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WielomilionoWy 
projekt zakończony

Dobiega końca realizacja rozpoczętego trzy lata temu projektu edukacyjnego, 
którego celem jest podniesienie jakości nauczania zawodowego w powiecie 
wejherowskim. W tym tygodniu oddano kolejnych ( już ostatnich) 6 pracowni 

do praktycznej nauki zawodów w wejherowskiej „Samochodówce”. 
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Z korZyścią dla 
wsZystkich

W ramach projektu odbyło się 
także głosowanie dotyczące miej-
skich inwestycji. Dzieci mogły 
wybrać jeden spośród czterech 
proponowanych projektów inwesty-
cyjnych o maksymalnej wartości 10 
tysięcy złotych, a jego realizacja zo-
stanie sfinansowana przez Fundację 
BGK – współorganizatora projektu. 
Ostatecznie wybór uczniów padł na 
budowę huśtawki przy przystan-
ku autobusowym. Czek w imieniu 
gminy odebrał przewodniczący 

rady miejskiej Ariel Sinicki.
– Bardzo się cieszę, że dzieci 

z Rumi miały możliwość uczest-
nictwa w tej inicjatywie. Ostatnie-
go dnia widziałem wielu uczniów, 
którzy opuszczali „sklep marzeń” 
z szerokimi uśmiechami i rękami 
pełnymi prezentów. Świadomość, 
że sami na to zapracowali napawa 
dumą – mówi przewodniczący 
rady miejskiej Ariel Sinicki. – Na 
tym projekcie tak naprawdę zy-
skaliśmy wszyscy, ponieważ dzieci 
to nasza przyszłość, a dodatkowo 
dzięki środkom zewnętrznym zo-
stanie zrealizowana kolejna miej-
ska inwestycja – podsumowuje. 

Gospodarka 
w piGułce

Organizatorami przedsięwzię-
cia byli Fundacja „Dom mojego 
Brata” oraz Fundacja BGK.  Pro-
jekt „Małe Miasto” jest symulacją 
dorosłego życia i skierowany jest 

do dzieci w wieku od 8 do 12 
lat. W ramach inicjatywy dzieci 
uczestniczą w warsztatach edu-
kacyjnych, prowadzonych przez 
przedstawicieli różnych zawo-
dów. Poprzez pracę, zarabianie, 
oszczędzanie i wydawanie pienię-
dzy, najmłodsi zdobywają wiedzę 

na temat obrotu i wartości pienią-
dza, a także poznają mechanizmy 
rządzące gospodarką. 

wymarZone Zabawki

Za wykonaną pracę mieszkań-
cy „Małego Miasta” otrzymują 
specjalną walutę, którą mogą 
wydać lub odłożyć na lokacie 
w banku. Natomiast na zakoń-
czenie przedsięwzięcia, za za-
robione i zaoszczędzone pie-
niądze, uczestnicy mogą zrobić 
zakupy w „sklepie marzeń”, któ-
rego pułki uginają się pod cięża-
rem technologicznych gadżetów 
oraz zabawek.

sZkołę Zamienili 
w miasto

Rumska odsłona projektu trwa-
ła od 10 do 14 czerwca na terenie 
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 

w Rumi, gdzie otwarcia – wspól-
nie z uczestnikami, koordynato-
rami oraz dyrekcją – dokonywał 
wiceburmistrz Piotr Wittbrodt. 

– To kapitalna inicjatywa, dzię-
ki której młodzi ludzie nie tylko 
uczą się odmawiać sobie drob-
nych przyjemności na rzecz więk-
szych zakupów, ale i szacunku 
do pieniądza – podkreśla Piotr 
Wittbrodt, zastępca burmistrza 
Rumi. – To również wyjątkowa 
okazja do spotkania się z przed-
stawicielami praktycznie wymie-
rających zawodów, takich jak 
szewc czy kominiarz. Wspaniała 
lekcja dorosłego życia – kwituje.

W inicjatywie uczestniczyło 
łącznie 120 dzieci z 5 rumskich 
szkół podstawowych, 70 wolon-
tariuszy oraz 50 przedstawicieli 
różnych zawodów. Łączna war-
tość nagród, na które zapra-
cowali uczestnicy, to około 25 
tysięcy złotych.

