
rumskiexpress Czytaj nasze 
tytuły, bądź 
na bieżąco!

24 lutego 
 2020 roku  
Nr 2 (24) 

Rumska gala spoRtu

Za nami XI Rumska Gala Sportu i dwudziesty szósty kon-
kurs „Na Najlepszego Sportowca i Trenera Rumi”. Uroczy-
stość, która odbyła się w piątkowy wieczór w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, była okazją do 
nagrodzenia najlepszych sportowców i trenerów, a także 
osób działających na rzecz rumskiego sportu.
 str. 14-15

 

Jeden bilet w metropolii

Miesięczny bilet, uprawniający do 
poruszania się po całej metropolii, 
ma kosztować 150 zł (ulgowy 75 
zł) – taką informację niedawno po-
dała prezydent Gdańska. Czy to już 
pewne? Samorządowcy twierdzą, 
że tak, i podają termin, od kiedy 
wspólny bilet ma być dostępny. 
str. 3

inwestycyJny efekt domina

Rumia inwestuje w tereny, które 
będą przeznaczone pod kolejne 
inwestycje. Niedawno udało się 
pozyskać niemal 6,5 mln zł na ten 
cel. Tereny mają ogromny poten-
cjał, a od lat nie były wykorzysta-
ne. Trwają prace przygotowujące 
te tereny pod inwestorów. .
str. 3

&Uroda
Zdrowie

- Woda podstawą zdrowia
- Zadbaj o piękną i gładką cerę

- Olej rycynowy uniwersalnym kosmetykiem
str. 7-10
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„Świadkowie historii” to kolejny (po serialu „Śladami 
dawnej Rumi”) miniserial dokumentalny autorstwa Darka 
Rybackiego, którego celem jest popularyzacja historii 
Rumi. Filmowy zapis wspomnień najstarszych mieszkań-
ców ma przede wszystkim posłużyć pasjonatom oraz 
zainteresować młodzież.
- Mieszkańcy miasta opowiedzą o tym, jak wyglądała 
Rumia w latach ich młodości - zapowiada Darek Rybac-
ki, pasjonat historii oraz autor serii. - Odcinki zostaną 
podane w przystępnej formie, możliwe będzie ich odsłu-
chanie także w formie podcastu.
Realizacja obu wspomnianych produkcji odbywa się 
w ramach Budżetu Obywatelskiego, gdzie zdobyły 
łącznie ponad 1500 głosów. Dowodem na zaintereso-
wanie mieszkańców historią miasta są również liczne 
interakcje na zamieszczane w mediach społecznościo-
wych Rumi stare fotografie, a także popularność serialu 
„Śladami dawnej Rumi”. W samym serwisie YouTube 
było to ponad 57 tysięcy wyświetleń.
- W ostatnich dziesięcioleciach utrwalił się stereotyp 
Rumi jako młodego miasta. Wiele osób wciąż uważa, że 
nasza historia rozpoczyna się w 1954 roku, czyli w mo-
mencie nadania praw miejskich. Nic bardziej mylnego. 
Pierwsze wzmianki o Rumi pochodzą z początku XIII 
wieku, już wówczas na naszych ziemiach funkcjono-
wał cysterski kościół. Niewiele młodsze jest Zagórze, 
które przez całe wieki pełniło w regionie ważną funkcję 
gospodarczą - mówi Darek Rybacki. - Wierzę, że znajo-
mość dziejów Rumi to ważne spoiwo społeczne, część 
naszej tożsamości. Wprawdzie w mieście nie pozostało 
zbyt wiele zabytków, ale na szczęście dużo interesują-
cych informacji wciąż można wydobyć z różnego rodza-
ju źródeł, także ze wspomnień mieszkańców.
Premiera nowego serialu dokumentalnego odbędzie się 
28 lutego o godzinie 18:30 w Stacji Kultura. W pierw-
szym odcinku „Świadków historii” o swoim życiu opowie 
Alfons Trocki - urodzony w 1921 roku mieszkaniec Białej 
Rzeki, który jako młody mężczyzna został wcielony do 
wojsk niemieckich i wysłany na front wschodni, gdzie 
omal nie zginął. Z kolei po otwarciu frontu zachodniego 
stanął po stronie aliantów, a tam przydzielono go do 1. 
Samodzielnej Brygady Spadochronowej. 
Wszystkie 24 odcinki „Świadków historii” będą regular-
nie publikowane w mediach społecznościowych oraz 
na miejskim kanale YouTube. Serial będzie również 
dostępny na cyfrowych nośnikach, które otrzymają m.in. 
rumskie instytucje kulturalne oraz szkoły. 
Łączny koszt realizacji projektu to 35 tysięcy złotych.
/opr. raf/

2. serial dokumentalny 
o historii miasta
rumia | niespełna dwa tygodnie dzielą nas od 
premierowego pokazu pierwszego odcinka „Świadków 
historii". to kontynuacja zeszłorocznego miniserialu.

fot. UM Rumia
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Odwiedź
naszą stronę

Zdjęcia Czytelników

Wszystkim Czytelnikom 
dziękujemy za przesłane zdjęcia

Pani Dagmara

Pani KorneliaPani izabela

Pan Krzysztof

Pani marta Pani magDalena

FotograFujesz? uchwyciłeś zdjęcie 
kolizji drogowej? chcesz pochwalić się 

swoją codziennością? nie czekaj!  
Wyślij nam zdjęcia 

na czytelnicy@expressy.pl

Rozlicz się z fiskusem w Rumi i wygraj!
PODATKI | Bilety do kina, zaproszenia na masaż i obiad, karty podarunkowe do siłowni oraz zestawy miejskich gadżetów - to tylko część 
nagród, jakie czekają na osoby rozliczające PIT w Rumi. Wypełniając formularz warto zatem wpisać w rubrykę miejsce zamieszkania. 

Do końca kwietnia każdy Polak powinien 
rozliczyć uzyskane w 2019 roku dochody. 
Wszystkich mieszkańców Rumi, którzy wypeł-
niają deklaracje podatkowe, urząd miasta za-

chęca do wskazywania gminy jako aktualnego 
adresu. Dzięki temu samorząd zyska dodatko-
we środki finansowe, co przełoży się na kolejne 
inwestycje i działania społeczne.

Chcąc podziękować mieszkańcom wskazu-
jącym w deklaracjach Rumię jako miejsce za-
mieszkania, samorząd zorganizował zabawę, 
w której można uczestniczyć na dwa sposoby:

- Użytkownicy Facebooka mogą polubić oraz 
udostępnić posta zamieszczonego przez Miasto 
Rumia, a także dodać komentarz rozpoczynają-
cy się od zdania: „Warto rozliczać #PITwRumi, 
ponieważ... (tu należy wpisać wyjaśnienie):.

- Osoby nieposiadające konta na Facebooku 
powinny przesłać maila na adres: promocja@
um.rumia.pl, wpisując w temat: #PITwRumi 
oraz w treści: „Warto rozliczać #PITwRumi, 
ponieważ... (tu wpisać wyjaśnienie)”.

Autorzy najciekawszych i najbardziej kre-
atywnych odpowiedzi, którzy przedstawią 
złożoną deklarację PIT, otrzymają jedną 
z ufundowanych przez partnerów nagród oraz 
zestaw miejskich gadżetów. Zabawa potrwa 
do końca kwietnia.

/raf/
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- Mamy to Kochani! Na jednym bilecie bę-
dzie można przejechać przez Miasto Gdańsk, 
Sopot, Gdynia, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, 
Miasto Pruszcz Gdański, Reda (miasto), Ru-
mia, Wejherowo, Żukowo, Szemud. - poin-
formowała we wtorek w mediach społeczno-
ściowych Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska. - Wspólny, miesięczny bilet metro-
politalny będzie kosztował 150 zł, a ulgowy 
75 zł. Będzie obowiązywał na terenie gmin 
i miast wchodzących w skład Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, 
w sieci Zarząd Transportu Miejskiego w Gdań-
sku, ZKM Gdynia, MZK Wejherowo, SKM 
Trójmiasto, Pomorska Kolej Metropolitalna 
i POLREGIO. A to oznacza, że gdańszczanki 
i gdańszczanie będą mogli korzystać z dwóch 
fantastycznych rozwiązań. Z jednego, wspól-
nego biletu na terenie metropolii oraz jedne-
go biletu na terenie Gdańska, który rusza od 1 
kwietnia. Miesięczny bilet metropolitalny to na 
razie projekt pilotażowy, o szczegółach którego 
będziemy informowali wkrótce. 

Oczywiście wspólny bilet nie będzie doty-
czył tylko mieszkańców Gdańska, tylko całej 
metropolii. Przypomnijmy: Metropolitalny 
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej to 
związek 13 gmin, leżących nad Zatoką Gdań-
ską i w jej pobliżu, powołany w 2006 r. przez 
przedstawicieli samorządów, a zarejestrowany 
w czerwcu 2007. 

Wspólny bilet miałby obowiązywać na te-
renie wszystkich gmin, wchodzących w skład 
MZKZG. Byłaby to znacząca zmiana dla 

mieszkańców tych gmin – dostaliby oni 
prawdziwy wspólny bilet, do tego w bardzo 
atrakcyjnej cenie. Obowiązujący praktycznie 
u wszystkich przewoźników. 

Na razie poinformowano, że wspólny bilet 
ma mieć charakter pilotażowy.

O wspólnym bilecie najpierw w Trójmie-
ście, a następnie w całej metropolii, mówi się 
już od lat. Do tej pory nie udało się takie-
go wprowadzić – ze względów finansowych. 
Chodzi o koszty, które poszczególne gminy 
musiałyby ponieść. Przy proponowanej cenie 
konieczne byłyby bowiem – jak podkreślają 
przedstawiciele samorządów - dość znacz-
ne dotacje, które obciążyłyby budżety gmin 
i miast. Wprawdzie istnieje obecnie wspólny 
bilet, ale jest on dość rzadko kupowany. Jest 
bowiem dość niewygodny, składa się z dwóch 
biletów tzw. promocyjnych (wystawianych 
przez MZKZG i kolej) i do tego znacząco 
droższy, gdyż kosztuje 230 zł.

