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Wirus nadal groźny!

Ostatnie kilka dni to bardzo duży wzrost zakażeń korona-
wirusem w całym kraju. W Polsce odnotowuje się nawet po-
nad 600 nowych przypadków na dobę. Policjanci i Sanepid 
apelują: są wakacje, chcemy odpocząć i się zrelaksować, 
ale pamiętajmy, że wirus nadal jest bardzo groźny – prze-
strzegajmy zasad sanitarnych.
str. 3

CO Z TĄ ELEKTROWNIĄ?

Kolejne rządy od ponad 10 lat 
„budują” elektrownię jądrową. 
Według pierwotnych zapowiedzi, 
powinna już być na ukończeniu. 
Według najnowszej wersji – po-
wstanie może za 14 lat. Przypo-
mnijmy, jak wygląda historia do-
tychczasowych przygotowań. 
str. 2

ULICa JUŻ pO REmONCIE

W tym tygodniu  wójt gminy 
Wejherowo, urzędnicy oraz wy-
konawcy spotkali się na placu na 
ulicy Kościelnej w Gowinie, celem 
dokonania odbioru zakończonych 
prac budowlanych. Modernizacja 
zakończyła się wcześniej, niż to 
początkowo zakładano.
str. 2
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22 stycznia 2019 r. w Warszawie odby-
ła się konferencja pt. „Przyszłość energii 
jądrowej". Minister energii Krzysztof 
Tchórzewski otwierając ją zapowiedział, 
że pierwsza polska elektrownia jądrowa 
zostanie uruchomiona w 2033 r. Dyrektor 
Departamentu Energii Jądrowej Minister-
stwa Energii Józef Sobolewski dodał, że 
do 2043 r. w Polsce będą działać aż dwie 
takie elektrownie (druga zlokalizowana 
w Polsce centralnej).

Warto przy okazji przypomnieć, jak 
wygląda historia dotychczasowych 
przygotowań do tej wielkiej inwestycji. 
Pierwsze hasła o powrocie do energii 
jądrowej w Polsce, zaczęły się pojawiać 

w wypowiedziach polityków i ekspertów 
w latach 2005 - 2007, a więc kilkanaście 
lat temu. W styczniu 2009 r., a więc 10 lat 
temu, rząd polski podjął uchwałę o przy-
gotowaniu Programu Polskiej Energetyki 
Jądrowej oraz powołał w tej sprawie peł-
nomocnika.

W 2010 r. Ministerstwo Gospodarki 
opublikowało listę potencjalnych loka-
lizacji elektrowni, na której pierwszym 
miejscu znalazły się tereny nad Jeziorem 
Żarnowieckim. PGE wykupiła je wtedy od 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Natomiast pod koniec 2011 r. spółka 
PGE EJ1 ogłosiła swoją listę lokalizacyjną, 
czyli „Choczewo", „Gąski" i „Żarnowiec".  

W Gąskach (gmina Mielno) natychmiast 
wybuchły gwałtowne protesty społeczne, 
na skutek których nigdy nie podjęto tam 
żadnych działań. W lutym 2013 r. PGE EJ1 
rozstrzygnęła przetarg na przeprowadze-
nie badań w pozostałych dwóch lokaliza-
cjach. Australijska spółka Worley Parsons 
za 250 mln zł (co stanowiło kwotę dwa 
razy większą od szacowanej) miała zakoń-
czyć je do 2015 r. Na podstawie wyników 
tychże badań, miejsce budowy pierwszej 
elektrowni miało zostać wskazane w 2016 
r. Badania te nigdy nie zostały jednak roz-
poczęte, a kontrakt na ich wykonanie PGE 
EJ1 zerwała pod koniec 2014 r.

28 stycznia 2014 r. Polski Program Ener-

getyki Jądrowej, zapowiedziany uchwałą 
5 lat wcześniej, zostaje wreszcie przyjęty 
przez rząd. W tym samym roku PGE EJ1 
zawiera także warty 1,5 mld zł kontrakt 
z doradcą technicznym - firmą AMEC 
Nuclear UK Ltd. Tym niemniej z perspek-
tywy gmin lokalizacyjnych nie widać było 
żadnego postępu w pracach. Rok 2015 
przyniósł jedynie podanie do publicznej 
wiadomości kolejnych opóźnień w ter-
minie rozpoczęcia badań lokalizacyjnych. 
Ostatecznie ówczesna premier Ewa Ko-
pacz stwierdziła, że projekt budowy elek-
trowni jądrowej został zarzucony.

Począwszy od 2016 r. można odnieść 
wrażenie, że w przygotowaniach do bu-
dowy elektrowni jądrowej zapanował fak-
tyczny zastój. Naprzemiennie w mediach 
pojawiają się informacje albo o tym, że 
prace te zostaną niebawem wznowio-
ne, albo, że będą całkowicie zarzucone, 
albo, że brak jest koncepcji jak zorgani-
zować i sfinansować takie przedsięwzię-
cie. W praktyce stwierdzić należy, że 
w temacie tym od ostatnich 5 lat nic nie 
ruszyło do przodu, a i poprzednie 5 lat 
(2009-2014) stanowiło czas w większości 
zmarnowany. Wiele milionów złotych 
przeznaczono na sponsoring trójmiej-
skich klubów sportowych, a także wyna-
grodzeń i odpraw często zmieniających 
się prezesów atomowych spółek. 