Powiat | Ponad 25 litrów krwi udało się zebrać podczas odbywającej się w sobotę (15 czerwca) akcji honorowego krwiodawstwa 
w Rumi. Personel medyczny przyjmował chętnych na terenie przychodni NZOZ „Panaceum” w Rumi Janowie.

Oddali krew z myślą o wakacjach

Godni naśladowania
 

Celem akcji, organizowanej pod 
patronatem burmistrza Michała 
Pasiecznego oraz przewodni-
czącego rady miejskiej Ariela 
Sinickiego, było przede wszyst-
kim propagowanie wzorowej 
postawy obywatelskiej, jaką jest 
honorowe oddawanie krwi.

trudny cZas

Organizatorzy podkreślali szcze-
gólne znaczenie tego płynu pod-
czas wakacji. To właśnie w tym 
okresie dochodzi do największej 
liczby wypadków drogowych oraz 
zdarzeń losowych, a co za tym idzie 
– rośnie zapotrzebowanie na krew. 

Na apel odpowiedziało 83 po-
tencjalnych dawców, z czego 
krew mogło oddać 56. Ostatecz-
nie udało się więc zebrać dokład-
nie 25,2 litra tego płynu.

– Była to druga i zarazem ostat-
nia w tym roku zbiórka krwi, 
a mieszkańcy Rumi jak zwykle 
nie zawiedli – podkreśla Ariel 
Sinicki, przewodniczący rady 
miejskiej i koordynator akcji. – 
Łącznie, dzięki obu tegorocznym 
akcjom, udało się zebrać 97,5 li-
tra tego niemożliwego do wypro-
dukowania leku, co z pewnością 
pomoże uratować niejedno życie 
– podsumowuje.

Wszyscy dawcy, w podzięko-
waniu za udział w akcji, oprócz 
standardowych zestawów poda-

runkowych otrzymali przygo-
towane specjalnie na tę okazję 
workoplecaki.

to już tradycja

Przypomnijmy, że Rumia jest 

w czołówce pomorskich orga-
nizatorów zbiórek krwi. Wśród 
10 wojewódzkich laureatów, 
którzy w 2018 roku zebrali 
największą ilość życiodajnego 
płynu, Rumia znalazła się na 4. 
miejscu.

Utworzyli miasto w mieście
Rumia | Przez pięć dni przechodzili szkolenia, pracowali u różnych pracodawców, zarabiali, wpłacali pieniądze 
na lokaty, a nawet decydowali o miejskich inwestycjach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że są 
uczniami szkół podstawowych, a dorosłego życia mogli posmakować dzięki projektowi „Małe Miasto Rumia”.
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Zarząd powiatu z wotum zaufania 
i absolutorium

ReklaMa 151/2019/DB

Powiat | Zarząd powiatu wejherowskiego został rozliczony za 2018 rok. 
W trakcie piątkowej sesji otrzymał wotum zaufania i absolutorium z tytułu 
wykonania ubiegłorocznego budżetu.

ReklaMa 18/2019/ZMReklaMa 198/2019/DB

Udzielenie absolutorium poprze-
dzone zostało prezentacją raportu 
o stanie powiatu, na podstawie 
którego radni udzielili zarządowi 
wotum zaufania. Rada Powiatu 
Wejherowskiego została zapo-
znana również ze sprawozdaniem 
rocznym z wykonania budżetu 
i sprawozdaniem finansowym za 
ubiegły rok. Sprawozdania poparte 
były opinią komisji rewizyjnej i Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej.

Na tej podstawie Rada przystąpi-
ła do głosowania nad udzieleniem 
absolutorium zarządowi powiatu 
z tytułu wykonania budżetu za rok 
2018. 23 radnych głosowało „za”, 
a pięciu wstrzymało się od głosu.

- Nasza praca została dobrze 
oceniona, co oznacza, że realizu-
jemy wszystkie działania zgod-
nie z wytyczonymi kierunkami, 
przyjętymi strategiami – mówi 
Gabriela Lisius, starosta wejhe-

rowski. - Udzielone absolutorium 
i wotum zaufania to też motywa-
cja do dalszej pracy, bo większość 
z zadań wymaga kontynuacji.

Budżet za 2018 rok zamknął 
się kwotą 203 mln 377 tys. zł po 
stronie dochodów, natomiast po 
stronie wydatków kwota ta wy-
niosła 220 mln 259 tys. zł. Rok 
zakończył się deficytem w wyso-
kości 16 mln 881 tys. zł.

