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TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 11 września

Utonął w trakcie 
wędkowania

wtorek, 12 września

PoszUkiwani 
zatrzymani

środa, 13 września

Piotr szyca
w milionerach

Czwartek, 14 września

ranny zgUbił 
się w lesie

Piątek, 15 września

zaPlanUj z nami
weekend?

 60-letni mieszkaniec Wejhe-
rowa utonął na Jeziorze Charzy-
kowskim. Mężczyzna na akwen 
wypłynął rowerem wodnym, z 
którego miał wędkować. 

 Kryminalni z komendy po-
wiatowej policji dokonali 
dwóch zatrzymań. 29-, a także 
27-latek byli poszukiwani są-
dowymi nakazami. 

  W jednym z ostatnich od-
cinków programu ”Milionerzy” 
wystąpił dziennikarz Radia Ka-
szëbë. Choć nie wygrał miliona 
złotych, to zdobył ogromną 
sympatię widzów.

 Sukcesem zakończyły się 
poszukiwania 39-letniego 
mężczyzny, który ranny zgubił 
się w lesie nieopodal miejsco-
wości Orle.

  Nie masz planów na zbliżają-
cy się weekend? Zobacz nasze 
propozycje na spędzenie naj-
bliższych dni na terenie powiatu 
wejherowskiego.

Twoje źródło informacji

Polub nasz profil 
i bądź na bieżąco!

Zachęcamy naszych Czy-
telników do przesyłania 
zdjęć oraz interesujących 
tematów. Najciekawsze 
opublikujemy na łamach 
naszej gazety oraz na na-
szym portalu gwe24.pl

zGŁoŚ TEMAT
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Codziennie 
nowe 
informacje

fb.com/gwe24

DYŻuR 
reporTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745
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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 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządze-
nia Nr 1365/406/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
08.09.2017r. informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszo-
ny został wykaz obejmujący nieruchomości położone w 
Rumi, stanowiące własność i będące we władaniu Gmi-
ny Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy w for-

mie bezprzetargowej:
- działka nr 90/8 przy ul. Sabata, na cele transportowe,

- działka nr 17/9 oraz działka nr 45/2 w rejonie ul. Wiązo-
wej, na cele upraw rolniczych jednorocznych, 

- część działki nr 857 przy ul. Mickiewicza, na cele działki 
przydomowej – uprawa warzyw  oraz na cele szopki,

- część działki nr 36/35 przy ul. Kościuszki, na cele działki 
przydomowej - zieleń ozdobna,

Rumia, 08.09.2017r.

Pozwolisz zwierzętom marznąĆ?
POZWOLISZ BEZDOMNyM ZWIERZętOM MARZNąC?

Jesteś miłośnikiem zwie-
rząt i szukasz przyjaciela na 
całe życie? Koniecznie odpo-
wiedź na apel pracowników 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce i przy-
garnij potrzebującego czwo-
ronoga.

- Zima to najtrudniejszy 
okres dla naszych pod-
opiecznych, a wielu z nich 
spędzi ją po raz kolejny w 
schroniskowych boksach 
-  przyznaje Anna Szczepa-
niak z OtOZ Animals. - tyl-
ko nielicznym zwierzętom 
uda się odnaleźć swój nowy 
dom. Dlatego apelujemy do 
otwartych i ciepłych serc 
ludzi dobrej woli. Jeśli już 

wcześniej myśleliście o tym, 
aby adoptować bezdomne-
go psa, z podjęciem decyzji 
nie czekajcie do zimy.

W Schronisku dla Bezdom-
nych Zwierząt w Dąbrów-
ce na nowy dom czeka 230 
bezdomnych psów. Nie 
wiesz, na które zwierzę się 
zdecydować? Nic nie szko-
dzi. Przedstawiciele OtOZ 
Animals pomogą tobie wy-
brać odpowiedniego czwo-
ronoga. Jeżeli z różnych 
względów nie możesz po-
zwolić sobie na adopcję psa, 
bezdomnym czworonogom 
możesz pomóc na inny spo-
sób.

- Skończyły się nasze zapa-
sy koców, ręczników, kołder 
czy innych materiałów, któ-
re przydają się w trakcie wy-
ścielenia legowisk – mówi 
Anna Szczepaniak. - Dlate-
go apelujemy do mieszkań-
ców, którzy robią porządki w 
swoich szafach, aby pamię-
tali o naszych podopiecz-
nych. Przyda się wszystko, 
co mogłoby zastąpić psu 
bądź kotu legowisko. 

Dary można przynosić bez-
pośrednio do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Dą-
brówce lub pozostawiać w 
sklepie „Świat Zwierząt”, któ-
ry znajduje się na ulicy Wało-
wej 28/L.17 w Wejherowie.

gwe24.pl
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zarejestruj się i twórz razem z nami!
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Zmiany jeszcze w tym roku
wEjhERowo | naweT Trzy miesiące przed planowanym Terminem do użyTku ma być oddany węzeŁ komunikacyjny Śmiechowo. jednoczeŚnie 
Trwają prace przy budowie węzŁa kwiaTowa. 

Śmiechowo na ukończeniu
Jako pierwsza rozpoczęła się 
budowa węzła Śmiechowo 
(wcześniej roboczo nazwany 
węzeł ZRyW). Prace są już bar-
dzo zaawansowane i mają za-
kończyć się przed terminem, 
czyli jeszcze w tym roku. 
- W ub. roku zbudowane zo-
stało rondo w ul. Necla i Gry-
fa Pomorskiego z „wysięgni-
kami” w tych ulicach oraz 
nową ul. Patoka wraz z kolej-
nym rondem na skrzyżowaniu 
z ul. Stefczyka – wyjaśnia Be-
ata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Ponad-
to wybudowany został kolej-
ny krótki odcinek ul. Patoka 
(w przyszłości ta droga będzie 

prowadzić tunelem pod krajo-
wą „szóstką” do ul. Sikorskie-
go). W bieżącym roku powsta-
je rondo stanowiące rozjazd 
dla pasa zjazdowego z DK6 
i pasa wyjazdowego na DK6 
w stronę Słupska oraz droga 
równoległa do DK6, łącząca 
ten cały układ z trzema ronda-
mi z ul. Jaśminową. Same uli-
ce to oczywiście nie wszystko. 
Ważnym elementem inwesty-
cji jest budowa zbiornika re-
tencyjnego.
Podczas realizacji inwesty-
cji miasto ściśle współpracu-
je z Przedsiębiorstwem Wodo-
ciągów i Kanalizacji z Gdyni, 
które poniosło część kosztów 
budowy infrastruktury pod-

ziemnej. 
Podczas prac budowlanych 
przestawiono też bramownice 
na DK6, co kosztowało dodat-
kowo ok. 2,8 mln zł. 
- trzeba też pamiętać o kosz-
tach odszkodowań dla wła-
ścicieli gruntów – dodaje Be-
ata Rutkiewicz. - teren, na 
którym budowaliśmy drogi, 
w dużej części nie należy do 
miasta. Dodatkowo na wnio-
sek mieszkańców położyliśmy 
nakładkę asfaltową na części 
ul. Gryfa Pomorskiego. 
Warto dodać, że w projekcie 
węzła Śmiechowo nie prze-
widywano zachowania przy-
stanku autobusowego na DK6 
w kierunku centrum miasta. 
Władze miasta postanowiły 
jednak, aby po zakończeniu 
prac przystanek w tym miej-
scu pozostał ze względu na 
etapowanie inwestycji.
Łącznie powstało 2,5 km dróg. 
Koszt inwestycji to ponad 18 
mln zł, z tego dofinansowanie 
z Programu Rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016-2019 
na poziomie ok. 2,5 mln zł. 
- Po zakończeniu prac w tym 
roku mieszkańcy północnej 
części miasta zyskają całko-
wicie nowy układ drogowy – 
podkreśla Beata Rutkiewicz. - 
Spowoduje to rozprowadze-
nie ruchu z krajowej „szóstki” 
i znacznie łatwiejszy dojazd 
do tej części miasta. 

Docelowo węzeł Śmiechowo 
będzie rozbudowany o tunel 
pod DK6 i wiadukt kolejowy 
pod torami kolejowymi. Co 
ważne prezydent miasta pod-
pisał porozumienie z PKP na 
mocy którego to PKP wyko-
na wiadukt, dzięki czemu mia-
sto zaoszczędzi ok. 20 mln zł. 
Nie są jeszcze znane dokład-
ne terminy dalszej realizacji 
Węzła Śmiechowo, ale wstęp-
nie zakłada się, że wiadukt ko-
lejowy powinien powstać do 
2022 roku. 

