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MILIONY DLA MIASTA

Spółka Rumia Invest Park otrzyma prawie 6,5 mln zł na 
kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. 
Wszystko po to, by przyciągnąć kolejnych inwestorów. 
Konkurs na dofinansowanie został przeprowadzony pod 
szyldem Invest in Pomerania, a jego celem jest wsparcie 
podmiotów o największym potencjale inwestycyjnym. 
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SEGREGUJ PRAWIDŁOWO

Źle segregujesz śmieci? Dosta-
niesz upomnienie. Pracownicy fir-
my wywozowej będą umieszczać 
specjalne naklejki z napisem „zła 
segregacja odpadów”. Oznaczone 
w ten sposób śmieci nie będą od-
bierane, dopóki nie zostaną prawi-
dłowo posortowane.  
str. 2

TAK GŁOSOWAŁA RUMIA

Za nami II tura wyborów prezy-
denckich, głowa państwa przez 
najbliższe 5 lat nadal będzie do-
tychczasowy prezydent Andrzej 
Duda. Przedstawiamy szczegó-
łowe wyniki głosowania oraz fre-
kwencję w drugiej turze wyborów 
w Rumi. 
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Pracownicy firmy wywozowej będą umiesz-
czać na pojemnikach, workach lub odpadach 
specjalne naklejki z napisem „zła segregacja 
odpadów”. Oznaczone w ten sposób śmieci nie 
będą odbierane, dopóki nie zostaną prawidło-
wo posortowane.

Lekcja dLa nas wszystkich
Decyzja o wprowadzeniu nowych ogólno-

polskich zasad dotyczących gospodarowania 
odpadami komunalnymi zapadła pod koniec 
2019 roku. Wcześniej, zgodnie z deklaracją, 
każdy obywatel mógł samodzielnie zdecydo-
wać, czy segreguje odpady i płaci mniej, czy 
rezygnuje z selekcji i płaci więcej. Ze wzglę-

dów ekologicznych i ekonomicznych rząd 
zdecydował jednak, że po zmianie przepisów 
segregacja śmieci będzie obowiązkowa.

Samorządy wprowadzały nowe prawo 
etapowo, w zależności od możliwości oraz 
potrzeb. W Rumi aktualne zasady funkcjo-
nują od 1 lutego tego roku. Od tego dnia na 
osoby, które nie stosują się do obowiązku 
segregacji, zgodnie z prawem, gmina zmu-
szona jest nałożyć „karną stawkę” – władze 
miasta zdecydowały, że będzie to 100 zło-
tych miesięcznie od osoby. W przypadku 
budynków wielolokalowych nieprzestrzega-
nie tego obowiązku rodzi odpowiedzialność 
zbiorową.

najpierw upomnienie
Rumia woli edukować niż karać, dlatego 

pierwszym ostrzeżeniem dla osób niesegre-
gujących śmieci jest nieodebranie odpadów 
przez firmę wywozową. Zdarzało się jednak, że 
mieszkańcy nie wiedzieli, dlaczego nie zostały 
one zabrane sprzed posesji. Aby lekcja ekolo-
gii była skuteczniejsza, urząd miasta, wspólnie 
z firmą wywozową, zdecydował się wprowa-
dzić ostrzegawcze naklejki.

Jeśli odpady będą nieprawidłowo posegregowa-
ne lub ze względu na typ i gabaryty nie będą podle-
gać odbiorowi podczas regularnych kursów śmie-
ciarek, wówczas zostaną one oznaczone specjalną 
naklejką. To sygnał dla mieszkańców, że wyma-
gana jest ponowna segregacja oraz umieszczenie 
odpadów w worku lub pojemniku odpowiednim 
dla danej frakcji. Prawidłowo wypełniony worek 
lub pojemnik zostanie odebrany przez firmę wy-
wozową podczas kolejnej wizyty, która odbędzie 
się zgodnie z harmonogramem. Natomiast od-
pady, które nie są odbierane podczas regularnych 
kursów, należy usunąć i zagospodarować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

ostateczne rozwiązanie
W sytuacji powtarzającej się nieprawidłowej 

segregacji, wobec właściciela nieruchomości 
zostanie wszczęte postępowanie administra-
cyjne zmierzające do nałożenia podwyższonej 
opłaty za odbiór odpadów – wspomniane 100 
złotych miesięcznie od osoby.

W przypadku wątpliwości, co najmniej na 
dzień po otrzymaniu ostrzegawczej naklejki, na-
leży skontaktować się z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych w Rumi  (tel. 58 671 03 96) lub 
z Urzędem Miasta Rumi (tel. 58 679 65 31/32).
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Zazwyczaj rumskie zbiórki krwi odbywają się 
na terenie przychodni lub szkoły. Tym razem, 
ze względu na epidemię, honorowi dawcy zo-

stali zaproszeni do zaparkowanych pod MO-
SiR-em krwiobusów. Łącznie udało się zebrać 
niespełna 30 litrów życiodajnego płynu.

W sobotę czerwca odbyła się druga z tego-
rocznych zbiórek krwi. Epidemia COVID-19 
wymusiła zastosowanie szczególnych środ-
ków ostrożności, dlatego obowiązywały te-
lefoniczne zapisy, a każdemu potencjalnemu 
dawcy dodatkowo zmierzono temperaturę. 
Celem akcji, organizowanej pod honorowym 
patronatem burmistrza Michała Pasieczne-
go, było propagowanie wzorowej postawy 
obywatelskiej, jaką jest honorowe oddawanie 
krwi na rzecz innych osób.

- Na apel szpitali w sprawie krytycznego 
stanu zapasów krwi odpowiedziało blisko 90 
mieszkańców Rumi i okolic. Po weryfikacji 
lekarskiej krew oddało 66 osób, co dało nie-
spełna 30- litrowy zapas tego niezbędnego 
do ratowania życia płynu - relacjonuje Ariel 
Sinicki, wiceburmistrz Rumi. - Po raz kolejny 
udało nam się udowodnić, że hasło „Rumia 
- naturalnie pomocna” to nie tylko slogan. 
Bardzo dziękuję wszystkim za udział w akcji 
i już dziś zapraszam na kolejną zbiórkę krwi, 
która odbędzie się 19 września.

Honorowi dawcy, w podziękowaniu za udział 
w akcji, oprócz standardowych zestawów po-
darunkowych od Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku 
otrzymali również miejskie gadżety.

/raf/

Akcja krwiodawstwa 
zakończona sukcesem
POMOC | Prawie 30 litrów krwi udało się zebrać podczas akcji honorowego oddawania krwi. Krew jest 
szczególnie potrzebna w okresie wakacyjnym, gdyż właśnie wtedy wydarza się najwięcej wypadków. 
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Ponowne otwarcie punktu było 
bardzo ważne dla mieszkańców 
Rumi, którzy szukają informacji np. 
na temat rent i emerytur czy wspar-
cia z Tarczy Antykryzysowej.  