Podczas środowego posiedzenia członków 
Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej przedstawiciele 14 samorzą-
dów wspólnie zadeklarowali, że chcą wprowa-
dzenia nowego miesięcznego biletu metropoli-
talnego (ma on kosztować 150 zł). Podano też 
prawdopodobną datę jego wprowadzenia – 1 
lipca br. 

- To kolejny krok w kierunku rozwoju oraz 
integracji naszej metropolii, dzięki czemu 
mieszkańcy regionu, będą mogli taniej i wy-
godniej przemieszczać się komunikacją miejską 
– podkreśla przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi Ariel Sinicki, który uczestniczył w śro-
dowym zgromadzeniu. - Oczywiście wiąże się 
to ze zwiększonymi kosztami, które poniosą 
samorządy. Wierzę, że dzięki tym nakładom 
finansowym zwiększy się liczba pasażerów ko-
munikacji miejskiej i tym samym zmniejszy się 
liczba samochodów na naszych drogach.

Radość osób, które z niecierpliwością cze-
kają na wspólny, niedrogi bilet, studzi jednak 
prezydent Wejherowa. 

- Metropolitarny Związek Komunikacyjny 
Zatoki Gdańskiej nie podjął uchwały w spra-
wie zmiany ceny wspólnego miesięcznego 
biletu metropolitarnego, uprawniającego do 
poruszania się komunikacją publiczną (w tym 
SKM) w małym i dużym trójmieście oraz oko-
licach, z obecnych 230 zł do proponowanych 
150 zł – poinformował w mediach społeczno-
ściowych Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Taki bilet funkcjonuje od daw-
na, obecnie trwają prace nad bardziej atrak-
cyjną propozycją cenową, a decyzja zapadnie 
w najbliższych miesiącach. W Wejherowie do 
tej propozycji podchodzimy bardzo poważ-
nie. Analizujemy skutki finansowe. Ta nowa, 
dodatkowa ulga będzie kosztowna i gminy 
sporo do niej dopłacą ze swoich budżetów. 
Trzeba rozważyć z jakich innych wydatków na 
rzecz mieszkańców Wejherowa można zrezy-
gnować, aby ją wprowadzić.

Podsumowując: samorządowcy chcą wpro-
wadzenia takiego biletu, ale nie podjęli jeszcze 
takiej formalnej decyzji. 

Rafał Korbut
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Jeden bilet w metropolii
POMORZE | Miesięczny bilet, uprawniający do poruszania się po całej metropolii, ma kosztować 150 
zł (ulgowy 75 zł) – taką informację niedawno podała prezydent Gdańska. Czy to już pewne?

Więcej klientów, korzystających 
z Twoich usług?

To możliWe!
DoDaj ogłoszenie!

Wyślij sms 
 o treści: 

exp.USl. + treść 
ogłoSzenia 

na nUmer 79567

Miasto posiada tereny mające ogromny potencjał, które 
od lat nie były wykorzystane. Podjęto więc decyzję 
o rozpoczęciu prac, które polegają na kompleksowym 
przygotowaniu tych terenów pod inwestorów. W ten 
sposób Rumia chce przyciągnąć biznes, co z kolei spo-
woduje zwiększenie wpływów do budżetu oraz powsta-
nie nowych miejsc pracy w mieście. 
W tym celu powołano miejską spółkę Rumia Invest Park. 
Niedawno spółka zdobyła prawie 6,5 miliona złotych na 
kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych 
pod działalność przemysłowo-usługową. W ramach 
projektu powstanie m.in. hala magazynowo-produkcyjna, 
plac manewrowo-postojowy oraz droga wewnętrzna. To 
taki „efekt domina” - kolejne inwestycje mają przyciągnąć 
kolejnych inwestorów, którzy będą z kolei realizować 
kolejne inwestycje, przyczyniając się do rozwoju miasta. 
Konkurs na dofinansowanie został przeprowadzony pod 
szyldem Invest in Pomerania, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, a jego celem jest wsparcie podmiotów 
o największym potencjale inwestycyjnym.
– Na Pomorzu 10 lat temu pod patronatem marszałka 
województwa powstała inicjatywa pod nazwą Invest in 
Pomerania. Był to pomysł na efektywne „zawalczenie” 
o inwestorów z całego świata, którzy przez wiele lat 
omijali północną część Polski. Udało się, stworzona 
została marka, a Rumia jest jednym z najaktywniejszych 
partnerów tej inicjatywy, co zaczyna przynosić efekty 
– mówi Piotr Ciechowicz, wiceprezes zarządu Agencji 
Rozwoju Pomorza.
Wsparcie finansowe otrzymają tylko cztery podmioty. 
Zaproponowany przez spółkę Rumia Invest Park projekt 
uzbrojenia terenów położonych w północnej części mia-
sta uzyskał najlepszą ocenę i znalazł się na pierwszym 
miejscu w rankingu.
W ramach inwestycji realizowanej w północnej części 
Rumi, niedaleko gdyńskiego portu, powstanie m.in. plac 
składowy o powierzchni około 2 tys. m2, hala magazy-
nowo-produkcyjna o powierzchni około 4 tys. m2, plac 
manewrowo-postojowy dla samochodów ciężarowych 
o powierzchni około 11 tys. m2, a także droga wewnętrz-
na, uzbrojenie terenu, ogrodzenie, oświetlenie oraz 
infrastruktura doprowadzająca media.
– Bardzo się cieszymy z tej dotacji, a przed nami ciężka 
praca – mówi Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia In-
vest Park. – Realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze 
w tym roku. Efektem tego projektu ma być wprowadze-
nie na te tereny co najmniej czterech firm z sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Trwają rozmowy, z nie-
którymi firmami mamy podpisaną umowę przedwstępną, 
w związku z tym jesteśmy optymistycznie nastawieni do 
spełnienia warunku komercjalizacji tego obszaru.
Wszelkie prace mają się zakończyć najpóźniej 30 czerw-
ca 2022 roku. Całkowita wartość inwestycji to niemal 23 
mln zł, z czego spółka wyda niespełna 18,5 mln zł, a pra-
wie 6,5 mln zł (35%) będzie stanowić zdobyte w konkur-
sie dofinansowanie.
Przypomnijmy, że w czerwcu 2019 roku rozpoczęła się 
budowa odcinka ulicy Kazimierskiej, który na wysokości 
ogrodów działkowych zostanie włączony w ulicę Żołnie-
rzy I Dywizji Wojska Polskiego. Projekt zakłada również 
m.in. przedłużenie tamtejszej ścieżki rowerowej. 
/raf/

biznesowy efekt domina
rozwÓJ | rumia inwestuje w tereny, które będą 
przeznaczone pod kolejne inwestycje. niedawno udało 
się pozyskać niemal 6,5 mln zł na ten cel. 

fot. UM Rumia
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Generał Haller, dokładnie jak przed 
stu laty, odwiedził Gdańsk, potem 
przejechał pociągiem do Pucka i wrzu-
cił zaślubinowe obrączki w morze. Jak 
Pan ocenia przebieg tegorocznych – 
wyjątkowych – uroczystości. 

- Przede wszystkim chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy się w te wydarze-
nia aktywnie włączyli. Czy to w Gdańsku 
w niedzielę, czy w poniedziałek w drodze 
do Pucka i w samym Pucku. W niedzielę 
na gdańskim dworcu mieliśmy prawdzi-
we tłumy ludzi – byli najmłodsi, seniorzy, 
nie brakowało całych rodzin. Wszyscy 
zwiedzali zabytkowy pociąg, brali udział 
w festynowych atrakcjach, świetnie się 
bawili. Tylko w grze miejskiej, która wio-
dła ulicami Starego i Głównego Miasta 
wzięło udział około 1200 osób! A kiedy 
po czternastej na przystrojony flagami 
i transparentami peron wjechał konno ge-
nerał Haller, to widziałem jakie wywarło 
to wrażenie na wszystkich zebranych. Dla 
mnie osobiście też był to niezwykle pod-
niosły i wzruszający moment. 

Przypomnijmy: sto lat temu Haller 
otrzymał obrączki właśnie od Polaków 
z Gdańska.

- Tak, odtworzyliśmy historyczną sce-
nę z 1920 roku, kiedy rządowa delegacja 
jechała z Torunia do Pucka. W pociągu 
z Hallerem był też m.in. minister spraw 
wewnętrznych Stanisław Wojciechowski 
(późniejszy prezydent Polski) i dr Stefan 

Łaszewski, wojewoda pomorski, który 
przed wojną siedzibę miał w Toruniu. 
W Gdańsku na pociąg czekały tłumy Po-
laków, lokalne władze i nowa administra-
cja województwa pomorskiego. Podczas 
spotkania na dworcu dwie platynowe 
obrączki z wygrawerowanym napisem 
„Gdańsk 10.2.1920 Puck” Hallerowi wrę-
czył dr Józef Wybicki, pierwszy starosta 
pomorski. To był bardzo odważny gest, 
pokazujący, że mimo decyzji o utworze-
niu Wolnego Miasta gdańszczanie czują 
się Polakami. Pewnie gdyby nie te ob-
rączki, wizyta Hallera w Pucku miałaby 
zupełnie inny przebieg. A dzięki nim 
doszło do symbolicznych zaślubin, któ-
re zapisały się na kartach historii i które 
wspominamy do dziś.

Przekazanie obrączek i festyn na 
dworcu to nie jedyne wydarzenie zor-
ganizowane przez Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego.

- Tego samego dnia, jeszcze przed 
południem odbyła się uroczysta sesja 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z udziałem samorządowców z woje-
wództw Kujawsko-Pomorskiego i Za-
chodniopomorskiego. Po południu 
mieliśmy też w Dworze Artusa prezen-
tację książki „Powrót Pomorza w Gra-
nice Rzeczypospolitej”. To bardzo cie-
kawa publikacja przygotowana przez 
Cezarego Obracht-Prondzyńskiego 
i Krzysztofa Kordę, w której znalazło 

się wiele niepublikowanych dotychczas 
zdjęć i dokumentów historycznych. No 
a wieczorem w Filharmonii Bałtyckiej 
na Ołowiance odbył się niezwykły kon-
cert, podczas którego swoją prapremierę 

miała „Balticetta” – utwór skompono-
wany specjalnie na stulecie przez Leszka 
Możdzera. 