WA
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OgłOsZenie 11/2019/DB

OgłOsZenie 87/2019/DB

Powiat | Od nowego roku szkolnego uczniowie kształcący się w powiatowych szkołach będą uczyć się zawo-
dów w nowoczesnych i doskonale wyposażonych pracowniach. Właśnie otwarto ostatnie 6 takich pracowni.

500+ na nowych 
Zasadach 
powiat | od lipca zmieniają się zasady przyznawa-
nia świadczenia 500+. Zostało zniesione kryterium 
dochodowe na pierwsze dziecko.

Cały projekt realizowany jest 
od 2016 roku. Zakończenie czę-
ści inwestycyjnej (budowlanej) 
zaplanowano na koniec bieżą-
cego roku, ale już teraz oddano 
do użytku wszystkie pracownie 
do nauki zawodów. 

Projektem objętych jest 5 
Powiatowych Zespołów Szkół: 
PZS nr 2 w Rumi, PZS nr 2, 3 
i 4 w Wejherowie i PZS Police-
alnych w Wejherowie (tu po-
wstał pawilon rehabilitacyjno-
korekcyjny). W tym miesiącu 
oficjalnie otwarto kolejnych 
aż 13 pracowni zawodowych 
w dwóch wejherowskich pla-
cówkach. Tym samym projekt 
praktycznie został zakończony, 
pozostały tylko ostatnie roz-
liczenia finansowe i staże dla 
uczniów – te ostatnie potrwają 
do przyszłego roku. 

W ubiegłym tygodniu Powia-
towy Zespół Szkół nr 2 w Wej-
herowie (popularnie nazywany 
„Elektrykiem”) wzbogacił się 
o kompleks składający się z 7 
pracowni. Natomiast w tym 
tygodniu kolejne 6 pracowni 
(a można powiedzieć, że nawet 
8, bo dwie z nich są dzielone, 
dzięki czemu mogą się w nich 
odbywać niezależnie dwie lekcje 
jednocześnie) otwarto w Powia-
towym Zespole Szkół nr 4 im. 
im. Jakuba Wejhera w Wejhero-
wie (czyli w „Samochodówce”). 
Są to pracownie: elektrotech-
niki. elektroniki i automatyki. 
montażu i eksploatacji podze-
społów samochodowych oraz 
maszyn i urządzeń. pomiarów 
i rysunku technicznego. monta-

Jak informuje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Wejherowie, wnioski 
o przyznanie świadczenia 
wychowawczego 500 + na 
nowych zasadach, czyli 
na każde dziecko do 18 
roku życia bez kryterium 
dochodowego, będzie 

można składać w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 
r., a w wersji elektronicznej od 1 lipca 2019 r.
Zmiany w Ustawie o Świadczenie Wychowawcze 500+:
- świadczenie wychowawcze 500 + na każde dziecko do 18 
roku życia (bez względu na dochody w rodzinie)
- od momentu narodzin dziecka rodzice będą mieli trzy 
miesiące na złożenie wniosku.
- istnieć będzie ciągłość wypłaty 500 plus w przypadku 
śmierci rodzica, na które świadczenie zostało przyzna-
ne. Pieniądze otrzyma drugi z rodziców.
- samotny rodzic nie będzie musiał już dostarczać 
dokumentu potwierdzającego, że wystąpił o alimenty 
na dziecko od jego ojca lub matki.
- informacja ws. przyznania 500 plus przekazana zo-
stanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, 
w przypadku nie wskazania adresu poczty elektro-
nicznej informację o przyznaniu świadczenia wycho-
wawczego będzie można odebrać w siedzibie Ośrodka. 
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wy-
chowawczego nie wstrzyma wypłaty tego świadczenia.
- ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dla 
wniosków złożonych wraz z wymaganymi dokumentami do 
31 sierpnia 2019 roku nastąpi do 31 października 2019 roku.

Gabriela lisius,
starosta wejherowski

- Bardzo ważne jest dla nas, aby uczniowie uczyli 
się zgodnie z nowymi trendami - tak, aby idąc 
do pracy, byli do niej przygotowani. Chcemy, aby 
uczniowie mogli uczyć się zgodnie z zapotrze-
bowaniem rynku pracy. Jesteśmy największym 
powiatem ziemskim w województwie, więc nasze 
potrzeby w zakresie edukacji są duże. 