Punkt Informacyjny w Rumi, mie-
szący się Centrum Abraham przy 
ul. Starowiejskiej 9 jest dostępny od 
godz. 8.00 do godz. 11.30 oraz od 
godz. 12.00 do godz. 15.00. 

Ze względu na bezpieczeństwo 
należy odwiedzać placówki ZUS 
tylko wtedy, kiedy jest to niezbęd-
ne. Takie osoby powinny posiadać 
środki ochrony osłaniające nos 
i usta (przez czas obowiązywania 
wytycznych rządowych). Przy sta-
nowisku może przebywać tylko 
jedna osoba. Osoby towarzyszące 

(za wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, 
tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem) 
nie mogą podchodzić do stanowiska razem z osobą obsługiwaną.

ZUS zachęca do zakładania profili na portalu Platformy Usług Elek-
tronicznych (PUE) i korzystania z usług elektronicznych. Konto można 
założyć bez wychodzenia z domu, przez Internet - za pomocą profilu 
zaufanego lub bankowości elektronicznej. 

Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi 
zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elektronicznie wnioski o wy-
danie stosownych zaświadczeń. Za pomocą PUE można także złożyć 
wnioski o pomoc z Tarczy Antykryzysowej.

/raf/

Lokalny punkt ZUS 
ponownie otwarty
INFORMACJA | Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywrócił w ub. 
miesiącu obsługę klientów w Punkcie Informacyjnym w Rumi.
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Naklejka i nieodbieranie za złą segregację
EKOLOGIA | Nie karać, a edukować – z takiego założenia wychodzi Rumia, która 
wprowadza kolejny element edukacyjny w systemie odbioru odpadów komunalnych. 

Celem tej decyzji była stopniowa rezygnacja z użytkowa-
nia jednorazowego plastiku w postaci opakowań, naczyń 
czy sztućców. Realizacja przedsięwzięcia miała się rów-
nież przyczynić do promowania ekologicznych nawyków 
wśród mieszkańców. Co się zmieniło w Rumi?
Jeszcze w 2018 roku, głównie na potrzeby organizowa-
nych spotkań, urząd miasta kupował rocznie około 10 
tysięcy plastikowych kubeczków oraz 18 tysięcy butelek 
wody. Korzystali z nich przede wszystkim klienci, goście 
urzędu oraz uczestniczący w sesjach i komisjach radni. 
Między innymi dzięki uchwale, butelki PET zostały wypar-
te przez dystrybutory, a jednorazowe kubeczki, sztućce 
oraz naczynia zastąpiono papierowymi, drewnianymi 
i szklanymi odpowiednikami.
– Początkowo celem było przede wszystkim odejście 
od korzystania z jednorazowych artykułów i zmiana 
szkodliwych dla środowiska nawyków. Zaczęliśmy od 
siebie i wskazaliśmy pewien kierunek. Teraz miejskie 
jednostki wręcz prześcigają się w pomysłach na kolejne 
proekologiczne działania – przyznaje Piotr Wittbrodt, 
wiceburmistrz Rumi.
Ograniczenie w używaniu plastikowych opakowań wpro-
wadzono nie tylko w urzędzie miejskim, ale też innych 
jednostkach podległych rumskiemu samorządowi, czyli: 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Domu Kultury, 
Straży Miejskiej, Centrum Integracji Społecznej, Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji, a także w placówkach oświa-
towych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 
6, Szkoła Podstawowa nr 10, Przedszkole nr 1 „Słoneczna 
Jedynka”, Przedszkole pod Topolą). Przedszkole nr 2 
„Bajka”, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 
7, Szkoła Podstawowa nr 8 oraz Zespół Szkół Ogólno-
kształcących jeszcze przed podjęciem uchwały rezygno-
wały częściowo bądź całkowicie z zakupu oraz użytko-
wania jednorazowych plastikowych naczyń i sztućców na 
rzecz trwalszych i ekologicznych materiałów. 
/raf/

miasto woLne od pLastiku
ekoLogia | mija rok, odkąd rada miejska jednogłośnie 
zdecydowała się podjąć uchwałę „rumia bez plastiku”. 
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Pomimo zniesienia wielu obostrzeń zwią-
zanych z pandemią, nie możemy zapominać 
o nadal panującej epidemii koronawirusa 
i związanych z tym przepisami. A to wymaga 
stosowania podstawowych zasad higieny i bez-
pieczeństwa. 

maseczki i dystans
Społeczeństwo w znacznej mierze zapomnia-

ło o obowiązujących przepisach związanych ze 
stanem pandemii.

- Po raz kolejny apelujemy o ostrożność, roz-
sądek i przestrzeganie tych przepisów – podkre-
ślają  policjanci z KPP Wejherowo. - Pomimo 
poluzowania części obostrzeń, pamiętajmy, że 
wirus wciąż jest groźny i nie stosując się do zasad 
higieny i bezpieczeństwa, możemy się nim zara-
zić. Przed nami kolejne ciepłe dni. Część z nas 
będzie wypoczywać w domu, a inni wybiorą się 
w podróż bądź będą spędzać czas na świeżym 
powietrzu, m.in w parkach na plażach czy ka-
wiarniach. Ale pamiętajmy przy tym wszystkim 
o wciąż obowiązujących obostrzeniach zwią-
zanych z pandemią Covid-19. Przypominamy 
o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrze-
niach zamkniętych, nie gromadzeniu się oraz 
o zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 
2 metrów. Wszystkie te ograniczenia i obostrze-
nia mają na celu ochronę życia i zdrowia. 

rękawiczki Lub dezynfekcja rąk
Policjanci przypominają, że nadal w obiek-

tach handlowych, usługowych, placówkach 
handlowych, stacjach paliw, straganie lub 

targowisku osoby tam przebywające są zo-
bowiązane nosić podczas zakupu towarów 
rękawiczki jednorazowe albo stosować środki 
do dezynfekcji rąk (obiekty lub placówka han-
dlowe są obowiązane to zapewnić). 

Do odwołania także nałożony został obo-
wiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy 
odzieży, maski, maseczki, przyłbicy w środ-
kach publicznego transportu, w budynkach 
użyteczności publicznej, w obiektach handlo-
wych lub usługowych i w trakcie sprawowania 
kultu religijnego.

wysokie kary za łamanie zasad
Osoby, które lekceważą obowiązujące ob-

ostrzenia muszą liczyć się z konsekwencjami. 
- Poza mandatem karnym w wysokości do 

500 zł, sanepid może na taką osobę nałożyć 
karę administracyjną w wysokości do 30 tys. 
złotych – przypominają policjanci z KPP Wej-
herowo. - Apelujemy o odpowiedzialne i roz-
sądne zachowanie, w tym o przestrzeganie 
wprowadzonych ograniczeń, współpracę i re-
alizowanie zaleceń bezpieczeństwa.