Kwiatowa za dwa lata
Drugi budowany węzeł to 
Kwiatowa. Na inwestycję skła-
dają się dwa projekty budow-
lane. Pierwszy z nich obejmu-
je przebudowę ul. 10 Lute-

go, placu Piłsudskiego (przed 
dworcem kolejowym), ul. 
Kwiatowej i wiaduktu kolejo-
wego pod DK6 wraz z włącze-
niem do DK6. ten projekt jest 
obecnie realizowany. Umowa 
z wykonawcą opiewa na ok. 
22 mln zł. termin zakończe-
nia prac zaplanowano na paź-
dziernik 2019 roku, ale praw-
dopodobnie prace uda zakoń-
czyć się przed terminem. 
- Oprócz budowy ulic powsta-
ną ścieżki rowerowe, chodni-
ki, zatoki postojowe, oświe-

tlenie, małe parkingi – wylicza 
Beata Rutkiewicz. - W ramach 
inwestycji przebudowywa-
na jest też cała infrastruktura 
podziemna, w tej części robót 
uczestniczy (także finansowo) 
gdyński PEWIK. Drugi projekt 

zakłada budowę dużego par-
kingu pomiędzy DK6 i tora-
mi kolejowymi. Przetarg na tę 
inwestycję został niedawno 
ogłoszony, prace mają być wy-
konane także najpóźniej do 
października 2019 roku. 
Ostatecznie w centrum Wejhe-
rowa powstanie duży parking 
na ponad 140 aut, przystanki 
autobusowe, taxi, parkingi dla 
rowerów, przejścia podziem-
ne oraz dojazdy do parkingu. 
Dofinansowanie obydwu pro-
jektów to łącznie ok. 18 mln zł. 
Prace budowlane zostały po-
dzielone na 4 etapy po to, aby 
nie blokować tej części miasta 
Oddanie węzła do użytku nie 
tylko spowoduje mniejsze 
korki i usprawni ruch w mie-
ście, ale praktycznie zmieni 
cały system komunikacyjny, 
rozwiąże problem z miejscami 
parkingowymi i umożliwi po-
dróżnym łatwe przesiadanie 
się z jednego środka komuni-
kacji na inny. 
Na oddanie całej inwestycji 
do użytku trzeba poczekać 
do 2019 roku, ale już pod ko-
niec listopada br. zniknie część 
utrudnień, ponieważ otwar-
ta zostanie ul. 10 lutego i Ko-
pernika aż do ul. Dworcowej 
i część ul. Kwiatowej. Rozpocz-
nie się wówczas przebudowa 
ul. Kwiatowej, a ostatnia część 
inwestycji obejmie przebudo-
wę przejazdu przez tory i wy-
jazdu na DK6.  /raf/
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                191/2017/DB KONDOLENCJE                                                                                                                                                 257/2017/DB KONDOLENCJE                                                                                                                                                 252/2017/DB

Kolejne 5 mln dla miasta
RuMIA | do rumi Trafi ponad 5 mln zŁ. umowę GwaranTującą przekazanie dofinansowania 
miasTu podpisaŁ niedawno burmisTrz michaŁ pasieczny.

RuMIA | 18 wrzeŚnie sTarTuje GŁosowanie w 
budżecie obywaTelskim w rumi.

W tym konkursie miasto Ru-
mia jako jedyne w wojewódz-
twie pomorskim otrzymało 
dofinansowanie.

będzie bezpieczniej
Głównym celem projektu, 
który otrzymał unijne dofi-
nansowanie, jest budowa 
kanalizacji deszczowej wraz 
z dodatkową infrastruktu-
rą, co pozwoli na stworzenie 
efektywnego systemu go-
spodarowania wodami opa-
dowymi. W praktyce oznacza 
to budowę kanalizacji desz-
czowej wraz z nawierzchnią 
docelową na ulicach, które 
objął projekt. 
Warto jednak podkreślić, że 
realizacja projektu umożli-
wi nie tylko poprawę stanu 
infrastruktury drogowej, ale 
przede wszystkim wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. Podjęte prace 
przyczynią się do zwiększenia 
odporności na klęski żywio-
łowe, w szczególności kata-
strofy naturalne - takie jak na 
przykład gwałtowne i inten-
sywne opady deszczu. A co 
za tym idzie pozwolą w więk-
szym stopniu uchronić miesz-

kańców przed skutkami wy-
stępujących anomalii pogo-
dowych. 
W przypadku wystąpienia in-
tensywnych opadów miesz-
kańcy ulic, które nie posiada-
ją kanalizacji deszczowej są 
zagrożeni podtopieniami nie-
ruchomości. 
to nie pierwsze działanie 
władz miasta, które ma chro-
nić mieszkańców przed skut-
kami zjawisk pogodowych. 
Na rzece zamontowano rów-
nież wodowskazy, które po-
zwalają na bieżąco monitoro-
wać stan wody w rzece. 

Refundacja i dotacja
Zakres projektu można po-
dzielić na dwie części: pierw-
sza to refundacja kosztów, 
które zostały poniesione przy 
realizacji wcześniejszych in-
westycji, mowa tu o budo-
wie 10 ulic m.in. ul. tysiąclecia 
i Płk. Dąbka. 
Druga dotyczy przyznania 
środków na rozpoczęcie prac 
związanych z budową sieci 
kanalizacji deszczowej wraz 
z dodatkowymi rozwiąza-
niami umożliwiającymi efek-
tywne zagospodarowanie 

i wykorzystanie wód opado-
wych na wskazanych ulicach: 
Chodkiewicza, Katowickiej, 
Źródlanej, Gryfa Pomorskie-
go, Konopnickiej, Makuszyń-
skiego, Brzechwy, Filtrowej, 
Batorego, w obszarze Góry 
Markowca. W ramach pro-
jektu powstanie także zbior-
nik rozsączający przy stadio-
nie MOSiR.
Wszystkie inwestycje muszą 
zostać zrealizowane do 31. 
grudnia 2020 r.
tytuł projektu to „Rozwój 
systemu gospodarowania 
wodami opadowymi na te-
renie Rumi”, realizowany 

w ramach: Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014-2020  
Działania 2.1 Adaptacja do 
zmian klimatu wraz z zabez-
pieczeniem i zwiększeniem 
odporności na klęski żywio-
łowe, w szczególności kata-
strofy naturalne oraz moni-
toring środowiska. Całkowi-
ty koszt realizacji projektu 
to niemal 6 mln zł, wysokość 
dofinansowania wynosi nie-
mal 5,04 mln zł (co stanowi 
85 proc. kosztów inwestycji). 
Wkład własny miasta to nie-
spełna 890 tys. zł. 
/raf/
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Startuje głosowanie

W IV edycji mieszkańcy mogą 
oddać głos na jeden projekt 
inwestycyjny - do wyboru 
mamy 17 projektów i jeden 
głos na projekt prospołecz-
ny, w tym przypadku wybie-
ramy z 13 projektów.  Głoso-
wać może każdy mieszkaniec 
Rumi, niezależnie od wieku. 
Wszystkie projekty opubliko-
wane są na specjalnej plat-
formie poświęconej Budżeto-
wi Obywatelskiemu – rumia.
budzet-obywatelski.org. to 
również za jej pośrednictwem 
będzie można zagłosować. 
Osoby, które nie mają dostę-
pu do Internetu mogą zagło-
sować w Urzędzie Miasta, fi-
liach Miejskiej Biblioteki czy 
za pośrednictwem mobilnych 
punktów. 
W tym roku głosowanie od-
bywa się pod hasłem   

#Podejmijwyzwanie i Za-
głosuj. W zeszłym roku od-
dano łącznie 13 390 głosów. 
Była to druga, zaraz po Gdy-
ni a przed Sopotem i Gdań-
skiem frekwencja  co było 
drugim wynikiem w formule 
metropolitalnej, w tym roku 
władze miasta zachęcają do 
jeszcze większej aktywności. 
Przypomnijmy, że kwota prze-
znaczona na realizację projek-
tów w ramach tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskie-
go w Rumi wynosi 1, 5 mln 
złotych (1,2 mln zł na projek-
ty inwestycyjne, 300 tys. zł na 
projekty prospołeczne). 
Wyniki poznamy na Gali Bu-
dżetu Obywatelskiego, która 
odbędzie się w październiku 
w siedzibie Multikina. 
/raf/

- Zachęcamy mieszkańców do głosowania w Budżecie Oby-
watelskim. Wspólnie możemy zadecydować jakie przedsię-
wzięcia zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Głosowa-
nie jest naprawdę proste i zajmuje bardzo mało czasu.