Nowoczesność 
w powiatowych szkołach

żu i obsługi peryferyjnych instala-
cji samochodowych, komunikacji 
językowej w branży motoryzacyj-
nej. Dodatkowo w ramach reali-
zowanego projektu doposażono 
istniejącą już pracownię obróbki 
skrawaniem.

Nowe pracownie branży trans-
port, logistyka i motoryzacja, 
w zakresie motoryzacji umożliwią 
poszerzenie oferty kształcenia 
szkoły w zawodach: technik po-
jazdów samochodowych, mecha-
nik pojazdów samochodowych, 
technik mechanik, blacharz samo-
chodowy, elektromechanik pojaz-
dów samochodowych, mechanik 
– monter maszyn i urządzeń. 

- W pracowniach można teo-
rii uczyć przez praktykę – mówi 
Anna Wilk, dyrektor PZS nr 4 
w Wejherowie. - To dużo skutecz-
niejsza metoda nauki. Każda pra-
cownia jest tak wyposażona, że 
uczeń poznaje teorię i jednocze-
śnie wykonuje te zadania i roz-

wiązuje problemy w praktyce. 
Dodam, że każda pracownia jest 
autorskim pomysłem nauczycie-
la, który w niej uczy. To nauczy-
ciele decydowali, jaki sprzęt ma 
być zakupiony. A ten sprzęt jest 
bardzo nowoczesny, z pewnością 
wystarczy co najmniej na naj-
bliższych kilka lat. 

Inwestycja (prace budowlane) 
w PZS nr 4 trwała od czerwca 
2017 r. do sierpnia 2018 r. Kolej-
nym krokiem był zakup i montaż 

wyposażenia. Wartość zadań bu-
dowlanych wyniosła ponad 4,5 
mln zł, a wartość wyposażenia to 
niemal 2,9 mln zł. Łącznie war-
tość interwencji projektowej w tej 
szkole osiągnęła ponad 7,3 mln zł.

W ramach całego programu 
rozbudowanych i doposażonych 
zostało 5 szkół za kwotę około 
34 mln zł. Ze środków Unii Eu-
ropejskiej pozyskano na ten cel 
prawie 28 mln zł. 

Rafał Korbut
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Gm. wEJHERowo | Gmina Wejherowo pozyskała fundusze 
europejskie na poprawę efektywności energetycznej 4 budyn-
ków użyteczności publicznej.

Trwają prace 
termomodernizacyjne

Wartość otrzymanej dotacji 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego to ponad 7 mln zł. Za-

kończyła się termomodernizacja 
budynku komunalnego w Gości-
cinie przy ul. Drzewiarza. Obec-
nie trwają jeszcze prace przy 
Szkołach Podstawowych w Go-
ścicinie i Orlu oraz przy budyn-
ku urzędu gminy. Celem inwe-
stycji jest oszczędność energii 
zużywanej na potrzeby eksplo-
atacji tych 4 obiektów. Efektem 
realizacji będzie zmniejszenie 
zużycia energii pierwotnej o co 
najmniej 30% średnio na 1 z 4 
budynków oraz spadek emisji 
gazów cieplarnianych.

/UGW/
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Zasłużeni zostali uhonorowani
REda | Od uroczystej sesji rozpoczęły się w piątek Dni Redy 2019. W ramach spotkania, które zorganizowane zostało w auli Szkoły Podstawowej nr 4, 
włodarze miasta uhonorowali zasłużonych mieszkańców.

„Zasłużony dla Miasta Redy” to 
najważniejsze odznaczenie przy-
znawane przez władze miasta. 
W piątek pamiątkowym medalem 
odznaczeni zostali Jerzy Koska 
i Leszek Lewiński, którzy nie kryli 
wzruszenia z uhonorowania.

