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15 LAT 
KaszubsKo-PomorsKiej
szKoły wyższej   str. 5

Nowoczesna 
i pełnowymiarowa

Blisko 10 mln zł samorząd powiatu wejherowskiego przeznaczył na budowę hali sportowej przy Powiatowym 
Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie. Oficjalne oddanie do użytku nowoczesnego obiektu odbyło się w poniedziałek. st

r. 
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Zmiany najbardziej widoczne są 
w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie 
od wakacji trwają prace przy bu-
dowie nowego skrzydła placówki. 
Powstaje ono w miejscu dawne-
go budynku szkoły, który został 
całkowicie wyburzony. Nowa, 
dwukondygnacyjna konstrukcja 
będzie poszerzona w kierunku 
patio. Na każdej kondygnacji 
będą ciągi komunikacyjne z gabi-
netami lekcyjnymi i pomieszcze-
niami zaplecza po obu stronach. 
W nowej części szkoły znajdzie 
się m.in. nowoczesna biblioteka, 
czytelnia, pracownie przedmioto-
we do przedmiotów ścisłych i ar-
tystycznych oraz nowa pracownia 
komputerowa.

ZmiAny i prZebudowy

- Oddanie do użytku nowego 
budynku jest przewidziane na 
1 września 2019 roku – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. - Podczas budowy część 
uczniów będzie realizowała zaję-
cia dydaktyczne na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 4 przy ul. Łąko-
wej. Z gościnności sąsiedniej pla-
cówki skorzysta w sumie dziesięć 
klas młodszych, które wraz ze 
swoimi nauczycielami i obsługą 
będą miały do dyspozycji odręb-

ną, wydzieloną część tzw. małej 
szkoły, z wejściem od ul. Cichej. 
Do dyspozycji uczniów będzie 
także świetlica.

W Szkole Podstawowej nr 3 na 
ul. Brzozowej podczas wakacji 
przebudowano zaplecze starej 
sali gimnastycznej, gdzie obecnie 
mieszczą się gabinety psychologa, 
logopedy, pedagoga szkolnego 
i terapeuty – wszystko na potrze-
by prowadzonych przez szkołę 
zajęć wyrównawczych i terapeu-
tycznych.

Jeżeli chodzi o placówkę przy ul. 
Łąkowej, to musiała się ona przy-
gotować się na przyjęcie dzieci 
z rozbudowywanej „dwójki”, co 
wiązało się z przystosowaniem 
niektórych sal do prowadzenia 
zajęć dla większej ilości uczniów. 
Oprócz tego wyremontowano salę 
gimnastyczną, gdzie między inny-
mi wymieniony został parkiet.

budynki ZosTAną 
roZbudowAne

Szkoła Podstawowa nr 5 na ul. 
Rekowskiej również musi zo-
stać rozbudowana do roku 2020. 
Obecnie trwają uzgodnienia kon-
cepcji projektowej, ale już wia-
domo, że  w placówce znajdą się 
nowe sale lekcyjne dla „zerówki”, 

nowe pracownie przedmiotowe, 
biblioteka, świetlica, zaplecze ad-
ministracyjno – sanitarne oraz 
gabinety pedagogiczne. 

Tymczasem w nowym roku 
szkolnym naukę w „piątce” rozpo-
częły dwie klasy więcej niż w roku 
ubiegłym, więc do czasu planowa-
nej rozbudowy wygospodarowano 
dodatkowe pomieszczenie do na-
uki dla najmniejszych oddziałów 
klasowych i do prowadzenia za-
jęć indywidualnych. Odnowiony 
został także pokój nauczycielski, 
dwie sale lekcyjne i korytarz szkol-
ny. Klasy wyposażono w nowe 
ławki i krzesła oraz zamontowano 
indywidualne szafki ubraniowe. 
Udało się także wygłuszyć drzwi 
do sal lekcyjnych, przylegających 
do sali gimnastycznej.

Podstawówka przy ul. Gnie-
wowskiej ma już gotowy projekt 
rozbudowy, w bardzo podobnym 
zakresie jak w Szkole Podstawo-
wej nr 5. Obecnie przygotowy-
wany jest przetarg na wyłonienie 
wykonawcy. Projekt przewiduje 
między innymi dostawienie do 
istniejącego budynku szkoły no-
wego, piętrowego segmentu. War-
to zaznaczyć, że wszystkie szkoły 
podczas wakacji zostały doposa-
żone w pomoce naukowe i szafki 
dla uczniów. UM

Uczniowie wrócili do szkół
Reda | Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim do szkolnych ławek wrócili uczniowie. Co zmie-
niło się w sieci redzkich placówek oświatowych?
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Inwestycja związana z moder-
nizacją stadionu lekkoatletycz-
nego ruszyła w ubiegłym roku. 
W ramach przedsięwzięcia do-
tychczasowa bieżnia żużlowa 
wymieniona została na poli-
uretanową. Dodatkowo obiekt 
wzbogacił się o skocznię do 
skoku wzwyż i dal, a także rzut-
nie do pchnięcia kulą oraz rzutu 
oszczepem.

nie ZAbrAknie gwiAZd

- Nowa infrastruktura podnosi 
rangę redzkiego stadionu i po-
zwala na organizację mistrzostw 
lekkoatletycznych w wielu kate-
goriach - zapewnia Jerzy Conra-
di, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Redzie. - Na 
redzkim stadionie istnieje teraz 
możliwość trenowania na takich 
nawierzchniach, na których wy-
stępują zawodnicy podczas mi-
strzostw świata, czy też Europy. 
Nowa infrastruktura powinna 
przyczynić się do poprawy wyni-
ków redzkich lekkoatletów.

Oficjalne otwarcie odnowio-
nego stadionu lekkoatletycznego 
zaplanowane zostało na sobotę 
15 września. Uroczystość swo-
ją obecnością mają zaszczycić 
gwiazdy polskiej lekkoatletyki. 
Na zaproszenie władz miasta od-
powiedzieli już: Tomasz Majew-
ski (dwukrotny mistrz olimpijski 
w pchnięciu kulą), Paulina Guba 
(mistrzyni Europy w pchnięciu 
kulą - Berlin 2018 ), Klaudia 
Kardasz (4. miejsce w pchnięciu 
kulą na Mistrzostwach Euro-
py – Berlin 2018), Małgorzata 
Hołub-Kowalik (złota medalist-

Otwarcie stadionu
coraz bliżej
Reda | Otwarcie stadionu lekkoatletycznego ma być sportowym wydarzeniem 
2018 roku. W uroczystości uczestniczyć będzie m.in. Tomasz Majewski.

ka w sztafecie 4×400 metrów Mi-
strzostw Europy – Berlin 2018), 
Natalia Kaczmarek (złota meda-
listka w sztafecie 4×400 metrów 
Mistrzostw Europy – Berlin 2018), 
Michał Rozmys (4. miejsce w biegu 
na 600m Mistrzostw Europy – Ber-
lin 2018) oraz Mateusz Borkowski 
(5. miejsce w biegu na 600m Mi-
strzostw Europy – Berlin 2018).

wysTąpi red Lips

- O godz. 15 wystartują redzkie 
igrzyska młodzieży – informu-
je Tomasz Wiśniewski, dyrektor 
Miejskiej Domu Kultury w Redzie. 
- Wcześniej do dyspozycji miesz-
kańców na stadionie sportowym 

będą m.in. dmuchane miastecz-
ko i strefa gastronomiczna. Pod 
względem artystycznym impre-
zę uświetni koncert zespołu Red 
Lips, który zaplanowany został na 
godz. 19:30. Już dziś zapraszamy 
wszystkich serdecznie do udziału 
w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Warto zaznaczyć, że inwesty-
cja związana z budową stadionu 
lekkoatletycznego realizowana 
była przy wsparciu z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Nadto 
w ramach zadania zakupiony zo-
stał sprzęt lekkoatletyczny, który 
trafił na wyposażenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Re-
dzie.

Anna Walk

JerZy ConrAdi, 
dyrektor mosir w redzie

Nawierzchnia, z której wykonana została nowa 
bieżnia, jest bardzo wysokiej jakości – nie zawiera 
żadnych wypełniaczy. Jej elastyczność stwarza 
optymalne warunki treningowe oraz umożliwia osią-
ganie lepszych wyników. Myślę, że ma to wpływ na 
wzrost popularności redzkiego stadionu lekkoatle-
tycznego. Ludzie coraz chętniej z niego korzystają 

bez względu na porę dnia, czy też dzień tygodnia. 

krZysZTof krZemiński,
burmistrz redy

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
i nie tylko na otwarcie stadionu lekkoatletycznego. 
Obiekt posiada certyfikat Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki, co oznacza możliwość uprawiania różnych 
dyscyplin i organizowania dużych wydarzeń 
sportowych. Nowy stadion będzie służył naszym 
sportowcom i kibicom przez lata. Niewątpliwą atrak-

cją otwarcia obiektu będzie miting lekkoatletyczny, gdzie wystąpią tegoroczni 
medaliści mistrzostw Europy w Berlinie. Zamierzamy też odsłonić tablicę, upa-
miętniającą osiągnięcia naszej redzkiej olimpijki – lekkoatletki Marty Jeschke.
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OGŁOSZENIE

Uroczyste oddanie do użytku 
zorganizowane zostało w ra-
mach Wojewódzkiej Inaugura-
cji Roku Szkolnego 2018/2019. 
Poniedziałkowa uroczystość do 
Samochodówki przyciągnęła 
przedstawicieli rządu, Kura-
torium Oświaty, instytucji pu-
blicznych, a także lokalnych sa-
morządowców i mieszkańców. 

minisTeriALne
wspArCie

- Ta inauguracja roku szkolne-
go jest szczególna, bo przypada 
w 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości – mówił 
do zebranych wicepremier Jaro-
sław Gowin. - To, że możemy się 

dzisiaj spotkać i cieszyć się na-
szą wolnością jest zasługą wielu 
pokoleń Polaków, polskich pa-
triotów, którzy poświęcali dla 
swojej ojczyzny pracę, zdrowie, 
a niekiedy i życie. 

Inwestycja związana z budową 
hali sportowej zrealizowana zo-
stała przez Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie. Nowoczesna hala 
sportowa z zapleczem i trybuną 
powstała przy wsparciu z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. 
W obiekcie  o powierzchni cał-
kowitej 2261,74 m2 znajdują się 
m.in. pomieszczenia magazyno-
we i techniczne, sala fitness, si-
łownia, węzły sanitarne, a także 
szatnie oraz pełnowymiarowe 
boisko do piłki ręcznej.

bLisko 10 mLn Zł

- W tej szkole nowa, pełnowy-
miarowa hala sportowa przez lata 
wydawała się nieosiągalnym marze-
niem - mówiła podczas uroczystości 
Gabriela Lisius, starosta wejherowski. 
- Determinacja, współpraca władz 
samorządowych z dyrekcją placówki, 
dobra wola radnych powiatowych 
oraz ogromne zaangażowanie na-
uczycieli, a także wsparcie finansowe 
Ministerstwa Sportu i Turystyki spra-
wiły, że niemożliwe stało się możliwe. 

Łączny koszt budowy hali wraz 
z jej wyposażeniem wyniósł blisko 
10 mln zł. Pełnowymiarowy obiekt 
ma służyć nie tylko uczniom, ale 
i klubom sportowym oraz miesz-
kańcom. 

wysTęp i msZA

Przy okazji budowy powstał 
także kompleks sześciu pracowni 
zawodowych. Prace realizowane 
były w ramach projektu podnie-
sienia jakości kształcenia w po-
wiecie wejherowskim, który dofi-
nansowany został z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Pomorskiego. 

Uroczystość w Powiatowym Ze-
spole Szkół nr 4 zwieńczył występ 
sportowo-artystyczny przygoto-
wany przez uczniów placówki. 
Spotkanie poprzedziła msza św. 
w kolegiacie, którą odprawił me-
tropolita gdański, ks. abp Sławoj 
Leszek Głódź. 

Anna Walk

Hala sportowa 
oficjalnie otwarta
WejheRoWo | Pełnowymiarowa hala sportowa przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 
została oddana do użytku. W oficjalnym otwarciu nowoczesnego obiektu uczestniczył między innymi Jaro-
sław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Reda | W październiku powinny zostać zakończone 
prace związane z budową ostatniego etapu chodnika 
i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Obwodowej. 