Wrażeń najwyraźniej nie brakowa-
ło. Ale było to dopiero preludium, 
bo główne uroczystości czekały nas 
wszystkich w poniedziałek.

- 10 lutego z samego rana wyruszyliśmy 
zabytkowym pociągiem do Pucka. Mimo 
wczesnej pory chętnych do podróży też 
nie brakowało, pociągiem jechało ponad 
200 osób. W wagonach było dość tłoczno, 
ale wszyscy pasażerowie mieli świetny na-
strój. Generał Haller (znakomicie zagrany 
przez rekonstruktora) przechadzał się po 
wagonach i nastrajał nas patriotycznie. 
Towarzyszyła mu inna historyczna postać 
– ksiądz Józef Wrycza. Kolorytu dodawali 
liczni Kaszubi przebrani w barwne stroje. 
Mieliśmy dwa postoje – w Gdyni i w Re-
dzie, ale warto podkreślić, że na całej tra-
sie pociąg witały tłumy ludzi, którzy stali 
nie tylko na peronach, ale czasem nawet 
w szczerym polu, machali do nas, uśmie-
chali się. I znów – było w tym przejeździe, 
w tej atmosferze, coś naprawdę wyjątko-
wego. A największy tłum przywitał nas na 
stacji w Pucku, skąd wspólnie, w pocho-
dzie, przeszliśmy na Rynek. 

Najważniejszym momentem było 
jednak odtworzenie historycznych za-
ślubin…

- Dla nas, jako organizatorów tej części, 

tak. Ale pamiętajmy, że wcześniej odbyły 
się równie ważne, oficjalne uroczystości 
z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Dopiero po nich generał Haller i jego żoł-
nierze ruszyli nad wody Zatoki Puckiej. 
Dokładnie w to miejsce, gdzie przed stu 
laty istniała baza wodnosamolotów. Obec-
nie jest to teren prywatny, niedostępny dla 
postronnych, więc tym bardziej się cieszę, 
że mogliśmy z niego skorzystać. I znów – 
mimo, że pogoda była równie kapryśna 
jak przed stu laty – frekwencja dopisała: 
na nabrzeżu zgromadził się tłum widzów, 
którzy mieli okazję zobaczyć, jak generał 
Haller wrzuca obrączkę w morską toń. 

Czy wraz z zakończeniem rekon-
strukcji zakończyły się rocznicowe 
wydarzenia?

- Największe emocje faktycznie już za 
nami, ale pamiętajmy, że czeka nas jesz-
cze powtórka gdańskiego koncertu Lesz-
ka Możdżera w Słupsku. A na początku 
lata – kolejny Światowy Zjazd Kaszubów, 
gdzie również będziemy nawiązywać do 
stulecia zaślubin. Natomiast jesienią (jeśli 
wszystko dobrze się potoczy) pojawią się 
pierwsze ze stu łodzi, które pomorskie sa-
morządy wspólnie zakupią w ramach pro-
jektu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie 
zaślubin Polski z morzem”. To będzie taki 
trwały element, który – mam nadzieję - 
będzie nam przez lata przypominał o tym 
wyjątkowym jubileuszu, w którym wspól-
nie mogliśmy uczestniczyć. 

Takie święto zdarza się raz na sto lat!
Rozmowa z Mieczysławem Strukiem, Marszałkiem Województwa Pomorskiego.
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Historyczny pociąg generała Józefa Hallera przejechał przez Rumię
RUMIA | Tradycji stało się zadość - tak jak było to 100 lat temu, tak i w rocznicę 
tych wydarzeń przez Rumię przejechał pociąg relacji Gdańsk – Puck.

Pasażerowie tego niezwykłego pociągu, 
na czele z generałem Hallerem, przybyli 
do tamtejszego portu rybackiego, by do-
konać zaślubin Polski z morzem. Pociąg, 

mimo że nie zatrzymał się w Rumi, został 
entuzjastycznie przywitany przez biało-
czerwony tłum.

Symboliczny gest wrzucenia przez gene-

rała Józefa Hallera pierścienia do morza 
miał miejsce 10 lutego 1920 roku w Pucku. 
Setna rocznica zaślubin Polski z morzem 
to ważna data - nie tylko dla regionu, ale 
całego kraju. To wydarzenie oznaczało po-
wrót Pomorza w granice Rzeczpospolitej. 
Właśnie dlatego w poniedziałek 10 lute-
go w Pucku odbyły się uroczystości m.in. 
z udziałem prezydenta RP oraz przedstawi-
cieli władz województwa pomorskiego. 

Zmierzająca pociągiem do Pucka dele-
gacja została uroczyście powitana w Rumi 
przez tłum mieszkańców, wśród których 
pojawili się przedstawiciele władz miasta, 
członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, nauczyciele, uczniowie i re-
prezentanci miejskich jednostek.

- Rumia jak zwykle stanęła na wysoko-
ści zadania. Jadącą pociągiem delegację 
witało na dworcu około 200 osób - re-

lacjonuje Ariel Sinicki, przewodniczący 
rady miejskiej oraz inicjator uroczystego 
powitania. - To bardzo ważne, byśmy ak-
tywnie uczestniczyli w uroczystościach 
patriotycznych, ponieważ wolność nie jest 
nam dana raz na zawsze. Musimy o nią 
dbać, pielęgnować ją i szanować. Dlatego 
właśnie pojawił się pomysł, abyśmy przy-
witali pociąg w Rumi, co się udało.

/raf/

W deszczu i przy silnym wietrze w Puc-
ku odbyły się główne uroczystości z oka-
zji 100. rocznicy Zaślubin Polski z Bałty-
kiem. Bo to właśnie w Pucku dokładnie 
100 lat temu miało miejsce to historycz-
ne wydarzenie, które wpłynęło na dalsze 
losy naszego kraju. 

W obchodach rocznicowych 10 lutego 
2020 roku wziął udział Andrzej Duda, 
prezydent RP. Nie zabrakło też ministrów, 
przedstawicieli Europarlamentu, Senatu, 
Sejmu, lokalnych samorządowców, Sił 

Zbrojnych RP, kościoła  a także delegacje 
miast partnerskich, służb i wielu innych 
instytucji oraz organizacji. 

Uroczystości rozpoczęły się na placu 
przed kościołem pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła, gdzie prezydent RP odsłonił tabli-
cę upamiętniającą 100. rocznicę zaślubin 
Polski z morzem i powrotu Pomorza do 
macierzy. Złożył też wieniec przed tabli-
cą upamiętniającą mieszkańców Pucka 
wywiezionych i pomordowanych przez 
Niemców w lasach piaśnickich w 1939 r., 

a następnie wziął udział w uroczystości 
odsłonięcia tablicy upamiętniającej dzia-
łacza niepodległościowego, społecznego 
i kulturalnego Antoniego Miotka, który 
sto lat temu współorganizował uroczysto-
ści zaślubin Polski z Bałtykiem.

- Powrót Polski nad morze należał do 
najważniejszych wydarzeń, które Polskę 
ukształtowały i budowały naszą historię 
– podkreślał prezydent Duda podczas 
wystąpień. 

Uroczystości rocznicowa spora grupa 
osób wykorzystała do tego, aby zamani-
festować swój sprzeciw przeciwko działa-
niom urzędującego prezydenta. Przynieśli 
ze sobą transparenty, a przemówienie 
głowy państwa, zorganizowane w Porcie 

Rybackim, starali się zagłuszyć skandując 
hasła (m.in. „będziesz siedzieć!”, „zdraj-
ca!”, itp.) i gwiżdżąc. 

Po części oficjalnej w historycznym 
miejscu, gdzie gen. Haller dokonał aktu 
zaślubin Polski z Bałtykiem, odegrano 
inscenizację, podczas której wrzucono re-
plikę pierścienia w morskie fale.

- Przez 150 lat Pomorzanie, także Ka-
szubi, oparli się germanizacji - powiedział 
Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. - I tutaj, w Pucku, mieszkańcy 
Ziemi Puckiej, ludzie z Gdańska, Koście-
rzyny, Chojnic powiedzieli, że chcą mieć tu 
polskie morze. Dziś obiecuję: po wsze czasy 
to morze będzie polskim morzem!

Rafał Korbut

Rocznica Zaślubin Polski z Morzem
PUCK | To było chłodne, deszczowe i wietrzne powitanie gło-
wy państwa w Pucku. I to nie tylko ze względu na pogodę. 
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Pierwsza Dama z wizytą 
w PZKS w Wejherowie

Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda odwiedziła wychowanków Powia-
towego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, placówkę oświatowo-
wychowawczą prowadzoną przez Powiat Wejherowski. 

Pierwsza Dama zwiedziła ośrodek, po-
znała jego historię oraz wzięła udział m.in. 
w lekcji języka niemieckiego i gotowania.

W trakcie spotkania Dyrektor PZKS 
w Wejherowie Małgorzata Woźniak 
przedstawiła prezentację multimedialną 
dotyczącą funkcjonowania i działalności 
placówki oraz codziennego życia ośrod-
ka, w skład którego wchodzi przedszko-
le, szkoła podstawowa, gimnazjum, 
szkoła przysposabiająca do pracy oraz 
szkoła branżowa.

– Powiatowy Ośrodek Kształcenia 
Specjalnego zajmuje się edukacją, rewa-
lidacją, opieką i rehabilitacją około 550 
podopiecznych z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarko-
wanym, znacznym, głębokim oraz z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi – mówi 
Dyrektor PZKS w Wejherowie Małgorzata 

Woźniak. – Opieką obejmowane są dzieci 
od chwili wykrycia niepełnosprawności 
do ukończenia 25 roku życia. 

