Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Rumi. 
W tym biegu nie było wygra-
nych i przegranych. Zwycięz-
cami byli wszyscy, dlatego 
na wszystkich uczestników 
na mecie czekały pamiątko-
we medale oraz gorący po-
częstunek. Organizatorzy po-
stanowili dodatkowo wyróżnić 
najmłodszego i najstarszego 

uczestnika oraz najliczniejszą 
rodzinę. Specjalne nagro-
dy odebrali z rąk Michała Pa-
siecznego, burmistrza Rumi, 
Ariela Sinickiego, przewodni-
czącego Rady Miejskiej Rumi 
oraz Jolanty Król, dyrektor 
rumskiego MOSiR-u: półrocz-
ny Leon, 82-letnia Jadwiga i 5- 
oraz 6-osobowe rodziny.
Żołnierzy Wyklętych na 
sportowo upamiętniło w tym 
roku łącznie około 80 tysię-
cy osób z 365 miast, w tym 
mieszkańcy światowych me-
tropolii, takich jak Sydney, 
Melbourne, Wiedeń, Londyn, 
Chicago czy Nowy York.
Organizatorami rumskiej od-

słony wydarzenia byli: MOSiR 
Rumia, SALOS Rumia, Fun-
dacja Wolność i Demokra-
cja, Urząd Miasta Rumi oraz 
The North Event. Honorowy 
patronat nad biegiem objął 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Rumi Ariel Sinicki.
– Impreza w Rumi się przyję-
ła, czego najlepszym dowo-
dem bardzo wysoka frekwen-
cja – mówi Ariel Sinicki, po-
mysłodawca biegu i przewod-
niczący Rady Miejskiej Rumi. 
- Będziemy rozwijać to przed-
sięwzięcie i już teraz zapra-
szamy do udziału w przyszło-
rocznej edycji.
/raf/

Biegacze oddali 
hołd bohaterom

To było wydarzenie wyjątkowe na skalę nie tylko lokalną, ale i ogólnopolską – w tego-
rocznej rumskiej edycji Biegu Tropem Wilczym wzięła udział rekordowa ilość uczestników. 

Piotr Biankowski, mieszkający w Rumi miłośnik lodowego pły-
wania, może się pochwalić kolejnymi sukcesami. Podczas Mi-
strzostw Świata w Murmańsku reprezentujący Polskę rumianin 
wywalczył złoty medal w sztafecie oraz brąz na dystansie 500 
metrów w stylu dowolnym.
Opady śniegu, porywisty wiatr i temperatura utrzymująca się na 
poziomie co najmniej kilku stopni poniżej zera – właśnie w ta-
kich warunkach Piotr Biankowski, ubrany wyłącznie w czepek 
i kąpielówki, oddaje się swojej pasji, czyli lodowemu pływaniu. 
Rumianin jest w tej dyscyplinie niewątpliwym mistrzem, o czym 
świadczą kolejne rekordy wytrzymałości oraz szybkości, usta-
nawiane na międzynarodowych zawodach.
Przez cztery dni, od 14 do 18 marca, w Murmańsku odbywały się 
trzecie Mistrzostwa Świata w Zimowym Pływaniu oraz pierwszy 
Puchar Arktyki. Do rywalizacji stanęli najlepsi zawodnicy z 30 
krajów, w tym polska drużyna, reprezentowana m.in. przez Pio-
tra Biankowskiego. Ostatecznie rumianin przyczynił się do zdo-
bycia złotego medalu w sztafecie oraz wywalczył brązowy me-
dal na dystansie 500 metrów w stylu dowolnym.
Piotr Biankowski ma 44 lata, jest przedsiębiorcą, sportowcem 
i mieszkańcem Rumi. W przeszłości trenował pływanie oraz rugby, 
a obecnie uprawia triathlon oraz swimrun. Jego największą pasją 
jest jednak winter swimming, czyli lodowe pływanie. Jest mistrzem 
Polski morsów. Wielokrotnie zdobywał wysokie lokaty także poza 
granicami kraju, m.in. w Niemczech, na Łotwie i Syberii.