Inwestycję miasto realizuje z udziałem finansowym Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie. Za realizację zadania odpowia-
da firma Zombruk z Redy. Przedsięwzięcie prowadzone jest 
w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa ścieżki rowero-
wej oraz chodnika na ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul. 
Młyńskiej i Morskiej do ul. Gdańskiej”. 
- Jest to ostatni etap bardzo oczekiwanej przez mieszkań-
ców, a rozpoczętej dwa lata temu inwestycji, mającej na celu 
poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się w ciągu 
ulicy Obwodowej - mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. - Z ulicy Obwodowej korzysta bardzo wielu pieszych, 
rowerzystów i biegaczy, więc mamy nadzieję, że poprawa 
będzie zauważalna.
W zakres prac wchodzi budowa 420 metrów chodnika i  217 
metrów ścieżki rowerowej. Nowy chodnik będzie wykona-
ny z szarej kostki betonowej, zaś ścieżka z czarnej mieszanki 
asfaltowo - betonowej. Pomiędzy ścieżką a chodnikiem będzie 

przebiegać skrajnia z płytek betonowych.  
Dodatkowo w ramach zadania na ścieżce rowerowej w okolicach 
ronda na odcinku 175 metrów istniejąca nawierzchnia z kostki 
zostanie wymieniona na mieszankę asfaltowo–betonową.

rusZył osTATni eTAp prAC

95 tylu zawodników (kobiet i mężczyzn) rywalizowało w dwudniowej, 

największej sportowej imprezie w mieście Wejher Cross Games. 

Pierwszym etapem prac jest re-
mont chodnika przy ul. Inwalidów 
Wojennych.

- O wyremontowanie chodnika 
prosili nas mieszkańcy tej części 
miasta - podkreśla zastępca prezy-
denta Beata Rutkiewicz. – Wyre-
montowaliśmy więc chodnik wraz 
ze zjazdami do budynków wie-
lorodzinnych. Jesteśmy w trakcie 
wykonywania projektu układu dro-
gowego ulic Inwalidów Wojennych 
- Sobieskiego - Przyjaźni. Ta kom-
pleksowa inwestycja w powiązaniu 
z Węzłem Wejherowo (Kwiatowa), 
co spowoduje dalsze usprawnienia 

w ruchu w naszym mieście.
Dokumentacja techniczna prze-

budowy ul. Inwalidów Wojennych 
wraz z budową ronda w ulicy Sobie-
skiego i przebudową ulic na Osie-
dlu Przyjaźni zostanie zakończona 
w roku 2019. W ramach moderni-
zacji ul. Inwalidów Wojennych, jak 
i pozostałych ulic, zostanie wybu-
dowana infrastruktura podziemna 
m.in. kanalizacja deszczowa, ener-
getyczna, nowa nawierzchnia, po-
wstanie chodnik po drugiej stronie 
ulicy oraz miejsca postojowe. Zago-
spodarowana zostanie także zieleń. 

/raf/

Najpierw chodnik, 
następnie rondo i ulica
WejheRoWo | Trwają prace projektowe przebudowy ul. Inwa-
lidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą 
Sobieskiego i przebudową ulic na osiedlu Przyjaźni. 

fo
t. 

UM
 R

ed
a



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 7 września 20184

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                                                                                                                                                 173/2018/DB
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Tegoroczne dożyn-
ki powiatowo-gminne 
odbędą się 16 września 
w Bolszewie. Rozpocz-
ną się o godz. 14.00 
uroczystą mszą św. na 
placu w ArtParku. Po 
obrzędzie dożynkowym 
zaplanowano wręczenie 
nagród w konkursie 
„Piękna Wieś”.

Koncerty na scenie 
zapoczątkuje Orkiestra 
Dęta Gminy Wejherowo. Wystą-
pią zespoły regionalne, a zwień-
czeniem muzycznej uczty będzie 
występ gwiazdy wieczoru Wero-
niki Korthals. W programie także 
konkursy na wieńce dożynkowe 
oraz pierwszy na Pomorzu - 
konkurs speed carvingu w drew-

nie. Na zakończenie uczestnicy 
święta plonów będą mogli wziąć 
udział w zabawie tanecznej. Na 
wydarzenie zapraszają Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius, 
Wójt Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło i Dyrektor Biblioteki 
i Centrum Kultury Natasza Sob-
czak. /UGW/

Weronika Korthals 
gwiazdą dożynek
GM. WejheRoWo | Rolnicy z powiatu i gminy Wejherowo podzię-
kują za plony. Przed nami gminno-powiatowe dożynki 2018. 

– Jesteśmy świadkami two-
rzenia nowej historii ogniska 
wychowawczego, którą zapo-
czątkowało podpisanie listu in-
tencyjnego pomiędzy powiatem 
wejherowskim i gminą Rumia 
z dnia 11 stycznia 2017 roku – 
mówiła podczas uroczystości 
Ewa Myć-Szopińska, dyrek-
tor ogniska wychowawczego 
w Rumi. – Pani starosta Gabrie-
la Lisius oraz pan burmistrz Mi-
chał Pasieczny, kierowani naj-
wyższym dobrem dzieci, właśnie 
wtedy postanowili wybudować 
nową siedzibę ogniska wycho-

wawczego – podkreślała.
Na nową placówkę podopiecz-

ni oraz opiekunowie ogniska 
czekali 25 lat. Wkrótce, dzięki 
staraniom władz miasta i po-
wiatu, będą mogli zamieszkać 
w ośrodku składającym się 
z trzech budynków mieszkal-
nych wraz z infrastrukturą 
sportową: boiskami do piłki 
nożnej, siatkówki i koszyków-
ki, a także siłownią zewnętrzną 
i strefą rekreacyjną. Będzie to 
miejsce przeznaczone dla dzie-
ci wymagających stosowania 
specjalnych metod wychowaw-

czych oraz specjalistycznej te-
rapii. Łączny koszt inwestycji to 
5,3 miliona złotych.

– To będzie miejsce, w którym 
nikt się nie smuci. Tutaj będzie-
my żyć przyszłością i cieszyć się 
teraźniejszością – dodała Ewa 
Myć-Szopińska.

Wyrazem tej radości było ofi-
cjalne wmurowanie aktu erek-
cyjnego w fundamenty nowego 
obiektu. W specjalnej tubie 
umieszczono między innymi 
aktualną gazetę oraz dokumen-
ty, które podpisali uczestnicy 
uroczystości, w tym podopiecz-

ni oraz pracownicy placówki, 
starosta wejherowski Gabriela 
Lisius oraz burmistrz Rumi Mi-
chał Pasieczny.

Zebrani goście mogli również 
zobaczyć, jak postępują prace 
na budowie, która ma się zakoń-
czyć we wrześniu 2019 roku.

W przyszłości na terenach 
obecnej siedziby Ogniska Wy-
chowawczego im. Kazimierza 
Lisieckiego w Rumi, w ramach 
realizacji węzła integracyjnego, 
powstanie kilkaset miejsc par-
kingowych. 

/ar/

Wmurowali pamiątki 
w fundamenty Ogniska
RUMIa | W Rumi przy ulicy Ślusarskiej trwa budowa nowej siedziby Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisiec-
kiego „Dziadka”. Z tej okazji 30 sierpnia odbyła się uroczystość wmurowania w fundamenty obiektu aktu erekcyjnego. 
W ceremonii uczestniczyli między innymi starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz burmistrz Rumi Michał Pasieczny. 
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sprawdź inne nasze tytuły na:

OGŁOSZENIE

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 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarzą-

dzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1959/337/2018 

z dnia 30 sierpnia 2018 roku informuję, iż w sie-

dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 

na okres 21 dni, wywieszony został wykaz Nr XXII  

obejmujący lokal mieszkalny wraz z pomieszcze-

niem przynależnym oraz udziałem w gruncie, po-

łożony w Rumi, stanowiący własność Gminy Miej-

skiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży w dro-

dze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

OGŁOSZENIE                  242/2018/DB
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W trudnej sytuacji znajdzie się zapewne zwią-
zany z urzędującym Prezydentem Krzysztofem 
Hildebrandtem (65 lat) ruch „Wolę Wejhero-
wo”. Należy przypuszczać, że nie łatwo będzie 
mu powtórzyć wynik z poprzednich wyborów. 
Podobnie sprawy mają się odnośnie PO, które 
również może osłabnąć. Pod znakiem zapyta-
nia stoi też poparcie dla ruchu „Dla Wejhe-
rowa”. W takim kontekście wiele wskazuje, że 
czarnym koniem wyborów w Wejherowie bę-
dzie Prawo i Sprawiedliwość, które najprawdo-
podobniej znacząco zyska. Motorem kampanii 
PiS jest kandydat na Prezydenta Tomir Ponka 
(42 lata). Prowadzi on bardzo dynamiczną 
kampanię zorientowaną na bezpośrednie spo-
tkania z mieszkańcami. 

Starcie Tomira Ponka z Krzysztofem Hil-
debrandtem zapowiada się bardzo ciekawie. 
W ostatnich wyborach, urzędujący Prezydent, 
rzutem na taśmę, zwyciężył w pierwszej turze. 
Wtedy jednak PiS nie miał swojego kandydata, 
który zmobilizowałby elektorat tej partii.  Dzi-
siaj sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Tomir 
Ponka to kandydat mocny i dobrze przygoto-
wany. Jest to przedsiębiorąca, za którym stoi 
wieloletnie doświadczenie. Ponadto to czło-
wiek stabilny finansowo, który do polityki nie 
idzie dla pieniędzy. Czyni to z niego wiarygod-

ną alternatywę dla rządzącego od dwudziesty 
lat wejherowskiego włodarza. 

Uwagę przykuwa zaangażowana kampania, 
którą prowadzi Tomir Ponka. 

– Intensywnie pracujemy i jesteśmy otwar-
ci na wszelkie formy dotarcia do wyborców 
– mówi Marcin Drewa, szef kampanii PiS 
w Wejherowie. Tomir Ponka jest aktywny za-
równo w przestrzeni miejskiej, jak i w mediach 
społecznościowych. Organizując cykliczne 
i otwarte spotkania w przestrzeni miejskiej 
udowadnia, że nie boi się rozmów z mieszkań-
cami. Niewątpliwie Tomir Ponka wprowadza 
w ten sposób nową jakość do wejherowskiej 
polityki. W swoim programie akcentuje on 
konieczność sprofesjonalizowania zarządzania 
miastem. Nie zapomina jednak również o se-
niorach i osobach niepełnosprawnych. Można 
przypuszczać, że jego kandydatura stanowi 
ofertę dla dużo szerszej grupy osób niż tylko 
wyborcy PiS. Tomir Ponka dba o to, żeby nie 
przenosić na grunt lokalny podziałów ogól-
nopolskich akcentując, że „Wejherowo jest dla 
niego największą wartością”. 

Kto zostanie następnym Prezydentem Wej-
herowa przekonamy się niebawem. Pewnym 
jest jednak to, że czekają nas największe od lat 
wyborcze emocje. Wejherowianie mają w tym 
roku realną alternatywę dla układu rządzącego 
miastem od dwóch dekad. Decyzję podejmą 
już niebawem. 

Tomir Ponka – nowa jakość 
w wejherowskiej polityce

M aT e R I a Ł  P Ł aT N Y

Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Odbędą się one 21 października, druga tura przypadnie 
zaś na 4 listopada. Wiele wskazuje, że w Wejherowie będą to najciekawsze wybory od lat. 

”Intensywnie pracujemy 
i jesteśmy otwarci na 
wszelkie formy dotarcia 
do wyborców – mówi 
Marcin Drewa, szef 
kampanii PiS w Wej-
herowie. Tomir Ponka 
jest aktywny zarówno 
w przestrzeni miejskiej, 
jak i w mediach spo-
łecznościowych.

Jedyna szkoła wyższa w regionie oferu-
je kształcenie na  kierunkach: Socjologia 
i Ekonomia, a także na kilku specjalno-
ściach oraz kilkudziesięciu studiach po-
dyplomowych. Na każdym z kierunków 
realizowany jest autorski program dydak-
tyczny zgodny z wymogami ministerstwa 
i zaakceptowany przez Państwową Komi-
sję Akredytacyjną. 

wspArCie dLA sTudenTów

- Naszym niewątpliwym atutem jest 
kadra naukowo-dydaktyczna - zapewnia 
Rafał Gierszewski, kanclerz Kaszubsko 
- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejhero-
wie. - Na każdym etapie edukacji staramy 
się wspierać naszych studentów, oferując 
im m.in. stypendia socjalne, specjalne 
i naukowe. Dzięki stypendiom ponad 40 
proc. naszych studentów może kształcić 
się u nas za darmo.

