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Wybory 2018
W niedzielę 21 października odbędą się wybory samorzą-
dowe. Jeśli niezbędną będzie druga tura, by wyłonić bur-
mistrza, wójta bądź prezydenta, to kolejne głosowanie 
przeprowadzone zostanie dokładnie dwa tygodnie póź-
niej, czyli 4 listopada.  Przypominamy najważniejsze in-
formacje, o których każdy głosujący powinien wiedzieć. 
Wybierać będziemy radnych do sejmiku woje-
wódzkiego, rady powiatu, rady gminy oraz bur-
mistrza bądź wójta. Oznacza to, że głosujący 
otrzyma cztery karty do głosowania. Wszyst-
kie będą białe, choć na każdej z nich nazwiska 
kandydatów będą oznaczone innym kolorem. 
I tak np. kiedy wybierać będziemy wójta, bur-
mistrza bądź prezydenta, to ich nazwiska znaj-
dować się będą na różowym tle (wskazujemy 
tylko jedno nazwisko), radnego do rady gmi-
ny – szarym tle, powiatu – żółtym i sejmi-
ku wojewódzkiego – niebieskim. W trzech 
ostatnich przypadkach też wskazujemy jed-
no nazwisko, a jeśli kandydat jest tylko je-
den, to zaznaczamy znakiem „x” okienko 
„TAK” lub „NIE”. Obecnie „x” oznacza co 
najmniej dwie linie, które przecinają się 
w obrębie kratki. Jeśli ktoś zakreśli złą ru-
brykę, nie będzie mógł tego poprawić – 
komisja nie ma prawa wydać wyborcy ko-
lejnej karty do głosowania. Lokale wy-
borcze czynne będą od godz. 7 do 21.

MIEJSCE
na Twoją

REKLAMĘ
660 731 138

Kiedy i jak głosować?
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Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

RUMiA | za mało powietrza w opo-
nach, niedokręcona śrubka czy 
poluzowany łańcuch – te i podobne 
drobne usterki nie powinny już być 
problemem dla osób poruszających 
się po Rumi. 

W mieście zagościły całoroczne stacje 
naprawcze, dzięki którym każdy może 
skorzystać z pompki oraz zestawu pod-
stawowych narzędzi. 
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
nie tylko z myślą o rowerzystach, ale 
i posiadaczach wózków dziecięcych 
oraz inwalidzkich. Stacje naprawcze są 
całoroczne – będą cyklicznie konserwo-
wane, dzięki czemu mogą służyć miesz-
kańcom oraz gościom bez względu na 
warunki pogodowe.
Stacje można znaleźć w czterech 
lokalizacjach: ul. Starowiejska (dworzec 
kolejowy), Dębogórska (MOSiR Rumia), 
ul. Gdańska/Częstochowska (rondo 

rotmistrza Witolda Pileckiego), a także 
ul. Dąbrowskiego/Piłsudskiego (sanktu-
arium). Każdy punkt jest monitorowany.
Łączny koszt pojedynczej stacji, wraz 
z montażem, to około 2 tysiące złotych. 
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest 
radna powiatowa Ewa Pasieczna. 
Realizacja inwestycji stała się możliwa, 
dzięki wsparciu finansowemu lokalnych 
fundatorów.

CAłoRoCznE stACjE nApRAwCzE
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Na wrześniowej sesji redzcy 
radni podjęli uchwałę o udzie-
leniu spółce Szpitale Pomorskie 
dotacji celowej w wysokości 20 
tys. zł. Powyższe środki, które 
w całości pochodzą z budżetu 
miasta, mają zostać przezna-
czone na zakup  aparatu USG 
dla Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej Szpitala Spe-
cjalistycznego w Wejherowie. 
Oficjalne podpisanie umowy 

o przekazaniu dotacji odbyło się 
w poniedziałek. W spotkaniu, 
które zorganizowano w Urzędzie 
Miasta, uczestniczyli przedsta-
wiciele spółki Szpitale Pomor-
skie i burmistrz Krzysztof Krze-
miński. 

- Wszyscy wiemy, jak długa jest 
lista potrzeb wyposażenia placó-
wek medycznych – mówi Andrzej 
Zieleniewski, wiceprezes zarządu 
Szpitali Pomorskich. – W tej chwi-

li najpilniejsze jest doposażenie 
placówki w nowoczesny sprzęt 
diagnostyczny. W szczególnych 
warunkach pracy Oddziału Chi-
rurgii Ogólnej i Onkologicznej 
niezbędny jest całodobowy do-
stęp do aparatury USG.

Warto zaznaczyć, że nie jest 
to pierwsza pomoc przekazana 
przez redzki samorząd dla wej-
herowskiego szpitala. W latach 
2014 – 2018 Reda przekazała 

lecznicy dotacje o łącznej warto-
ści 136 tys. zł. 

- Nie wyobrażam sobie, aby-
śmy mogli nie dofinansowywać 
działalności szpitala, w którym 
leczą się nasi mieszkańcy – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. – Kwoty są różne, w za-
leżności od naszych możliwości 
w danym roku budżetowym, lecz 
zawsze staramy się zarezerwo-
wać środki na ten cel. WA

Dotacja z miasta dla szpitala
Reda | Pacjenci Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wejherowskiego szpitala będą korzystać z no-
wego sprzętu. Aparat do USG zakupiony zostanie z pieniędzy, które lecznica otrzyma z budżetu Redy. 
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O prowokacyjnym haśle „Wolności w Samo-
rządzie” mówi Marcin Kamień, prezes okręgu 
gdyńsko-słupskiego partii „Wolność” i kandy-
dat KWW „Wolność w Samorządzie” do Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego w okręgu nr 2. 

SKąd taKie haSłO WaSzegO KOMitetu?
- Spowodowane to jest brakiem transparentności i jawności 
w życiu publicznym. Ludzie nie są świadomi, jak ciężko wydo-
stać z samorządu lub instytucji państwowej informację - ja-
kąkolwiek - czy to dotyczące finansów, zatrudnienia czy mie-
nia publicznego. Urzędnicy, zwłaszcza, gdy pytamy o rzeczy 
problematyczne dla nich staną okoniem i zdawkowo spra-
wę starają zamykać się zaklęciem, że wnioskowana informa-
cja jest informacją przetworzoną - czyli taką, która wymaga 
“znacznego zaangażowania urzędnika i analitycznej pracy”.

MOże tO RzeczyWiście Obciążenie PRacy uRzędu?
- Niestety nie. Praktyka pokazuje, że zeskanowanie poje-
dynczych faktur już jest traktowane jako informacja prze-
tworzona.  Nie ma tu mowy o  „pracy analitycznej”. Zresz-
tą kto mnie zna, ten wie, że od zawsze wspominam o Pu-
blicznym Rejestrze Umów i tego się trzymam jako funda-
ment jawności w życiu publicznym. 

cO tO taKiegO?
- Krótko mówiąc to spis wszystkich umów urzędu, któ-
rych konsekwencją są wydatki urzędników. Wydatki są 
różne: od zakupów art. biurowych, ciastek czy kawy, po 
opłacanie zewnętrznych usług czy wreszcie zatrudnianie 
na umowę zlecenie czy zamówienia z wolnej ręki. Nieste-
ty, ale tą drogą bardzo często wyprowadzane są pieniądze 
“dla swoich”. I trzeba położyć temu kres! 

cO PROPOnujecie dla WOjeWództWa?
- Szereg rozwiązań, które długofalowo mają dźwignąć 
nasz region i Kaszuby.

KOnKRety?
- Najważniejsze to dynamiczny rozwój sieci dróg, linii 
kolejowych i dróg śródlądowych. Dla mnie priorytetem 
jest wykonanie Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trój-
miejskiej OPAT w pierwotnym, pełnym założeniu. Nie 
godzę się na to, aby przerzucać korki wakacyjne z uj-
ścia obwodnicy w Gdyni Chylonii do Władysławowa, bo 
jak pokazuje praktyka we Władysławowie latem będzie 
jeszcze gorzej, a na trasie Gdynia-Wejherowo niewie-
le się polepszy.  Sfinalizowano trzy etapy Trasy Kaszub-
skiej - to dobra wiadomość, ale w mojej ocenie niewie-
le pomoże. Trasa ta pomoże jedynie  przerzucając tran-
zyt w okolice Strzebielina. A wystarczy spojrzeć na dro-
gę Gdynia - Wejherowo zarówno z kierunku ul. Morskiej 
i Hutniczej - gdzie większość to osobowe samochody na 
lokalnych tablicach rejestracyjnych. Co gorsze, z Tra-
sy Kaszubskiej jedyny “spust” zjazdowy do Wejherowa 
w okolicy Szemuda spowoduje, że mieszkańcy mojego 
miasta i dalej gmin Krokowa i Choczewa będą drogą wo-
jewódzką nr 218 wjeżdżać do Wejherowa w samym cen-
trum jeszcze bardziej blokując miasto. Wejherowo NI-
CZYM sobie nie zasłużyło na takie traktowanie.

ale Raczej bRaK PeRSPeKtyWy finanSOWej OPat 
na całą inWeStycję?

- Tak, to prawda. Dlatego postulujemy przygotowanie 
specustawy rządowej dla pomorskiego, aby zapewnić 
stabilne finansowanie rozwoju aglomeracji trójmiejskiej 
i szerzej Kaszub. Będziemy za nią stanowczo lobbować. 
Podobnie z obiecaną jeszcze przez premiera Tuska trasą 
S6 do Słupska - to absolutne minimum. Dodatkowo pilne 
remonty dróg wojewódzkich, które sprawnie mają łączyć 
powiaty kaszubskie z metropolią. No i usprawnienie połą-
czeń kolejowych. Jedno z najistotniejszych to powrót ko-
lejki SKM na tory do Słupska. 

cO jeSzcze chcecie zaPROPOnOWać MieSzKańcOM 
POMORSKiegO? 

- Baczne przyglądanie się planom budowy elektrowni 
atomowej. Dochodzą mnie słuchy, że w rejonie Gminy 
Krokowa przebiega styk dwóch płyt tektonicznych, a ob-
szar jest aktywny sejsmicznie. I tu znów wraca hasło: 
idziemy patrzeć IM na ręce. Chciałbym z poziomu sejmi-
ku obserwować ten proces. Z tego co do mnie dochodzi, 
nad rzeką Piaśnicą, która służy malowniczym spływom 
kajakowym zaplanowano przebieg rur systemu chło-
dzenia nowej elektrowni tworząc po obu jej stronach 
pas niedostępny dla postronnych osób. Projekt polskiej 
elektrowni atomowej, wg NIK, kosztował blisko 900 mln 
zł i... nic nie wiemy. Gdzie ma powstać, na jakich zasa-
dach. Za to mamy Zarząd, który cały czas pobiera niema-
łe pieniądze. Docelowo ostatnie wyliczenia pokazują, że 
trzeba będzie wydać na nią 75 mld zł! Polska nie ma ta-
kich pieniędzy. Ale deficyt energii jest i potrzebujemy 
tej inwestycji. Postulujemy bardzo duży nacisk na Odna-
wialne Źródła Energii - przede wszystkim niskospadowe 
turbiny wodne czy fotowoltaika. 

eKOlOgia jeSt dla WaS RóWnież Ważna?
- Oczywiście! Środowisko naturalne pomorskiego to wi-
zytówka turystyczna regionu. Chcemy poczynić starania, 
aby oczyścić Zatokę Gdańską z tykających bomb, jakimi 
są pozostałości chemikaliów z czasów II Wojny Świato-
wej. Również problem jest z zanieczyszczeniem jezior 
w Kartuzach - tam również chcemy interweniować. 

- SKORO już jeSteśMy PRzy eKOlOgii i śROdOWi-
SKu natuRalnyM. cO ze SMOgieM?

