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Rumia w czeRwonej stRefie!

Nauczanie zdalne, zamknięte siłownie i baseny, lokale 
gastronomiczne czynne maksymalnie w godzinach 6-21, 
zakaz organizacji wesel i innych uroczystości rodzinnych 
– to główne zmiany, jakie zostały wprowadzone przez 
rząd. Obostrzeń jest więcej i są związane z tym, że Rumia 
została zaliczona do strefy czerwonej.
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Strażnicy o bezpieczeńStwie

Jak radzić sobie z zagrożeniem 
epidemicznym? O tym dyskuto-
wali na specjalnie zwołanej kon-
ferencji przedstawiciele Straży 
Gminnych i Miejskich z całego 
Pomorza. W konferencji wzięli 
udział przedstawiciele 17 Straży 
Gminnych i Miejskich  
str. 2

otwarcie na inweStorów

O tym, jak wiele pożytku przynie-
sie budowa tej ulicy, mówiło się od 
lat. Zapowiadano, że jej budowa 
spowoduje otwarcie terenów in-
westycyjnych w mieście. I to stało 
się faktem - w środę, 23 września, 
nastąpiło oficjalne oddanie do 
użytku zakończonej inwestycji.
str. 3
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Przedsięwzięcie zostało zapoczątkowa-
ne przez spółkę Rumia Invest Park, a jego 
głównym zadaniem jest skupienie przed-
stawicieli różnych sektorów, którzy chcą 
uczestniczyć w budowie farm wiatrowych 
w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

Pomorska inicjatywa ma przygotować re-
gion do skali wyzwań związanych z budową 
około 6-gigawatowych farm wiatrowych, 
które mają powstać do 2030 roku. Podpisu-
jące dokument strony zadeklarowały współ-
pracę i wymianę dobrych praktyk – przede 
wszystkim w obszarach umożliwiających 

wsparcie przedsiębiorców, rozwój kontaktów 
gospodarczych, przygotowanie kadry, wyko-
rzystanie potencjału badawczo-rozwojowe-
go, a także budowę świadomości społecznej.

Wśród sygnatariuszy (podpisanie deklara-
cji miało miejsce w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Pomorskiego) znaleźli 
się włodarze województwa i lokalnych sa-
morządów, a także przedstawiciele uczelni 
wyższych, organizacji branżowych, sektora 
edukacji oraz przedsiębiorcy. Inicjatywa 
pozostaje jednak otwarta na wszystkie pod-
mioty, które chcą uczestniczyć w tworzeniu 

nowego sektora. Budowa farm wiatrowych 
stanowi ogromne wyzwanie, a powodzenie 
przedsięwzięcia w dużej mierze zależy od 
przygotowania regionu pomorskiego, który 
będzie miejscem głównych inwestycji.  

– Na rodzącą się branżę spoglądamy 
z perspektywy regionalnej. Chcemy, żeby 
pomorskie podmioty uczestniczyły w łań-
cuchu dostaw i żeby w naszym regionie 
powstawały atrakcyjne miejsca pracy 
związane z tym sektorem. Skala planowa-
nych inwestycji to wielka szansa na rozwój 
gospodarczy Pomorza i – co dla nas bardzo 
istotne – rozwój w innowacyjnym sektorze 
odnawialnych źródeł energii – powiedział 
Leszek Bonna, wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego.

Jednym z zamierzeń pomorskiej inicjatywy 
jest również przygotowanie kadr niezbędnych 
do budowy i obsługi farm wiatrowych mają-
cych się pojawić już w 2025 roku. W tym celu 
na terenie Rumi powstanie Centrum Kompe-
tencji Morskiej Energetyki Wiatrowej, które, 
jako miejsce specjalistycznych szkoleń i zdo-
bywania niezbędnych uprawnień, pozwoli 
polskim firmom budować łańcuch dostaw, 
bazując na lokalnych zasobach.

– Wiążemy swój rozwój z branżą mor-
skich farm wiatrowych na Bałtyku. In-
westorom oferujemy nasze tereny prze-
mysłowe zlokalizowane w sąsiedztwie 
gdyńskiego portu. Jesteśmy zdetermino-
wani do budowy Centrum Kompetencji 
Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jest to 
jeden z naszych priorytetowych projektów. 
Stworzymy centrum, które będzie szkolić 

kadry niezbędne do budowy farm wiatro-
wych oraz ich utrzymania – podkreślił Mi-
chał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku 
może być jedną z największych inwestycji 
w historii polskiego przemysłu energetycz-
nego. Warte miliardy złotych przedsięwzię-
cie z biegiem lat ma zaspokoić nawet 20% 
krajowego zapotrzebowania na energię. 
Wyliczenia ekspertów pokazują, że zainsta-
lowanie morskich farm wiatrowych o mocy 
6 gigawatów do 2030 roku stworzy 77 tysię-
cy miejsc pracy w całym kraju i wygeneruje 
około 60 miliardów złotych wartości doda-
nej do PKB. Będą to inwestycje warte mi-
liardy złotych, do zrealizowania których po-
trzebny jest odpowiedni port oraz rozległe 
zaplecze przemysłowo-usługowe na lądzie.

Do gdyńskiego portu wpływać będą 
elementy konstrukcyjne – tam będą też 
składane i stamtąd wypłyną, by ostatecz-
nie stanąć w morzu. Z kolei na terenie 
okolicznych gmin mogą funkcjonować za-
kłady produkujące najróżniejsze materiały 
na potrzeby farm wiatrowych oraz firmy 
obsługujące budowę. W wieloletniej per-
spektywie udział w tak ogromnym przed-
sięwzięciu zapewni rozwój całego regionu, 
który będzie zaangażowany w proces bu-
dowy, eksploatacji oraz późniejszy serwis 
morskich farm wiatrowych.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na 
2022 rok, a związane z tym prace oraz ob-
sługa serwisowa będą realizowane nieprze-
rwanie przez co najmniej 18 lat.

/raf/

Fermy wiatrowe na Bałtyku. Deklaracja podpisana
EnErgEtyka | Deklaracja powołania inicjatywy „Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku” podpisana! To ważny krok w kierunku budowy takich elektrowni.