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa 
w Wejherowie, wychodząc naprzeciw po-
trzebom rynku, sukcesywnie wzbogaca 
swoją ofertę edukacyjną o nowe specjal-
ności. Jeżeli chodzi o studia licencjackie, 
to w tym roku nowością jest specjalność: 
„Bezpieczeństwo wewnętrzne i problemy 
społeczne” na kierunku Socjologia. Absol-
wenci powyższej specjalizacji będą posia-
dali wiedzę interdyscyplinarną z zakresu 
kryminologii, socjologii, psychologii oraz 
prawa, a także umiejętności wykorzystania 
jej w pracy zawodowej. W przyszłości będą 
oni mogli podjąć pracę w administracji 

publicznej, firmach, które organizują im-
prezy masowe, a także w policji, straży 
granicznej, miejskiej lub pożarnej oraz 
wojsku, czy też Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego.  

dZiAłA „ZemiA rodnô”

Na kierunku Ekonomia od nowego roku 
akademickiego studenci Kaszubsko-Po-
morskiej Szkoły Wyższej będą mieli okazję 
zdobycia specjalizacji: „Logistyka w bizne-
sie”.  Czego się nauczą? Pozyskują wiedzę 
i nabędą umiejętności z zakresu logistyki 
oraz łańcucha dostaw, a także centrów lo-
gistycznych i ich infrastruktury, logistyki 
zaopatrzenia oraz dystrybucji. W ramach 
powyższej specjalności nie bez znaczenia 
jest również rozwijanie zdolności kre-
atywnego myślenia, gotowości do pracy 
w zespole oraz zdyscyplinowanego i od-
powiedzialnego zachowania. „Logistyka 
w biznesie” to specjalność dla przyszłych 
specjalistów i menedżerów w działach lo-
gistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, 
handlowych oraz usługowych w różnych 
obszarach (zaopatrzenie, produkcja lub 
dystrybucja).

W jedynej szkole wyższej w regionie 
działa koło naukowe „Zemia Rodnô”, któ-
rego celem jest działanie na rzecz rozwoju 
jego członków poprzez wymianę poglą-
dów, wspieranie oraz budowanie, a także 
krzewienie tożsamości kulturowej Pomo-
rza. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. 
Marcin Pliński.

Mają już ponad 2 tys. absolwentów
WejheRoWo | Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa skończyła 15 lat. W tym czasie uczelnia wykształciła ponad 2000 studentów. 
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,  art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2017r. poz. 1496)   oraz  art. 10, 49 
i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania administracyj-
nego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 2018-07-24  
na wniosek Burmistrz Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, reprezento-
wanego przez Pana Zbigniewa Mysza - BPBK s.s. w Gdańsku, 80-237 Gdańsk ul. 
Uphagena 27, wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- budowie dróg gminnych w ramach przedsięwzięcia pn.

„Budowa węzłów integracyjnych w Rumi 
wraz z trasami dojazdowymi (Janowo)”

 
na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumi określonych po-
niżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*

ulicy Gdańskiej, drogi gminnej położonej na działkach nr ewidencyjny: 
obręb 16: 1, 2/1 (z podziału działki nr 2), 31/1, 32/1, 32/2, 32/4, 33/1, 33/3, 34/1, 
34/2, 35/1, 35/3, 36/1, 36/3, 37/1, 37/3, 38/3, 75/4; 
obręb 17: 242/117, 359/1, 422/93 (z podziału działki nr 422/1), 423/7, 433/1, 433/2, 
434, 436/84 (z podziału działki nr 436/71), 436/78, 436/81, 438, 439/2, 439/4, 
439/5, 440, 441/1 (z podziału działki nr 441), 513/4 (z podziału działki nr 513/1), 
562/4 (z podziału działki nr 562/2), 563, 585/1 (z podziału działki nr 585); 
obręb 20: 16/3 (z podziału działki nr 16/2), 17/5 (z podziału działki nr 17/4), 19/3 
(z podział działki nr 19/2), 20/5 (z podziału działki nr 20/3), 21/5 (z podziału dział-
ki nr 21/3), 21/7 (z podziału działki nr 21/4), 22/3 (z podziału działki nr 22/2), 
254/16 (z podziału działki nr 254/12); 
obręb 23: 108/13 (z podziału działki nr 108/4), 108/14 (z podziału działki nr 108/6), 
108/16 (z podziału działki nr 108/9), 108/19 (z podziału działki nr 108/11); 

ulicy Polnej, drogi gminnej położonej na działkach nr ewidencyjny: 
obręb 20: 253/1, 253/4 (z podziału działki nr 253/2), 254/20 (z podziału działki nr 
254/11) 254/18 (z podziału działki nr 254/12); 

B. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych ka-
tegorii (dla rozbudowy drogi krajowej):*

ulicy Jana III Sobieskiego, drogi krajowej DK6 w Rumi położonej na działkach 
nr ewidencyjny: 
obręb 20: 15/1, 16/1, 16/4 (z podziału działki nr 16/2), 17/3, 17/6 (z podziału dział-
ki nr 17/4), 19/1, 19/4 (z podziału działki nr 19/2), 20/1, 20/6 (z podziału działki 
nr 20/3), 21/1, 21/6 (z podziału działki nr 21/3), 21/8 (z podziału działki nr 21/4), 
22/1, 22/4 (z podziału działki nr 22/2), 23/1, 24/1, 25/1, 28/1, 29/1, 30/3, 30/5, 
33/1, 56, 190/1, 191/1, 192/1, 193/5, 251/1, 252/1, 253/3 (z podziału działki nr 
253/2), 254/7, 254/9, 254/19 (z podziału działki nr 254/11), 254/15 (z podziału 
działki nr 254/12); 
obręb 23: 30/2 (z podziału działki nr 30/1), 108/12 (z podziału działki nr 108/4), 
108/18 (z podziału działki nr 108/11); 

C. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu,  zjazdów i innych dróg publicznych:*

na działkach w granicach terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, z któ-
rych korzystanie będzie ograniczone działki nr ewidencyjny: 
obręb 16: 2/2 (z podziału działki nr 2), 3/1, 3/2, 4, 5, 31/3, 32/10, 192/10, 192/25, 
obręb 17: 359/2, 423/8, 424, 432, 436/83 (z podziału działki nr 436/71), 436/73, 
437, 441/2 (z podziału działki nr 441), 469/1, 513/3 (z podziału działki nr 513/1), 
562/1, 562/3 (z podziału działki nr 562/2), 690, 709, 710, 717; 
obręb 20: 23/2, 24/2, 25/2, 186/1, 186/2, 193/15, 251/2, 252/4; 
obręb 23: 108/15 (z podziału działki nr 108/6), 108/17 (z podziału działki nr 108/9), 
108/20 (z podziału działki nr 108/11)

na działkach, na terenie linii kolejowych objętych obowiązkiem zajęcia terenu na 
czas realizacji inwestycji na terenie działek nr ewidencyjny: 
obręb 17: 435/1, 436/3, 436/82, 564/1, 
obręb 20: 1/3, 1/6, 17/1, 18, 20/4

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych in-
westycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmioto-
wej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów   i materia-
łów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie 
podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami 
sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownic-
twa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub 
złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, 
w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Spotkał się Pan w ostatnim 
czasie z Andrzejem Osipó-
wem Dyrektorem Regionu 
Północnego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Czego dotyczy-
ła rozmowa?

- Rozmawialiśmy oczy-
wiście o inwestycjach in-
frastrukturalnych PKP na 
terenie Wejherowa. Pan 
Dyrektor przedstawił mi 
szczegóły związane z mo-
dernizacją i przebudową 
dworca w naszym mieście. 
Cieszy fakt, że realizacja tej 
inwestycji w najbliższych 
latach jest przesądzona. 
Mowa o tym była m.in. 
na ostatniej konferencji 
prasowej kandydatów Pra-
wa i Sprawiedliwości na 
Prezydentów pomorskich 
miast. 

Czy w trakcie rozmowy poja-
wiły się jeszcze jakieś kwestie?

- Tak, z rozmowy płynie 
też niestety wniosek niepo-
kojący. Obecny prezydent 
Krzysztof Hildebrandt za-
warł umowę z PKP Polskie 
Linie Kolejowe, której kon-
sekwencją będzie m.in. li-
kwidacja przejazdów kole-
jowych w mieście. Ponadto 
Miasto zobowiązało się do, 
w duży stopniu, samodziel-
nego pokrycia kosztów 
budowy części niezbędnej 
infrastruktury. Wejherowo 
na ten cel wydać będzie 
musiało ponad 120 mln 
zł a PKP tylko ok. 30 mln 
zł. Żeby uświadomić sobie 
skalę tych wydatków warto 
nadmienić, że tegoroczne 
dochody budżetowe Wej-
herowa zaplanowane były 
na ok. 210 mln zł. 

Rozmowy ważne dla miasta
Rozmowa z panem Tomirem Ponka, kandydatem na Prezydenta Wejherowa.

Dlaczego Pana zdaniem doszło 
do tej sytuacji i co można teraz 
zrobić?

- W mojej ocenie jest to ko-
lejny dowód na to, że obecny 
Prezydent nie jest w stanie 
efektywnie kierować mia-
stem we współczesnych re-
aliach. Dodatkowo, mam 
wrażenie, że sprawa ta nie 
została nagłośniona w sposób 
odpowiedni i mieszkańcy nie 

mają świadomości zagroże-
nia związanego z możliwym 
paraliżem komunikacyjnym 
naszego miasta. Teraz nie 
pozostaje nam nic innego 
jak przygotowanie strategii 
rozwiązania tego problemu. 
Konieczny jest tu konsensus 
wszystkich sił opozycyjnych 
wobec Krzysztofa Hilde-
brandta. Po wyborach musi-
my także rozpocząć rozmowy 

z PKP wspólnie z władzami 
Powiatu i Województwa. 
Widzę dużą przychylność ze 
strony PKP i otwartość na 
dialog. Wierzę, że uda się tą 
sprawę rozwiązać pozytyw-
nie dla Wejherowa. 

Regularnie spotyka się Pan z 
mieszkańcami Wejherowa, jakie 
wnioski płyną z tych rozmów?

Spotkania te są dla mnie 

bardzo ważne i inspirujące. 
Widać, że wejherowianie są 
mocno zaangażowani w spra-
wy samorządu. Najważniej-
szy wniosek jaki płynie 
z tych spotkań jest taki, że 
bezpośrednia rozmowa jest 
największa wartością. Lu-
dzi trzeba umieć wysłuchać 
i zrozumieć. Takim chciał-
bym być Prezydentem.

Na ZdjęcIu: TOMIR PONka ORaZ PIOTR NISGORSkI kIeROWNIk kONTRakTu W PkP POlSkIe lINIe kOlejOWe S.a.

M aT e R I a Ł  P Ł aT N Y

Umowa na dofinansowanie budowy windy podpisana
RUMIa | To już pewne – w budynku Szkoły Podstawowej numer 9 w Rumi pojawi się winda. Realizacja inwestycji będzie możliwa, dzięki środkom 
finansowym, które gmina pozyskała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa w tej sprawie została podpisana. 

Przedsięwzięcie jest realizowa-
ne głównie z myślą o osobach 
niepełnosprawnych – nie tylko 

uczniach największej w mie-
ście szkoły, ale i pracownikach, 
rodzicach oraz gościach. Prace 

obejmą montaż windy, wraz 
z budową szybu oraz docie-
pleniem. Szacunkowy koszt 

inwestycji to około 285 tysięcy 
złotych, z czego 30% (prawie 86 
tysięcy) stanowią środki zdoby-
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”Oficjalne 
podpisanie 
umowy dotyczą-
cej przekazania 
środków odbyło 
się 30 sierpnia 
na terenie szkoły.

te z PFRON-u.
– Był to wspólny wniosek powia-
tu wejherowskiego i Rumi, dzię-
ki któremu pozyskaliśmy środki 
z PFRON-u na te niezwykle po-
trzebną inwestycję – podkreśla 
Jacek Thiel, członek zarządu po-
wiatu wejherowskiego.