- Tak, to problem. Zza zachodniej granicy dochodzą nas 
słuchy, że w przeciągu kilku lat mocno zostanie zmniej-
szona produkcja samochodów z silnikiem diesla. Oba-
wiam się, że nasze społeczeństwo falę tych niechcia-
nych samochodów przyjmie z wielką radością, co jesz-
cze bardziej zwiększy ilość zanieczyszczeń. W samocho-
dy elektryczne z programu rządowego nie wierzę, bo 
sprowadzi się to do dotowania drogich aut zamożniej-

szej części społeczeństwa. I teraz do meritum. Jestem 
przeciwnikiem dotacji do pieców i stygmatyzowania lu-
dzi, którzy opalają domy węglem. Nie można wywierać 
nacisk na ludzi, na zmianę systemu ogrzewania na “no-
wocześniejszy” zwłaszcza, że ich nie stać na późniejsze 
rachunki za gaz czy prąd. Co w zamian? Program nisko-
oprocentowanych pożyczek na zmianę systemu ogrze-
wania na nowoczesny piec i również OZE.. Bank Gospo-
darstwa Krajowego mógłby w porozumieniu z Woje-
wódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska kredytować 
takie inwestycje. Żadnych dotacji! 

ale tO WSzyStKO POtRWa!
- Oczywiście. Dlatego trzeba uruchomić niestandardowe 
rozwiązania. Moje rodzinne Wejherowo i Kościerzyna ze 
względu na utrudnioną wentylację wietrzną miasta cier-
pią bardzo mocno przez smog. Chcemy postulować, aby 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w porozumie-
niu z polskimi naukowcami m.in. z Politechniki Gdań-
skiej czy Akademii Górniczo-Hutniczej dokonał transfe-
ru technologii z Chin - kraju, gdzie smog jest ogromnym 
problemem. Niedawno w Krakowie, w ramach happe-
ningu zainstalowana była wieża oczyszczająca powie-
trze. Była to wieża w skali mikro, ale to działa! W okoli-
cy urządzenia powietrze było dużo lepszej jakości, a pro-
duktem “ubocznym” oczyszczania była biżuteria! Obec-
nie w Kraju Środka buduje się wieże na wysokość 200 
czy 300m. Takie wieże oczyszczają całe dzielnice. Trzeba 
powiedzieć jasno: smog z dnia na dzień nie zniknie. Ale 
musimy czynić starania na wielu płaszczyznach, aby po-
lepszyć jakość życia ludziom.

gdzie WybORc y Mają WaS SzuKać?
- Na liście nr 9 do sejmiku województwa. Komitet Wybor-
czy Wyborców Wolność w Samorządzie. Wierzę, że ludzie 
wybiorą mądrze i dadzą nam kredyt zaufania. Ja nazy-
wam się Marcin Kamień i startuję z pozycji nr 1 z okręgu 
nr 2: Gdynia, Sopot oraz powiaty wejherowski i pucki.

Idziemy patrzeć IM na ręce! 
OGŁOSZENIE PŁATNE                                                                           229/2018/DB

Niemal 10 tysięcy odwiedzo-
nych osobiście mieszkań i prze-
szło drugie tyle odwiedzonych 
przez kandydatów na radnych 
Koalicji Obywatelskiej, bez-
pośrednie rozmowy z wejhe-
rowianami o ich problemach 
i potrzebach – to wyróżnia Szlasa 
spośród innych osób, ubiegają-
cych się o najbardziej prestiżowy 
urząd w mieście.

- Trudno zrozumieć potrzeby 
i troski ludzi, wisząc jedynie na 
plakacie na lampie ulicznej. Przez 
4 lata pracowałem wśród ludzi i dla 
ludzi. Nastał teraz czas podzię-
kowań za współpracę i okazane 
wsparcie, ale też zachęcenie, by 21 
października mieszkańcy oddali 
głos na naszą drużynę. Spotkania 
z ludźmi, rozmowa i partnerski 
dialog- taka metoda prowadzenia 
kampanii jest dla mnie naturalna 
– mówi sam kandydat.

wyznACzA tREndy

Metody kampanii szybko zosta-
ły zauważone i kopiowane przez 
konkurentów Szlasa. Kandydaci 
z innych komitetów zaczęli cho-
dzić po domach. Co więcej, dwa 
tygodnie po akcji z balonikami 

w Parku Majkowskiego, urzę-
dujący prezydent przeprowadził 
identyczne wydarzenie. Wyjście 
przez Hildebrandta do mieszkań-
ców tuż przed samymi wyborami 
stało się szeroko komentowane.

sKUtECznA KAMpAniA

Poparcie w mediach społecz-
nościowych silnie pokazuje, że 
Rafał Szlas w wyniku skutecznej 
kampanii stał się liderem aktyw-
ności i faworytem tych wyborów. 
Liczne komentarze wskazują też 
na zwycięstwo w przeprowadza-
nych dotąd debatach z innymi 
kandydatami. Z pewnością na 
taki odbiór kandydata wpływa 
jego doświadczenie zawodowe, 
działalność społeczna czy pra-
ca z mieszkańcami miasta, ale 
przede wszystkim jego propozy-
cje i pomysły na miasto zawarte 
w programie wyborczym.

zwyCiĘstwo szLAsA 
jUż w i tURzE?

Na dobrą ocenę kandydata 
wpłynęły nie tylko spotkania 
z mieszkańcami czy bardzo dobry 
występ w debatach wyborczych, 

ale przede wszystkim bezpośred-
ni kontakt z wyborcą- „od drzwi 
do drzwi”. „Door to door” podpa-
trzone z kampanii regionalnych 
krajów zachodnioeuropejskich, 
jak się okazuje przynosi wymierne 
korzyści. Ponadto podczas prowa-
dzonych rozmów z mieszkańcami, 
zauważalny jest spadek poparcia 
dla urzędującego prezydenta. Wy-
nika on nie tylko z faktu, iż w te-
gorocznych wyborach samorządo-
wych startuje po raz pierwszy od 

lat kandydat z ramienia PiS, który 
odnosi się do podobnego elek-
toratu co Krzysztof Hildebrandt. 
Spadek poparcia dla Hildebrand-
ta spowodowany jest również 
coraz częściej pojawiającymi się 
w Wejherowie głosami o potrze-
bie zmiany w ratuszu po 20 latach 
rządów prezydenta Hildebrandta 
oraz ekipy „Wolę Wejherowo”. Na 
wyniki znacząco wpłynąć może 
frekwencja. Na jak najwyższej 
frekwencji zależy praktycznie każ-

demu z kandydatów w wyborach 
prezydenckich w Wejherowie. 

Czy wygra Rafał Szlas czy na 
szóstą kadencję wejherowianie 
zdecydują się powierzyć rzą-
dy Hildebrandtowi? Czy będzie 
jedna czy dwie tury? Czy w wy-
borach do Rady Miasta zwyciężą 
kandydaci „Koalicji Obywatel-
skiej” czy „Wolę Wejherowo”? 
O tym wszystkim zdecydujemy 
już w najbliższą niedzielę. 

Gdyby poparcie popularnym 

„lajkiem” możnaby wyrażać po-
przez media społecznościowe 
rozkład głosów wyglądałby nastę-
pująco: Rafał Szlas 43%, Krzysz-
tof Hildebrandt 30%, Arkadiusz 
Szczygieł 16%, Tomir Ponka 11%. 

Idźmy głosować w najbliższą 
niedzielę. Warto! - Zapraszam 
wszystkich na wybory samorzą-
dowe. Zobaczmy się przy urnie 
wyborczej i pokażmy, że wszyst-
kim nam zależy na naszym mie-
ście! – zachęca Rafał Szlas.

Pracowita kampania Rafała Szlasa
WejheROWO | Niektórzy mkną ulicami miasta cudacznym rowerem, inni z rana rozdają kawę bądź rogaliki z przyczepioną wizytówką z własnym wizerunkiem. Tymczasem Ra-
fał Szlas, kandydat na prezydenta Wejherowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej, w przeciwieństwie do swoich kontrkandydatów, postawił na prawdziwy dialog z mieszkańcami.
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Rozmowa z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem.

dR hAb. n.MEd 
MAREK szołKiEwiCz, 
ordynator Oddziału 
Kardiologii i Angiologii 
Interwencyjnej Szpitala
 Specjalistycznego 
w Wejherowie:

- Obowiązuje mnie tajemnica lekarska, ale mogę po-
twierdzić, że Pan Krzysztof Hildebrandt po przebytym 
na wiosnę zawale serca leczonym interwencyjnie, 
wrócił do pełni sprawności i nie ma przeciwwskazań 
medycznych, aby pełnił ważne funkcje publiczne.

- pAniE pREzydEnCiE, pojAwiAją siĘ 
pLotKi dotyCząCE pAnA stAnU zdRo-
wiA. zApytAM wpRost: jAK jEst nA-
pRAwdĘ?

- Rozpowszechniane są plotki o moim rze-
komym złym stanie zdrowia czy kolejnym 
zawale serca. Stanowczo stwierdzam, że 
jest to absolutna NIEPRAWDA. Czuję się 
dobrze i jestem pełen energii. Owszem, 
wiosną miałem przejściowe problemy 
zdrowotne, co przecież może zdarzyć się 
każdemu, ale szybko wróciłem do pełni 
sił. 

- Czy UpRAwiA pAn jAKiś spoRt?

- Tak, na ile pozwala czas, jestem aktywny 
fizycznie - chodzę z kijami pod czujnym 
okiem p. Olgierda Bojke - trenera, instruk-
tora i Prezesa Polskiej Federacji Nordic 
Walking. Tereny wokół Wejherowa znako-
micie nadają się do takiego treningu, do 
którego zachęcam. Podczas tegorocznego 
urlopu przesiadłem się na rower.

- jAK pAn sKoMEntUjE tE pLotKi? 
Czy są onE związAnE z KAMpAnią 
wyboRCzą? 

- Otrzymuję liczne sygnały wskazujące, że 
to element walki wyborczej moich kontr-
kandydatów. Tylko, że zdrowie to sprawa 
delikatna i osobista. Nikt z Państwa nie 
chciał by być dyskryminowany czy na-
piętnowany z uwagi na swoją chorobę, 
nawet chwilową. Posługiwanie się tego 
typu chwytami w kampanii wyborczej, 
w dodatku zawierającymi - co chcę wyraź-
nie podkreślić - kłamstwa, jest haniebne 
i nikczemne. Życzę moim konkurentom 
w wyborach wiele zdrowia i oby nigdy nie 
trafili do szpitala!

Jestem pełen energii

KRzySztOf hildebRandt  na ROWeRze 
POdczaS tegOROcznegO uRlOPu.

OlgieRd bOjKe, tReneR, inStRuKtOR, PRezeS POlSKiej 
fedeRacji nORdic WalKing (na zdjęciu PO PRaWej):
- Prezydent Krzysztof Hildebrandt stara się regularnie 
trenować, jest w dobrej Kondycji i formie.

sprawdź inne nasze tytuły na:

gM. wEjhERowo | inwestycja, która odmieni komuni-
kację w gminie i umożliwi mieszkańcom oraz turystom 
łatwe przemieszczanie się różnymi środkami transpor-
tu, właśnie została oddana do użytku. 

Pętla autobusowa, miejsca postojowe dla samochodów, 
rowerów i taksówek, chodniki, trasy rowerowe, oświetlenie 
i kanalizacja deszczowa, a także rozbudowa i budowa dróg 
dojazdowych – tak prezentuje się zmodernizowany teren 
wokół dworca kolejowego w Gościcinie. Inwestycja warta 
ponad 2 mln zł została oficjalnie oddana do użytku. Projekt 
zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
i pozyskano na ten cel ponad 1 mln zł. Do realizacji projektu 
gmina przystąpiła w ubiegłym roku.
Celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności 
transportu publicznego poprzez zapewnienie szybkiego 
i płynnego przepływu mieszkańców z terenu gminy. Z inwe-
stycji skorzystają zarówno kierowcy, jak i rowerzyści oraz 
osoby podróżujące środkami komunikacji publicznej. /raf/

wĘzEł intEgRACyjny ofiCjALniE otwARty
Fot. UGW

21 października
tego dnia zdecydujemy, kto będzie rządził powiatami, 
miastami i gminami. To najważniejsze wybory, ponieważ 
to, kto w nich wygra, będzie mieć bezpośredni wpływ na 
to, co dzieje się w naszej najbliższej okolicy. 

OGŁOSZENIE PŁATNE                   U/2018/PR
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KAndydUjąC do RAdy powiA-
tU z Listy bEzpARtyjnEgo 
Kww „wspóLny powiAt” gA-
bRiELi LisiUs dEKLARUjE pAni 
dziAłAniA nA RzECz sEnio-
Rów. jAK RAdnA MożE wpRo-
wAdzić Coś dLA tEj spoREj 
jUż w powiECiE gRUpy?