naGrody dla 
miesZkańców

- Bardzo serdecznie dziękuję 
przede wszystkim za to, że decyzja 
o przyznaniu mi tego zaszczytne-
go tytułu podjęta została jedno-
głośnie - mówił Jerzy Koska, były 
radny Redy. - Za lata bardzo do-
brej współpracy imiennie dziękuję 
przewodniczącemu Kazimierzowi 
Okrojowi. Dziękuję także burmi-
strzowi Krzysztofowi Krzemiń-
skiemu i pracownikom Urzędu 
Miasta. Najserdeczniejsze słowa 
podziękowania kieruje jednak do 
mojej żony Elżbiety, która przez te 
prawie dwadzieścia lat musiała to-

lerować moją nieobecność.
W ramach uroczystości nagrodą 

burmistrza Redy uhonorowana zo-
stała Barbara Dyoniziak ze Szkoły 
Podstawowej nr 4. Nadto włodarz 
miasta za pracę na rzecz Redy i jej 
mieszkańców wyróżnił pracowni-
ków Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, tj. Annę Grablowską, 
Annę Szczukowską, Weronikę Kle-
menską, Aleksandrę Giebas i Do-
rotę Żak. Odznaczeni zostali też 
redzcy przedsiębiorcy, Stefan Styn 
i Ireneusz Melzer. Wyróżnienia 
w dziedzinie sportu, kultury i dzia-
łalności społecznej trafiły do: Mi-
rosława Łuniewskiego, Sebastiana 
Wąsickiego, Michała Czapińskiego, 
Marioli Szreder, Marleny Jasińskiej, 
Anety Kujawczyk i Grażyny Tamas.

podZiękowanie
Za ZaanGażowanie

- Z okazji święta miasta cy-
klicznie nagradzamy osoby, które 

przyczyniają się do rozwoju Redy 
i poprawy jakości życia jej miesz-
kańców – mówi burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński. - Wyróżniamy 
przedstawicieli różnych środo-
wisk, którzy działają na rzecz lo-
kalnego środowiska. W ten sposób 
dziękujemy za ich zaangażowanie 
i mobilizujemy innych do podej-
mowania różnych inicjatyw.

Warto zaznaczyć, że nagroda 
„Młodzik”, którą przyznają człon-
kowie Młodzieżowej Rady Miasta 
Redy, w tym roku trafiła do redzkie-
go Aquaparku, a odebrał ją Adam 
Mierzejewski, dyrektor obiektu. Do-
datkowo wyróżnieni zostali przed-
stawiciele gmin, które na co dzień 
współpracują z Redą. Pod wzglę-
dem artystycznym uroczystą sesję 
Rady Miasta Reda uświetnił występ 
Trio Operetta, w składzie: Karolina 
Klawitter (sopran), Magdalena Sta-
niszewska (skrzypce) i Aleksandra 
Furmańska (fortepian).

Anna Walk

REda | Procedura uzgodnień stosowania kaszubskiej nazwy miasta została zakończona i na 
granicach Redy zamontowane zostały nowe tablice. Ich pojawienie się podczas uroczystej sesji 
oficjalnie ogłosił burmistrz Krzysztof Krzemiński. 

W Redzie zamontowane zostały dwujęzyczne tablice

Pomysł stosowania pisowni 
nazwy miasta w języku kaszub-
skim został zgłoszony przez 
członków Zrzeszenia Kaszub-
sko–Pomorskiego Oddział 
w Redzie. Pierwszym krokiem 
było poddanie pomysłu kon-
sultacjom społecznym, które 
wśród mieszkańców przepro-
wadził Urząd Miasta.

- Równo rok temu zakończy-
liśmy zbieranie opinii naszych 
mieszkańców na temat stoso-
wania nazwy miasta w języku 
kaszubskim – mówi Hanna 
Janiak, sekretarz miasta. - Od 
28 maja do 11 czerwca 2018 
roku wszyscy mieszkańcy Redy 
mogli wypełnić ankietę z py-

taniem: Czy jesteś za stosowa-
niem dodatkowej nazwy miasta 
w języku kaszubskim „Réda”? 
Ponad połowa mieszkańców, 
biorących udział w konsul-
tacjach, opowiedziała się na 
„TAK”. 

Proponowana kaszubskoję-
zyczna nazwa miasta Réda zo-
stała pozytywnie zaopiniowana 
przez Radę Języka Kaszubskie-
go przy Zarządzie Głównym 
Zrzeszenia Kaszubsko–Pomor-
skiego w Gdańsku. Kolejnym 
etapem było zwrócenie się za 
pośrednictwem Wojewody Po-
morskiego do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z wnioskiem o ustalenie do-

datkowej nazwy miejscowości 
w języku kaszubskim. Wnio-
sek został pozytywnie zaopi-
niowany przez Wojewodę oraz 
Komisję Nazw Miejscowości 
i Obiektów Fizjograficznych. 
Jednocześnie Urząd wniosko-
wał o pokrycie kosztów wymia-
ny tablic z budżetu państwa, na 
co również udzielono zgody. 

