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Stadion 
czeka na 

rekordy

Życiowy sukces 
kickbokserki!

Paulina Stenka, zawodniczka Wejherowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego i GOSRIT Luzino, zajęła pierwszej miejsce na rozegranych 
we Włoszech Mistrzostwach Świata w kickboxingu. sT
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- Rafał jest człowiekiem na 
którego zawsze mogę liczyć. 
Nie potrzebuje dużo czasu na 
decyzję - docenia wyróżnio-
nego Radosław Michalski, 
prezes pomorskiego ZPN.- 
Jest przy tym zawsze bardzo 
konkretny. Liczę, że niedługo 
będziemy mogli mu wręczyć 
złotą odznakę.
- Z panem Szlasem współpra-
cuję od kilkunastu lat – wtó-
ruje mu Agnieszka Matu-
szewska, dyrektor biura Po-
morskiego ZPN. - Poznałam 
go jako przedstawiciela klu-
bu „Gryf” Wejherowo, kiedy 
pracowałam w komisji dys-
cyplinarnej. Od kiedy został 
członkiem Zarządu Pomor-
skiego ZPN wniósł do niego 
niezwykle dużo energii. Do-
skonale wpisuje się w nową 
wizję Zarządu Pomorskie-
go ZPN - osób prężnie dzia-
łających i ludzi czynu. Gło-
wa otwarta na nowe pomysły 
i przede wszystkim wulkan 
energii - tak bym najlepiej go 
scharakteryzowała.
- Często spotykaliśmy się 
z Rafałem na boisku przeciw-
ko sobie. Na boisku był za-

wsze twardym przeciwni-
kiem. Dobrze wyszkolony 
technicznie i sprawiał dużo 
kłopotów – śmieje się Pa-
weł Kryszałowicz z Pomor-
skiego ZPN, były zawodnik 
m.in. „Gryfa Słupsk, „Ami-
ci” Wronki i „Wisły” Kra-
ków – Jest bardzo rzetelnym 
człowiekiem, to co mówi, to 
robi. Obietnice, które składa 
zawsze spełnia.
- Sport jest moją ogromną 
pasją. Przez dwie kaden-
cje byłem prezesem Gry-
fa Wejherowo. Z piłką noż-
ną związany jestem pra-
wie całe życie – mówi sam 
uhonorowany. - Swoim do-
świadczeniem, które zdoby-
łem między innymi zarzą-
dzając klubem, mogę dzie-
lić się w Polskim i Pomor-
skim Związku Piłki Nożnej. 
To dla mnie niezwykle ważne 
wyróżnienie, które motywuje 
mnie do dalszej pracy. Dużo 
do zrobienia widzę także na 
wejherowskim podwórku, co 
było jedną z moich motywa-
cji do startu w wyborach na 
radnego przed czterema laty, 
a obecnie na prezydenta Wej-

herowa.
Rafał Szlas to przedsiębiorca 
z wieloletnim stażem, samo-
rządowiec, aktywny działacz 
społeczny i sportowy. Czło-
nek Regionalnej Izby Przed-
siębiorców NORDA. Rad-
ny bieżącej kadencji, który 
z dużym poparciem wszedł 
do Rady Miasta, pomysło-
dawca lub współautor wie-

lu projektów inwestycyjnych 
i społecznych w Wejherowie. 
Członek Zarządu Pomorskie-
go Związku Piłki Nożnej. 
Były prezes Wejherowskiego 
Klubu Sportowego Gryf, od-
noszący największe sukcesy 
w historii klubu. Laureat wie-
lu nagród i wyróżnień za dzia-
łalność społeczną, biznesową, 
sportową i charytatywną.

Uhonorowany przez PZPN
WEJHEROWO | Rafał Szlas, znany wejherowski działacz sportowy i radny miasta, a obecnie kandydat 
na prezydenta Wejherowa, kilka dni temu z rąk Prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej otrzymał 
Srebrną Odznakę Honorową PZPN.

Jednym z efektów powszech-
nego dostępu do Sieci oraz 
wzrostu popularności serwi-
sów społecznościowych jest 
zjawisko tzw. cyberprzemo-
cy. Obserwuje się powszech-
nie, że brak bezpiecznej gra-
nicy codziennego używania 
urządzeń cyfrowych prze-
kłada się na zachwianie re-
lacji domowych oraz rówie-
śniczych, co stanowi ważny 
problem społeczny. Cyfrowe 
bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży  jest obecnie prioryte-
tem wielu programów eduka-
cyjnych. Wychodząc naprze-
ciw problemowi, redzki sa-
morząd postanawia opraco-
wać i wdrożyć systemowe 
działania mające na celu po-
wstrzymanie sprawców cy-
berprzemocy oraz umożliwić 
ofiarom uzyskanie fachowej 
pomocy. 
Do pracy nad programem 
zostaną zaproszeni przed-
stawiciele jednostek samo-
rządu terytorialnego, placó-
wek edukacyjnych, a także 
eksperci zewnętrzni. Bardzo 
ważne jest podjęcie szybkich 
działań w przypadku wykry-
cia jakichkolwiek elementów 
cyberprzemocy bądź niekon-
trolowanego i nadużywane-

Rusza walka z cyberprzemocą
REda | Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemo-
cy na lata 2018 – 2022. Reda jest drugim samorządem w Polsce, który rozpoczyna walkę z przemocą w internecie.

go dostępu do mediów cyfro-
wych. Kluczowym elemen-
tem programu będzie szero-
ka kampania informacyjna, 
gdyż ofiarą cyberprzemocy 

KRzyszTOf KRzEMińsKi,
burmistrz Redy

Reda jako drugi samorząd w Polsce, po Gdyni, 
rozpoczyna proces wprowadzania systemowych 
rozwiązań, mających chronić nasze dzieci przed 
cyberprzemocą. Na podstawie pilotażu przepro-
wadzonego w jednej z naszych szkół wiemy, że 
dalsze działania są konieczne.

może paść każdy, bez wzglę-
du na wiek.  Program będzie 
wdrażany we wszystkich pod-
ległych gminie placówkach 
edukacyjnych i wychowaw-
czych, a prowadzone zajęcia 
będą skierowane do dzieci, 

jak i rodziców oraz nauczy-
cieli. Równolegle prowadzo-
na będzie akcja informacyjna, 
dzięki której każda potencjal-
na ofiara cyberprzemocy do-
wie się, gdzie i jaką pomoc 
może otrzymać.
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O tę inwestycję mieszkańcy ul. Harcerskiej 4 prosili już od lat. 
Trzykrotnie zgłaszali też ten projekt do budżetu obywatel-
skiego, ale za pierwszym razem został odrzucony z przyczyn 
formalnych, a w kolejnych latach nie zdobył wystarczającej 
ilości głosów i nie wszedł do realizacji. Pomimo tego władze 
miasta uznały, że inwestycja powinna być wykonana. 
- Mieszkańcom tego bloku trudno było zebrać duże poparcie 
dla swojego projektu, bo osób mieszkających nieco dalej to 
nie interesuje – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Mimo tego dziś na osiedlu Harcerska 
jest gotowa droga, powstały też dodatkowe dwa miejsca po-
stojowe Pokazuje to, że warto zgłaszać projekty do budżetu 
obywatelskiego, bo nawet jeśli nie zostaną zakwalifikowane, 
to widzimy potrzeby mieszkańców i możemy je realizować. 
- Wykonaliśmy nową nawierzchnię z kostki betonowej, po-
szerzyliśmy miejsca postojowe i ustawiliśmy 4 lampy oświe-
tleniowe – dodaje Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
miasta. - Inwestycja kosztowała ok. 100 tys. zł, realizacja 
trwała ok. 3 tygodni. 
W przyszłości w tej części miasta ma być wyremontowana ul. 
Harcerska oraz powstanie nowy plac zabaw dla dzieci. /raf/

KONiEc z dziuRAMi 
i KAłużAMi
WEJHEROWO | Mieszkańcy budynku przy ul. Harcerskiej 
4 w Wejherowie doczekali się remontu ciągu pieszego 
przed swoim blokiem. Zostały też poszerzone miejsca 
postojowe dla samochodów. 

Fot. Rafał Korbut

Pan Stanisław to były pod-
opieczny Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
w Wejherowie. Miasto, przy-
chylając się do prośby Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie, oddało mężczyźnie do 
użytku mieszkanie przy ul. 
Strzeleckiej w Wejherowie.
- Stanisław wychowywał się 
w pieczy zastępczej, gdy więc 
stał się pełnoletni i zakończył 
naukę, musiał opuścić tę pie-
czę zastępczą – wyjaśnia Iwo-
na Romanowska, dyrektor 
PCPR. - Nie miał gdzie wró-
cić, a chciał rozpocząć doro-
słe życie. Powołaliśmy zin-
tegrowany zespół składają-
cy się z pracowników MOPS, 
SOSW, opiekuna usamodziel-
nienia i PCPR i zwróciliśmy 
się z prośbą do prezydenta 
o przyznanie z zasobów miej-
skich mieszkania. Krzysztof 
Hildebrandt podczas jednego 
ze spotkań obiecał pomóc i we 
wrześniu mieszkanie zostało 

przekazane. Jest to bardzo do-
bry przykład współpracy róż-
nych instytucji na rzecz dru-
giego człowieka. 
Obecnie w mieszkaniu trwa-
ją prace remontowe. 24-letni 
Stanisław na spotkaniu w ratu-
szu podziękował prezydento-
wi Krzysztofowi Hildebrand-
towi za przekazany lokal.
- Jestem naprawdę wdzięcz-
ny panu prezydentowi za po-
moc – mówi pan Stanisław. - 

