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Wyniki głosowania po-
twierdzają, że mieszkań-
cy Wejherowa stawiają 
na sport, rekreację i kul-
turę. Na uwagę zasługu-
je wysoka frekwencja – 
w Wejherowie zagło-
sowało ponad 25 proc. 
osób uprawnionych. To 
procentowo więcej, niż 
np. w Gdańsku, Gdyni, 
Sopocie czy Rumi. 
- Po podliczeniu głosów 
okazało się, że projekty, 
które mogłyby się za-
kwalifikować, przekra-
czają kwotę 1 mln zł – 
powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Miałem 
do wyboru: albo zre-
zygnować z któregoś 
projektu, albo dołożyć 

trochę pieniędzy. Wy-
brałem tę drugą opcję 
i dzięki temu realizowa-
ne będzie 6 projektów 
inwestycyjnych i 5 nie-
inwestycyjnych. Łącznie 
opiewają więc na kwotę 
niemal 1 mln 57 tys. zł. 
Ostatecznie  jedenaście 
z 22. projektów pod-
danych pod głosowa-
nie zostanie zrealizo-
wanych w Wejherowie 
w ramach III edycji Wej-
herowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Naj-
popularniejsze okaza-
ły się projekty inwesty-
cyjne związane z rekre-
acją i sportem, a wśród 
projektów nieinwesty-
cyjnych zwyciężyły pro-
jekty kulturalne i spor-

towe.
W III edycji zagłosowa-
ło 9461wejherowian, 
co znaczy, że w głoso-
waniu wziął udział co 
czwarty wejherowianin 
uprawniony do głoso-
wania. Dowodzi to zain-
teresowania, zaangażo-
wania i zaufania wejhe-
rowian w działania oby-
watelskie na rzecz swo-
jego miasta.
Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
wręczył gratulacje zwy-
cięzcom i podziękowa-
nia autorom projektów, 
które poddane zostały 
pod głosowanie.
Wszystkie projekty zo-
staną wpisane do przy-
szłorocznego budżetu 
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Zabójstwo w 
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UrZąDZił sobie 
śmietniK 
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ślaD po nim 
Zaginął

CzWartek, 12 Października

imgw ostrZega

Piątek, 12 Października 

liDer Do lUZina

Pojawia się coraz więcej 
informacji nt. zdarzenia, 
do którego doszło na ul. 
Iwaszkiewicza w Wejhero-
wie. Sąd aresztował męż-
czyznę, który miał zabić 
swoją żonę

Strażnicy miejscy prowa-
dzą czynności wyjaśniają-
ce w sprawie zanieczysz-
czenia śmieciami klatki 
schodowej. Do zdarzenia 
doszło w jednym z bloków 
przy ul. Kochanowskiego.

Policja poszukuje 24-
letniego mężczyzny, który 
w nocy z poniedziałku na 
wtorek wyszedł z lokalu na 
gdańskim Śródmieściu i do 
tej pory nie skontaktował 
z rodziną.

Instytut Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej ostrze-
ga przed silnym wiatrem. 
Służby zalecają ostrożność 
i konieczność śledzenia 
komunikatów.

W sobotę na stadionie GO-
SRiT Wikęd zmierzy się z 
liderem IV ligi. Zespół z 
Nowego Stawu to jeden z 
kandydatów do awansu do 
III Ligi. 

Twoje źródło informacji
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Wiemy już, jak
WEJHEROWO | Poznaliśmy wyniKi tegoRocznej edycji budżetu obywatelsKiego.

ZWycięsKiE PROJEKty:
Inwestycyjne:
1. Boisko „Jedenastka”- etap I (autor 
projektu: Anna Grubba) - 200 tys. zł 
(2152 głosy)
2. Świetlica osiedlowa z zapleczem go-
spodarczo-sportowym do funkcjono-
wania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ry-
szarda Jakubka w Wejherowie (autor 
projektu: Dariusz Kreft) - 199,7 tys. zł 
(1439 głosów)
3. Siłownia zewnętrzna ze stołami do 
ping-ponga (autor projektu: Lilianna 
Breen) - 67,7 tys. zł (1166 głosów)
4. Centrum Sportu Tytani – etap II (au-
tor projektu: Maciej Nowociński) - 
198,9 tys. zł (808 głosów)
5. Budowa wiaty rowerowej wraz z czę-
ściowym zagospodarowaniem terenu 
działki Zespołu Szkół nr 1 w Wejhero-
wie przy ul. Śmiechowskiej 36 (autor-
ka projektu:Sonia Skiba) - 144,2 tys. zł 
(716 głosów)
6. Rozbudowa terenu rekreacyjnego 
przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fe-
nikowskiego etap II (autor projektu: 
Mariusz Łupina) – 200 tys. zł (606 gło-
sów)
Nieinwestycyjne:
1. Witaj Szkoło na Sportowo (autor 
projektu: Maciej Nowociński) - 10 tys. 
zł (1877 głosów)
2. Koncert Gwiazdy na Open Air Hip 
Hop Festival 2018 (autor projektu: Ma-
teusz Dolata) - 10 tys. zł (1276 głosów)
3. Teatr seniorów z pasją mieszkańcom 
Wejherowa (autor projektu: Krystyna 
Laskowska) - 10 tys. zł (1140 głosów)
4. Spichlerz sztuki 2018 „Wszechświat 
Wejherowo” – wydarzenie kulturalne 
(autor projektu: Artur Wyszecki) - 10 
tys. zł (663 głosy)
5. Otwarte Biegi Przełajowe – IV Me-
moriał im. Macieja Kanteckiego (au-
tor projektu: Aneta Kłosińska) - 6 tys. zł 
(616 głosów)

Okrągłe urodziny naszego wydawnictwa były okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i do opracowania planów 
wydawniczych na kolejne lata. Nasza ekipa redakcyjna jubileusz świętowała w kompleksie „Dolina Charlotty Resort i Hotel Spa” w 
Strzelinku. Ale nie tylko świętowaliśmy - spotkanie było okazją także do podzielenia się nowymi pomysłami. Te pomysły będziemy 

konsekwentnie realizować przez kolejne lata. 
Rozpoczęliśmy zatem kolejną dekadę. Dziękujemy Wam za to, że przez minione lata 

byliście z nami i zachęcamy do lektury kolejnych wydań Expressów. 

Świętowalismy 10-lecie naszego wydawnictwa
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głosowali mieszkańcy
RUMiA | uRoczysta gala budżetu obywatelsKiego, Podczas KtóRej ogłoszono wyniKi, odbyła się w galeRii Rumia.
Tradycją stało się już prezen-
towanie wyników głosowa-
nia mieszkańców w Budżecie 
Obywatelskim podczas uro-
czystej gali. 
- Bardzo cieszę się, że miesz-
kańcy Rumi angażują się w Bu-
dżet Obywatelski. Jest to do-
skonałe narzędzie, dzięki któ-
remu możemy zmieniać nasze 
miasto. Do tej pory, w ciągu 3 
poprzednich edycji, na realiza-
cję 37 projektów przeznaczyli-
śmy blisko 5 mln zł. W tej edy-
cji zrealizujemy kolejnych 15 
projektów za kwotę 1,5 mln zł 
– powiedział burmistrz miasta 
Rumi Michał Pasieczny.
Rekordową liczbę głosów uzy-
skał w tym roku zwycięski pro-
jekt - Defibrylator (AED) dla 
pływalni MOSiR Rumia i hali 

sportowo-widowiskowej MO-
SiR Rumia. 
- Jestem bardzo wzruszona bo 
nie sądziłam, że otrzymamy 
aż 1698 głosów. Jest to wynik 
wieloletniej współpracy kadry 
pedagogicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i pływalni MO-
SiR Rumia. Uznaliśmy wspól-
nie, że defibrylatory zwiększą 
bezpieczeństwo na obiektach 
MOSiRu i cieszę się, że miesz-
kańcy podzielili nasze zdanie 
- powiedziała współautorka 
zwycięskiego wniosku Jolan-
ta Dobrzeniecka.  
Informacje dotyczące wszyst-
kich edycji Budżetu Obywatel-
skiego można znaleźć na stro-
nie rumia.budzet-obywatelski.
org./raf/

O iV edycji BO w Rumi:
- Fundusze przeznaczone na realizację projektów w 2018 
roku – 1,5 mln zł (największa kwota przeznaczona dla BO 
w Małym Trójmieście Kaszubskim, z tego 1,2 mln zł na pro-
jekty inwestycyjne i 300 tys. zł na projekty prospołeczne)
- Realizowany w formule Metropolitalnej wraz z Gdań-
skiem, Gdynią, Sopotem, Wejherowem i Pruszczem Gdań-
skim
- Frekwencja wyniosła 15 proc. 
- W 3 dotychczasowych edycjach wybrano do realizacji 37 
projektów, na łączną kwotę – 5 mln  zł
- Brak limitu wiekowego dla głosujących

miasta i będą realizowane 
w 2018 roku. 
- Wysoka frekwencja poka-
zuje, że aktywność nasze-
go społeczeństwa jest duża 
– podsumowuje prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt. 
- A zgłoszone projekty po-
kazują, że mieszkańcy chcą 
poprawiać swoje otoczenie. 
Dzięki takim inicjatywom 
jakość otoczenia, w jakim 
mieszkamy, jest coraz lep-
sza. Wejherowo staje się bar-
dzo ciekawym miejscem pod 
względem rekreacji, sztuki, 
sportu, muzyki czy kultury. 
Zwycięskie projekty są przy-
kładem dla innych mieszkań-
ców Wejherowa, że aktyw-
ność i zaangażowanie mogą 
mieć realne przełożenie na 
korzystne zmiany i rozwój 
miasta. Dziękuję za udział 
w Budżecie Obywatelskim 
wnioskodawcom, a także 
wszystkim wejherowianom, 
którzy oddali swoje głosy 
i zdecydowali o kolejnych in-
westycjach i wydarzeniach 
realizowanych w mieście. 
Jak powiedziała Anna Grub-
ba, autorka zwycięskie-
go projektu: Boisko „Jede-
nastka”- etap I, który zdobył 
największą liczbę głosów, 
do sukcesu przyczynili się 
uczniowie szkoły, ich rodzi-
ny oraz okoliczni mieszkań-
cy osiedla.
- Dzięki wygranej, szkoła bę-
dzie miała boisko na miarę 
XXI wieku – to nasz wspólny 
sukces – mówi Anna Grub-
ba.
       Rafał Korbut

REDA | buRmistRz miasta PRzyznał na-
uczycielom nagRody za osiągnięcia dy-
daKtyczno – wychowawcze.