W tym samym czasie rosły i rosną na-
dal straty budżetowe ponoszone przez 

naszą gminę, która nie może sprzedać 
gruntów sąsiadujących z potencjalną lo-
kalizacją nad Jeziorem Żarnowieckim. 
Finansowany przez PGE EJ1 Program 
Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyj-
nych, choć potrzebny, nie kompensuje 
nam wszystkich tych strat. Sytuacja taka 
staje się, niestety, trwałym problemem 
rozwojowym dla Gminy Gniewino. 

Gmina Gniewino z tytułu przedłużają-
cego się etapu przygotowania do budowy 
elektrowni jądrowej, według różnych 
opracowań straciła po stronie dochodów 
w swoim budżecie przez ten okres czasu, 
kwotę w wysokości pomiędzy 12 a 14 mi-
lionów złotych. 

Ma to ogromny wpływ, jak już wspo-
mniano powyżej na jej rozwój. Trzeba 
także zauważyć, że z perspektywy lat oce-
niając poziom i czas przygotowania do 
budowy najpierw  elektrowni szczytowo-
pompowej, potem elektrowni jądrowej, 
mógłby być przykładem odpowiedzial-
ności za rozwój polskiej energetyki, pro-
fesjonalizmu polskich inżynierów i sza-
cunku do mieszkańców regionu. Pomimo 
to mamy jednak dalej nadzieję, że docze-
kamy się kiedyś czasu kiedy przestanie się 
mówić o Inwestycji Elektrownia Jądrowa 
jako niekończącej się opowieści.

Poniżej zamieszczamy zmieniający się 
harmonogram przygotowania i realizacji 
inwestycji:

/MOD/

Elektrownia jądrowa – niekończąca 
się opowieść...
GM. GNIEWINO | Kolejne polskie rządy od ponad 10 lat „budują” elektrownię jądrową. We-
dług pierwotnych zapowiedzi, powinna już być na ukończeniu. Według najnowszej wersji 
– powstanie może za 14 lat. A jak wyglądała dotychczasowa historia przygotowań?
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„Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z przebu-
dową sieci teletechnicznej i budową sieci elek-
troenergetycznej”. 

Wykonane prace budowlane składały się z:
Zamontowanie słupów oświetleniowych 7 

sztuk
Zamontowanie oprawy oświetleniowych 

LED 8 sztuk
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

prostokątnej grafit – 211,15m/2
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

prostokątnej szara – 891,75m/2
Wykonanie wodociągu fi 110 mm, dł. 

150,0m
Wykonanie odwodnienia na całym odcinku 

ulicy Kościelnej
Wykonawcą robót było Konsorcjum Abruko 

Sp. z o.o. z Władysławowa i Przedsiębiorstwo 

Wodno-Meliracyjne WODMEL Derra i Potry-
kus Spółka Jawna z Wejherowa. 

Roboty budowlane wykonywane były od 
17 marca 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r., to 
szybciej niż termin wykonania prac zgodnie 
z umową, który opiewał na datę 12 listopada 
2020 r.

Całkowity koszt inwestycji: 542 849,21 zł.
/UGW/
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Ulica wyremontowana przed terminem
GM. WEJHEROWO | W tym tygodniu  Wójt Gminy Wejherowo, urzędnicy oraz wykonawcy spotkali się na placu na ulicy Kościelnej w Gowi-
nie, celem dokonania odbioru zakończonych prac budowlanych. Modernizacja zakończyła się wcześniej, niż to początkowo zakładano. 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach 
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.
pl, www.powiatwejherowski.pl, zamieszczono 
przez okres 21 dni, wykaz nr II/P/2020, 
dotyczący nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Wejherowskiego, 
przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz wywieszono w dniu 27 lipca 2020 r.

OGłOSZenIe 184/2020/DB

HARMONOGRAM Data wyboru lokalizacji EJ Data uruchomienia EJ

Wersja z 2009r. grudzień 2013r. grudzień 2020r.

Wersja z 2012r. grudzień 2014r. grudzień 2021r.

Wersja z 2013r. II połowa 2016r. grudzień 2024r.

Wersja z 2015r.
lok. preferowana: 2017r.
lok. ostateczna: 2019r.

2027r. - 2029r.

Wersja z 2019r. 2020r. 2033r.

Opracowano na podstawie dokumentów przygotowanych na rzecz Urzędu Gminy w Gniewinie.
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Wirus nadal groźny!
POWIAT | Ostatnie dni to bardzo duży wzrost zakażeń koronawirusem. Policjanci i sanepid apelują: są 
wakacje, ale pamiętajmy, że wirus nadal jest bardzo groźny – przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa!

Nawet ponad 600 nowych zakażeń na dobę 
wykrywane jest ostatnio w Polsce. To niestety 
rekordowe dane – takiego dobowego przyro-
stu nie odnotowywano od początku pandemii 
w naszym kraju. Jednocześnie można zaob-
serwować wzmożone kontrole policji, która 
sprawdza, czy mieszkańcy i turyści zacho-
wują dystans społeczny i zasłaniają usta i nos 
w miejscach, gdzie jest to nakazane. Służby 
sanitarne apelują natomiast: nie bagatelizuj-
my zagrożenia. 

Przez dłuższy czas Pomorze było regionem, 
gdzie odnotowywano bardzo mało przypadków 
zakażenia koronawirusem, a w powiecie wej-
herowskim przez wiele dni nie potwierdzono 
żadnego takiego przypadku. Niestety, sytuacja 
się zmienia. Przez ostatni tydzień w powiedzie 
przybyło kilka osób chorych, natomiast w skali 
województwa to wzrost o ponad 100 osób! Na-
tomiast w całym kraju wczoraj padł „rekord” 
- Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 615 
nowych przypadkach i 15 kolejnych zgonach. 