Z okazji wizyty uczniowie i wychowaw-
cy przygotowali program artystyczny za-
inspirowany historią i kulturą Japonii. To 
nawiązanie nie było przypadkowe. Warto 
bowiem przypomnieć, że dzięki współ-
pracy Polskiego Komitetu Ratunkowego 
we Władywostoku z Japońskim Czerwo-
nym Krzyżem oraz pomocy materialnej 
udzielonej przez rząd japoński, w latach 
1919-1922 ewakuowano z Syberii blisko 
800 polskich dzieci. Około 300 sierot trafi-
ło do Zakładu Wychowawczego mieszczą-
cego się w latach 1923-1928 w budynkach 
PZKS w Wejherowie. Piękny występ był 
okazją do podzielenia się przez Pierwszą 
Damę swoimi wspomnieniami z odbytej 
niedawno wizyty w ośrodku Fukudenkai 

w Tokio, który przygarnął polskie dzieci. 
Podczas odwiedzin Pani Prezydentowa 

miała okazję zwiedzić placówkę, pracownie 
specjalistyczne, sale edukacyjne i rehabili-
tacyjne dla najmłodszych podopiecznych 
ośrodka, zapoznać się z metodami kształ-
cenia teoretycznego i praktycznego, a także 
wziąć udział w lekcji pokazowej na kierun-
kach murarz-tynkarz, pracownik obsługi 
hotelowej i kucharz. Pierwsza Dama za po-
mocą Skype’a rozmawiała również z grupą 

uczniów przebywających na praktykach 
w Sewilli, uczestniczyła w lekcji języka 
niemieckiego oraz spróbowała swoich sił 
w kuchni i przy stawianiu muru. 

  – Gratuluję Państwu. Szkoła jest miej-
scem, gdzie rzeczywiście nawiązuje się 
wspaniałe relacje przyjacielskie, koleżeńskie 
i międzyludzkie – powiedziała Pierwsza 
Dama Agata Kornhauser-Duda. – Zawsze 
powtarzam, że w tej wyjątkowej pracy pro-
fesjonalizm jest ważny, ale szalenie istotne 
są też wrażliwość, empatia i zrozumienie 
specyficznych i szczególnych potrzeb Pań-
stwa wychowanków – dodała.  

Pani Prezydentowa z zainteresowaniem 
rozmawiała z wychowawcami i pedago-
gami na temat diagnostyki małych dzie-
ci, stosowanych terapii oraz o programie 
nauczania na poszczególnych etapach 
edukacji. 

– PZKS w Wejherowie jest największą 
placówką tego typu w województwie po-

morskim i jedną z największych w kraju. 
Ośrodek zapewnia kompleksowe rozwią-
zania w obszarze edukacji, terapii, opieki 
i wychowania uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi – podkreśla-
ła podczas wizyty Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. 

Na koniec wizyty Pierwsza Dama spo-
tkała się z najmłodszymi wychowankami 
ośrodka, którym przeczytała wiersz „Cho-
ry kotek”. Przedszkolaki chętnie opowia-
dały o ulubionych bohaterach bajkowych 
i dzieliły się swoimi zabawkami.

Promiennym uśmiechem oraz ciepłymi 
słowami Pani Prezydentowa zaskarbi-
ła sobie zaufanie i sympatię wszystkich 
uczniów placówki. W podziękowaniu za 
wizytę Pierwsza Dama obdarowała dzie-
ci upominkami, gitarą i instrumentami 
perkusyjnymi oraz zaprosiła wychowan-
ków wraz z opiekunami do Pałacu Pre-
zydenckiego.
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Zdrowie
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Nawodnienie 
to zdrowie

Ciekawostka
Czy wiesz, że  schłodzona woda 
po ugotowaniu ryżu, jest bogata 
w wiele minerałów i przeciwutle-
niaczy, działających rewelacyjnie 
na nasze włosy?  
Wykorzystaj ją do płukanki!

aloes przyJacielem zdrowia

Aloes jest rośliną, która należy do 
grupy sukulentów. W naturze wy-
stępuje na terenach pustynnych, 
półpustynnych i sawannach. Szyb-
ko się rozprzestrzenił na cały świat 
i jest uprawiany w domu. Warto 
wiedzieć, że ma wiele właściwości 
zdrowotnych i leczniczych.  
str. 9

Leczenie u masażysty

Wiele osób w obecnych czasach 
cierpi na uporczywe bóle pleców, 
nóg, rąk czy szyi. Problemy z krę-
gosłupem to – można powiedzieć 
- plaga XXI wieku.  Jak pozbyć się 
tych dolegliwości? Jeśli cierpimy 
na tego rodzaju dolegliwości – 
pomóc może masażysta.. 
str. 8

walka z cellulitem

Cellulit, czyli tzw. „skórka po-
marańczowa” to jeden z bardziej 
znienawidzonych przez kobiety 
„defektów” skóry. To nic innego, 
jak nieprawidłowe rozmieszcze-
nie tkanki tłuszczowej. Nie jest to 
powód do niepokoju, a problem 
natury estetycznej. 
str. 9
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Piękna sylwetka, zdrowa cera, ładny 
uśmiech... są to niemalże najważniej-

sze dla nas czynniki, jednak nie można 
zapomnieć o zdrowiu wewnętrznym. 
Prawidłowa ilość tłuszczy, nawodnienie 
i odpowiednie BMI, to też jest ważne! 
Być zdrowym nie oznacza tylko wyglądać 
zdrowo, ale również się tak czuć.

Składamy Się głównie z wody
Woda jest niezbędnym związkiem che-
micznym w  życiu człowieka. Ludzkie cia-
ło składa się w 60-70% z wody, dlatego 
powinna być nam najbliższa. Zaleca się 
picie min. 8 szklanek dziennie, a jeżeli 
prowadzony jest sportowy tryb życia 
lub za oknem możemy dostrzec wysoką 
temperaturę-powinniśmy zdecydowanie 
jeszcze bardziej zaprzyjaźnić się z wodą, 
aby się nie odwodnić!
Jakie tak naprawdę ma funkcje woda 

w naszym organizmie? Za pomocą wody 
ciało ma odpowiedni zasób tlenu. Popra-
wia również krążenie krwi i pozytywnie 
wpływa na stan zdrowia. 
Dzięki prawidłowemu nawodnieniu, cia-
ło utrzymuje zdrową temperaturę ciała. 
Jeżeli nie jest się  prawidłowo nawodnio-
nym, nasze ciało zacznie tracić elektorlity 
i osocze. Woda wpływa również korzyst-
nie na stawy. Prawidłowe nawodnienie 
pomaga cieszyć się aktywnością fizyczną. 
Jako, że ciało człowieka składa się głów-
nie z wody, kości również potrzebują jej 
odpowiedniego dostarczenia.

woda lekarStwem na ból głowy
Częste i nagłe bóle głowy mogą być powo-
dem zbyt małej ilości płynu w organizmie.  
Nie ma potrzeby trucia się lekami przeciw-
bólowymi! Sposób na złagodzenie bólu 
jest prostszy niż się wydaje. W pierwszej 

kolejności trzeba zastanowić się nad do-
starczeniem organizmowi prawidłowej 
ilości wody i czy nie posiada  jej za mało. 
Naukowcy udowodnili, że ból głowy to 
jeden z sygnałów ostrzegawczych, które 
wysyła nasz organizm i świadczy o OD-
WODNIENIU.

woda wodzie nierówna
Woda jak wszystko inne ma różne 
rodzaje i zawierają one zupełnie inne 
składniki mineralne. Możemy wyró¿nić 
zwykle takie jony jak; sód, wapno, jod, 
magnez, siarczan itp.
Każdy z pierwiastków ma inne i wyjątko-
we zadanie. Wszystkie wpływają korzyst-
nie na nasze zdrowie i ciało. Dzięki wyżej 
wymienionym jonom m.in. poprawia się 
praca tarczycy, a ciśnienie krwi staje się 
regularne i prawidłowe.
Możemy wyodrębnić różne rodzaje wód 
tj. wysokozmineralizowane, średniozmi-
neralizowane i niskozmineralizowane. 
Jaka jest najlepsza? To już zależy, dla 
kogo. Woda wysokozmienralizowana nie 
jest wskazana dla małych dzieci oraz ko-
biet w ciąży. Zaleca się nawadnianie się 
wodą nisko lub średniozmineralizowaną. 
Również poleca się picie wody z cytryną, 
która odkwasza organizm.
Woda jest niezbędna w naszym życiu – 
może to właśnie od niej powinniśmy za-
cząć dbać o zdrowie, wygląd zewnętrzny, 
ale też o nasze samopoczucie?

/opr. NS/

Nawodnienie równa się zdrowieLeczenie i relaks u masażysty

Wiele osób w obec-
nych czasach cierpi 
na uporczywe bóle 
pleców, nóg, rąk 
czy szyi. Jak po-
zbyć się tych dole-
gliwości? Doskona-
łym rozwiązaniem 
są masaże. 
Problemy z kręgo-
słupem to – można 
powiedzieć - plaga 

XXI wieku. Sprzyja temu niezdrowy tryb życia, mało ru-
chu, siedząca praca. Jeśli cierpimy na tego rodzaju dole-
gliwości – pomóc może masażysta. 
Rodzajów masaży jest wiele i dają one rozmaite efekt.  
Są więc masaże lecznicze, pourazowe, relaksacyjne, 
sportowe i inne. Można je stosować jako środek terapeu-
tyczny, ale także profilaktycznie. 
Ale uwaga – sam masaż nie uleczy nas w cudowny spo-
sób. Jest tylko jednym z elementów, który może pomóc 
w poprawie funkcjonowania organizmu. Ważna jest też 
dieta, ćwiczenia, ale też odpowiednie podejście psycho-
logiczne i nierzadko zmiana trybu życia. Organizm ludzki 
tworzy bowiem całość, nie można skupić się wybiórczo 
na jednej dolegliwości, pomijając inne. 
Kto może skorzystać z masaży? Każdy, bez wyjątku, nie-
zależnie od wieku i płci. Jeśli jednak odczuwamy jakie-
kolwiek dolegliwości związane z bólem kręgosłupa czy 
mięśni – warto jak najszybciej umówić się na wizytę do 
specjalisty. Leki przeciwbólowe co prawda redukują ból 
na pewien czas, ale w żaden sposób nie usuwają przy-
czyny. A masażysta czy fizjoterapeuta może nas od tych 
dolegliwości uwolnić na stałe.