Piotr wittbrodt, 
zastępca burmistrza miasta:

„
PaniZ głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

OJCA

SłAwOMIRy 
RydzewSKIeJ – GOC

Małgorzacie Lewińskiej
Wiceprzewodniczącej 

Rady Miejskiej w Redzie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

byłej długoletniej pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie

Rodzinie zmarłej wyrazy 
szczerego współczucia.

W imieniu Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego  składa

Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Redzie
wraz z radnymi

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

i współpracownicy ze
 Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

wraz ze współpracownikami



5|Piątek, 15 września 2017gwe24.pl/aktualności

REKLAMA                                                                        242/2017/DB

W trosce o bezpieczeństwo
REDA | miasTo wraz ze szkoŁą podsTawową nr 5 zŁożyŁo wniosek do proGramu „bezpieczna 
droGa do szkoŁy”. dzięki Temu uczniowie mają być bezpieczniejsi na przejŚciach dla pieszych.

PowIAT | zmiany w budżecie, wsparcie finansowe, 
inwesTycje droGowe oraz przyznanie medali – 
To TemaTy poruszone podczas osTaTniej sesji.

Drogi, finanse, medale

Ponadto na sesji przedsta-
wiono informacje na te-
mat zadań z zakresu kultu-
ry, sportu i turystyki realizo-
wanych przez powiat wejhe-
rowski, głosowano w sprawie 
przystąpienia powiatu do 
„Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” 
oraz udzielono pomocy fi-
nansowej gminie Linia i po-
wiatowi kościerskiemu. Po-
ruszono też inne istotne dla 
mieszkańców powiatu spra-
wy. 
Po otwarciu sesji przez prze-
wodniczącego Rady Powia-
tu Wejherowskiego Ryszar-
da Czarneckiego, starosta 
wejherowski Gabriela Lisius 
przedstawiła sprawozdanie 
zarządu z prac między sesja-
mi.
Następnie wręczone zosta-
ły nominacje na stanowiska 
dyrektorom placówek oświa-
towych podległych powia-
towi. Powierzenia otrzyma-
li: Krystyna Grubba, dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Wejherowie, 
Anna Wilk, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Wejherowie, Krysty-
na Redlicka, dyrektor Zespo-
łu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Wejhero-
wie oraz Andrzej Byczkow-
ski, dyrektor Powiatowego 
Zespołu Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych w Wej-
herowie.
Pierwsze dwie uchwały, któ-
re zostały poddane pod gło-
sowanie dotyczyły zmian 
w uchwale budżetowej oraz 
w wieloletniej prognozie fi-
nansowej.
– Dodatkowe środki przezna-
czymy na przebudowę uli-
cy Rybackiej o dodatkowy 
pas do prawoskrętu, chod-

niki w miejscowości Luzino, 
Barłomino, Robakowo oraz 
na przebudowę kanalizacji 
deszczowej w Gowinie – mó-
wiła starosta Gabriela Lisius.
Kolejne uchwały związane 
były z udzieleniem pomocy 
finansowej trzem samorzą-
dom. Po nawałnicach, któ-
re przeszły w nocy z 11 na 12 
sierpnia br. powiat wejherow-
ski przekazał 30 tys. zł gminie 
Linia oraz 20 tys. zł powiato-
wi Kościerskiemu na usuwa-
nie skutków nawałnicy. Po-
nadto wsparcie finansowe 
otrzymała gmina Wejherowo 
na „Budowę kanalizacji desz-
czowej w Gowinie”.
W porządku obrad znala-
zły się także uchwały doty-
czące inwestycji drogowych. 
Powiat Wejherowski będzie 
ubiegał się o dofinansowa-
nie dwóch inwestycji z „Pro-
gramu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019”. 
- Chodzi o przebudowę ulicy 
Przemysłowej w Wejherowie 
od drogi krajowej nr 6 do uli-
cy Wierzbowej oraz rozbudo-
wę drogi powiatowej na od-
cinku Będargowo, na granicy 
powiatów wejherowskiego 
i kartuskiego – wyjaśnia Wi-
told Reclaf, wicestarosta wej-
herowski. 
Podczas sesji radni zadecy-
dowali także o przyznaniu 
dziewięciu medali „Za Zasłu-
gi dla Powiatu Wejherow-
skiego”. W tym roku meda-
le otrzymają: Aleksander Pa-
welec, Bolesław Bork, Broni-
sław Bertrand, Henryk Borski, 
Integracyjne Stowarzyszenie 
Sportowe „Start” Wejherowo, 
Krzysztof Brzozowski, ks. Ka-
zimierz Formela, Regionalna 
Izba Przedsiębiorców „Norda” 
oraz Zygmunt Pałasz.
/raf/
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Jest to nowa inicjatywa Fun-
dacji „Orlen – Dar Serca”, która 
ma na celu poprawę bezpie-
czeństwa uczniów na przej-
ściach dla pieszych w pobli-
żu placówek oświatowych 
poprzez poprawę oznako-
wania. Program jest adreso-
wany do jednostek samorzą-
du terytorialnego, będących 
zarządcami dróg.
- Przedmiotem naszego 
wniosku jest poprawa bez-
pieczeństwa w rejonie Szko-
ły Podstawowej nr 5 im. Jana 
Drzeżdżona przy ul. Rekow-
skiej. Ulica ta łączy drogę 
wojewódzką nr 216 z Redy 

do Władysławowa z Aleją Li-
pową, jest uczęszczana i czę-
ściowo przebiega przez las. 
Samochody często rozwija-
ją tam duże prędkości, nie 
zważając na bliskość szkoły 
– mówi Halina Grzeszczuk, 
zastępca burmistrza Redy. – 
Mieszkańcy Redy, a zwłasz-
cza rodzice dzieci uczęszcza-
jących do „piątki” wielokrot-
nie zwracali uwagę na ten 
problem.
Reda wnioskuje o dota-
cję w wysokości ponad 32 
tys. złotych na wyniesienie 
dwóch przejść dla pieszych 
w postaci progów płyto-

wych w miejscach łączą-
cych jednostronne chodni-
ki wzdłuż ulic Rekowskiej, 
Długiej i Podleśnej – jeden 
w rejonie ulicy Podleśnej, 
drugi w rejonie ulicy Dłu-
giej - oraz wykonanie no-
wego oznakowania pozio-
mego i pionowego. Wią-
że się to ze zmianą organi-
zacji ruchu, lecz zapropo-
nowane rozwiązanie jest 
zgodne z oczekiwaniami lo-
kalnej społeczności i przy-
niesie znaczącą poprawę 
bezpieczeństwa na drodze 
uczniów do szkoły. 
Do końca roku konkurs po-

winien zostać rozstrzygnię-
ty. W przypadku przyznania 
dofinansowania inwestycja 
będzie zrealizowana w cią-
gu roku od podpisania umo-
wy. Jeśli nie uda się na ten 
cel pozyskać środków ze-
wnętrznych. Gmina będzie 
się starać zrealizować projekt 
ze środków własnych, w ter-
minie późniejszym. Oprócz 
tego, w przyszłym roku bę-
dzie budowany przebiega-
jący poza pasem drogowym 
chodnik wzdłuż Alei Lipowej, 
od ulicy Pogodnej do ulicy 
Rekowskiej.
Anna walk
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Nowe skrzydło Hipolita
RuMIA | w czerwcu ruszyŁy roboTy związane z budową noweGo budynku zespoŁu szkóŁ po-
nadGimnazjalnych nr 2 w rumi. wEjhERowo | marzena ćwiklińska będzie od-

powiadaŁa za finanse wejherowa, a doTych-
czasowy skarbnik będzie zasTępcą prezydenTa. 
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Zmiana na stanowisku 
skarbnika miasta

zarejestruj się i twórz razem z nami!