Tymczasem w sklepach, obiektach użytecz-
ności publicznej, środkach komunikacji miej-
skiej a także np. na plażach trwają wzmożone 
kontrole, czy są przestrzegane zasady sanitar-
ne. Prowadzi je policja, a nie Sanepid. 

- Nie przeprowadzaliśmy kontroli pod kątem 
stosowania maseczek przez osoby fizyczne np. 
na pocztach, w sklepach czy innych obiektach – 
podkreśla Zdzisław Westa, kierownik Oddziału 
Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sani-

tarno-Epidemiologicznej w Wejherowie. - My 
nie mamy uprawnień do legitymowania osób 
fizycznych. To odpowiednie służby przeprowa-
dzają kontrole w kierunku zasłaniania ust i nosa 
oraz zachowywania dystansu społecznego. My, 
w ramach rutynowych kontroli, sprawdzamy na-
tomiast, jak odpowiednie procedury są wdrażane 
przez przedsiębiorców czy właścicieli obiektów. 

Kierownik Westa dodaje, że narzucone odgór-
nie zasady najczęściej łamią osoby prywatne. 

- My natomiast nie odnotowaliśmy rażących 
sytuacji łamania przepisów – dodaje. - Wła-
ściciele firm i obiektów starają się ich prze-
strzegać, bo to warunek prowadzenia przez 
nich działalności. Za ignorowanie zakazów 
mógłby być wprowadzony zakaz prowadze-
nia działalności. Apelujemy do wszystkich, 
aby przestrzegać tych zasad, bo to podstawo-
wy sposób walki z koronawirusem. 

Rafał Korbut
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- Na nazwę czeka pięć rond na terenie Redy – mówi 
Hanna Janiak, sekretarz miasta. – W pierwszej turze 
konsultacji mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, 
które następnie zostały zweryfikowane przez komisję 
powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy.  Na-
zwy powinny nawiązywać do historii lub obecnych cza-
sów związanych z Redą, regionem lub krajem. Unikamy 
też nadawania rondom imion osób żyjących.
Propozycje mieszkańców zostały zebrane w ankiecie, 
którą można wypełniać od 27 lipca do 14 sierpnia. Moż-
na ją wypełnić online, korzystając z formularza interne-
towego na stronie www.reda.pl. Na stronie znajduje się 
również wersja do pobrania, którą po wypełnieniu należy 
odesłać do Urzędu  e-mailem lub  poprzez platformę 
ePUAP.  Ze względu na zagrożenie koronawirusem 
Urząd zachęca do korzystania z drogi elektronicznej. 
Wypełniony egzemplarz ankiety można też wrzucić do 
skrzynki przy drzwiach wejściowych do Urzędu.
- Jest z czego wybierać – mówi Hanna Janiak. – Rondo 
przy zbiegu ulic Gniewowskiej i  Jana III Sobieskiego 
ma 12 propozycji nazw, rondo przy zbiegu ulic Gnie-
wowskiej i Drogowców – 17 propozycji, rondo przy 
zbiegu ulic  Młyńskiej, Morskiej i Obwodowej – 16, 
kolejne rondo przy zbiegu ulic  Olimpijskiej, Rolniczej 
i Obwodowej – 17, a rondo przy zbiegu ulic Fenikow-
skiego i  Młyńskiej – 12 propozycji.
Można głosować tylko na jedną nazwę przy każdym 
rondzie. Po zakończeniu konsultacji ankiety zostaną 
podliczone, a ostatecznego wyboru dokona Rada Miej-
ska w Redzie.

MiEszkAńcy wybiERAJą 
NAzwy DLA PiĘciU ROND
REDA | Poszukiwanie nazw dla pięciu redzkich rond 
wkroczyło w drugą fazę. Od poniedziałku mieszkańcy 
Redy mogą wybierać spośród propozycji zgłoszonych 
w pierwszym etapie konsultacji społecznych.

OGłOSZenIe 190/2020/DB OGłOSZenIe 191/2020/DB

Pani
agnieszce 

skawińskiej

Ojca
składają

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

wraz z pracownikami Urzędu

Dyrektor 
Miejskiego Domu kultury w Rumi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Radnej Rady Miejskiej Rumi w latach 2002-2006

Krzysztof Woźniak
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

wraz z pracownikami Urzędu

Ś.P. 
Hanny 

kuROwskiej
Rodzinie i Bliskim

wyrazy najgłębszego współczucia
składają
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Powiat Wejherowski podpisał porozumie-
nie z Województwem Pomorskim w sprawie 
współpracy przy realizacji „Regionalnego 
Programu Polityki Zdrowotnej – szczepienia 
przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy 
ryzyka”. 

– To już trzecia edycja programu zdrowotne-
go, którego celem jest profilaktyka chorób wy-

wołanych przez pneumokoki, takich jak: zapa-
lenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie 
zatok czy zapalenie płuc – mówi Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. – Dzięki temu projek-
towi seniorzy z terenu powiatu wejherowskiego 
będą mogli bezpłatnie zaszczepić się przeciwko 
pneumokokom, do czego serdecznie zachęcam 
– dodaje wicestarosta.

Program dedykowany jest osobom w wie-
ku powyżej 65 roku życia, które nigdy nie 
były szczepione przeciwko pneumokokom, 
znajdują się w grupie ryzyka m.in. z powodu 
przewlekłego nieżytu oskrzeli czy dychawicy 
oskrzelowej oraz są mieszkańcami powiatu 
wejherowskiego. 