Dziękuję również Powiato-
wemu Centrum Pomocy Ro-
dzinie i pani opiekun. Tak 
bardzo cieszę się, że będę 
miał teraz własny kąt i będę 
mógł rozpocząć samodziel-
ne, dorosłe życie. 
Prezydent Wejherowa życzył 
wychowankowi ośrodka wie-
lu sukcesów.
– To mieszkanie jest szan-
są dla tego mężczyzny, który 
wkracza w swoje dorosłe ży-

cie – mówi prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. 
– Myślę, że usamodzielnie-
nie uda się, tym bardziej, że 
jest pan pod wspaniałą opie-
ką dyrektor Iwony Roma-
nowskiej i pani opiekun. Usa-
modzielnienie się nie jest ła-
twą procedurą, cieszę się bar-
dzo, że mogliśmy się do tego 
przyczynić i pomóc młode-
mu człowiekowi zawalczyć 
o swoje życie. /raf/

Niepełnosprawny 
otrzymał mieszkanie
WEJHEROWO | Niepełnosprawny wejherowianin, 24-letni pan Stanisław, otrzymał od miasta mieszka-
nie. Dzięki temu ma zapewniony lepszy start w dorosłość i samodzielność. 
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Kandydaci KWW 
Wspólna Reda:
OKRĘg NR 1 
1 Kazimierz OKRóJ
2 Piotr PEPLińsKi
3 Dariusz czyLKOWsKi
4 Katarzyna fEddE
5 Aleksandra ŚWiĄTEcKA
6 Krystyna KOzłOWsKA
7 Łukasz LEsNER

OKRĘg NR 2
1 Hanna JANiAK 
2 Krystian MELzER 
3 Leszek HEbEL
4 Zbigniew fRybEzOWsKi 
5 Emilia sAWicKA-LiEdER
6 Beata RATKE
7 Sebastian KOziOł

OKRĘg NR 3
1 Mateusz RicHERT
2 Zbigniew KisiEL
3 Karolina bOcHAN
4 Elżbieta sTAcHAK
5 Daniel gRuNWALd 
6 Małgorzata LEWińsKA

OKRĘg NR 4
1 Łukasz KAMińsKi
2 Andrzej byczKOWsKi
3 Teresa TKAczyK
4 Karol KREfT
5 Radosław fARiON 
6 Róża łAgOsz-TuTAK
7 Katarzyna 
   OsiEcKA-bRzEsKA
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Burmistrz Redy oficjalnie 
rozpoczął kampanię wybor-
czą. W towarzystwie współ-
pracowników i doświadczo-
nych samorządowców zapre-
zentował program wyborczy 
KWW Wspólna Reda, któ-
ry ma gwarantować zwycię-
stwo w wyborach. 

iNWEsTycJE 
W iNfRAsTRuKTuRĘ 

- Zamierzamy kontynuować 
i podejmować kolejne inwe-
stycje, które przyczynią się 
do poprawy infrastruktury 
drogowej – mówił Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. 
- Będziemy też prowadzić 
różnego rodzaju działania 
zmierzające do usprawnie-
nia funkcjonowania komuni-
kacji autobusowej na terenie 
miasta. Dodatkowo chcemy 
kontynuować realizację pro-
jektów ekologicznych, któ-

rych głównym celem jest po-
prawa środowiska.
O głosy mieszkańców w 
zbliżających się wyborach 
zabiegał będzie nie tylko 
Krzysztof Krzemiński, ale i 
inni przedstawiciele KWW 
Wspólna Reda. Wśród kan-
dydatów na radnych znaleź-
li się m.in. lokalni przedsię-
biorcy, popularni społeczni-
cy, czy też redzcy pedago-
dzy. 

NiEbAWEM 
PóJdziEMy dO uRN

- Priorytetem, który ja so-
bie stawiam, jest na pewno 
dopilnowanie, aby rozbudo-
wa Szkoły Podstawowej nr 2 
została w pełni zrealizowa-
na - mówi Łukasz Kamiński, 
radny Redy. - Myślę rów-
nież o tworzeniu stref ziele-
ni i rekreacji. Nieobca jest 
mi również polityka senio-

Krzysztof Krzemiński 
odsłania karty
REda | Kampania wyborcza nabiera tempa. W niedzielę kandydatów na radnych z ramienia 
KWW Wspólna Reda zaprezentował Krzysztof Krzemiński, który zabiega o reelekcję. 

gAbRiELA Lisius, 
starosta wejherowski

Kandydaci na radnych, których przedstawił burmistrz 
Krzysztof Krzemiński, utwierdzają mnie w przeko-
naniu, że Reda może odważnie iść w przyszłość. To 
w większości doświadczeni samorządowcy, którzy już 
od dłuższego czasu pracują na rzecz mieszkańców. 
Ich doświadczenie i zaangażowanie gwarantują pro-
fesjonalne podejście do realizowanych projektów.

ralna, którą zamierzam konty-
nuować. Jednym z pomysłów 
jest utworzenie miejsca, w 
którym wolny czas będą mo-
gli spędzać seniorzy.
Przypominamy, że Reda po-
dzielona została na cztery 
okręgi wyborcze, a wybory 
samorządowe zaplanowano na 
21 października. Druga tura 
wyborów bezpośrednich wój-
tów, burmistrzów i prezyden-
tów przeprowadzona zostanie 
4 listopada. 
Anna Walk

Projekt zwyciężył w kon-
kursie Najlepsza Przestrzeń 
Publiczna Województwa 
Pomorskiego 2018. Na-
groda została przyznana za 
wzmocnienie znaczenia cen-
tralnie położonych terenów 
rekreacyjnych jako prze-
strzeni publicznej istotnej 
z punktu widzenia całej spo-
łeczności miasta oraz zasto-
sowanie prostych rozwiązań 
projektowych w ciekawy 
sposób nawiązujących do 
tożsamości kulturowej ob-
szaru i regionu.
Konkurs organizowany jest 
po raz XIII pod patronatem 

marszałka województwa po-
morskiego Mieczysława 
Struka.
Ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż Zagórskiej Stru-
gi został oddany do użyt-
ku w ubiegłym roku- dzień 
przed rozpoczęciem Świato-
wego Zjazdu Kaszubów, któ-
rego Rumia była gospoda-
rzem. Prawie 700 metrowy 
trakt łączy Miejski Dom Kul-
tury z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Na ciągu zostały zlokalizo-
wane mosty, które swoim 
motywem nawiązują do ha-
ftu kaszubskiego.

Tu jest Najlepsza 
Przestrzeń Województwa 
Pomorskiego!
RUMIa | W ubiegłym tygodniu w Gdańsku zastępca burmistrza Rumi 
Piotr Wittbrodt odebrał prestiżowe wyróżnienie dla miasta Rumi za 
projekt „Ciągu Pieszo-Rowerowego wzdłuż Zagórskiej Strugi”.

PiOTR WiTTbROdT, 
zastępca burmistrza Rumi:

- Bardzo nas cieszy to wyróżnienie i dziękujemy 
kapitule konkursowej za docenienie. Jesteśmy 
dumni, tym bardziej, że tylko dwa miasta zostały 
laureatami w tej kategorii. Ta inwestycja była bardzo 
potrzebna. Nie tylko ułatwiła komunikację pomiędzy 
Miejskim Domem Kultury i Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, ale przede wszystkim spełniła 
wieloletnie marzenia mieszkańców. Powstało 
miejsce do spacerów i aktywnego spędzania czasu. 
Obecnie Ciąg wzdłuż „Zagórzanki” to jedno z naj-
chętniej odwiedzanych miejsc w mieście.
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Wszystko w ramach kampanii 
ETZT (Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transpor-
tu), która jest odpowiedzią na 
negatywne konsekwencje wy-
nikające z nadmiernego ruchu 
samochodowego. W Urzędzie 
Gminy Wejherowo w akcji 
brało udział 32 urzędników 
– wśród nich wójt gminy Wej-
herowo Henryk Skwarło, który 
do pracy dotarł na rowerze. 
Gmina Wejherowo przyłączy-
ła się do kampanii, gdyż ma 
ona na celu kształtowanie 
proekologicznych wzorców 
zachowań oraz popularyzację 

przyjaznych dla środowiska 
środków transportu. Spośród 
14 osób, które do urzędu 
przyjechały na rowerze naj-
dalej mieli mieszkańcy Orla 
i Gowina (przejechali 6,8 km).
Równolegle tego samego dnia 
w ramach inicjatywy „Szkoły 
na Rowerach” – uczniowie 
z Bolszewa i Gowina, którzy 
przyjechali do szkoły na 
rowerach nie byli pytani na 
lekcjach. Ponadto w ramach 
kampanii w weekend zorgani-
zowano „Dzień bez Samocho-
du” i „Rajd Kaszubski”.
 /UGW/

uRzĘdNicy NA ROWERAcH
GM. WEJHEROWO | Urzędnicy w miniony piątek prze-
siedli się na komunikację rowerową, pieszą i publiczną. 
Fot. UGW
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ
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BURMistRZ Miasta RUMi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi: 

od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii Miej-
skiej - dwa stanowiska o różnym zakresie obowiązków, każ-
de w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/.

ROzMOWy z MiEszKAńcAMi
WEJHEROWO | Prezydent Krzysztof Hildebrandt 
rozmawiał z mieszkańcami os. sucharskiego o ich 
problemach i propozycjach. 