- Sprawy formalne trwały 
prawie rok – dodaje Hanna 
Janiak. -  Ostateczne potwier-
dzenie z Ministerstwa otrzy-
maliśmy w ubiegłym tygodniu 
i niezwłocznie przystąpiliśmy 
do wymiany tablic, aby na te-
gorocznych Dniach Redy witać 
gości po kaszubsku.
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OgłOsZenie 193/2019/DB

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

na podstawie art.17 pkt 11 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 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 paździer-
nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko ( Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 
-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru 
w rejonie ul. Fabrycznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

w dniach od 28.06.2019r. do 21.07.2019r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, 
w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie informacji Publicznej Miasta 
Rumi. informacje o w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie do-
stępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o śro-
dowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązania-
mi w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 09.07.2019r. o godzinie 1400.
każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
05.08.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

młodZi ekolodZy 
naGrodZeni
wejherowo | komunalny Związek Gmin „dolina redy 
i chylonki” podsumował działania edukacyjne realizo-
wane w mijającym roku szkolnym. 

W Teatrze Miejskim w Gdyni wręczono nagrody 
młodym ekologom, ich nauczycielom i dyrektorom pla-
cówek oświatowych, którzy wzięli udział w konkursach 
i projektach edukacyjnych. 
We wszystkich realizowanych przez KZG działaniach 
uczestniczyło około 30 tys. dzieci i młodzieży z 93. 
różnych placówek oświatowych. Podczas gali finałowej 
przyznano łącznie 179 nagrody, w tym 12 honorowych 
tytułów „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019” oraz 2 
wyróżnienia specjalne „Róża Ekologii 2019”.
- Jak widzimy realizacja projektów z zakresu ekolo-
gii wymagała ogromnego wysiłku i zaangażowania 
całej społeczności szkolnej i przedszkolnej, gratuluję 
uczniom kreatywności, a nauczycielom ich zaanga-
żowania – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.
Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole” w Wejherowie 
zdobyło tytuł „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”, 
a koordynator z tego przedszkola Anna Paczull zajęła 
pierwsze miejsce. W konkursie „Małe dzieci nie chcą 
śmieci” Ksawery Krywald ze SP nr 8 zajął I miejsce.

- Chcieliśmy ustalić priorytety, 
które będą obowiązywały w po-
szczególnych miastach i gminach 
w zakresie bezpieczeństwa podczas 
okresu letniego – mówi komen-
dant Straży Miejskiej w Wejhero-
wie Zenon Hinca. - Debatowaliśmy 
przede wszystkim w kwestii dzieci, 
bo ważne jest, aby po wakacjach 
wróciły do szkoły zdrowe i bez-
pieczne. Latem będziemy dodatko-
wo kontrolować i patrolować m.in. 
place zabaw oraz miejsca, w któ-
rych dzieci najczęściej przebywają, 
czyli akweny wodne.

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, podkreślił, 
że bezpieczeństwo w czasie wakacji 
jest niezwykle istotnym tematem.

Podczas debaty omówiono 
przede wszystkim zagrożenia 
jakie dzieci mogą napotkać pod-
czas zabawy nad wodą i na dro-
gach, problem cyberprzemocy 
oraz sposoby udzielania pomocy.

- Co pewien czas odbywamy ta-

kie spotkania robocze, którą mają 
na celu przygotowanie nas do roż-
nych akcji, jak np. bezpieczne wa-
kacje - mówi Krystyna Kwidziń-
ska-Kulas, zastępca komendanta 
straży miejskiej w Starogardzie 
Gdańskim. - Poruszane są róż-
ne problemy, na które powinni-
śmy zwracać uwagę. W okresie 
przedwakacyjnym uczestniczymy 

w szkołach w różnych pogadan-
kach na ten temat, a podczas wa-
kacji m.in. sprawdzamy na pla-
cach zabaw urządzenia pod kątem 
bezpieczeństwa.

Warto nadmienić, że co roku po 
wakacjach odbywa się spotkanie 
podsumowujące okres letni .

– Po sezonie spotykamy się 
ponownie i przekazujemy sobie 

uwagi, spostrzeżenia i informacje, 
nad którymi można by się w przy-
szłości skupić – dodaje Krystyna 
Kwidzińska-Kulas.