W środę zakończony został 
kolejny etap prac – na szczy-
cie obiektu zawisła symbolicz-
na wiecha.
- Świętujemy położenie ostat-
niego elementu konstrukcji 
dachu – wyjaśnia Halina Filiń-
ska, dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Rumi. - Cieszymy się bardzo, 
że inwestycja prowadzona jest 
zgodnie z zamierzeniami, bo 

borykamy się ze sporymi pro-
blemami lokalowymi, a nowe 
skrzydło na pewno przyczyni 
się do ich rozwiązania.
Realizacja inwestycji rozpo-
częła się od prac rozbiórko-
wych budynku dawnej szkoły 
podstawowej. Ekipa budow-
lana intensywnie pracowa-
ła przez ponad dwa miesią-
ce, aby nowe skrzydło nabrało 
ostatecznego kształtu. Obec-

nie wszystkie roboty budow-
lane przebiegają zgodnie 
z planem. Zakończenie prac 
zaplanowane zostało na poło-
wę grudnia.
- Musimy się bardzo sprężyć, 
aby zakończyć wszystkie pra-
ce w ustalonym terminie - 
mówi Wojciech Mokrzyck z fir-
my Volfram, która odpowiada 
za prace budowlane. - Czasu 
mamy coraz mniej, a pogoda 

do tej pory nie była naszym 
sprzymierzeńcem. 
W nowym budynku ma znaj-
dować się pięć nowoczesnych 
klaso-pracowni, które prze-
znaczone zostaną dla branż 
logistycznej i spedytorskiej. In-
westycję związaną z budową 
budynku warsztatów zawo-
dowych realizuje samorząd 
powiatu wejherowskiego.
- to przedsięwzięcie realizuje-
my przede wszystkim z myślą 
o rozwoju szkolnictwa zawo-
dowego – wyjaśnia Wojciech 
Rybakowski, członek zarządu 
powiatu wejherowskiego. - 
Ciągle staramy się poprawiać 
jakość kształcenia w naszych 
placówkach. W związku z tym 
realizujemy tego typu przed-
sięwzięcia.
Warto zaznaczyć, że samo-
rząd powiatu wejherowskie-
go w ramach działań związa-
nych z rozwojem szkolnictwa 
zawodowego rozbudowu-
je bądź doposaża także inne 
szkoły.                                    /wA/

Na stanowisku skarbnika 
Marzena Ćwiklińska zastą-
pi Arkadiusza Kraszkiewi-
cza, który docelowo zajmie 
stanowisko Piotra Bochiń-
skiego, zastępcy prezyden-
ta ds. społecznych.
- Piotr Bochiński ze wzglę-
du na swój stan zdrowia 
postanowił przejść na eme-
ryturę – wyjaśnia Krzysz-
tof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. - Jestem 
wdzięczny za dotychcza-
sową współpracę z Panem 
prezydentem Bochińskim. 
Nie mniej szanuję jego de-
cyzję i w związku z tym sta-
nąłem przed dylematem 
wyboru osoby, która podej-
mie to wyzwanie i obejmie 
funkcję zastępcy prezyden-
ta ds. społecznych.
Wybór padł na Arkadiu-
sza Kraszkiewicza, co wią-
zało się z odwołaniem go 
z funkcji skarbnika. Za fi-

nanse Wejherowa ma od-
powiadać teraz Marze-
na Ćwiklińska, która do tej 
pory pełniła funkcję głów-
nej księgowej w Wejherow-
skim Zarządzie Nierucho-
mości Komunalnych.
- Uważam, że jest to oso-
ba, która spełni wszyst-
kie oczekiwania i sprawdzi 
się na stanowisku skarbni-
ka – mówi Krzysztof Hilde-
brandt. - Pani Marzena Ćwi-
klińska posiada wszystkie 
niezbędne uprawnienia do 
pełnienia tej funkcji. Do-
datkowo ma odpowiednią 
wiedzę, a jej zdyscyplino-
wanie pozwala przypusz-
czać, że we właściwy spo-
sób wywiąże się z nałożo-
nych na nią obowiązków.  
Warto zaznaczyć, że Arka-
diusz Kraszkiewcz pełnił 
funkcję skarbnika miasta 
od 30 czerwca 2009 roku.
/wA/
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Spotkania z muzyką
RuMIA | dzieci i mŁodzież z rumskich szkóŁ i przedszkoli wzięli udziaŁ w koncerTach muzyki 
klasycznej pT. „muzycznie wchodzimy w nowy rok szkolny”. 

RuMIA | blisko 200 uczesTników wzięŁo udziaŁ 
w największym maraTonie zumby w reGionie – 
3. zumba fesT rumia

Wydarzenie zostało zorgani-
zowane przez Miejski Dom 
Kultury i zostało objęte patro-
natem burmistrza miasta Mi-
chała Pasiecznego. 
Łącznie udało się zorgani-
zować 6 koncertów, w któ-
rych możliwość udziału miały 
dzieci i młodzież z wszystkich 
placówek oświatowych znaj-
dujących się na terenie mia-
sta. Co ważne udział w kon-

certach był bezpłatny. 
W tym roku Marek Garwatow-
ski, dyrektor artystyczny wy-
darzenia, wraz z zaproszony-
mi artystami zabrał publicz-
ność w muzyczną podróż po 
świecie. Podczas koncertów 
zabrzmiała m.in. muzyka  G. 
Rossiniego, kompozytora 
który w tym roku obchodzi 
185 rocznicę urodzin. Oprócz 
tego usłyszeć można było 

najbardziej znaną arię z opery 
„Straszny Dwór” S. Moniusz-
ki - „ten zegar stary”, czy „Can 
Can” J. Offenbacha. 
Oprócz muzyki na scenie za-
gościł również taniec: cze-
ska polka czy kalinka z Ro-
sji. Zgromadzona na hali pu-
bliczność mogła podziwiać 
również step. 
- Dla mnie to wielka radość, 
że drugi rok z rzędu udaje się 

nam zrealizować koncert dla 
dzieci i młodzieży - mówi Ma-
rek Gerwatowski dyrektor ar-
tystyczny wydarzenia. - Przy-
bliżenie muzyki klasycznej to 
projekt, o którym jako rodo-
wity rumianin i artysta opery 
od dawna marzyłem.
Podczas wrześniowych kon-
certów wystąpili artyści scen 
operowych i filharmonicz-
nych.                              /raf/

fo
t. 

u
m

 r
um

ia

fo
t. 

u
m

 r
um

ia

fo
t. 

u
m

 r
um

ia

Maraton Zumby za nami

trening na hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Rumi poprowadziła prekur-
sorka Zumby w naszym kraju 
Izabela Kin-Janda. Na scenie 
pojawili się również kluczowi 
trenerzy z trójmiasta: Natalia 
Wargacka, Anna Cegłowska, 
Magdalena Chojniak i Marta 
Czarnecka.  
Wydarzenie odbyło się dzięki 
współpracy Urzędu Miasta w 
Rumi z siłownią Citygym. 
- Rumia jest gospodarzem 
wielu przedsięwzięć sporto-

wych - mówi tomasz Urba-
niak-Dzienisz, przewodniczą-
cy Komisji Sportu, Rekreacji - 
W lipcu odwiedziła nas Ewa 
Chodkowska - trenerka fit-
ness, odbył się również tre-
ning z najlepszym polskim 
koszykarzem Marcinem Gor-
tatem. Staramy się odpowia-
dać na potrzeby mieszkań-
ców. Zumba jest teraz na to-
pie, więc nie mogło jej za-
braknąć u nas. 
/raf/
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aktywizują bezrobotnych
Od kilku miesięcy w Wejherowie działa regionalne Centrum aktywizacji zawodowej, które realizuje działania 

mające na celu aktywizację osób bezrobotnych. 

OGŁOSZENIE                                                          136/2017/RL
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Na zlecenie Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy w Gdańsku Pomorska 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A. realizuje Program działań ak-
tywizacyjnych dla osób długo-
trwale bezrobotnych, kierowa-
nych przez wskazane powiatowe 
urzędy pracy woj. Pomorskiego. 
Jest to druga edycja programu i 
dotyczy działań aktywizacyjnych 
dla 1300 osób długotrwale bez-
robotnych z terenu wojewódz-
twa pomorskiego, dla których jest 
ustalony II lub III profil pomocy.
Regionalne Centrum Aktywizacji 
Zawodowej w Wejherowie otwar-
te zostało w grudniu 2016 i dzia-
łania aktywizacyjne realizowane 
będą do 30 kwietnia przyszłego 
roku.
Celem zamówienia jest podjęcie 
i utrzymanie przez osoby bezro-
botne odpowiedniej pracy lub 
działalności gospodarczej przez 
okres do 180 dni, zgodnie z okre-
ślonym wskaźnikiem skuteczno-
ści zatrudnieniowej oraz wskaźni-
kiem utrzymania w zatrudnieniu.
Do udziału w działaniach aktywi-
zacyjnych kierowane będą osoby 