Najwięcej czasu poświę-
cono tematowi budowy 
ulic. Mieszkańcy pytali 
także m.in. o termin bu-
dowy świetlicy osiedlowej 
jako realizacji projektu 
Budżetu Obywatelskiego. 
Prezydent wyjaśniał spra-
wy związane z budową 
dróg w mieście, które w 
ostatnich dwóch latach 

zostały zdominowane przez realizację dwóch węzłów komu-
nikacyjnych - Śmiechowo (Zryw) i Kwiatowa. Podkreślił też, 
że oprócz budowy Węzła Działki w rejonie os. Sucharskiego 
utwardzono wiele ulic płytami drogowymi IOMB, szcze-
gólnie po południowej stronie ul. Sucharskiego. Krzysztof 
Hildebrandt poinformował, że na ulicę ulica Krofeya miasto 
posiada dokumentację techniczną i zostanie ona wybudo-
wana w 2020 roku. Natomiast w przyszłym roku zostanie 
wybudowana Świetlica Rady Osiedla. Prezydent wraz ze swo-
imi współpracownikami zajmie się również innymi sprawami 
zgłaszanymi przez mieszkańców. /raf/

Na kolejny semestr akademicki zapisało się już ponad 300 słu-
chaczy, a zapisy wciąż trwają. W czasie spotkania ze słucha-
czami i wykładowcami WUTW prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt wygłosił wykład inauguracyjny. Podkreślił, że 
dzięki funkcjonowaniu samorządu miejskiego możliwe były 
konsultowane społecznie przemyślane działania ukierunkowa-
ne na realne szanse zrównoważonego rozwoju miasta poprzez 
m.in. umożliwienie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 
infrastruktury drogowej, rozbudowy parku miejskiego oraz 
rozwoju kultury, oświaty i turystyki.
Krystyna Laskowska, koordynator uniwersytetu, podziękowała 
prezydentowi za zakup 60 nowych krzeseł dla WUTW oraz se-
kretarzowi miasta Bogusławowi Suwarze za efektywną pomoc 
w remoncie pomieszczeń siedziby. Obecna na otwarciu roku 
starosta wejherowski Gabriela Lisiur wręczyła podziękowania 
grupie działaczy Sekcji Turystycznej. /raf/

Fot. UM Wejherowo

Nowe obiekty powstają 
w ramach rewitalizacji Parku 
Miejskiego.  
- Rewitalizacja trwa już po-
nad 10 lat, a rozpoczęła się, 
kiedy pełniłem funkcję za-
stępcy prezydenta – mówi 
Wojciech Kozłowski, wice-
przewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa. - Co roku 
wykonywaliśmy różne prace. 
W tej kadencji zmodernizo-
wany został staw, wyremon-
towany mostek, powstały 
nowe ścieżki i woliera, trwa 
budowa kolejnego placu za-
baw i rozbudowa siłowni te-
renowej. Dzięki inwestycjom 
park staje się coraz bardziej 
atrakcyjny, jest tłumnie od-
wiedzany przez mieszkań-
ców,  którzy bardzo chętnie 
spędzają tu czas. To miej-
sce bardzo się zmieniło przez 
ostatnie lata i mieszkańcy 
z tego korzystają, co pokazu-
je, że przyjęty kiedyś kieru-
nek działań był słuszny.
Nowy plac zabaw dla dzieci 
jest wyposażony w trampo-

liny, huśtawkę i ściankę ak-
tywności. Z kolei, siłownia 
zewnętrzna zostanie powięk-
szona o dodatkowe dziesięć 
urządzeń. Zamontowane zo-
staną także elementy do-
datkowe jak ławeczki, sto-
jak rowerowy, i stolik do gry 
w szachy.
- W parku powstała kolej-
na strefa zabawy, tym ra-
zem dla dzieci i młodzieży, 
która wyposażona jest m.in. 

w trzy trampoliny, huśtaw-
kę bocianie gniazdo, porę-
cze do podciągania – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. 
– Oprócz tego rozbudowana 
o kolejne elementy została 
strefa fitness, na siłowni ze-
wnętrznej będą mogły ćwi-
czyć m.in. osoby z niepełno-
sprawnościami ruchowymi. 
To kolejne w Wejherowie 
miejsce wielopokoleniowej 

rekreacji, zarówno dla mło-
dzieży, jak i seniorów.
Koszt inwestycji to ponad 
270 tys. zł, z czego 50 tys. 
zł pochodzi ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej w ramach programu 
rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o cha-
rakterze wielopokoleniowym 
- Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) Edycja 2018.
/raf/

Nowe atrakcje 
w miejskim parku
WEJHEROWO | W wejherowskim parku kończy się już budowa kolejnego placu zabaw przy istniejącej 
siłowni zewnętrznej, która także jest rozbudowywana. 
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Seniorzy chcą 
poszerzać wiedzę
WEJHEROWO | Za nami inauguracja roku akademickie-
go Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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OGŁOsZENiE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarzą-
dzenia Nr 1980/358/2018 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 19 września 2018 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 prawnej przeznaczoną do sprzeda-
ży w drodze bezprzetargowej na rzecz tego użyt-
kownika wieczystego.

Głównymi organizatorkami 
zawodów były nauczycielki 
wychowania fizycznego Iza-
bela Sikora i Adriana Czur-
giel. W zawodach pod hasłem 
„Biegi dla Niepodległej z oka-
zji 40-lecia szkoły” wzięło 
udział około 200 osób.
Uczestników zawodów po-
witała dyrektor szkoły Wiole-
ta Podolska, a otwarcia doko-
nał prezydent Krzysztof Hil-

debrandt. Prezydent pogratu-
lował atrakcyjnych zawodów 
szkole, która w swojej 40-
letniej historii organizuje bie-
gi przełajowe od 30 lat.
Jak informuje Izabela Siko-
ra najmłodsi uczniowie z klas 
I-III pobiegli na dystansie 400 
metrów, uczniowie klas IV-VI 
- 600 m, uczniowie klas VII-
VIII oraz gimnazja - 1000 m, 
a nauczyciele i rodzice, rów-

nież - 1000 m.  Jako pierwsi 
wystartowali najmłodsi - naj-
pierw dziewczynki, a później 
chłopcy.
Grupie najmłodszych me-
dale pamiątkowe i dyplomy 
wręczali: prezydent miasta 
Krzysztof HIldebrandt i za-
stępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, a pozostałym 
biegającym - dyrektor szkoły 
Wioleta Podolska. /raf/

WEJHEROWO | Na terenach leśnych za mostem na Redzie Szkoła Podsta-
wowa nr 11 zorganizowała zawody sportowe w biegach przełajowych dla 
uczniów, nauczycieli i rodziców.

Jedenastka pobiegła
dla Niepodległej

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ 660 731 138, 

d.bieszke@expressy.pl
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Wydarzenie zorganizowano 
w ramach Międzynarodowe-
go Dnia bez Samochodu i Eu-
ropejskiego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu. Ini-
cjatywy zachęcają do zastępo-
wania samochodów rowera-
mi i zdrowego trybu życia. 22 
września miłośnicy dwóch kó-
łek przejechali ulicami miasta 
oraz wzięli udział w festynie 
przy Miejskim Domu Kultury. 
Pomysłodawcą całego przed-
sięwzięcia i wnioskodaw-
cą projektu była radna Beata 
Ławrukajtis. – Bardzo się 
cieszę, że „Rowerowa Rumia” 
spotkała się z tak pozytyw-
nym odbiorem mieszkańców. 
W przyszłym roku na pewno 
powtórzymy przejazd rowero-
wy. Projekt nie tylko promuje 
aktywne spędzanie czasu wol-
nego, ale również bezpieczeń-
stwo na drodze. Dlatego przy-
gotowaliśmy specjalne gadże-
ty, które pozwolą być widocz-
nym dla innych uczestników 
ruchu to m.in. kamizelki od-
blaskowe dla dzieci, lampki 
rowerowe, worki odblaskowe 
czy dzwonki – mówi.   
W czasie festynu uczestni-
cy mogli odebrać rowerowe 

gadżety, zagłosować w tego-
rocznej edycji budżetu oby-
watelskiego, czy zwiedzić 
plenerową wystawę daw-
nych motocykli. Ta ostatnia 
dla wielu uczestników stała 
się swoistym „powrotem do 
przeszłości” – prezentowano 
bowiem popularne niegdyś 
maszyny: Junak, WSK, WFM 
czy SHL. 
Celem wydarzenia – oprócz 
promowania ekologicz-

nych środków komunikacji 
– była także integracja śro-
dowisk rowerowych działa-
jących w mieście. W wyda-
rzeniu wzięli udział zarówno 
indywidualni rowerzyści, jak 
i zorganizowane grupy rowe-
rowe m.in. „Szprycha” pro-
wadzona przez pana Ludwi-
ka Bacha czy Klub Turysty-
ki Rowerowej „Sama Rama” 
prowadzony przez pana Ro-
mana Łuczaka.

Rowerzyści przejechali przez Rumię
RUMIa | Pod koniec września odbyło się oficjalne zakończenie programu „Rowerowa Rumia” realizo-
wanego w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. 

REDa | Kolejny już raz Redę odwiedziły mo-
bilne restauracje (food trucki) z całej Polski. 
Przez cały weekend koło aquaparku trwał 
Festiwal smaków Food trucków. 
Goście festiwalu mogli spróbować pyszności 
z różnych stron świata, dań niecodziennych 
i przygotowywanych z autorskim pomysłem. 
Do udziału w takich festiwalach organizatorzy 
zapraszają najlepsze food trucki z całej Polski. 
Dobierane są one pod kątem różnorodności 
i jakości serwowanych potraw. W jednym miejscu 
pojawiają się reprezentanci kuchni wielu krajów 

i kontynentów. Tak właśnie było w sobotę i nie-
dzielę w Redzie. Wydarzenie skierowane było do 
wszystkich, którzy lubią poznawać nowe smaki. 
Na miejscu  można było spróbować niecodzien-
nych potraw, a także zrelaksować się na świeżym 
powietrzu, przy dobrej muzyce.  /raf/

REsTAuRAcJE NA czTEREcH KOłAcH
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WYCiĄG  Z  OGŁOsZENia O PiERWsZYCH 
PRZEtaRGaCH UstNYCH OGRaNiCZONYCH

Wójt Gminy Wejherowo  informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo, na stronie internetowej, oraz na 
tablicy ogłoszeń Sołectwa Bolszewo zostało podane do publicznej wiadomości ogłosze-
nie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieru-
chomości, oznaczonych:

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) zostanie 
doliczony podatek VAT.