Projekt finansowany jest ze środków Samo-
rządu Województwa Pomorskiego oraz z bu-
dżetu powiatu wejherowskiego. Dofinansowa-
nie ze strony województwa wyniosło 40 tys. zł, 
natomiast 50 tys. zł dołoży powiat. 

Warto przypomnieć, że Powiat Wejherowski 
w partnerstwie z Województwem Pomorskim 
już dwukrotnie, bo w 2018 r. i 2019 r.,  realizo-
wał „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej 
– szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 
65+ z grupy ryzyka”. ”. W 2018 r. dzięki pro-
gramowi zostało zaszczepionych 322 seniorów, 
a w 2019 r. 266. 

W trzeciej edycji programu bierze udział 17 
powiatów z terenu województwa pomorskiego. 
Realizacja projektu rozpocznie się po wyłonie-
niu podmiotów leczniczych, które będą wyko-
nywały szczepienia. 

Celem Regionalnego Programu Polityki 
Zdrowotnej jest zapobieganie zachorowaniom 
na inwazyjną chorobę pneumokokową po-
przez zwiększenie liczby osób zaszczepionych 
przeciw pneumokokom wśród populacji obję-
tej programem oraz zwiększenie świadomości 
zdrowotnej wśród pacjentów z grup ryzyka. 

/raf/
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Zaszczepią się za darmo
POWIAT | Już po raz trzeci seniorzy z terenu powiatu wejherowskiego będą mogli skorzystać z bezpłat-
nych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom. Tym razem zaszczepionych ma zostać 300 osób.

Święto policjantów
GM. WEJHEROWO | W tym tygodniu odbyły się obchody Święta 
Policji, równolegle ze 101. rocznicą powstania Policji Państwowej.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie 
insp. Beata Perzyńska przywitała zebranych gości i funkcjonariuszy. 
Mogliśmy wysłucha

 kilka słów na temat pracy Policji oraz podziękowań za poświęce-
nie i zaangażowanie w służbie, które skierowane było do wszystkich 
Policjantek i Policjantów. Podziękowania za rozwój naszego powiatu, 
skierowała Pani Komendant Beata Perzyńska samorządom, insty-
tucjom, służbom mundurowym oraz przedstawicielom podmiotów 
gospodarczych. Zaproszeni goście składali na ręce Pani Komendant 
kwiaty oraz okolicznościowe pamiątki, dziękując tym samym wszyst-
kim Policjantom za ich służbę i poświęcenie. Częścią uroczystości było 
również wręczenie dyplomów i życzeń z okazji awansów na wyższe 
stopnie policjantów pełniących służbę na terenie naszego powiatu. 
Wójt Gminy Wejherowo przyznał także nagrody pieniężne dla kilku 
wyróżniających się w służbie policjantów.

/UGW/
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cAŁE MiAstO 
w kwiAtAcH
wEJHEROwO | tylko 
do dziś można wziąć 
udział w konkursie. 
Konkurs pozwala 
docenić najpiękniejsze 
wejherowskie balkony, 
ogrody i ogródki dział-
kowe. Każdy zgłaszany 
obiekt do konkursu 
musi być sfotografo-
wany przez właścicie-
la – należy przesłać 
tegoroczne fotografie 
- maksymalnie 5 szt. 
dla kategorii balkony, 
okna w domach jedno – 
i wielorodzinnych lub 10 
szt. dla kategorii ogrody 
przydomowe i ogrodów 
działkowych. Zdjęcia 
powinny przedstawiać 
całą aranżację, a nie 
tylko detale. 
Zgłoszenia - drogą 
mailową: ochrona.srodo-
wiska@um.wejherowo.
pl w tytule: „Konkurs 
ogrody, balkony 2020” 
lub na skrzynkę podaw-
czą Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie, ul. 12 
Marca 195, 84-200 Wej-
herowo do dnia 31 lipca 
2020 r.
Druk zgłoszenia i regu-
lamin - na stronie www.
wejherowo.pl  /raf/
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- Każdy mieszkaniec czy turysta, który 
przechodzi obok Filharmonii Kaszubskiej 
nie musi wchodzić do wnętrza obiektu, aby 
zobaczyć prezentowane eksponaty. Można je 
oglądać z zewnątrz przez szybę. To właśnie 
pomysł na wystawiennictwo przez duże szy-
by naszej filharmonii spowodował narodziny 
galerii „Za szybą” - mówi Izabela Katarzyna 
Bukowska, specjalista do spraw projektów 
Wejherowskiego Centrum Kultury.

Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mogli 
obejrzeć już kilka interesujących wystaw. Za-
prezentowano m.in. modele statków - wierne 
kopie dawnych żaglowców Krzysztofa Szczę-
snego, pastele Zofii Orczyńskiej, fragmen-
ty komiksów Jana Platy-Przechlewskiego, 
a obecnie wystawę „Tradycja, zwyczaje i hi-
storia polskich Romów” oraz kolekcję dia-
belskich skrzypiec Tadeusza Makowskiego. 
W najbliższej przyszłości zostaną zaprezento-

wane widokówki i pocztówki Wejherowa Al-
fonsa Gruby, fotografie drewnianych kościo-
łów na Kaszubach - Andrzeja Liszewskiego 
oraz zdjęcia autorstwa Patrycji Kruk. 