Polub nas
na facebook’u!
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Stan zagrożenia epidemicznego dla wielu 
służb jest okresem wzmożonej aktywności 
i odpowiedzialności. 25 września w Staro-
gardzie Gdańskim odbyła się na ten temat 
Konferencja Komendantów Straży Gmin-
nych i Miejskich Województwa Pomor-
skiego oraz Unii Metropolii Polskich.

W konferencji wzięli udział przedsta-
wiciele 17 Straży Gminnych i Miejskich: 

z Gdańska, Sopotu, Szczecina, Włady-
sławowa, Rumi, Pruszcza Gdańskiego, 
Pelplina, Kościerzyny (Gmina i Miasto), 
Słupska (Gmina i Miasto), Lęborka, Wej-
herowa, Kwidzyna, Kartuz, Chojnic oraz 
Starogardu Gdańskiego. Uczestników 
konferencji przywitała Prefekt Straży 
Gminnych i Miejskich Województwa Po-
morskiego, Zastępca Komendanta Straży 

Miejskiej w Starogardzie Gdańskim Kry-
styna Kwidzińska-Kulas.

– W imieniu wszystkich zebranych tu-
taj strażników dziękuję za zaproszenie do 
tak pięknego, intensywnie zmieniającego 
się i rozwijającego miasta, jakim niewąt-
pliwie jest Starogard Gdański. Podziwiam 
obecnego prezydenta Janusza Stankowia-
ka, który z wielką konsekwencją realizu-

je wszystkie cele, jakie wyznaczył sobie 
najpierw na pierwszą, a potem na drugą 
kadencję. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest 
z nami jego zastępca ds. techniczno-inwe-
stycyjnych Tadeusz Błędzki. Pełni niełatwą 
rolę, ale radzi sobie z nią doskonale, bo 
samorządowcem jest od lat – na początku 
konferencji powiedział Prefekt Krajowej 
Rady Komendantów Straży Miejskich 
i Gminnych Rzeczpospolitej Polskiej, Ko-
mendant Straży Miejskiej w Częstochowie 
Artur Hołubiczko.

Od lewej: Zastępca Prezydenta Miasta 
Starogard Gdański ds. Techniczno-Inwe-
stycyjnych Tadeusz Błędzki; Komendant 
Straży Miejskiej w Rumi Roman Świrski; 
Prefekt Krajowej Rady Komendantów 
Straży Miejskich i Gminnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej, Komendant Straży Miej-
skiej w Częstochowie Artur Hołubiczko 
oraz Prefekt Straży Gminnych i Miejskich 
Województwa Pomorskiego, Zastępca Ko-
mendanta Straży Miejskiej w Starogardzie 
Gdańskim Krystyna Kwidzińska-Kulas.

– Takie spotkania jak to są okazją do wy-
miany doświadczeń, rozmów, zdobywania 
nowej wiedzy, która zawsze jest pożądana 
i potrzebna. Tym bardziej teraz, kiedy ży-
jemy w czasach wielkiej niepewności zwią-
zanej z zagrożeniem epidemicznym. Życzę 
owocnych obrad – mówił Zastępca Prezy-
denta Miasta Starogard Gdański ds. Tech-
niczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Konferencja stała się też doskonałym 

momentem na nadanie Krzyża Zasługi 
Romanowi Świrskiemu. To zaszczytne 
wyróżnienie przyznaje Krajowa Rada 
Komendantów Straży Miejskich i Gmin-
nych Rzeczpospolitej Polskiej. Roman 
Świrski otrzymał je za zasługi dla ochrony 
porządku publicznego i bezpieczeństwa 
oraz wieloletnią, wzorową pracę w Straży 
Miejskiej w Rumi. Akt nadania Krzyża 
Zasługi wręczył mu wiceprezydent Tade-
usz Błędzki. Krzyż Zasługi osobiście przy-
piął Prefekt Krajowej Rady Komendantów 
Straży Miejskich i Gminnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej Artur Hołubiczko.

Wiceprezydent Starogardu Gdańskiego 
Tadeusz Błędzki wręcza Komendanto-
wi Straży Miejskiej w Rumi Romanowi 
Świrskiemu Akt Nadania Krzyża Zasługi 
przyznawanego przez Krajową Radę Ko-
mendantów Straży Miejskich i Gminnych 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Poza dyskusją na temat zagrożenia epide-
micznego, podczas spotkania omówiono 
także przebieg i wyniki kontroli prowa-
dzonych w Strażach Gminnych i Miejskich 
Województwa Pomorskiego; zamierze-
nia rządowe dotyczące zmian prawnych 
związanych z formacją Straży Miejskich 
i Gminnych; sposoby na wykorzystanie 
antynarkotykowej walizki edukacyjnej 
w działaniach profilaktycznych, a także 
główne zadania Eko Patrolu, czyli nowego 
referatu Straży Miejskiej w Gdańsku.

/opr. raf/

Komendanci miejscy i gminni 
o bezpieczeństwie

POMOrZE | Jak radzić sobie z zagrożeniem epidemicznym? O tym dyskutowali na specjal-
nie zwołanej konferencji przedstawiciele Straży Gminnych i Miejskich z całego Pomorza. 
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Rumia i cały powiat wejheRowski w czeRwonej stRefie!

Nowa Kazimierska – bo o tej ulicy 
mowa – to świeżo wybudowany układ 
drogowy, który skomunikował tereny 
inwestycyjne Rumi z drogą wojewódzką 
numer 100. Przedsięwzięcie spowodowa-
ło, że obszar ten stał się już teraz bazą dla 
kilku dużych firm, a kolejne przymierza-
ją się do budowy swoich siedzib.

W uroczystym otwarciu Nowej Kazi-
mierskiej uczestniczyli Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi, wicestarosta Jacek 
Thiel, Agnieszka Rodak, prezes spółki 
Rumia Invest Park, zastępca wójta gm. 
Kosakowo Marcin Kopicki, wiceprezes 
zarządu Agencji Rozwoju Pomorza Piotr 
Ciechowicz, starszy Cechu Rzemiosł 
w Rumi Andrzej Wandtke, przedstawi-
ciele wykonawcy, Portu Gdynia, Regio-
nalnej Izby Przedsiębiorców „Norda”, 
przedsiębiorcy i inwestorzy, radni po-
wiatowi i miejscy i wielu innych. 