Nagrody dla 
nauczycieli 
Pedagodzy uhonorowani zo-
staną z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Wnioski o przy-
znanie nagród opiniowała 
komisja, w skład której wcho-
dzili przedstawiciele Urzędu, 
Komisji Oświaty Rady Miej-
skiej w Redzie, Międzyzakła-
dowej Komisji NSZZ „Solidar-
ność” w Redzie oraz Oddzia-
łu Związku Zawodowego Na-
uczycielstwa Polskiego.
Nagrody otrzymali: Elżbie-
ta Strzelka i Anna Kondrat 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 

w Redzie, Teresa Dopke, Bar-
bara Stenzel - Wencel i Jan 
Skrobul ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 w Redzie, Gabriela 
Okrój, Henryka Rotta i Elżbie-
ta Majchrzak ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Redzie oraz 
Bogumiła Drewek ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Redzie.
Wyróżnieni nauczyciele zo-
stali zaproszeni do Urzędu 
Miasta, gdzie 13 październi-
ka odbędzie się uroczystość 
wręczenia nagród.
(WA)
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Radni w Familiadzie
WEJHEROWO | w niedzielę Po Raz ostatni mogliśmy oglądać zmagania wejhe-
RowsKich Radnych. 

REKLAMA                                                                                                                                               43/2017/PR

Drużyna z Wejherowa pojawiła się 
już w dwóch poprzednich odcin-
kach popularnego teleturnieju. 
Najpierw naprzeciw radnych sta-
nęli ratownicy medyczni, a potem 
warszawscy fotografowie. W finale 
zmagań wejherowscy radni zmie-
rzyli się z fanami futobolu.
Jak wypadli? Zgarnęli punkty za na-
stępujące pytania: Co kojarzy się 
z dentystą? Co najczęściej oglą-
damy w telewizji? W sumie uda-
ło się im zdobyć 160 punktów, za 
co otrzymali 480 zł. Mało? Sumując 
wszystkie wygrane, okazuje się, że 
radni zgarnęli blisko 4 tys. zł.
Wygraną rajcy zamierzają przezna-
czyć na cele charytatywne. Naj-
prawdopodobniej wesprą Dom Po-
mocy Społecznej w Wejherowie.
/WA, RF/

- To było dla nas ogromne przeżycie, które na pewno na 
długo zostanie w naszej pamięci. Nie tylko świetnie się ba-
wiliśmy, ale i rozsławialiśmy nasze miasto. Pieniądze, któ-
re udało nam się wygrać, mamy zamiar przekazać na cele 
charytatywne. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczy-
nimy się do pomocy osobom, które potrzebują wsparcia. 
Cieszy nas fakt, że nas udział w Familiadzie spotkał się z 
tak dużym zainteresowaniem mieszkańców.

- W Familiadzie wzięła udział drużyna złożona z radnych z 
trzech różnych ugrupowań. Pojechaliśmy wspólnie i po-
kazaliśmy, że możemy razem promować Wejherowo. Je-
śli chodzi o różnice zdań między nami, to istotne jest, aby-
śmy umieli te różnice wykorzystać w taki sposób, aby 
wpływały jak najbardziej pozytywnie na rozwój miasta. 
Nie gra żadnej roli, czy jesteśmy z jednego komitetu, czy z 
innego. Pokazaliśmy, że możemy działać wspólnie dla do-
bra miasta. 

-  Było to niezapomniane wydarzenie, fantastyczna przy-
goda, ale też swojego rodzaju wyzwanie. Był też stres 
podczas nagrywania odcinka. Wynik mógł być lepszy, ale 
przecież nie o wynik chodziło. Wzięliśmy udział w teletur-
nieju, bo chcieliśmy w ten sposób wypromować miasto, 
była to też świetna zabawa. Będziemy chcieli jeszcze wy-
stąpić np. w teleturnieju - chcemy, aby o Wejherowie było 
głośno (w pozytywnym wydźwięku).Mamy nawet pewną 
propozycję, ale na razie to tajemnica. 

- Cieszę się, że miałem okazję wziąć udział w takim wyda-
rzeniu. To wspaniała przygoda, bardzo pozytywny klimat. 
Familiadę oglądam od dziecka i zupełnie inaczej wyobra-
żałem sobie, jak to wygląda od drugiej strony kamer. Za-
skoczeniem było to, jak wygląda studio telewizyjne: jest 
bardzo małe, widzów było zaledwie około 10 (do tej pory 
myślałem, że jest ich kilkudziesięciu). Dodam, że uczestni-
cząc w teleturnieju dużo trudniej jest odpowiadać na py-
tania, niż siedząc przed telewizorem. 

- Muszę przyznać, że zabawa była przednia. Przekonali-
śmy się jednak, że przed kamerami emocje mogą spa-
raliżować. Sam mocno się zestresowałem w trakcie fina-
łu teleturnieju, kiedy nie mogłem znaleźć właściwych od-
powiedzi na z pozoru proste pytania. Jestem jednak za-
dowolony z tego, że miałem okazję przeżyć niesamowitą 
przygodę, którą z chęcią w przyszłości bym powtórzył. 

Marcin Drewa:

Rafał szlas:

Bartłomiej 
czyżewski:

tomasz Groth:

Mariusz Łupina:
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Takie zbiory w regionie!
szlachetne boRowiKi i dRobne KuRKi. sezon gRzybowy tRwa. zaKończyliśmy jednaK twoRzenie galeRii Pn. „jesienne gRzybobRanie”.

W ubiegłym tygodniu zwró-
ciliśmy się do internatów z 
apelem, aby przesyłali nam 
zdjęcia ze swoich leśnych 
wojaży. Odzew było spory, 
bo w sumie otrzymaliśmy kil-
kadziesiąt fotografii prezen-
tujących nie tylko grzyby, ale 
i samych grzybiarzy. 
Z opublikowanych zdjęć wy-
nika, że w tym roku obro-
dziły prawdziwki. Nie brako-
wało też apetycznych kurek 

czy popularnych maślaków. 
Ten sezon można zaliczyć do 
udanych, a to przecież jesz-
cze nie koniec.
Pamiętajcie, aby podczas wy-
padu na grzyby nie narobić 
sobie kłopotów. Zbierajcie 
tylko te okazy, których jeste-
ście pewni. Jeśli macie jakie-
kolwiek wątpliwości, to za-
pytajcie specjalisty z Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Wejherowie.

FOtOGALERiA
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Nowa pracownia otwarta
REDA | wyPosażona została w siedemnaście zestawów KomPuteRowych najwyższej Klasy. w zesPole szKół Ponadgimna-
zjalnych w Redzie oFicjalnie otwaRta została nowoczesna PRacownia KomPuteRowa. 

REDA | PieRwszoKlasiści zesPołu szKół Ponadgimnazjal-
nych w Redzie w śRodę zostali PełnoPRawnymi uczniami.  
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- Głównym celem modernizacji tej pracow-
ni zawodowej było fachowe przygotowanie 
uczniów w dziedzinie multimedii i to nie tyl-
ko oparte na teorii, ale także przede wszyst-
kim na praktyce. Bardzo nam zależy na tym, 
aby nasza młodzież posiadała te umiejętno-
ści, które pozwolą kształtować świat multi-
mediów, czyli świat obrazu, dźwięku i świa-
tła, bo w przyszłości te branże kreatywne 
chcielibyśmy właśnie w naszej szkole rozwi-
jać – mówiła podczas uroczystości otwarcia 
pracowni Dorota Nowicka-Klimowicz, dyrek-
tor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Re-
dzie. - W imieniu całej społeczności chciała-
bym bardzo podziękować zarządowi powia-
tu wejherowskiego za wyasygnowanie środ-
ków na nową pracownię. Jest to dla nas nie-
zmiernie ważne.
Sala została wyposażona w siedemnaście 
uczniowskich stanowisk komputerowych 
z dostępem do Internetu, z których każde 
zawiera oprócz dysku SSD dodatkowy dysk 
o pojemności 2TB do magazynowania da-
nych, filmów, zdjęć i materiałów dźwięko-
wych. Zestawy komputerowe wyposażone 
zostały w procesory Intel Core i7 oraz wy-
dajne karty graficzne. Dodatkowym uzupeł-
nieniem każdego zestawu jest 25’’ monitor, 
klawiatura i mysz ergonomiczna. Warto za-
znaczyć, że inwestycję o wartości 125 tys. zł 
w całości sfinansowało Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie.