Do zadań powiatu należy wspie-
ranie działań organizacji poza-
rządowych czyli fundacji albo 
stowarzyszeń. Moja praca polega-
łaby na rozmowach z tymi, które 
działają w imieniu osób starszych 
lub cierpiących na uciążliwą cho-
robę takich jak rak czy cukrzy-
ca, by zachęcić jej działaczy do  
współpracy ze starostwem albo 
z biznesem. Pragnę, żeby współ-
pracowali  i pomagali osobom 
starszym. Organizacje mają wie-
dzę jakiej  opieki potrzebują oso-
by starsze mieszkające w naszym 
powiecie, jak prowadzić profilak-
tykę, by nie zachorować na wiele 
chorób. Na pewno wiedzą to le-
piej niż każdy z radnych, który 
decyduje o ich sprawach. 

współpRACA z biznEsEM tEż 
MożE dotyCzyć sEnioRów? 

Z inicjatywy starosty Gabrieli Li-
sius powołano ponad rok temu 
radę przedsiębiorców. Przed-
siębiorcy z Wejherowa, Redy, 
Rumi i ościennych gmin dysku-
tują o rozwoju powiatu. Można 
również porozmawiać z nimi 
o wyzwaniach polepszenia ży-
cia najstarszych mieszkańców. 
Ich pomysły są ważne, bo to oni 

produkują użyteczne przedmioty 
takie jak np. meble, a z drugiej 
strony świadczą usługi – wśród 
przedsiębiorców są elektrycy, 
fryzjerzy, właściciele sklepów, re-
stauracji. Tam przecież obsługuje 
się osoby starsze! W szkołach po-
nadpodstawowych, nad którymi 
nadzór sprawuje starostwo jest 
możliwość dyskusji o potrzebach 
os. starszych (np. uczniowie fry-
zjerstwa powinni zwracać uwagę 
na to, by uczyć się dbania o włosy 
os. starszych, stolarz powinien 
znać zasady tworzenia mebli, 
żeby były stabilne i osoby starsze, 
które opierają się o stół, nie bały 
się, że nie utrzyma ich ciężaru). 
Wystarczy rozpocząć dyskusję 
i pilnować czy pojawiają się efek-
ty rozmów. 

RAdA powiAtU to tAKżE KUL-
tURA i dbAniE o ośRodKi KUL-
tURy.

No właśnie.  Powinniśmy zastano-
wić się czy są jakieś działania, które 
pozwolą seniorom spędzać więcej 
czasu w muzeach, domach kultury, 
na koncertach. Bycie uczestnikiem 
życia swojego miasta jest ważne 
dla każdego jej mieszkańca - i dla 
dziecka w szkole i dla pracującego 
w tym mieście i dla osoby na eme-
ryturze. Dlaczego mamy nie włą-
cza seniorów w lokalne święta? Za-
stanówmy się czy jest możliwość, 
by spędzali czas w towarzystwie 
młodszych mieszkańców naszego 
powiatu! Może nie jest z nami tak 
źle i z chęcią spędzimy ten czas ra-
zem, prawda?

Co radna powiatu 
mogłaby zrobić 
dla seniorów?
Rozmowa z Marią Kamińską, kandydatką do Rady Powiatu Wejherowskiego.

Inwestycja związana z przebu-
dową ciągu pieszo-rowerowego 
rozpoczęła się w 2016 roku. Wów-
czas chodnik i ścieżka rowerowa 
powstały na odcinku od Kanału 
Łyskiego do ul. Łąkowej. W roku 
2017 prace były kontynuowane na 
odcinku od ul. Łąkowej do ronda 
ul. Młyńskiej i Morskiej. Trzeci, 
ostatni etap prac, realizowany 
był przez ostatnie kilka miesięcy. 
Polegał na budowie ścieżki rowe-
rowej i chodnika na odcinku od 
ronda ul. Młyńskiej i Morskiej do 
ul. Gdańskiej. Chodnik biegnie 
do samej ul. Gdańskiej, ścieżka 

rowerowa kończy się przy ul. Bos-
mańskiej.

- To działania, które realizowa-
liśmy w oparciu o projekt mo-
dernizacji całej ul. Obwodowej 
– zapewnia Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - Możliwości fi-
nansowe nie pozwalają nam na to, 
aby wszystkie prace realizować od 
razu, w związku z czym wykonu-
jemy je etapami. Przed nami mo-
dernizacja samej nawierzchni.

Ostatni etap przebudowy ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 
Obwodowej pochłonął ponad 
560 tys. zł. Zadanie miasto re-

alizowało przy wsparciu finan-
sowym Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie.

- Dzięki przeprowadzonym 
pracom rowerzyści i piesi mogą 
w bezpieczny oraz bardziej kom-
fortowy sposób przedostać się 
z jednej strony miasta na drugą 
- zapewnia Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski.

Nowy chodnik wykonany został 
z szarej kostki betonowej, a ścież-
ka z czarnej mieszanki asfaltowo 
- betonowej. Pomiędzy ścieżką 
a chodnikiem przebiega skrajnia 
z płytek betonowych.

Nowa ścieżka rowerowa i chodnik
Reda | Zakończony został ostatni etap prac związany z przebudową ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ul. Obwodowej. W ramach powyższego zadania odcinek od ronda ul. Młyńskiej i Morskiej 
do ul. Gdańskiej wzbogacił się o nową ścieżkę rowerową oraz chodnik.

powiAt | po raz dziewiętnasty wręczo-
no stypendia starosty wejherowskiego. 
w tym roku nagrody otrzymało 66 uczniów 
oraz 36 studentów za bardzo dobre wyniki 
w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sporto-
we i artystyczne. 

Łączna kwota przyznanych wyróżnień 
wyniosła 90 000 zł. Stypendium Starosty 
Wejherowskiego ustanowione zostało przez 
Radę Powiatu Wejherowskiego w 2000 r. 
i w swojej formule funkcjonuje nieprze-
rwanie do dnia dzisiejszego. W ciągu 19 lat 
przyznano łącznie 393 stypendia studen-
tom i 869 stypendiów uczniom, o łącznej 
wartości 948 200 zł. 
– Gratuluję  serdecznie osiągniętych wyników 
i życzę kolejnych tak dużych sukcesów – mó-
wiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Od  2010 r. stypendium realizowane jest 
w nowej formule, dostosowanej do obecnie 

obowiązujących przepisów prawnych. I tak 
stypendium Starosty Wejherowskiego dla 
studentów przyznane może być w ramach 
pomocy materialnej studentom szkół wyż-
szych publicznych i niepublicznych, którzy 
na stałe zamieszkują na terenie powiatu 
wejherowskiego. Natomiast  stypendium dla 
uczniów przyznawane jest w ramach lokal-
nego programu wspierania edukacji uczniów, 
realizujących obowiązek nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych i na stałe zamieszkują-
cych na terenie powiatu wejherowskiego. 
W przypadku obu tych stypendiów, warun-
kiem uzyskania są: bardzo dobre wyniki 
w nauce uzyskane w ostatnim roku szkolnym 
i akademickim oraz w przypadku uczniów co 
najmniej dobra ocena z zachowania. Dodat-
kowym kryterium jest również działalność 
naukowa, szkolna, artystyczna lub sportowa 
kandydata, przyczyniająca się do rozwoju 
i promocji Powiatu Wejherowskiego. /raf/

stypEndiA stARosty 
dLA nAjzdoLniEjszyCh
Fot. powiat wejherowski
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie  art.11a, ust. 1, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy zawiadamia, że   w dniu 
10.10.2018r., na wniosek Burmistrza Miasta Rumi wydano decyzję  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

budowie drogi gminnej ul. Kazimierskiej i ul. Nowej Kazimierskiej w ramach przedsięwzięcia 
pn. „Budowa układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi”

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumi  określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obręb 04,  nr ewid.: 45/51 (45/49), 60/2 (60)
- obręb 05,  nr ewid.: 35/1 (35), 35/2 (35), 41/1 (41), 41/2 (41), 22/6 (22/1), 57/2 (57), 20/1 (20), 23/2 (23), 24/2 (24), 25/2 (25), 26/2 (26), 
27/2 (27), 28/2 (28), 29/2 (29), 30/1 (30), 31/1 (31), 5/3 (5/2), 5/4 (5/2), 6/3 (6/2), 6/4 (6/2), 8/6 (8/3), 8/8 (8/5), 42/1 (42), 43/1 (43), 44/1 
(44), 44/2 (44), 44/3 (44), 32/3 (32/1), 32/4 (32/1), 32/5 (32/1), 32/7 (32/2), 33/3 (33/2), 34/6 (34/1), 34/8 (34/5), 53/6 (53/5)
- obręb 06, nr ewid.: 36/5, 10/4 (10/3), 11/6 (11/1), 11/8 (11/2), 11/10 (11/4), 11/12 (11/5),  13/1 (13), 14/7 (14/5)
B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,  zjazdów 
i innych dróg publicznych:*
- obręb 04, nr ewid.: 45/1, 45/33, 45/34, 45/50, 45/52 (45/49), 60/1 (60)
- obręb 05, nr ewid.: 22/4, 22/7 (22/1), 57/3 (57), 24/1 (24), 25/1 (25), 44/4 (44), 45, 46/2 47/4, 47/5, 47/6, 53/7 (53/5)
- obręb 06, nr ewid.: 11/7 (11/1), 11/11 (11/4), 14/8 (14/5)

* w nawiasach podano numery działek przed podziałem

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właści-
cieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, iż  można zapoznać się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wy-
dział Architektury  i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub zło-
żyć 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 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie stron 
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dokładnie 11 października br., czy-
li w 20. rocznicę wyborów do Rady 
Powiatu Wejherowskiego I Kaden-
cji, samorząd uczcił dwie dekady 
działalności. Jubileusz był okazją 
do spotkania radnych wszystkich 
pięciu dotychczasowych kadencji, 
którzy wspólnie budowali Powiat 
Wejherowski i zasiadali w radzie 
powiatu, samorządowców, dyrek-
torów podległych jednostek, przed-
stawicieli duchowieństwa, służb 
mundurowych oraz instytucji, które 
z samorządem współpracują, a tak-
że zaproszonych gości. 
W swoim wystąpieniu Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius przedsta-

wiła rys historyczny powiatu oraz 
dzieje odrodzenia samorządu po-
wiatowego.
– Przed dwudziestu laty, w dniu 11 
października 1998 r., odbyły się 
w Polsce pierwsze po transformacji 
ustrojowej wolne wybory samorzą-
dowe do powiatów, w wyniku któ-
rych z dniem 1 stycznia 1999 r. za-
funkcjonował Powiat Wejherowski, 
jako samodzielna jednostka samo-
rządu terytorialnego – mówiła pod-
czas wystąpienia Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.
Dwie dekady przemian ustrojowych, 
gospodarczych i społecznych odmie-
niły Powiat Wejherowski we wszyst-

20-lecie Powiatu Wejherowskiego
Samorząd Powiatu Wejherowskiego świętował swoje 20-lecie istnienia. Z tej okazji w Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczysta gala, któ-
ra była okazją do złożenia życzeń, gratulacji oraz podziękowań byłym i obecnym radnym, włodarzom i pracownikom Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie za działania wykonywane na rzecz całej wspólnoty Powiatu Wejherowskiego.