Jak podkreśla burmistrz Pasieczny, 
Nowa Kazimierska to nie tylko ulica, ale 
i cała infrastruktura. Oprócz nowej drogi 
o bardzo wysokich parametrach i chod-
ników zbudowano tu ścieżki rowerowe, 
przystanki autobusowe (niedługo plano-
wane jest tu uruchomienie komunikacji 
miejskiej, co pozwoli przyszłym pracow-
nikom firm na dogodny dojazd do pracy 
i powrót do domów), oświetlenie, itd. 

- Już teraz zaufało nam kilka firm, a kilka 
kolejnych podpisało umowy przedwstęp-

ne – mówi Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Mamy ponad 15 ha gruntów już 
w procesie przygotowawczym, w fazie 
prac koncepcyjnych i projektowych, wy-
dawania decyzji środowiskowych a na-
wet pozwoleń na budowę. A zatem już 
niedługo na tym terenie nastąpi znacząca 
zmiana. W ciągu ok. 3 lat może tu zostać 
wygenerowanych nawet 2 – 3 tysiące no-
wych miejsc pracy! Dla naszego miasta, 

gdzie mamy obecnie ok. 8 tys. miejsc 
pracy, to gigantyczny, skokowy wzrost. 
Dynamicznie przyrastająca liczba miesz-
kańców daje firmom perspektywy, aby 
mieć solidnych pracowników.  

Budowa ulicy Nowej Kazimierskiej kosz-
towała ponad 15 milionów złotych, a za re-
alizację tej inwestycji odpowiadała spółka 
Rumia Invest Park. Głównym celem przed-
sięwzięcia było przygotowanie gruntów 

pod działalność przemysłowo-usługową. 
Są to tereny zlokalizowane przy ulicy Ka-
zimierskiej oraz Żołnierzy I Dywizji Woj-
ska Polskiego. Z 26 hektarów, które jeszcze 
do niedawna były na sprzedaż, pozostało 
mniej niż 40%. Kolejne firmy budują tu 
swoje siedziby, zapewniając setki nowych 
miejsc pracy mieszkańcom Rumi i okolic. 
Inwestycja jest więc istotna nie tylko z per-
spektywy miasta, ale i całego regionu.

Pierwsze działania w tym kierunku zo-
stały podjęte w 2017 roku – to właśnie 
wtedy Rada Miejska Rumi zdecydowała 
o powołaniu Rumia Invest Park. 

- Początkowo nie wszyscy wierzy-
li, że damy radę, ale udało się – mówi 
Agnieszka Rodak, prezes spółki Rumia 
Invest Park. - Cały czas działamy i wi-
tamy kolejnych inwestorów w naszym 
mieście. Muszę podkreślić bardzo do-
brą współpracę z gminami ościenny-
mi, między innymi z gminą Kosakowo, 
z gdyńskim portem i wieloma innymi 
podmiotami. Bez tej pracy zespołowej 
tego wszystkiego by nie było. 

O ogromnym znaczeniu zrealizowanej 
inwestycji mówi też wicestarosta powiatu 
wejherowskiego. 

- Zakończenie tej inwestycji to bardzo 
ważne wydarzenie nie tylko dla miasta 
Rumi, ale dla całego regionu – podkre-
śla Jacek Thiel, wicestarosta wejherow-
ski. - Otwarcie Nowej Kazimierskiej to 
tak naprawdę rozpoczęcie kolejnych 
inwestycji przez inwestorów, którzy już 
teraz wykupili większość tych terenów. 
Gratuluję władzom miasta przemyślanej 
polityki inwestycyjnej. 

- Zależy nam na tym, aby w naszym mie-
ście kwitła przedsiębiorczość i aby Rumia 
rozwijała się – podsumowuje burmistrz 
Michał Pasieczny. 

Rafał Korbut
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Miasto otwiera się na inwestorów
InwEstycjE | O tym, jak wiele pożytku przyniesie budowa tej ulicy, mówiło się od lat. Zapowiadano, że jej budowa spowoduje otwarcie terenów inwe-
stycyjnych w mieście. I to stało się faktem - w środę, 23 września, nastąpiło oficjalne oddanie do użytku zakończonej niedawno inwestycji.

PanDEMIa | Nauczanie zdalne, zamknięte siłownie i baseny, lokale gastronomiczne czynne maksymalnie w godzinach 6-21, zakaz 
organizacji wesel i innych uroczystości rodzinnych – to główne zmiany, jakie zostały wprowadzone przez rząd.

Obostrzeń jest więcej. Są one związane 
zarówno ze zmianami wprowadzo-
nymi przez rząd, jak również z faktu, 
że Rumia (podobnie jak cały powiat 
wejherowski) została zaliczona do 
strefy czerwonej, w której obowiązują 
najostrzejsze restrykcje. 

najważniejsze zmiany 
obowiązujące od soboty 
17 paździeRnika w stRefie 
czeRwonej:
- ograniczenie maksymalnej liczby 
klientów w placówkach handlowych 
do 5 osób na 1 kasę, a w przypadku 
sklepów o powierzchni powyżej 100 m 
kw. limit to 1 osoba na 15 m kw.