Innym pomysłem jest cykl wystaw ekspono-
wanych na Placu Jakuba Wejhera, gdzie pre-
zentowane były obchody Dnia Jakuba Wejhe-
ra w minionych latach, a obecnie Noc Kupały 
i Rekonstrukcja Historyczna organizowana od 
kilku lat przez Wejherowskie Centrum Kultury 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekon-
strukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego. 

Te przykłady dowodzą, że wystawiennictwo 
nie musi ograniczać się do wystaw w obiek-
tach zamkniętych, ale może być prezentowane 
na zewnątrz. Staje się wtedy jednocześnie bar-
dziej dostępne dla szerszego kręgu odbiorców. 
Niemniej dla gości, którzy zachcą wybrać się 
do Filharmonii Kaszubskiej i odwiedzić gale-
rię - przygotowana jest wystawa etnograficz-
na „Romowie – kolorowe wolne ptaki”, która 
przybliży odwiedzającym losy i zwyczaje tej 
fascynującej społeczności.

Wejherowscy kolekcjonerzy, którzy posia-
dają jakieś ciekawe zbiory i eksponaty, które 
chcieliby udostępnić do zaprezentowania 
w Filharmonii Kaszubskiej, proszeni są o kon-
takt z Działem Projektów Wejherowskiego 
Centrum Kultury – tel. 586722775, e-mail: 
projekty@wck.org.pl

/raf/
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Kolekc je „Za szybą” 
WEJHEROWO | W związku z ograniczeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa Wejherowskie 
Centrum Kultury musiało znaleźć nietypowe formy oferty kulturalnej, które wyjdą naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców. Stąd powstał cykl wystaw „Kolekcje” w galerii „Za szybą”.

OGłOSZenIe 133/2020/DB

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

 
Stosowanie do art. 35 ust. 1 i  ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Rumi nr 718/218/2020 z dnia 24 
lipca 2020r. informuję, że w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres  
21 dni, wywieszony został wykaz nr XV 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczony do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym, z zastosowaniem 
bonifikaty. 

OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi 

 
Stosowanie do art. 35 ust. 1 i  ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Rumi nr 717/217/2020 z dnia 24 
lipca 2020r. informuję, że w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres  
21 dni, wywieszony został wykaz nr XVI 
obejmujący nieruchomość niezabudowaną 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczony do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym. 

OGłOSZenIe 184/2020/DB

OGłOSZenIe 185/2020/DB
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fot. UG Wejherowo

Święty Krzysztof - 
patron kierowców
GM. WEJHEROWO | W minioną sobotę w Sopieszynie można było 
przyłączyć się do obchodów Święta Patrona Kierowców - Św. Krzysztofa.

Mieszkańcy oraz oficjalni goście przybyli do Sopieszyna na zaprosze-
nie Rady sołeckiej Sopieszyna oraz Parafii Świętej Trójcy z Wejherowa 
pod patronatem ks. Prałata Tadeusza Reszki. Wydarzenie to miało na 
celu poświęcenie samochodów przybyłych gości, życząc wszystkim 
bezpiecznego poruszania się po drogach. Nie zabrakło również ciepłe-
go poczęstunku oraz smacznego ciasta.

Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło pogratulował Pani Sołtys 
Sopieszyna rozwoju wsi.

/UGW/

DNi OtwARtE 
U MEGAMOcNycH
GM. wEJHEROwO | Dnia 25 lipca br. odbyły się dni 
otwarte w nowo powstającym żłobku i przedszkolu 
w Gościcinie MegaMocni przy ulicy Fabrycznej 5. 

Nie zabrakło odwiedzających rodziców i gości. W dniach 
otwartych uczestniczyli między innymi również Wójt Gminy 
Wejherowo, Henryk Skwarło, Ks. Stanisław Bach proboszcz 
parafii w Gościcinie, dyrektor szkoły w Gościcinie Arka-
diusz Malinowski, Radny Gminy Wejherowo Zenon Pieper, 
Radny Krzysztof Seroczyński. Wszystkich zebranych powi-
tała przyszła kadra wraz z Panią dyrektor Iloną Kupc.
/UGW/
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszone zostały następujące wykazy: 

1) wykaz nr XVII stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 720/220/2020 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 lipca 2020 roku obejmujący 
nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki nr 69/29 o pow. 
546 m2 i działki nr 14/4 o pow. 1 m2 o łącznej pow. 547 m2, obręb 
12, położoną w Rumi, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 2) wykaz nr XVIII stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 721/221/2020 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 lipca 2020 roku obejmujący 
nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 69/28 o pow. 
568 m2, obręb 12, położoną w Rumi, stanowiącą własność Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego.

3) wykaz nr XIX stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 722/222/2020 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 lipca 2020 roku obejmujący 
nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki nr 178/2 o pow. 
21 m2 i działki nr 177/1 o pow. 62 m2 o łącznej pow. 83 m2, obręb 
8, położoną w Rumi, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Rumia, dnia 27.07.2020r.

Na wystawie pokazana jest część kolekcji Ta-
deusza Makowskiego, który własnoręcznie wy-
konał wszystkie zaprezentowane instrumenty.

Organizator wystawy Izabela Bukowska z Wej-
herowskiego Centrum Kultury wyjaśnia, że dia-
belskie skrzypce, to ludowy instrument muzycz-
ny wyglądem przypominający miotłę - chordofon 
perkusyjny. Na jego strunach da się też basować, 
czyli wygrywać niskie dźwięki stanowiące har-
moniczną podstawę dla ludowej melodii. 