/raf/
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Aloes przyjacielem zdrowia

Aloes jest rośliną, która należy do 
grupy sukulentów. W naturze 

występuje na terenach pustynnych, 

półpustynnych i sawannach. Szybko 
się rozprzestrzenił na cały świat i jest 
uprawiany w domu. Ma wiele właści-

wości zdrowotnych i leczniczych. 
Aloes posiada tkankę wodną, któ-
ra służy do gromadzenia wilgoci. 
Szczególnie popularny jest w me-
dycynie tradycyjnej chińskiej, arab-
skiej i aurwedyjskiej. Już od dawna 
służy w medycynie jako środek na 
dolegliwości żołądkowe, bóle sta-
wów oraz preparat na oparzenia 
i zranienia.  Roślina liczy ponad 400 
gatunków, jednak tylko dwa z nich 
stosowane są w dermatologii: aloes 
zwyczajny oraz aloes drzewiasty. 
Najbardziej cennym elementem jest 
miąższ, który znajduje się w liściach 
rośliny. Składa się on w 96% z wody 
i jednocześnie zawiera wiele innych 
czynników tj. biotynę, polisacharydy, 
kwasy organiczne, sole mineralne, 
enyzmy roślinne itp. Aloes stosowany 
jest zarówno w medycynie jak i w ko-
smetologii.  W czym tak naprawdę 
może nam pomóc ta niezwykła rośli-
na? Dzięki polisacharydom pomaga 
w leczeniu różnego rodzaju stanów 
zapalnych, wrzodów żołądka i dwu-

nastnicy. Aloes działa przeciwzapal-
nie, temu jego właściwości wykorzy-
stywane są w leczeniu wielu innych 
chorób. Roślina stosowana jest rów-
nież jako pomoc w leczeniu zaburzeń 
wątroby, ponieważ wyciąg z aloesu 
wzmaga produkcję żółci. Aloes jest 
często wykorzystywany jako kosme-
tyk. Łagodzi oparzenia słoneczne, 
przesuszoną skórę, a także trądzik 
młodzieńczy. Natomiast sok z aloesu 
działa przeciwbólowo i przecizapal-
nie i jest zdecydowanie lepszym roz-
wiązaniem niż tabletki przeciwbólo-
we. Nerwobóle, reumatyzm, wysypki 
po ospie lub półpaścu...ta wyjątkowa 
roślina również jest w stanie przyśpie-
szyć gojenie się i łagodzi wszelkie do-
legliwości. Dodatkowo, spożywanie 
soku lub żelu z aloesu pomaga utrzy-
mać prawidłowy poziom cukru we 
krwi. Dzięki wielu składnikom, które 
są odpowiedzialne za leczniczą pracę 
owej rośliny, nasz układ odpornościo-
wy znacznie się polepszy. Wiele razy 
zostały również złagodzone objawy 

alergii, łuszczyce i egzemy. Warto 
codziennie rano wypić wodę z dodat-
kiem aloesu, aby oczyścić organizm 
z wszelkich toksyn. Dodatkowo po-
czujemy się dużo zdrowiej i lepiej.
Mimo wszystkich zalet, mogą zdarzyć 
się działania niepożądane. Przy poja-
wieniu się reakcji alergicznej, trzeba 
koniecznie zrezygnować ze stosowa-
nia aloesu. Ponadto, roślina obniża 
poziom cukru we krwi, temu kobiety 
w ciąży lub karmiące piersią nie po-
winny podejmować się takiej formy 
leczenia i oczyszczania organizmu. 
Zabrania się również spożywania alo-
esu osobom, które cierpią na choroby 
nerek, hemoroidy i schorzenia jelit.
Aloes jest rośliną, którą śmiało moż-
na uprawiać w swoim domu. Jest nie-
zwykle ważnym dla naszego zdrowia 
elementem. Warto wymienić swoje 
kosmetyki na produkty, w których 
skład wchodzi aloes oraz urozmaicić 
swoją dietę w sok lub wodę z dodat-
kiem aloesu. 

/opr. NS/

Cellulit to nic innego jak niepra-
widłowe rozmieszczenie tkanki 
tłuszczowej. Nie jest to powód do 
niepokoju, jest to problem natury 
estetycznej. 
Są dwa rodzaje cellulitu; wod-
ny oraz tłuszczowy. Powodem 
powstawania cellulitu wodnego 
jest nadmierne gromadzenie się 
wody i różnego rodzaju toksyn. 
Następuje wtedy nierówno-
mierne rozmieszczenie w tkan-
ce podskórnej. Natomiast drugi 
rodzaj jest spowodowany roz-
rostem komórek tłuszczowych, 
z których tworzą się grudki. Za-
zwyczaj objawia się to fałdami 
i obrzmieniami, a najbardziej po-
datnymi na ten rodzaj cellulitu są 
osoby mało aktywne fizycznie. 
Nie można jednoznacznie okre-
ślić, co jest głównym powodem 
powstawania nieprzyjemnego 
cellulitu. Możemy w dane czynni-
ki wliczyć brak ruchu, zaburzenia 
przepływu krwi w tkance pod-
skórnej, zaburzenia hormonalne, 
zaburzenia metabolizmu tłusz-
czów i nadwaga. Ważne jest, aby 
komórki tłuszczowe rosły rów-
nomiernie, gdy się tak nie dzieje 
- jesteśmy skazani na tzw. Skórkę 
pomarańczy.
Nie ma powodu do obaw, jest 
wiele sposobów na walkę z cellu-
litem. Polecana jest wizyta w ga-
binecie kosmetycznym, gdzie 
skóra jest wygładzana peelingiem 
i przeprowadzany jest masaż 
ujędrniający. Kosmetyczka może 
nam również zaproponować inną 

formę pozbycia się “skórki poma-
rańczy”. Warto rozważyć zakup 
kremu odpowiedniego kremu, 
który powinien mieć jak najwięcej 
naturalnych składników. 
Warto również spróbować na-
turalnych sposobów tj. odpo-
wiednia dieta.  Walka z cellulitem 
wymaga od nas prawidłowego 
odżywiania się. Należy włączyć 
do swojej diety wszelkie produk-
ty przyspieszające przemianę 
materii. Ważne jest, aby wzbo-
gacić swoje posiłki o witaminę 
C, która skutecznie zwalcza pro-
blem z skórką pomarańczy. Jest 
odpowiedzialna za ujędrnianie 
skóry oraz bierze udział w synte-
zie kolagenu. Błonnik, to kolejny 
niezmiernie ważny element diety. 
Przyspiesza wędrówkę pokarmu 
w jelitach i zapobiega tworzeniu 
się zaparć. Nie można oczywiście 
zapomnieć o dodaniu do naszej 
diety odpowiedniej ilości potasu, 
który reguluje gospodarkę wod-
ną oraz krzemu i nienasyconych 

kwasów tłuszczowych. 
Najpopularniejszym sposobem 
jest...woda. Jest ona niezbędna 
w naszym życiu i organizmie. 
Dzięki prawidłowemu nawodnie-
niu, skóra ujędrnia się. Warto wy-
brać wodę o niskim składzie mi-
neralnym i odczynie zasadowym. 
Najbardziej polecanym składni-
kiem na zwalczenie cellulitu jest 
woda, której ph przekracza 8,0. 
Znajdą się również produkty, 
których powinno się unikać, aby 
nie pogarszać swojej sytuacji. 
Białe pieczywo, cukier i smażone 
potrawy - wszystkie z wymienio-
nych składników pogarszają nasz 
problem z cellulitem. Należy tak-
że ograniczyć sól, ponieważ za-
trzymuje wodę w organizmie.
Niestety, żadna metoda nie bę-
dzie skuteczna, jeśli nie zostaną 
odstawione słodycze i inne używ-
ki. Warto mieć w sobie silną wolę 
i pozbyć się nieestetycznej skórki 
pomarańczy. 

/opr. NS/

Zwalcz cellulit
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Zadbaj o urodę z olejem rycynowym
Miej energię do pracy

Czym tak właściwie jest olej rycynowy? Olej rycynowy 
(łac.Oleum Ricini, Oleum Palmae Christi) jest to produkt 
roślinny, który otrzymywany jest z nasion rącznika pospo-
litego. W Polsce jest uprawiany jako roślina jednoroczna 
i jako ozdoba, natomiast w tropikach sięga nawet do 10 
m wysokości. W czasach starożytnych był stosowany do 
leczenia dolegliwości jelit. Teraz wykorzystywany jest do 
produkcji kosmetyków i składników pielęgnujących ciało. 
Olejek rycynowy jest popularny na bazie rynkowej, można 
dostać go w każdej aptece za naprawdę niską cenę. Olej ry-
cynowy, jak i każdy preparat może wywołać działania nie-
pożądane. Jeżeli na skórze pojawi się reakcja alergiczna, 
zaleca się zmycie i przestanie używania produktu. Kobiety 
w ciąży oraz podczas miesiączki nie powinny stosować 
olejku rycynowego. Dodatkowo, kobiety o jasnych wło-
sach powinny być świadome możliwości przyciemnienia 
włosów, brwi oraz rzęs. Jeżeli nie takie są ich oczekiwa-
nia, nie zaleca się stosowanie preparatu.
Olej rycynowy jest polecanym produktem. Dzięki jego 
zastosowaniom, nasza skóra staje się zdrowsza, a wło-
sy mocniejsze.Jeżeli używałeś oleju rycynowego, po-
dziel się z nami swoją opinią i pochwal się efektami: 
czytelnicy@expressy.pl. 

zaStoSowania oleju rycynowego

Włosy: olej rycynowy bardzo korzystnie wpływa na polep-
szenie jakości włosów. Pomaga zadbać, aby były one dłuż-
sze i gęstsze. Dzięki danej kuracji, włosy nie będą łamliwe, 
nabiorą błysku, nie będą się elektryzować oraz wypadać. 
Zaleca się wsmarowanie olejku i pozostawienie na godzinę. 