Uczniowie ślubowali

W uroczystości, która zorga-
nizowana została na terenie 
placówki, uczestniczyli nie 
tylko uczniowie i nauczycie-
le, ale także rodzice pierw-
szoklasistów i przedstawicie-
le Starostwa Powiatowego w 
Wejherowie. 
- W szkole, którą mam za-
szczyt prowadzić od 2015 

roku, bardzo duży nacisk kła-
dziemy na wychowanie pa-
triotyczne – mówiła podczas 
uroczystości Dorota Nowic-
ka-Klimowicz, dyrektor Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Redzie. - Kształtowa-
nie postaw patriotycznych 
służy identyfikacji narodowej 
i kulturowej, a także przygo-

towuje do życia w społeczeń-
stwie (…). Trzeba stopniowo 
budować patriotyzm, bo pa-
triotą nikt z nas nie jest od 
urodzenia.
W redzkim Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w tym 
roku edukację rozpoczę-
ło 210 pierwszoklasistów. To 
uczniowie liceum i techni-
kum, którzy kształcą się w kil-
ku zawodach. 
- Cieszę się ogromnie, że 
mogłam dzisiaj tutaj się z 
Wami spotkać, pogratulować 
Wam wyboru, ale też przede 
wszystkim życzyć Wam osią-
gnięcia tych celów, które so-
bie wyznaczyliście – mówiła 
do zebranych Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Życzę 
Wam też nawiązywania no-
wych znajomości, wspania-
łych relacji z rówieśnikami, 
bo przecież pobyt w szkole 
to nie tylko nauka.
Warto zaznaczyć, że uroczy-
stość ślubowania połączona 
została z oficjalnym otwar-
ciem nowoczesnej pracow-
ni komputerowej przygoto-
wanej do kształcenia w bran-
ży kreatywnej, o czym szerzej 
informujemy w osobnym ar-
tykule.
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Bezpieczniej  
dzięki odblaskom
WEJHEROWO | PieRwszoKlasiści ze szKoły Podstawowej nR 9 w wejheRowie otRzy-
mali w Ratuszu odblasKi do noszenia na ubRaniach Podczas dRogi do szKoły. 

WEJHEROWO | już za KilKa dni odbędzie 
się Kolejna edycja KonKuRsu wiedzy o hi-
stoRii wejheRowa im. Reginy osowicKiej.
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Odblaski powinni nosić wszy-
scy piesi dla własnego bezpie-
czeństwa, żeby byli widoczni 
na drodze.
Podczas spotkania z dziećmi 
w ratuszu prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt po-
wiedział o wspólnej akcji władz 
miasta, Policji i Straży Miejskiej 
mającej na celu poprawę bez-
pieczeństwa dzieci w drodze 
do szkoły. Akcja polega na roz-
dawaniu odblasków dla naj-
młodszych i przekonywaniu 
o potrzebie ich noszenia. Od-
blaski pierwszakom wręcza-
li: prezydent miasta Krzysztof 
Hildebrandt, komendant po-
wiatowy policji w Wejherowie 
insp. Beata Perzyńska, komen-

dant wejherowskiej Straży 
Miejskiej Zenon Hinca, a tak-
że zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz i sekretarz 
miasta Bogusław Suwara.
- Dbałość o bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogo-
wego, to jedno z podstawo-
wych zadań policji, szczegól-
nie pieszych, którzy w porze 
wieczorowej i nocą są słabo 
widziani. Dotyczy to zwłasz-
cza osób ubranych w ciem-
ne kolory, które nie posiadają 
odblasków. Przez to ich obec-
ność na przejściach dla pie-
szych jest mocno ograniczo-
na. Kierowcy osób tych mogą 
nie dostrzec lub zahamować 
zbyt późno. Ciemno jest rów-

nież rano w porze jesienno-zi-
mowej, gdy dzieci zmierzają 
do szkoły. Dla ich bezpieczeń-
stwa zachęcamy do noszenia 
odblasków. Odblaski powinny 
nosić wszystkie dzieci a także 
osoby starsze, które porusza-
ją się trochę wolniej. To ratuje 
życie – mówi wejherowski ko-
mendant powiatowy policji 
insp. Beata Perzyńska.
- Odblaski są bardzo przydat-
ne. Zachęcamy wszystkich do 
noszenia odblasków, a zwłasz-
cza dzieci. Mówimy o tym pod-
czas każdej akcji, w ramach re-
alizacji programu „Bezpieczna 
droga do szkoła”. Przy przej-
ściach dla pieszych w pobliżu 
pięciu wejherowskich szkół sa-

morządowych dzieci otrzymy-
wały elementy odblaskowe – 
mówi Zenon Hinca, komen-
dant Straży Miejskiej w Wejhe-
rowie dodając, że pieszy poza 
terenem zabudowanym idąc 
poboczem drogi powinien po-
siadać element odblaskowy, 
żeby być widocznym z daleka 
przez kierowcę.
- Podczas spotkań w szkołach 
policjanci mówią dzieciom, jak 
mają poruszać się po drogach, 
którą stroną jezdni mogą cho-
dzić, jak mają przechodzić 
na drugą stronę ulicy i na co 
mają zwracać uwagę idąc uli-
cą. Dzieci bardzo chętnie no-
szą odblaski - mówi asp. sztab. 
Anetta Potrykus, rzecznik pra-
sowy KP Policji w Wejherowie.
Z inicjatywą zakupu odbla-
sków wystąpiła Komenda Po-
wiatowa Policji wspólnie z Ko-
mendantem Straży Miejskiej 
kierując wniosek do prezyden-
ta Wejherowa. Miasto zakupi-
ło odblaski z budżetu miejskie-
go za 5 tys. zł i przekazało je do 
dyspozycji policji i strażników, 
którzy wręczają je dzieciom 
podczas spotkań w szkołach. 
Spotkanie z dziećmi w ratuszu 
jest elementem jesiennej ak-
cji rozdawania odblasków naj-
młodszym.
Po spotkaniu z władzami mia-
sta i policji pierwszaki zwiedzi-
ły ratuszowe izby historyczne.
/raf/
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Weź udział 
w konkursie

To ostatnia chwila, aby wziąć 
w nim udział. Jeszcze tylko do 
15 października można zapi-
sać się do III edycji Konkur-
su Wiedzy o Historii Wejhe-
rowa im. Reginy Osowickiej. 
Konkurs odbędzie się 20 paź-
dziernika o godz. 17 w SP nr 8 
w Wejherowie.
- Głównym celem konkursu 
jest propagowanie historii 
Wejherowa - od czasów śre-
dniowiecznych do czasów 
współczesnych - mówi po-
mysłodawca konkursu Mar-
cin Drewa, przewodniczący 
Rady Naukowej Konkursu. 
Wszelką korespondencję i re-
jestrację dotyczącą Konkursu 
należy kierować do 15 paź-
dziernika  2017 roku pod ad-
resem - Przewodniczącego 
Rady Naukowej: Marcin Dre-
wa – Wejherowo, tel.: 510-
114-114; e-mail: KonkursWie-
dzy.Wejherowo@wp.pl. Re-
gulamin konkursu dostępny 
jest na stronach miasta: wej-
herowo.pl.

Konkurs składać się będzie 
z dwóch etapów. Pierwszy 
etap (półfinał) obejmie elimi-
nacje testowe, w drugim eta-
pie – Konkursie Głównym -  
sześcioro uczestników z naj-
lepszym wynikiem półfinało-
wym odpowiadać będzie na 
pytanie prowadzącego (for-
muła teleturnieju „Jeden z 
Dziesięciu”).
Organizatorem - koordynato-
rem jest SP nr 8 w Wejhero-
wie im. Martyrologii Piaśnicy 
oraz Rada Naukowa II Konkur-
su Wiedzy o Historii Wejhero-
wa. Nad przebiegiem, organi-
zacją i nadzorem merytorycz-
nym Konkursu czuwa Rada 
Naukowa (Mirosław Odyniec-
ki, Władysław Kepka, Maciej 
Kurpiowski i Marcin Drewa).
Patronat Honorowy nad kon-
kursem objęli: wicewojewo-
da pomorski – Mariusz Łu-
czyk, starosta wejherowski 
– Gabriela Lisius, prezydent 
Wejherowa – Krzysztof Hilde-
brandt./raf/
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PRACA
nr 6/2017                            dowiedz się więcej: r.laskowski@expressy.pl

Pożyczka na biznes
Prowadzisz biznes lub masz zamiar założyć firmę i szukasz możliwości 
sfinansowania swoich planów? Skorzystaj z pożyczki w ramach Pomor-
skiego Funduszu Rozwoju 2020+. Wciąż można składać wnioski o po-
życzkę do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. 
O pożyczkę ubiegać się mogą mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby 
planujące rozpoczęcie działalności na terenie województwa pomorskie-
go. Dostępne są dwa produkty: mikropożyczka do 100 tys. zł oraz pożycz-
ka rozwojowa od 100 tys. zł do 300 tys. zł. Pożyczki przeznaczone są na 
przedsięwzięcia rozwojowe i udzielane są na okres do 60 miesięcy.

Jednym ze sposobów znalezienia pra-
cy jest założenie profilu zawodowego 
na odpowiednim portalu, jak np. Gol-
denLine. Z danych opublikowanych 
przez ten portal ostatnio wynika, że 
we wrześniu 2017 roku wiadomość od 
rekrutera otrzymało ponad 54,5 tys. 
osób posiadających profil zawo-
dowy. 
Rekruterzy coraz częściej sta-
ją przed wyzwaniem znalezie-
nia nowych ścieżek poszuki-
wania kandydatów. W dotar-
ciu do potencjalnych pracow-
ników na GoldenLine służy 
pracodawcom Wyszukiwar-
ka Kandydatów. Wśród osób, 
które otrzymały wiadomość 
od rekrutera, 22 proc. miało za-
znaczoną na profilu specjaliza-
cję IT - Rozwój oprogramowa-
nia. Na drugim miejscu uplaso-
wali się kandydaci z zaznaczoną 
specjalizacją Finanse/Ekonomia (11 
proc. osób, które otrzymało propozy-
cję pracy od rekrutera miało taką spe-
cjalizację), zaś na trzecim - ze specja-
lizacją Inżynieria (10 proc. otrzymu-
jących propozycje pracy). Tuż za po-

dium znaleźli się kandydaci ze specja-
lizacją Sprzedaż oraz Obsługa klienta 
(9 proc.), a także IT - Administracja 
(8 proc.). 
Najwięcej ofert otrzymali kandyda-
ci pomiędzy 27. a 35. rokiem życia (53 
proc.), zaś 23 proc. osób, które otrzy-

mały ofertę pracy od rekrutera, jest w 
wieku 36-45 lat. Na trzecim miejscu 
uplasowały się osoby pomiędzy 18. a 
26. rokiem życia (17 proc.).
Najczęściej poszukiwane były osoby z 
województw: mazowieckie (26 proc.), 

dolnośląskie (12 proc.), śląskie (12 
proc.), wielkopolskie (10 proc.) oraz 
małopolskie (9 proc.). 
Umiejętności, na jakie zwracali uwa-
gę rekruterzy, to obsługa pakietu Mi-
crosoft Office oraz prawo jazdy kat. B. 
Pozostałe często występujące umiejęt-

ności to m.in.: znajomość języ-
ka programowania JavaScript 
(14 proc.), SQL (12 proc.) oraz 
Java (12 proc.), a także zna-
jomość programu Git (11 
proc.). Istotną rolę odgrywa-

ły również umiejętności mięk-
kie. U osób, które otrzyma-
ły wiadomość od rekruterów, 
pojawiały się takie kompeten-

cje jak project management, 
zarządzanie zespołem czy obsłu-
ga klienta.
Istotna jest też znajomość języ-
ków obcych. Wśród osób, które 
otrzymały wiadomość bezpośred-

nio od pracodawcy, 52 proc. włada ję-
zykiem angielskim na poziomie pod-
stawowym, dobrym lub biegłym. In-
nym często występującym językiem 
jest język niemiecki (19 proc.) oraz ro-
syjski (6 proc.).                       /opr. raf/

Specjaliści poszukiwaniAzymut na
zatrudnienie

Specjaliści z obszarów IT, ekonomii/finansów i inżynierii byli najczęściej wyszuki-
wani na jednym z najpopularniejszych portali rekrutacyjnych. 