Instrument składa się z długiego, mierzącego 
nawet dwa metry drewnianego pręta zwieńczo-
nego główką z maską gbura lub diabła, o wie-
chowatych włosach wyłażących spod kapelusza, 
którego rondo przyozdabiają dzwoniące przy 
każdym ruchu blaszaki oraz z przymocowanej 
do pręta drewnianej lub blaszanej skrzynki, 
pełniącej funkcję rezonatora. Pudełko rezo-
nansowe może być wypełnione różnego rodza-
ju brzękadłami, wydającymi charakterystyczny 
brzęczący dźwięk przy potrząsaniu instrumen-
tem lub przy uderzaniu jego nóżką o podłogę. 
Poniżej połowy kija jest umieszczona deska 
mającą kształt skrzypiec. Diabelskie skrzypce 
mają zwykle dwie druciane struny, na których 
gra się za pomocą drewnianego kija wykorzy-
stywanego tak do pocierania, jak i uderzania 
w struny lub inne części instrumentu.

- Diabelskie skrzypce występują przede 
wszystkim na Kaszubach i na Kurpiowszczyź-
nie. Na Kaszubach służą głównie do gry perku-
syjnej. Kurpiowska odmiana instrumentu ma 

zwykle gałkę umożliwiającą zmianę naciągu 
strun, co czyni diabelskie skrzypce zdatnymi 
do akompaniowania, a nawet do gry melo-
dycznej – mówi Izabela Bukowska dodając, 
że instrument wykorzystywany był także do 
wzniecania wrzawy przy okazji różnego ro-
dzaju obrzędów typowych dla okresu Bożego 
Narodzenia, karnawału oraz Wielkanocy. Na 
Kaszubach występował kiedyś także zwyczaj 
muzykowania cmentarnego związany z wierze-
niem, że w nocy poprzedzającej dzień Wszyst-
kich Świętych pokutujące dusze zmarłych mają 

szansę na dostąpienie zbawienia. W tym celu 
musiały przedrzeć się na cmentarz pilnowany 
przez diabły i upiory. Hałas wydobywany przez 
diabelskie skrzypce oraz inne tradycyjne na-
rzędzia dźwiękowe miał wabić zmarłych i od-
pędzać nieżyczliwe złe duchy. Współcześnie 
instrument można dostrzec i usłyszeć w skła-
dach ludowych kapel, w których pełni funkcję 
perkusyjną i basową. Jest jednym z symboli 
tożsamości regionalnej Kaszubów.

Wystawa będzie czynna do 3 sierpnia br.
/raf/

Celem pleneru było namalowanie jednej z kamienic 
usytuowanych obok ratusza lub jego fragmentu.

Siódemka dzieci biorąca udział w trwających przez 
4 dni zajęciach plenerowych dobrze wywiązała się ze 
swojego zadania. Każde dziecko wzięło namalowany 
przez siebie obraz na pamiątkę do domu. Niektóre 
zostały postawione w witrynach sklepowych i postoją 
tam kilka dni, żeby mieszkańcy mogli je obejrzeć. Gra-
tulacje dzieciom i rodzicom, którzy przyszli na zakoń-
czenie pleneru, złożył zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz wyrażając uznanie dla dzieci za aktywny 
i twórczy udział w zajęciach.

Prowadząca zajęcia instruktor Marta Papierowska 
mówi, że plener był interesujący, a dzieci bardzo sta-
rały się żeby jak najlepiej namalować wybrany przez 
siebie dom lub jego wybrany detal.

- Obrazy były malowane farbami akrylowymi na 

płytach. Podczas zajęć dzieci nauczyły się przygotowa-
nia podłoża pod obraz i przenoszenia obrazu z realnej 
rzeczywistości na malowaną powierzchnię. Mimo, że 
robiły to po raz pierwszy uważam, że świetnie sobie 
poradziły. Każda praca jest zupełnie inna, co pokazuje 
samodzielność wyboru i zamysł twórczej inwencji – 
mówi Marta Papierowska.

- Jestem zachwycona zajęciami prowadzonymi przez 
panią Martę Papierowską. Moja córka wykonała aż 
dwie prace i powiedziała mi dzisiaj rano, że bardzo 
żałuje iż te zajęcia się kończą, bo tak się jej podoba-
ły. Pogoda nie była plażowa, więc moje dziecko miało 
ciekawie zagospodarowany czas. Cieszę się, że były 
były takie zajęcia w mieście dla dzieci zorganizowane 
przez Wejherowskie Centrum Kultury – mówi Justyna 
Schwan, mama Zosi biorącej udział w warsztatach.

/raf/

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

Plener malarski dla dzieci
WEJHEROWO | Dobiegł końca plener malarski dla dzieci prowadzony w ramach Letnich Warsztatów z Wejhe-
rowskim Centrum Kultury przez artystę-malarza Martę Papierowską. Uczestnicy stworzyli wspaniałe prace.

Diabelskie skrzypce
WEJHEROWO | W galerii Filharmonii Kaszubskiej "Za szybą" prezentowana jest kolejna wystawa z cyklu 
"Kolekcje". Tym razem jest to doskonała okazja, by zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe diabelskie skrzypce.
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OGłOSZenIe 189/2020/DB

Burmistrz Miasta Rumi

ogłasza nabór na wolne stanowiska
pracy w Urzędzie Miasta Rumi:

1) od Podinspektora do Inspektora 
w Referacie Księgowości Budżetowej 
Wydziału Finansowo-Budżetowego 
w pełnym wymiarze czasu pracy na czas 
określony,

2) od Podinspektora do Inspektora 
w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi  
/www.bip.rumia.pl/”.