/raf/

Zasady bezpieczeństwa wciąż obowiązują
PANDEMIA | Trwają wakacje, czas odpo-
czynku i relaksu. Wiele osób zapomina przy 
tym o zasadach, które wciąż obowiązują. 
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Umowę podpisali marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław Struk, wice-
marszałek Wiesław Byczkowski oraz pre-
zes Rumia Invest Park Agnieszka Rodak.

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 naj-
większym potencjale inwestycyjnym. 

Zaproponowany przez spółkę Rumia In-
vest Park projekt uzbrojenia terenów poło-
żonych w północnej części miasta uzyskał 
najlepszą ocenę i znalazł się na pierwszym 
miejscu w rankingu. W ramach projektu 
ma powstać m.in. hala magazynowo-pro-
dukcyjna, plac manewrowo-postojowy, 
droga wewnętrzna, oświetlenie oraz infra-
struktura doprowadzająca media. 

Uroczyste podpisanie umowy na prze-
kazanie środków finansowych odbyło 
się w środę (1 lipca) na terenie jednego 
z przedsiębiorstw, które będzie uczest-
niczyć w dofinansowanym projekcie. 
Wśród gości nie zabrakło burmistrza 

miasta Michała Pasiecznego oraz przed-
siębiorców, którzy będą objęci projek-
tem, już prowadzą swoją działalność na 
terenach inwestycyjnych lub planują ją 
rozpocząć w przyszłości. 

Planowana inwestycja ma się zakoń-
czyć najpóźniej 30 czerwca 2022 roku. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia to 
ponad 22 mln zł, z czego prawie 6,5 mln 
zł (35%) będzie stanowić zdobyte w kon-
kursie dofinansowanie.

Warto wspomnieć, że w czerwcu 2019 
roku rozpoczęła się budowa odcinka ulicy 
Kazimierskiej, który na wysokości ogro-
dów działkowych zostanie włączony w uli-
cę Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego. 
Projekt zakłada również m.in. przedłuże-
nie tamtejszej ścieżki rowerowej. 

Spółka Rumia Invest Park, będąca w stu 
procentach własnością gminy, powstała 
w 2017 roku, by zapewnić miastu ciągły 
i stabilny rozwój. Dzięki tej działalności 
do kasy miasta miały wpływać kolejne po-
datki z nowych inwestycji, a docelowo po-
zyskane w ten sposób pieniądze zostałyby 
wykorzystane z myślą o mieszkańcach. 

Plan ten powoli staje się rzeczywistością.
Jeszcze do niedawna w zasobach spółki 

znajdowało się około 26 hektarów prze-
znaczonych na sprzedaż terenów inwe-
stycyjnych, zlokalizowanych przy ulicy 

Kazimierskiej oraz Żołnierzy I Dywizji 
Wojska Polskiego. Obecnie do dyspozycji 
inwestorów pozostało mniej więcej 10 hek-
tarów. Komercjalizacja tego obszaru postę-
puje bardzo dynamicznie, a podejmowane 

przez pracowników spółki wysiłki przyno-
szą pierwsze efekty w postaci podpisanych 
umów przedwstępnych oraz rozwoju sieci 
dróg w terenach przemysłowych.

/raf/

6,5 milionów zł na przyciągnięcie 
inwestorów

INWESTYCJE | Spółka Rumia Invest Park otrzyma prawie 
6,5 mln zł na przygotowanie terenów inwestycyjnych. 
Wszystko po to, by przyciągnąć kolejnych inwestorów.
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Wejherowscy policjanci wspólnie ze strażą miejską spraw-
dzają przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa 
przez pasażerów komunikacji miejskiej oraz w sklepach. 
Przypominają też, że niestosowanie się to tego nakazu 
jest wykroczeniem.
- Coraz częściej w sklepach, aptekach, środka transportu 
publicznego pojawiają się osoby, które nie noszą maseczek 
w ogóle – wyjaśniają przedstawiciele policji. - Prowadzone 
od wczoraj działania mają za zadanie przypomnienie pasa-
żerom o nadal obowiązujących obostrzeniach związanych 
z wirusem COVID-19 także podczas podróży autobusem. 
Przypominamy, że mimo zniesienia części ograniczeń zwią-
zanych z zagrożeniem epidemicznym, wspomniany nakaz 
w dalszym ciągu obowiązuje w miejscach publicznych m.in. 
w sklepach, urzędach, galeriach handlowych i środkach 
komunikacji miejskiej. Pamiętajmy walka z koronawirusem 
nadal trwa, a zdrowie nasze i naszych najbliższych zależy 
w dużej mierze od naszej odpowiedzialnej postawy.
/raf/

poLicjanci kontroLują 
w autobusach i skLepach
powiat | policjanci pilnuja przestrzegają nakazu 
zasłaniania ust i nosa w środkach transportu 
publicznego. za złamanie przepisów grozi mandat. 

fot. KPP Wejherowo



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Za nami XV Sesja Rady Powiatu Wej-
herowskiego, jedna z najważniejszych 
w ciągu roku, podczas której przegłoso-
wano absolutorium i wotum zaufania dla 
Zarządu Powiatu. Jak wynika ze sprawoz-
dania zarządu, zaplanowane dochody bu-
dżetu w kwocie 214.288.948,00 zł zostały 
wykonane w wysokości 210.335.774,77 
zł, co stanowi 98% planu. Natomiast 
zaplanowane wydatki w wysokości 
241.978.140,00 zł zrealizowano w wy-
sokości 217.571.848,12 zł, co stanowi 
89,91% planu. Źródłami dochodów po-
wiatu były dochody własne, które stano-
wiły 47,22% budżetu ogółem, następnie 
subwencje ogólne 41,31% oraz dotacje 
celowe z budżetu państwa 11,47%.

– To był pracowity rok. Zrealizowa-
liśmy wielu ważnych inwestycji, przy 
znacznym udziale środków zewnętrz-
nych, które wpłynęły na poprawę pozio-
mu życia mieszkańców. Wśród tych za-
dań są projekty drogowe, oświatowe czy 
społeczne – mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. – Największym przedsię-
wzięciem inwestycyjnym była rozbudo-
wa drogi Godętowo – Nawcz – Tłuczewo 
na odcinku Nawcz – Osiek, rozbudowa 
ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy 
Granicznej do ulicy Wierzbowej w Wej-

herowie oraz budowa ronda na ulicy 12 
Marca. Ponadto w minionym roku od-
daliśmy do użytkowania nowy budynek 
szkolny z dziesięcioma pracowniami 
w Powiatowym Zespole Szkół  w Redzie 
oraz rozbudowaliśmy Powiatowy Zespół 
Szkół nr 1 w Rumi – dodaje starosta.