- ograniczenie maksymalnej liczby 
uczestników uroczystości religijnych 
do 1 osoby na powierzchnię 7 m kw.
- ograniczenie maksymalnej liczby 
uczestników zgromadzeń publicznych 
do 10 osób
- w szkołach wyższych oraz ponad-
podstawowych obowiązuje nauczanie 
wyłącznie w trybie zdalnym (z wyłącze-
niem zajęć praktycznych)
- od poniedziałku 19 października obo-
wiązuje całkowity zakaz organizacji im-
prez okolicznościowych (wesela i inne)

ponadto w stRefie czeRwonej 
obowiązują pozostałe zasady 
bezpieczeństwa stRefy żółtej:
- lokale gastronomiczne mogę być 
otwarte w godz. 6:00-21:00. Zajęty 
może być co drugi stolik. Po godz. 
21:00 wyłącznie możliwość zamówienia 
posiłków na wynos
- w transporcie publicznym zajętych 
może być maksymalnie 50 proc. miejsc 
siedzących lub 30 proc. wszystkich 
miejsc
- wydarzenia sportowe mogą odbywać 
się wyłącznie bez udziału publiczności
- w wydarzeniach kulturalnych może 
uczestniczyć maksymalnie 25 proc. 
publiczności
- zawieszona została działalność base-
nów, aquaparków i siłowni
- nadal jest obowiązek zasłaniania 

ust i nosa we wszystkich miejscach 
publicznych (w sklepach, budynkach 
użyteczności publicznej, komunikacji 
zbiorowej, a także na ulicach, w miej-
scach ogólniedostępnych pod gołym 
niebem a także w prywatnych samo-
chodach, o ile podróżujemy z osobami, 
z którymi nie mieszkamy na co dzień. 
Rząd apeluje ponadto, aby ograni-
czyć do minimum przemieszczanie 
się. Wszelkie wyjazdy należy odłożyć 
i przemieszczać się tylko w przypadku 
konieczności załatwienia niezbęd-
nych spraw. Na razie co prawda żadne 
ograniczenia w tej kwestii nie zostały 
wprowadzone, ale rząd nie wyklucza 
takiej możliwości. 

ponownie wpRowadzono godziny 
dla senioRów: 
Pomiędzy godz. 10 a 12 zakupy mogą 
zrobić wyłącznie osoby powyżej 60 
roku życia. Ale uwaga – nie dotyczy to 
wszystkich sklepów, a jedynie takich, 
w których  „przeważająca działalność” 
polega na sprzedaży: żywności (sklepy 
spożywcze), produktów kosmetycz-
nych, artykułów toaletowych, środków 
czystości (drogerie) oraz produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych 
(apteki).
Godziny dla seniorów nie obowiązują 
w weekendy. 
/raf/

W Pomorskiem połowa łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koro-
nawirusem jest już zajęta, brakuje też lekarzy do opieki nad tymi cho-
rymi. Tymczasem, według Ministerstwa Zdrowia, w Polsce nie brakuje 
ani łóżek, ani respiratorów. 

W województwie pomorskim gwałtownie rośnie liczba zakażeń, któ-
rych wskaźnik w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnich 
dniach osiągnął najwyższą w Polsce wartość: 59,6. Tymczasem system 
ochrony zdrowia jest na granicy wydolności. Podmioty lecznicze wo-
jewództwa dysponują obecnie 298 łóżkami dla pacjentów chorych na 
COVID-19, z czego ponad połowa (168) jest już zajęta. Do zapewnie-
nia opieki kolejnym pacjentom potrzeba, co najmniej 30 lekarzy, któ-
rych obecnie nie ma w placówkach dedykowanych zwalczaniu wirusa 
SARS-CoV-2, a z doświadczeń wynika, że delegowanie przez wojewo-
dę lekarzy z innych placówek jest w dużej części nieskuteczne.

Jeszcze bardziej dramatycznie wygląda obsada łóżek intensywnej 
terapii, gdyż na 30 miejsc w skali województwa, obecnie praktycznie 
wszystkie są zajęte, a zapewnienie ciągłości obsady jest organizowane 
przez zarządy szpitali niejednokrotnie z dnia na dzień.

- Jeśli dzienna liczba zachorowań utrzyma się na obecnym poziomie, 
to już za kilka dni szpitale przestaną przyjmować pacjentów z powodu 
braku personelu – ostrzegają wprost pomorscy samorządowcy.

Samorządowcy apelują m.in. o pilne podjęcie – na szczeblu ogólno-
polskim – działań dotyczących polepszenia dostępu do szczepionek 
przeciwko grypie dla seniorów i grup zawodowych, które ze względu 
na kontakt z innymi ludźmi są szczególnie narażone na zachorowania. 
Domagają się również zwiększenia liczby wykonywanych testów i regu-
larnego testowania grup szczególnie narażonych na zakażenie. Autorzy 
apelu zwracają też uwagę na brak lekarzy i personelu medycznego. 

Pod listem do premiera Mateusza Morawieckiego podpisali się: mar-
szałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska 
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek, starosta chojnicki Marek Szczepański, staro-
sta człuchowski Aleksander Gappa, starosta kwidzyński Jerzy Godzik, 
starosta pucki Jarosław Białk i starosta malborski Mirosław Czapla.

/raf/

Brak lekarzy i leków
POMOrZE | Samorządowcy zaapelowali do rządu Mateusza Mora-
wieckiego o podjęcie zdecydowanych działań w ochronie zdrowia.
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Droga Trzech Powiatów coraz bliżej
InwEstycjE | Władze Rumi, Gdyni i gminy Kosakowo podpisały porozumienie o partnerstwie w realizacji budowy Drogi Trzech Powiatów. 

W Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Kaszubskiego Cen-
trum Chorób Serca i Naczyń w szpitalu w Wejherowie, 
po raz pierwszy wykonano dwa zabiegi przezskórnej 
naprawy zastawki mitralnej systemem MitraClip. Pa-
cjenci szpitala - 76-letni mężczyzna i 81-letnia kobieta 
- czują się dobrze.
Pierwszemu zabiegowi poddano 76-letniego pacjenta 
z ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej będącą 
wynikiem zaawansowanej choroby wieńcowej. Chorego 
konsultowano w ramach miejscowej kardiogrupy, tzw. 
Heart Team, w skład której wchodzą kardiochirurdzy, 
kardiolodzy, anestezjolodzy oraz specjaliści obrazo-
wania serca. Ze względu na liczne obciążenia, pacjent 
został zdyskwalifikowany z klasycznego zabiegu ope-
racyjnego. Jednak stan ogólny chorego był poważny, 
a układ krążenia bardzo niestabilny, dlatego zdecydo-
wano o postępowaniu ratunkowym z wykorzystaniem tej 
alternatywnej metody leczenia.
- Zabieg nie wymaga otwierania klatki piersiowej i pole-
ga na przezskórnym i przeznaczyniowym (po nakłuciu 
żyły w pachwinie) wprowadzeniu do serca specjalnie za-
projektowanej zapinki mającej za zadanie uszczelnienie 
niedomykalnej zastawki mitralnej – tłumaczy dr n. med. 
Łukasz Lewicki, kierownik Pracowni Kardiologii Inwazyj-
nej. - Kontrola w trakcie procedury jest prowadzona za 
pomocą zaawanasowanych technik obrazowania, w tym 
nowoczesnej echokardiografii trójwymiarowej.
Drugi zabieg wykonano u 81-letniej mieszkanki Gdy-
ni. Pacjenci czują się dobrze, a echokardiograficzna 
kontrola pozabiegowa wykazała prawidłowe położenie 
wprowadzonych zapinek.  /raf/

innowacyjne zabiegi
zdRowie | nowe zabiegi nieoperacyjnej naprawy zasta-
wek serca po raz pierwszy wykonano w kaszubskim 
centrum chorób serca i naczyń w wejherowie.

fot. Szpitale Pomorskie

ReKlaMa U/2020/PR

Tzw. „Droga Trzech Powiatów” ma połączyć 
ul. Pucką w Gdyni z ul. Żołnierzy I Dywizji 
Wojska Polskiego w Rumi. Inwestycja jest nie-
zbędna do skomunikowania kilkuset hektarów 
terenów przemysłowo-usługowych, które znaj-
dują się w obszarze Doliny Logistycznej, będącej 
naturalnym zapleczem dla Portu Gdynia. Droga 
Trzech Powiatów, wraz z Drogą Czerwoną, sta-
nowią więc niezbędny do zapewnienia odpływu 
towarów i usług układ komunikacyjny.

Droga Trzech Powiatów miałaby przebiegać 
po, obecnie częściowo niedostępnej dla użyt-
kowników, tzw. „popiołówce” – drodze tech-
nicznej należącej do spółki PGE Energia Ciepła. 
Przygotowania do realizacji tej inwestycji na-
brały realnych kształtów w 2017 roku, wówczas 
pięć samorządów – Gdynia, Rumia, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, Starostwo Powiatowe 
w Pucku oraz gmina Kosakowo – zobowiązało 
się m.in. do pokrycia kosztów wykonania do-

kumentacji technicznej oraz podjęcia wspól-
nych starań o dofinansowanie budowy drogi. 
Kolejnym krokiem jest podpisane niedawno 
porozumienie, którego celem jest ustalenie za-
sad współpracy pomiędzy samorządami oraz 
rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem 
obszernej dokumentacji koncepcyjnej. Liderem 
projektu jest Rumia.

Droga Trzech Powiatów będzie stanowić nowe 
połączenie w kierunku Półwyspu Helskiego, a po 
wybudowaniu Drogi Czerwonej stanie się istot-
nym elementem połączeń drogowych komuni-
kujących północne gminy z siecią dróg ekspre-
sowych. Odciąży także najczęściej uczęszczane 
dotychczas połączenia, takie jak: Dąbrowskiego 
– Hutnicza czy Sobieskiego – Morska. W ramach 
inwestycji powstanie także ścieżka rowerowa, 
która będzie najszybszym i najbezpieczniejszym 
połączeniem rowerowym z Gdynią.

/raf/



– W 2011 r. na mocy zapisu testamento-
wego do wejherowskiego muzeum trafiła 
bogata spuścizna profesora Gerarda La-
budy. Licząca ponad 26 tys. woluminów 
biblioteka oraz bogate archiwum, a także 
liczne pamiątki, m.in. medale i odznacze-
nia przekazane przez profesora, stały się 
podstawą działań do utworzenia Książni-
cy prof. Gerarda Labudy – wyjaśnia Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius.

Od momentu pozyskania zbiorów prof. 
Labudy rozważane były kolejne możliwo-
ści lokalizacji budynku.

W 2015 r. Powiat Wejherowski podjął sta-
rania o adaptację budynków przy Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie na bibliotekę, która 
pozwoliłaby na umieszczenie zasobów pro-
fesora w jednym miejscu oraz dała możli-
wość poznania dorobku naukowca i hi-
storii Kaszub szerszemu gronu odbiorców. 
Wynikiem tych starań było otrzymanie od 
Miasta Wejherowa budynków usytuowa-
nych przy ulicy Zamkowej w Wejherowie 
– mówi Wicestarosta Jacek Thiel.

Na bazie tych dwóch budynków pocho-
dzących z II połowy XIX w., które były 
pozostałościami oficynowej zabudowy 
towarzyszącej Pałacowi Przebendow-
skich i Keyserlingków, a także współ-
tworzyły zabytkowe założenia pałacowo-
parkowe w Wejherowie, powstał projekt 
autorstwa arch. Wojciecha Pomierskiego, 
polegający na dobudowaniu nowego bu-
dynku stanowiącego jedną całość wraz 
z adaptowanymi budynkami przy ul. 
Zamkowej w Wejherowie.

W lipcu 2016 r. projekt pn. „Utwo-
rzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy 

jako unikatowego zbioru dziedzictwa 
kulturowego Pomorza poprzez ada-
ptację budynków Zespołu Pałacowo-
Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki  Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby 
obsługi ruchu turystycznego regionu”, 
dofinansowany został z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–2020 w kwo-
cie blisko 1,4 mln zł.

Na początku 2017 r. samorząd otrzymał 
dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w wysokości 520 tys. zł, 
na roboty związane z utworzeniem Książ-
nicy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie.

Prace budowlane rozpoczęły się w po-
łowie 2017 r. i zakończyły w 2019 r. 
Następnie prowadzone były roboty wy-
kończeniowe, aranżacja wnętrz i przygo-
towanie wystaw. 