Dwa medale 
w lodowym pływaniu
rumianin Piotr biankowski dwukrotnie 
stanął na podium mistrzostw świata 
w lodowym pływaniu.
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Jest to pływanie w wodzie o temperaturze poniżej 5 
stopni Celsjusza. Sport ten uprawia wiele osób na świe-
cie, a w Polsce organizowane są nawet zawody w ran-
dze Pucharu Świata. Warto zauważyć, że pływanie lo-
dowe różni się znacząco od morsowania. Morsowanie 
to pasywne hartowanie – polega na wchodzeniu do lo-
dowatej wody, ale morsy zazwyczaj dużo nie poruszają 
się w wodzie. Często mają rękawiczki, czapkę, trzyma-
ją ręce nad wodą i chronią przed zanurzeniem głowę. 
Tymczasem podczas pływania lodowego zanurza się 
całe ciało, jest to też spory wysiłek fizyczny. Na adapta-
cję trzeba poczekać – jak twierdzą specjaliści, przygoto-
wanie organizmu do tego, aby można było dłuższy czas 
pozostać w lodowatej wodzie i pokonywać założone dy-
stanse, trwa nawet dwa czy trzy lata. 

Pływanie lodowe 
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Nagrody za wysokie wyniki 
sportowe w 2018 r. we współ-
zawodnictwie międzynarodo-
wym lub krajowym otrzymało 
44 zawodników i 12 trenerów. 
W tym roku powiat przezna-
czył na ten cel blisko 40 ty-
sięcy złotych. 
Triathloniści, żeglarze, kara-
tecy, bokserzy, pływacy, ra-
diojachtingowcy czy tenisi-
ści stołowi – sportowcy z tak 
różnych dziedzin oraz trene-
rzy wyróżniający się osiągnię-
ciami w działalności sporto-
wej i szkoleniowej, zostali na-
grodzeni podczas specjalnej 
gali, która odbyła się 12 marca 
w auli PZS nr 1 w Wejherowie. 
– Swoją postawą udowod-
niliście, że dzięki wytrwało-
ści, zapałowi i ciężkiej pracy 
można wiele osiągnąć. Swo-
imi wynikami przyczyniliście 
się do promocji Powiatu Wej-
herowskiego nie tylko w kra-
ju, ale również poza jego gra-

nicami, za co Wam serdecz-
nie dziękuję – mówiła Staro-
sta Wejherowski Gabriela Li-
sius. – Wasza obecność tutaj 
jest dowodem na to, że war-
to trenować, realizować swo-
ją sportową pasję i poświęcać 
wolny czas, aby osiągać tak 
znaczne sukcesy, jak wasze.
Wśród wyróżnionych znaleź-
li się sportowcy reprezentujący 
kluby sportowe z terenu Rumi, 
wśród nich: Akademia Piłki Siat-
kowej Rumia, UKS Siódemka Ru-
mia, Uczniowski Klub Sportowy 
Tri-Team Rumia, Klub Sportowy 
Karate Sakura oraz Rugby Arka 
Rumia. W gronie nagrodzonych 
trenerów znaleźli się: Krzysztof 
Bogdanis (Rugby Arka Rumia), 
Andrzej Kostun (Klub Sportowy 
Karate Sakura), Mykola Maistruk 
i Piotr Netter (Uczniowski Klub 
Sportowy Tri-Team Rumia), Ro-
bert Niewiedziała (UKS Siódem-
ka Rumia) i Robert Sawicki (Aka-
demia Piłki Siatkowej Rumia).