Podpisy złożyli: starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, członek 
zarządu powiatu wejherowskie-
go Jacek Thiel oraz burmistrz 
Michał Pasieczny. Obecni byli 

również dyrektor ZSO w Rumi 
Lucyna Oglęcka oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej Rumi 
Ariel Sinicki.
– W ciągu ostatnich 3,5 roku 
uzbierało się ponad 60 milionów 
złotych pozyskanych z fundu-
szów zewnętrznych, a to jeszcze 
nie koniec – mówi Ariel Sinicki, 
przewodniczący rady miejskiej. 
– Ta winda ułatwi życie wszyst-
kim, nie tylko niepełnosprawnym 
uczniom, ale również matkom 
z wózkami czy też osobom kontu-
zjowanym i starszym, które poru-
szają się po szkole – przekonuje.
Dofinansowanie projektu dobu-
dowy windy dla osób niepełno-
sprawnych do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Rumi zosta-
ło pozyskane w ramach „Progra-
mu wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III”. Do tej pory 
budynek nie był wyposażony 
w windę.
Prace związane z realizacją in-
westycji mają się zakończyć do 
końca tego roku. /ar/

Pianino z bananami zamiast 
klawiszy, robot poruszający się 
po ścieżce znaczonej markera-
mi czy pokaz burzy zamkniętej 
w kuli plazmowej - to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie cze-
kają na odwiedzających Port 
Rumia w sobotę 8 września. 
Mali odkrywcy poznają tym 
razem ciekawostki związane 
z elektrostatyką i obejrzą inte-
resujące eksperymenty, które 
wyjaśnią na pozór skompliko-
wane zjawiska. 
Żądne wiedzy maluchy będą 
mieć okazję zobaczyć, jak 
działa wykrywający ładunki 
elektrostatyczne elektroskop 
oraz wytwarzająca je ma-
szyna elektrostatyczna. Aby 
wyjaśnić znaczenie ładunków 
dodatnich i ujemnych dla 
człowieka, prowadzący zajęcia 
posłużą się znanymi wyna-
lazkami, takimi jak Dzwonek 
Franklina, Klatka Faradaya 
czy… dynamo używane 
w rowerach! Zdobyta wiedza 
z pewnością przyda się nie 
tylko podczas zajęć w szkole. 
Spotkanie z cyklu „Akademia 
małych odkrywców” odbędzie 
się 8 września w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi. Zajęcia będą prowa-
dzone od godz. 12:00 do 18:00. 
Wstęp bezpłatny! /raf/

o ładunKach 
we wszechświecie
RuMIa | jakie znaczenie 
mają dla człowieka ła-
dunki dodatnie i ujemne? 
Tego i wiele więcej mogą 
dowiedzieć się mali 
odkrywcy, którzy wezmą 
udział w „akademii ma-
łych odkrywców”.
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Obecny rok szkolny jest ostat-
nim, w którym funkcjonują jesz-
cze gimnazja. Pozostał już ty6lko 
ostatni rocznik, uczniowie klas 
III. W czerwcu przyszłego roku 
gimnazja będą już tylko historią. 
Sporą obawę budzi fakt, że po za-
kończeniu tego roku szkolnego aż 
dwa roczniki będą kontynuować 
naukę w szkołach ponadgim-
nazjalnych: właśnie III-klasiści 
gimnazjum oraz uczniowie 8 klas 
szkól podstawowych. Prawdopo-
dobnie spowoduje to problemy 
z brakiem miejsc w szkołach za-
wodowych i średnich. 

uroCZysTA 
inAugurACJA

W placówkach oświatowych po-
wiatu wejherowskiego rok szkol-
ny został uroczyście rozpoczęty. 
Uczniów powitano m.in. w Nie-
publicznej Szkole Rzemiosła im. 
Św. Józefa w Wejherowie, prowa-
dzonej przez Cech Rzemiosł Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw. 

- Szczególnie chciałam powitać 
pierwsze klasy – powiedziała pod-
czas inauguracji roku szkolnego 
Iwona Chrzanowska-Drewa, dy-
rektor szkoły. - W tym roku jest 
ich aż siedem! Cieszę się, że ob-
darzyliście nas takim zaufaniem 
i przyszliście do naszej szkoły, aby 
zdobywać wiedzę i umiejętności. 
Przed wami trzy lata nauki – cięż-
kiej, wytężonej pracy. Ale zaowo-
cuje to, że po zakończeniu nauki 
zdobędziecie dyplom czeladnika 
i będziecie mogli zawalczyć o tytuł 
mistrzowski w swoim rzemiośle. 
Będziecie mieli fach w ręku, bę-
dziecie mogli tworzyć, naprawiać, 
zakładać swoje firmy. Staniecie się 
pełnoprawnymi rzemieślnikami. 

- To wspaniałe, że postano-
wiliście zostać rzemieślnikami 
– dodał Brunon Gajewski, pre-
zes Cechu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Wejherowie. 
- Będziecie mieli swoje zawody, 
będziecie zakładać swoje zakłady. 
Spoglądamy z radością i optymi-
zmem w przyszłość naszego rze-
miosła. Cieszymy się, że mamy 
taką wspaniałą młodzież, która 
wybrała naszą Niepubliczną Szko-
łę Rzemiosła. To placówka, która 

zasłużenie cieszy się bardzo dobrą 
opinią. 

kiedy woLne?

To, co interesuje uczniów, to 
nie tylko plan zajęć, ale też ile dni 
wolnych będą mieć podczas roku 
szkolnego. 

Pierwsza dłuższa przerwa bę-
dzie pod koniec roku, w okre-

sie świąteczno – noworocznym. 
Wigilia Świąt Bożego Narodze-
nia przypada w poniedziałek 24 
grudnia. Przerwa w nauce trwać 
będzie zatem od 23 grudnia br. 
do 2 stycznia 2019 r.

Jeśli chodzi o ferie zimowe, to 
odbędą się w czterech turach - 
ich termin uzależniony jest od 
województwa. Trwać będą od 14 
sty7cznia, a zakończą się 24 lute-

go 2019 r. Województwo pomor-
skie jest w tym roku w ostatniej 
grupie, uczniowie będą mieć wol-
ne od 11 do 24 lutego. 

Z kolei Święta Wielkanocne ob-
chodzone będą 21 i 22 kwietnia 
2019 r. Wiosenna przerwa świątecz-
na potrwa od 18 do 23 kwietnia.

Rok szkolny zakończy się w pią-
tek 21 czerwca 2019 r. 

Rafał Korbut

Rok szkolny rozpoczęty
WejheRoWo | W poniedziałek rozpoczął się nowy rok szkolny. W placówkach odbyły się uroczyste powitania i ape-
le, później uczniowie od wychowawców dowiedzieli się, co ich czeka w ciągu najbliższych dziesięciu miesięcy nauki. 

Fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

bu
t

Fo
t. 

Ra
fa

ł K
or

bu
t

Zajęcia z pierwszej pomocy 
przedmedycznej są organizowa-
ne z inicjatywy mieszkańców, 
w ramach budżetu obywatelskie-
go 2018, a dokładniej projektu 
pod nazwą „Pasja i życie po sześć-
dziesiątce”.

Szkolenie będzie obejmowało 
m.in. udzielanie podstawowej 
pierwszej pomocy, wykonywanie 
masażu serca i sztucznego oddy-
chania, udzielania pomocy w sy-
tuacji zadławienia i zachłyśnięcia, 
a także zawału oraz złamań. Za-
jęcia będą prowadzone w formie 
wykładu, pokazu i ćwiczeń na 
fantomie.

– Szybko i prawidłowo udzielona 
pierwsza pomoc zmniejsza skutki 
sytuacji zagrażających zdrowiu 
i życiu. Skierowanie tej edukacji 
do ludzi po 60. roku życia jest uza-
sadnione, ponieważ osoby te nie 
są aktywne zawodowo, a więc nie 
mogą liczyć na tego typu szkolenia 
organizowane choćby przez zakład 
pracy – podkreśla Aleksandra 
Łukuć, autorka projektu.

Spotkania z instruktorami roz-
poczną się 10 września 2018 roku 
i potrwają do 15 listopada. Będą 
prowadzone w ośmiu grupach, 
w hali Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Rumi. Kursem 
objętych zostanie 80 osób, w 10-
osobowym grupach. Każde spo-
tkanie potrwa około 5 godzin. 

Zajęcia pierwszej grupy   •	
– 10 września od godziny 
10:00 do godziny 15:00,
Zajęcia drugiej grupy   •	
– 20 września od godziny 
10:00 do godziny 15:00,
Zajęcia trzeciej grupy   •	
– 26 września od godziny 
10:00 do godziny 15:00,
Zajęcia czwartej grupy  •	
– 4 października od godziny 
10:00 do godziny 15:00,
Zajęcia piątej grupy  •	
– 16 października od godziny 
10:00 do godziny 15:00,
Zajęcia szóstej grupy  •	
– 29 października od godziny 
10:00 do godziny 15:00,
Zajęcia siódmej grupy   •	
– 7 listopada od godziny  
10:00 do godziny 15:00,
Zajęcia ósmej grupy   •	
– 15 listopada od godziny 
10:00 do godziny 15:00.

Zapisy odbywają się w Urzędzie 
Miasta Rumia przy ul. Sobieskie-
go 7 w Wydziale Spraw Społecz-
nych w pokoju 010 lub pod nu-
merem telefonu 58-679-65-39. 
 
Projekt „Pasja i życie po sześć-
dziesiątce” zakłada także realiza-
cję zajęć ruchowych: gimnastyki, 
tai chi, a także ćwiczeń na base-
nie oraz odpoczynku w saunie 
czy jacuzzi. /ar/

Zajęcia z pierwszej 
pomocy dla seniorów
RUMIa | Wykonywanie masażu serca i sztucznego oddychania, 
pomoc w przypadku zadławienia i zachłyśnięcia, a także umie-
jętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych – między innymi 
tego można się nauczyć w ramach bezpłatnego szkolenia, skiero-
wanego do mieszkańców Rumi w wieku 60+. Trwają zapisy. 
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POWIaT | W nietypowy sposób rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez Polskę uczczą motocykliści. W niedzielę zorganizo-
wany zostanie Motocyklowy Rajd Piaśnicki. 

Rajd odbędzie się w niedzielę 9 września. Początek - przy Bramie 
Piaśnickiej o godz. 14:00. Następnie zwarta kolumna motocyklowa 
przemieści się się do nekropolii w Lesie Piaśnickim. Tam odpra-
wiona zostanie Msza Święta (o godz. 15:00). Na rajd organizatorzy 
zapraszają wszystkich zmotoryzowanych, jak również wszystkich 
mieszkańców Wejherowa i okolic nie posiadających motocykla.
Głównym celem rajdu, organizowanego w rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę, rozwijanie wiedzy i świadomości o zbrodni 
dokonanej w Lesie Piaśnickim wśród mieszkańców Pomorza, tak aby 
pamięć o ofiarach zbrodni ludobójstwa przetrwała i była przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. /raf/

moToCykLowy rAJd piAśniCki

już po raz drugi do Wejherowa 
przyjadą mobilne restauracje 
(food trucki) z całej Polski. 

Goście festiwalu będą mogli spróbo-
wać pyszności z różnych stron świa-
ta, dań niecodziennych, z autorskim 
pomysłem, tworzonych z sercem. 
Do udziału w festiwalu zaprasza-
ne są najlepsze food trucki z całej 
Polski. Dobierane są one pod kątem 
różnorodności i jakości serwowanych 
potraw. W jednym miejscu pojawią 
się reprezentanci kuchni wielu kra-
jów i kontynentów.
Wydarzenie kierowane jest do 

wszystkich, którzy mają ochotę na 
poznawanie nowych smaków. Na 
miejscu będzie można spróbować 
niecodziennych potraw, a także zre-
laksować się na świeżym powietrzu, 
przy dobrej muzyce. 
Wspólne świętowanie końca wakacji 
będzie bogate w atrakcje: muzyka, 
gry, konkursy i oczywiście smacz-
ne dania z różnych stron świata. 
Festiwal Smaków Food Trucków już 
ostatni raz w tym roku pojawi się 
w Wejherowie!
II Festiwal Smaków Food Trucków 
w Wejherowie odbędzie się 15 i 16 
września na Placu Wejhera. /raf/

pysZne ZAkońCZenie LATA



inwestycji, które zapewne poprawiłby 
komfort życia mieszkańców. Praw-
dopodobnie stracą również na tym 
działania prospołeczne, chociaż rada 
i władze miasta będą się starać, by 
zaplanowane wcześniej inwestycje zo-
stały zrealizowane – podkreśla Mał-
gorzata Łoboz. 