W spotkaniu wzięło udział kilka-
naście oddziałów straży miejskiej 
z całego Pomorza, w tym komen-
danci i zastępcy, m.in. z Kwidzyna, 
Rumi, Gdyni, Chojnic i Starogar-
du Gdańskiego.

Spotkali się aby zadbać 
o bezpieczne wakac je
wEJHERowo | Wakacje to przede wszystkim okres wyjazdów. Myśląc o wypoczynku często zapominamy 
o najważniejszej kwestii jaką jest bezpieczeństwo. W wejherowskim ratuszu odbyło się spotkanie „Bezpieczne 
wakacje 2019” dla komendantów i przedstawicieli jednostek straży miejskiej z województwa pomorskiego.

Artyści pomalują stacje 
transformatorowe
wEJHERowo | Stacje transformatorowe na terenie Wejherowa zyskają nowe oblicze.
Powstaną na nich bowiem prawdziwe dzieła sztuki w postaci murali. 

Wejherowskie Centrum Kul-
tury we współpracy z Urzędem 
Miasta Wejherowa i porozumie-
niu z firmą Energa Operator S.A. 
rusza z akcją Stolemy Energii, 
która ma na celu upiększenie ota-
czającej nas przestrzeni. 

Odmalowywaniem stacji trans-
formatorowych znajdujących się 
w Wejherowie zajmie się dziesię-
cioro artystów z Pomorza i okolic.

- Dzięki temu projektowi stacje 
mieszczące aparaturę energetycz-

ną, zmienią swoje oblicze – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Wielko-
formatowe dzieła sztuki zastąpią 
nieestetyczne napisy i przypad-
kowe bazgroły, które obecnie 
często dostrzec możemy na mi-
janych codziennie trafostacjach. 
Powstałe prace z całą pewnością 
staną się dodatkową atrakcją na-
szego miasta i będą przyciągały 
spojrzenia nie tylko jego miesz-
kańców, ale też turystów. 

fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

Powstające prace inspirowane 
będą tematyką kaszubską i charak-
terystycznym wzorem kaszubskiego 
haftu. Przygotowane projekty za-
skoczą różnorodnością spojrzeń na 
ten tematykę. Ma je połączyć jedno 
– wszystkie pozwolą przypomnieć, 
że to właśnie Wejherowo uznawane 
jest za duchową stolicę Kaszub.

- Malarstwo ścienne to coraz 
częściej realizowana w przestrze-
ni miejskiej forma sztuki. Murale, 
które pojawiają się w tkance wi-
zualnej miasta podnoszą atrakcyj-
ność i uwypuklają walor estetyczny 
dzielnic i osiedli. Zgłosiło się do nas 
sporo niezwykle utalentowanych 
osób, ale obecnie planujemy odno-
wić tylko dziesięć obiektów. Wybór 
był więc niezwykle trudny, ale efekt 
z pewnością będzie zachwycający - 
mówi Karol Formela, koordynator 
projektu Stolemy Energii z ramienia 
Wejherowskiego Centrum Kultury.

Artyści przystąpią do pracy 
w najbliższych tygodniach, tak 
by pod koniec lipca wszystkie 
zaplanowane trafostacje zyska-
ły nowe oblicze i mogły cieszyć 
oczy mijających je przychodniów. 
Obiekty, które zazwyczaj mijamy 
bezrefleksyjnie i nie zwracamy na 
nie uwagi będą prezentowały się 
niezwykle efektownie.
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Pierwszy dzień to Festyn w Art-
Parku w Bolszewie, gdzie orga-
nizatorzy przygotowali przede 
wszystkim szeroki wachlarz 
propozycji artystycznych. I tak, 
na scenie, pojawiły się zespoły 

działające przy Bibliotece i Cen-
trum Kultury Gminy Wejherowo 
– Kapela Kaszubska czy zespoły 
taneczne. Tuż po nich, do tańca 
i wspólnego śpiewu swoich naj-
większych hitów, zachęcał wszyst-

kich popularny zespół Lecimy, 
który zgromadzonym pod sceną 
najwierniejszym fanom rozdał 
kilkanaście darmowych płyt. 
Pomiędzy kolejnymi koncerta-
mi odbywały się widowiskowe, 

zwłaszcza dla obserwatorów, wy-
rzuty kolorowych proszków, któ-
re w samym centrum festynowe-
go placu tworzyły feerię kolorów, 
pozostających na odzieży i twa-
rzach uczestników tej oryginalnej 

zabawy. Tymczasem na scenie  
folkowo-popowe brzemiennie 
zaprezentował trójmiejski zespół 
Mitra. Pełen energii band roz-
grzał publiczność przed gwiazdą 
wieczoru czyli Michałem Szczy-
głem, uczestnikiem popularnego 
talent show „The Voice od Po-
land”. Młody artysta wspaniałym 
koncertem zakończył pierwszy 
dzień gminnego święta.