OGłOSZenIe 180/2020/DB

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź 
na Bieżąco
z



NIERUCHOMOŚCI

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

sPRzEDAM 3 działki po 1000 m2, Darżlu-
bie, cena 299 000 zł, tel. 602 306 210

wyNAJMĘ

DO wyNAJĘciA niedrogo garaż/z działką 
o pow. 616 m2, Reda 12 Marca, tel. 602 306 210

kUPiĘ

kUPiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, 
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 220, 43 lat, 2T, 2 os. ,farbig 
blau-zitrone, cena 3888 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

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, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OGŁOSZENIA

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

POzNAM miłą Panią, której pomogę finan-
sowo, wiek bez znaczenia, tel. 573 974 135

RÓŻNE

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

sŁOMA sucha 120/120, cena 25 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

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

DMUcHAwA do zboża, stan dobry, cena 
650 zł, Szemud, tel. 510 751 837

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

sŁOMA w balotach, 120x150 siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-

ReKlaMa 32/2019/Rl

Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza
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portu, tel. 506 250 477

LODówkA duża, lawa, szw. szybkowar, tel. 
576 204 945

OGóLNA pomoc, drobne naprawy, ślusar-
skie, spawalnicze, elektryczne, hydraulicze, 
itp, Reda i okolice, tel. 608 410 198

sPRzEDAM cewniki, rury stalowe, różne 
wymiary, 1,20 zł kg, hydrofor nowy na 220, 
400 zł, tel. 506 251 697

zŁOtA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
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

sPRzEDAM DREwNO 
bukowe, grube, twarde, 

wysuszone, sezonowane 3 lata 
poukładane na paletach po 1 

metr sześcienny, tylko 3 palety 
Cena 590 zł za całość. 

Odbiór własnym transportem 
lub załatwię transport 

odpłatnie.

 Tel. 602 705 001 

ReKlaMa 103/2020/DB

UwAGA... NOwy NUMER OGŁOszEń zA 2 zŁ 7248!

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)

TOWaRZYSKIe: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

SZUKaM PRaCY: EXP.PSP.

USłUGI: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)

nIeRUCHOMOŚCI 
SPRZeDaM:

EXP.NSP.

nIeRUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

nIeRUCHOMOŚCI 
ZaMIenIĘ:

EXP.NZA.

nIeRUCHOMOŚCI DO 
WYnaJĘCIa:

EXP.NDW.

nIeRUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYnaJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZaCJa 
SPRZeDaM:

EXP.MSP.

MOTORYZaCJa KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZaCJa Inne: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

SPRZĘT eleKTROnICZnY 
KOMPUTeRY:

EXP.SKO.

SPRZĘT eleKTROnICZnY 
TeleFOnY:

EXP.STE.

SPRZĘT eleKTROnICZnY 
Inne:

EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O TRZECICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W RUMI, PRZY UL. WŁA-
DYSŁAWA IV, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił trzecie przetargi ustne nieograniczone na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

I - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, składająca się 
z działki nr 12 o powierzchni 548 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 
GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, 
działki nr 14/9 o powierzchni 73 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 
GD1W/00005770/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie 
i z działki nr 27/1 o powierzchni 41 m2, zapisanej w księdze wieczystej 
KW GD1W/00009339/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, 
o łącznej powierzchni 662 m2, obręb 12.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi uchwalonym Uchwałą nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 
marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka działki nr nr 12, 14/9 i 27/1 
leżą w terenie oznaczonym symbolem 31 Mn - co oznacza, że jest to teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. na działce nr 12 znajdują się dwa 
przyłącza kanalizacji sanitarnej, jedno z nich leży w granicy z działką nr 11.

Działy III i IV ksiąg wieczystych KW GD1W/00033562/4, KW GD1W/00005770/0, 
KW GD1W/00009339/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 280.000,00 zł. Wadium 28.000,00 zł – wnoszone 
w pieniądzu. 

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, oznaczona jako 
działka nr 11 o powierzchni 568 m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej 
KW GD1W/00006958/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi uchwalonym Uchwałą nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 
marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. łokietka działka nr 11 leży 
w terenie oznaczonym symbolem 31 Mn - co oznacza, że jest to teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

na działce nr 11 w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 2/42 biegnie 
przewód telekomunikacyjny. Ponadto w granicy z działką nr 12 znajduje się 
przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00006958/9 jest wolny od wpisów 
i zobowiązań.

Cena wywoławcza 240.000,00 zł. Wadium 24.000,00 zł – wnoszone 
w pieniądzu. 

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniu 27 marca 
2020 roku, a drugie przetargi w dniu 19 czerwca 2020r.

Trzecie przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej 
podanej kolejności, w dniu 4 września 2020 roku od godziny 1000, 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 

Wadium należy wnieść do dnia 31 sierpnia 2020 roku w pieniądzu. 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VaT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz 
na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://
rumia.eu 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać 
w Referacie Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, 
tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, 
wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 28.07.2020r.