Jak zaznacza Wicestaro-
sta Wejherowski Jacek Thiel, 
przyznane nagrody to sposób 
na podziękowanie wyróżnia-
jącej się kadrze sportowej za 
ciężkie treningi i szkoleniow-
com za wysokie osiągnięcia 
w wielu dyscyplinach oraz za 
promowanie Ziemi Wejherow-
skiej na sportowych arenach 
w Polsce i na świecie. 
– Samorząd Powiatu Wejhe-
rowskiego od lat konsekwent-
nie wspiera sport na różnych 
płaszczyznach, nagradza wy-
różniających się zawodników 
i trenerów, przeznacza znacz-
ne środki na promocję im-
prez sportowych oraz projek-
ty, które przyczyniają się do 
upowszechniania i promowa-
nia kultury fizycznej na te-
renie powiatu. Systematycz-
nie rozwijana jest także infra-
struktura sportowo-rekreacyj-
na, bez której nie jest możli-
we upowszechnianie sportu 

i osiąganie wysokich wyników 
– podkreśla Wicestarosta Wej-
herowski Jacek Thiel.
Warto przypomnieć, że mie-
siąc wcześniej w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie 
odbyło się podpisanie umów 
promocyjnych z prezesa-
mi dziesięciu klubów sporto-
wych, w tym m.in. z: ATS Ka-
mix Rumia, UKS Tri-Team Ru-
mia, Rugby Arka Rumia i APS 
Rumia. Łączna pula przy-
znanych środków wyniosła  
113 000 złotych. 
– Staramy się tworzyć jak naj-
lepsze warunki do uprawiania 
sportu zarówno tego na naj-
wyższym poziomie, jak i rekre-
acji, która staje się dla miesz-
kańców naszego powiatu nie-
odłącznym elementem co-
dziennego życia. Dzięki takim 
działaniom młodzież i dorośli 
mają szansę realizować swo-
je pasje – podkreśla Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius.

Nagrody dla najlepszych 
trenerów i sportowców

Po raz dziewiąty sportowcy z terenu powiatu wejherowskiego i szkoleniowcy zostali wyróżnieni za swoją pracę i osiągnięcia.
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WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu

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

mieJsce 
nA TwoJĄ 
reKLAmĘ

660 731 138

NIERUCHOMOŚCI

sPrzeDam

sPrzeDam działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie, 3km od Lęborka, pod lasem, 
1033m2, cena 49 000 zł., tel. 602 306 210

Dom całoroczny w Kamieniu, w sąsiedztwie 
jeziora i lasów, 500 000 PLN, tel, 794 710 073

sPrzeDam działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

sPrzeDam nieuzbrojoną działkę budowlaną, 
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

weJherowo, centrum, odnajmę pokój ume-
blowany, z używalnością kuchni, pani pracują-
cej i niepalącej, tel. 609 793 947

PoszukuJĘ wynaJĄć

kuPiĘ

kuPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sPrzeDam

Volkswagen Polo, czerwony, 2001 r., ben-
zyna, poj. 1390, zadbany, po remoncie, cena 7
000 zł, Wejherowo, tel. 517 159 871

kuPiĘ

skuP, kasacja aut, pomoc drogowa, tel. 789 
345 593

EDUKACJA

lekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel emeryt, 
Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzeDam komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

ProFesJonalna fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

wolny 39 lat, pracujący pozna panią do sta-
łego związku, tel. 500 696 323

RÓŻNE

zlecĘ wykonanie łazienki, tel. 694 642 709

sPrzeDam kanapę narożną bardzo mało 
używaną w brązie z dodatkiem kremu, z 2 poj. 
Na pościel po rozłożeniu 200x140, cena 800 
zł, tel. 510 501 955

sPrzeDam 2 rowery damskie z przerzutka-
mi, po 650 zł i rower treningowy 110 zł, tel. 
510
501 955

złota rĄczka, regulacja okien PCW, ma-
lowanie, panele, krany, armatura, naprawy, 
itd., tel.
518 204 992

słoma w balotach 120x150, siano, słoma
w kostkach z magazynu, możliwość transpor-
tu, tel. 506 250 477

Drewno opałowe, buk, sosna i gałęziówka,
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 506 
250 477

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

siewnik poznaniak, stan dobry, 2 150 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

szliFierka 450 zł, Szemud, tel. 510751837

sPrzeDam 2 fotele, tel. 570 009 915

sPrzeDam segment pokojowy, tel. 570 
009 915

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

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

sPrzeDam grobowiec w Pierwoszynie, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564
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Dwa duże wydarzenia 
sportowe przed nami

Halowe zmagania strongmanów oraz duathlon – te dwie duże imprezy sportowe zorga-
nizowane zostaną niedługo w Rumi. Czeka nas zatem spora dawka sportowych emocji. 