„Burmistrz Miasta Rumi ogłasza 
nabór na wolne stanowisko pracy 

Podinspektora ds. rozliczeń w Referacie Funduszy Zewnętrz-
nych Wydziału Rozwoju Miasta na czas określony realizacji 
projektu unijnego nr RPPM.03.02.01-22-0090/15 zgodnie z 
umową na dofinansowanie,  w niepełnym  wymiarze czasu 

pracy ½ etatu.

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie In-

formacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
/www.bip.rumia.pl/”.

Wójt Gminy Wejherowo
Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze
 

 Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Ko-
munalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo

szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej http://bip.ug.wejherowo.pl

Wejherowski urząd pracy realizuje kompleksowy program 
wsparcia osób zwolnionych z pracy. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do uzy-
skania ponownego zatrudnienia (uzyskanie efektywności za-
trudnieniowej) wśród 96 osób (58 kobiet, 38 mężczyzn), po-

przez dostosowanie kwalifikacji zawodowych/rynkowych i/lub 
kompetencji do aktualnych potrzeb rynku pracy, zamieszkują-

cych na terenie województwa pomorskiego.
Grupę docelową stanowią osoby pozostające bez zatrudnie-

nia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowni-
ka w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystą-
pienia do projektu. Co najmniej 80 proc. uczestników projektu 
stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnospraw-
nościami (co najmniej 5 proc.), osoby o niskich kwalifikacjach 
zawodowych i kobiety (co najmniej 60 proc.). W efekcie reali-
zacji projektu co najmniej 87 osób (w tym co najmniej 53 ko-
biety) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje oraz co 
najmniej 53 osoby (w tym co najmniej 32 kobiety) podejmą 

ponownie zatrudnienie.
Szczegóły: pupwejherowo.pl.
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Bezpieczeństwo – 
wspólna sprawa  Zyskają 

pracownicy
O budowaniu najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw i ich pracowników będą 

debatować uczestnicy konferencji, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Redzie. 
Wiele firm planuje inwestycje.  

Zyskać na tym mogą pracownicy. 
Konferencja, którą organizują „Pracodawcy Pomorza” Oddział 
Powiatu Wejherowskiego oraz AGIS Security i AGIS Nierucho-
mości pod hasłem „Bezpieczeństwo naszą wspólną sprawą”, od-
będzie się w środę 18 października w godz. 9.30-14.45 w River 
Stylu Hotel & Spa (Reda, ul. Pucka 10B). 
Celem konferencji jest budowanie najlepszych warunków dla 
rozwoju przedsiębiorstw i ich pracowników, w tym zapobiega-
nie wydarzeniom, które mogą uszczuplić zasoby firm w powie-
cie wejherowskim. Prelegenci zaprezentują nowoczesne techno-
logie i narzędzia bezpieczeństwa w aspekcie: prawnym, finanso-
wym i technologicznym. 
- Podczas spotkania Zdzisław Rybak, project manager AGIS Nie-

ruchomości oraz Roman Szklarek, security manager AGIS Security, 
będą mówić o ochronie mienia w aspekcie nowoczesnych tech-
nologii bezpieczeństwa oraz o roli Agencji Ochrony w kształ-
towaniu bezpieczeństwa miast i gmin – zachęca Agnieszka Ka-
mińska, wiceprezes Pracodawców Pomorza Oddziału Powia-
tu Wejherowskiego. - Przedstawimy możliwości lokalnego part-
nerstwa w celu zabezpieczenia swoich działalności oraz omówi-
my zakresy bezpieczeństwa we flocie samochodowej. 
Chętni do wzięcia udziału w konferencji muszą zadeklaro-
wać to do piątku 13 października poprzez formularz online: 
http://pracodawcypomorza.pl/exnt/impreza/520 lub telefo-
nicznie 501 460 051 (p. Bożena Zybała).

Program konferencji:
09:30 – 10:00 - Kawa powitalna/rejestracja uczestników
10:10 - Przywitanie gości i uczestników konferencji
Tomasz Limon, dyrektor „Pracodawców Pomorza”
Agnieszka Kamińska, wiceprezes Pracodawców Pomorza 
Oddziału Powiatu Wejherowskiego, AGIS Nieruchomości
10:10 – 10:30 - Wystąpienie zaproszonych gości 
Gabriela Lisius, starosta wejherowski
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi
10:30 – 10:50 - Bezpieczeństwo firm w aspekcie prawnym
adwokat Mieczysław Hebel, adwokat Janusz Masiak, adwokat 
Gracjana  Mordasiewicz - Kancelaria Hebel Masiak i Wspól-
nicy Adwokaci i Radcowie Prawni 
10:50 – 11:10 - Ochrona osób i mienia
Agencja Ochrony AGIS Security
11:10 – 11:30 - Nowe technologie gwarantujące bezpieczeń-
stwo
Spółki AGIS Management Group 
11.30 – 11.50 - Prezentacja innowacyjnych  produktów i 
systemów z branży zabezpieczeń i automatyki domowej
EURA-TECH Sp. z o.o.
11:50 – 12.10 - Przerwa na lunch
12:10 – 13:40 - Wystąpienia firm
NZOZ 1 Rumia Katarzyna Szalewska „Bezpieczeństwo zdro-
wia”
Bank Rumia Spółdzielczy (bezpieczeństwo informatyczne)
Agencja Allianz – Adam Kamiński – „Bezpieczeństwo wła-
ścicieli, zarządów i księgowych firm przed ryzykiem podat-
kowym”
13:50 – 14:20 - Pytania do ekspertów 
14:20 – 14:30 - Konkurs wizytówek
14:30 – 14:45 - Podsumowanie konferencji
Stanisława Kierznikowicz, przewodnicząca Oddziału „Praco-
dawców Pomorza” Powiatu Wejherowskiego

O rozwoju myślą przede wszystkim towarzystwa ubezpie-
czeniowe, branża IT oraz bankowość i firmy z sektora pro-
dukcyjnego – wynika z najnowszego badania. Aż 60 proc. 
badanych decydentów biznesowych ma w planach inwesty-
cje w kadry.
Jakiego rodzaju inwestycji możemy się spodziewać na pol-
skim rynku? Główne gałęzie inwestycji to nakłady na: tech-
nologie, kapitał ludzki, ofertę produktową i usługową oraz 
rozwój geograficzny. Według raportu „Plany inwestycyjne 
firm 2017” – opracowanego przez Antal i CBRE, we współ-
pracy z Adaptive, APIRE oraz BPCC – przedsiębiorcy pla-
nują przeznaczyć najwięcej środków na swoich pracowni-
ków.
Nakłady na rozwój kadr, podwyżki i premie, szkolenia, ale 
też atrakcyjniejszą powierzchnię biurową czy niestandar-
dowe benefity są w planach 60 proc. badanych przedsię-
biorstw. Ponad połowa badanych decydentów biznesowych 
(58 proc.) podejmuje kroki w kierunku wzbogacenia oferty 
o nowe produkty lub usługi. W technologię z kolei planują 
inwestować przede wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące 
się produkcją przemysłową.
W ramach szeroko pojętych inwestycji w HR 78 proc. decy-
dentów planuje stworzenie nowych wakatów. W tym aspek-
cie do liderów należą branże nowych technologii (IT – 91 
proc., Internet, nowe media, e-commerce – 89 proc.) oraz 
centra usług wspólnych - 87 proc.. Ponad połowa badanych 
decydentów biznesowych (58 proc.) podejmuje kroki w kie-
runku wzbogacenia ofer-
ty o nowe produkty lub 
usługi. W technologię z 
kolei planują inwestować 
przede wszystkim przed-
siębiorstwa zajmujące się 
produkcją przemysłową.
Tylko 16 proc. firm pla-
nuje rozwój geograficz-
ny, jednak to właśnie 
ten typ inwestycji wzbu-
dza zazwyczaj najwięcej 
emocji, tak wśród samo-
rządów lokalnych, jak i 
mieszkańców konkret-
nych regionów. 
/raf/
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RUMiA | KonceRt haliny FRącKowiaK oRaz mnóstwo daRmowych atRaKcji w cen-
tRum abRaham czeKa już niebawem na senioRów!

Rumski Dzień Seniora
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OGŁOsZENiE
Burmistrza   Miasta   Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Mia-
sta Rumi Nr 1410/451/2017 z dnia 03 października 2017 

roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz 
obejmujący nieruchomość położoną w Rumi przy ul. Wi-

leńskiej, oznaczoną jako działka nr 173/8 o pow. 7 m2, ob-
ręb 17, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na po-
prawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej.
  