kańców. Pod względem liczby lud-
ności Powiat Wejherowski zajmuje 
pierwsze miejsce w województwie 
pomorskim i piąte wśród powiatów 
ziemskich w Polsce. Wzrost liczby 
ludności oznacza, że z każdym kolej-
nym rokiem przybywa samorządowi 
wiele nowych zadań.
– Życzę wszystkim Państwu, miesz-
kańcom oraz gościom Powiatu Wej-
herowskiego niewyczerpanej satys-
fakcji ze współtworzenia wspólnoty, 
która w niepodległej Rzeczypospoli-
tej Polskiej jest naszą małą ojczyzną 
i naszym wspólnym miejscem na zie-
mi – zakończyła wystąpienie Staro-
sta Wejherowski Gabriela Lisius.
Podczas wydarzenia wręczono kil-
ka wyróżnień i odznaczeń, a więk-
szość zaproszonych gości otrzymała 
pamiątkowy medal i książkę wyda-
ną specjalnie na tę uroczystość „Po-
wiat Wejherowski. Jubileusz dwu-
dziestolecia 1998-2018”.
Za szczególny wkład w rozwój sa-
morządu terytorialnego – „Bursz-
tynowym Gryfem” Gabriela Lisius 
uhonorowała pośmiertnie Grzegorza 
Szalewskiego, pierwszego Starostę 
Wejherowskiego. Najważniejsze wy-
różnienie Starosty Wejherowskiego 
odebrała rodzina śp. doktora Grzego-
rza Szalewskiego.
W trakcie uroczystości podzięko-
wano również wszystkim zaangażo-
wanym w pracę na rzecz samorzą-
du. Doceniono radnych wszystkich 
kadencji, przewodniczących, parla-
mentarzystów, dyrektorów jedno-
stek, przedstawicieli służb munduro-
wych, a przede wszystkim pracowni-
ków starostwa, którzy z samorządem 
związani są od 1999 r. 
Podziękowano również włodarzom 

gmin za dobrą komunikację i współ-
pracę na rzecz mieszkańców powiatu. 
Przypomnijmy, że od 2015 r. wszyst-
kie samorządy współdziałają ze sobą 
na forum powołanego przez starostę 
w 2015 r. Konwentu Samorządowe-
go powiatu wejherowskiego, który 
przynosi wymierne efekty w zakre-
sie poprawy infrastruktury drogowej, 
oświatowej czy społecznej. 
Podczas wydarzenia podziękowano 
także księżom. Złotą odznaką Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego „Za opiekę nad zabytka-
mi”,  uhonorowano księdza Prała-
ta Tadeusza Reszkę. Wyróżnienie 
zostało przyznane za rewitalizację 
budynku kościoła Trójcy Świętej 
w Wejherowie. 
Jubileusz był również okazją do wrę-
czenia pamiątkowych statuetek – 
„Radny 20-lecia”. Statuetki otrzy-
mało sześć osób, które od dwudzie-
stu lat budują  wspólnotę samorzą-
dową, krzewią ideę samorządności 
oraz działają na rzecz rozwoju po-
wiatu wejherowskiego – Ludwik 
Bach, Wiesław Szczygieł, Kazimierz 
Bistroń, Jerzy Treder, Józef Reszke 
i Gabriela Lisius. 
Z okazji 20-lecia wspólnoty samorzą-
dowej Prezydent Miasta Wejherowa 
odznaczył Starostę Wejherowskiego 
Gabrielę Lisius Medalem Róży. Jak 
podkreślił prezydent Krzysztof Hil-
debrandt medal ten został przyznany 
za  harmonijną i efektywną współ-
pracę z  Miastem Wejherowo.
Wydarzeniu towarzyszyły wystę-
py uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Frydery-
ka Chopina w Wejherowie, a zwień-
czeniem uroczystości był koncert 
zespołu Fucus.

kich sferach życia. To w dużej mierze 
zasługa samorządowców zarówno 
obecnej, jak i poprzednich kadencji, 
którzy aktywnie uczestniczyli w tym, 
tak ważnym procesie. 
Jak zaznaczyła starosta w momencie 
powstania Powiat Wejherowski li-
czył 169 tysięcy mieszkańców. Obec-
nie liczba ludności wynosi blisko 220 
tysięcy, co oznacza, że w ciągu dwu-
dziestu lat przybyło 50 tysięcy miesz-
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Wejherowo to miasto młodych, 
to oni chcą  podejmować decy-
zje i brać udział w życiu miasta. 
Chcą stworzyć dobre miejsce do 
życia dla swoich dzieci. Wiedzą, 
że sukces to nowoczesne tech-
nologie i nadążanie za postę-
pem cywilizacji. W wymagania 
mieszkańców Wejherowa wpisu-
je się tylko jeden kandydat – to 
Tomir Ponka, który reprezentuje 
Prawo i Sprawiedliwość.

Tomir Ponka łączy tradycję 
z nowoczesnością. Uważa, że 
prezydent Wejherowa musi 
mieć odwagę myśleć o mieście 
nowego typu i rozwijać ideę 
smart city, a jednocześnie jako 
człowiek powinien stać na stra-
ży wartości takich jak rodzina 
czy ojczyzna.

Wejherowo przez dwie dekady 
rządzone było przez człowie-
ka urodzonego w 1953 roku. 
Jego młodość przypada na lata 
70. i 80. dwudziestego wieku. 
Czy jest on w stanie rozumieć 
współczesność? Trudno odpo-
wiedzieć na to pytanie jedno-
znacznie. Samorząd zmienia się 
dynamicznie, żeby móc w pełni 
wykorzystywać szanse jakie się 
przed nim otwierają trzeba być 
dynamicznym i nowoczesnym – 

Jaki powinien być prezydent Wejherowa?
Aktywny, energiczny, młody, odważny, idący z duchem czasu – zapytaliśmy mieszkańców Wejherowa jakiego prezydenta by chcieli, a to były ich główne odpowiedzi. 

M aT E R I a Ł  P Ł aT N Y  K W  P R aW o  I  s P R aW I E D l I W o ś ć

mówi Klaudyna z Wejherowa. 
Tomir Ponka jako człowiek, któ-

ry osiągnął sukces w działalności 
biznesowej wie jak poruszać się 
we współczesnym świecie. Ro-

zumie, że nowe technologie są 
dzisiaj kluczem. Dotyczą one 
nie tylko młodych ale również 
seniorów. Przykładem może być 
chociażby system teleopieki ad-

resowany do starszych.
Chciałabym żeby Wejherowo 

było takie jak nowoczesne średnie 
miasta zachodniej Europy. Prezy-
dent Wejherowa musi być czło-

wiekiem, który będzie mógł być 
utożsamiany z taką ideą. Musi on 
być osobą wiarygodną dla ludzi 
młodych, którzy potrzebują inspi-
racji i przykładu. Nie chcemy już 

zawodowych polityków. Prezydent 
Wejherowa musi być człowiekiem, 
który coś w życiu osiągną, odpo-
wiadał za jakieś projekty – mówi 
Marek z Wejherowa.

OGŁOSZENIE PŁATNE                                                     U/2018/PR
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niE tyLKo piEniądzE

Miasto posiada obecnie dwie 
jednostki, których celem jest 
działanie na rzecz potrzebują-
cych. Są to Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Rumi oraz 
Centrum Integracji Społecznej 
w Rumi. Wyciągają one pomoc-
ną dłoń poprzez różnego rodza-
ju dofinansowania, szkolenia 
oraz próbę znalezienia pracy 
bezrobotnym mieszkańcom. 
Doraźną pomoc stanowi pro-
gram dystrybucji żywności. 
Miasto płaci kilkanaście ty. zł 
rocznie za jej transport z Ban-
ku Żywności do Rumi oraz 140 
tys. zł rocznie, na mocy umowy 
podpisanej z hufcem ZHP Ru-
mia, za dystrybucję pożywie-
nia, które wydawane jest w sie-
dzibie harcerzy na Zagórzu.
Gmina podpisała z harcerza-
mi również umowę na przygo-
towanie, dostarczenie i wyda-
wanie jednodaniowych gorą-
cych posiłków osobom korzy-
stającym z pomocy MOPS-u. 
Jest to od 70 do 100 posiłków 
dziennie przez 7 dni w tygo-

dniu. Tylko w 2017 roku mia-
sto przeznaczyło na ten cel 
około 300 tys. zł. 

tU niKt niE jEst sAM

Miasto zleca także, m.in. po-
przez granty i dofinansowa-
nia, organizowanie uroczy-
stości i spotkań dla potrze-
bujących, w tym: śniada-
nia wielkanocnego (umowa 
ze stowarzyszeniem „Nasza 
Rumia”), Dnia Dziecka (dla 
podopiecznych stowarzysze-
nia „Pomóż Sąsiadowi”) czy 
też kolacji wigilijnej dla osób 
samotnych i ubogich (organi-
zatorami są MOPS oraz sto-
warzyszenie „Pomóż Sąsia-
dowi”). 
Rumia stara się także za-
pewnić schronienie i opiekę 
mieszkańcom, którzy w wy-
niku losowego zdarzenia, np. 
pożaru, znaleźli się nagle bez 
dachu na głową. W takich sy-
tuacjach, w ramach umowy 
zawartej z harcerzami, po-
gorzelcy mogą zamieszkać 
w siedzibie hufca. W tym 

roku miasto przeznaczyło na 
ten cel ponad 10 tys. zł. 

LUdziE o dobRyCh 
sERCACh

Jest także wiele mniejszych 
działań, organizowanych we 
współpracy z gminą lub miej-
skimi jednostkami: zbiórki 
darów, pieniędzy, żywności 
oraz krwi. Ostatnim przed-
sięwzięciem tego typu jest 
projekt „Wioska dobra” - co 
niedzielę, przy ulicy Ślusar-
skiej 2, wydawana jest gorąca 
zupa, herbata, kanapki, ciasta, 
owoce, a także ciepła odzież. 

Projekt został zainicjowany 
przez mieszkańców, a wspie-
ra go m.in. MOPS i Stowa-
rzyszenie „VIDES” Polska. 
– Regularne wydawanie po-
siłków przez mieszkanki Rumi 
to tylko jeden z elementów tej 
akcji, ponieważ celem nad-
rzędnym jest wyprowadzenie 
osób potrzebujących z bez-
domności – podkreśla Piotr 
Wittbrodt, zastępca burmi-
strza Rumi. – Ten projekt to 
tylko jeden z przykładów na 
to, że miasto jest pełne do-
brych ludzi, który chętnie nio-
są pomoc drugiemu człowie-
kowi.

Jak Rumia pomaga

RuMia | Wraz z nadejściem okresu jesienno-zimowego pojawia się wiele kłopotów, a główną ich przyczyną jest spa-
dek temperatury. W tym czasie osoby ubogie i bezdomne szukają bezpiecznego schronienia. Pomoc najbardziej potrze-
bującym, nie tylko w tym okresie, to jeden z obowiązków gmin. Jakie działania w tym zakresie podejmuje Rumia?

Wójt Henryk Skwarło, za-
stępca wójta Maciej Milew-
ski, a także radni i pracowni-
cy urzędu mieli okazję zwie-
dzić stację i zapoznać się z jej 
realizacją w towarzystwie 
przedstawicieli inwestorów 
i wykonawców. Inwestycja 
jest realizowana i finansowa-
na w całości przez PEWIK 
Gdynia, a jej wartość to po-
nad 11 mln zł. Stacja ma za-
pewnić wysoką jakość wody 
pitnej dla Gościcina, Orla, 
części Góry i Bolszewa, łącz-
nie dla ok. 16 tys. mieszkań-
ców. Nowy budynek techno-
logiczny został zaprojekto-
wany w formie dwóch połą-

czonych ze sobą brył. Nowa 
technologia i zastosowana 
automatyka umożliwi bezob-
sługową pracę stacji, a para-
metry techniczne i technolo-
giczne będą monitorowane 
przez służbę dyspozytorską 
PEWIK. Inwestycja przyczy-
ni się także do poprawy funk-
cjonowania systemu wodo-
ciągowego, a w szczególno-
ści do stabilizacji parametrów 
jakościowych i ilościowych 
wody. Budowa stacji ma za-
kończyć się wiosną 2019 r. 
Wykonawcą i dostawcą tech-
nologii jest konsorcjum firm 
z Gdyni.
/UGW/

Trwa budowa stacji 
w Gościcinie
gM. WejheROWO | Trwa kompleksowa budowa stacji uzdatniania 
wody „Brzozowa” w Gościcinie. 
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Boisko powstało w ramach 
wejherowskiego budżetu obywa-
telskiego. Jest to pierwszy etap 
zagospodarowania terenu przy 
szkole na cele sportowo-rekre-
acyjne. 