Będzie to trudne zadanie, ponieważ 
koszty utrzymania oświaty w Rumi 
stale rosną. Rok 2018 jeszcze się nie 
zakończył, ale już wiadomo, że wydat-
ki ze środków własnych gminy będą 
coraz większe. Szacuje się, że mogą 
sięgnąć nawet 30 milionów złotych.

– Rumia jest miastem prężnie roz-
wijającym się, co powoduje napływ 
młodych ludzi, którzy posiadają po-
tomstwo lub są przyszłymi rodzica-
mi. Wieloletnie prognozy wskazują 
na konieczność tworzenia kolejnych 
placówek oświatowych. Wielokrotnie 
podejmowane były dyskusje o budowie 
przedszkola między ulicami Mickiewi-
cza i Rodziewiczówny, a także powsta-

niu kolejnej szkoły podstawowej. Gmi-
na ma to na względzie – informuje 
Małgorzata Łoboz. 

beZ wspArCiA 
minisTersTwA

Warto podkreślić, że do tej pory 
gmina nie otrzymała funduszy z Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej na 
przeprowadzenie reformy oświaty, 
mimo że było to zadanie narzucone 
przez rząd. 
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Koszt wdrażania reformy oświaty 
w Rumi, tylko w 2017 roku, wyniósł 
ponad pół miliona złotych. Tego-
roczne wydatki na ten cel, według 
szacunków, sięgną około 400 tysięcy 
złotych. Warto jednak podkreślić, że 
to wyłącznie skutki wprowadzenia 
reformy.

wydATki wCiąż rosną

Biorąc pod uwagę całkowitą sub-
wencję (dotacje z budżetu państwa) 
oraz łączne wydatki na oświatę 
w ostatnich latach, sytuacja finanso-
wa gminy wygląda znacznie ciężej. 
Od 2014 do 2017 roku wydatki na 
oświatę wzrosły z 53,2 mln do 61,7 
mln zł, z czego miasto co roku zo-
bowiązane jest pokryć 40% wspo-
minanych kosztów. W praktyce 
oznacza to, że jeszcze w 2014 roku 
Rumia musiała przeznaczyć na ten 
cel przeszło 21 mln zł, natomiast 
w roku minionym kwota ta wzrosła 
już do niespełna 25 mln zł. Dlacze-
go wydatki na edukację wciąż rosną 
i jakie są tego skutki?

– Koszt ponoszony przez gminę 
Rumia związany jest z wprowa-
dzoną przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej reformą oświaty. W tym 
roku, również decyzją rządu, wpro-

wadzona została podwyżka najniż-
szego wynagrodzenia: 1 stycznia dla 
pracowników administracji i obsługi, 
a 1 kwietnia dla nauczycieli Nastąpił 
także wzrost kosztów związanych 
z podniesieniem opłaty za media oraz 
zatrudnieniem pracowników obsługi, 
między innymi pomocy kuchennej 
do stołówek szkolnych, gdzie więcej 
dzieci korzysta z obiadów szkolnych 
– wylicza Małgorzata Łoboz, wi-
ceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
Rumi oraz członek Komisji Oświaty 
i Wychowania. – Zmniejszona zo-
stała także wartość dotacji na język 
kaszubski. Gmina ponosi też koszty 
związane z realizacją wniosków skła-
danych corocznie przez dyrektorów 
placówek – uzupełnia.

mnieJ inwesTyCJi 
i dZiAłAń społeCZnyCh

Oznacza to, że choć inicjatywa 
przeprowadzenia reformy oświaty 
pochodziła od rządu, to w praktyce 
zrealizować ją musiały samorządy 
terytorialne. Wiązało się to z niema-
łymi wydatkami i przesunięciami 
budżetowymi. Gminy musiały więc 
zrezygnować z pewnych działań. 

– Z tego powodu w Rumi nie bę-
dziemy mogli przeprowadzić wielu 

Rządowa reforma, 
gminne pieniądze
RUMIa | Realizacja reformy oświaty, polegającej przede wszystkim na wygaszeniu gimnazjów i wprowadzeniu 
8-letnich szkół podstawowych oraz 4-letnich liceów, odbywa się ze sporym udziałem samorządów. Choć dyrek-
tywy są centralne, to wydatki lokalne – z naszych podatków. Jak edukacyjna rewolucja wpłynęła na Rumię?
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– Jesteśmy jed-
ną z niewielu 
z gmin w Polsce, 
która pomimo 
wielu trudności, 

w tym finanso-
wych, poradziła sobie z narzu-
coną przez rząd reformą oświa-
ty – podsumowuje radna.

OGŁOSZeNIe

o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektów zmian miejscowych 

planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), oraz art.21 ust.2  pkt 2 i 7, 
art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 
2017r. poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu
 do publicznego wglądu projektów: 

zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr VIII• 
/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. dla stref 
a8.MW,u1 i a9.MN,MW,u1 w rejonie ul. Reja wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko;

zmiany miejscowego planu zagospodarowania • 
przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, 
zwanego „Wzgórzem Markowca” dla stref 1.MN/
MW, 2.MN/MW, 3.MW/u i części strefy 34.kdd 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

w dniach od 14.09.2018r. do 08.10.2018r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, 
w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje o w/w 
dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostęp-
nym wykazie danych o dokumentach zawierających infor-
macje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowa-
niu projektów zostanie przeprowadzona dyskusja publicz-
na nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami w sali nr 
100 tut. Urzędu w dniu 18.09.2018r. o godzinie 15.00.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane 
w formie pisemnej do dnia 22.10.2018r. na adres: Urząd 
Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE                  245/2018/DB
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MaSZ cIekaWY TeMaT/ ZdjęcIe?
NAPISZ DO NAS!

k.grajkowski@expressy.plSPORT: r.korbut@expressy.plWYDARZENIA:

„Tęczowe” powitanie szkoły
RUMIa | Tanecznie, radośnie i kolorowo mieszkańcy Rumi pożegnali wakacje i powitali nowy rok szkolny. Było to możliwe, dzięki 
Rumia Holi Festival, czyli sobotniemu wydarzeniu (1 września) zorganizowanemu na scenie letniej przy miejskim domu kultury. 

Odpowiadający za oprawę muzyczną DJ, 
serwujące rozmaite smakołyki food trucki, 
a także mieniący się wszystkimi kolorami 
proszek – tyle było potrzebne mieszkańcom 
Rumi oraz gościom, by zapewnić im blisko 
5-godzinną zabawę.

– Chcieliśmy w wesoły sposób pożegnać waka-
cje i wejść w nowy rok szkolny z uśmiechem. Oka-
zało się, że był to bardzo dobry pomysł – mówi 
Agnieszka Skawińska, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Rumi. – Pojawiło się bardzo 
dużo młodych osób, głównie w wieku szkolnym. 
Cieszymy się, że udało się zachęcić do wspólnej 
zabawy tę grupę wiekową – podkreśla.

Frekwencja, zainteresowanie wydarzeniem 
oraz pozytywny odzew spowodowały, że Rumia 
Holi Festival jeszcze zagości w mieście.

– Planujemy powtórzyć tę akcję w przy-
szłym roku, na przykład w czerwcu, gdy tylko 
pozwoli na to pogoda – podsumowuje dyrek-
tor MDK-u.

Holi Festival Poland to ogólnopolska edy-
cja święta kolorów, robiącego furorę na całym 
świecie. Impreza skierowana jest do wszystkich, 
bez ograniczeń wiekowych i polega na obrzuca-
niu się kolorowymi proszkami w gronie bliskich 
i znajomych. Wstęp jest bezpłatny.

/ar/

Przez niemal cały miesiąc miesz-
kańcy oraz goście mogli oglądać 
na dużym ekranie, pod gołym nie-
bem, filmy przeznaczone zarówno 
dla dzieci, jak i młodzieży, a także 
dorosłych oraz seniorów. Do dys-
pozycji były leżaki, koce i popcorn 
– wszystko bezpłatnie.

– Inicjatywa „Kina letniego 
w Rumi” była strzałem w dziesiątkę. 
Jest to kolejne miejskie wydarzenie, 
które wprowadzono w ostatnim 
czasie, umożliwiające integrację 
i wspólną zabawę. Na każdy seans 
przychodziło kilkaset osób, często 
całe rodziny, które razem miło spę-
dzały czas – mówi przewodniczący 
rady miejskiej Ariel Sinicki, który 
uczestniczył w kilku seansach.

Na miłośników kina czekało 
osiem tytułów. O doborze reper-
tuaru zdecydowali mieszkańcy, 
którzy uczestniczyli w głosowaniu 
przeprowadzonym na facebo-

okowym profilu miasta. Pierwszy 
pokaz odbył się 10 sierpnia, wów-
czas można było obejrzeć film pt. 
„Był sobie pies”. Dzień później 
wyświetlony został „Baby Driver”, 
a podczas następnych weekendów 
emitowane były kolejno: „Jumanji: 
Przygoda w dżungli”, „Boska Flo-

rence”, „Czym chata bogata!”, „Sie-
dem minut po północy” i „Król 
rozrywki”. Ostatni seans, stanowią-
cy pożegnanie wakacji oraz zakoń-
czenie cyklu, należał do dzieci – 1 
września na dużym ekranie zago-
ścił film animowany pt. „Fernan-
do”. Dwa spośród wymienionych 

tytułów, ze względu na opady desz-
czu, zostały wyświetlone w hali 
MOSiR.

Była to druga edycja „Kina 
letniego w Rumi”, która została 
zrealizowana w takiej formule. 
W przyszłym roku cykl zostanie 
powtórzony. /ar/

Tegoroczne „Kino letnie w Rumi” zakończone
RUMIa | Osiem seansów, kilkadziesiąt kilogramów popcornu oraz setki widzów – tak w liczbach można podsumować tegoroczną edycję 
„Kina letniego w Rumi. Dopisała nie tylko frekwencja, ale i pogoda, umożliwiając realizację klimatycznych pokazów na świeżym powietrzu, 
w parku przy miejskim domu kultury.
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Reda | czy okazją do integracji i zabawy może być... ziem-
niak? Okazuje się, że tak! W Redzie po raz kolejny zorganizo-
wany zostanie Bulwa Fest.

To będzie zakończenie 
wakacji w iście kartoflanym 
stylu. I to dosłownie. Jeśli 
jesteś fanem popularnej 
bulwy (ziemniaka, pyry, 
kartofla – określeń na to 
popularne warzywo jest 
sporo), nie jedz obiadu 
w domu i przyjdź do Miej-
skiego Parku Rodzinnego 
w Redzie. Zabierz ze sobą 
rodzinę, przyjaciół i znajo-

mych. Miejski Domu Kultury zapewnia, że nie będziesz się nudził. 
- Cały program imprezy kręcił się będzie wokół ziemniaka – 
zapewnia Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury w Redzie. 
- Przybyłym do miejskiego amfiteatru przygrywać ma zespół 
Półtora Gościa z Rumi. Z myślą o najmłodszych zaprezentowany 
zostanie spektakl „Ważne numery” w wykonaniu teatru Mag-
Mowcy. Nie zabraknie również ziemniaczanych dań z grilla, czy 
też belgijskich frytek.
Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty kreatywne dla 
dzieci, doświadczenia z ziemniakiem w roli głównej oraz konkur-
sy z nagrodami. - Każdy miłośnik kartofla znajdzie coś dla siebie 
– zapewniają organizatorzy imprezy. WA

buLwA fesT prZed nAmi

WejHeROWO | już po raz 
piąty w mieście odbędzie 
się happening artystyczny - 
Stragany art. 
Ulica Wałowa w Wejherowie 
zamieni się w barwny jarmark. 
W programie m.in. występy 
grup teatralnych, pokazy 
iluzjonistów i cyrkowców 
oraz warsztaty plastyczne 
dla dzieci i dorosłych. Przez 
całą imprezę czynne będą 
stragany z rękodziełem 
artystycznym: decoupage 
i wiklina papierowa; biżuteria 
artystyczna; kryształy górskie, 
korale, kamienie Swarovskie-
go, agat, bursztyn; pluszaki 
i artykuły dla dzieci (podu-
szeczki, kocyki); przepyszne 
miody z lokalnej pasieki;  dro-
biazgi kaszubskie, soutache 
kaszubskie, a także orientalny 
stragan- wyselekcjonowane 
towary prosto z Indii. Dla 
zwiedzających przygotowano 
kramy z przysmakami kuli-
narnymi z różnych zakątków 
świata. Na godz. 20:45 zapla-
nowano pokaz fire show.
Stragany Art - w niedzielę, 
9 września, w godz. 12.00 – 
21.00.  /raf/

sTrAgAny 
ArT
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„Całe szczęście” to komedia ro-
mantyczna w reżyserii Tomasza 
Koneckiego. Film powstaje na pod-
stawie scenariusza Marcina Baczyń-
skiego i Mariusza Kuczewskiego 
(scenarzystów popularnej serii ko-
medii świątecznych „Listy do M”. 