 

Rumia, dnia 09.10.2017 r.

Dzień Seniora w Rumi został 
wprowadzony w ub. roku. 
Wydarzenie jest efektem 
współpracy pomiędzy bur-
mistrzem miasta Michałem 
Pasiecznym i przewodniczą-
cym rady miejskiej Arielem 
Sinickim a Rumską Radą Se-
niorów.
W tym roku święto seniorów 
zapowiada się wyjątkowo 
atrakcyjnie.

centrum Abraham
W tym roku miasto pozyska-
ło partnera - Centrum Abra-
ham - dzięki czemu oferta 
dla seniorów jest jeszcze cie-
kawsza i różnorodniejsza. 
22 października od godzi-
ny 9:00 do godziny 14:00 
wszyscy seniorzy, po wcze-
śniejszej rejestracji (osobi-
ście w budynku przy ul. Sta-
rowiejskiej 9 lub telefonicz-
nie pod numerem 882-607-
733), będą mogli skorzystać 
z wielu propozycji przygo-
towanych przez organizato-
rów. Do ich dyspozycji bę-
dzie m.in. radca prawny, ko-
smetyczka, lekarz geriatra, a 
także trenerzy Nodric Wal-
kingu czy fitnessu.
- W tym roku Rumski Dzień 
Seniora to nie tylko wystę-
py muzyczne. Położyliśmy 
również znaczący akcent na 
kwestie zdrowotne. Wszyst-
kie atrakcje są bezpłatne. Na-
leży tylko pamiętać o wcze-
śniejszej rejestracji – zachę-
ca przewodniczący rady miej-
skiej Ariel Sinicki.    

Koncert
Po południu (16:30) w hali wi-
dowiskowo-sportowej MOSiR 

(ul. Mickiewicza 49) odbędzie 
się koncert Haliny Frąckowiak. 
Artystka zaprezentuje swo-
je największe przeboje. Przed 
koncertem wokalistki krótki 
występ da orkiestra pod batu-
tą Tadeusza Gruczy.
- W zeszłym roku Krystyna Gi-
żowska zaśpiewała utwory z 
naszych lat. Koncert był feno-

menalny. Jestem przekona-
na, że piosenki Haliny Frąc-
kowiak również wprowadzą 
nas w cudowną atmosferę, a 
Rumski Dzień Seniora będzie 
bardzo udanym wydarzeniem 
– mówi Renata Grzesiak, pre-
zes Rumskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
Bilety dystrybuowane będą od 

środy 11 października w po-
koju 113 Urzędu Miasta Rumi. 
Pierwszeństwo w ich odbiorze 
będą mieli posiadacze Rum-
skiej Karty Seniora oraz oso-
by, które złożyły wniosek o jej 
wydanie. Pozostali mieszkań-
cy będą mogli odebrać wej-
ściówki w późniejszym termi-
nie.  /raf/

LiNiA | młodzi czytelnicy biblioteKi 
Publicznej gminy linia mieli oKazję 
uczestniczyć w wielu inteResujących 
wydaRzeniach w Ramach PRojeKtu „Po-
dRóże w KRainę baśni”.
W baśniowy świat wprowa-
dziła dzieci pisarka Wioletta 
Piasecka, która bawiła czy-
telników ciekawymi opowie-
ściami, prezentowała scen-
ki z teatrzyku kukiełkowego, 
prowadziła liczne konkursy z 
nagrodami - dobrymi wróż-
bami. Wspólnie z dziećmi za-
grała w zabawnym teatrzyku 
pluszaczkowym. 
Dzieci z Niepoczołowic 
uczestniczyły w cyklu warsz-
tatów teatralnych. Chętnie 
brały udział w ćwiczeniach 
aktorskich, odgrywały wie-
le ról, ćwiczyły dykcję, wy-
myślały łamańce językowe. 
Poznały i wypróbowały róż-
ne typy lalek teatralnych: pa-
cynka, marionetka, jawajka, 
kukła. Dzieci obejrzały spek-
takl w Teatrze Miniatura oraz 
zwiedziły niedostępne dla 
widzów zakamarki teatru: ku-
lisy, kabinę elektro-akustycz-
ną, rekwizytornię.
Bibliotekę odwiedziły Królo-
wa Zofia i Czarownica Mał-
gocha, które przeprowadzi-
ły dla najmłodszych czytel-

ników cztery nocne spotka-
nia. W programie znalazło się 
czytanie budzącej grozę ba-
śni, rysowanie improwizowa-
nej bajki, zabawy ruchowe. 
Uczestnicy spotkania prze-
szli w ciemności trudny test 
odwagi oraz test wykrywają-
cy czarownicę. Starsze grupy 
dzieci uczestniczyły w grze 
escape room. Aby wydostać 
się z zamkniętej biblioteki 
trzeba było rozwiązać wie-
le zadań i zagadek, które do-
prowadziły do znalezienia 
klucza do drzwi. 
Odbyły się również spotkania 
„Książki mojego dzieciństwa”, 
podczas których goście (pani 
wójt, dyrektor szkoły i ksiądz) 
opowiadali dzieciom o swo-
ich fascynacjach literackich 
i wspominali czasy szkol-
ne. Wspólnie zainscenizowa-
li wiersz „Na straganie” Jana 
Brzechwy.   
Projekt „Podróże w krainę ba-
śni” dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.
/bpl/

Podróże w 
krainę baśni

Zeszłoroczna gwiazda Krystyna Giżowska przyciągnęła tłumy mieszkańców Rumi
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63. Urodziny Rumi
RUMiA | słodKi PoczęstuneK, wydaRzenie sPoRtowe oRaz wsPaniały KonceRt oPeRowy – taKie atRaK-
cje PRzygotowano z oKazji 63. uRodzin miasta Rumi. 

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 specjali-
styczną 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                                                                                                                                                268/2017/DB OGŁOSZENIE                                                                                                                                                298/2017/DB

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 Zarzą-
dzenia Nr 1416/457/2017 Burmistrza Miasta Rumi 

z dnia 09.10.2017r. informuję, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni 

wywieszony został wykaz obejmujący nierucho-
mości położone w Rumi, stanowiące własność i bę-
dące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, przezna-

czone do dzierżawy w formie bezprzetargowej:
- część działki nr 1/105 w rejonie ul. Krasickiego, na 
cele działki przydomowej – zieleń ozdobna oraz na 

cele parkingowe,
- część działki nr 74/1 przy ul. Podmokłej, na cele 

działki przydomowej - zieleń ozdobna,
- część działki nr 84/2 przy ul. Sabata, na cele usłu-

gowe,
- część działki nr 84/2 przy ul. Sabata, na cele han-

dlowe,
- część działki nr 117 przy ul. Ślusarskiej oraz część 

działki nr 3/4 przy ul. Pomorskiej, na cele działki 
przydomowej – zieleń ozdobna oraz na cele szop-

ki,
- część działki nr 193/1 przy ul. Świętego Józefa, na 
cele działki przydomowej – zieleń ozdobna oraz na 

cele transportowe,

Rumia, 09.10.2017r.

Na dobry początek weeken-
du, podczas którego przy-
padała 63. rocznica nada-
nia Rumi praw miejskich, na 
wszystkich mieszkańców, 
którzy w piątek odwiedzi-
li Urząd Miasta, czekał słodki 
poczęstunek. Podobne słod-
kości w Parku Janowskim 
oraz wzdłuż Deptaka przy 

Zagórskiej Strudze rozdawał 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Ariel Sinicki. 
Sportowe atrakcje czekały na 
mieszkańców w sobotę. Po 
raz kolejny rozegrano siatkar-
skie mecze z okazji urodzin 
miasta. Na parkiecie zmierzy-
ły się ze sobą drużyny niebie-
skich (36 wygranych setów) i 

czerwonych (27). Na wszyst-
kich zgromadzonych gości 
czekał również jubileuszowy 
tort.
Bardzo dużym zaintereso-
waniem cieszyła się również 
niedzielna Gala Operowo-
Operetkową zaprezentowa-
na przez artystów pod batutą 
Marka Gerwatowskiego.

- Nasz tenor z Opery Krakow-
skiej Marek Gerwatowski za-
początkował kilka lat temu 
koncerty muzyki klasycznej z 
okazji urodzin miasta. To wy-
darzenie przyjęło się na sta-
łe i co roku przyciąga rzesze 
mieszkańców. Również w tym 
roku frekwencja dopisała, na 
koncercie były tłumy publicz-

ności, a Gala Operowo-Ope-
retkowa stała na bardzo wy-
sokim poziomie muzycznym 
– powiedział burmistrz mia-
sta Michał Pasieczny. - Nie 
zabrakło również świętowa-
nia 63. Jubileuszu na boisku 
siatkarskim. Rozegraliśmy 63 
sety we wspaniałej, sporto-
wej atmosferze.  /raf/

REDA | uhonoRo-
wani zostaną za 
osiągnięcia sPoR-
towe, nauKowe i 
aRtystyczne.

stypendia 
dla uczniów

Decyzją Miejskiej Komisji Sty-
pendialnej wybranym uczniom 
i studentom przyznane zostały 
stypendia burmistrza Redy. Sty-
pendia naukowe otrzyma dwu-
dziestu trzech uczniów, czter-
dziestu ośmiu uhonorowanych 
zostanie stypendiami sporto-
wymi, a trzydzieści trzy osoby 
odznaczone zostaną za osią-
gnięcia sportowe. Dodatkowo 
dwóch studentów otrzyma sty-
pendia za osiągnięcia sporto-
we. 
Przypominamy, że powyższe 
stypendia przyznawane są tyl-
ko mieszkańcom Redy i to sta-
nowi – oprócz udokumento-
wanych osiągnięć naukowych, 
sportowych lub artystycznych 
- warunek ubiegania się o sty-
pendium.
Uroczyste uhonorowanie naj-
zdolniejszych zaplanowane zo-
stało na najbliższy czwartek, 
tj. 19 października, o godz. 16. 
Wręczenie stypendiów odbę-
dzie się w auli Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Redzie.
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REGiON | sPotKania autoRsKie, PReleKcje, gRy i PoKazy. niebawem staRtuje Kolejna edy-
cja aFeRy KRyminalnej - najwięKszego na PomoRzu Festiwalu liteRatuRy KRyminalnej.