Przetargi odbędą się dnia 30 października 2018 roku  od godz. 1000

w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. transportowa 1
w sali konferencyjnej

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść •	
przelewem środków pieniężnych w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek 
Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934. termin wniesienia wa-
dium upływa dnia 24 października 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa 
się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie w prze-
targu - 1 % ceny wywoławczej. 
Ponadto warunkiem udziału w przetargu ograniczonym jest posiadanie prawa wła-•	
sności działki sąsiadującej z nieruchomości o nr ewid. 439/15 lub/i 439/24 obręb Bol-
szewo.
Do dnia 26 października 2018 r. należy złożyć pisemne oświadczenie dotyczą-•	
ce uczestnictwa w przetargu wraz z potwierdzeniem spełnienia w/w ograniczenia 
(aktualny wypis z Ewidencji Gruntów lub odpis z Księgi Wieczystej). Po sprawdze-
niu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowa-
nych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu 
w Wejherowie, ul. Transportowa 1 i BIP w dniu 29 października 2018 r. Uczestnictwo 
w przetargu wiąże się z publikacją imienia i nazwiska. 

Pełne ogłoszenie dostępne jest w/w miejscach. Szczegółowych informacji udziela Kie-
rownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, 
ul.Transportowa 1, tel. 0-58 677-97-07,  fax 0-58 677-97-00,  pokój nr 41B. 

Lp. Położenie
(obręb)

Nr 
działki

Powierzchnia  
(ha)

Nr księgi wieczystej Cena 
wywoławcza 

(bez podatku VAT) 
(zł)

1. Bolszewo 439/15 0,0068 ha, 
w tym użytki 
i klasy: RV

GD1W/00030050/1 8350,00 zł

2. Bolszewo 439/24 0,0051 ha, 
w tym użytki 
i klasy: RV

GD1W/00030050/1
6300,00 zł

OSP Nadole w stawce siedem-
nastu drużyn męskich zajęła II 
miejsce, podobnie jak OSP 
Opalino w stawce 14 drużyn 
kobiecych.
Zawody rozpoczęły się uro-
czystą paradą drużyn OSP 
wokół stadionu prowadzoną 
przez Gminną Orkiestrę Dętą 
pod batutą Waldemara Szczy-
piora, odegraniem „Mazur-
ka Dąbrowskiego”, wciągnię-
ciem flagi na maszt oraz zło-
żeniem meldunku Komen-
dantowi Wojewódzkiemu PSP 
nadbryg. Tomaszowi Komo-
szyńskiemu o gotowości do 
rywalizacji.
Same zmagania rozpoczął po-
kaz musztry, który jednak nie 
był wliczany do klasyfikacji 
generalnej zawodów. Następ-
nie rozpoczęły się dwie naj-
ważniejsze konkurencje: szta-
feta pożarnicza i ćwiczenie 
bojowe. W tym miejscu warto 
dodać, iż zawody przeprowa-

dzone zostały w bardzo nieko-
rzystnych warunkach atmos-
ferycznych tzn. przy padają-
cym deszczu oraz silnie wie-
jącym wietrze, co z pewno-
ścią niekorzystnie odbiło się 
na osiągniętych przez drużyny 
wynikach. 
Ale już pierwsza konkurencja, 
tj. sztafeta pożarnicza pokaza-
ła, że rywalizacja będzie bar-
dzo zacięta. 
Ostatecznie, po kilkugodzin-
nych zmaganiach ustalono 
wyniki zawodów. 
Bardzo dobrze spisały się dru-
żyny z terenu Gminy Gniewi-
no reprezentujące powiat wej-
herowski w kategorii męż-
czyzn i kobiet. 
Drużyna z OSP w Nadolu 
w składzie: Bartłomiej Kafka, 
Maciej Kamiński, Rafał Ka-
miński, Maciej Konstanski, 
Łukasz Ladach, Michał Pie-
niążek, Kacper Szykut, Prze-
mysław Wroński i Michał Zie-

ra, wśród 17 konkurujących 
zespołów wywalczyła II miej-
sce, ustępując tylko drużynie 
OSP Korzybie (pow. słupski, 
gm. Kępice). 
Druhny z OSP w Opalinie 
w składzie: Magdalena Bonk, 
Teresa Nazarow, Monika Mar-
czykowska, Lucyna Zapalska, 
Anna Szymikowska – Romej-
ko, Paulina Juszczak, Wero-
nika Malwinowicz, Zuzan-
na Reck i Magdalena Pesti-
lenc (zawodniczka rezerwo-
wa), które wśród 14 zespołów 
wywalczyły również II miej-
sce, rywalizowały równie uda-
nie ustępując jedynie drużynie 
z OSP w Karlikowie (pow. 
pucki, gm. Krokowa). 
Strażackie zmagania, mimo 
niesprzyjającej pogody, z uwa-
gą obserwowali m.in. prezes 
OW ZOSP RP Zygmunt Tom-
czonek, starosta wejherowski 
Gabriela Lisius, oraz wójto-
wie gmin: Zbigniew Walczak 

Sukces drużyn OSP 
Nadole i Opalino
GM. GNIEWINO | Historycznym sukcesem strażaków – ochotników z terenu gminy Gniewino  za-
kończyły się rozegrane w minioną niedzielę V Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn 
OSP województwa pomorskiego. 

z Gniewina i Adam Śliwicki 
z Krokowej.
Wojewódzkie Zawody Spor-
towo –Pożarnicze drużyn OSP 
odbywają się co 4 lata. Dodaj-
my, że w poprzednich, repre-
zentujący wejherowski powiat 
druhowie z OSP w Nadolu zaję-
li VI lokatę. Jak widać, poczy-
nili duże postępy od tamtego 
czasu, co zresztą przekłada się 
także na ich „zwykłą”, codzien-
ną działalność dla dobra gmin-
nej społeczności. 
(MOD)

RUMia | W minioną sobotę na hali Miejskiego Ośrodka 
sportu i Rekreacji odbyła się druga edycja „Rumskiej 
szafy Otwartej”, czyli wyprzedaży rzeczy z szaf, szafek 
i szuflad Rumian. 

Wydarzenie odbyło się pod patronatem burmistrza Michała 
Pasiecznego, a jego głównym organizatorem jest Stowarzy-
szenie Ludzi Aktywnych z Rumi. 
- Druga edycja Szafy swoim rozmiarem pozytywnie zasko-
czyła: była ponad setka wystawców. Można było kupić rzeczy 
naprawdę dobrej jakości, głównie ubrania, książki, zabawki, 
artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy oraz piękne 
rękodzieło. Już nie możemy się doczekać kolejnej edycji, a ta 
planowana jest na grudzień, przed Świętami Bożego Narodze-
nia. Mam nadzieję, że Szafa wpisze się na stałe w kalendarz rum-
skich imprez i rozwinie się tak, by jak najbardziej odpowiadać 
na potrzeby mieszkańców - mówi Małgorzata Klawiter-Piwo-
warska Prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych. 
W trakcie wydarzenia odwiedzający mogli nabyć także 
cegiełkę – kolorowankę na rzecz dzieci cierpiących podczas 
konfliktu w Syrii. W tej akcji stowarzyszeniu pomaga  parafia 
Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych, a partne-
rem jest UNICEF Polska i Rzecznik Praw Dziecka. 
Warto podkreślić, że rzeczy, których nie udało się sprzedać wy-
stawcy mogli przekazać na rzecz sklepu Dobry Uczynek w Rumi.

OTWORzyLi sWOJE szAfy
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W ramach imprezy można 
było podziwiać występy 
uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 i dzieci z przed-
szkola “Omnibusek”. Nadto 
strażacy zorganizowali 
pokazy swoich umiejętno-
ści. Organizatorzy imprezy 
zapewnili również mnóstwo 
atrakcji dodatkowych, 
w tym m.in. loterię fantową, 
liczne licytacje, ściankę 
wspinaczkową, dmuchane 
zjeżdżalnie i stoiska z watą 
cukrową. 
Festyn uświetnił występ ze-
społu Izzy Rockers. Imprezę 
Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe “TKS Reda – 
Ciechocino” zorganizowało 
przy współpracy z radnymi 
oraz Urzędem Miasta. Wa

POWiTALi JEsiEń
REDa | Oj działo się, działo. W Redzie Ciechocinie zorga-
nizowany został festyn pn. „Przywitanie jesieni”.
Fot. Michał Kaczmarek

OGŁOSZENIE  276/2018/DB
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zbliżający się wielkimi krokami koniec kadencji to do-
skonały czas do podsumowań. czy mijające cztery lata 
były dobrym okresem dla Redy?