Dnia 1 października uroczyście otwar-

to Książnicę prof. Gerarda Labudy. 
– Książnica prof. Gerarda Labudy to 

nowa przestrzeń naukowo-edukacyjna 
w Wejherowie. Upamiętnia postać ho-
norowego obywatela Powiatu Wejhe-
rowskiego prof. Gerarda Labudy, wiedzę 
o nim oraz o dziedzictwie Kaszubów 
– mówiła podczas uroczystości Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. 

Podczas wydarzenia starosta podzię-
kowała ministrowi kultury, marszałkowi 

województwa oraz prezydentowi Wejhe-
rowa za wsparcie i pomoc finansową przy 
realizacji projektu.

Książnica przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności turystycznej Pomorza. Bę-
dzie centrum upowszechniania wiedzy 
i informacji na temat kultury, tradycji i hi-
storii Kaszub i Pomorza. Placówka, peł-
niąc funkcję kulturotwórczą organizować 
będzie wydarzenia kulturalne i spotkania 
propagujące lokalną kulturę, w tym wy-
stawy, konkursy, warsztaty oraz szkolenia. 

– Prof. Gerard Labuda mieszkając 
w Poznaniu zawsze podkreślał „Ja nie 
jestem Kaszubą z Poznania, ja jestem 
Kaszubą w Poznaniu”. Niech zbiory prze-
kazane przez profesora Gerarda Labudę 
będą wrotami do poznania Kaszub – po-
wiedział podczas otwarcia Książnicy Wi-
cestarosta Jacek Thiel.

Warto dodać, że Książnica powstała 
dzięki zaangażowaniu Starosty Wejherow-
skiego Gabrieli Lisius oraz zespołu: Wice-
starosty Jacka Thiela, Dyrektora MPiMKP 
Tomasza Fopke, starszego kustosza Działu 
Rękopisów i Starodruków w MPiMKP Ja-
niny Kurowskiej i Naczelnika Wydziału 
Rozwoju i Programów Europejskich w Sta-
rostwie Powiatowym Arkadiusza Szczygła.

Całkowite koszty inwestycyjne projektu 
zamknęły się kwotą 5.703.000 zł. 

Źródła finansowania przedsięwzięcia 
kształtują się następująco:

1) Wkład Powiatu Wejherowskiego 
3.490.000 zł

2) Dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020  1.352.000 zł,

3) Dotacja Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego - 520.000 zł;

4) Wkład własny Gminy Miasta Wej-
herowo, która była partnerem projektu 
- 341.000 zł.

Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Nowoczesność i tradycja. Otwarcie 
Książnicy prof. Gerarda Labudy

Przy ulicy Zamkowej w wejherowie uroczyście otwarto książnicę prof. gerarda Labudy. Obiekt powstał dla 
upamiętnienia postaci wybitnego kaszuby, historyka i mediewisty, który zostawił po sobie bogatą spuściznę. 
Łączny koszt inwestycji, która powstała przy wsparciu środków zewnętrznych, wyniósł blisko 6 mln zł.
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TOWaRZYSKIe: EXP.TOW.
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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

spRzedam pojemne meble do pokoju 
cena 1200 zł, Wejherowo, tel. 538 443 
446

lodówkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

spRzedam stół, ławę szwedzką roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci w wieku od 10 lat (autodracha) 
tel. 576 204 945

spRzedam drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

spRzedam chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, 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, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 900 
W, nowa, tel. 502 647 767

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

spRzedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

kupię

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

skup mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

do wynajęcia

Rumia pokój do wynajęcia, tel. 694 
642 709

MOTORYZACJA

spRzedam

skoda 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2323 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

Romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big Black/Blue, cena 1077 zł, po kolizji, 
Tczew, tel. 574 797 077

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

spRzedam tablet 2A7-30 Lenovo z etui, 
prawie nowy, 180 zł, tel. 501 276 279

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

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

RÓŻNE

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

Remonty kafelkowane, cekolowanie, 
malowanie, itp., przystępne ceny, tel. 
667 023 678

słoma owsiana sucha, 120x120 cena 
35 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

pług 4 skibowy stan dobry, cena 1150 
zł, Szemud, tel. 510 751 837

ziemniaki niesortowane 50 groszy, 
paszowe 30 gr, wineta, Szemud, tel. 510 
751 837

spRzedam kwiaty pokojowe i ogrodo-
we, wieloletnie oraz skalniaki od 10 zł 
szt., tel. 790 290 835

ubijaczka cukiernicza, mieszałka do 
ciasta, tel. 694 642 709

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

@expressy.pl
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W tym czasie, płynąc pod prąd, po-
konał ponad 2000 kilometrów, by pro-
pagować zbiórkę pieniędzy na remont 
Domu Samotnej Matki w Matemblewie. 
Tym samym rumski student i podróżnik 
ustanowił rekord Polski w przepłynięciu 
największej pętli kajakowej.

Samotna wyprawa Jacka Pałubickiego 
zakończyła się w 12 września na terenie 
tczewskiej przystani kajakowej. Młodego 
podróżnika witali „na mecie” przyjaciele, 
rodzina, przedstawiciele Domu Samot-
nej Matki w Gdańsku Matemblewie oraz 
Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi.

– Ponieważ byłem na starcie tej podró-
ży, nie mogło mnie zabraknąć również na 

mecie. Nie ukrywam, że kiedy żegnałem 
pana Jacka i życzyłem mu powodzenia, 
odczuwałem spore obawy. Nie martwi-
łem się o jego wytrzymałość czy tężyznę 
fizyczną, ale o warunki pogodowe i inne 
okoliczności, których nie da się przewi-
dzieć. Na szczęście udało się dotrzeć do 
celu, czego ogromnie gratuluję. Możemy 
być dumni, że mamy takiego mieszkańca 
– powiedział zastępca burmistrza.

Podróż mieszkańca Rumi rozpoczę-
ła się 13 lipca na terenie Nadleśnictwa 
Woziwoda. Student miał wówczas przed 
sobą 7 rzek, 11 województw i ponad 
2000 kilometrów do przepłynięcia ka-
jakiem – i to pod prąd. Motywacją do 

takiego wysiłku było promowanie ro-
dzinnych wartości oraz charytatywnej 
zbiórki, co ostatecznie zostało zwień-
czone sukcesem.