Duża część budżetu, bo aż 98.239.684,24 
zł, powiat wydał w minionym roku na 
zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej 
opieki wychowawczej. Środki zostały 
przeznaczone przede wszystkim na po-
krycie kosztów bieżącej działalności edu-
kacyjnej, projekty zawodowe dla uczniów 
i nauczycieli oraz na remonty i moderni-
zacje w powiatowych placówkach eduka-
cyjno-wychowawczych. 

Kolejną pozycją w budżecie powia-
tu zajęły wydatki na zadania z zakresu 
pomocy społecznej, polityki społecznej 
i rodziny, które w zeszłym roku zamknęły 
się kwotą 46.387.525,22 zł. Wśród zadań 
zrealizowanych w tym obszarze wymienić 
można budowę trzech nowych budyn-
ków dla Ogniska Wychowawczego im. K. 
Lisieckiego „Dziadka” w Rumi. Następną 
pozycję w budżecie powiatu zajęły wy-
datki drogowe, które w 2019 r. wyniosły 
29.536.667,16 zł. W zeszłym roku samo-
rząd zrealizował szereg inwestycji drogo-

wych i remontów, które przyczyniły się 
do poprawy bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych. Trzeba również dodać, że 
wiele zadań było realizowanych wspólnie 
z gminami, m.in. rozbudowa drogi Sze-
mud – Karczemki, rondo u zbiegu ulic 
12 Marca i Sikorskiego w Wejherowie, 
chodnik w miejscowości Gniewino czy 
utwardzenie drogi w Gniewowie na ulicy 
Spacerowej. Wydatki na pozostałe zada-
nia powiatu wyniosły 43.407.971,50 zł. 
W tym obszarze wymienić można dofi-
nansowanie zakupu samochodu pożarni-
czego na potrzeby OSP Bojano i OSP Sa-
sino oraz łodzi ratowniczej dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie. 

– Dziękuję radnym, zarządowi, dyrek-
torom i pracownikom jednostek organi-
zacyjnych powiatu oraz starostwa, za za-
angażowanie i współpracę przy realizacji 
budżetu – powiedziała po głosowaniu 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 

Podczas sesji radni przyjęli także pakiet 
uchwał na dofinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków. Dotację otrzymało 
sześć parafii na renowację powiatowych 
zabytków sakralnych, na łączną kwotę 
170.000 zł. 

Zrealizowane inwestycje drogowe:
– Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 

12 Marca i Sikorskiego w Wejherowie, in-
westycja współfinansowana wraz z Mia-
stem Wejherowo, 

– Rozbudowa ulicy Przemysłowej na 

odcinku od ulicy Granicznej do ulicy 
Wierzbowej w Wejherowie,

– Rozbudowa drogi Godętowo – Nawcz 
– Tłuczewo na odcinku  Nawcz – Osiek, 

– Przebudowa drogi Kisewo – Żelazno 
przez miejscowości Świchowo,

– Budowa chodnika  na odcinku Luzi-
no – Barłomino,

– Remont drogi Szemud – Karczemki 
na odcinku przez miejscowość Kielno,                                             

– Przebudowa drogi Szemud – Kamień 
na odcinku Kielno – Karczemki oraz 
w miejscowości Kielno, poprzez budo-
wę chodników oraz zatok autobusowych 
wraz z remontami nawierzchni jezdni 
oraz budowę oświetlenia,                                                                                                                   

– Dotacja dla Gminy Szemud na budo-
wę chodnika na odcinku Szemud – Kar-
czemki,

– Rozbudowa drogi powiatowej Ru-
mia – Łężyce – Gdynia, poprzez budowę 
chodnika oraz budowę oświetlenia,

– Utwardzenie drogi Reda – Gniewowo 
na odcinku przez miejscowość Gniewo-
wo (ul. Spacerowa),

– Dotacja dla Gminy Gniewino na 
przebudowę drogi Mierzyno – Gniewino 
– Czymanowo, poprzez budowę chodni-
ka w miejscowości Gniewino.

Pozostałe inwestycje: 
– Budowa trzech nowych budynków 

dla Ogniska Wychowawczego im. K. Li-
sieckiego „Dziadka” w Rumi,

– Rozbudowa Powiatowego Zespołu 
Szkół w Redzie o kompleks 10 pracowni 
wraz zakupem sprzętu komputerowego 
do sal dydaktycznych, 

– Rozbudowa szkoły, etap I w Powiato-
wym Zespołu Szkół nr 1 w Rumi,

– Przebudowa poddasza, przekształce-
nie w bibliotekę w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 1 w Rumi,

– Kontynuacja projektu „Zintegro-
wany rozwój szkolnictwa zawodowego 
w Powiecie Wejherowskim poprzez roz-
budowę i doposażenie infrastruktury pu-
blicznych szkół zawodowych w ramach 
przedsięwzięcia strategicznego – Kształ-
towanie sieci ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych uwzględniającej potrzeby 
subregionalnych i regionalnego rynku 
pracy”,

– Termomodernizacja budynku Powia-
towego Zespołu Poradni Psychologicz-
no- Pedagogicznych w Wejherowie,

– Kontynuacja projektu „Utworzenie 
Książnicy prof. Gerarda Labudy jako 
unikatowego zbioru dziedzictwa kultu-
rowego Pomorza poprzez adaptację bu-
dynków Zespołu Pałacowo – Ogrodowo 
– Parkowego przy Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej na 
potrzeby ruchu turystycznego regionu”,

– Zakup łodzi ratowniczej na potrzeby 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie,

– Kontynuacja projektu „Za życiem”,
– Dofinansowanie zakupu samochodu 

pożarniczego dla OSP w Bojanie i OSP 
w Sasinie,

– Kontynuacja projektu „Wsparcie 
przedsiębiorczości na Kaszubach”,

– Dofinansowanie remontu oddziału 
urologii w Szpitalu Specjalistycznym im. 
F. Ceynowy w Wejherowie.

Absolutorium i wotum zaufania 
dla Zarządu Powiatu

Ponad 217 mln zł po stronie wydatków i 210 mln zł po stronie dochodów. Blisko 30 mln zł na modernizację infrastruktury drogowej oraz 
ponad 20 mln zł na rozbudowy szkół i remonty w placówkach oświatowych. Tak w liczbach przedstawia się zeszłoroczny budżet powiatu 
wejherowskiego. Radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium i wotum zaufania, pozytywnie oceniając wykonanie budżetu za 2019 r.
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Wciąż jeszcze trwa walka z pandemią, 
ale jednocześnie nie ustają działania 
łagodzące powstały z jej powodu kry-
zys. Ostatnio pojawiła się informacja 
o uruchomieniu przez samorządy wo-
jewództw specjalnych dotacji dla osób 
samozatrudnionych. Czy na Pomorzu 
te dotacje też zostaną uruchomione?