To przede wszystkim ocenić powinni mieszkańcy, ale według 
mnie ta kadencja była wyjątkowo pracowita i bardzo owocna. 
Z punktu widzenia zadań, które przyjęliśmy do realizacji, był 
to czas dużych przedsięwzięć i działań, które zmierzają do dal-
szego rozwoju tkanki miejskiej. Przypomnę, że Reda powstała 
z połączenia trzech osad, w związku z czym pozbawiona była 
infrastruktury charakterystycznej dla przestrzeni miejskiej. 
Dzisiaj to rozwijające się miasto z dodatnim saldem migracji. 
Każdego roku przybywa około pięciuset mieszkańców, co po-
woduje, że obecnie na terenie Redy zameldowanych jest blisko 
25 tys. osób. Staramy się zapewnić im odpowiednie warunki 
do życia, edukacji i rozwoju. Dlatego systematycznie inwestu-
jemy w poprawę infrastruktury drogowej, modernizację i roz-
budowę bazy oświatowej oraz unowocześnienie przestrzeni 
rekreacyjno-sportowej. W ten sposób chcemy podnosić jakość 
życia mieszkańców. Stwarzamy też warunki do rozwoju różne-
go rodzaju usług i pomagamy podmiotom prywatnym w reali-
zacji ich inwestycyjnych zamierzeń. Dzięki dobrej współpracy 
z inwestorem prywatnym w mijającej kadencji na terenie Redy 
powstał między innymi jeden z najnowocześniejszych aqu-
aparków w Polsce. A w maju tego roku uruchomiliśmy na jego 
terenie nowoczesną filę Miejskiej Biblioteki Publicznej – me-
diatekę.    

co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie?
To, że z radnymi udaje nam się zgodnie pracować i dążyć do 
wspólnego celu, jakim jest rozwój Redy. Dzięki temu zrealizo-
waliśmy szereg wymagających przedsięwzięć inwestycyjnych, 
do których należy zaliczyć między innymi rozbudowę Urzędu 
Miasta, budowę ulicy Morskiej, wymianę tradycyjnego oświe-
tlenia ulicznego na nowoczesne lampy ledowe, czy też termo-
modernizację budynków użyteczności publicznej. To były bar-
dzo duże  projekty z udziałem środków zewnętrznych, których 
nie udałoby się zrealizować bez zgodnej współpracy na linii 
burmistrz-radni. Powodem do zadowolenia jest także wybu-
dowanie stadionu lekkoatletycznego z prawdziwego zdarzenia. 
Dumny jestem również z tego, że rośnie aktywność mieszkań-
ców przy realizacji różnego rodzaju zadań. Cieszymy się, że Re-
dzianie z chęcią włączają się w proces tworzenia budżetu oby-
watelskiego. Dzięki ich aktywności na terenie miasta przybywa 
miejsc przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku. Powstają 
nie tylko nowe place zabaw i plenerowe siłownie, ale też do-
posażane są istniejące obiekty rekreacyjne. Staramy się myśleć 
o potrzebach rożnych grup wiekowych. W celu wsparcia rodzin 
wielodzietnych realizujemy program „Rodzina na plus”. Z my-
ślą o seniorach powołany został Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
a w ramach aktywizacji ludzi młodych powołaliśmy Młodzie-
żową Radę Miasta.

Chcemy podnosić jakość 
życia mieszkańców Redy
O zrealizowanych przedsięwzięciach i planach inwestycyjnych z Krzysztofem Krzemińskim, burmistrzem Redy, rozmawia Anna Walk.

czego nie udało się do końca zrealizować? Jakie działania wy-
magają kontynuacji i zaangażowania ze strony urzędu Miasta?

Takim priorytetem na najbliższe lata są działania związane z roz-
budową naszych placówek oświatowych. Przybywa mieszkańców, 
w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na miejsca w szkołach. 
Zmiany wymusiła również reforma edukacji, która przywróciła 
ośmioletnie szkoły podstawowe. W planach mamy rozbudowę 
trzech placówek oświatowych. Niezbędne roboty prowadzone są 
już na terenie Szkoły Podstawowej nr 2. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że są to bardzo kosztowne i trudne działania, ale koniecz-
ne. Bardzo wymagającym wyzwaniem  jest budowa węzła inte-
gracyjnego przy dworcu PKP. To przedsięwzięcie, które m.in. ze 
względu na wysokie ceny oferowane dotychczas w przetargach, 
rusza z blisko dwuletnim opóźnieniem. Mamy jednak nadzieję, 
że inwestycja realizowana będzie teraz bez większych problemów 
i przesunięć w czasie. Będziemy również kontynuować działania 
związane budową i modernizacją dróg, w tym też utwardzaniem 
dróg gruntowych płytami IOMB. Przed nami również inwe-
stycje związane z rozbudową kanalizacji deszczowej. Powyższe 
działania będziemy chcieli realizować przy wsparciu ze środków 

zewnętrznych. Zamierzamy również rozbudować Miejski Dom 
Kultury, który obecnie funkcjonuje w budynku po byłej wymien-
nikowni cieplnej. Chcemy też kontynuować działania związane 
z realizacją programów prozdrowotnych. A wśród nich, między 
innymi, bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV.

zdecydował się Pan po raz kolejny ubiegać o fotel burmi-
strza. dlaczego?

Muszę przyznać, że nie była to łatwa decyzja, bo to ciężka i bar-
dzo wymagająca praca. Trzeba być dyspozycyjnym właściwie 
przez całą dobę i umieć sobie radzić praktycznie ze  wszystkimi 
sprawami dotyczącymi  mieszkańców. Są zatem plusy i minusy, 
ale przede wszystkim jest mnóstwo satysfakcji z bezpośrednie-
go wpływu kształtowanie naszego najbliższego otoczenia oraz 
kontaktu z ludźmi . Chcę kontynuować zadania, które już zo-
stały rozpoczęte i zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Razem 
z KWW Wspólna Reda do wyborów idziemy z hasłem „Odważ-
nie w przyszłość”, bo wiemy co i jak zrobić, aby mieszkańcom 
żyło się lepiej. Mamy nadzieję, że wyborcy po raz kolejny nam 
zaufają.

To ogólnopolski projekt edukacyjno-ekolo-
giczny zbiórki zużytych baterii oraz zepsute-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Jednocześnie „Zbieraj z klasą” jest największą 
kampanią recyklingową w Polsce. Klasy, które 
najbardziej angażują się w zbiórkę, wygrywają 
wyjątkowe nagrody.

EduKAcJA POPRzEz MuzyKĘ

Do udziału w projekcie warto przystąpić jednak 
nie tylko ze względu na atrakcyjne nagrody, 
ale i ochronę środowiska. W Fabryce Kultury 
uczniów namawiali do tego Mariusz Totoszko i 
Justyna Tomańska, którzy są ambasadorami ak-
cji „Zbieraj z klasą”. Popularny muzyk w sposób 
śpiewający przekonywał, że warto zbierać zuży-
ty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
- Staram się, aby ta lekcja ekologii nie była nud-
na – zapewnia znany wokalista. - W związku z 
tym robię wszystko po to, by przemycić trochę 
nauki nut, piosenek, śpiewu, a nawet motoryki. 

Myślę, że dzięki temu dzieci i młodzież łatwiej 
przyswajają wiedzę. 

WyciEczKi EduKAcyJNE i EKARTy

Akcja „Zbieraj z klasą” z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem wśród szkół 
i innych placówek edukacyjnych. W poprzed-
niej edycji projektu było ich już ponad 1500. 
Wspólnymi siłami uczniom i nauczycielom 
udało się zebrać prawie 24 tony zużytych bate-
rii i 74 tony zepsutego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.  
Już wkrótce do Redy w ramach projektu trafią 
pojemniki do zbiórki. Uczniowie mają szanse 
na cenne nagrody,  m.in. wycieczki edukacyj-
ne w kraju i za granicą oraz eKarty prezentowe. 
Szkoły będą zbierały punkty zgodnie z zasa-
dą, że 1kg oddanych baterii to 1 punkt, a 1 kg 
sprzętu to 0,5 punktu. Za zgromadzone punkty 
placówki oświatowe otrzymają nagrody gwa-
rantowane.  Anna Walk

Mariusz Totoszko zachęcał do recyklingu
REda | To była nietypowa i bardzo muzyczna lekcja ekologii. W Fabryce Kultury Mariusz Totoszko wraz 
z Justyną Tomańską zachęcali uczniów do udziału w projekcie „Zbieraj z klasą”.
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Pellet (pelet) to nowocze-
sna, ekonomiczna i ekolo-
giczna alternatywa tradycyj-
nych paliw stosowanych do 
ogrzewania domów mieszkal-
nych, pomieszczeń, zakładów 
produkcyjnych i usługowych. 
Z powodzeniem zastępuje 
koks, węgiel i miał węglowy, 
gaz oraz olej opałowy. W Pol-
sce z roku na rok zyskuje na 
popularności. Na rosnący 
popyt odpowiedziało przed-
siębiorstwo U Witka Nowo-
czesna Technika Grzewcza 
i Sanitarna z siedzibą w Lu-
zinie. 

bOgATA OfERTA

- Z obserwacji rynku za-
uważyliśmy, że w naszym 
powiecie brakuje firmy, któ-
ra jest w stanie zaoferować 
szeroki wybór pelletu, a tak-
że jego transport i sprawną 
obsługę – wyjaśnia Witold 
Breska, właściciel firmy. - 
Dlatego już cztery lata temu 

poszerzyliśmy swoją ofertę 
o handel opałem, a konkret-
nie pelletem. Teraz dodatko-
wo stworzyliśmy Centrum 
Pelletu, w którym osoby za-
interesowane zakupem tego 
opału mogą znaleźć dosto-
sowany do swoich potrzeb 
produkt.

W ofercie firmy U Witka 
znajdują się wysokiej jako-
ści produkty renomowanych 
marek, tj. Biomasa Partner 
Group, Stelmet czy Poltarex 
o różnych klasach w zależno-
ści od potrzeb klienta. Dzięki 
temu, że przedsiębiorstwo 
specjalizuje się w sprzedaży 
pelletu, opał oferuje klientom 
w atrakcyjnych cenach. 

dOsTĘPNOŚć 
PROduKTóW 

Centrum pelletu znajduje 
się przy ul. Prostej 1 w Luzi-
nie. Opał magazynowany jest 
w nowo powstałej hali, która 
spełnia wszystkie niezbędne 

normy. Firma zapewnia sta-
łą dostępność produktu oraz 
szybkie terminy realizacji za-
mówień. Nowy jest nie tylko 
magazyn, ale i odnowiony 
został również sklep, który 
jednocześnie pełni funkcję 
głównej siedziby przedsię-
biorstwa. Wszystko po to, aby 
klient, korzystający z oferty 
firmy U Witka, mógł doko-
nywać transakcji w bardziej 
komfortowych warunkach.