Akcja filmu toczy się na Kaszu-
bach, m.in. w okolicach Pucka 
i Wejherowa. Dlatego Wejherowo 
stało się miejscem planu filmowe-
go. Sceny kręcone są m.in. w Fil-
harmonii Kaszubskiej. 

Postanowiliśmy zobaczyć, jak 
wygląda praca aktorów i filmow-
ców, i zajrzeliśmy „za drugą stronę 
ekranu”. 

Filharmonia została przemie-
niona w studio filmowe. Kamery, 
reflektory, elementy scenografii, 
a pomiędzy tym wszystkim reży-
ser, producent, aktorzy i statyści. 

Co chwilę słychać okrzyki: „ci-
sza!”, „kamera start!”, „akcja!”. Nad 
obrazem, dźwiękiem i światłem 
czuwają specjaliści, co chwilę coś 
korygując i poprawiając, aby osta-
teczny efekt był idealny. 

Wejherowo zostało wybrane 
nieprzypadkowo na miejsce, gdzie 
toczy się akcja filmu. 

- W Filharmonii Kaszubskiej 
kręcimy największe sceny, z naj-
większą ilością aktorów i staty-
stów oraz z orkiestrą symfoniczną 
– wyjaśnia Tomasz Blachnicki, 
producent. - Czeka nas jeszcze 
kręcenie scen w samym mieście, 
na rynku i na uliczkach Wejhe-
rowa. Dlaczego tu? Ponieważ 
nasz filmowy bohater żyje gdzieś 
tutaj, pomiędzy Puckiem a Wej-
herowem i cały czas gdzieś się 
przemieszcza. Zaczynając prace 

nad filmem mieliśmy scenariusz, 
ale nie mieliśmy pomysłu, gdzie 
umiejscowić akcję filmu. Szuka-
liśmy filharmonii znajdującej się 
na Wybrzeżu, w średniej wielkości 
mieście. I tak trafiliśmy do Wejhe-
rowa, które ma taką salę – nową 
i piękną. Muszę powiedzieć, że 
zauroczyło nas to miejsce. Wybór 
stał się oczywisty. 

- Filharmonia Kaszubska, która 
została kilka lat temu wybudowa-
na, spowodowała, że dziś gościmy 
tu ekipę filmową – dodaje Beta 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Przy tego typu wy-
darzeniach współpraca między 
producentami i całą ekipą a mia-
stem jest bardzo ważna. Wiąże się 
to bowiem z udostępnieniem tego 
pięknego obiektu, ale też z udo-
stępnieniem przestrzeni miejskiej, 

czasowym, zamknięciem ulic na 
czas kręcenia filmu i wiele innych 
spraw organizacyjnych. Dzięki 
tej produkcji Wejherowo znowu 
zaistnieje na mapie Polski jako 
miasto otwarte, przyjazne i ładne. 
Pokażemy to, co mamy najpięk-
niejszego: filharmonię, zabytki, 
piękną zabytkową zabudowę, 
uliczki którymi można space-
rować. Pokażemy też Kaszuby – 
piękną część naszego kraju. 

Tomasz Konecki, reżyser filmu, 
podkreśla, że Wejherowo ma wie-
le zalet jako plan filmowy do tego 
filmu. 

- Nie ukrywam, że znalezienie 
tak ładnych miejsc, jak okolice 
Wejherowa i Pucka, było dla nas 
zaskoczeniem – mówi reżyser. 
- Nie ma tu np. wielkich hoteli 
i ogromnej infrastruktury tury-

Po drugiej stronie obiektywu kamery
WejheRoWo | Zdjęcia do filmu „Całe szczęście”, który na ekranach kina ma się ukazać w przyszłym roku, kręcono w Wejherowie. W plan filmowy zamieniła 
się m.in. Filharmonia Kaszubska. Zajrzeliśmy tam z aparatem fotograficznym... 

fotogaleria

krZysZTof hiLdebrAndT, 
prezydent wejherowa:

- W naszym mieście jest wiele romantycz-
nych zakątków, mieszka wielu romantycz-
nych ludzi. Taki duch miasta w naturalny 
sposób tworzy scenerię do filmu roman-
tycznego. Miło mi, że właśnie u nas powsta-
ną zdjęcia do nowego filmu realizowanego 

przez TVN pt. „Całe Szczęście” z gwiazdorską 
obsadą m.in. Piotra Adamczyka i Romy Gąsiorowskiej. Twórcy 
filmu prezentują Wejherowo i Kaszuby jako miejsce rodzinne, 
przytulny zakątek Polski - oazę bohaterów filmu. Filmowe plenery 
ukazują niezwykłą architekturę, historię i mieszkańców. Czekamy 
na ciekawą historię, barwną opowieść filmowców, która rozgrywa 
się również na ulicach Wejherowa i w Filharmonii Kaszubskiej.

stycznej (takich, jak np. na Lazuro-
wym Wybrzeżu). Tu widać morze, 
prostotę, przestrzeń – estetykę, 

której każdy reżyser i scenograf 
szuka.

Rafał Korbut
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Open Arts Festiwal to impreza, 
która na stałe już wpisała się w ka-
lendarz kulturalno-rozrywkowy 
Wejherowa. Podobnie jak pod-
czas poprzednich edycji, impreza 
przyciągnęła tłumy wielbicieli 
rockowej muzyki. Na tradycyjną 
imprezę zaprosili prezydent mia-

sta Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt i Wejherowskie Centrum 
Kultury. 

Jest to festiwal muzyki i innych 
sztuk, mający charakter „muzycz-
nego pikniku”. Podczas imprezy 
wystąpili artyści reprezentujący 
różne gatunki muzyczne.  

Na scenie wejherowskiego Am-
fiteatru wystąpili Fosfor, Restless 
Sea i Section 8, zaś jako gwiazda 
wieczoru zaprezentował się zespół 
COMA.

Ważnym elementem przedsię-
wzięcia było promowanie hasła: 
„Stop przemocy i terrorowi”. 

Twórcy festiwalu co roku zachę-
cają uczestników do wzajemnego 
okazywania sobie szacunku, co 
stanowi swoiste narzędzie do wal-
ki z nienawiścią i przemocą. Hasło 
to towarzyszyło wydarzeniu od 
początku jego istnienia. 

/raf/

Rockowo przeciw 
przemocy i terrorowi
WejheRoWo | Kolejny Open Arts Festiwal za nami. Była to ogromna dawka energii i rockowej muzyki. 
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MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
660 731 138, d.bieszke@expressy.pl

Występ odbędzie się 12 września 
o godzinie 13:00. Zabrzmią wów-
czas przeboje muzyki klasycznej 
i rozrywkowej, między innymi 
muzyka operowa, swingowa, jaz-
zowa, a także utwory stworzone 
w ubiegłym stuleciu.

– Będzie można usłyszeć słynne 
przeboje, takie jak: aria Torreado-
ra z opery „Carmen” G. Bizeta, G. 
Gershwina „I got rhythm”, frag-
menty kantaty scenicznej „Carmi-
na Burana” C. Orffa i wiele innych 

muzycznych niespodzianek – zapo-
wiada Marek Gerwatowski, po-
mysłodawca i dyrektor artystyczny 
„Rumskich spotkań muzycznych”.

Wydarzenie zostało objęte patro-
natem burmistrza Michała Pasiecz-
nego. Organizatorami są: MDK 
Rumia, MOSiR Rumia, Rumskie 
Spotkania Muzyczne oraz Urząd 
Miasta Rumi.

„Rumskie spotkania muzyczne” 
to inicjatywa, która rozpoczęła się 
w 2012 roku, wraz z koncertem zor-
ganizowanym z okazji nadania praw 
miejskich Rumi. Celem wydarzenia 
jest przybliżenie muzyki klasycznej 
oraz różnych gatunków muzycz-
nych mieszkańcom i gościom Rumi. 
Repertuar koncertów obejmuję 
przede wszystkim muzykę klasycz-
ną i operową, a także operetkową, 
musicalową, filmową, a nawet 
rozrywkową. Dzięki temu grono 
odbiorców jest równie różnorodne.

Wrześniowy koncert 
dla seniorów
RUMIa | Z myślą o seniorach, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi odbędzie się wyjątkowy występ artystyczny. 
Wydarzenie jest organizowane w ramach „Rumskich spotkań mu-
zycznych”. Wstęp jest wolny. 

Obrazy można było oglądać w miejscowym domu kultury – 
Kulturtreff. W sumie wystawa składała się z prac osiemnastu 
artystów, tj. malarzy, fotografików i rękodzielników. Nad całością 
ekspozycji czuwała prezes Towarzystwa Przyjaciół Redy w Wald-
bronn - Bożena Arnold, Polka mieszkająca od lat w Niemczech.
- Największą popularnością cieszyła się biżuteria koralikowa, 
haft oraz laleczki wykonane z kolorowej tkaniny wypełnionej 
lawendą – mówi Beata Zawal-Brzezińska, prezes Stowarzyszenia 
Kunszt. - Pani Alicja Urbaniak specjalnie na tę wystawę wykonała 
haftem krzyżykowym portret burmistrza Franza Masino, który 
wzbudził ogromny aplauz i został przyjęty wielkimi brawa-
mi. Wernisaż, a także kolejne dni wystawy zgromadziły wielu 
miłośników sztuki. O wystawie Kunsztu napisano dwa bardzo 
pozytywne artykuły w  miejscowych gazetach i wszyscy, którzy 
nie zdążyli jej zobaczyć, bardzo tego żałowali. 
Wystawa zorganizowana została w ramach Tygodnia Waldbronn, 
w którym uczestniczyło trzech przedstawicieli Stowarzyszenia 
Kunszt. Beata Zawal–Brzezińska, Roman Urbaniak i Barbara 
Niewiarowska do miasta partnerskiego Redy przyjechali na za-
proszenie burmistrza Franza Masino i Daniela Vinz z Towarzystwa 
Przyjaciół Redy w Waldbronn.
- Szczególne podziękowania należą się przyjaciołom goszczącym 
artystów w swoich domach – mówi Beata Zawal–Brzezińska. - 
Owocem tej wymiany kulturalnej będzie wystawa znanej artystki 
Beatemarie Busch, która zaprezentowana zostanie podczas Dni 
Redy w czerwcu 2019 roku.
Wyjazd artystów do Waldbronn mógł odbyć się dzięki wsparciu 
wymiany kulturalnej miast partnerskich przez Urząd Miasta 
w Redzie. Beata Zawal – Brzezińska

redZkA sZTukA w niemCZeCh
Reda | Prace członków Stowarzyszenia kunszt prezentowane 
były w Waldbronn na terenie Niemczech. 

REKLAMA                             165/2018/RL
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Konkurs „Pomorskie drogi do Niepod-
ległej” to jeden z elementów programu 
obchodów 100-lecia Niepodległości Pol-
ski i Pomorza. Przez ostatnie miesiące 
uczniowie szkół średnich szukali w swoim 
najbliższym otoczeniu bohaterów wyda-
rzeń sprzed stulecia. Mogli przy tym wy-
bierać – albo sięgając po nazwiska z przy-
gotowanej w ramach konkursu listy, albo 
samodzielnie odnajdując postacie działa-
jące w ich najbliższym otoczeniu – w ro-
dzinie czy najbliższym sąsiedztwie.