Brwi oraz rzęsy: olej rycynowy wpływa również korzystnie 
na porost brwi oraz rzęs. Nadaje im pięknej objętości, zapo-
biega wypadaniu i przyciemnia! Dzięki prostej kuracji, każda 
kobieta będzie mogła odstawić tusze do rzęs i cienie do brwi! 
Jedyną trudnością jest systematyczność. Aby były efekty, 
należy stosować olejek regularnie nawet do trzech miesięcy. 

Paznokcie: łamliwe i kruche paznokcie, to koszmar dla ko-
biet. Dłonie to nasza wizytówka i warto o nie zadbać. Olej ry-
cynowy wzmacnia i regeneruje płytkę paznokcia. Zaleca się 
wcieranie olejku w paznokcie i skórki. Dodatkowo, stosując 
go również na dłonie, zapobiegniemy ich wysuszaniu się. 

Pielęgnacja twarzy: bardzo popularnym i niezawodnym 
produktem na dbanie o cerę jest olej rycynowy. Warto umyć 
nim twarz rano i wieczorem. Dodatkowo po zmieszaniu go 
z innym olejem np. pestek winogron można śmiało oczyścić 
twarz z wszelkich tłuszczy i zmyć makijaż. Dzięki pielęgna-
cji twarzy za pomocą oleju rycynowego, pozbędziemy się 
zbędnych zbyt ciemnych przebarwień skóry. Produkt moż-
na również zastosować jako lek na trądzik.

/opr. NS/

Niedoskonałości cery to coś, z czym 
walczy niemalże każda kobieta. 

Sucha skóra, przebarwienia… zapomnij 
o tym! Poznaj sposób, który pomoże 
Ci utrzymać swoją cerę w doskonałym 
i przede wszystkim zdrowym stanie! 
Na rynku znajdzie się wiele nowości 
dietetycznych i zdrowotnych, o których 
dużo ludzi nie miało zielonego pojęcia. 
Stale pojawiają się nowe i polecane przez 
innych „cuda natury”, które mają pomóc 
nam w zadbaniu o siebie i swoje ciało. 
Wiele ,,wyjątkowych” produktów moż-
na dostrzec w życiu codziennym, jednak 
niestety nie zdajemy sobie sprawę jakie 
mają właściwości. Takim artykułem i jed-
nocześnie naszym sprzymierzeńcem jest 

olej z pestek winogron. 
Jest on produktem ubocznym procesu 
wytwarzania wina, jednak doskonale 
sprawdza się w dbaniu o cerę zarówno 
tłustą jak i łojotokową oraz suchą. 

właściwości oleju 
z peStek winogron 
W skład oleju wchodzi przede wszyst-
kim witamina E, która jest bardzo silnym 
przeciwutleniaczem. Nazywana jest 
również „witaminą młodości”, ponieważ 
opóźnia proces starzenia się. Dzięki wi-
taminie E, olej z pestek winogron wpły-
wa również na regulację cholesterolu, 
działa pozytywnie na układ nerwowy 
i równowagę organizmu. W oleju z pe-

stek winogron znajdziemy również wie-
le innych witamin m.in. witamina D, któ-
ra poprawia elastyczność cery i łagodzi 
delikatne zmarszczki. Witamina C, która 
za zadanie ma chronić skórę przed dzia-
łaniem wolnych rodników i przyspiesza 
syntezę kolagenu. I nie mogło zabraknąć 
witaminy A, która zapobiega powstawa-
niu zaskórników. Dzięki wymienionym 
wyżej witaminom i wielu innym pier-
wiastkom tj. wapń, cynk i żelazo, olej 
z pestek winogron nawilża naszą skórę, 
zwiększając jej miękkość i elastyczność. 
Dodatkowo, wszystkie przeciwutlenia-
cze redukują cienie pod oczami i czynią 
skórę jaśniejszą. 

najlepSzy SpoSób 
zaStoSowania 
Olej z pestek winogron jest lubianym 
produktem na bazie rynkowej, także nie 
trudno go dostać, dodatkowo jego ceny 
są bardzo korzystne. Dzięki szybkiemu 
wchłanianiu się, nie trzeba wsmarowy-
wać dużej ilości, wystarczy kilka kropli. 
Olej zaleca się nakładać po umyciu twa-
rzy (min. Dwa razy dziennie). Popularną 
metodą jest również... maseczka! Wiele 
internautów tworzy różnego rodzaju 
maseczki z udziałem oleju z pestek wino-
gron. Jest to również bardzo dobry spo-
sób na zadbanie o swoją cerę! 
Zadbaj o swoją cerę, nie postarzaj się na 
siłę złym dbaniem o siebie! Pochwal się 
swoimi efektami! 

/opr. NS/

Sposób na gładką i zdrową cerę

Dwie kawy, zupa instant i dwa batoniki  - taki schemat ży-
wieniowy w pracy nie jest niestety rzadkością. A tymcza-
sem zdrowe i odpowiednio zbilansowane posiłki w pracy 
są niezmiernie ważne. 
W pracy spędzamy zazwyczaj 8 godzin, czyli aż 1/3 doby! 
Trzeba zatem zwrócić uwagę, co się je, ile posiłków i czy 
zawierają wszystkie niezbędne dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Trzeba pamiętać, że przecież wydajność 
w pracy zależy od zdrowia pracownika, a zdrowie z kolei 
w dużej mierze od sposobu odżywiania się. Co zatem i jak 
należy jeść w godzinach pracy?
Jedna z podstawowych kwestii zdrowego odżywiania to 
czas. Często w pracy jesteśmy zabiegani i nie znajdujemy 
wolnej chwili. Tymczasem jest możliwe pogodzenie czasu 
pracy z przerwą na pełnowartościowy posiłek – to kwestia 
efektywnego zarządzania własnym czasem i dopasowa-
nia do istniejących możliwości. 
Najważniejsze jest śniadanie - powinno stanowić główny 
posiłek dnia, być najbardziej odżywcze i pełnowartościo-
we. Bardzo ważne, aby przed wyjściem z domu znaleźć 
czas na spokojne zjedzenie śniadania. Brak doładowania 
organizmu rano skutkuje brakiem energii, czyli słabszą 
koncentracją przez cały dzień. Jeśli jednak nie zdążamy 
albo z różnych przyczyn nie możemy przygotować śnia-
dania w domu, to jest na to sposób. Śniadanie możemy 
przecież przygotować sobie wcześniej, a zjeść w miejscu 
pracy. Należy jednak pamiętać, że najzdrowiej jest zjeść 
pierwszy posiłek w okresie od jednej do maksymalnie 
dwóch godzin po przebudzeniu.
Poza tym kiedy należy jeść, ważne jest również to, aby 
wiedzieć, co powinno znaleźć się w dziennym jadłospisie. 
Produkty odpowiednie do pracy to przede wszystkim te 
sezonowe i lokalne, bez wspomagaczy smaku, półproduk-
tów czy sztucznych zamienników.  (raf)
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Stacja Kultura zaprosiła mieszkańców 
na walentynkowe spotkanie z porywającą 
muzyką legendarnej Edith Piaf. Utwory 
paryskiego wróbelka w interpretacji Doro-
ty Lulki i towarzyszących jej akordeoniście 
Pawłowi Nowakowi oraz kontrabasiście 
Maciejowi Sawickiemu porwały i oczaro-
wały tłumnie przybyłą publiczność. 

Dorota Lulka, wielokrotnie nagradzana 
wokalistka i aktorka, która zasłynęła tytu-
łową rolą w kultowym gdyńskim spekta-

klu Piaf, wprowadziła słuchaczy w świat 
muzyki i emocji  francuskiej artystki.  
Lulka tak jak Edith Piaf śpiewała całym 

ciałem, tworząc postać kobiety uparcie 
poszukującej miłości, czasem zabawnej, 
niekiedy irytującej.  

Tego wieczoru obok uwielbianych przez 
słuchaczy: Milord, Padam, Niczego nie 
żałuję wybrzmiały również mniej znane 
utwory, które pojawiły się na niedawno 
wydanej przez muzyków płycie Piaf po 
polsku 2. Obok utworów nostalgicznych, 
a nawet żartobliwych śpiewanych głę-
bokim pełnym ekspresji głosem Doroty 
Lulki pojawiły się kunsztowne partie in-
strumentalne Pawła A. Nowaka i Macieja 
Sadowskiego – muzyków współpracują-
cych z wokalistką od ponad dziesięciu lat.

Koncert zakończył się gorącymi owa-
cjami na stojąco, wspólnym śpiewem 
i niekończącymi się podziękowaniami 
i zachwytami publiczności. Oczarowani 
słuchacze mieli również okazję zakupu 
płyt i zdobycia autografów. 

/raf/

ReKlaMa U/2020/PR

Muzyczne emocje dla zakochanych
KONCERT | Legendarna muzyka Edith Piaf zagościła w Stacji Kultura. Słuchacze nagrodzili artystów owacjami na stojąco. 
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W bibliotece pojawił się natomiast w roli autora. Artysta 
napisał bowiem autobiograficzną książkę pod przewrot-
nym tytułem „Co mi w życiu nie wyszło”. 
W trakcie spotkania autorskiego prezentował fragmenty 
książki. Uczestnicy mogli wysłuchać wielu anegdot oraz 
opowieści z życia aktora, zarówno tych związanych z 
pracą jak i życiem codziennym. Piotr Gąsowski podzie-
lił się m.in. przeżyciami z czasów studenckich, a także 
historiami związanymi ze stawianiem pierwszych kroków 
w zawodzie.
Rozmowa prowadzona przez Mariusza Hybiaka wielo-
krotnie rozbawiła słuchaczy, przybliżając jednocześnie 
wiedzę o blaskach i cieniach aktorskiego życia. 
Po spotkaniu zainteresowani mogli osobiście porozma-
wiać z aktorem i  zakupić książkę z autografem.
/raf/

Co mu w żyCiu nie wyszło?
sPotkanie | niedawno stacja kultura gościła 
Piotra Gąsowskiego - znanego i popularnego aktora, 
człowieka kabaretu i telewizji i autora publikacji.

fot. Stacja Kultura

@expressy.pl
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Na Pomorzu wydłuża się lista zawodów 
deficytowych, czyli najbardziej poszu-
kiwanych. Pracowników budowlanych, 
w tym elektryków, brakuje w całym woje-
wództwie, jednak najtrudniejsza sytuacja 
jest w powiatach gdyńskim, puckim, ko-
ścierskim, starogardzkim i kwidzyńskim. 

kto bez kłoPotu znaJdzie PraCę?
Każdy powiat w województwie pomor-

skim ma swoją specyfikę. Barometr zawo-
dów to badanie, które pokazuje właśnie, 
jakich pracowników będą szukać pra-
codawcy w najbliższym czasie i w danej 
części województwa. Prowadzone jest 
w całej Polsce we współpracy z urzędami 
pracy, prywatnymi agencjami zatrudnie-
nia i ekspertami rynku pracy.