długotrwale bezrobotne z nastę-
pujących powiatów wojewódz-
twa pomorskiego: PUP w Byto-
wie – 300 osób; PUP w Malborku – 
200 osób; PUP w Nowym Dworze 
Gdańskim – 200 osób; PUP w Sta-
rogardzie Gdańskim – 300 osób; 
PUP w Wejherowie – 300 osób.
Program ma na celu komplekso-
we przygotowanie osoby aktywo-
wanej do pracy. Od początku pod-
jętych działań aktywizacyjnych w 
powiecie wejherowskim skutecz-
nie zaktywizowanych 
zostało blisko 150 osób 
z 300 uczestników pro-
gramu (to niemal 50 
proc.).
Działania aktywizacyj-
ne obejmują: usługi do-
radztwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy, 
stała opieka przypisa-
nego każdemu uczest-
nikowi programu opie-
kuna na cały czas trwa-
nia programu, coaching 
indywidualny lub gru-
powy, szkolenia z pra-
wa pracy oraz szereg 

innych. Poza tym jest możliwość 
skorzystania z dodatkowego, usta-
lanego indywidualnie z Uczestni-
kiem Programu, wsparcia w po-
staci konsultacji z psychologiem, 
prawnikiem, wizażystą, fryzjerem, 
lekarzem, organizacji opieki nad 
dziećmi oraz wszelkich innych - 
ustalanych indywidualnie.
Dzięki innowacyjnym rozwiąza-
niom PARR S.A. oferuje atrakcyjne 
wsparcie dla osób chcących pod-
jąć zatrudnienie oraz dla praco-

dawców, którzy zechcą współpra-
cować z PARR S.A. Zapewnia też 
wsparcie materialne i finansowe 
dla obu stron, aby w efekcie koń-
cowym był zadowolony zarówno 
zatrudniony jak i zatrudniający. 
Za utworzenie i utrzymanie przez 
pracodawcę stanowiska pracy dla 
osoby bezrobotnej z realizowane-
go Programu, PARR S.A zapewnia 
wsparcie finansowe nawet do 6 
miesięcy od momentu zatrudnie-
nia  uczestnika Programu.

Regionalne Centra Aktywizacji 
Zawodowej:
1. wejherowo, adres: ul. Sobie-
skiego 227; 84-200 wejherowo
2. bytów, adres: ul. Derdowskie-
go 4; 77-100 bytów
3. Starogard Gdański, adres: ul. 
Rycerska 5; 83-200 Starogard 
Gdański
4. Nowy Dwór Gdański,adres: 
ul. Miłosza 2/4; 82-100 Nowy 
Dwór Gdański
5. Malbork. adres: ul. Stare Mia-
sto 27; 82-200 Malbork

Sięgnij po 19 tys. zł
PONAD 19 tyS. ZŁ NA ROZKRęCENIE WŁASNEGO BIZNESU MOGą ZGARNąĆ OSOBy, 
KtóRE POZOStAJą BEZ PRACy. 

Projekt pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” skierowany jest m.in. do bezrobot-
nych mieszkańców powiatu wejherowskiego. 
Kto może starać się o dotację inwestycją? Osoby powyżej 30 roku życia, które pozostają bez 
pracy i: mają 50 lat i więcej, są kobietami, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, pozo-
stają bez pracy od dłuższego czasu bądź mają maksymalnie średnie wykształcenie. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.powiat.wejherowo.pl.
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3 lata Stacji KulturaKoncert 
Karwan RuMIA | sTacja kulTura, czyli miejska biblioTe-

ka w rumi, w miniony poniedziaŁek obchodzi-
Ła swoje 3 urodziny. REDA | w fabryce 

kulTury rusza po-
wakacyjny sezon 
koncerTowy. 

W tym roku na urodzinach 
zawitali tancerze ze szkoły 
tańca flamenco, którzy zgro-
madzoną publiczność prze-
nieśli do słonecznej Hiszpa-
nii. W programie oprócz tań-
ca były aranżacje na śpiew 
i instrumenty. Na przybyłych 
gości czekała również wy-
stawa prac Aleksandry Ba-
rankiewicz „Czytelnicy Stacji 
Kultura” (można ją oglądać 
w godzinach pracy Bibliote-
ki) oraz urodzinowy tort.
W imieniu mieszkańców ży-
czenia złożyli Michał Pasiecz-
ny, burmistrz miasta, Ariel Si-
nicki, przewodniczący rady 

miejskiej oraz Małgorzata 
Łoboz, wiceprzewodniczą-
ca RM. 
- Stacja Kultura w ciągu trzech 
lat swojej działalności zosta-
ła laureatem wielu prestiżo-
wych nagród - mówi Ariel Si-
nicki, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi. - Doceniono 
jej walory architektoniczne. 
Nas najbardziej jednak cieszy 
szeroki zakres działalności tej 
placówki. Stacja Kultura to 
nie tylko biblioteka. to miej-
sce, gdzie odbywają się kon-
certy, wernisaże, spotkania 
z ciekawymi osobami. 
/raf/
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XV lat Misterników
wEjhERowo | obchody XV-lecia misTerium wejherowskieGo ŚwięTo-
wano w filharmonii kaszubskiej.

Dzięki nim możemy 
oglądać insceniza-
cje Męki Pańskiej na 
Kalwarii Wejherow-
skiej, Misterium Dro-
gi Pojmania w Wielki 
Czwartek, Misterium 
Wjazdu Chrystu-
sa do Jerozolimy czy 
Orszak trzech Króli. 
Mowa o wejherow-
skiej grupie Mister-
ników Kaszubskich, 
która w sobotnie po-
południe w Filharmo-
nii Kaszubskiej świę-
towała jubileusz 15-
lecia istnienia.
Wydarzenie było 
okazją do przypo-

mnienia historii sto-
warzyszenia, złoże-
nia życzeń, gratulacji 
i wiązanek kwiatów 
na ręce prezesa wej-
herowskich misterni-
ków Wojciecha Ryba-
kowskiego.
Pierwszym punktem 
programu uroczy-
stości była msza św. 
w kościele pw. św. 
Anny, którą odprawił 
ks. bp. Zbigniew Zie-
liński. Później uczest-
nicy przemaszerowa-
li ulicami miasta do 
Filharmonii Kaszub-
skiej przy dźwiękach 
Orkiestry Fermata.

- te misteria tak wro-
sły w naszą ziemię 
i Kalwarię, że ja głę-
boko ufam i wierzę, 
że będą już zawsze. 
Z całego serca dzię-
kuje za Wasze zaan-
gażowanie i trud - 
podkreślała Gabriela 
Lisius, starosta wej-
herowski.
Ważnym punktem 
obchodów było wrę-
czenie tytułów Przy-
jaciela Misterium, 
które trafiły m.in do 
osób współpracują-
cych przy organizacji 
wydarzeń, lokalnych 
stowarzyszeń i insty-

tucji. W ten sposób 
doceniono łącznie 
ponad dwadzieścia 
osób oraz kilkanaście 
organizacji. 
W trakcie uroczysto-
ści przedstawiono 
także koncert dzięk-
czynny „Bogu na 
chwałę” w wykona-
niu Diakonii Muzycz-
nej „Jezus Żyje” pod 
kierunkiem Cezarego 
Paciorka
Świętowanie zakoń-
czyło otwarcie wysta-
wy fotograficznej Mi-
chała Cioszke „Miste-
rium Wejherowskie”.
/rk, gb/

W sobotę o godz. 18 na 
redzkiej scenie zaprezen-
tuje się Anna Karwan. to 
wokalistka, kompozytor-
ka i autorka tekstów. Jej kil-
kunastoletnia obecność na 
polskiej scenie muzycznej 
zaowocowała dziesiątkami 
koncertów oraz gościnnych 
nagrań u boku najwięk-
szych producentów. 
Anna Karwan zainauguruje 
jesienny sezon koncertowy 
w Fabryce Kultury, który za-
powiada się wyjątkowo bo-
gato. We wrześniu w Redzie 
zaprezentuje się też tymon 
tymański, a na październik 
zaplanowany został kon-
cert grupy Lipali. Więcej in-
formacji na temat plano-
wanych wydarzeń kultural-
nych można odnaleźć na 
stronie Miejskiego Domu 
Kultury w Redzie.     (wA)
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Wrzoścami jesień się zaczyna
PoMoRZE| nowy prezes cenTrum hurToweGo rënk - sŁawomir niecko - powiTaŁ w minioną soboTę GoŚci popularnej w naszym 
reGionie imprezy „jesień w oGrodzie”.