WEJHEROWO | już Po Raz dziesiąty w wo-
jewództwie PomoRsKim odbyły się sPo-
tKania PisaRzy z młodymi czytelniKami.

WEJHEROWO | PReleKcje i waRsztaty PodRóżnicze, imPRezy ReKReacyjne oRaz wystawa 
FotogRaFii. za nami Kolejna edycja Festiwalu PRzygody „wanoga”. 

Rusza Afera Kryminalna

OGŁOsZENiE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarzą-

dzenia Nr 1421/462/2017 Burmistrza Miasta Rumi z 
dnia 11 października 2017 roku informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmu-
jący nieruchomość gruntową zabudowaną, poło-
żoną w Rumi, stanowiącą własność Gminy Miej-

skiej Rumia, a znajdującą się w użytkowaniu wie-
czystym osoby fizycznej przeznaczoną do sprzeda-
ży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkow-

nika wieczystego.     

Rumia, dnia 11.10.2017r.

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                294/2017/DB

Tegoroczna edycja wydarze-
nia zorganizowana zostanie 
aż w siedmiu bibliotekach, 
w tym m.in.  w Bolszewie, Łę-
czycach, Rumi i Wejherowie. 
Akcja odbywała się będzie 
w dniach od 19 do 21 paź-
dziernika. „Literatura broni 
się sama” - to hasło zbliżającej 
się edycji imprezy. W związ-
ku z tym też program festiwa-
lu to przede wszystkim spo-
tkania autorskie i warsztaty li-
terackie. Ale nie tylko, bo or-
ganizatorzy akcji zapraszają 
również na warsztaty modo-
we „Kryminalny look”, warsz-
taty detektywistyczne dla 
dzieci oraz warsztaty szydeł-
kowania „Afera grubymi nić-
mi szyta”.
Wśród gości festiwalu znaleźli 
się: Krzysztof Beśka, Wojciech 
Burszta, Wojciech Chmielarz, 
Mariusz Czubaj, Jan Gołę-
biowski, Marta Guzowska, Jo-
anna Jodełka, Jolanta Knitter-
Zakrzewska, Marek Krajewski, 
Michał Larek, Magda Omilia-
nowicz, Robert Ostaszewski, 
Agnieszka Pruska, Adam Re-
giewicz, Marta Reich, Tomasz 
Sekielski, Alfred Siatecki, Ja-
kub Szamałek, Adam Uber-
towski, Mariola Zaczyńska, 
Izabela Żukowska, Jakub Żul-
czyk oraz policjanci z Krymi-
nalnej Piły. Goście specjal-
ni to: Stefan Ahnhem i Johan 
Theorin.
Afera Kryminalna to festi-
wal kryminału, który powstał 
w 2011 roku z inicjatywy Wo-
jewódzkiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gdańsku 
oraz gdańskiego wydawnic-
twa Oficynka. Od począt-
ku swojego istnienia festi-
wal gościł najznamienitszych 

twórców kryminału, thrillera 
i sensacji. Wśród nich są i mi-
strzowie, i uczniowie, auto-
rzy z wieloletnim dobytkiem 
literackim oraz debiutanci, 
profesjonaliści przekazujący 
wiedzę wartą wykorzystania 
w tym gatunku i pasjonaci in-
telektualnej gry, bo kryminał 
to przede wszystkim dobra 
zabawa, mistrzostwo warsz-
tatu i wiedza.
W Łęczycach pierwszego dnia 
festiwalu zorganizowane zo-
staną warsztaty i gra krymi-
nalna dla młodzieży. Tego sa-
mego dnia w Bolszewie od-
będzie się turniej detektywi-
styczny z nagrodami, a Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna 
o godz. 17.00 zaprasza na 
ekranizację bestsellerowe-
go kryminału (wstęp wolny). 
Drugiego dnia akcji warsz-
taty kryminalne zorganizo-
wane zostaną w Bożympolu 
i Strzebielinie. Nadto w Bol-
szewie i Wejherowie (w sie-
dzibie PBP przy ul. Dworco-
wej 7, o godz. 18.30) zorga-
nizowane zostanie spotkania 
z Magdą Omilianowicz, au-
torką książki „Bestia. Studium 
zła”. W Rumi będzie można 
dowiedzieć się, jak rozpoznać 
psychopatę (spotkanie z pro-
filerem kryminalnym Janem 
Gołębiowskim). Dodatkowo 
zorganizowane zostanie spo-
tkanie autorskie z Jakubem 
Żulczykiem (promocja książ-
ki: „Wzgórze psów”). Ze szcze-
gółowym harmonogramem 
wydarzeń, które organizowa-
ne są w ramach Afery Krymi-
nalnej, można zapoznać się 
w poszczególnych bibliote-
kach, które przyłączyły się do 
akcji.

/WA/

Ahoj przygodo, czyli Wanoga 2017

Impreza spotkała się z nad-
zwyczaj dużym zainteresowa-
niem.
- Myślę, że frekwencja jest bar-
dzo wysoka, bo to już szósta 
edycja imprezy – mówi Mi-
chał Witkiewicz, dyrektor Fe-
stiwalu Przygody „Wanoga”. - 
Coraz więcej osób dowiadu-
je się, że tu warto się pojawić i 
wysłuchać ciekawych prezen-
tacji. To spowodowało, że wy-
kupione zostały wszystkie bi-
lety na sobotnie prelekcje, a 
na niedzielę zostało niewiele 
wolnych miejsc.
Festiwal Przygody „Wanoga” 
to wyjątkowe przedsięwzię-
cie, które rozbudza wśród 
mieszkańców potrzebę od-

krywania świata. Do poznawa-
nia bliższych i dalszych zakąt-
ków globu w tym roku zachę-
cał m.in. Marek Arcimowicz, 
długoletni fotograf National 
Geographic, który opowiadał 
o planie zdjęciowym progra-
mu „Kobieta na krańcu świa-
ta” Martyny Wojciechowskiej. 
Wybitni podróżnicy mówi-
li nie tylko o wyprawach do 
odległych krain, ale i o sile du-
cha, woli walki, chęci odkry-
wania oraz zdobywania.
- Prelekcjom w ramach Fe-
stiwalu Przygody „Wanoga” 
miałam okazję przysłuchiwać 
się nie po raz pierwszy – za-
pewnia Dominika, studentka 
z okolic Wejherowa. - Organi-

zatorom tego przedsięwzię-
cia udaje się zapraszać praw-
dziwych pasjonatów, którzy 
o swoich wyprawach opowia-
dają z taką pasją, że słucha się 
tego z zapartym tchem.
Festiwal Przygody „Wanoga” 
wystartował w piątek i rozpo-
czął się od bloków szkolnych. 
W ramach kolejnych dni im-
prezy zorganizowane zostały 
imprezy integracyjne, warsz-
taty świadomego podróżo-
wania i prelekcje podróżnicze. 
Dodatkowo odbyła się wysta-
wa fotografii i działała sala za-
baw dla dzieci. Nie zabrakło 
też konkursów z nagrodami, 
strefy gier i stoiska z literaturą 
podróżniczą.                     /WA/
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Z książką na  
walizkach

Tym razem akcji przyświecało 
hasło „Strachy na lachy”. Pro-
jekt ten realizuje Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gdańsku oraz Wydaw-
nictwo Literatura we współ-
pracy z bibliotekami z całego 
województwa. Do projektu, 
jak co roku, włączyła się tak-
że Miejska Biblioteka Publicz-
na w Wejherowie, organizując 
spotkania z Marcinem Pała-
szem oraz Dorotą Combrzyń-
ską-Nogalą.
Bezpośredni kontakt z auto-
rem jest bardzo cenny dla dzie-
ci - mogą poznać tajniki jego 
pracy, dowiedzieć się co sam 
lubi czytać i jak powstają jego 
książki, które po takim spotka-
niu zupełnie inaczej są odbie-
rane. Zachęceni opowieściami 
autora uczniowie chętniej się-
gną po jego powieści.
Jedno ze spotkań dotyczy-
ło książki, która od tego roku 
szkolnego znalazła się na liście 
lektur w klasach I-III. „Sposób 

na Elfa”, bo o tej książce mowa, 
to opowiadanie Marcina Pała-
sza, której autor poświęcił naj-
więcej uwagi podczas spotka-
nia. 
Drugiego dnia młodzi czy-
telnicy spotkali się z  Dorotą 
Combrzyńską-Nogalą. Autor-
ka książek z serii „Wojny do-
rosłych. Historie dzieci” : „Sy-
beryjskie przygody Chmur-
ki” i „Bezsenność Jutki”, dużo 
miejsca na spotkaniu poświę-
ciła historii. Dzieci miały okazję 
poznać tło historyczne książek 
autorki i dowiedzieć się kim 
były osoby, których przeży-
cia stały się zalążkiem opowia-
dań. Na prezentacji multime-
dialnej podziwiały także krajo-
brazy Syberii oraz zamieszku-
jące ją zwierzęta. 
W spotkaniach udział wzię-
li uczniowie z wejherowskich 
szkół : SP nr 5, SP nr 8, SP nr 
11, SP nr 6 i Społecznej Szkoły 
Podstawowej. Łącznie było to 
120 osób./raf/
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Wejherowa

tel. 500 XXX 601

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
sPRZEDAM mieszkanie 3 pokojowe 
w Wejherowie blisko centrum.1 pier-
to. tel.538 443 446

sPRZEDAM działke ogrodniczą ,do-
mek murowany, szklarnia tel 517 159 
871 Wejherowo

sPRZEDAM działke budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie 3km od Lęborka 
1033m2 cena 39.000 tel.602306210

sPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

sPRZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

sPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

sPRZEDAM murowany garaż z kana-
łem przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 
405, Wejherowo