Obecnie na Pomorzu aż 53 na 168 zawo-
dów określanych jest jako deficytowych. 
Oznacza to, że na rynku pracy brakuje 
pewnych profesji i trudno będzie praco-
dawcom znaleźć odpowiednio wykwali-
fikowanych pracowników. Jednocześnie 
specjaliści zawodów deficytowych mogą 
się cieszyć – ofert pracy dla nich nie za-
braknie.

Wśród najbardziej poszukiwanych osób 
na rynku pracy na Pomorzu są pracownicy 
z branży budowlanej, medyczno-opiekuń-
czej, transportowo-spedycyjnej, edukacyj-
nej i gastronomiczno-turystycznej. Brakuje 
m.in. cieśli, betoniarzy, dekarzy, kierow-

ców, lakierników, mechaników, murarzy, 
pracowników fizycznych w produkcji 
i spedytorów. W 2020 roku pracę bez pro-
blemu znajdą m.in. elektrycy, krawcy, me-
chanicy, nauczyciele, robotnicy budowlani 
i spedytorzy. Gorzej z ekonomistami. Jest 
ich na rynku pracy za dużo. Zatrudnienie 
z łatwością znajdą też lekarze, pielęgniarki 
i położne, psychoterapeuci, ratownicy me-
dyczny oraz pracownicy socjalni. Za mało 
jest także nauczycieli wielu specjalności: 
lingwistów, przedmiotów ogólnokształ-
cących, zawodowych i wychowawców 
w przedszkolach.

rÓżniCe na rynkaCh lokalnyCh
Zapotrzebowanie na poszczególne za-

wody jest różne i uzależnione od lokalne-
go rynku pracy. 

– Na przykład w Trójmieście, powiatach 
człuchowskim, kartuskim, starogardzki-
mi gdańskim jest ogromny popyt na pro-
jektantów i administratorów baz danych 
i programistów – mówi Katarzyna Żmu-
dzińska, wicedyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku. – W Gdyni, 
Gdańsku i Sopocie poszukiwani są pra-
cownicy ds. finansowo-księgowych ze 
znajomością języków obcych i specjali-
ści specjalistów administracji publicznej. 
Z kolei w powiatach nowodworskim, mal-
borskim i lęborskim pracowników admi-
nistracji jest za dużo.

Przyczynę braku wykwalifikowanej ka-
dry upatruje się m.in. w niskim poziomie 
wynagrodzenia czy w konieczności po-
siadania odpowiednich uprawnień (np. 
w przypadku branży budowlanej). 

ekonomistÓw nadal za dużo
Rynek pracy zmienia się dynamicznie 

i zawody, które w ubiegłym roku były 
w nadwyżce, teraz mogą znajdować się 
w deficycie. Sytuacja na rynku pracy 
wskazuje wyraźnie pogłębiający się nie-
dobór wykwalifikowanej kadry na ryn-
ku, dlatego też z roku na rok zmniejsza 
się liczba zawodów, w których występuje 
nadpodaż pracowników.

Jednak jeden zawód niezmiennie od 
początku badań Barometr zawodów, czyli 
od pięciu lat, pozostaje w nadwyżce. To 
ekonomiści. 

– Główną przyczyną nadwyżki jest nie-
wielkie zapotrzebowanie na ekonomistów, 
którzy na rynek pracy wchodzą zarówno 
ze szkół wyższych, jak i techników – tłu-
maczy Katarzyna Żmudzińska. – Dla pra-
codawców ich kwalifikacje i kompetencje 
są nadal zbyt ogólne, niedostosowane do 
potrzeb rynku. Brak doświadczenia ab-
solwentów ekonomii sprawia również, że 
pracodawcy nie są zainteresowani ich za-
trudnianiem.

Dlatego bardzo często osoby z wykształ-
ceniem ekonomicznym zatrudniają się 

w zawodach pokrewnych, np. w branży 
finansowej.

rekordowo niskie bezroboCie
W czerwcu 2019 roku poziom bezrobo-

cia rejestrowanego na Pomorzu osiągnął 
rekordowo niski próg 4,4 proc. i pozostał 
na tym poziomie aż do końca roku. Ozna-
cza to, że to pracodawcy, a nie pracownicy 
mają problemy. 

– Coraz trudniej jest znaleźć odpowied-
nio wykwalifikowanych specjalistów, nawet 
wtedy, gdy pracodawcy proponują wysokie 

wynagrodzenia i różnorodne dodatki po-
zapłacowe – mówi Katarzyna Żmudzińska. 
– Pracodawcy muszą coraz częściej konku-
rować o osoby chętne do podjęcia zatrud-
nienia. W województwie pomorskim prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 
systematycznie wzrasta i w I półroczu 2019 
roku wynosiło 5208 zł.

Pomorskie to trzecie województwo po 
mazowieckim (6264 zł) i dolnośląskim 
(5288 zł) z najwyższym wynagrodzeniem 
w Polsce.

/raf/

Pomorski rynek pracy
POMORZE | Elektryk, krawiec, nauczyciel, a może lekarz? Kogo będą szukać pracodaw-
cy w 2020 roku? Przygotowano specjalny raport o rynku pracy na Pomorzu. 

fo
t. 

en
er

ga



w
w

w
.e

xp
re

ss
b

iz
n

e
su

.p
l

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców
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TOWaRZYSKIe: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIeRUCHOMOŚCI 
SPRZeDaM:

EXP.NSP.

NIeRUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIeRUCHOMOŚCI 
DO WYNaJĘCIa:

EXP.NDW.

MOTORYZaCJa SPRZeDaM: EXP.MSP.

MOTORYZaCJa KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZaCJa INNe: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

SPRZĘT eleKTR. EXP.SIN.

RÓŻNe: EXP.ROZ.

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

obsyPnik do bulew trzy rzędy oraz 
brony trójki, zawieszane, 890 zł, tel. 
600 667 860

blaChy stalowe do wypieku, 60x40 
cm, tel. 794 642 709

Prasa Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

sPrzedam pufę z pojemnikiem 
i oparciem 80 zł, tel. 507 486 424

sPrzedam tapczan niebieski 
80x185, 450 zł, tel. 507 486 424

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sPrzedam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

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 Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI
sPrzedam

PoszukuJę wynaJĄĆ

szukam kawalerki umeblowanej, 
ewentualnie pokoju gościnnego. PIL-
NE! tel. 669-869-837

wynaJmę

rumia, pokój do wynajęcia, tel. 694 
642 709

kuPię

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

skuP mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sPrzedam

skuP, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

romet Ogar Caffe 124, 2019 r, blue/
black, 4T, cena 1002 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

Jawa typ 223, 1977 farbig Rote-
Creme, 2T, 2 os. OC, BT, cena 2123, 
Tczew, tel. 574 797 077

PiaGGio/Vespa Ciao, skuter, 1 os. 2T, 
1995 r., czarny, cena 1599 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

skoda 105S, 39 lat, iGaS (BRC) cy-
tryna, cena 1887 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

kuPię

skuP aut za gotówkę, w trójmieście 
i okolicach tel. 507 741 990

skoda 1-5-120, 88-92 r., mms, tel.  
574 797 077

inne

EDUKACJA

lekCJe dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-

uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 500 zł, 505-56-
70-34 

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

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

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

sPrzedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

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

drewno opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

beCzki plastikowe 200 l, na działkę, 
do wody, czyste, lub pod rynny, tel. 
511 841 826

sPrzedam 3 spinningi Dawia Mika-
do, stan b. dobry, 100 zł/szt, tel. 516 
603 723

sPrzedam stół drewniany, rozkła-
dany IKEA, wymiary 30/155x80x75, 
stan b. dobry, cena do uzgodnienia, 
tel. 608 512 336

sPrzedam kamień polny, cena 130 
zł tona, tel. 500 760 175

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

@expressy.pl
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Badminton 
1. Antonina Wnuk

Biegi na orientację
1. Marta Żurek
2. Grzegorz Żurek
3. Bartłomiej Ogdowski
4. Robert Niewiedziała
5. Natalia Dawidowska
6. Zofia Melzer
7. Oliwia Kreft
8. Kornelia Nowicka-Bielecka
9. Aleksandra Bielecka
10. Michał Bielecki

Karate
1. Małgorzata Kirszling
2. Krzysztof Małachowski
3. Bartosz Żywicki
4. Wiktoria Ehrlich
5. Wiktoria Nowak 

Lekkoatletyka
1. Martyna Karwowska
2. Anna Ławrukajtis
3. Olga Robaszkiewicz
4. Nina Piesik

Łyżwiarstwo
1. Karolina Szymańska
Piłka siatkowa
1. Julia Trościanko
2. Paulina Damaske
3. Weronika Konefke 
4. Kamila Żak
5. Kamila Bryła

6. Robert Sawicki

Pływanie i triathlon 
1. Wiktor Trylski
2. Kamil Damentka
3. Michał Jarliński
4. Wincenty Markowski
5. Karolina Szalast
6. Piotr Netter
7. Mykola Maistruk

Taniec
1. Aurelia Skowrońska
2. Kornelia Reglińska
3. Agnieszka Ligier
4. Oliwia Kościelska
5. Zuzanna Ryduchowska
6. Małgorzata Osiowy
7. Julia Rendaszka
8. Małgorzata Gierczak
9. Wiktoria Wieleba
10. Maja Lewandowska
11. Izabela Masacz
12. Daria Styn
13. Dominika Pstrągowska
14. Małgorzata Masacz