– Ta wyprawa, ani żadna inna, nie od-
byłaby się bez mojego dziadka. Kiedy 
byłem mały, to dziadek chodził ze mną 
na spacery po Chyloni, zarażał ciekawo-
ścią świata, razem też łowiliśmy w małej 
rzeczce kijanki na pończochę babci. Dla-
tego też całą wyprawę chciałem zadedy-
kować przede wszystkim dziadkowi, na 
którego zawsze mogę liczyć i którego 
naprawdę bardzo kocham – przyznał 
na mecie Jacek Pałubicki. – Wiem, że na 
cały remont Domu Samotnej Matki po-

trzebne jest bodajże 100 tysięcy złotych, 
tak więc kwota, którą uzbieraliśmy, to 
jest jakaś tam cegiełka. Cieszę się jed-
nak, że mogłem pomóc. Nie są to jednak 
moje pieniądze, tylko wszystkich osób, 
które wsparły akcję.

Pochodzący z Rumi podróżnik na co 
dzień studiuje prawo i kryminologię na 
Uniwersytecie Gdańskim. Jest wielo-
letnim uczestnikiem Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Turystycz-
no-Krajoznawczego PTTK. W wolnych 
chwilach przemierza Polskę. Jego ostat-
nią podróż, dzień po dniu, można prze-
śledzić na facebookowej stronie „Na 
Otwartym Nurcie”.

– Codziennie wstawiałem wpisy z po-
dróży. Tam dokładnie widać, jak prze-
biegała wyprawa kajakowa. Czasami, 

gdy byłem zmęczony, posty były krótkie. 
Gdy byłem w dobrym humorze, we wpi-
sach pojawiały się żarty. Zdarzały się też 
poważniejsze nastroje, refleksje. Był en-
tuzjazm, niepewność i trochę kryzysów, 
a im bliżej końca, tym większe odpręże-
nie. Sam będę chciał to prześledzić, żeby 
raz jeszcze odbyć tę podróż, tak w gło-
wie – opowiada Jacek Pałubicki.  

Dobijając do kajakowej przystani 
w Tczewie, rumianin stał się drugim 
człowiekiem w historii, któremu uda-
ło się przepłynąć kajakiem Wartę pod 
prąd oraz pierwszym, który połączył 
to z przepłynięciem prawie całej Wisły. 
Jednocześnie Jacek Pałubicki ustanowił 
rekord Polski w przepłynięciu najwięk-
szej pętli kajakowej.

/opr. raf/

2000 kilometrów kajakiem!
wyPrawa | Zrobił to dla dziadka i domu samotnej matki. Mieszkaniec Rumi Jacek Pałubicki 
zakończył swoją 62-dniową wyprawę kajakową. Kajakiem przepłynął ponad 2 tys. km!
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Zawody, rozgrywane tradycyjnie 
na obiektach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi, podzie-
lono na dwie lokalizacje: stadion 
przy ul. Mickiewicza przydzielono 
młodzikom, zaś obiekty przy ul. 
Bukowej oddano we władanie 
mini-żakom oraz żakom. W trzech 

kategoriach wiekowych udział wzię-
ły dzieci z Lechii Gdańsk, Ogniwa 
Sopot, Arki Gdynia oraz Arki Rumia.
Od strony sportowej turniej mógł 
się podobać, bo każda drużyna 
dawała z siebie wszystko i prak-
tycznie każdy klub odniósł w tym 
turnieju sukces. Pozasportowo zaś 

Rumia znów podniosła poprzecz-
kę – fenomenalny poczęstunek dla 
zawodników, przygotowany przez 
zaangażowanych w działalność klu-
bu rodziców, był idealnym dopełnie-
niem święta, jakim jest turniej dla 
każdego trenującego dziecka.
B. Soporowska

to było pRawdziwe święto spoRtu. klub aRka Rumia zoRganizował tuRniej dla dzieci
Rugby | Regionalny turniej dzieci i młodzieży odbył się niedawno w Rumi. w obliczu panującej pandemii koronawirusa było to jedno z niewielu rugbowych wydarzeń w ostatnim czasie.
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– Ze Stężycy przywozimy jakże cenny, bo pierwszy w tym sezonie, 
punkt! – komentowali po meczu przedstawiciele klubu. - Poza pierw-
szym setem prowadziliśmy wyrównany i zacięty pojedynek z wicemi-
strzem Polski juniorek. Przegrana 3:2 wstydu na pewno naszej drużynie 
nie przynosi, gratulujemy zwycięzcom.

O kolejne ligowe punkty siatkarki zawalczyły z Gedanią Gdańsk. Ru-
mianki przegrały 1:3. 

- Emocje po pierwszym spotkaniu Akademii Piłki Siatkowej Rumia na 
własnej hali powoli opadają, i musimy szczerze wyznać, że ten mecz  po 
prostu nam nie wyszedł – możemy przeczytać na facebookowym profi-
lu klubu. - Oczekiwania były wielkie ale trema i waga spotkania trochę 
przygniotły nasze siatkarki. 

W momencie zamykania tego wydania Expressu Rumskiego siatkar-
ki przygotowywały się do spotkania z zespołem Sokoła Mogilno. Ze 
względu na wprowadzenie nowych obostrzeń i wyznaczenie większej 
ilości stref czerwonych, mecz odbył się w minioną sobotę bez udziału 
publiczności. 