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
POsZUKUJE do wynajecia mieszk. 
2pok. dla 2osób doroslych na dłużej 
tylko w W-owie. Tel.605 966 593

stARsZy, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ
DO WyNAJęciA dom w Kąpinie : 
trzy sypialnie + salon i kuchnia. Tel 
601-65-14-72

JEstEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

KUPIĘ
KUPię mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
VW GOLF 1.3 benzyna 85 rocznik.
cena 1400zł Rębiechowo tel.503-
681-225

sPRZEDAM motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

KUPIĘ
sKUP aut kasacja awaryjne otwiera-
nie aut pomoc drogowa auto części 
789345593

INNE

EDUKACJA
LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.
sPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV 
Samsung z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

PRACA

DAM PRACĘ
sZUKAMy tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145

USŁUGI
POżycZKA pozabankowa do 
20000zl bez poreczycieli. Decyzja w 
1-godz. Gdańsk 601832048

UsŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

ZŁOtA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

TOWARZYSKIE

sEx-sex-sex to lubie gorąca blon-
di pozna panów sponsorów tel 
514120213 sopot

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

RÓŻNE

sPRZEDAM stół 90+90(180)
kolor Venge i 6 krzeseł 650zł. 
tel.507486424

sPRZEDAM 2 komody z szaf-
ką z witrażem kolor Venge 800zł 
tel.507486524

ZiEMNAKi wineta nie sortowane 
040 groszy i Sortowane 060 groszy  zł 
częstkowo 510751837

słoma 120 120 .40 zl i siano tego-
roczne 60 zl Częstkowo 510751837

ZiEMNiAKG wineta niesortowane 
040 groszy Rotacjna stan dobry 1600 
zl Czestkowo. tel.510751837

KtO wyszlifuje i pomaluje drzwi zew.
Wejherowo,502 351 988

BiAŁE owcze skóry garbowane tanio 
sprzedam tel726457920

sPRZEDAM lodówke dwupoziomo-
wa oraz loże z podwójnym matera-
cem .Przystępna cena. Tel 511411288 
do godz.18

cZysZcZENiE pranie dywanów tapi-
cerek mycie okien pralnia chemiczna. 
tel.501-07-72-73

BLAcHy stal do wypieku tel 694 642 
709

sPRZEDAM odkurzacz . dmuchawa 
do lisci nowy 80 zl tel 694642709

sPRZEDAM wersalkę 100 zł i dywan 
owalny 120+200 dobry stan 100 zł 
tel.507486424

sPRZEDAM komplet mebli w tym 
szafka z witrażem kolor Olcha 400 zł 
tel.507486424

sPRZEDAM stół 90+90(180)
kolor Venge i 6 krzeseł 650 zł. 
tel.507486424

sPRZEDAM 2 komody z szaf-
ką z witrażem kolor Venge 800 zl 
tel.507486524

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport. 506250477

siANO, słoma w  balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu.
Mozliwość trasportu. 506250477

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

OPAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

sKUPUJEMy stare militaria w bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie wojsko-
we), 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

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

sPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

OGŁOsZENiA 
W RAMcE

już od 10 zł 
więcej:
reklama@expressy.pl

510 894 627
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Planowo mecz miał się odbyć 7. paździer-
nika, ale do młodzieżowej kadry został 
powołany Mateusz Zając, więc klub z Le-
gionowa skorzystał z prawa do przełoże-
nia spotkania. Obie drużyny zatem zosta-
ły wytrącone z rytmu meczowego, a przez 
tydzień rozegrają aż 3 mecze.

Legionovia obecnie zaj-
muje 10. miejsce w ta-
beli, ale zgromadziła za-
ledwie 3 punkty więcej, 
niż Gryf i wydaje się być 
rywalem w zasięgu wej-
herowskich piłkarzy. Po-
dobnie uważa Jarosław 
Kotas, drugi trener żół-
to-czarnych. – Legiono-

via jest jak najbardziej w naszym zasięgu. 
W tym sezonie na Wzgórze Wolności przy-
jeżdżali liderzy, naprawdę silne drużyny i 
z nimi też nieźle się prezentowaliśmy. Bę-
dziemy grać o zwycięstwo. - zapowiada 

były piłkarz niemieckiego Schalke.

Na pewno sporym wyzwaniem dla de-
fensywy Gryfa będzie powstrzymanie 
Mateusza Żebrowskiego, który z dorob-
kiem 7 goli jest jednym z najskuteczniej-
szych strzelców II ligi. W poprzednim sezo-
nie WKS ograł Legionovię 3-1 u siebie, a na 
wyjeździe przegrał 1-2.

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

WyWiAD | o PoczątKu sezonu, słabościach Klubu i najbliższym teRminaRzu – z jaRosła-
wem Kotasm, dRugim tReneRem gRyFa wejheRowo, Rozmawia KRzysztoF gRajKowsKi.

ii LiGA | w śRodę gRyF będzie odRabiał 
zaległości – na wzgóRze wolności 
PRzyjedzie legionovia legionowo.

ii LiGA | gRyF jest w stReFie sPadKowej, ale 
to może się zmienić– wygRana w RybniKu 
da znaczny awans w tabeli.

Kotas: Doceńmy II ligę

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota

VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

ten początek sezonu to dla 
Was zawód?
Jest miejsce spadkowe, tyl-
ko dwie wygrane, więc ktoś 
może powiedzieć – co Gry-
fowi tak cienko idzie? Biorąc 
pod uwagę to, że na począt-
ku sezonu dopiero byliśmy 
w powijakach i budowaliśmy 
zespół, do Wejherowa przy-
jeżdżał lider za liderem to 

moim zdaniem i tak nie jest 
najgorzej.

Macie poczucie, że nie pa-
sujecie do ii ligi?
Słyszymy, że Leandro z Ra-
domiaka zarabia 18 tysięcy 
miesięcznie, nie jeździmy na 
Cypr, czy do Turcji, jak niektó-
re drużyny, więc moglibyśmy 
się załamać, ale nie stękamy, 

bo wiemy, że jesteśmy w sta-
nie ponownie zaskoczyć tych 
silniejszych. Jedziemy, jak ja 
to mówię, na „kitach”, na am-
bicji. W poprzedniej rundzie 
się udało, ale czy znowu się 
to powiedzie? Tego nie wiem. 
Musimy nauczyć się szano-
wać tę II ligę. Naprawdę wiele 
zespołów nam jej zazdrości, a 
my nie do końca doceniamy 
to, co mamy.

terminarz pokazuje, że naj-
lepsze w tej rundzie może 
być przed Wami.
Też tak uważam. Ja zawsze 
chcę wygrywać, ale teraz cze-
kają nas spotkania z ROW 
Rybnik, Legionovią i Gwardią 
Koszalin. Dla mnie to 9 punk-
tów do zgarnięcia i mówię to 
otwarcie chłopakom. I wte-
dy możemy zupełnie inaczej 
spojrzeć na tabelę.

czy przełożenie meczu z 
Legionovią da Wam tro-
chę dodatkowej energii, 
czy wolelibyście grać, skoro 
ostatnio pokonaliście Roz-
wój?
Wypadł nam z gry Krzysztof 

Wicki, kilku innych zawodni-
ków narzeka na urazy, więc 
dobrze, że zdążymy wyle-
czyć urazy. Inna sprawa, że 
potem czeka nas spiętrzenie 
meczów.

W Rybniku zagracie z rów-
norzędnym rywalem?
Jak najbardziej. Ja w ogóle 
twierdze, że w II lidze każdy 
jest do ogarnia i pokazaliśmy 
to w zeszłej rundzie, ale ROW 
Rybnik to zespół z naszej pół-
ki i rywal w walce o utrzyma-
nie. Mecz będzie więc, po-
dobnie jak spotkanie w Ka-
towicach, o 6 punktów. Trze-
ba też przypomnieć, że duże 
znaczenie mają wyniki bez-
pośrednich spotkań. Jak 
wygramy z Rybnikiem, 
to już mamy lekką 
zaliczkę na wypa-
dek, jakbyśmy 
mieli taką 
samą licz-
bę punk-
tów.

Zrobić duży skok

W środę kolejny mecz

Podopieczni Piotra Rzepki nie 
mieli okazji w zeszły weekend 
zdobyć punktów – wszystko 
przez to, że mecz z Legiono-
vią został na prośbę klubu z 
Legionowa odwołany. 
Ostatnie kolejki sprawiły, że 
drugoligowa klasyfikacja zro-
biła się, szczególnie w dol-
nej połowie, bardzo płaska, 
a na miejscach 8-17 zapano-
wał olbrzymi ścisk. Zajmu-
jących 8. lokatę Błękitnych 
Stargard, oraz przedostatni 
Rozwój Katowice dzielą zale-
dwie 3 punkty. Dlatego Gryf, 
jeśli wygra z ROW Rybnik, 
może zanotować duży skok 
w tabeli. 
Klub z Rybnika latem posta-
wił na stabilizację – kluczowi 
zawodnicy zostali w zespole, 
a główne wzmocnienie kadry 
stanowi Marek Krotofil, któ-
ry poprzedni sezon spędził 
w Legonovii, a w obecnych 

rozgrywkach jest pewnym 
punktem obrony rybniczan. 
Wciąż ROW ma w drużynie 
dwóch niezwykle ogranych 
w Ekstraklasie Mariusza Mu-
szalika i Mariusza Zganiacza, 
którzy łącznie zaliczyli niemal 
500 występów w najwyższej 
klasie rozgrywkowej.
Gryf nie najlepiej wspomina 
pojedynki z rybniczanami w 
poprzednich rozgrywkach – 
wówczas żółto-czarni zdobyli 
zaledwie jeden punkt – u sie-
bie zremisowali 1-1, a na wy-
jeździe przegrali 0-2. 
Seria kluczowych dla Gry-
fa meczów z drużynami dol-
nej części tabeli trwa – żół-
to-czarni powinni znów po-
kazać, że tryby w zespole się 
zazębiają, a gra wygląda co-
raz lepiej. Jedyny sposób to 
znów pokazać klasę na bo-
isku rywala.

row 1964 rybnik – gryf wejherowo 
sobota, 14. października, 17:00

row 1964 rybnik – gryf wejherowo 
środa, 18. października, 17:00

VsVs
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PiŁKA RęcZNA | intensywny PocząteK sezonu mają wejheRowscy szczyPioRniści. 
zagRali w sobotę, w śRodę, a najbliższy weeKend czeKa ich Kolejny mecz.