Fot. DD

Fot. DD

Zawody były eliminacją do pół-
finału wojewódzkiego w Wej-
herowie. W turnieju finałowym 
zagrało sześć najlepszych ze-
społów, które zostały wyłonio-
ne po wcześniejszych elimina-
cjach. Zwycięzcą rozgrywek 
została drużyna Powiatowe-
go Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie, która w decydują-
cym o awansie bardzo dobrym 
i emocjonującym spotkaniu 
pokonała ekipę Salezjańskie-
go Liceum Ogólnokształcące-

go z Rumi. Mistrzowie wystą-
pili w składzie: Kajetan Ruth, 
Kajetan Groenke, Piotr Ellwart, 
Szymon Dziewior, Piotr Zwa-
ra, Arkadiusz Piekut, Jakub 
Woliński, Filip Labuda, Maciej 
Konkol i Dawid Ruth. Drugie 
miejsce zajęło Salezjańskie 
LO w Rumi, trzecie PZS nr 4 
w Wejherowie, czwarte PZS nr 
1 w Rumi, piąte PZS w Redzie, 
szóste PZS nr 3 w Wejherowie, 
siódme PZS nr 2 w Rumi, ósme 
PZS nr 2 w Wejherowie i dzie-

wiąte Niepubliczna Szkoła 
Rzemiosła w Wejherowie. Po-
ziom rywalizacji stał na do-
brym poziomie, a mecze były 
bardzo ciekawe. Na zakoń-
czenie zawodów zespoły zo-
stały nagrodzone pucharami, 
medalami i dyplomami, które 
wręczył dyrektor Powiatowe-
go Zespołu Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych w Wej-
herowie Andrzej Byczkowski 
wraz z referentem Bartłomie-
jem Woźniakiem. (DD)

Powiatowa licealiada chłopców
w hali salezjańskiego liceum ogólnokształcącego w rumi 
odbyła się powiatowa licealiada w koszykówce chłopców. 

zmagania najsilniejszych 
Przed nami wielkie emocje 
i widowiskowe pokazy związa-
ne z Halowym Pucharem Pol-
ski Strongman Rumia 2019. 

Tym razem zmaganiom siła-
czy będzie towarzyszyła cha-
rytatywna zbiórka na rzecz 
chorej dziewczynki. 
Pokazy umiejętności strong-

manów zawsze przyciągają 
liczną publiczność. Zazwyczaj 
tego rodzaju zawody odbywa-
ły się na świeżym powietrzu. 
Tym razem jednak będziemy 
mogli podziwiać siłaczy pod 
dachem hali widowiskowo-
sportowej Miejskiego Środ-
ka Sportu i Rekreacji w Rumi. 
W programie zawodów prze-
widziano kilka konkurencji.
Halowy Puchar Polski Strong-
man rozpocznie się 31 mar-
ca  o godzinie 15.30. Wstęp na 
zawody jest wolny. Sędziować 
będą Mariusz Pudzianowski 
oraz Mateusz Ostaszewski. 
W gronie zawodników poja-
wią się: Tomasz Rzymkowski, 
Mariusz Dorawa, Grzegorz 
Szymański, Konrad Karwat, 
Sebastian Kurek.
Impreza będzie miała także 
wymiar charytatywny. Pod-
czas zawodów przewidziano 
bowiem licytacje na rzecz 11-
letniej Zosi, która urodziła się 
z bardzo rzadką nieuleczalną 

chorobą genetyczną, zwaną 
Epidermolysis Bullosa.

biegiem i na rowerach
Rumia będzie gospodarzem mi-
strzostw Polski w duathlonie na 
dystansie sprint. Mistrzostwa 
Polski odbędą się w Rumi już po 
raz trzeci. Dodatkowym smacz-
kiem tegorocznej rywalizacji eli-
ty sportowej jest walka o kwali-
fikację na mistrzostwa świata 
w Hiszpanii. Data imprezy – 14 
kwietnia - nie jest bowiem przy-
padkowa. Dwa tygodnie póź-
niej, w terminie od 27 kwietnia 
do 5 maja, odbędą się mistrzo-
stwa świata w multisportach 
w Hiszpanii. Jedną z dyscyplin 
podczas, której zawodnicy z ca-
łego świata będą walczyć o me-
dale, będzie duathlon. 
Atutem rumskiej imprezy są 
trasy, które z jednej strony po-
zwalają kibicom i bliskim za-
wodników na stałe śledzenie 
sytuacji na trasie, a z drugiej 
są płaskie i szybkie.