/raf/

Rumskie siatkarki 
rozpoczęły sezon
PIŁka sIatkOwa | Akademia Piłki Siatkowej Rumia rozegrała 
dwa spotkania. Pierwsze z drużyną Wieżyca Stężyca, kolejne 
z drużyną Gedania Gdańsk. Niestety, obydwa przegrane. 
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Mistrzostwa kraju odbyły się pod koniec września 
w Słupsku. Aż czterech zawodników z Rumskiego Klu-
bu Sportowego zakwalifikowało się w drodze eliminacji 
do rywalizacji.
Wielki sukces odniosła Daria Domżalska, która zdobyła 
srebrny medal w biegu na 1000 m dziewcząt. Jed-
nocześnie osiągnęła nowym rekord życiowy - czas 
2:58,61.
Ponadto Magdalena Białek w biegu na 2000 m zajęła 
VIII miejsce, natomiast Patrycja Tabuła w biegu na 80 
m/płotki zajęła XVII miejsce.
Trenerami zawodników są Tadeusz Pepliński oraz 
Maciej Szymański. Warto podkreślić, że zawodnicy 
Rumskiego Klubu Sportowego to jedyni przedstawicie-
le powiatu wejherowskiego, którzy zakwalifikowali się 
do Mistrzostw Polski Młodzików.

sRebRo i życiowy
czas lekkoatletki
lekkoatletyka | duży sukces osiągnęła na 
mistrzostwach polski u-16 w lekkiej atletyce 
wychowanka Rumskiego klubu sportowego. 

W wyścigu elity mężczyzn od początku na 
prowadzeniu pokazała się czwórka zawodni-
ków: Sylwester Kuster, Igor Siódmiak, Piotr 
Ławicki i Paweł Najmowicz, która wyjechała 

na rower z 26 sekundową przewagą nad drugą 
grupą zawodników. Mocna praca całej czwórki 
zaowocowała tym, że do T2 wpadli ponownie 
razem i w zasadzie pewne było, że w tej czwór-

ce znajduje się mistrz Polski. Na początku dru-
giego biegu zaatakował Sylwester Kuster, który 
na pierwszych metrach wyprzedził prowadzą-
cego po drugiej strefie Piotra Ławickiego i do 
mety zdecydowanie prowadził. Za plecami Syl-
westra rozegrała się ostra walka o drugą lokatę 
i dosłownie na ostatnim metrze Igor Siódmiak 
pokonał Piotra Ławickiego.

- Nie byłem optymalnie przygotowany do 
tych zawodów, przez pandemię nie trenowa-
łem optymalnie, ale moje doświadczenie i do-
bra taktyka pozwoliły mi dzisiaj na zwycięstwo 
z czego bardzo się cieszę – mówił na mecie 
mistrz Polski, Sylwester Kuster.

- Dałem z siebie 110 procent i na ostatnich 
metrach już więcej nie miałem – mówił trzeci 
na kresce Piotr Ławicki. – Cieszę się z tego, że 
jest dzisiaj podium.

- Do końca pracowała już tylko głowa, bo nóg 
już nie czułem – podsumował walkę na ostat-
nich metrach Igor Siódmiak.

Nie mniej emocji było w rywalizacji pań, 
bowiem o miejscach na podium decydowały 3 
sekundy. Z etapu rowerowego do strefy zmian 
zjechała czwórka zawodniczek Aleksandra Ję-
drzejewska, Maria Pytel, Zuzanna Sudak i Jo-
anna Woźniak. Najwięcej sił na ostatni etap 
zachowała Zuzanna Sudak, która zwyciężyła 
wyprzedając na linii mety o sekundę Marię Py-
tel i o 2 sekundy Aleksandrę Jędrzejewską.

W wyścigu Juniorów Młodszych i Młodzi-
ków najlepsi okazali się Jakub Gajda (Mło-
dzik), Marcel Kozaczkiewicz (Junior Młod-
szy) oraz Wiktoria Kos (Młodziczka) i Maja 
Wąsik (Juniorka Młodsza).

/opr. raf/

Sudak i Kuster mistrzami
DuathLOn | Zuzanna Sudak i Sylwester Kuster wygrali wyścig eli-
ty podczas Mistrzostw Polski w duathlonie na dystansie „sprint”.
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fot. RKS Rumia

jubileuszowy, unihokejowy tuRniej
Rumia | jubileuszowy, już X, memoriał unihokejowy poświęcony pamięci przedwcześnie zmarłej lidii lipińskiej za nami.

Rozgrywki odbyły się w hali widowi-
skowo-sportowej MOSiR Rumia. Był 
tort, wspominki, konkursy i nagrody, 
a przede wszystkim emocjonujące 
rozgrywki i sportowa rywalizacja. 
Wszystko w duchu wartości pozosta-
wionych przez przedwcześnie zmarłą 
instruktorkę i trenerkę, która zawsze 
powtarzała, że unihokej to sport, w któ-
rym każdy, kto sumiennie trenuje, może 
zostać zwycięzcą.
Lidia Lipińska była znana mieszkańcom 
Rumi jako nauczycielka wychowania 
fizycznego i trener UKS „Zagórzan-
ka”. Zajmowała się propagowaniem 
unihokeja oraz organizowaniem imprez 
sportowych. Założyła pierwszy UKS 

w Rumi pod nazwą „Czwórka”. Klub 
w późniejszych latach działał jako 
UKS „Zagórzanka–Korzeniowski.pl”, 
a z czasem poszerzył swoją działalność 
o sekcję lekkoatletyczną i ostatecznie 
przybrał nazwę „Zagórzanka”. Klubo-
wi patronował Robert Korzeniowski, 
honorowy obywatel Rumi, czterokrotny 
mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świa-
ta i dwukrotny mistrz Europy.
Przez blisko 10 lat pracy ze swoją druży-
ną zdobyła srebrny i brązowy medal Wo-
jewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
a jej podopieczni sięgnęli po brązowy 
medal mistrzostw Polski i awansowali do 
I ligi seniorów. Trenerka wychowała kilku 
reprezentantów kraju, a jej wysiłki zo-

stały nagrodzone medalem za wybitne 
zasługi dla sportu szkolnego. Pośmiert-
nie Lidii Lipińskiej nadano tytuł i medal 
„Zasłużony dla miasta Rumi”.
/drk/

wyniki X memoRiału lidii 
lipińskiej:
I miejsce - Szara Strefa Toruń
II miejsce - JohnyBros Olimpia Osowa 
Gdańsk
III miejsce - Floorball Słupsk
IV miejsce - FC Chwarzno
V miejsce - MOSiR Rumia
VI miejsce - Interplastic Olimpia Osowa 
Gdańsk

fot. MOSiR Rumia