– Rzeczywiście, wśród wielu działań 
mających na celu pomoc przedsiębior-
stwom, które zostały dotknięte skutkami 
epidemii, rząd wskazał programy regio-
nalne, zarządzane przez samorządy wo-
jewódzkie, jako źródło środków na tzw. 
dotacje bezzwrotne dla samozatrudnio-
nych. Sęk w tym, że regionalne progra-
my operacyjne są na różnym stopniu 
zaawansowania, część regionów (np. 
województwo kujawsko-pomorskie) 
dysponowało jeszcze wolnymi środka-
mi, które można było przeznaczyć na 
tego typu wsparcie. Ale są też regiony, 
takie jak nasze województwo, gdzie już 
dawno ponad 90 proc. funduszy na lata 
2014-2020 zostało rozdysponowane. 
Zarząd Województwa Pomorskiego 
miał więc ograniczone możliwości, tym 
bardziej że bardzo ważne było również 
wsparcie szpitali. Ostatecznie, podjęli-
śmy decyzję, że na wsparcie płynności 
przedsiębiorstw dotkniętych skutkami 
pandemii przekierujemy wszystko co 
możemy: 80 mln zł przeznaczyliśmy na 
zeroprocentowe pożyczki, a 30 mln zł 
na dotacje dla mikro- i małych przed-
siębiorstw (w tym samozatrudnionych) 
z branży turystycznej,  które są obecnie 
wskazywane jako potrzebujące najpil-
niejszego wsparcia. Oczywiście, poin-
formowaliśmy minister Jarosińską, że 
nie przystępujemy do modelu rządowe-
go w proponowanym przez rząd zakre-
sie, bo nie mamy już na to środków.

Dotacje dla branży turystycznej „roze-
szły się” w niecałą godzinę…

– Skoro rząd zadbał w swoich tar-
czach jedynie o firmy średnie, dedyku-
jąc im 2,5 mld zł (średnio to ledwie 156 
mln na województwo), to nic dziw-
nego, że wśród firm mikro- i małych 
(o których zapomniał, a których jest 
o wiele więcej) 30 mln rozpłynęło się 
błyskawicznie. Agencja Rozwoju Po-
morza przygotowała konkurs o spe-
cjalnej – uproszczonej i rekomendowa-
nej właśnie przez rząd formule, dzięki 
której środki mogą trafić do firm już 
w lipcu, a nie pod koniec sierpnia. Pa-
miętajmy, że firmy z branży turystycz-
nej mają za sobą już dwa, trzy stracone 
miesiące tegorocznego sezonu. Regula-
min konkursu zakładał, że zostanie on 
zamknięty po przyjęciu wniosków na 
kwotę dwukrotnie wyższą niż wynosi 
pula do przyznania, czyli na kwotę 60 
mln zł. Okazało się, że pula ta wyczer-
pała się po około pół godzinie. Oczy-
wiście, wielu przedsiębiorców poczuło 

rozczarowanie, ale warto zauważyć, 
że 2/3 uczestników starających się 
o wsparcie – dokładnie 325 przedsię-
biorców – zdążyło złożyć wnioski. Te-
raz wszystkie wnioski będą weryfiko-
wane i oceniane przez ekspertów.

Co mają zrobić ci, którzy grantów nie 
otrzymają?

– To trudne pytanie, bo jak już mó-
wiłem, nasze pieniądze z RPO też są na 
wyczerpaniu. Liczymy, że rząd, który 
wyszedł z inicjatywą „dotacji dla sa-
mozatrudnionych”, zasili nasz Program 
Operacyjny dodatkowymi środkami, 
a ma taką możliwość i środki. Pamię-
tajmy, że istnieje możliwość przesunięć 
między programami krajowymi a re-
gionalnymi. Rząd może też skierować 
na ten cel dodatkowe środki z nowego 
instrumentu Unii Europejskiej, tzw. 
REACT-EU, gdzie Polska ma otrzy-
mać do końca tego roku ok 3 mld euro. 
Czekamy więc na szybką decyzję rządu 
i na przekazanie województwu pomor-
skiemu środków na dotacje dla samo-
zatrudnionych.

Jakie inne formy wsparcia przygotował 
pomorski samorząd w związku z pan-
demią?

– Od samego początku bardzo aktyw-

nie angażowaliśmy się w różne formy 
wsparcia, wykorzystując środki będące 
w naszej dyspozycji, zarówno unijne 
jak i własne. Na różne formy wsparcia 
pracowników, pracodawców i przed-
siębiorców przeznaczyliśmy łącznie już 
ponad 310 mln zł. Kolejne 53 mln zł 

trafiło do placówek medycznych, w tym 
również do szpitali powiatowych i rzą-
dowych w naszym regionie. Kolejne 10 
mln zł przeznaczyliśmy na wsparcie 
organizacji pozarządowych i pomoc 
społeczną. W sumie, wykorzystaliśmy 
więc prawie 400 mln zł. W tej chwili 

przygotowujemy kolejny projekt, który 
ma wesprzeć finansowo pomorskich 
artystów i twórców kultury. Cały czas 
angażujemy się w najróżniejsze działa-
nia pomocowe, o których informujemy 
na bieżąco m.in. na specjalnej stronie 
https://pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Pomorska tarcza antykryzysowa to już ponad 400 mln zł 
wsparcia, ale pieniędzy będzie brakować.

Rozmowa z marszałkiem województwa 
pomorskiego Mieczysławem Strukiem
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Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne 
wyniki niedzielnych (12 lipca) wyborów prezy-
denckich w Rumi. Mieszkańcy miasta po raz 
kolejny wyróżniali się pod względem frekwencji.
Dokładnie 73,92% uprawnionych mieszkańców 
Rumi uczestniczyło w drugiej turze wyborów 
prezydenckich. Głos oddało 26 927 spośród 
36 425 potencjalnych wyborców. Najczę-
ściej odwiedzaną komisją obwodową była 
hala widowiskowo-sportowa MOSiR-u, gdzie 
frekwencja wyniosła 78,64%. Pod względem 
frekwencji Rumia uplasowała się na drugim 
miejscu w powiecie wejherowskim, ulegając 
tylko gminie Choczewo (75,18%). Rumia zna-
lazła się także w czołówce pomorskich miast 
liczących ponad 30 tys. mieszkańców.
Gdyby wybór prezydenta Polski zależał wy-