Wszak kaszubska nazwa 
Centrum zobowiązuje. 
Najpierw prezes Niecko 
podziękował Panu Bogu 
i przyrodzie, że akurat ta 
sobota stała się pogodną 
przerwą w pomorskim le-
cie deszczowców. Pogra-
tulował odwiedzającym 
imprezę trafnej decyzji, bo 
jesień to najlepszy czas, 
aby przygotować ogród do 
przezimowania i w perspek-
tywie - wiosennej zielonej 
zabawy. Pewnie zaprosi też 
w przyszłym roku na koloro-
wą Wiosnę w Ogrodzie. 
Goście imprezy zastanawia-
li się co dziś powinni zrobić 
w ogrodzie, aby im ten zie-
lony salon rozkwitał i pięk-
niał przez cały rok i z roku na 
rok. Ułatwiało im to ponad 
stu wystawców, wśród któ-
rych prym wiedli fachowcy, 
którzy chętnie dzielili się 
swą wiedzą.
Klienci ochoczo korzystali 
z tej okazji, bo jak powie-
dział mi pan Zbigniew, woli 
kupić od wystawcy z Rën-
ku, ponieważ po pierwsze 
nie jest on anonimowy, 
tylko ma na stoisku tablicz-
kę z informacją, gdzie swe 
ogrodnicze gospodarstwo 
prowadzi, po drugie wie ja-
kie odmiany w naszym po-
morskim sub klimacie będą 
dobrze rosły, natomiast 
rośliny kupowane w hiper-

marketach są wprawdzie 
tanie, ale często wkrótce 
nadają się tylko na śmietnik.  

Cały Rënk był we wrzosach, 
wrzoścach i hortensjach...
Już na pierwszy rzut oka 
było widać barwy wrzosów 
- różowe, czerwonawe, lila, 
fiolety i ogromne kwiaty 
hortensji. to hortensje bu-
kietowe, naśladujące kiście 
wiosennych lilaków, kwit-
nące aż do mroźnych dni. 
Są to nowe odmiany - pach-
nące i barwne, o odpor-
ności na zimno, kwitnące 
na jednorocznych pędach, 
które - jak informuje mój 
przewodnik - pan Zbigniew, 
przycinamy wiosną, świet-
nie nadające się na tereny 
wysoczyzny kaszubskiej.  
Dalej szaleństwo wrzosów 
i wrzośców - cały festiwal ko-
lorów i wzorów, wymarzona 
ozdoba jesiennego ogrodu 
i nie tylko jego, bo upięk-
szamy nimi tarasy i balkony, 
zastępując w skrzynkach 
i donicach kwiaty jedno-
roczne, które już przekwitły 
i pożółkły. 
Ostatnio bardzo modne zro-
biły się też trawy – i słusznie, 
bo jak zobaczyliśmy, teraz 
kwitną, a ich pióropusze 
będą zdobić ogród całą zimę.  
Pan Zbigniew przypomina 
też, że należy kupić byliny, 
które uzupełnią wiosną ra-
baty kwiatów jednorocz-
nych, czyli: okazałe rudbe-
kie, pysznogłówki, rozwary, 
kolorowe jeżówki i jak to 
tam się wszystko nazywa...
 
Nie tylko królowa angielska 
wie, jaką atrakcją ogrodu 
mogą być trawniki. 
Chcąc się cieszyć zielonym 
dywanem od wiosny, po-
winniśmy skorzystać z po-
rad specjalistów jaką trawę 
wybrać, aby pasowała do 
wyznaczonego miejsca 
w ogrodzie. Ale soczysta 
zieleń to tło dla barwnych 
kwiatów. Myśląc już o wio-
śnie, sadzimy rośliny ce-
bulowe: tulipany, narcyzy, 
czosnki, bogactwo cebulek 
oferowali wystawcy na Rënku.  
- Możemy posadzić też drze-
wa i krzewy ozdobne – za-
chwalał pan Zbigniew. teraz 
najlepiej widzimy, jakie mają 
łodygi, formy koron, kolory 
liści i kwiatów. Pozwala to 
dobrze wybrać i zaprojek-
tować dla nich najlepsze 
miejsce w ogrodzie. Mamy 
ułatwione zadanie - rośliny 
są ukorzenione w donicz-
kach, a my przenosimy je 
tylko na miejsce stałe. Nie-
długo – przed nadejściem 

chłodów przygotowujemy 
rośliny do przezimowania, 
usypując kopczyki i zakła-
dając osłony przeciwmro-
zowe. Z tak przygotowa-
nymi i zabezpieczonymi 
roślinami z sukcesem wej-
dziemy w okres wiosenny.  
 
trochę owo-
ców też się przyda 
- Jesień to najlepszy czas, 
aby uzupełnić część sadow-
niczą w naszym ogrodzie 
– radzi pan Zbigniew. - te-
raz możemy kupić drzewka 
ukorzenione w doniczkach, 
ale wiadomego pochodze-
nia i korzystając z rad facho-
wych ogrodników. trzeba 
rozsądnie zaplanować ilość 
drzewek, gatunków a nawet 
rozważyć ich nasadzenie 
według stron świata, tak, 
aby szybciej rosnące, np. śli-
wy, nie zasłoniły światłolub-
nych wiśni, brzoskwiń czy 
moreli. W małym ogrodzie 
planujemy niewiele drze-
wek, ale warto mieć te, któ-
re kolejno owocują w ciągu 
lata. Gdy sadzimy jabłonie, 
dobrze wybrać różne ga-
tunki - bardzo wczesne, 
letnie i zimowe. W każdym 
ogrodzie można posadzić 
brzoskwinię, morelę lub 
wiśnię, które w czasie kwit-
nienia są też jego ozdobą.  
- Krzewy owocowe to waż-
ny dział naszego ogrodu – 
przekonuje pan Zbigniew. 
Możemy sadzić porzeczki, 
agrest, borówki, maliny, je-
żyny itp. Mogą być to formy 
krzewiaste lub, jeśli mamy 
mniej miejsca - drzewkowe, 
które pozwalają na równole-
głą uprawę pod ich korona-
mi, np. kwiatów. Rozsądnie 
jest posadzić nowe odmiany 
malin, które owocują na licz-
nych pędach do zimy. także 
truskawki - obowiązkowo 
wręcz sadzona krzewinka 
w ogrodzie, ma odmiany 
owocujące całorocznie. 

Jesień w Ogrodzie to też lu-
dowy festyn
Kapela rżnęła od ucha do 
ucha, na stoiskach gospo-
dynie – nie tylko kaszub-
skie - oferowały regionalne 
pyszności, a honorowi go-
ście w towarzystwie prezesa 
Sławomira Niecko, ogląda-
jąc jesienną ofertę zastana-
wiali się jak upiększyć swe 
otoczenie. Widzieliśmy np. 
Danutę Makowską – Re-
gionalną Dyrektor Ochrony 
Środowiska, a nad wszyst-
kim czuwał przewodniczący 
Rady Nadzorczej Rënku Ka-
zimierz Janiak. 
Anna Kłos

Prezes Sławomir Niecko
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
SPRZEDAM działke ogrodniczą, domek mu-
rowany, szklarnia tel.517159871 Wejherowo

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe w Wej-
herowie blisko centrum. 1. piętro. tel.570 
632 747

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

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 434 m2, 
nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

SPRZEDAM dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

WYNAJMĘ
jESTEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
SKuTER Jawa 50,1977r. cytrynowo-błękitny-
,2t, 2 osob. cena:3999zl. tczew 735001684

SKuTER Piaggio Ciao,2t,1995r.czarny,1osob.
automat.cena:2660zl.tczew735001684

KUPIĘ
SKuP aut kasacja awaryjne otwieranie aut 
pomoc drogowa auto cześci 789345593

KolA z oponami zimowymi do Fiata Grande 
i innych 15”+ sruby +stojak na kola. 420zl.  
695230080

EDUKACJA

lEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM odkurzacz czyszczący sucho i 
na mokro cena 150zł tel.58/7781735

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD tV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

GDY bank odmawia: pożyczka pozabanko-
wa do 20000zl, wyplata w 1 dzień, Gdańsk 
tel.601832048
uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKowANIA jednorazowe, tel. 
501175330

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

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

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex to lubie gorąca blondi pozna Pa-
nów sponsorów tel.514120213 sopot

PoZNAM Panią do 45 lat brunetkę lub sza-
tynkę z Lęborka lub okolic tylko poważne 
oferty tel.692915998

STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, ewentualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

SZuKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

RÓŻNE
ZIEMNAKI wineta nie sortowane 040 
groszy ROtACJNA SUPSKA stan dobry 
1750 zł częstkowo tel.510751837

SŁoMA 120 120 .40 zł i siano. tegorocz-
ne 60 zł częstkowo tel.510751837

PRASA kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz 4500zl tel.506250477

SIANo, słoma w  balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu.Moż-
liwość trasportu tel.506250477

DREwNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport. tel.506250477

SPRZEDAM pompe CO. grunfos 25-40 
nowa. 380 zl. tel. 695230080

SPRZEDAM pile tarczowa 2.0 KW 
380 W, samorobna z kolkami i tarcza. 
695230080

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti Dante, 
250 gram, różne zapachy, duży wybór, 
tel. 660 731 138

SKuPujEMY stare militaria w bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, od-
znaczenia, wyposażenie wojskowe), 
Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com, info@
oldmilitaria.pl

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

SPRZEDAM kurtkę narciarską, damską, 
rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

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

Codziennie 
nowe informacje
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APS Z MEDAlAMI Sport opanował Orlik
SIATKÓwKA | drużyna z rumi zajęŁa Trzecie miejsce na Turnieju piŁki 
siaTkowej o puchar pucka.