Taniec sportowy i towarzyski
1. Wiwien Turczak
2. Wojciech Wiśniewski
3. Magdalena Wójtowska
4. Marcin Wójtowski

Tenis ziemny
1. Julia Daszkiewicz

Sponsor roku:
1. Baltic United Sp. k. Andrzej Trylski – 
sponsor UKS Tri-Team Rumia
2. Euro Styl S.A. – sponsor MKS Orkan 
Rumia (sponsoruje też Rugby Club 
Arka Rumia)
3. Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – 
sponsor APS Rumia
4. Bielik Usługi Pralnicze Rafał 
Zdunowski – sponsor Rugby Club 
Arki Rumia
5. Tambud Sp. z o.o. – sponsor TKS 
Creative Dance Rumia
6. Corleonis Sp. z o.o. S.K.A. – sponsor 
Fundacji For Dream
7. Inpro S.A. – sponsor ATS Rumia
8. Hydro-System Maciej Trzmielewski 
– sponsor RKS Rumia
9. Enerpol Sp. z o.o. Krzysztof Duliasz 
– sponsor OKS Janowo Rumia
10. Toyota Walder – sponsor MOSiR 
Rumia
11. Bob-Rollo Sp. z o.o. – sponsor 
MOSiR Rumia
12. Decathlon Rumia – sponsor 
MOSiR Rumia

Całokształt działalności na rzecz 
środowiska sportowego:
1. Jarosław Mamrot 
2. Benedykt Król

Sportowo-artystyczna 
promocja miasta na arenie 
międzynarodowej:
1. Fundacja For Dream za organizację 
Mistrzostw Świata IFA w Siłowaniu 
na Ręce oraz Puchar Świata 
Zawodowców – Złoty Tur World Cup 
Rumia 2019

Sportowe Wydarzenie Roku:
1. Taneczny Klub Sportowy Creative 
Dance Rumia za organizację 
Mistrzostw Polski Federacji Tańca 
Sportowego w 10 Tańcach
 
Najlepiej zapowiadający się 
sportowiec młodego pokolenia:
1. Kacper Wilk
2. Maja Skiba 
3. Antonina Dumańska 
4. Radosław Kryś 
5. Damian Dzięcielski 
6. Daria Styn
7. Antoni Gowiński 
8. Małgorzata Porzycz 
9. Małgorzata Kirszling 
10. Karolina Białk 

Młodzieżowa Drużyna Roku: 
1. Szkolna drużyna unihokeja 
chłopców Podstawowej Ekologicznej 
Szkoły Społecznej w Rumi

Seniorska Drużyna Roku:
1. Kamix ATS MT Rumia

Sportowa Osobowość Roku:
1. Andrzej Rybiński 
2. Piotr Biankowski 

Wyróżnienie specjalne za awans 
do A klasy piłki nożnej:
1. OKS Janowo Rumia 

Najlepsza szkoła w Rumi we 
współzawodnictwie dzieci 
województwa pomorskiego w roku 
2018/2019:
1. Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi

Najlepsza szkoła w Rumi we 
współzawodnictwie młodzieży 
szkolnej województwa pomorskiego 
w roku 2018/2019”:
1. Zespół Szkół Salezjańskich w Rumi 

Najlepsza szkoła w Rumi we 
współzawodnictwie szkół 
ponadpodstawowych województwa 
pomorskiego w roku 2018/2019:
1. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi 

Najlepszy Trener Rumi Roku 2019:
1. Paweł Nowak i Konrad Chromiński 

Najlepszy Sportowiec Rumi Roku 
2019:
1. Paulina Damaske

Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Rumi: Wyniki XXVI konkursu „Na Najlepszego 
Sportowca i Trenera Rumi Roku 2019”:
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Najlepsi rumscy sportowcy, 
trenerzy i sponsorzy z nagrodami

RUMIA | Za nami XI Rumska Gala Sportu i dwudziesty szósty konkurs „Na Najlepszego 
Sportowca i Trenera Rumi”. Wyboru dokonała kapituła powołana przez burmistrza.

Uroczystość, która odbyła się w piątko-
wy wieczór w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi, była okazją 
do nagrodzenia najlepszych sportowców 
i trenerów, a także osób działających na 
rzecz rumskiego sportu. Imprezie to-
warzyszyły wielkie emocje, odświętna 
oprawa i długie przygotowania, niczym 
przed ceremonią rozdania Oscarów. Nie 
co dzień zdarza się bowiem okazja do 

rozdania nagród w wydarzeniu, którego 
tradycje sięgają ponad ćwierć wieku, a do-
kładnie 26. lat. 

Po raz pierwszy w ramach Rumskiej Gali 
Sportu zostały wręczone nagrody i wyróż-
nienia burmistrza za osiągnięcia sportowe 
zawodnikom i trenerom biorącym udział 
we współzawodnictwie na arenie krajo-
wej, europejskiej i światowej. 

W tym roku kapituła konkursu przy-

znała nagrody w 14 kategoriach. Nagrody 
otrzymali m. in. najlepiej zapowiadający 
się sportowcy młodego pokolenia, mło-
dzieżowa i seniorska drużyna roku, a tak-
że najlepsze rumskie szkoły we współza-
wodnictwie sportowym województwa 
pomorskiego, sponsor, osobowość i wy-
darzenie sportowe roku. 

Ogłoszono także wyniki w najważniej-
szych kategoriach, czyli dla „Najlepszego 

Trenera i Najlepszego Sportowca roku 
2019”. Tytuł „Najlepszy Trener Rumi 
Roku 2019” otrzymali Paweł Nowak 
i Konrad Chromiński, zaś tytuł „Najlep-
szy Sportowiec Rumi Roku 2019” - Pau-
lina Damaske.

Galę uświetniła część artystyczna, pod-
czas której wystąpili: saksofonistka Pauli-
na Strzegowska-Skrzyńska, Zespół Tańca 
SPIN MOSiR Rumia, Uczniowski Klub 

Sportowy Masta Dance oraz Łukasz Rosz-
kowski i Marta Jasińska w pokazach tań-
ca na szarfach. Na zakończenie imprezy 
wszyscy zostali poproszeni do pamiątko-
wego zdjęcia i udziału w okolicznościo-
wym poczęstunku. W związku z nietypo-
wą datą wydarzenia nie zabrało również 
akcentów walentynkowych. Organiza-
torem Rumskiej Gali Sportu był MOSiR 
Rumia i Urząd Miasta Rumi.
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W hali sportowej Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Rumi odbyła się Powiatowa 
Licealiada w Futsalu dziewcząt. Turniej 
cieszył się olbrzymim zainteresowaniem 
i stał na bardzo wysokim poziomie. W ry-
walizacji wzięło udział ponad 70 zawodni-
czek. Zwycięzcą turnieju została drużyna 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wej-
herowie, która bezapelacyjnie wygrała 
wszystkie spotkania. Mistrzynie zagrały 
w składzie: Wiktoria Szulc, Kamila Zakli-
kowska, Ewelina Barra, Angelika Brzeska, 
Joanna Lezner, Nikola Siecha, Agata Smo-
lińska, Julia Damps i Julia Hebel, a opie-
kunem drużyny byłTomasz Kotwica. Po-
szczególne mecze przyniosły sporo emocji. 
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał 
dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo–Wychowawczych w Wejhero-
wie Andrzej Byczkowski. Na zakończenie 
zawodów zespoły zostały nagrodzone me-
dalami oraz dyplomami, które wręczali wi-
cedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 
2 w Rumi Joanna Brakowska oraz referent 
ds. sportu i imprez sportowych w PZPOW 
w Wejherowie Bartłomiej Woźniak. W kla-
syfikacji końcowej Powiatowy Zespół Szkół 
nr 1 w Rumi znalazł się na piątym miejscu 
a Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi na 

siódmej pozycji. Wicemistrzami zawodów 
zostały dziewczęta z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 3 w Wejherowie. Trzecie miejsce 
zajął Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wej-
herowie, czwarte miejsce Niepubliczna 
Szkoła Rzemiosła w Wejherowie, a szóste 

miejsce Powiatowy Zespół Szkół w Redzie. 
Organizatorami zawodów byli Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie oraz Powiatowy Ze-
spół Szkół nr 2 w Rumi.

(DD)

Rumianki bez medalu  
i awansu do półfinału
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RUMIA | Tak niewiele zabrakło zawodniczkom Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi, 
aby znaleźć się na podium powiatowej licealiady w futsalu dziewcząt.

GosPodarze mistrzami oGnia
RUMIA | Po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 9 z Rumi została zwycięzcą 
półfinałów Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Dwóch Ogniach.

W hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 9 odbył się półfinał Woje-
wódzkich Igrzysk Dzieci w Dwóch 
Ogniach Usportowionych Chłop-
ców. Były to dopiero czwarte w hi-
storii tego typu zawody w powiecie 
wejherowskim, jednakże z bardzo 
dużym zainteresowaniem dzieci 
i młodzieży. Zawody były także 
eliminacją do finałów wojewódz-
kich, które odbędą się jeszcze 
w lutym w Czersku. W rywalizacji 
wzięły udział zespoły reprezen-
tujące powiat pucki, kartuski oraz 
wejherowski. Drużyna z powiatu 
lęborskiego nie dojechała na zawo-
dy. Zwycięzcą turnieju została 
drużyna gospodarzy, czyli Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Rumi. Zma-

gania tych najmłodszych adeptów 
sportu były bardzo emocjonujące 
i przysporzyły licznych emocji 
oraz wrażeń zebranym kibicom. 
Ponadto liczyła się dobra zabawa 
i propagowanie sportu wśród naj-
młodszych. Na zakończenie rywa-
lizacji zespoły zostały nagrodzone 
statuetkami i dyplomami, które 
wręczał referent ds. sportu i im-
prez sportowych w Powiatowym 
Zespole Placówek Oświatowo–Wy-
chowawczych w Wejherowie Bar-
tłomiej Woźniak. Organizatorem 
zawodów był  Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie oraz Szkoła 
Podstawowa nr 9 w Rumi. 
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