- Cieszymy się, że budżet oby-
watelski spełnia swoją rolę i że 
są osoby, które przygotowują te 
projekty i mobilizują lokalną 
społeczność – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. - Dla szkoły to boisko 
jest z pewnością bardzo ważne, 
gdyż dzieci będą mogły ćwiczyć 

nie tylko na wf-ie, ale też w cza-
sie wolnym z niego korzystać. 
Ostateczny koszt budowy boiska 
przekroczył wprawdzie zaplano-
waną kwotę i wyniósł niemal 300 
tys. zł, ale zdecydowaliśmy się 
przeznaczyć te środki z budżetu. 
Podobnych obiektów (nie tylko 
boisk) w ramach budżetu obywa-
telskiego powstało już w naszym 
mieście kilka. Niektóre z nich, 
ze względu na koszty, realizuje-
my w kilku etapach. W efekcie 
w Wejherowie powstanie kilka 
wielofunkcyjnych centrów spor-

towo-rekreacyjnych. 
Przed remontem przy szkole 

było wprawdzie boisko, ale z bar-
dzo zniszczoną już nawierzchnią 
asfaltową. 

- Wystawały tu korzenie sta-
rych drzew, płyta była nierówna 
i popękana – mówi Wioleta Po-
dolska, dyrektor SP nr 11 w Wej-
herowie. - Teraz, dzięki nowemu 
boisku, zmieni się całkowicie 
sposób realizacji zajęć wycho-
wania fizycznego i warunki, 
w jakich dzieci będą ćwiczyć. Do 
tego ta nawierzchnia zapewnia 

dużo większe bezpieczeństwo. To 
wielkie zwycięstwo dzieci, któ-
re zaangażowały się w zbieranie 
podpisów pod tym projektem. 

W przyszłym roku w pobliżu 
oddanego właśnie boiska po-
wstanie jeszcze jedno – do piłki 
siatkowej. Ten projekt został wy-
brany także w ramach budżetu 
obywatelskiego. 

- A to nie koniec – zapowia-
da dyrektor Wioleta Podolska. 
- Mamy kolejne pomysły, które 
będziemy starali się wdrożyć 
w życie. Rafał Korbut

Kolejne boisko w mieście
WejheROWO | Nowa, bezpieczna nawierzchnia, piłkochwyty, bramki – uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 11 mogą już korzystać z nowego boiska do piłki ręcznej, które właśnie oddano do użytku. 
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wEjhERowo | zakończył się remont chodnika przy ul. 
Kociewskiej. inwestycja kosztowała miasto 40 tys. zł.

O remont chodnika zabiegali wejherowscy radni – Henryk 
Jarosz oraz Henryk Kanczkowski.
- Za pośrednictwem prezydenta miasta Krzysztofa Hilde-
brandta staramy się zadbać o bezpieczeństwo w mieście 
– to nie tylko doświetlone przejścia dla pieszych w różnych 
częściach miasta, ale też remonty chodników i ulic – mówi 
wejherowski radny Henryk Jarosz, przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta Wejherowa. – 
Wyremontowany chodnik przy ul. Kociewskiej jest jednym 
z wielu przykładów prowadzonych drogowych inwestycji 
w mieście. Cieszę się, że udało się ten remont przeprowadzić.
- Wspólnie z radnymi tego okręgu zabiegaliśmy o remont 
chodnika w tej części miasta – mówi wejherowski radny 
Henryk Kanczkowski, przewodniczący Komisji Spraw Komu-
nalnych. – Dziękujemy władzom miasta, że odpowiedzieli 
na potrzeby mieszkańców i chodnik przy ul. Kociewskiej, 
z którego korzysta wiele osób, został wyremontowany.
- Remont był konieczny, przez nierówności w chodniku 
zdarzały się tu niebezpieczne zdarzenia m.in. upadki – 
mówią Anna Bartnicka i Jerzy Nawrocki okoliczni miesz-
kańcy – Dziękujemy za tę konieczną inwestycję szczegól-
nie panu Henrykowi Jaroszowi.
- Szanujemy opinie i słuchamy mieszkańców, stąd decyzja 
o remoncie chodnika, o którą zwracali się radni i mieszkańcy 
tej części miasta - podkreśla zastępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz. – W tym rejonie jest duże osiedle mieszkaniowe, 
przychodnia, centrum handlowe, szkoła, porusza się tu wiele 
osób, a wyremontowany chodnik z pewnością poprawi bez-
pieczeństwo i komfort pieszych. /raf/

nowy ChodniK pRzy 
ULiCy KoCiEwsKiEj

Fot. UM Wejherowo
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Celem obu projektów jest po-
prawa jakości edukacji szkolnej 
i przedszkolnej, a także podniesie-
nie kwalifikacji nauczycieli.

– Oba te przedsięwzięcia przy-
niosły korzyści w postaci nowego 
sprzętu, który jest ogromną pomo-
cą w edukacji dzieci. Wielu nauczy-
cieli podniosło też swoje kompeten-
cje i kwalifikacje, a dodatkowych 
godzin lekcyjnych było łącznie 11 
tysięcy. To wszystko umożliwia roz-
wój naszym dzieciom i młodzieży 
– zauważa Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi.

Realizacja projektów była moż-
liwa dzięki temu, że miastu udało 
się pozyskać na ten cel ok. 5 mln zł 
z funduszy unijnych. 

– Widzimy, a mówię to z per-
spektywy departamentu rozlicza-
jącego i sprawdzającego Rumię, że 
te projekty są dobrze realizowane. 
Opiekunowie i koordynatorzy nie 
mają uwag i to jest chyba najlep-
sze świadectwo na to, że działa-
nia podjęte w ramach tych dwóch 
przedsięwzięć były odpowiednio 
przemyślane – mówi Marcina 
Fuchs, zastępca dyrektora depar-
tamentu europejskiego funduszu 
społecznego w urzędzie marszał-
kowskim.

– Powiem krótko. Są to dwa bar-
dzo dobre projekty edukacyjne. 
Wiem, co mówię bo 12 lat zajmuje 

się wdrażaniem środków europej-
skich w województwie pomorskim 
– podkreśla Wiesław Byczkow-
ski, wicemarszałek województwa 
pomorskiego.

sUpER pRzEdszKoLAKi

projekt „super przedszkolaki 
w Rumi – podniesienie jakości 
edukacji przedszkolnej” ruszył 1 
września 2017 roku, a zakończy się 
31 września 2019 roku. Przedsię-
wzięcie skierowane jest do dzieci 
w wieku przedszkolnym, nauczy-
cieli z oddziałów przedszkolnych 
oraz rodziców. Każda z placówek 
biorących udział w projekcie zo-
stała wyposażona w pomoce dy-
daktyczne oraz sprzęt ICT, w tym: 
tablice multimedialne, interaktywną 
podłogę, laptopa z oprogramowa-
niem oraz rzutnik. W roku szkolnym 
2017/2018 – 691 dzieci z 7 placówek 
oświatowych skorzystało z zajęć 
dodatkowych. Planowane są także 
szkolenia dla nauczycieli. Wartość 
projektu to ponad 2,7 miliona zło-
tych, z czego 85% stanowiło unijne 
dofinansowanie pozyskane w ra-
mach RPO WP 2014-2020.

poCiąg do EdUKACji

Od września 2017 roku do 
czerwca 2018 roku uczniowie 

klas podstawowych, gimnazjal-
nych i licealnych z rumskich 
szkół uczestniczyli w zajęciach 
dodatkowych, realizowanych 
w ramach projektu „pociąg do 
edukacji – podniesienie jakości 
edukacji poprzez wzrost pozio-
mu kompetencji kluczowych 
wśród uczniów i kwalifikacji 
nauczycieli”. Były to m.in. zaję-
cia korekcyjno-kompensacyjne, 
wyrównawcze i rozwijające z: 
matematyki, języka angielskiego 
i przedmiotów przyrodniczych, 
a także koła zainteresowań z infor-
matyki i przedsiębiorczości. Pro-
jektem objętych było ponad 1950 
uczniów. Natomiast nauczyciele 
mogą korzystać z dofinansowa-
nia do studiów podyplomowych 
oraz szkoleń podnoszących ich 
kwalifikacje zawodowe. Z tej for-
my wsparcia skorzystało ponad 
250 osób. „Pociąg do edukacji” 
umożliwił również stworzenie sal 
multidyscyplinarnych w każdej ze 
szkół objętych inicjatywą. W ra-
mach projektu zakupiono również 
pomoce dydaktyczne. Dzięki temu 
projektowi do rumskich placówek 
oświatowych trafiło łącznie po-
nad 2,5 miliona złotych. Projekt 
kończy się 31 października, jed-
nak sprzęt i pomoce dydaktyczne 
wykorzystywane będą podczas 
dalszej edukacji uczniów.

oGŁoszENIE
Burmistrza  Miasta  Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządze-
nia Burmistrza Miasta Rumi Nr 2006/383/2018 z dnia 16 października 2018 
roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, 
na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomość nie-
zabudowaną, położoną w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej, oznaczoną jako 
działka nr 12 o pow. 15.613m2, obręb 5, stanowiącą własność Gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej jako wnie-
sienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki.

Unijne miliony 
na edukację
RuMia | Ponad 2,5 tys dzieci i młodzieży zostało objętych projektami „Su-
per przedszkolaki” oraz „Pociąg do edukacji”.

Fo
t. U

M
 R

um
ia

Jak powiedział Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa, 
wejherowscy szczypiorniści grają-
cy w II lidze mają na swoim kon-
cie duże osiągnięcia.

- Klub, poprzez swoje sukcesy 
sportowe, godnie reprezentuje 
i promuje miasto, a także dostar-
cza nam – kibicom, wiele emocji 
i satysfakcji. Cieszymy się, że mo-
żemy pomóc klubowi finansowo, 
a przekazane dzisiaj 30 tys. zło-
tych wspomoże z pewnością klub 
w tych działaniach.

Prezydent podkreślił, że w ciągu 
minionych czterech lat, miasto 
przeznaczyło dla różnych stowa-
rzyszeń ok. 5 mln zł.

- W Wejherowie jest coraz wię-
cej aktywnych stowarzyszeń, co 
nas cieszy, bo to pokazuje, że 
jest zapotrzebowanie na działa-
nia w różnych dziedzinach życia 
naszych mieszkańców – mówi 
Krzysztof Hildebrandt.

KS Tytani Wejherowo, który 

powstał w 2010 r. jest organiza-
torem Wejherowskiej Ligi Piłki 
Ręcznej Tytanów, szkoli także 
najmłodszych, dla których stwo-
rzyli Wejherowską Ligę „Młodych 
Tytanów”. Działalność klubu nie 
zamyka się tylko na występy dru-
żyny seniorskiej w rozgrywkach II 
ligi, powstała także sekcja żeńska.

- Trenujemy wszystkie grupy 
– dorosłych, młodzież i dzieci – 

mówi Remigiusz Sałata, prezes 
Klubu Sportowego Tytani Wejhe-
rowo. – Dziękujemy za przyznaną 
kwotę. Będziemy godnie repre-
zentować Wejherowo w różnego 
rodzaju sportowych zmaganiach.

W uroczystym podpisaniu umo-
wy uczestniczył także Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa.

/raf/

Dofinansowanie dla Tytanów
WejheROWO | 30 tys. zł na sportową promocję otrzymał od miasta  Klub Sportowy Tytani Wejhero-
wo. Umowę podpisali: Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa oraz Remigiusz Sałata, prezes KS 
Tytani Wejherowo i  Robert Wicon, wiceprezes klubu.
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Odznaczenia państwo-
we osobom zasłużonym 
w służbie państwu i społe-
czeństwu zostały wręczone 
na uroczystości w Pałacu 
Prezydenckim. Wśród osób 
uhonorowanych Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski znalazła się 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. Odznaczenie 
zostało przyznane za wybit-
ne zasługi w działalności na 
rzecz rozwoju samorządu 
terytorialnego w Polsce. 
Aktu dekoracji, w imieniu 
Prezydenta RP, dokonała 
minister Halina Szymańska, 
szefowa KPRP.

– To dla mnie ogromne 
wyróżnienie, a także mo-
tywacja do dalszej pracy 
– podkreśla Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. – Od 
1998 r. jestem związana z samo-
rządem powiatowym i od tego 
czasu działam na rzecz mieszkań-
ców naszej małej ojczyzny. 

Order Odrodzenia Polski usta-
nowiony został w 1921 r. Nada-
wany jest m.in. za wybitne zasłu-
gi położone w służbie państwu 

i społeczeństwu, a zwłaszcza za 
wybitne osiągnięcia w działal-
ności publicznej podejmowanej 
z pożytkiem dla kraju, wybitną 
twórczość naukową, literacką i ar-
tystyczną oraz za wybitne zasługi 
dla rozwoju współpracy Rzeczy-
pospolitej Polskiej z innymi pań-
stwami i narodami.