REDA | w minioną soboTę na kompleksie orlik 2012 odbyŁ się w fesTyn 
sporTowy dla dzieci, mŁodzieży i dorosŁych.

Akademia Piłki Siatkowej 
powoli wchodzi w nowy 
sezon – drużyny młodzie-
żowe mają za sobą pierw-
sze udane turnieje. Kadet-
ki rumskiego klubu w mi-
niony weekend brały udział 
w turnieju o Puchar Pucka. 
Prowadzone przez Rober-
ta Sawickiego zawodnicz-
ki zaliczyły udany występ. 
Co prawda nie udało im się 
dostać do finału, jednak za-
kończyły turniej zwycię-
stwem. W spotkaniu o brą-
zowy medal pokonały 2:0 
KAtS Alpat Gdynia. turniej 
wygrały siatkarki GKS Wie-

życa 2011 Stężyca. Wśród 
ośmiu najlepszych zawod-
niczek imprezy znalazła się 
Natalia Soczyńska repre-
zentująca APS-u Rumia.

Nie tylko kadetki grały swój 
turniej w nadmorskim mie-
ście – jeszcze lepiej w Puc-
ku poradziły sobie mło-
dziczki APS-u. Zespół pro-
wadzony przez Annę Bro-
dacką zajął drugie miejsce 
w turnieju. Przyznane zo-
stały również nagrody in-
dywidualne – najlepszą za-
wodniczką turnieju została 
uznana Marta Witkowska.

Projekt „Dzień Sportu na Orli-
ku” jest ogólnopolską akcją, która 
miejmy nadzieję, że cyklicznie za-
gości w kalendarzu imprez spor-
towych. Animatorzy MOSiR przy-
gotowali tego dnia szereg konku-
rencji m.in. przeciąganie liny, gra w 
bulle, mecz pokoleniowy w palan-
ta, mecz piłki nożnej oraz gry i za-
bawy sportowe. Ideą imprezy była 
aktywizacja sportowa ludzi w róż-
nym wieku.
-Każdy uczestnik otrzymał gadżety 
sportowe ufundowane przez Funda-
cję Rozwoju Kultury Fizycznej w Puc-
ku. Dziękujemy za obecność i zapra-
szamy na inne eventy organizowane 
przez MOSiR w Redzie.- piszą orga-
nizatorzy, czyli redzki MOSiR.

SPORT
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Prestiżowe zawody organi-
zacji WAKO odbyły się w ma-
cedońskim Skopje. Wzięło w 
nich udział ponad 1400 kick-
bokserów z 37 krajów. Wśród 
najlepszych zawodników Eu-

ropy znalazła się trójka repre-
zentantów Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego 
oraz KtS-K GOSRit Luzino: 
Zuzanna Kalbarczyk, Paulina 
Stenka oraz Filip Stark. Cała 

trójka pod wodzą pełniące-
go obowiązki trenera Kadry 
Narodowej kadetów, wejhe-
rowianina Rafała Karcz. Li-
cząca prawie 150 osób Re-
prezentacja Polski była zaraz 

po Rosji, najliczniejszą repre-
zentacją na tym turnieju (za-
wodnicy oraz kadra trener-
ska i sędziowie).

W tej doborowej stawce 
dwoje z podopiecznych Ra-
fała Karcza stanęło na po-
dium. Zuzanna Kalbarczyk 
zdobyła brązowy medal  kat. 
kadetek do 60 kg w formule 
pointfighting oraz brązowy 
medal w konkurencji light 
contact, natomiast Paulina 
Stenka – brązowy medal w 
kat. juniorek do 70 kg w for-
mule light contact oraz kick
-light. Filip Stark doszedł do 
1/8 finału w formule pointfi-
ghting, oraz do 1/16 finału w 
formule light contact w wa-
dze do 74 kg junorów.

Dla Zuzanny Kalbarczyk był 
to już drugi medal zdobyty 
na najbardziej prestiżowych 
zawodach dla kadetów. Rok 
wcześniej wywalczyła rów-
nież brąz, było to na Mistrzo-
stwach Świata w Irlandii. Pau-
lina Stenka natomiast meda-
le zdobyła w swoim debiucie 
w zawodach tej rangi.
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RuMIA | przed nami oTwarTe misTrzosTwa po-
morza cheerleaders, Grand priX polski - ru-
mia 2017.

PIŁKA NoŻNA | porażkę w meczu na szczycie odniósŁ w luzinie wikęd, za To sTolem Gniewino 
wciąż może cieszyć się sTaTusem niepokonanej drużyny.

TENIS SToŁowY | oT loGisTics kamiX zainauGu-
rowaŁ nowy sezon. po raz pierwszy w hisTorii 
klub zaGraŁ w rozGrywkach i liGi.KICKboxING | zawodnicy z wejherowa i luzina nie zawiedli i zaliczyli ŚwieTny wysTęp na mi-

sTrzosTwach europy. zuzanna kalbarczyk i paulina sTenka wywalczyŁy czTery medale.

taniec, doping i pompony

obiecujący początek

W najbliższą sobotę Ru-
mia stanie się gospodarzem 
otwartych Mistrzostw Pomo-
rza Cheerleaders. W hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi rywalizować 
będzie 21 zespołów z całej 
Polski.
Otwarte Mistrzostwa Pomo-
rza Cheerleaders to zaskaku-
jące choreografie, moc i ener-
gia, radość tańca, barwne 
stroje  i niezapomniane emo-
cje. to kuźnia młodych talen-
tów i efekt ogromnej pracy 

ludzi z pasją, w tym najlep-
szych trenerów, najzdolniej-
szych choreografów i zawsze 
wspierających rodziców. Po-
nadto zawody są nagrodą dla 
wszystkich zawodniczek, za-
wodników oraz kibiców, któ-
rzy przez cały rok z ogrom-
nym zaangażowaniem trenu-
ją i wspierają ten dynamicz-
nie rozwijający się sport w 
Polsce.
Wstęp na zawody jest bez-
płatny dla publiczności.
/raf/

harmonogram zawodów:
08.00-10.30- rejestracja uczestników, próba 
planszy, odprawa sędziowska i trenerska
10.30-13.00- ELIMINACJE
13.00-13.45- przerwa techniczna
13.45-14.00- OFICJALNE OtWARCIE
14.00-16.00- FINAŁ
16.15-16.45- ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród

NIEPoKoNANY STolEM

wydarzenie odbywa się pod patronatem 
burmistrza Miasta Rumi

Wracają z medalami!

Zespół z Małego trójmiasta 
rozgrywki ligowe zaczął trud-
nym meczem z Poltareksem 
Pogonią Lębork, która w po-
przednim sezonie występo-
wała w Superlidze, a w obec-
nych rozgrywkach ma bić się 
o awans. Na rumskiej hali MO-
SiR rozegrał się jednak świet-
ny, wyrównany mecz.
Pierwszy z dziesięciu poje-
dynków (rozgrywanych jest 
8 meczów singlowych i 2 de-
blowe) wygrali gospodarze 
– historyczne zwycięstwo 
było autorstwa Przemysła-

wa Perzyńskiego. Później do 
głosu doszedł Lębork – przed 
deblami było 3-1 dla go-
ści – wtedy kapitalne deblo-
we partie rozegrali gospoda-
rze doprowadzając do remi-
su. Niestety ostatnie cztery 
pojedynki zostały (niekiedy 
bardzo minimalnie) wygra-
ne przez gości, którzy wygra-
li cały mecz 7-3. Wiele razy 
wynik wisiał na włosku i kilka 
razy goście wygrywali swoje 
partie bardzo nieznacznie, a 
przeważnie szczęście sprzy-
jało Poltareksowi.
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Do Luzina przyjechał silny ze-
spół – zgłaszający wysokie 
ambicje beniaminek, Radu-
nia Stężyca. Goście zaskoczyli 
piłkarzy Wikędu i wygrali 3-1, 
wyprzedzając w tabeli pod-
opiecznych Grzegorza Lisew-
skiego. Luzińska drużyna zaj-
muje obecnie 4. miejsce w ta-
beli.