- W maju, podczas inauguracji konkursu, 
zaproszona przez nas młodzież miała oka-
zję wysłuchać dwóch bardzo ciekawych 
opowieści. Naszym gościem była wówczas 
pani Grażyna Wandtke z Kwidzyna. Opo-
wiadała o regionie kwidzyńskim i swoim 
dziadku, który z Kaszub przeprowadził 

się do Kwidzyna. Pracował w redakcji 
polskiej prasy, za co spotykały go represje 
ze strony pruskiej. Historię o innym lokal-
nym bohaterze – Tadeuszu Tolliku ze wsi 
Janowo, zaangażowanym w organizację 
i przeprowadzenie plebiscytu w 1920 roku, 
który miał zadecydować o powrocie gmin 
położonych po prawej stronie Wisły do 
Polski, opowiadał młodzieży Marcin Kur-
kus z Gminnego Ośrodka Kultury w Kwi-
dzynie. Chodziło o pokazanie uczniom, 
że ślady ważnych wydarzeń historycznych 
można znaleźć nie tylko w podręcznikach. 
Że są one wszędzie wokół nas, czasem na 
wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko uważnie 
obserwować i słuchać – wspomina Adam 
Krawiec, dyrektor Departamentu Eduka-
cji Sportu Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Zadanie konkursowe polegało na przy-
gotowaniu przez uczniów prezentacji 
multimedialnej opowiadającej o wybra-
nym bohaterze. Do konkursu zgłosiło się 
336 młodych ludzi ze szkół średnich z ca-
łego województwa. W sumie przygotowali 
oni 112 prezentacji.

- Muszę przyznać, że uczniowie podeszli 
do zadania z dużym zaangażowaniem. 
Powstały świetne materiały, a ich twórcy 
wykazali się niezwykłą kreatywnością. 
Warto też dodać, że młodym ludziom 
udało się rzeczywiście odnaleźć kilku 
zapomnianych, a wartych przypomnie-
nia bohaterów – mówi Kamil Bemowski, 
z Pomorskiej Akademii Działania, która 
jest koordynatorem konkursu.

Konkurs „Pomorskie drogi do Nie-
podległej” odbywa się w dwóch etapach. 

Pierwszy etap to poziom powiatowy, 
a jego finałem będą uroczyste gale w pię-
ciu regionach województwa, połączone 
z prezentacją filmu „Kamerdyner”. Obec-
nie wszystkie zgłoszone w konkursie pre-
zentacje zostały już wstępnie ocenione 
przez komisję konkursową. Do zaprezen-
towania podczas pięciu finałów regional-
nych wybrano 29 najlepszych. 

finAły regionALne
 odbywAć się będą 
w nAsTępuJąCyCh 

TerminACh:

19.09 – Kino Helios w  Forum Gdańsk •	
(Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, powiat 
gdański) 
21.09 – Kino Powiśle Sztum (powiat tczew-•	

ski, nowodworski, sztumski, kwidzyński)
24.09 – Centrum Kultury w Wejherowie •	
(Miasto Gdynia, powiat lęborski, wejhe-
rowski, pucki)
26.09 – Cinema City w Starogardzie •	
Gdańskim (powiat kartuski, kościerski, 
chojnicki, starogardzki)
27.09 – Kino Albatros w Bytowie (Mia-•	
sto Słupsk, powiat bytowski, człu-
chowski)

Podczas każdego z pięciu finałów regio-
nalnych uczniowie będą mogli wygrać 
od 150 do 400 zł oraz zaproszenie do 
kolejnego regionalnego etapu konkursu. 
Najlepsi spotkają się 19 października na 
uroczystej gali w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, gdzie ich prezentacje powalczą 
o nagrodę główną.

Poszukiwanie bohaterów 
Niepodległej – wkrótce poznamy 
zwycięzców konkursu
Dobiegają końca poszukiwania pomorskich bohaterów sprzed stulecia. W konkursie „Pomorskie drogi do Niepodległej” wystartowało ponad 300 uczniów z całego regionu. 
Przygotowali oni 112 prezentacji opisujących znane postacie historyczne, ale też osoby, które były zaangażowane w działania prowadzące do odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a o których losach później zapomniano. Przed nami finały regionalne konkursu, a potem wielki finał i uroczysta gala w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

W miniony weekend po raz 
trzeci odbyły się w Wejhero-
wie zawody Wejher Cross Ga-
mes. Niemal setka zawodników 
sprawdziła swoją szybkość, siłę 
i wytrzymałość w rozmaitych 
konkurencjach. Zawody odby-
wały się na terenie wielofunkcyj-
nej hali w SP nr 8 w Wejherowie 
i w wejherowskim parku.

CrossFit to program treningu 
siłowego i kondycyjnego, gdzie 
ćwiczy się jednocześnie pod-
noszenie ciężarów, sprawność 
atletyczną, odporność, przez co 
wzmacnia się odporność krą-
żeniową oraz oddechową, siłę 
i wytrzymałość mięśni, rozcią-
gliwość, szybkość, sprawność, 
psychomotorykę, równowagę 
i precyzję motoryczną.

Tegoroczna rywalizacja była 
bardzo widowiskowa i emocjo-
nująca. Do eliminacji podcho-
dziło 105 zawodników (kobiet 
i mężczyzn) z całej Polski, zaś 
wystartowało 95. Po raz pierwszy 
zawody trwały dwa dni. Odbyło 

się 6 workoutów (zespolonych 
ćwiczeń), po trzy każdego dnia. 

Podczas gdy najlepsi zawodni-
cy z kraju udowadniali swoją siłę 
i wytrzymałość,  dzieci mogły 
skorzystać z przygotowanych dla 
nich atrakcji sportowych. Były 
także stoiska ze sprzętem spor-
towym.

Impreza byłą też doskonałą 
okazję do promocji miasta. Wie-
lu zawodników po raz pierwszy 
odwiedziło Wejherowo – pod-
kreślali, że miasto zrobiło na 
nich wrażenie, szczególną uwa-
gę zwrócili na zabytkowy rynek 
i przepiękny park miejski. Razem 
z zawodnikami przyjechało też 
wiele osób, aby obejrzeć zawo-
dy, z całej Polski, m.in. z Mazur, 
Wrocławia, Zielonej Góry, Kę-
trzynia, Olsztyna i wielu innych 
miejscowości. 

Zawody zorganizował Wej-
herowski Klub Kulturystyczny 
i Sportów Siłowych „Apollo”, 
a dofinansował je Urząd Miasta 
w Wejherowie. Rafał Korbut

Prawie 100 zawodników 
i ogromne emocje
WejheRoWo | Za nami trzecia edycja jednej z najważniejszych 
imprez sportowych - Wejher Cross Games. 

bArTłomieJ sZreder, 
organizator wejher cross Games:

- W tegorocznej imprezie wzięli udział czo-
łowi polscy zawodnicy trenujący CrossFit, 
co znacznie podniosło poziom sportowy 
imprezy. Pierwsza edycja odbyła się dzięki 
budżetowi obywatelskiemu, druga podczas 
Miejskiej Gali Sportu została uznana za naj-
lepszą imprezę sportową w mieście. Zawody 

są bardzo dobrze postrzegane zarówno przez uczestników, jak 
i publiczność. Zorganizowanie tego to ogrom pracy, ale się opłaciło. 

rAfAł sZLAs, 
radny miasta wejherowa:

- Jest to już 3 edycja zawodów i cieszy się 
dużą popularnością w całej Polsce. Fajnie,że 
w ostatnich latach odbywa się wiele imprez 
na terenie miasta i każdy z mieszkańców 
może wybrać coś dla siebie. Pomagać przy 
takich wydarzeniach i współorganizować 
takie imprezy to czysta przyjemność. Szcze-

gólnie takim ludziom, którzy wkładają w to serce i prywatny czas.
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NIERUCHOMOŚCI

sprZedAm

sprZedAm działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

sprZedAm nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 
793 903 536

sprZedAm działki budowlane w Żuko-
wie pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbro-
jone droga utwardzona kostka polbruk. 
Cena 150zł/m2, tel. 787 634 165

wynAJmę

wynAJmę mieszkanie, 40m, piwnice 
plus kotłownie, Luzino centrum, tel. 570 
009 915

wynAJmę garaż w Rumi, tel. 668 385 
455

posZukuJę wynAJąć

JesTem zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, tel. 665 117 489

kupię

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

MOTORYZACJA

sprZedAm

piAggio Ciao, 1995 r., 2T, 1 os., automa-
tic, czarny, cena: 2112 zł, Sopot, tel. 574 
797 077

kupię

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, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

ZATrudnię osobę do prac w ogrodzie 
przy domu w Wejherowie, tel. 604 157 
939

opAkowAniA jednorazowe, tel. 501 
175 330

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

profesJonALnA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

sAmoTny zadbany, 48 lat pozna 
kobietę do stałego związku, tel. 786 
197 025

32-LATek pozna panią do 47 lat 
w celu stałego związku, tel. 690 526 
075

pAni LAT 65, blondynka, 168 cm wzro-
stu, pozna pana do lat 68, bez nałogów, 
w celu stałego związku, z powiatu wej-
herowskiego, tel. 504 872 835

RÓŻNE

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

kupię spodnie bojówki czarne, tel. 
692 486 567

drewno opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

siAno, słoma w balotach, 120 x 150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

sprZedAm urządzenie do cięcia gla-
zury i cały zestaw narzędzi, tel. 692 
486 567

ZłoTA rączka wszystkie prace domo-
we. Rumia okolice, tel. 518 204 992

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

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

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express Biznesu
sZukAsZ prACownikA?
napisz ogłoszenie!

ZAAdopTuJ

oToZ AnimALs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

pomóż nAm pomAgAć
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

wAżne TeLefony

Czara

Balu

Lenka

Piotruś

Salomon

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

Jeżeli kogoś pozna i zaufa 
to będzie mu posłuszna, 
grzeczna i spolegliwa.

Wciąż jeszcze młody i rządny 
przygód Balu szuka swojego 
miejsca na ziemi. Psiak ma 
w sobie mnóstwo energii.

Nic poza nadzieją i tą 
niegasnącą iskierką w oku. 
Kiedy było naprawdę źle 
myślałam o ciepłym domu.

Wydaje mi się, że zawsze 
będę dzieckiem ale opieku-
nowie mówią, że wyrosnę 
na odważną panterę.

Potrzebujesz trochę od-
wagi, garść pozytywnego 
nastawienia, skrzynię mi-
łości i morze cierpliwości.

OGŁOSZENIE                                                           393/2017/DB

REKLAMA                  33/2018/RL

REKLAMA                  49/2018/DB

REKLAMA               208/2018/DB

Firma - warsztat 78 
posZukuJe meChAnikA 

sAmoChodowego 
w wejherowie, 

tel. 504-555-381
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nie możesz być 

na stadionie? 
oGLĄdaj mecz 

na TvCom.pL

meCZe 
gryfA w ppv

Mecz od pierwszych minut 
był bardzo wyrównany. Goście 
atakowali, ale obrona Gryfa 
skutecznie odpierała te ataki. 
Później jednak, w 18 minucie, 
padł pierwszy gol w tym meczu, 
dla drużyny Siarki. Po podaniu 
w pole karne bramkarz Gryfa 
nie porozumiał się z obrońcą, co 
wykorzystał wybiegający zza ich 
pleców Krzysztof Ropski, który 
trafił do siatki. W 30. minucie 
gospodarze mieli okazję do wy-
równania, gdy Kołc mocno ude-
rzył w piłkę, ale bramkarz gości 
wykazał się świetnym refleksem 
i nie pozwolił, by piłka wpadła 

do bramki. W 38 minucie odbita 
piłka trafiła do Kamila Włodyki, 
który precyzyjnym uderzeniem 
posłał piłkę do siatki. Do prze-
rwy wynik się nie zmienił.

Druga połowa zaczęła się od 
dwóch zmian w drużynie Siar-
ka Tarnobrzeg: z boiska zszedł 
Drobot, a pojawił się Wożniak, 
a Ropskiego zastąpił Janeczko. 
Kolejnej zmiany w tym samym 
zespole trener dokonał w 55 
minucie – wymienił Wawryla-
ka Galara. W 56 minucie bliski 
zmiany wyniku był Maciej Ko-
ziara, który strzelił z dystansu, 

ale piłka minęła bramkę. Później 
brakowało sytuacji do zmiany 
wyniku, zaostrzyła się za to gra. 
Końcówka meczu była nerwowa. 
84 minucie żółtą kartkę otrzymał 
Wicki (Gryf Wejherowo), Chwi-
lę później w samo okno bramki 
uderzył Radulj, ale Więckowicz 
obronił ten strzał. Sytuacji nie 
odmieniły  doliczone minuty. 
Mecz zakończył się wynikiem 
1-1. Dla Gryfa to cenny punkt 
zdobyty z silnym rywalem, a dla 
Siarki – nawet jeśli potknięcie 
– to bez konsekwencji – zespół 
z Podkarpacia pozostał na pozy-
cji lidera II ligi.

Gryf remisuje z liderem

dOBRe WYNIkI MŁOdZIeżY
Młodzieżowe zespoły mają za sobą udany weekend, a naj-
młodsze z drużyn bardzo pomyślnie w środku tygodnia 
odrobiły zaległości.