Przypomnijmy, że Krzyż 
Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski jest czwartym 
wyróżnieniem przyznanym 
w obecnej kadencji Staroście 
Wejherowskiemu Gabrieli Li-
sius. W 2016 r. starosta otrzy-
mała  tytuł „Kobiety Sukcesu” 
w ramach plebiscytu organi-
zowanego przez Konwencję 
Przedsiębiorców Wojewódz-
twa Pomorskiego. We wrze-
śniu br. została  laureatką 
plebiscytu „Orzeł Samorzą-
du” w kategorii „Najlepszy 
starosta Pomorza”, którego 
organizatorem był „Magazyn 
Pomorski”. W zeszłym tygo-
dniu natomiast podczas Gali 
20-lecia Powiatu Wejherow-
skiego, Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt od-
znaczył Starostę Wejherow-

skiego Gabrielę Lisius Meda-
lem Róży. Medal został przyznany 
w uznaniu zasług za wieloletnie 
zarządzanie Powiatem Wejherow-
skim i dynamiczny jego rozwój, 
a także harmonijną i efektywną 
współpracę z władzami samorzą-
dowymi Miasta Wejherowa. 

/raf/

Wysokie odznaczenie dla starosty
POWiat | Gabriela Lisius została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
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poMoRzE | jeszcze w tym roku do pomor-
skiego taboru dołączą cztery nowe pojazdy 
elektryczne impuls 45wE, zamówione przez 
samorząd województwa pomorskiego. 

Producent poinformował Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego, że dostawy pojazdów, które 
zaplanowano w kontrakcie, uda się zrealizować 
szybciej. Dwa pierwsze pojazdy miały być 
dostarczone do 10 grudnia 2018 r., lecz pojawią 
się na Pomorzu już w listopadzie 2018 r. Dwa 
kolejne (ich dostawę pierwotnie planowano 
w terminie do 10 czerwca 2019 r.) zostaną 

dostarczone także w tym roku. Będą one 
obsługiwały linie kolejowe na trasach: Słupsk - 
Trójmiasto - Elbląg, a w przyszłości będą mogły 
także wjeżdżać na linię PKM po jej elektryfikacji 
planowanej w latach 2020-2023. Podróżowanie 
nowymi pociągami będzie szybsze (prędkość 
maksymalna to 160 km/h) oraz wygodniejsze 
m.in. dla rowerzystów, ponieważ w każdym 
z pojazdów zagwarantowanych jest minimum 
20 miejsc rowerowych. W pociągach będzie sieć 
WiFi, klimatyzacja, system zliczania pasażerów, 
system informacji wizualnej i akustycznej, moni-
toring zewnętrzny i wewnętrzny.

nowy tAboR KoLEjowy

OGŁOSZENIE PŁATNE                                       304/2018/DB
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Jak powiedział Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejhero-
wa, budowa placu zabaw jest 
elementem uzupełniającym 
budowę Węzła Śmiechowo 
(Zryw).

- Na wniosek mieszkańców 
pobliskiego osiedla, udało nam 
się wygospodarować teren, 
na którym został zbudowany 
plac zabaw – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. – To nie tylko 
plac zabaw, ale miejsce, które 
stworzy przestrzeń aktywności 
sportowej sprzyjającą także in-
tegracji społecznej. Ten teren 
ma kilka stref – aktywną, czyli 
siłownię na świeżym powie-
trzu, wypoczynkową z ławka-
mi i stolikiem do gry w szachy, 
plac zabaw dla młodszych. 
Znalazło się także miejsce dla 
dzieci starszych w postaci mi-
niboiska do gry w piłkę i kosza 
do gry w koszykówkę. Myślę, 
że ta przestrzeń spełnia ocze-
kiwania mieszkańców.

Inwestycja kosztowała ok. 250 
tys. zł. Miasto zdobyło na ten cel 
dofinansowanie - 50 tys. zł z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach 
programu rozwoju małej in-
frastruktury sportowo – rekre-
acyjnej o charakterze wielopo-
koleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) edycja 2018.

- Budowę placu zabaw przy 
osiedlu Dzięcielskiego zaplano-
waliśmy już na etapie budowy 

Nowy park na osiedlu 
Dzięcielskiego 
WejheROWO | Siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw z dużą piaskownicą i urządzeniami do zaba-
wy, miniboisko do gry w koszykówkę i piłkę nożną, ławki i stolik do gry w szachy – przy osiedlu Dzięciel-
skiego powstała nowa przestrzeń wypoczynkowo- rekreacyjna dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych. 

Węzła Śmiechowa (Zryw) w 2015 
roku – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Jednocześnie trwała budowa 
węzła, sądowa procedura rozdzie-
lenia współwłasności działki, na 
której zlokalizowany jest obecny 
plac zabaw jak i projektowanie 
nowej przestrzeni. Najważniejsza 
była kwestia własności terenu, jak 
tylko udało się ten temat rozwią-
zać można było uzyskać pozwole-
nie na budowę. W między czasie 
składaliśmy wniosek o dofinanso-
wanie do MSiT i ogłaszaliśmy po-
stępowanie przetargowe na roboty 

budowlane. Latem tego roku roz-
poczęliśmy budowę i tak powstał 
plac zabaw z zabawkami i urzą-
dzeniami dla młodszych i star-
szych dzieci, wygospodarowali-
śmy także miejsca do rekreacji dla 
osób dorosłych. Wykonawcą była 
firma Weran z Wrocławia, która 
jednocześnie jest producentem 
urządzeń sportowych. Plac zabaw 
jest ogrodzony,  zagospodaro-
wany zielenią, oraz wyposażony 
w elementy małej architektury. 
Dodatkowo w najbliższym czasie 
postaramy się również dostawić 
monitoring.

Mariusz Łupina, wejherowski 
radny podkreśla, że budowa placu 
zabaw była konsultowana z miesz-
kańcami pobliskiego osiedla.

- To miejsce aktywnego wy-
poczynku powstało na wnio-
sek mieszkańców osiedla Dzię-
cielskiego, na którym nie ma 
placu zabaw z prawdziwego 
zdarzenia – mówi Mariusz Łupi-
na.- Podkreślić trzeba otwartość 
i ogólnodostępność tego miejsca, 
z którego korzystać będą wszyscy 
mieszkańcy bez względu na wiek 
i płeć. Rezultat – jak widać - jest 
świetny.

Przedsięwzięcie powstało we 
współpracy Wejherowskiego 
Centrum Kultury i trzech wej-
herowskich szkół: Szkoły Podsta-
wowej nr 11, Szkoły Podstawowej 
nr 9 oraz I Liceum Ogólnokształ-
cącego, które włączyły się w ob-
chody 100 - lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 

Projekt „Oblicza Niepodle-
głej” dofinansowany został ze 
środków Programu Wielolet-
niego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2021 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”.

W ramach projektu reali-
zowanych jest szereg działań 
mających charakter kulturowo-
społeczny i edukacyjny m.in. 
Spektakl teatralno – muzyczny 
„12 opowieści na dobre czasy”, 
warsztaty pisarsko-kaligraficz-
ne oraz konkursy. 

W konkursie „Karta z życia 
mieszkańców Wejherowa” wy-
różniono rodzinę Czech i ro-
dzinę Gaszta. 

W konkursie „Włodarze i elita 
Wejherowa – zasłużeni przy od-

budowie państwowości polskiej 
po odzyskaniu niepodległości” 
pierwszą nagrodę otrzymała Ju-
lia Łuniewska, drugą - Domini-
ka Leszczyńska, a trzecią – Eu-
nika Leszczyńska. Wyróżnienia 
otrzymały Alicja Zych i Małgo-
rzata Olma. 

W konkursie „Oblicza nie-
podległej” zwyciężyła Antoni-
na Tarnowska, drugie miejsce 
zajęły Anna Rywalska i Laura 
Powalska, a trzecie – Olaf Gosz. 
Wyróżniono także Marka Ko-
bielę, Alicję Pietrzak i Bartosza 
Kowalewskiego. Prace oceniało 
jury w składzie: Aneta Fittkau, 
Karol Formela, Anna Pobłocka.

- Dziękuję Wam, drodzy 
uczniowie, że tak zaangażowa-
liście się w ten projekt – mówił 
Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. – Przygoto-
wując się do projektu, do kon-
kursów, szukaliście materiałów, 
zdjęć również w zbiorach ro-
dzinnych mówiących o okresie 
odbudowywania państwowości 
na Pomorzu.

„Oblicza Niepodległej” 
oczami młodzieży
WejheROWO | Barwny korowód młodzieży przebranej w stroje 
z lat 30-tych XX wieku, przeszedł z Placu Wejhera na wejherowskie 
korty, na których podsumowano konkursy w ramach projektu „Ob-
licza Niepodległej”. 

wEjhERowo | pamięć o poległych w okresie wojny 
nauczycielach wciąż jest pielęgnowana. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca 
Arkadiusz Kraszkiewicz z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wspólnie z dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie 
Olgą Tomaszewską i jej zastępcami złożyli kwiaty przed 
pomnikiem Pamięci nauczycieli powiatu wejherowskiego 
poległych w czasie działań wojennych i w miejscach kaźni 
hitlerowskiej w latach 1939-1945. Tablica z kilkudziesięcioma 
nazwiskami poległych nauczycieli znajduje się przy Szkole 
Podstawowej nr 9, przy ul. Sobieskiego.

pAMiĘCi poLEgłyCh 
nAUCzyCiELi
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„Mój przyjacielu”, „Bo jesteś 
Ty”, „Ostatni raz zatańczysz 
ze mną” – między innymi te 
utwory wybrzmiewały przez 
cały miniony weekend (13-14 
października) w hali MOSiR z 
okazji Rumskiego Dnia Senio-
ra. Krzysztof Krawczyk dał dwa 
wieczorne koncerty, wzbudza-
jąc zachwyt u około 1800 osób. 
Wstęp był bezpłatny. 

– Koncert był bardzo udany. 
Jest to gwiazda naszego poko-
lenia, wszyscy znają Krzysztofa 
Krawczyka i jego utwory. Miał 
niesamowity kontakt z publicz-
nością, a śpiew przeplatał dowci-
pami i sytuacyjnymi wstawkami 
– mówi Mieczysław Grzenia, 
prezes Rumskiej Rady Senio-
rów. – Naprawdę był to strzał w 
dziesiątkę, o czym świadczy też 
frekwencja, hala była pełna i w 
sobotę, i w niedzielę. Publicz-
ność była bardzo zaangażowa-
na, zaśpiewała nawet artyście 
„Sto lat”, czym był zaskoczony 
– dodaje.

To jednak niejedyne atrak-
cje, które w miniony weekend 
czekały na seniorów. Najstarsi 
mieszkańcy miasta mogli rów-

Krawczyk wystąpił dla rumskich seniorów
RuMia | Słynny wokalista, który od kilkudziesięciu lat jest obecny na polskiej i zagranicznej scenie mu-
zycznej, wystąpił dla rumskich przedstawicieli swojego pokolenia. Jak wielokrotnie podkreślała widownia, 
zaprezentowany przez Krzysztofa Krawczyka poziom artystyczny przerósł wszelkie oczekiwania. 

nież m.in. skorzystać z punktu 
rehabilitacyjnego, pobrać tzw. 
pudełka życia, otrzymać miejskie 
gadżety oraz kartki z życzeniami 
przygotowane przez dzieci z rum-
skich szkół, a także poczęstować 
się kawą i ciastkiem. 

W koncertach, oprócz gości oraz 
osób im towarzyszących, uczest-
niczyli także burmistrz Michał Pa-
sieczny oraz przewodniczący rady 
miejskiej Ariel Sinicki, którzy są 
inicjatorami obchodów. Przedsta-

wiciele miejskich władz wspólnie 
życzyli najstarszym mieszkańcom 
wszystkiego, co najlepsze, w tym 
sił do podejmowania kolejnych 
ważnych inicjatyw jako Rumska 
Rada Seniorów. 