Swojego meczu nie wygrali 
też piłkarze Stolemu Gniewi-
no, jednak remis 2-2 z Gryfem 

Słupsk można uznać za spory 
sukces, Gryf bowiem jest jed-
nym z zespołów walczących 
o awans do III ligi. Remis Sto-
lemu oznacza, że podopiecz-
ni tomasza Dołotki pozosta-
ją jedną z dwóch niepokona-
nych ekip w IV lidze (drugą 
jest Pogoń Lębork). Stolem 
wskoczył też przed Wikęd 
i zajmuje 3. miejsce w lidze.

Punktów do ligowego do-
robku nie dołożyli zawodni-

cy Orkana Rumia. W Gdyni 
przegrali 1-2 z rezerwami Arki 
wzmocnionymi kilkoma gra-
czami pierwszej kadry żółto-
niebieskich. tym samym Or-
kan przedłużył serię bez zwy-
cięstwa do czterech meczów 
i zajmuje 10. miejsce.

Orlęta przegrały w sobotę 
z Polonią w Gdańsku, przez 
co spadły na 6. lokatę w ta-
beli V ligi. Zespół z Redy ma 
4 punkty przewagi do lidera, 

Wietcisy Skarszewy. 

W nadchodzący weekend pił-
karze z Luzina zmierzą się na 
wyjeździe z GKS-em Kolbudy. 
Stolem pojedzie do Gdańska, 
gdzie zagra z Gedanią, na-
tomiast Orkan Rumia wróci 
na własne boisko, na którym 
ugości lidera, Pogoń Lębork. 
Piątoligowe Orlęta zagra-
ją w sobotę u siebie o 16:00 
z Bałtykiem II Gdynia.
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Przestraszyli lidera
II lIGA | Gryfici nie zlękli się silneGo radomiaka, zaliczyli piorunujący począTek 
spoTkania i sToczyli ciężki pojedynek z liderem ii liGi.

II lIGA | podopiecznych pioTra rzepki 
czeka  daleka podróż do krakowa na 
mecz beniaminkiem, Garbarnią.

garbania kraków – gryf wejherowo
sobota, 16. września, 16:00

Znakomicie zaczęli gospoda-
rze. Już w 4. minucie Gierszew-
ski przedarł się skrzydłem przez 
obronę Radomiaka i doskonale 
wystawił piłkę Jackowi Wico-
nowi pięknie przymierzył i dał 
prowadzenie gospodarzom. W 
22. minucie zakotłowało się w 
polu karnym Radomiaka, go-
spodarze kilka razy zostali za-
blokowani i ostatecznie pił-
kę przechwycił bramkarz go-
ści. Gryf zaatakował odważniej, 
widząc, że piłkarze z Radomia 
wciąż do końca nie obudzili się 
po stracie gola. Kolejne minuty 
nie obfitowały jednak w dużą 
ilość emocji podbramkowych, 
ale za to gospodarze prowadzi-
li grę z dala od własnej bramki. 
Im bliżej końca pierwszej po-
łowy, tym więcej było strat pił-
ki i niedokładności, aż w koń-
cu sędzia zaprosił zawodników 
do szatni, kończąc bezbarw-
ną końcówkę pierwszej części 
spotkania.
Po przerwie Radomiak wciąż 
nie potrafił realnie zagrozić 
bramce Gryfa. W 60. minu-
cie z dystansu odważnie ude-
rzył Gierszewski, ale Gostom-
ski bez większego trudu obro-
nił ten strzał. Później dopiero 
Radomiak zaczął śmielej atako-
wać i przesunął się bliżej bram-
ki Gryfa. I w końcu mieliśmy 
wyrównanie – w 70. minucie 

Cupriak sprzed linii końcowej 
zagrał na głowę Brazylijczyka 
Leandro, który z bliska wzoro-
wo wykończył akcję. Niedługo 
później ponownie klasą popi-
sał się Leandro oddając potęż-
ny strzał z dystansu, jednak Le-
leń obronił ten strzał. Gospoda-
rze ewidentnie zdecydowali się 
cofnąć do obrony, licząc jedy-
nie na kontrataki. W 89. minu-
cie sprzed pola karnego ude-
rzał Mazan, jednak z jego strza-
łem z powietrza poradził sobie 

Leleń. Do końca mieliśmy emo-
cje, ale nie padły już bramki – 

gospodarze wywalczyli cenny 
remis z liderem II ligi.

uPRAGNIoNA wYGRANA
juNIoRZY Drużyna grająca w lidze B1 
Junior Młodszy wygrywała 3-0 do prze-
rwy jednak dała sobie wydrzeć zwycię-
stwo i tylko zremisowała 3-3 ze Startem 
Miastko. W Centralnej Lidze Juniorów 
U-15 Gryf wygrał z Włókniarzem Ka-

lisz aż 5-1, po raz drugi zapisując sobie 
3 punkty w najwyższej klasie rozgryw-
kowej. Zespół z rocznika 2005 doznał 
bolesnej porażki 0-8 z Radunią Stęży-
ca. Grały oba zespoły z rocznika 2006. 
Pierwszy zespół przegrał 3-5 z PKS-em 

Jastarnia, natomiast druga drużyna 
urządziła swoim rywalom z Rumi praw-
dziwe lanie – Gryf wygrał z Orkanem aż 
12-2. to prawdziwie imponujący wynik 
zespołu prowadzonego przez Wojcie-
cha Waśka i Marcina Funka.

Daleki wyjazd Gryfa

Gryf wejherowo – Radomiak Radom 1-1

Wicon 4’ – Leandro 70’

Gryf: Leleń – Regliński, Wicki, Kamiński, Goerke – Brzu-
zy (52.Gabor), Nadolski, Kołc, Wicon (52.trąbka), Macie-
jewski (90.Ptak) – Gierszewski (84. Okuniewicz)
Radomiak: Gostomski – Świdzikowski, Leandro Pereira, 
Mazan, Jakubik, Filipowicz (46. Winsztal), Agu, Domin-
guez (46. Cupriak), Rolic, Klabnik, Hodowany

Obecnie żółto-czarni są na 16. 
miejscu, a wewnątrz, oraz nad 
strefą powstał jednak duży tłok 
– dwie drużyny na „bezpiecz-
nych” miejscach mają 7 punk-
tów, tyle samo co Gryf. Nie ma 
jednak wątpliwości, że jest tyl-
ko jeden sposób na odbicie się 
od strefy spadkowej – zwycię-
stwo.
O wygraną w Krakowie nie bę-
dzie łatwo – Garbarnia to ko-
lejny zespół z górnej połowy 
tabeli, z którym przyjdzie się 
zmierzyć żółto-czarnym. Do-
robek krakowskiej drużyny nie 
jest jednak szczególnie pora-
żający – w 8 spotkaniach zdo-
była ona 11 punktów. 
Garbarnia ma na swoim kon-
cie Mistrzostwo Polski, jednak 
sukces ten jest już bardzo za-
mierzchły – miał miejsce w 
roku 1931. W zeszłym sezonie 
zespół awansował z III ligi. Be-
niaminek z Krakowa w swoim 

składzie ma prawdopodobnie 
najbardziej doświadczonego 
bramkarza w całej II lidze. Jest 
nim Marcin Cabaj – doskonale 
znany z gry w Cracovii Kraków, 
a także... spektakularnych błę-
dów.  W letnim okienku trans-
ferowym do Garbarni dołączył 
Serhij Krykun, Ukrainiec, któ-
ry sprawia wrażenie jednego 
z najciekawszych młodzieżow-
ców w II lidze. Dobre wejście 
do drużyny zaliczyli również 
Filip Wójcik i Patryk Serafin. 
Najwięcej bramek dla Garbar-
ni strzelili dotąd wspomniany 
Krykun, oraz  tomasz Ogar.
Obie drużyny otworzą nowy 
rozdział w swojej historii, bo-
wiem Gryf z Garbarnią jeszcze 
nigdy nie spotkał się w meczu 
ligowym. Piłkarze ze Wzgórza 
Wolności zdobywając punkty 
mogą więc pomyślnie rozpo-
cząć nową historię wejherow-
sko-krakowskich pojedynków.
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