Aż 10 goli padło w meczu Gryfa (roczniki 2000/2001/2002) z Ko-
lejarzem Chojnice – i aż 9 goli strzelili w tym spotkaniu żółto-
czarni, notując efektowne zwycięstwo. Porażkę ponieśli nieco 

młodsi koledzy – zespół z roczników 2002 i 2003 ulegli Gedanii 
Gdańsk 1-4. Skromne zwycięstwo 1-0 nad SI Arka Gdynia od-
niosła drużyna rocznika 2004. Wygrane odniosły obie drużyny 
rocznika 2006 (3-1 z Zatoką Puck i 4-0 z Moreną Gdańsk) oraz 
rocznika 2007 (6-3 z LZS I Bojano i 6-1 z UKS Jedynka II Reda).

Roczniki 2005 oraz 2007 zagrały również w środku tygodnia. 
Starsi zawodnicy rozgromili Orkan Rumia 6-0, a młodszy zespół 
pokonał 5-1 AP Bałtyk I Gdynia.

II LIGa | Żółto-czarni zremisowali na Wzgórzu Wolności z przewodzącą w tabeli Siarką Tarnobrzeg.

gryf weJherowo 
– siArkA TArnobrZeg 1-1

gryf: Więckowicz - 
Chwastek, Rogalski (78.
Czychowski), Wicki, Go-
erke, Bury, Kołc, Włodyga, 
Liberacki, Gulczyński (69.
Brzuzy), Koziara

siArkA: Krupa – Radulj, 
Ropski (46.Janeczko), 
Duda, Wawrylak (55.Gala-
ra), Gębalski, Płatek, Ku-
bowicz, Bierzało, Drobot 
(46.Woźniak), Głaz

Po bardzo wy-
sokiej porażce 
w Siedlcach, Gryf 
wrócił do zdoby-
wania punktów 
– zdołał zremi-
sować z liderem, 
Siarką Tarnobrzeg 
i wciąż pozosta-
je w bezpiecznej 
strefie środka ta-
beli. Jednocześnie wejherowianie 
właśnie w dalszej części rundy je-
siennej radzili sobie zawsze gorzej. 
W sezonie 2015/2016 po 8. kolejce 
byli na 13. miejscu, by do końca 
rundy (ostatniej kolejki w 2015 
roku) spaść na ostatnie, 18. miejsce. 
Po 8. serii spotkań rok później żół-
to-czarni byli na 8. miejscu w tabeli, 
by na koniec rundy spaść o 8 pozy-
cji, natomiast w poprzednim sezo-
nie Gryf po 8. kolejce zajmował 16. 
miejsce, by znów na koniec rundy 
spaść na samo dno tabeli.

Radomiak, najbliższy rywal wej-
herowian, to zespół co roku wy-
mieniany w gronie kandydatów 
do gry w I lidze i jednocześnie co 
roku zawodzący w decydującym 
momencie. Klub ze sporego miasta, 
z wysoką jak na II ligę frekwencją 
znów powalczy zapewne o awans 
i na pewno liczy na 3 punkty w spo-
tkaniu z niżej notowanym Gryfem.

Przed nowym sezonem zespół 
dokonał kilku istotnych wzmoc-

nień – do Radomia przybyli m.in. 
Łukasz Pietroń z GKS-u Bełcha-
tów (król strzelców II ligi sezonu 
2016/2017) oraz Rafał Makowski 
z Zagłębia Sosnowiec. W ataku 
nieodmiennie rządzi Brazylijczyk 
Leandro, który także ma na koncie 
tytuł króla strzelców, tyle że z po-
przedniego sezonu.

Radomiak zajmuje obecnie do-
piero 6. miejsce w tabeli II ligi, jed-
nak strata do zespołów z wyższych 
miejsc nie jest duża. Zajmująca 2. 
miejsce Olimpia Grudziądz ma 16 
punktów, czyli zaledwie 2 oczka 
więcej niż radomianie.

Gryf Wejherowo zapewne świet-
nie wspomina ostatni wyjazd do 
Radomia. Wówczas żółto-czarni, 
rozgrywający świetną rundę wio-
senną, wygrali 1-0 i zdobyli ważne 
3 punkty. Dla Radomiaka było to 
z kolei jedno z potknięć, które osta-
tecznie kosztowało ich brak awan-
su. Czy Gryf znów okaże się niewy-
godnym rywalem dla gospodarzy 
sobotniego spotkania?

Ponownie 
zdobyć Radom
II LIGa  | Żółto-czarni w sobotę zmierzą się ze stałym pretenden-
tem do awansu, Radomiakiem. Ostatni pojedynek z tym zespołem 
stanowi dobre wspomnienie wejherowskich piłkarzy.

rAdomiAk rAdom – gryf weJherowo
sobota, 8 września, 17:00
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w skróCie

APS Rumia 
ogłasza nabór
Rumski klub siatkarski za-
prasza dziewczęta urodzo-
ne w roku 2006 lub później  
na zajęcia grupy naborowej 
klubu. Zajęcia dla młodych 
zawodniczek odbywają 
się w poniedziałki, środy 
i czwartki  w godzinach 
17:00-18:30 w hali MOSiR.

Bezpłatny kurs 
samoobrony 
dla kobiet

Wejherowska Straż 
Miejska oraz prezydent 
Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, zapraszają 
zainteresowane panie na 
dziesiątą edycję bezpłat-
nego kursu samoobro-
ny dla kobiet. Zajęcia 
odbywać się będą od 1 
października w każdy po-
niedziałek i każdą środę 
w godz. 20:30 – 21:30 i 
zostaną poprowadzo-
ne przez trenera kadry 
narodowej kickbokserów, 
Rafała Karcza. Zapisy po-
trwają do 28 września lub 
do wyczerpania wolnych 
miejsc. Zapisu na zajęcia 
dokonać można telefo-
nicznie – 695 650 914 
(w godz. 8:00 – 15:00) 
lub email: rafal.karcz@
sportwejherowo.pl.

Orlęta tuż 
za liderem
Piłkarze z Redy w miniony 
weekend opuścili pozy-
cję lidera V ligi ale wciąż 
pozostają w ścisłej czołówce 
tabeli. Orlętom nie udało sie 
pokonać GKS-u Sierakowi-
ce – padł remis 2-2, przez 
co spały na drugie miejsce 
w tabeli V ligi. W niedzielę 
o 12:00 zmierzą się u siebie 
z Gedanią II Gdańsk.

Streetball Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego odbył się w minio-
ną niedzielę w Rumi. Impreza była 
organizowana przez Sklep Spor-
towy „Decathlon”, przychodnię 
rehabilitacyjną „Fit–Med.” oraz 
UKS Basket Ósemkę Wejherowo. 
Inicjatorami tego cyklu turniejów 
są: Bartłomiej Woźniak oraz Kor-
dian Zabrocki.  Była to już siód-
ma edycja tego przedsięwzięcia. 
Pierwsza odbyła się we wrześniu 
2015 roku.

W turnieju wystartowało w su-
mie 36 zespołów, co daje łączną 
liczbę ok. 140 uczestników. Jest 

to rewelacyjna frekwencja, zbli-
żona do tej rekordowej z IV edycji 
Streetballa MTK, w której wystar-
towało 39 ekip. – Taka frekwencja 
świadczy o tym, że Streetball MTK 
cieszy się ogromną popularnością 
wśród miłośników basketu. To jest 
najlepszy dowód na to, że jest sens 
organizować nasz cykl turniejów 
– powiedział organizator turnieju, 
Bartłomiej Woźniak.

W najciekawszej kategorii, czyli 
w kategorii Open Mężczyzn wy-
startowało 12 zespołów. Zwycięz-
cą w tej rywalizacji została ekipa 
„Byle do 13”. Najlepszy zespół 

wygrał wszystkie swoje mecze 
w turnieju. W kategorii Open 
Kobiet do turnieju przystąpiły 
cztery teamy, ale należy tutaj do-
dać, że organizatorzy dołączyli do 
rywalizacji drużyny z młodszych 
kategorii. Zwyciężył zespół „Red 
Girls”. W rywalizacji chłopców 
z rocznika 2003-2004 wystąpiły 4 
ekipy. Najlepsi byli „Gawron for 
three”.  W najmłodszej kategorii, 
czyli rocznika 2005 i młodszych 
dziewcząt wygrała drużyna o na-
zwie „Baskeciary 25”, natomiast 
w rywalizacji chłopców zwyciężyli 
„Pomorzanie”.

Znów zagrali 
w streetball
KoSZYKÓWKa | Małe Trójmiasto zaczyna coraz bardziej żyć uliczną odmiana 
koszykówki. Widać to po zainteresowaniu, jakie wzbudził turniej.
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W miniony weekend zagrały 
wszystkie trzy drużyny, a w śro-
dowej kolejce swoją pauzę odbyli 
piłkarze z Rumi.

Stolem w sobotę grał z rezerwa-
mi Lechii Gdańsk. Zdołał strze-
lić bramkę (autorem Mateusz 
Dampc), jednak dwa trafienia 
Egy Maulana Vikri, zawodnika 
ochrzczonego mianem superta-
lentu z Indonezji, dały zwycię-
stwo gdańszczanom. W 7. kolejce 
w Gniewinie na Arenie Mistrzów 
miała miejsce prawdziwa strzela-
nina. Przez ponad 20. minut By-
tovia II Bytów dotrzymywała Sto-
lemowi tempa (było 2-2), jednak 
później miał miejsce prawdziwy 
pogrom – gospodarze wygrali 
aż 7-3. Stolem zajmuje 8. miejsce 
w tabeli.

Świetną formę prezentuje Wi-
kęd. Luzinianie najpierw zaliczyli 
bezbłędny wyjazd do Kolbud, 

gdzie 3-0 pokonali tamtejszy 
GKS, a w środę powrócili na swój 
obiekt, gdzie 2-0 ograli rezerwy 
Lechii Gdańsk. Sytuację w kolej-
nych meczach skomplikuje za-
pewne luzinianom fakt, że w koń-
cówce Opłatkowski i Kowalski 
otrzymali czerwone kartki. Wi-
kęd jest na 5. miejscu w tabeli, ale 
wszystkie zespoły, które są wyżej, 
rozegrały jeden mecz więcej.

Orkan boleśnie, bo aż 1-6 prze-
grał na wyjeździe z kandydatem 
do awansu, Gromem Nowy Staw. 
W środku tygodnia rumscy pił-
karze pauzowali. W tabeli IV 
ligi rumscy piłkarze zajmują 16. 
miejsce.

W weekend wszystkie trzy dru-
żyny z naszego powiatu zagrają 
na wyjeździe – Stolem z Wdą 
Lipusz, Wikęd z rezerwami By-
tovii Bytów, a Orkan z Gedanią 
Gdańsk.

Szalony mecz 
i 10 goli w Gniewinie
PIŁKa NoŻNa | Trwa świetna seria Wikędu Luzino, ale w minio-
nej kolejce wyjątkowo efektowne zwycięstwo odniósł Stolem.

PIŁka RęcZNa | Wejherowscy szczypior-
niści do nowego sezonu przystąpią z no-
wym szkoleniowcem. Został nim Piotr 
Rembowicz.

Na ponad dwa tygodnie przed inauguracją 
ligi doszło do zmiany w sztabie szkolenio-
wym Tytanów Wejherowo. Po raz drugi ze-
spół będzie prowadzony przez Piotra Rem-
bowicza – wcześniej był on trenerem żółto-
czerwonych w latach 2010-2014.
Dotychczasowy trener, Paweł Paździocha, 
zostaje w sztabie szkoleniowym – będzie 
pełnić funkcję drugiego trenera i szkole-
niowca bramkarzy.
Drużyna Tytanów ma już za sobą pierwsze tre-
ningi pod okiem nowego szkoleniowca. Pierw-
szy mecz pod wodzą Piotra Rembowicza wej-

herowianie rozegrają podczas Open Show 
Samochodówka 2018. Oprócz Tytanów wy-
stąpią tam pierwszoligowe drużyny z Żuko-
wa, Elbląga i Tczewa. Zespoły zagrają syste-
mem „każdy z każdym”, a tabela wyłoni zwy-
cięzcę. Początek w najbliższą sobotę o 9:00.
Tytani nowy sezon zainaugurują 22 września 
wyjazdowym meczem z MKS MOKSiR Kętrzym.

TYTaNI Z NOWYM TReNeReM
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