– Mam nadzieję,  że w najbliż-
szych latach podczas Rumskiego 
Dnia Seniora będziemy gościć 
gwiazdy podobnego formatu, rów-
nież w rozrywkowym charakte-
rze – podsumowuje Mieczysław 
Grzenia.

Seniorzy w Fabryce Kultury
Reda | Za nami pierwsza redzka Senioriada. Impreza, która zorganizo-
wana została z myślą o osobach starszych, okazała się bardzo udana.

Spotkanie, które odbyło się 
w Miejskim Domu Kultury, 
rozpoczęło się od prezenta-
cji oferty redzkich instytucji 
sportu i kultury skierowanej 
do seniorów. O realizowa-
nych działaniach opowiadał 
m.in. Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Ważnym punktem 
uroczystości były wykłady, 
które wygłosili: dr Dagma-
ra Wiewórkowska (geriatra), 
Małgorzata Konkel (dietetyk) 
oraz Aleksandra Wereńczuk 
– Hinc (wizażystka). Podczas 

uroczystości nie brakowało rów-
nież przerywników muzycznych 
i występów teatralnych. W prze-
rwach można było posilić się 
przygotowanym przez redzkie 
koło Zrzeszenia Kaszubsko - Po-
morskiego tradycyjnym chlebem 
ze smalcem, kiszonym ogórkiem 
i ciastami. Podsumowując im-
prezę, Bożena Natzke i Tomasz 
Wiśniewski zwrócili się z prośbą 
o propozycje na przyszłość, jed-
na z nich została zrealizowana 
natychmiast. Chodziło o możli-
wość potańczenia przy muzyce 
zespołu Hals.

Organizacja redzkiej Senio-
riady to zasługa zaangażowania 
Miejskiego Domu Kultury oraz 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

KRzysztof 
KRzEMińsKi,
burmistrz Redy

Oceniamy, że jak na pierwszy raz, impreza 
była udana. Grupa osób 60+ jest bardzo ak-
tywna i  kreatywna. Na szczęście, samorządy 
coraz bardziej otwierają się na potrzeby 
kulturalne i społeczne osób starszych. 
W Redzie od lat podejmujemy przedsięwzię-

cia aktywizujące adresowane do seniorów, 
a po uchwaleniu i rozpoczęciu w tym roku realizacji „Programu 
Senioralnego dla Gminy Miasto Reda na lata 2018 – 2022” możemy 
prowadzić działania bardziej usystematyzowane i cykliczne. Mamy 
nadzieję, że redzka Senioriada w ciągu kolejnych lat się rozwinie.
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REdA | wybitny lek-
koatleta, utytułowany 
chodziarz. Mirosław 
łuniewski ma w Re-
dzie swoją tablicę 
pamiątkową. 

Tablica zamontowana 
została na stadionie 
lekkoatletycznym. 
W uroczystości jej 
odsłonięcia uczestni-
czyli samorządowcy, 
uczniowie i osoby, które 
są związane z redzkim 
sportem. 
Mirosław Łuniewski, 
mieszkaniec Redy, 
jest aktualnym mi-
strzem świata i Euro-
py Masters, czwartym 
chodziarzem na 
świecie pod wzglę-
dem ilości lat startów 
non-stop, a także 

najlepszym polskim lekkoatletą w sezonie startowym 
2017 w kategorii Masters. W trakcie 50-letniej kariery 
sportowej wywalczył w sumie 38 medali. wA

MiRosłAw łUniEwsKi 
UhonoRowAny

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Fot. UM Reda

Uroczystość była okazją do 
wręczenia nauczycielom i dy-
rektorom szkół wejherowskich 
nagród prezydenta oraz nada-
nia stopni awansu zawodowe-
go nauczyciela mianowanego. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podczas spotkania 
z nauczycielami podkreślił, że to 
właśnie oni swoją pracą oraz po-
wołaniem, kształcą i wychowują 

kolejne pokolenia Polaków.
- Dziękuję wszystkim pracow-

nikom związanym z oświatą, 
którzy swoją pracą oraz powo-
łaniem, kształcą i wychowują 
kolejne pokolenia Polaków – po-
wiedział prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. - Chciał-
bym podkreślić, że władzom 
miasta Wejherowa leży na sercu 
edukacja młodego pokolenia, 

ponieważ stanowi ono o warto-
ści każdej lokalnej społeczności 
i jest nadzieją na lepsze oraz sta-
bilne jutro. Tak więc priorytetem 
wszystkich działań samorządu 
było, jest i będzie stworzenie jak 
najlepszych warunków do kształ-
towania młodych umysłów. 

Nagrody Prezydenta Wejhero-
wa otrzymali: Olga Tomaszewska 
– dyrektor SP nr 9, Piotr Litwin 

Dzień Edukacji 
Narodowej
WejheROWO | W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie świętowano miej-
skie obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

– dyrektor SP nr 6, Elżbieta Brzó-
ska – SP 5, Sylwia Szydłowska 
– SP 5, Marzena Lesner – SP 6, 
Hanna Lewińska-Pawlak – SP 6, 
Alicja Cilińdź – Przedszkole Sa-
morządowe nr 2, Wiesława Bacia 
– SP 8, Sabina Grzenkowicz – SP 
8, Hanna Nowicka – SP 8, Marle-
na Praczyk – SP 8, Justyna Rosz-
man  - SP 8, Mirosława Ciesielska 
– SP 9, Krzysztof Jezierski – SP 9, 
Wiesława Kulling – SP 9, Wioleta 
Socha – SP 9, Anita Krystkiewicz 
– SP 11, Agnieszka Lesner – SP 
11, Marlena Marczyńska – SP 11, 
Donata Papke – SP 11.

Życzenia wszystkim pracow-
nikom oświaty złożyli także Ga-
briela Lisius, starosta powiatu 
wejherowskiego oraz Bogdan 
Tokłowicz, przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa. 

Zwieńczeniem miejskich uro-
czystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej był koncert zespołu 
Varius Manx.
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Podczas wtorkowej debaty kandydatów na Prezy-
denta Wejherowa Arkadiusz Szczygieł zaatakował 
kandydata Prawa i Sprawiedliwości Tomira Ponka. 
Powiedział on m.in. Panie Tomirze, chcąc osiągnąć 
korzyści majątkowe Prokuratura i Sąd Rejonowy 
stwierdził złamanie prawa przez pana…

Tomir Ponka zdecydowanie odpowiedział na za-
rzuty na debacie oraz wydając oświadczenie. Wyni-
ka z niego, że sprawa ma charakter ewidentnie po-
lityczny. Odnośnie wyroku nakazowego napisał on 
m.in., że:

Wspomniany wyrok w wyniku moich działań zo-
stał UNIEWAŻNIONY I USUNIĘTY Z OBROTU 
PRAWNEGO

Rzekoma sprawa miała mieć miejsce wiele lat 
temu. Zastanawiającym jest fakt, że nabrała ona 
tempa po tym jak Tomir Ponka zdecydował się na 
start w wyborach na prezydenta Wejherowa? Mówić 
o niej zaczęto zaś dopiero wczoraj, czyli, na kilka dni 
przed wyborami. W opinii komentujących wszystko 
to może stawiać Pana Szczygła w wątpliwej moralnie 
sytuacji? Tomir Ponka, w swoim oświadczeniu, od-
powiedział zdecydowanie: 

Pan Arkadiusz Szczygieł stał się narzędziem brud-
nego politycznego ataku…

Wiele wskazuje, że sprawa skończy się procesem 
w trybie wyborczym. Warto zastanowić się w jaki 
sposób Arkadiusz Szczygieł, jako osoba nieupoważ-
niona, wszedł w posiadanie takich dokumentów? 
Powszechnie przecież wiadomo, wyrok nakazowy po 
zaskarżeniu przestaje istnieć w obrocie prawnym. To 
tak jakby ktoś otrzymał mandat za złe parkowanie, 

z którym się nie zgadza i kontynuuje spór w sądzie. 
Po ludzku mi przykro, że Pan Szczygieł zachowuje 

się w taki sposób. To co powiedział, w mojej ocenie, 
poddaje w wątpliwość jego wiarygodność jako poli-
tyka. Jestem zdecydowany bronić swojego dobrego 
imienia. Nie będę jednak tego robił metodami Pana 
Szczygła – mówi Tomir Ponka.

Tomir Ponka ofiarą brudnej 
kampanii w Wejherowie!

M aT E R I a Ł  P Ł aT N Y  K W  P R aW o  I  s P R aW I E D l I W o ś ć

Wejherowo, 16.10.2018 r.

oGŁoszENIE o KoNKURsIE
Na DYREKToRa WEJHERoWsKIEGo 

CENTRUM KUlTURY

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Wejherowskie-
go Centrum Kultury, (adres: ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo).

Wejherowskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury. Kandydat wyłonio-
ny w wyniku konkursu zostanie powołany na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do 
31 grudnia 2023 roku.
§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada wykształcenie wyższe II stopnia (kulturoznawstwo lub filologia polska lub 
administracja),
3) mile widziane studia podyplomowe,
4) posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat  pracy w jed-
nostkach lub w instytucjach kultury,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
6) posiada nieposzlakowaną opinię oraz pełną zdolność do czynności prawnych i ko-
rzystania z pełni praw publicznych,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie 
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2017 
roku poz. 1311),
9) złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązują-
cych zasad ekonomiczno- księgowych,
2) dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, 
w tym z funduszy Unii Europejskiej,
3) znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, 
gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywil-
nego, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
4) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych zwią-
zanych z działalnością kulturalną,
5) umiejętności organizacyjne w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu za-
sobami ludzkimi oraz organizowaniu imprez kulturalnych.
6) kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność,
7) dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego.

§ 2. zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) zarządzanie Wejherowskim Centrum Kultury,
2) bieżące kierowanie działalnością samorządowej instytucji kultury,
3) kierowanie gospodarką finansową instytucji,
4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników instytucji,
5) współpraca z innymi  samorządowi instytucjami kultury i organizacjami na rzecz do-
bra mieszkańców Miasta.

§ 3. oferty kandydatów powinny zawierać:
1) CV oraz list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i do-
świadczenie zawodowe (odpisy lub kserokopie  dokumentów),
3) pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobo-
we tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy,
4) program działania (funkcjonowania i rozwoju) Wejherowskiego Centrum Kultury,
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
6) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy,
7) aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8) oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) do oferty mogą być dołączone opinie i rekomendacje,
10) dokumenty aplikacyjne wymienione wyżej w punktach: 1, 3, 4, 5 i 8 powinny być 
podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 922 z późn. zm.).

§ 4. Informacje o sposobie składania ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kancelarii Ogólnej przy ul. 12 
Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84- 200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195, w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Wejherowskiego Cen-
trum Kultury” do dnia 21 listopada 2018 roku do godz. 15.30 włącznie. Powyższy termin do-
tyczy również ofert przesyłanych pocztą - nie decyduje data stempla pocztowego.
2) Oferty dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane. 
3) Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 5. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Wejherowa powołał Komisję Konkur-
sową, określając jej skład, zadania oraz regulamin pracy.

§ 6. szczegółowe informacje na temat Konkursu dostępne są w zarządzeniu Nr 
246/2018 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 października 2018 r. dostępnym 
na stronie: www.bip.wejherowo.pl oraz pod numerem tel. (58) 677 70 36.
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NIERUCHOMOŚCI

spRzEdAM

oKAzjA! Działkę budowlaną, Kębłowo 
Nowowiejskie/pod lasem, 1033 m2, cena 
49 tys., tel. 602 306 210

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 garaż w Rumi, tel. 668 385 
455

poszUKUjĘ wynAjąć

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

KUpiĘ

KUpiĘ lub wynajmę garaż murowany, w 
okolicy ul.Zachodniej, tel. 506 705 866

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

MOTORYZACJA

spRzEdAM

KUpiĘ

EDUKACJA

LEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, w 
tym zadania oraz matematyka, nauczy-
ciel 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 dyspozycyjnego i kreatyw-
nego kierowce pomocy drogowej, tel. 
600 326 517

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

opAKowAniA jednorazowe, tel. 501 175 
330

pRofEsjonALnA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KotłowniE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

sEx-sex-sex to lubię, gorąca blondi po-
zna panów sponsorów, Sopot, tel. 514 
120 213 
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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!