łącznie od mieszkańców Rumi, wówczas zo-
stałby nim Rafał Trzaskowski, który otrzymał 
17 162 głosy (64,44%). Andrzej Duda, który 
wygrał w skali całego kraju, w Rumi zdobył 9 
472 głosy (35,56%).
Szczegółowe zestawienie frekwencji w gmi-
nach powiatu wejherowskiego: gm. Chocze-
wo – 75,18%, m. Rumia – 73,92%, gm. Szemud 
– 72,00%, m. Reda – 71,78%, gm. Wejherowo 
– 70,18%, gm. Linia – 69,86%, gm. Luzino – 
69,41%, m. Wejherowo – 68,76%, gm. Łęczyce 
– 64,84%, gm. Gniewino – 60,61%. 
A jak wyglądają statystyki w skali powiatu wej-
herowskiego oraz województwa? W wojewódz-
twie pomorskim frekwencja wyniosła 70,04%. 
Uprawnionych do głosowania było 1 839 064 
osoby, zaś liczba ważnych kart wyniosła 1 288 
134. W powiecie wejherowskim frekwencja była 
odrobinę wyższa, niż w skali województwa, i 
wyniosła 70,59%. Tu liczba osób uprawnionych 
do oddania głosu wynosiła 161 535, natomiast 
liczba kart ważnych to 114 023. 
Gdyby to wyłącznie mieszkańcy powiatu wej-
herowskiego oraz przebywający tu w trakcie 
wyborów turyści decydowali, to prezydentem 
Polski zostałby (podobnie jak w Rumi) Rafał 
Trzaskowski, który otrzymał 63 596 głosów, 
co odpowiada poparciu na poziomie 56,32%. 
Natomiast Andrzej Duda otrzymał 49 316 
głosów, co odpowiada 43,68% poparciu. 
/raf/

tak głosowaLiśmy - wyniki i frekwencja
wybory | przedstawiamy szczegółowe 
wyniki głosowania w drugiej turze 
wyborów prezydenckich w rumi. 

Uczestniczył Pan bardzo aktywnie 
w kampanii wyborczej. Skąd tak duże 
zaangażowanie?

- Nie możemy milczeć jako samorzą-
dowcy (wójtowie, burmistrzowie, staro-
stowie), ponieważ od roku 2018 obecny 
rząd zabiera środki finansowe z urzędów 
gmin i miast, przez nie możemy realizo-
wać bardzo potrzebnych działań społecz-
nych dla mieszkańców. Co więcej musi-
my je ograniczać, właśnie przez decyzje 
rządu. Musieliśmy przez to ograniczyć 
lekcje dodatkowe dla dzieci i młodzieży, 
mniej jest remontów i budowy chodni-
ków, ulic czy kanalizacji, mniej koszeń 
i zieleni w mieście, problem z utrzyma-
niem kursów autobusów (ok.70% płaci 
gmina, bilety to ok. 30%), znacznie mniej 
imprez w domach kultury czy MOSiR-
ach, czy wreszcie musieliśmy ograniczyć 
środki na granty dla organizacji pozarzą-
dowych (kultura, sport, zdrowie, pomoc 
społeczna), a też mamy już problem z za-
siłkami celowymi w MOPS, które gmina 
pokrywa. Dlatego naszym obowiązkiem 
była obrona finansów samorządu, ponie-
waż obecny prezydent nie był w stanie 
się przeciwstawić takim ruchom, które 
zabierają finanse z urzędów gmin, które 
realizują najwięcej zadań dla mieszkań-
ców. Bez środków, które są ograniczane 
decyzjami rządu nie będziemy w stanie 
nawet utrzymać wybudowanych nie tyl-
ko ze środków unijnych, nie mówiąc nic 
o tym, że chcemy realizować kolejne po-
trzeby mieszkańców.  

Jak Pan ocenia kampanię wyborczą? 
- Była bardzo brutalna, oparta na kłam-

stwach i manipulacji. To przerażające. 

W ostatniej chwili zmyślony temat przez 
pana premiera Jarosława Kaczyńskiego 
w wywiadzie hasło, że „porażka prezy-
denta Dudy to przymusowa eutanazja 
dla seniorów i inne nieszczęścia”, co było 
później wielokrotnie w wielu miejscach 
powtarzane. To jest nie do zaakceptowa-
nia! Przecież półtora roku temu podczas 
wyborów do Sejmu i Senatu, program 
senioralny Koalicji Obywatelskiej był 
bardzo dobry i bogaty, gdzie osobiście 
m.in. nasz rumski projekt wsparcia fi-
nansowego na program „Aktywny Se-
nior” udało się nam przeforsować przy 
pomocy ówczesnego senatora Tomasza 
Grodzkiego i został wpisany do progra-
mu wyborczego wraz z przewidzianymi 
na ten cel środkami w skali ogólnopol-
skiej. Kolejne kłamstwa to temat doty-
czący małżeństw par homoseksualnych, 
jak i adopcji przez nich dzieci, obecnie to 
wymysł mediów i PiS-u, aby wystraszyć 
ludzi. Również przed wyborami parla-
mentarnymi, czyli półtora roku temu, 
zostało ustalone, że takiego tematu nie 
ma! I według mnie nie będzie, ponieważ 
w PO nasza frakcja tradycyjna/konser-
watywna jest na tyle liczna, że na takie 
zmiany w podejściu światopoglądowym 
nie ma szans. W programie dopuszczone 
zostało popularne „życie na kocią łapę”, 
czyli związki partnerskie, dzięki czemu 
ludzie żyjący bez ślubu mogą po sobie 
dziedziczyć np. mieszkania (skoro przez 
lata wspólnie budują swój majątek), czy 
inne nieruchomości, oraz mogą mieć do-
stęp do kart leczenia w szpitalach, kiedy 
partner np. uległ wypadkowi. Przecież 
jest ogrom ludzi, którzy żyją ze sobą bez 
ślubu i bardzo by im to pomogło, szcze-

gólnie w tych nieszczęśliwych sytuacjach. 
Kiedy jest dobrze, to nikt o tym nie my-
śli, a kiedy jest tragedia, to takie osoby 
w tych ciężkich momentach mają dodat-
kowo gigantyczne problemy, czasem nie 
do rozwiązania.

A jak ocenia Pan wyniki wyborów 
prezydenckich?  

- Wyniki w Rumi i w wojewódzkim 
pomorskim optymistyczne –większość 
nas chce dalej żyć w demokratycznym, 
europejskim, przyjaznym kraju, nato-
miast w skali Polski szczególnie ściana 
wschodnia ma inną wizję. Wynikiem 
tego pewnie jest też brak, albo bardzo 
mała dostępność do rzetelnej informa-
cji w mediach, gdzie tylko dostępna jest 
TVP, a nawet gazety lokalne do niektó-
rych wsi i miejscowości nie dochodzą. 
O TVP nie chciałbym się wypowiadać, 
bo chyba wszyscy widzą, jak przedsta-
wiane są informacje. Na tym PiS zyskał 
gigantycznie, szczególnie, że ta czarna, 
negatywna kampania jest przez nas ludzi 
niestety najbardziej wpływająca na decy-
zje wyborców.