– W tej chwili możemy pomie-
ścić w strefie zmian 400 ro-
werów i to jest limit zawod-
ników, którzy mogą rywalizo-
wać. Marzy mi się, aby pod-
czas tych zawodów, podczas 
pierwszego 5-kilometrowego 
biegu, któryś z zawodników 
złamał 15 minut – podkreśla 
dyrektor sportowy LOTTO 
Duathlon Energy Rumia.
Na listach startowych wszyst-
kich wyścigów są jeszcze wolne 
miejsca, a do końca marca obo-
wiązuje niższa opłata startowa, 
warto więc się pospieszyć. Re-
jestracja prowadzona jest na 
stronie www.TimeRecords.pl.
W Rumi przeprowadzone zo-
staną także biegi dla dzieci na 

dystansach 300, 600 i 1000 
metrów. Dzieci w wieku 4-5 
lat pobiegną na 300 metrów, 
grupa w wieku 6-9 lat będzie 
rywalizować na 600 m, nato-
miast młodzież w wieku od 10 
do 15 lat zmierzy się na dy-
stansie 1000 metrów. War-
to dodać, że każda z 10 szkół 
na terenie Rumi otrzymała 20 
bezpłatnych miejsc na listach 
startowych, a w przypadku ich 
niewykorzystania, pula wol-
nych miejsc zostanie przeka-
zana innym placówkom. 
Więcej informacji o LOTTO Du-
athlon Energy Rumia można 
znaleźć na stronie:
www.DuathlonEnergy.pl/rumia.
rafał korbut

W hali widowiskowo–spor-
towej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi 
odbyły się powiatowe igrzy-
ska młodzieży szkolnej 
w piłce siatkowej dziew-
cząt. Zawody były elimina-
cją do półfinału wojewódz-
kiego w Pucku. Wystąpiło 

siedem zespołów z całego 
powiatu wejherowskiego. 
Zwycięzcą została druży-
na ze Szkoły Podstawo-
wej nr 9 w składzie Jessica 
Adamska, Natalia Dawidow-
ska, Julia Konopka, Zuzan-
na Kwidzińska, Katarzyna 
Mielko, Alicja Miryn, Nico-

le Niewolska, Natalia Pień-
kowska, Sandra Pradzin-
ska, Julia Sadowska, Pa-
trycja Skrzoska, Julia Sta-
nuch, Nikola Taraszkiewicz 
i Amelia Zawistowska. For-
ma dziewcząt z Rumi po-
zwala mieć nadzieję na uzy-
skanie dobrego wyniku na 
dalszym etapie rozgrywek. 
Drugie miejsce zajęła SP 
nr 3 w Redzie, trzecie miej-
sce SP w Lini, czwarte miej-
sce SP nr 9 w Wejherowie, 
piąte miejsce SP w Bolsze-
wie, szóste miejsce SP nr 2 
w Luzinie i siódme miejsce 
Gimnazjum w Dobrzewinie–
Karczemkach. Na zakoń-
czenie zawodów zespoły 
zostały nagrodzone pucha-
rami, medalami i dyploma-
mi, które wręczał referent 
PZPOW w Wejherowie Bar-
tłomiej Woźniak.
(DD)

dziewczęta wywalczyły 
złoty medal
Podczas powiatowych igrzysk młodzieży szkol-
nej w piłce siatkowej uczennice szkoły Podsta-
wowej nr 9 w rumi wywalczyły pierwsze miejsce 
i zdobyły złoty medal.
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