- Sprzedaż prowadzimy na 
terenie całego województwa 
pomorskiego. Służymy fa-
chowym doradztwem tak, 
aby klient miał pewność do-
brego wyboru zarówno pod 
względem jakościowym, jak 
i cenowym  – zapewnia Wi-
told Breska. - Jesteśmy firmą, 
która działa na rynku już od 
dwudziestu lat. Wszystko to, 
co robimy, zmierza do tego, 
aby klient był zadowolony 
z naszych usług i z chęcią do 
nas wracał – podsumowuje. 
WA

Nowe Centrum Pelletu w Luzinie
Potrzebujesz pelletu z dostawą na miejsce? Stawiasz na wysoką jakość oraz sprawdzone i bezpieczne produkty? Cenisz fachowość obsługi? 
Koniecznie skorzystaj z oferty firmy U Witka, która dysponuje najszerszym w regionie asortymentem peltetu. 

Sprawna dostawa: 
Transport w promieniu 15 km  •	
- GRATIS
Transport powyżej 15 km   •	
- do uzgodnienia 
Dostawa samochodem   •	
z windą towarową. 

Dlaczego U Witka?
Firma dysponuje szeroką ofer-
tą czołowych producentów pel-
letu. Dodatkowo gwarantuje ca-
łoroczną dostępność produktu 
i krótkie terminy realizacji zamó-
wień. Świadczy też usługi trans-
portu zakupionego towaru. Nie 
bez znaczenia jest profesjonalna 
obsługa, która doradzi i pomoże 
wybrać odpowiednie produkty. 

Zalety pelletu:
niska emisja CO2 podczas •	
spalania 
stanowi odnawialne źródło •	
energii 
spalanie odbywa się w bez-•	
obsługowych kotłach 
pakowany w wygodne, mocne •	
i czyste worki o masie 15 kg, 
które umożliwiają czyste oraz 
łatwe przechowywanie
z 1 tony pelletu powstaje po •	
spaleniu około 4 kg popiołu, 
po spaleniu takiej samej ilo-
ści węgla lub miału otrzymu-
jemy prawie tyle samo żużlu 
i popiołu do wyniesienia 
dostępność i łatwość zakupu, •	
komfort, czystość oraz wygo-•	
da podczas transportu i sto-
sowania
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Naszej Koleżance

MARLENIE 
ZIÓŁKOWSKIEJ

składamy wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

TATY
Kazimierz Okrój

Przewodniczący  Rady Miejskiej 
wraz z Radnymi   

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

OBWiEsZCZENiE
PREZYDENta Miasta WEJHEROWa

W sPRaWiE PRZEPROWaDZENia POWsZECHNEJ aKCJi DERatYZaCJi

Na podstawie § 37 w związku  z § 35 i § 36 Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Wejherowa -  Uchwała Nr Viik/XV/174/2015 Rady Miasta Wejherowa 
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-
renie miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 32)  Prezydent Miasta 
Wejherowa zarządza:

§ 1
W okresie od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na 
terenie Miasta Wejherowa.

§ 2
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażo-
ne bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Mia-
sta Wejherowa, dotyczy to:

zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),•	
budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,•	
pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, •	
piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,
urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.•	

§ 3
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, spół-
dzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej i właściciele nieruchomości władający 
obiektami wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję deratyzacji na własny koszt w spo-
sób i w formie właściwej dla tego typu czynności.

§ 4
1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny na-
kładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia. 
Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.
2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji od-
padów i innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem człowieka, 
a w szczególności odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni.

§ 5
1. trutkę należy wyłożyć w dniach od 1 października do 8 października 2018 r. i pozosta-
wić do dnia 26 października 2018 r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie. 
W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.
2. W dniach od 29 października do 31 października 2018 r. należy zebrać pozostałe trut-
ki oraz padłe gryzonie. 
3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.

§ 6
Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepi-
sami o wykroczeniach.

§ 7
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie.

      PREZYDENt Miasta WEJHEROWa
      KRZYsZtOF HiLDEBRaNDt

Wyciąg z ogłoszenia starosty Wejherowskiego
o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność skarbu Państwa

Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej 

oraz katastru nieruchomości

KW GD1W/00045605/5
Miasto Wejherowo, obręb 15,  działka nr 473/2

Powierzchnia nieruchomości 312 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest  przy ul. Przebendow-
skiego,  posiada dostęp do drogi publicznej, zabu-
dowana budynkiem gospodarczym o pow. 18 m2. 
Działka w kształcie prostokąta, teren płaski, ogro-
dzony, zagospodarowany, porośnięty trawą oraz 
pojedynczymi drzewami i krzewami. W południo-
wo-wschodnim narożniku działki znajduje się szaf-
ka energetyczna. W przyległej ulicy przebiega sieć 
energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
teletechniczna oraz gazowa.

Cena wywoławcza 105 000,00 zł
(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT)

Wysokość wadium 10.500,00 zł

termin i miejsce przetargu 8 listopada 2018 r. o godz. 10.00
w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie,

ul. 3 Maja 4, sala nr 08

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została została wywieszona na tablicy ogłoszeń Sta-
rostwa Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz  na stronie 
internetowej www.bip.powiat.wejherowo.pl i www.powiatwejherowski.pl.

informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 
3 Maja 4, II piętro, pokój 229 lub pod nr tel. 58 572-94-78.

Nawet ulewny deszcz nie prze-
szkodził harcerzom w corocz-
nej uroczystej inauguracji roku 
harcerskiego, jaka odbyła się 
w Wejherowie. 
- Co roku spotykamy się na 
takiej uroczystej inauguracji 
– wyjaśnia pwd. Małgorzata 
Woźniak z Hufca Wejherowo 
im. Partyzantów Kaszubskich 
Związku Harcerstwa Polskie-
go. - W tym roku równocześnie 
bierzemy udział w ogólnopol-
skiej akcji „Mamy moc”. Akcja 
została zorganizowana, aby 
z jednej strony upamiętnić 100-
lecie powstania Związku Har-
cerstwa Polskiego, a z drugiej 
zaprezentować harcerzy wśród 
naszych środowisk. Chcemy 
być widoczni w społeczeństwie. 
Dlatego na inaugurację wybra-

liśmy to miejsce, czyli Plac Ja-
kuba Wejhera w centrum sto-
licy powiatu. Ludzie widzą nas 
wprawdzie na różnych uroczy-
stościach religijnych czy patrio-
tycznych, ale przecież nie tylko 
do tego ogranicza się nasza co-
dzienna działalność. 
Harcerze przygotowali więc 
punkt medyczny, przy którym 

można było dowiedzieć się, 
jak należy udzielać pierwszej 
pomocy, oraz punkt żeglarski. 
Każdy mógł podejść, porozma-
wiać i dowiedzieć się, czym har-
cerze się zajmują i co dzieje się 
na zbiórkach. Była to też forma 
zachęcenia osób, które nie są 
harcerzami, do wstąpienia do 
ZHP.  /raf/

Harcerze zainaugurowali kolejny rok
WEJHEROWO | Uroczysty apel na Placu Jakuba Wejhera oraz stoiska, na których prezentowano 
zakres działalności drużyn harcerskich – tak wejherowscy harcerze rozpoczęli kolejny rok. 

OGŁOSZENIE                                                          272/2018/DB

OGŁOSZENIE  243/2018/DB

OGŁOSZENIE  269/2018/DB
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NIERUCHOMOŚCI

sPRzEdAM

sPRzEdAM działkę ogrodniczą, tel. 538 443 446

sPRzEdAM działki budowlane w Gościcinie 
o pow. 616 i 700 m., tel. 692 709 330

sPRzEdAM działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wej-
herowo, tel. 513-005-898  

sPRzEdAM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej Góry, do mo-
rza ok. 3 km, tel. 793 903 536

sPRzEdAM działki budowlane w Żukowie pow. 0d 
890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwardzona 
kostka polbruk. Cena 150zł/m2, tel. 787 634 165

WyNAJMĘ

WyNAJMĘ mieszkanie, 40m2, piwnicę plus ko-
tłownię, 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, długo-
terminowa umowa, tel. 665 117 489

KuPiĘ

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

www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 14 września 2018OGŁOSZENIA 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.

REKLAMA                                                           393/2017/DB

REKLAMA                  33/2018/RL

Firma - Warsztat 78 
POszuKuJE MEcHANiKA 

sAMOcHOdOWEgO 
w Wejherowie, 

tel. 505 495 349
e-mail: stanislawklecha@op.pl

REKLAMA                  49/2018/DB

REKLAMA                  107/2018/DB

POsZUKiWaNY 
KOLPORtER GaZEt!
OBOWiĄZKi:
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało regularne 
rozwożenie i doręczanie gazet w obszarze powiatów: wej-
herowskiego, kartuskiego, puckiego, lęborskiego.

WYMaGaNia:
Prawo jazdy kat. B.•	
Oczekujemy rzetelności w pracy i sumiennego  •	
wykonywania powierzonego zadania.
Umiejętności podstawowej orientacji w terenie.•	
Znajomość topografii wymienionych powiatów.•	
Komunikatywność, otwartość, wysoka kultura  •	
osobista, punktualność.