Dlaczego?  
- Badania podatności ludzi na infor-

mację pokazują niestety, że negatywna 
informacja jest skuteczna w 50%, nato-
miast pozytywna ma wpływ na nas tylko 
w ok. 25%. To dlatego partie muszą iść 
w kampanię negatywną. To przez nas 
samych kampania idzie w takim kierun-
ku, bo to mocniej na ludzi wpływa i jest 
bardziej skuteczne. Natomiast, o ile jest 
to oparte na prawdzie, to jest oczywiście 
prawidłowym postępowaniem, ale jeśli 

widzimy tak skandaliczne kłamstwa, czy 
wręcz odrażające memy, jest to dla mnie 
absolutnie nie do przyjęcia i zawsze będę 
to krytykował.  

Czy protest wyborczy ma szanse na 
uwzględnienie przez sąd?

- Myślę, że tak. Konstytucja wprost 
mówi, że po ustaniu stanu nadzwyczaj-
nego wybory mają się odbyć 90 dni po 
ustaniu tego stanu, a przecież skosza-
rowanie nas w domach w ramach epi-
demii to nie jest stan normalny, tylko 
nadzwyczajny. Ale rząd pomimo tego, 
iż mieliśmy sytuację nadzwyczajną, tego 
nie tak nie nazwał. Udają, że stanu nad-
zwyczajnego nie było. Kolejny element 
to słyszymy o ok. 200 tysiącach głosów 

nieważnych, o fakcie niedostarczenia 
kart wyborczych w wielu miejscach, 
gdzie ludzie nie mogli głosować, o nie-
dostosowaniu w wielu miejscach lokali 
wyborczych i gigantycznych kolejkach, 
o dziwnych wynikach z różnych ośrod-
ków, gdzie 100% głosowało na PAD, 
a przecież w tych ośrodkach jest wiele 
osób, którzy nie są świadomi, co ro-
bią. No i jeszcze mamy rolę TVP, która 
znacząco wpłynęła na wynik wyborczy, 
ponieważ pomagała ewidentnie tylko 
jednemu kandydatowi, co potwierdzają 
niezależne instytucje obserwujące wy-
bory w Polsce. Mam nadzieję, że wybo-
ry nie będą zatwierdzone i doczekamy 
sprawiedliwych i równych wyborów dla 
kandydatów z wszystkich komitetów.

Burmistrz o wyborach i kampanii
ROZMOWA | - Kampania kłamstw, pomówień i hejtu przekroczyła wszelkie granice czło-
wieczeństwa – mówi w wywiadzie dla naszej redakcji Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.  
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Trwają konsultacje w sprawie 
uchwał antysmogowych
POMORZE | Do połowy sierpnia trwać będą konsul-
tacje w sprawie uchwał antysmogowych. Każdy może 
w nich wziąć udział i zaproponować rozwiązania.  

Jakie paliwa spalać, aby nie zanieczyszczać powie-
trza? Jakie instalacje montować w domach? Między 
innymi o tym będą mówić uchwały antysmogowe. 
Konsultacje potrwają do 14 sierpnia 2020 r. Wnioski i 
uwagi można składać pisemnie lub osobiście.

Jeśli wziąć pod uwagę ogólnopolskie statystyki to 
jakość powietrza na Pomorzu jest dobra. Są jednak w 
regionie miejscowości, gdzie stan powietrza jest nie-
zadowalający. Nawet tam, gdzie normy nie są prze-
kraczane zdarzają się lokalne emisje z domów. Mają 
temu przeciwdziałać właśnie uchwały antysmogowe.

Sejmik województwa pomorskiego może zadecydo-
wać o ograniczeniu lub wręcz zakazaniu eksploatacji 
instalacji grzewczych, w których spalane jest paliwo. 
Choć brzmi to skomplikowanie chodzi o to, że tzw. 
uchwałą antysmogową można zakazać spalania w 
piecach np. miału węglowego. Dodatkowo w uchwale 
mogą być zapisane konkretne wymagania technicz-
ne, jakie instalacje grzewcze muszą spełniać. Co waż-
ne, uchwały antysmogowe będą dotyczyć wszystkich 
mieszkańców województwa. Zgodnie z nimi, już od 
tego sezonu grzewczego (2020/2021) zabronione 
będzie spalanie najgorszej jakości paliw, mułów czy 

pyłów węglowych, a także mokrego drewna.
Propozycje, uwagi i zastrzeżenia do uchwał anty-

smogowych można składać do 14 sierpnia 2020 r. 
Można to zrobić drogą elektroniczną na adres: kon-
sultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do pro-
tokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego Departament Środowi-
ska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk. 
Projekty uchwał można znaleźć w Biuletynie Infor-
macji Publicznej urzędu marszałkowskiego w zakład-
ce uchwały antysmogowe.

/raf/
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dzie, okolice Luzina, 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, grzej-
nik 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, 4 
osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

sprzedam działkę budowlaną Kębłowo 
Nowowiejskie, 3km od Lęborka 1033 m, 
cena 59 000, tel. 602 306 210

poszukuję wynająĆ

szukam do wynajęcia 2 pokojowe miesz-
kanie (samodzielne), W-wo, tel. 663 253 
846

wynajmę

odnajmę niedrogo garaż/do remontu/ 
z działką o pow. 616 m2, Reda 12 Marca, tel. 
602 306 210

rumia, pokój do wynajęcia, tel. 694 642 
709

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 
55 29

skup mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

kupię działki, grunty za gotówkę, tel. 602 
306 210

MOTORYZACJA

sprzedam

jawa 50/ Typ 223, 43 lat, 2T, 2 os. ,czer-
wono-kremowa, cena 1888 zł, Tczew, tel. 
574 797 077

jawa 172, 1964 r. silnik w maku, do reno-
wacji, motor, cena 2888 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

jawa 172, 1958 r. cała kompletna, do reno-
wacji, cena 4433 zł, Tczew, tel. 574 797 077

citroen C5 III, 2008 r., sedan, 2000 tdi, 
przebieg 205 000 km, cena 17 000 zł, tel. 
602 496 139

kupię

skup, złomowanie aut, kasacja aut, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

porady z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 677 
01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-

tem, 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 Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

profesjonaLna fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plener

owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213

RÓŻNE

sprzedam drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

mikser cukierniczy do ciasta, tel. 694 642 
709

oddam tapczan młodzieżowy w bardzo 
dobrym stanie, 180x100 za darmo, tel. 503 
923 874

piec cukierniczy, tel. 694 642 709

sprzedam mieszankę zbożową, owies 
i słome kostka, tel. 733 760 434

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
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Kluby sportowe z dofinansowaniem

Dzięki ich zaangażowaniu oraz hojno-
ści udało się zebrać 2 tys. zł na leczenie 

niespełna 2-letniej Tosi.
Zasady wyzwania Gaszyn Challenge 

nie są skomplikowane. Wystarczy zrobić 
10 pompek lub przysiadów, a następnie 

wpłacić co najmniej 5 złotych na leczenie 
dziecka cierpiącego na rdzeniowy zanik 
mięśni. Całość należy sfilmować, a po 
wykonaniu zadania można nominować 
do udziału kolejne trzy osoby, firmy lub 
instytucje.