Trudne testy Tytanów

Na inaugurację sezonu Tyta-
ni pewnie pokonali drużynę 
z Kętrzyna, ale w następnych 
spotkaniach znacznie wzrósł 
poziom trudności. W zeszłą 
sobotę żółto-czerwoni wal-
czyli o ligowe punkty, a do 

Wejherowa przyjechał do-
brze znany zespół, Sambor 
Tczew. Zwykle Tytani toczyli 
z nim wyrównane boje i po-
dobnie było tym razem. Od 
początku meczu lekką prze-
wagę mieli gospodarze, jed-

nak krótko przed końcem 
Sambor wyrównał, a nawet 
wyszedł na prowadzenie. Na 
krótko przed końcem Tyta-
ni wyrównali i pierwsza poło-
wa zakończyła się wynikiem 
15:15. W drugiej połowie jesz-

cze lepiej grał Sambor, który 
szybko wyszedł na prowadze-
nie i powoli, ale konsekwent-
nie powiększał przewagę. Do 
końca meczu wynik był spra-
wą otwartą, jednak ostatecz-
nie Sambor Tczew wygrał 
z Tytanami 28:25.

W środę podopiecznych 
Pawła Paździochy czekał do-
mowy mecz w Pucharze Pol-
ski z grającym w I lidze GKS-
em Żukowo. Dobry począ-
tek mieli gospodarze, którzy 
po 18. minutach wypracowa-
li dwubramkową przewagę, 
ale dalsza część pierwszej po-
łowy odwróciła losy meczu – 
GKS zszedł do szatni prowa-
dząc 22:13. Druga połowa nie 
przyniosła zwrotu akcji i Tyta-
ni, chociaż próbowali gonić 
wynik, przegrali 27:35.

W najbliższy weekend Tyta-
nów czeka pauza na regene-
rację po intensywnym tygo-
dniu. Kolejny ligowy pojedy-
nek stoczą 21. października – 
Tytani podejmą w Wejhero-
wie drużynę Jezioraka Iława.
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PiŁKA NOżNA | gRały zesPoły z naszego Powiatu. Po 11. Kolejce w iv lidze nie ma już niePoKonanych dRużyn.

Wikęd lepszy od Druteksu
Stolem przez dwie kolejki cieszył 
się z prowadzania w ligowej tabe-
li, a przez 10 mógł szczycić się mia-
nem drużyny, która nie zaznała go-
ryczy porażki. Każda passa ma swój 
koniec – pierwszą ekipą, która po-
konała gniewinian okazała się Ka-
szubia Kościerzyna. Podopieczni 
Tomasza Dołotki jako jedyni z na-
szego powiatu awansowali dalej w 
okręgowym Pucharze Polski, jed-
nak w meczu ligowym szybko stra-
cili bramkę, a potem nie byli w sta-
nie odrobić tej minimalnej straty i 
pierwsza porażka Stolema stała się 
faktem. Niewielkim pocieszeniem 
dla gniewińskich piłkarzy może 
być fakt, że swój mecz przegrała 
także Pogoń Lębork – a zatem nie 
ma już w naszej IV lidze niepoko-
nanych drużyn.

Zwycięstwo odniósł za to Wi-
kęd. Zaledwie 16 minut potrzebo-
wał bardzo skuteczny w tym se-
zonie Krystian Opłatkowski, by 
zdobyć dwa gole - Po tych bram-
kach Wikęd praktycznie przez cały 
mecz kontrolował sytuację na bo-
isku i gdy wydawało się, że zdo-
będzie bezproblemowe 3 punkty, 
goście w 85. minucie zdołali zdo-
być gola kontaktowego, co zafun-
dowało nam nerwowa końcówkę. 

Na szczęście kolejne bramki już nie 
padły – relacjonuje luziński zespół. 
Wikęd zajmuje 5. miejsce w tabe-
li. Traci 5 punktów do liderujących 
Gromu Nowy Staw oraz Raduni 
Stężyca.

Punktów nie zdobył Orkan. Piłkarze 
z Rumi dostali srogie lanie w me-
czu z Gryfem – ze Słupska wrócili z 
bagażem pięciu bramek, a sami nie 
strzelili rywalom ani jednej. Po wy-
jazdowej porażce Orkan spadł na 
13. miejsce w ligowej tabeli.

Nie sposób nie zauważyć dosko-
nałej formy, jaką prezentują Orlę-
ta Reda. Czwarte zwycięstwo z rzę-
du dało im awans na pozycję wice-
lidera V ligi. Drużyna z Redy wygra-
ła 5-1, a po 10 meczach ma na kon-
cie 24 punkty, a duże wrażenie robi 
bilans bramkowy: 38-11.

Do szlagierowego jak na IV ligę 
spotkania dojdzie w sobotę o 
15:00 w Luzinie – tamtejszy Wikęd 
podejmie lidera, Grom Nowy Staw. 
W tym samym czasie u siebie za-
gra także Orkan Rumia, który zmie-
rzy się z Gedanią Gdańsk. Stolem 
Gnewino zagra na wyjeździe z Car-
tusią.
Krzysztof Grajkowski

siAtKÓWKA | zawodniczKi aPs Rumia za-
inauguRowały RozgRywKi wyjazdem do 
Poznania, gdzie zagRały z PolitechniKą.

BADMiNtON | odbył się PółFinał wojewódzKich igRzysK młodzie-
ży szKolnej w badmintonie dRużynowym dziewcząt i chłoPców.

PORAżKA NA 
POcZątEK

Rywalizowali w szemudzie

APS w poprzednim sezonie 
był gospodarzem turnieju o 
utrzymanie, w którym zajął 
drugie miejsce, co sprawiło, 
że zespół pozostał w II lidze. 
Sezon 2017/2018 zespół za-
czął trudnym wyjazdem. Ry-
walem podopiecznych To-
masza Kordowskiego był SKF 
Politechnika Poznańska. Już 
w pierwszych fragmentach 
meczu było widać, że zapo-
wiada się trudne spotkanie 
dla siatkarek z Rumi. Set nr 1 
wygrały gospodynie 25:15. W 
drugim APS postawił znacz-
nie większy opór, długo szedł 
łeb w łeb, ale i to nie wystar-

czyło, aby wyrównać stan gry 
- w końcówce seta lepiej za-
grał zespół gospodarzy i to 
on wygrał 25:19. Trzeci set 
meczu okazał się ostatnim 
- Politechnika bez proble-
mów i zdecydowanie wygra-
ła ostatnią partię 25:12.
Kolejny mecz zawodniczki 
Akademii Piłki Siatkowej za-
grają przed własną publicz-
nością. W najbliższą niedzie-
lę zmierzą się z obecnym li-
derem grupy 1 II ligi – Spój-
nią Stargard Szczeciński, któ-
ry pierwszy mecz wygrał 3:0 
z UKS ZMS Poznań. Początek 
spotkania o 17:00.

PO ZDROWiE!
BiEGi | w PiąteK na 
teRenach woKół 
luzińsKiego oRliKa 
odbyły się PieRw-
sze jesienne biegi Po 
zdRowie.
Na starcie zawodów or-
ganizowanych przez Ra-
fała Freitaga i Wojcie-
cha Krasuckiego z KTS-K 
i GOSRiT Luzino stawił 
się prawdziwy tłum mło-
dych sportowców, któ-
rzy rywalizowali o atrak-
cyjne nagrody. Zawodni-
cy zostali podzieleni we-
dług roczników: 2010 i 
młodsi, 2009, 2008, 2007, 
2006 oraz 2005, a w ka-
tegorii Open wiek nie 
miał żadnego znaczenia 
– mógł zgłosić się każdy. 
W tej kategorii zwycięży-
li: Wiktoria Ropel (wśród 
kobiet), oraz Szymon Zie-
lonka (wśród mężczyzn). 
Kolejna edycja biegów 
odbędzie się w najbliższą 
niedzielę o 16:00.

Zawody w Szemudzie były 
eliminacją do Finałów Woje-
wódzkich, które odbędą się 
17. października w Gniewie. 
W każdej kategorii wystąpi-
ły cztery drużyny reprezentu-
jące powiat: lęborski, pucki, 
kartuski oraz wejherowski. W 
rywalizacji dziewcząt najlep-
szą ekipą okazała się druży-
na z Gimnazjum w Helu, na-
tomiast wśród chłopców zwy-
ciężyła Szkoła Podstawowa w 
Żelistrzewie.
Wszystkie zespoły otrzymały 

pamiątkowe dyplomy, a naj-
lepsze drużyny statuetki. Or-
ganizatorami byli: Powiatowy 
Zespół Placówek Oświatowo 
- Wychowawczych w Wejhe-
rowie oraz Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Szemudzie.

Wyniki:
Dziewczęta:
1.Gimnazjum w Helu
2.Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Luzinie (Mariola Dampc, Nico-
le Hukałowicz, Kinga Motyka, 

opiekun drużyny – Wiesław 
Szmidtka)
3.Szkoła Podstawowa w Łebie
4.Szkoła Podstawowa w 
Chwaszczynie
chłopcy:
1.Szkoła Podstawowa w Żeli-
strzewie
2.Gimnazjum w Bojanie (An-
toni Dopke, Dominik Sikorski, 
Adam Swajda, opiekun druży-
ny – Hanna Las)
3.Szkoła Podstawowa w Łebie
4.Szkoła Podstawowa w 
Chwaszczynie