OFERUJEMY:
Pracę w stabilnej firmie.•	
Stałe zatrudnienie.•	

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 796-600-155

Redakcja Expressy
ul. Gniewowska 7, Wejherowo

MOTORYZACJA

sPRzEdAM

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, 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

zATRudNiĘ malarza, tel. 697 579 871

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

PROfEsJONALNA fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, 
tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

siNgLE 33l. modelowy typ urody, szukam Pani 25-
55l., miłej sponsorki, Sopot, Sven, tel. 574 797 077

szuKAM dziewczyny do 30 lat, do związku. Ja 
mam 27, 780 027 813

PANi lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, pozna 
pana do lat 68, bez nałogów, w celu stałego związ-
ku, z powiatu wejherowskiego, tel. 504 872 835

RÓŻNE

sPRzEdAM stolik RTV, kolor jasny, Wejherowo, tel. 
538 443 446

sPRzEdAM kuchenkę mikrofalowa, białą, 80 zł, 
Gościcino tel. 695 080 230 

sPRzEdAM piec co.+cw węglowy 25-30 KW, uży-
wany z komp., cena 700zl, tel. 501 743 727.

siANO, słoma w balotach, 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość transportu, tel. 
506 250 477

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porą-
bane, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

sPRzEdAM pojemnik na chleb, ładny, biały, owal-
ny 60zł, tel. 507 486 424

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

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

sPRzEdAM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobowy, 
tel. 607 291 564

sPRzEdAM piłeczki – breloczki z rzemieniem 
biało-czerwony oraz Arki Gdynia z niebiesko-żół-
tym, z zapięciem srebrnym karabińczyk, tel. 604 
947 489

REKLAMA  273/2018/DB

REKLAMA  192/2018/DB

REKLAMA  U/2018/RL
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W turnieju zespoły rywalizo-
wały w dwóch grupach. Repre-
zentanci naszego powiatu zaczę-
li występ od rozgromienia (9-0) 
powiatu kartuskiego, później 
padł remis w meczu z powiatem 
skarżyńskim, po czym powiat 
wejherowski trafił do dalszej 
fazy grupowej. Tam pierwszym 

rywalem była drużyna gminy 
Stężyca, z którą reprezentanci 
naszego powiatu nigdy jeszcze 
nie wygrali. Przełamali się tym 
razem, zwyciężając 3-1.

Czwartym przeciwnikiem 
powiatu wejherowskiego był 
zespół Urzędu Miasta Polanica 
Zdrój, który nie zawiesił po-

przeczki zbyt wysoko – padł 
wynik 17-2. Mimo wysokiego 
zwycięstwa, powiat wejherow-
ski nie zajął pierwszego miejsca 
(zadecydował bilans bramko-
wy) i trafił na samorządowców 
z Radomia oraz ubiegłorocz-
nego Mistrza Polski – Urząd 
Miasta Nowy Sącz. W meczu 

z radomianami padł wynik 3-3, 
a z Nowym Sączem nasz powiat 
przegrał 0-6. 

W meczu o piąte miejsce po-
wiat wejherowski zmierzył się 
ponownie z gminą Stężyca – wy-
grał ten mecz 5-0 i bezapelacyj-
nie zajął 5. miejsce w zakopiań-
skim turnieju. Tytuł Mistrza 

Polski Samorządowców 2018 
w piłce nożnej zdobyła druży-
na Miasta Nowy Sącz, drugie 
miejsce zajmuje powiat skarży-
ski, a trzecie powiat pszczyński. 
Królem strzelców został zawod-
nik powiatu wejherowskiego, 
Adam Miotk, który strzelił 18 
bramek.

Samorządowcy w czołówce 
Mistrzostw Polski
PIŁKa NOŻNa | Reprezentacja powiatu wejherowskiego złożona z pracowników jednostek samorządowych znajdujących się 
na terenie naszego powiatu zajęła piąte miejsce w X Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej.

56. Bieg Westerplatte przy-
ciągnął aż 3480 uczestników 
– jest to najwyższa liczba 
startujących w całej historii 
biegu. Zawodnicy z Wester-
platte wyruszyli w kierunku 
centrum Gdańska, zaś meta 
biegu zlokalizowana była przy 
Europejskim Centrum Soli-
darności. Uczestnicy mieli do 
pokonania 10 kilometrów.

Najszybszy okazał się Se-
bastian Wąsicki z Redy (Am-
bitious Runners Team). Do-
skonale kontrolował tempo 
biegu, nie pozwalając rywa-
lom zbliżyć się do siebie. Na 
mecie uzyskał czas 32:24. – 
Spełniło się moje marzenie, 
na które pracowałem 15 lat. 
Nie mogłem sobie wyobrazić 
piękniejszego rezultatu, jak 
zwycięstwo w tym jakże pięk-
nym, najstarszym ulicznym 
biegu w Polsce – powiedział 
po biegu redzianin.

Redzianin wygrał Bieg Westerplatte
BIEGI | Rekordowe pod względem frekwencji wydarzenie zakończyło się zwycięstwem Sebastiana Wąsickiego. 
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W Gnewinie zmierzyły 
się Stolem i Wikęd. Przez 
większość pierwszej poło-
wy było 0-0, dopiero w 39. 
minucie strzał Patoka dał 

prowadzenie gospoda-
rzom. Niedługo po prze-
rwie wyrownał Dąbrowski, 
ale w 55. minucie drugi gol 
Patoka znów wyprowadził 

sTOLEM LEPszy Od WiKĘdu
Na arenie Mistrzów odbył się pojedynek sąsiadów 
w tabeli, a w meczu Orkana padło aż 6 bramek.

na prowadzenie Stolem. 
Wynik w doliczonym czasie 
gry ustalił Tomasz Jeżowski. 
Stolem awansował na 7. 
miejsce w tabeli IV ligi, a Wi-
kęd spadł na 9. pozycję.
Orkan w Gdańsku stoczył 
bój z również grającym 
o utrzymanie Jaguarem. 
Trójmiejscy kibice zobaczyli 
ciekawy mecz, w którym 
padło aż 6 goli. Orkan może 
być zadowolony ze zdobyte-
go punktu – do 90. minuty 
przegrywali bowiem 2-3, 
więc strzelenie gola w doli-
czonym czasie gry uratowały 
zespół przed porażką. Dla 
Orkana strzelali Renusz, 
Żelezik i Melzer. Orkan jest 
na 16. miejscu w tabeli.
W sobotę Stolem zmierzy 
się na wyjeździe z GKS-em 
Kowale, Wikęd podejmie 
o 16:00 Pogoń Lębork, 
a Orkan w Redzie w tym sa-
mym czasie zagra z GKS-em 
Przodkowo.

Żółto-czerwoni nie zawie-
dli oczekiwań kibiców – 
już w pierwszym meczu 
zaprezentowali wysoki po-
ziom. Tytani szybko objęli 
prowadzenie, a później po-
większyli swoją przewagę 
i pierwszą połowę wygra-
li 18-8. W drugiej połowie 
nowy trener, Piotr Rembo-
wicz rotował składem i wa-
riantami gry, co nie prze-
szkodziło Tytanom na po-
większenie przewagi. Mecz 
zakończył się wynikiem 
32-19 dla wejherowian.
W sobotę o 19:00 w hali 
PZS nr 4 w Wejherowie 
zmierzą się z AZS UMK 
Toruń.

Wyjazdowa 
wygrana 
Tytanów
PIŁKa RĘCZNa | Wejhe-
rowscy szczypiorniści udanie 
rozpoczęli sezon 2018/2019 – 
wygrali z MOSiR-em Kętrzyn.
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W Lido di Jesolo odbyły się 
Mistrzostwa Świata w kick-
boxingu WAKO – najpoważ-
niejszej organizacji kickboxin-
gu, która zrzesza 128 państw 
z 5 kontynentów. We włoskiej 
miejscowości nieopodal We-
necji rywalizowało blisko 3000 
zawodników z całego świa-
ta, wśród nich ścisła czołów-
ka światowego kickboxingu 
w gronie kadetów (do lat 15) 
oraz juniorów (do ukończenia 
19-go roku życia).

Paulina Stenka została Mi-
strzynią Świata w kickboxingu 
juniorów w wadze do 70 kg 
w formule kick-light. W dro-
dze do Mistrzostwa pokonała 
bardzo silne przeciwniczki, 
Mistrzynie swoich krajów. Wy-
grała 4 walki, w tym 3 w formu-
le kick-light, kolejno: z Paulą 
Villar Sanchez (Hiszpania) 3:0, 
Robyn McDonnell (Irlandia) 
2:1 i Beatrice Casasco (Włoch) 
3:0.

- Wielkiej przygody z kick-
boxingiem i tylu pozytywnych 
emocji i przeżyć Paulinie nikt 
nie odbierze. Dziś cieszymy się 
wspólnie z tego wielkiego suk-
cesu, ale wiemy też, że jeszcze 
wiele przed Pauliną. Wierzymy, 
że mimo wyniku, uzyskanego 

Paulina Stenka Mistrzynią Świata!
KICKBOXING | Życiowe osiągnięcie zawodniczki Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego i GOSRiT-u Luzino.

kick-light, kolejno: z Paulą Villar 
Sanchez (Hiszpania) 3:0, Robyn 
McDonnell (Irlandia) 2:1 i Be-
atrice Casasco (Włoch) 3:0 – Do 
tej pory MŚ we Włoszech to moje 
największe osiągnięcie w sporto-
wej karierze. Wcześniej, bo rok 
temu zdobyłam dwa brązowe 
medale ME w Macedonii. Ten se-
zon miałam bardzo udany, gdyż 
sięgnęłam po dwa Puchary Świa-
ta – w Austrii oraz na Węgrzech, 
jednak to MŚ są najważniejsze. 
Dziękuję rodzinie, przyjaciołom 
oraz trenerowi za wsparcie i zaan-
gażowanie. Przy okazji zachęcam 
wszystkich do treningów kickbo-
xingu pod okiem trenera Rafał 
Karcz w Wejherowie i w Luzinie 
– powiedziała Mistrzyni Świata. 

Wejherowskie Stowarzysze-
nie Sportowe było we Włoszech 
reprezentowane również przez 
Zuzannę Kalbarczyk, obiecującą 
zawodniczkę z gminy Kębłowo. 
Nie dopisało jej jednak szczę-
ście – choroba, z którą zmagała 
się przez cały pobyt na mistrzo-
stwach, nie pozwoliła jej odnieść 
sukcesu na miarę jej możliwości.