Akcję zapoczątkował strażak Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Gaszyna, 
a obecnie objęła ona niemal całą Pol-
skę. W regionie wyzwanie podjęli m.in. 
urzędnicy z Redy, którzy przekazali 
wsparcie finansowe na terapię genową 
18-miesięcznej Tosi z Gdyni. Do tego 
samego nominowali przedstawicieli 
Urzędu Miasta w Rumi.

Burmistrz Michał Pasieczny przyjął 
wyzwanie i zaprosił do udziału w akcji 

wszystkich chętnych. Na apel odpowie-
dzieli m.in. mieszkańcy, policjanci, straż-
nicy miejscy, strażacy, radni, urzędnicy, 
a także Rugby Club Arka Rumia, Orkan 
Rumia, Klub Karate „Sakura”, CrossBox 
Kaszuby, Akademia Piłki Siatkowej Ru-
mia, MDK Rumia oraz MOSiR Rumia.

- Dziękujemy bardzo Redzie za nomi-
nację. Rumia pomaga, Rumia dzieli się 
dobrem. Graliśmy dla Tosi - jedni robi-
li pompki, inni przysiady, ale wszyscy 
wrzucali złotówki do puszki – powie-
dział Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- Bardzo dziękujemy za ogromny odzew 
i nominujemy nasze miasto partnerskie 
Dęblin oraz gminę Kosakowo.

/raf/

Dołączyli do wyzwania, 
pompowali dla Zosi
POMOC | Policjanci, strażnicy miejscy, strażacy, sportowcy, społecznicy oraz przedstawiciele 
władz miasta - łącznie prawie 150 osób spotkało się, by uczestniczyć w Gaszyn Challenge. 
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Podróż mieszkańca Rumi rozpoczęła się 13 
lipca na terenie Nadleśnictwa Woziwoda, 
gdzie pomyślnych wiatrów życzył mu wice-
burmistrz Piotr Wittbrodt.
Pochodzący z Rumi podróżnik na co dzień 
studiuje prawo i kryminologię na Uni-
wersytecie Gdańskim. Jest wieloletnim 
uczestnikiem Ogólnopolskiego Młodzie-
żowego Turnieju Turystyczno-Krajoznaw-
czego PTTK. W wolnych chwilach prze-
mierza Polskę – pieszo oraz na rowerze.
Tym razem rumianin postanowił spróbować 
swoich sił na wodzie. Ma szansę zostać 
drugą osobą w historii, która przepłynie 
kajakiem Wartę pod prąd oraz pierwszą, 
która połączy to w jednej wyprawie z prze-
płynięciem prawie całej Wisły. Samodzielne 
pokonanie ponad 2000 kilometrów, w tym 
regularne przełamywanie silnego nurtu 

rzeki, to jednak ogromny wysiłek fizyczny. 
Ta ciągła próba siły mięśni i hartu ducha 
potrwa co najmniej kilka tygodni – tyle ma 
zająć Jackowi Pałubickiemu dotarcie do 
celu.
Motywacją dla podróżnika nie jest jednak 
zapisanie się w Księdze Rekordów Guinnes-
sa, a rozpropagowanie zbiórki pieniędzy na 
rzecz Domu Samotnej Matki w gdańskim 
Matemblewie, który zapewnia wielu kobie-
tom pomoc bytową, psychologiczną, a także 
perspektywę zawodową i bezpieczeństwo. 
Jak podkreśla rumianin, poprzez swój wysi-
łek chce umożliwić poprawienie warunków 
życia mam oraz dzieci stawiających swoje 
pierwsze kroki. 
Honorowy patronat nad eskapadą objął 
burmistrz Michał Pasieczny. 
/raf/

płynie po rekord guinessa i chce pomóc
rumia | aż 7 rzek, 11 województw i 2049 kilometrów – tak wygląda trasa kajakowej wyprawy 
jacka pałubickiego, który chce w ten sposób zebrać środki finansowe na remont domu 
samotnej matki w gdańsku. kajakarz niedawno wyruszył, podróż potrwa kilka tygodni.

fot. UM Rumia

Niedawno podsumowano programy dotacyjne, re-
alizowane przez Ministerstwo Sportu. W tym roku 
MS wsparło lokalne kluby sportowe i stowarzysze-
nia w Pomorskiem kwotą ponad 3 mln złotych.

- W latach 2016-2020 przeznaczyliśmy na wspar-
cie inwestycji w infrastrukturę sportową w tym 
regionie blisko 109 milionów złotych - zaznaczyła 
minister Danuta Dmowska - Andrzejuk.

- Bardzo się cieszę, że kluby mogą się rozwijać. 
Sport wychowuje, uczy współpracy i przestrzega-
nia reguł - podkreślił wojewoda Dariusz Drelich. 
- Inwestowanie w infrastrukturę przynosi ogromne 
korzyści. W województwie pomorskim powstają 
nowoczesne obiekty, dzięki którym wiele dziedzin 
sportu może się rozwijać i doskonalić.

Z powiatu wejherowskiego dofinansowanie 
otrzymali: Uczniowski Klub Sportowy „Jedyn-
ka” Reda, Uczniowski Klub Sportowy „Tri-Team” 

Rumia, Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, 
Uczniowski Klub Sportowy Kielno, Akademia 
Piłki Siatkowej Rumia, Ludowy Zespół Sporto-
wy Dragon Bojano, Wejherowska Akademia Pił-
ki Nożnej „Błękitni” Wejherowo, Klub Sporto-
wy „Sokół” Bożepole Wielkie, Uczniowski Klub 
Sportowy „Jedenastka”, Rumski Klub Sportowy, 
Uczniowski Klub Sportowy ZSO Rumia, Klub 
Sportowy Karate „Sakura” z Rumi, Gminny Klub 
Sportowy „Barca” w Bolszewie, Uczniowski Klub 
Sportowy „Szóstka” Wejherowo, Taneczny Klub 
Sportowy „Creative Dance” Rumia, Akademia 
Piłkarska Karola Piątka w Luzinie, Uczniowski 
Klub Sportowy „Dragon” Bojano, Katolicki Klub 
Sportowy Orle, UKS „Siódemka” Rumia, Rugby 
Club Arka Rumia, Miejski Klub Sportowy Orkan 
Rumia, KS Wejher Wejherowo. 

/raf/

DOTACJE | Kluby i stowarzyszenia sportowe otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. W tym 
gronie znalazły się także kluby działające na terenie powiatu wejherowskiego, m.in. z naszego miasta. 