OGłOSZenIe 188/2020/DB

sporz. K. Jażdżewska   
spr. J. Jażdżewska – Reszka
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Zajęcia opiekuńczo – sportowe miały miejsca 
w Bolszewie, Orlu, Nowym Dworze Wejherowskim, 
Kąpinie. W zajęciach uczestniczyły dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym klas  I-VIII naszej gminy. Fre-
kwencja dopisała, uczestnicy mogli próbować swo-
ich sił w konkurencjach i zabawach drużynowych 
oraz w skoku wzwyż, czy w skoku w dal. Zajęcia 
odbywały się na świeżym powietrzu oraz w salach 
gimnastycznych. Na zakończenie akcji „ Sportowe 
Lato 2020” wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 

od swoich opiekunów oraz podarunki w postaci 
odblasków i map od Gminy Wejherowo. Dziękuje-
my wszystkim zaangażowanym opiekunom: Pani 
Krystynie Gelo, Panu Markowi Góralskiemu, Pani 
Dorocie Lademann, Pani Justynie Lademan, Panu 
Henrykowi Miotk Pani Joannie van Dijk za poświę-
cony czas, zaangażowanie, otwartość, energię i cie-
kawe pomysły na spędzenie tego czasu wraz z na-
szymi dziećmi.

/UGW/

Podsumowanie Akcji 
Sportowe Lato 2020
GM. WEJHEROWO | W minionych tygodniach na terenie naszych sołectw pod nadzorem wykwalifiko-
wanych opiekunów odbyła się akcja „Sportowe Lato 2020”. Uczestniczyła w niej młodzież szkolna. 

Do rywalizacji przystąpili młodzicy, ju-
niorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy, 
zawodnicy elity oraz amatorzy w różnych 
grupach wiekowych. Wśród sportowców 
z całej Polski znalazło się 10 zawodników 
Tri-Team Rumia, którzy wywalczyli trzy 
medale: jeden srebrny i dwa brązowe.

Pierwszy brązowy medal mistrzostw Pol-
ski w rywalizacji młodziczek (14-15 lat) 

wywalczyła Karolina Szalast, która od tego 
roku łączy uprawianie triathlonu i pływa-
nia. W rywalizacji młodzików wystąpiło 
jeszcze trzech rumskich zawodników, któ-
rzy zajęli następujące miejsca: 12. Wincen-
ty Markowski, 23. Mikołaj Borski oraz 44. 
Bartosz Wasilewski. Młodziczki i młodzicy 
musieli przepłynąć 400 m, pokonać 8 km 
na rowerze oraz przebiec 2 km.

Kolejny medal wywalczył najbardziej 
utytułowany zawodnik w historii klubu 
– wielokrotny mistrz Polski Kacper Stęp-
niak. Tym razem stanął on na podium 
w najcenniejszej konkurencji, czyli rywa-
lizacji zawodników elity i młodzieżowców 
na dystansie sprinterskim. Niestety musiał 
uznać wyższość broniącego tytułu mistrza 
Polski Michała Oliwy z AZS Katowice. 

Drugi rumski zawodnik – Michał Jarliński 
– w głównym wyścigu zajął 18. i zarazem 
10. miejsce w kategorii młodzieżowców.

W drugi dzień zawodów rozegrano wyści-
gi mistrzostw Polski w kategoriach wieko-
wych amatorów na dystansie sprinterskim. 
Z trójki rumskich zawodników najlepiej 
wypadł Paweł Reszke, który wywalczył brą-
zowy medal w kategorii wiekowej 35-39 lat. 

Czwarte miejsce w rywalizacji 20-24 lata 
zajęła Natalia Sadowska, a 6. miejsce w kate-
gorii 40-latków zajął Paweł Traczyk.

Zawodnicy UKS Tri-Team Rumia na 
co dzień trenują na obiektach Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, 
a także korzystają ze wsparcia finansowego 
Urzędu Miasta Rumi oraz Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie.  /raf/

Jedne mistrzostwa, trzy medale
RUMIA | W miniony weekend w Rawie Mazowieckiej odbyła się pierwsza po odmrożeniu sportu impreza mistrzowska w triathlonie pod auspicjami 
Polskiego Związku Triathlonu. W zawodach uczestniczyli m.in. reprezentanci Rumi, którzy zajęli wysokie miejsca i wywalczyli aż trzy medale. 

– Serdecznie zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych – mówi Jerzy Conradi, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekre-
acji w Redzie. – Celem zawodów jest przede 
wszystkim upowszechnianie aktywnego 
wypoczynku oraz propagowanie tenisa, jako 
zdrowej rywalizacji i ciekawej formy ruchu. 
W turnieju przewidziano następujące kate-
gorie: 
MIKST (gra mieszana), w której może starto-
wać np. małżeństwo, ojciec z córką, rodzeń-
stwo, dziadek z wnuczką,
DEBEL Mężczyzn (gra podwójna), w której 
może startować np. ojciec z synem , dziadek 

z wnuczkiem itp.
DEBEL Kobiet (gra podwójna), w której 
mogą startować np. matka z córką , babcia 
z wnuczką.
Zapisy potrwają do 1 sierpnia do godziny 
10.00.Można zapisywać się telefonicznie, 
numery telefonów oraz  więcej informacji 
o zawodach oraz regulaminie znajduje się na 
stronie: http://www.mosir.reda.pl/.
Dla zwycięzców przewidziano tradycyjnie 
dyplomy i upominki rzeczowe. Organizato-
rzy przypominają o zachowaniu środków 
ostrożności ze względu na zagrożenie 
koronawirusem.

tENisiści zAGRAJą w „FAMiLy cUP”
REDA | w pierwszy weekend sierpnia, jak co roku, na redzkich kortach tenisowych 
zmagać się będą najlepsi tenisiści z całego regionu. Przed nami kolejna edycja 
Mistrzostwa Regionu Północnej Polski w tenisie ziemnym ''Family cup''.
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