Sukces jaki osiągnęł Paulina 
Stenka, jest największym osią-
gnięciem w historii Wejherow-
skiego Stowarzyszenia Sporto-
wego.

w Jesolo Lidio, Paulina nadal bę-
dzie pracować nad sobą i dosko-
nalić się. Już w 2019 roku Pauli-

nę czekają nowe wyzwania, tym 
razem w gronie seniorów! - pisze 
Wejherowskie Stowarzyszenie 

Sportowej na swojej stronie.
Mistrzostwo Świata jest uko-

ronowaniem wieloletniej pracy 

młodej zawodniczki. Podczas 
Mistrzostw Świata Paulina wy-
grała 4 walki, w tym 3 w formule 

OGŁOsZENiE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu 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 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

dla obszaru położonego w Rumi 
Uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXVC/247/2016 

z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref A5.U i A7.UO

w dniach od 05.10.2018 r. do 26.10.2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w go-
dzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. In-
formacje o w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wy-
kazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwią-
zaniami w sali nr 203 tut. Urzędu w dniu 09.10.2018 r. o godzinie 15.00

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
09.11.2018 r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Na dystansie MAXI najlepsi 
zawodnicy to: Tomasz Repiński 
(Ase Trek Gdynia) i Aleksandra 
Zabrocka (MLKS Baszta Bytów). 
Patronat honorowy nad zawoda-
mi objął Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.

Niesprzyjające pogoda nie od-
straszyła rowerzystów, którzy do 
pokonania mieli jeden z dwóch 
dystansów: MINI o długości 
około28 kmlub MAXI ok.56 
km! Z zawodnikami spotkali się 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa i jego zastępca Arka-
diusz Kraszkiewicz.

Dystans MINI należał do To-

masza Rzeszutka (Klub Kolarski 
Lew Lębork) i Moniki Kulling 
(Klif Team).

Na dystansie Maxi zwyciężył 
Tomasz Repliński (Ase Trek Gdy-
nia), drugie miejsce zajął Michał 
Bogdziewicz (Apteka Gemini), 
a trzecie - Przemysław Ebertowski 
z klubu ASE Trek Gdynia.

Najszybszą kobietą na tym 
dystansie była Aleksandra Za-
brocka (MLKS Baszta Bytów), 
drugie miejsce zajęła Agniesz-
ka Patoka (ASE Trek Gdynia), 
a trzecie miejsce na podium 
przypadło Kindze Tomaszew-
skiej (FTI Racing Team).

Na dystansie MINI najszybszym 
zawodnikiem był Tomasz Rzeszu-
tek (Klub Kolarski Lew Lębork). 
Drugie miejsce zajął Radosław 
Rocławski (MLKS Baszta Bytów). 
Trzeci na metę dojechał Piotr Po-
lus (wysepka.pl).

W rywalizacji pań na dystansie 
MINI najlepsza była Monika Kul-
ling, druga na linii mety zameldo-
wała się Ewelina Cywińska (FTI 
Racing Team), a trzecie miejsce 
na podium zajęła Katarzyna Gro-
chowska (GK STG).

Kolejne etapy jesiennej edycji te-
gorocznego cyklu zapowiadają się 
niezwykle emocjonująco! /raf/

Garmin MTB Series
WEJHEROWO | Ponad 400 zawodników wzięło udział w inauguracyjnym etapie tegorocznego cyklu 
Garmin MTB Series, który w minioną niedzielę został rozegrany w Wejherowie.

Fo
t. 

UM
 W

ejh
er

ow
o

OGŁOSZENIE  278/2018/DB



Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

WKS GRYF 
WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

 

Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na TvcOM.PL

MEczE 
gRyfA W PPv

Przez pierwsze pół godziny 
brakowało większych emocji 
pod obiema bramkami i wy-
dawało się, że kibice na Wzgó-
rzu Wolności będą świadka-
mi wyrównanego spotkania. 

Ostatni kwadrans pierwszej 
połowy diametralnie zmienił 
jednak sytuację. W 31. minu-
cie Tomasz Zając ograł obrońcę 
i z kilkunastu metrów precyzyj-
nie uderzył po ziemi, otwiera-

jąc wynik spotkania. Niedługo 
potem Stomil zdobył drugiego 
gola – po dośrodkowaniu So-
łowiej tak dobrze uderzył pił-
kę głową, że ta przelobowała 
stojącego w bramce Wiesława 

Gryf za burtą 
Pucharu Polski
PUCHaR POLSKI | Krótko trwała przygoda Gryfa w pucharze. W Wejherowie 
lepszy okazał się Stomil Olsztyn, który awansował do kolejnej rundy.

Ferrę i wpadła do bramki. Jeszcze 
przed przerwą padł trzeci gol dla 
gości. Niepilnowany Tomasz Za-
jąc z bliska wykończył dogranie 
z lewego skrzydła. Do szatni Gryf 
zszedł ze stratą trzech goli.

Nadzieje na odmianę losów me-
czu dałby szybko zdobyty przez 
żółto-czarnych gol. Ten padł w 57. 
minucie – rzut karny pewnie wy-
korzystał Krzysztof Wicki, dając 
szanse Gryfowi. Stomil wciąż 
prowadził dwiema bramkami, 
a obrona zespołu z Olsztyna nie 
pozwalała gospodarzom na zbyt 
wiele. Gryf nie zdołał strzelić 
kolejnych bramek, a w końcówce 
meczu czerwoną kartkę dostał 
Adrian Liberacki. Stomil wygrał 
w Wejherowie i awansował do 
1/16 finału Pucharu Polski. Gryf 
podobnie jak przed rokiem, za-
trzymał się na 1/32.

gRyf WEJHEROWO 
– sTOMiL OLszTyN 1-3

Wicki 57’k – Zając 31’, 43’, 
Sołowiej 37’

gRyf: Ferra – Sikorski, Gul-
czyński (46. Niciński), Chwa-
stek, Rogalski, Wicki, Goerke, 
Kołc, Włodyga, Liberacki, Ko-
ziara (67. Czychowski) 

sTOMiL: Leszczyński – Mosa-
kowski, Dzięcioł, Głowacki, Za-
jąc (90. Serbintowicz), Sołowiej, 
Mętlicki (72. Śledź), Dziemido-
wicz, Jegliński, Tanchyk, Wa-
siak (77. Szramka)
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W niedzielę żółto-czarni roze-
grają drugi w ciągu kilku dni mecz 
na Wzgórzu Wolności. W pierw-
szym nie wykorzystali atutu wła-
snego boiska i odpadli z Pucharu 
Polski. Dotychczas jednak Gryf 
dobrze radzi sobie w Wejherowie 
i to może stanowić jego przewagę 

w najbliższym meczu.
Podobnie jak to, że rywal Gryfa, 

GKS Bełchatów (7. miejsce w tabe-
li), swój pucharowy mecz rozegrał 
w środę, a do tego zmuszony był 
rozegrać dogrywkę oraz serię rzu-
tów karnych (ostatecznie wygraną 
z Garbarnią Kraków). Dodając do 

Bój o kolejne punkty
II LIGa | Gryf ma wciąż przed sobą sporą część rundy jesiennej. Chcąc 
uratować się przed strefą spadkową, musi wrócić do zwycięstw.

tego to, że piłkarze GKS-u będą 
musieli przejechać przez 2/3 Pol-
ski, można by oczekiwać, że to 
Gryf będzie bardziej wypoczętym 
zespołem. Szerszą kadrę posia-
da jednak zespół z Bełchatowa i z 
tego atutu skorzystał, wystawiając 
w Pucharze Polski na pół rezerwo-
wy skład. Żółto-czarni nie powin-

ni więc zbytnio liczyć na słabość 
rywala, tylko spróbować sobie 
przypomnieć energię i zacięcie z 
pierwszych meczów sezonu, które 
dały im tak dobre wyniki na starcie 
sezonu. Wtedy sprawdzi się chętnie 
powtarzana przez kolejnych trene-
rów Gryfa prawda, że w II lidze 
każdy zespół jest do ogrania.

gRyf WEJHEROWO – gKs bEłcHATóW 
niedziela, 30 sierpnia, 15:00

Już w 6 minu-
cie Gryf mógł 
objąć prowa-
dzenie – błąd 
obrońców 
Ruchu sprawił, 
że w sytu-
acji sam na 
sam znalazł 
się Paweł 
Czychowski. 
Górą okazał 
się bramkarz 
gospodarzy, 
Kamil Lech. 
W 20. minucie 
gospodarze 
zdobyli gola 
– podykto-
wana została 
„jedenastka”, 

którą pewnie 
wykorzystał Kędziora. Niedługo później Gryf miał swoją 
szansę po dośrodkowaniu w pole karne, ale strzał wślizgiem 
był minimalnie niecelny. Choć jeszcze po jednej okazji mieli 
Ruch i Gryf to wynik do przerwy pozostał bez zmian.
W pierwszych minutach drugiej połowy oba zespoły miały 
swoje szanse, jednak albo brakowało celności, albo górą 
byli obrońcy, później jedni i drudzy próbowali ataków, ale 
dopiero w 83. minucie zmienił się wynik – po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego piłkę do siatki skierował Sikorski. Tuż 
przed upływem 90 minut Ruch miał „piłkę meczową”, lecz 
główka Balickiego minęła bramkę. W doliczonym czasie gry 
nie padły już żadne bramki.

zAciĘTy MEcz 
W cHORzOWiE

RucH cHORzóW - gRyf WEJHEROWO 1-1

Kędziora 20’k – Sikorski 83’

RUCH: Lech – Duriska, Obst, Kulejewski, Bartolewski – 
Kowalski, Urbańczyk, Walski (78.Sikora), Podgórski (75.
Nowakowski) – Balicki, Kędziora

GRYF: Leleń – Brzuzy, Gulczyński, Liberacki, Goerke – Chwa-
stek, Ryk (78.Bury), Koziara (71.Rogalski), Sikorski, Włodyka 
– Czychowski (89.Machol)

Gryf nie wystraszył się 14-krotnego Mistrza 
Polski i po wyrównanym spotkaniu wywiózł 
ze Śląska cenny punkt.
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