REKLAMA                                                           393/2017/DB

REKLAMA                    33/2018/RL

REKLAMA                  49/2018/DB

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                                                                                                                                                 277/2018/DB
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Pani

ANNIE GOJKA  
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 

z  powodu  śmierci

MATKI 
W imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego składa

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
i współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

pAni lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, 
pozna pana do lat 68, bez nałogów, w celu 
stałego związku, z powiatu wejherowskie-
go, tel. 504 872 835

RÓŻNE

dREwno opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

siAno, słoma w balotach 120x150, siano, 

słoma w kostkach z magazynu, możli-
wość transportu, tel.506 250 477

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

złotA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, 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 rzemie-
niem biało-czerwony oraz Arki Gdynia z 
niebiesko-żółtym, z zapięciem srebrnym 
karabińczyk, tel. 604 947 489
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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

Dwie porażki żółto-czarnych z lechią Gdańsk i trzy zwy-
cięstwa w pozostałych meczach – to bilans minionego 
weekendu.

Najstarsza spośród młodzieżowych drużyn Gryfa poniosła wy-
soką porażkę z biało-zielonymi – w Wejherowie Lechia ograła 
zespół roczników 2000/2001/2002 6-1. W pojedynków nieco 
młodszych zawodników (roczniki 2002 i 2003) również Lechia 
okazała się lepsza od Gryfa – wygrała 2-0. Rocznik 2004 poko-
nał 2-0 Gryf Słupsk, natomiast szczególne uznanie należy się 
młodym wejherowskim piłkarzom z rocznika 2005. Pokonali 
oni Iskrę Gdynia i zrobili to w niespotykanych rozmiarach – aż 
19-0. Wyjazdowe zwycięstwo odniosła druga drużyna roczni-
ka 2007, która pokonała Kaszuby Połchowo 5-2.

stRzELiLi... dziEwiĘtnAśCiE

Już w 6. minucie świetną okazję 
do otwarcia wyniku miała Olim-
pia Elbląg – Szmydt miał piłkę 
wystawioną zaledwie kilka me-
trów od bramki, lecz trafił wprost 
w Lelenia, bramkarza Gryfa. 
Przyparty do muru Gryf niedłu-
go wytrzymał bez straty bramki. 
Ataki gości opłaciły się w 25. mi-
nucie, a bramka była urody rzad-
ko spotykanej w II lidze – w polu 

karnym na strzał przewrotką 
zdecydował się Jakub Bojas. Wy-
szło idealnie – piłka znalazła się 
w siatce Gryfa. Gospodarze po 
straceniu bramki nie rzucili się 
do odrabiania strat, a Olimpia 
prowadziła grę z dala od własnej 
bramki. W 39. minucie goście 
mogli podwyższyć prowadzenie 
– zagranie ze skrzydła zatrzymał 
jeden z obrońców Gryfa, ale na 

Olimpia lepsza na 
Wzgórzu Wolności
ii liga | Nie udał się Gryfowi powrót na własny stadion – w Wejherowie lepsza okazała się drużyna Olimpii Elbląg.

gRyf wEjhERowo 
– oLiMpiA ELbLąg 0-2

Bojas 25’,85’

gRyf:  Leleń – Brzuzy, 
Chwastek, Rogalski (73. 
Czychowski), Wicki, Goer-
ke, Bury (71. Machol), Kołc, 
Włodyka, Ryk, Niciński  

oLiMpiA: Madejski – Le-
wandowski, Korkliniewski, 
Wenger, Balewski, Ressel 
(67. Eduardo), Fidziukie-
wicz, Szmydt (89. Perso-
na), Bogdanowicz (60. Fi-
lipczyk), Kuczałek, Bojas

wiĘCEj
spoRtU:

4 punkty w 5 meczach – to ostatni 
dorobek Gryfa Wejherowo. For-
ma w dalszej części rundy jesien-
nej tradycyjnie nie jest najlepsza 
i wciąż trudno nawet oszacować, 
na jakim miejscu żółto-czarni za-
kończą rok 2018. 
Mimo powrotu na Wzgórze Wol-
ności nie udało się wygrać po raz 
drugi z rzędu – Olimpia Elbląg, 
mimo że przystępowała do me-
czu z Gryfem z ostatniego miejsca 
w tabeli, okazała się w Wejherowie 
znacznie lepsza. 
Teraz żółto-czarnych czeka kolejny 
pojedynek z „czerwoną latarnią” – 
Olimpię na ostatnim miejscu tabe-
li II ligi zmienił Rozwój Katowice. 
Drużyna ze Śląska jest w złej for-
mie – przegrała 2 ostatnie mecze 
– najpierw ze Zniczem Pruszków, 
a potem ze Stalą Stalowa Wola. 
Szczególnie ta ostatnia porażka – 
0-4 w Boguchwale – może niepo-
koić kibiców. 
Rozwój ma obecnie najgorszą 
defensywę w całej II lidze. Ponad 
29 goli straconych w 14 meczach 
daje średnią ponad 2 bramek 
straconych w jednym spotkaniu. 
W barwach Rozwoju występuje 
były zawodnik Gryfa, Przemysław 
Mońka, a także znani z wielu me-

Gryf zmierzy się z Rozwojem
ii liga | Runda jesienna trwa i żółto-czarni muszą pokusić się o kolejne punkty, aby oddalić się od strefy spadkowej.

Rozwój KAtowiCE – gRyf wEjhERowo 
sobota, 20 października, 15:00

czów w Ekstraklasie Seweryn Gan-
carczyk i Tomasz Wróbel. Drużyna 
zawierająca tak doświadczonych 
zawodników w tym sezonie wciąż 
zawodzi i potrzebuje zdecydowa-
nie lepszej serii by opuścić ostatnie 
miejsce i strefę spadkową.
W poprzednim sezonie Gryf mie-

rzył się z Rozwojem. Najpierw, 
w Katowicach 3-0 zwyciężył zespół 
z Wejherowa, a potem, na Wzgórzu 
Wolności, padł remis 1-1. Wydaje 
się, że w sobotę pełnej puli bardziej 
będzie potrzebować Rozwój, jednak 
może Gryfa będzie stać na powtó-
rzenie wyniku sprzed ponad roku?

tyle źle, że piłka trafiła do Szmydta, 
ten jednak nie wykorzystał prezen-
tu. Do przerwy minimalnie prowa-
dziła Olimpia.
Początek drugiej połowy upły-
nął pod znakiem fauli i szarpanej, 
niedokładnej gry. Brak emocji na 
murawie był jednak na rękę druży-
nie z Elbląga, która miała korzyst-
ny wynik. Żółto-czarni natomiast 
mieli tego dnia duży problem 
z kreowaniem akcji ofensywnych. 
Z czasem Olimpia cofała się coraz 
głębiej, jednak mimo to Gryf nie 
zdołał zdobyć bramki. W 85. minu-
cie zrobiła to drużyna gości – sam 
na sam z bramkarzem znalazł się 
Bojas i pewnie pokonał Lelenia. 
Wynik 0-2 utrzymał się do końca. 
Drugie zwycięstwo z rzędu odnio-
sła Olimpia, która dzięki wygranej 
na Wzgórzu Wolności uciekła z dna 
tabeli II ligi.



Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele,  
21 października to dzień szczególny, dzień w którym wybierzemy swoich reprezentantów do Samo-
rządów i Sejmików. Wielu jest kandydatów ubiegających się o mandat społecznego zaufania. Osobi-
ście pragnę zarekomendować Państwu osobę Radosława Szatkowskiego, przyjaciela, którego znam 
od lat i cenię jako człowieka uczciwego i wrażliwego na potrzeby innych.

Radosław Szatkowski, to nowoczeny wzorowy rolnik. Pełnił funkcję prezesa Agencji Rynku Rolnego. 
Oddany kolega i aktywny działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Dotychczasowa działalność, profesjonalizm oraz umiejętność prowadzenia rzeczowego dialogu, to 
najlepsze rekomendacje dla przyszłego samorządowca. Wierzę, że wybór naszego kolegi Radosła-
wa Szatkowskiego do Sejmiku będzie dla całego Regionu najlepszą decyzją jaką podejmiemy już 
21 października.

RADOSŁAW SZATKOWSKI ubiega się o mandat do Sejmiku z listy nr 2 
Polskiego Stronnictwa Ludowego pozycja 4.

Jestem głęboko przekonany, że Radosław nie zawiedzie tych z Państwa, którzy mu zaufają i oddadzą 
na niego swój głos.
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W Urzędzie Miasta w Redzie 
odbyło się spotkanie inaugu-
rujące prace nad  „Gminnym 
Programem Przeciwdziałania 
Cyberprzemocy na lata 2018 – 
2022”. Zaproszono przedstawi-
cieli wszystkich redzkich szkół 
i przedszkoli, jednostki organi-
zacyjne miasta, lokalne organi-
zacje pozarządowe i policję.

Rada Miejska w Redzie uchwa-
liła przystąpienie do opracowa-
nia Programu na ostatniej sesji. 
Tym samym Reda, jako drugi 
w Polsce samorząd, rozpoczyna 
proces wprowadzania systemo-
wych rozwiązań, mających chro-
nić dzieci przed cyberprzemocą. 
Założenia przygotowanego pro-
gramu przedstawili współtwórcy 
programu gdyńskiego: ekspert 
ds. cyberprzemocy Jakub Ubych 
i psycholog Paweł Brzeziński 
z Ośrodka Psychologiczno-Peda-
gogicznego „Razem”. 

- Cyberprzemoc jest najszybciej 
rozwijającym się zagrożeniem. 
Nowoczesna technologia to nie 
tylko zabawa, ale także ryzyko 
uzależnienia i przemocy – mówił 
otwierający spotkanie Krzysztof 
Krzemiński. Po nim głos zabrał 
jeden z inicjatorów wprowadze-
nia Programu w Redzie, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 6 Miro-
sław Rożyński, przedstawiając 
wyniki badań pilotażowych, któ-
re zostały już przeprowadzone. 
Ukazują one, że uczniowie czę-
sto bagatelizują zagrożenie, a na-
uczyciele nie mają wystarczającej 
wiedzy i instrumentów, aby pod-
jąć odpowiednie kroki.  - Bardzo 
ważne jest, aby dotrzeć w porę 

do rodziców, uczulając ich na 
ten rosnący problem, gdyż lepiej 
zapobiegać, niż leczyć – mówił 
dyrektor Rożyński.

Podstawą Programu jest sy-
nergia działań skierowanych do 
dzieci, rodziców i nauczycieli. 
Opracowane rozwiązania syste-
mowe ustalają jednolite zasady 
i procedury oraz zapewniają zin-
tegrowany system szkoleń. Naj-
ważniejsza jest spójność działań 
na linii szkoła – dom.

 -  Przemoc w sieci eskaluje – 
mówił Paweł Brzeziński, dyrektor 
Ośrodka „Razem”. – Jeśli dziecko 
spędza w Internecie więcej niż 3 
godziny dziennie, rośnie ryzyko 
wystąpienia depresji i zaburzeń 
o podłożu społecznym, zachwia-
nia relacji domowych i rówieśni-
czych oraz  spadku satysfakcji 
z życia.

Dlaczego tak istotne jest dzia-
łanie systemowe na poziomie sa-
morządu? - Na to pytanie starał 
się odpowiedzieć Jakub Ubych. 
– Nigdy nie wiemy, gdzie trafi 
ofiara cyberprzemocy. Tu liczy 
się czas, pomoc musi być udzie-
lona natychmiast i każdy, czy to 
szkoła, czy rodzic, organizacja 
pozarządowa czy policja muszą 
wiedzieć, jak działać.

W ramach Programu w szko-
łach zostaną przeprowadzone 
badania, warsztaty i szkolenia 
dla nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców oraz audyty bezpieczeństwa 
cyfrowego. Uruchomiona zo-
stanie strona internetowa www.
cyberprzemocreda.pl oraz inter-
netowa infolinia. 

UM

Rozpoczyna się 
systemowa walka 
z cyberprzemocą
Reda | Burmistrz Krzysztof Krzemiński i wiceprezes Stowarzysze-
nia In Gremio, Marek Radyko, podpisali umowę na opracowanie, 
wprowadzenie projektu i realizację zadań w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy na lata 2018 - 2022. 
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