Drugi dzień wspólnego świę-
towania to Turniej Sołectw, jaki 
odbył się na boisku sportowym 
w Gościcinie. We wspólnej, 
międzysołeckiej zabawie udział 
wzięło siedem sołectw – Go-
ścicino, Bolszewo, Gowino, So-
pieszyno, Łężyce, Warszkowo, 
Zbychowo, które reprezentowały 

sześcioosobowe drużyny. Orga-
nizatorzy przygotowali dla nich 
szereg konkurencji, wśród któ-
rych znalazły się: przeciągnie 
liny, wbijanie gwoździ na czas, 
bieg z przywiązanymi nogami, 
bieg w workach, slalom z taczka-
mi, dmuchanie balonów na czas, 
strzał do celu, przenoszenie wody. 
Zacięta walka po kilku godzinach 
przyniosła zwycięstwo drużynie 
z Gowina. Drugie miejsce zajęło 
Warszkowo, natomiast trzecie 
Sopieszyno. Puchary i nagrody 
reprezentacjom sołectw wręczył 
Wójt Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło. Organizatorem imprezy 
była Biblioteka i Centrum Kultu-
ry Gminy Wejherowo.

/UGW/

ReklaMa U/2019/PR ReklaMa 7/2019/PR

Radosne święto gminy
Gm. wEJHERowo | Śpiew, tańce, festiwal kolorów, smakołyki i dmuchańce. Tak w skrócie podsumować można 
VIII Dni Gminy Wejherowo, które do Bolszewa i Gościcina przyciągnęły wielu zwolenników tego typu atrakcji. 
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dZiecięcy raj

Najmłodszym uczestnikom wy-
darzenia trudno było zdecydować, 
od której przyjemności zacząć. 
Już w obrębie parkingu, tuż przy 
„Dworku pod Lipami”, mogli oni 
chwycić za repliki broni palnej, by 
rywalizować w laserowym paint-
ballu. Kilka kroków dalej czekała 
strefa zabaw terenowych, gdzie 
dużym zainteresowaniem cieszyły 
się gry zręcznościowe i podłogowe.

Z kolei wolontariusze zachęcali 
do udziału w zajęciach, podczas 
których można było stworzyć 
spersonalizowaną bawełnianą 
torbę. Uwagę dzieci przykuwa-
ło również spore płótno, gdzie 
każdy mógł się przyczynić do 
powstania wspólnego obrazu. 
Oprócz tego do zabawy zaprasza-
ły animatorki, które instruowały 
dzieci, jak poruszać się w rytm 
energicznej muzyki.

edukacja poprZeZ 
Zabawę

Idąc w głąb parku Starowiej-
skiego, w kierunku sceny letniej, 
można było wykonać pamiątkowe 
zdjęcie, co oferował personel tzw. 
fotobudki. Natomiast niemal po 
sąsiedzku stała niewielka zagroda, 
gdzie na wspólny spacer z dziećmi 
czekały alpaki oraz lama. Najmłod-
si mogli także posmakować życia 
cyrkowców, a lekcji udzielali im 
profesjonaliści z wędrownej trupy, 
w tym szczudlarz oraz kuglarz.

Oprócz tego, wzdłuż ścieżki 
pieszo-rowerowej, chętni mogli 
skosztować zimnych lodów, belgij-
skich frytek, hot-dogów i różnych 

słodkości, które oferowali wystaw-
cy tworzący strefę gastronomicz-
ną. Natomiast pod samą sceną sta-
nął punkt rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku oraz dmuchane 
zjeżdżalnie – ta atrakcja była zare-
zerwowana dla osób głosujących 
na Podwórko Talentów w Rumi, 
co sprawdzał przewodniczący 
rady miejskiej Ariel Sinicki.

Gwóźdź proGramu

Główną częścią wydarzenia było 
jednak to, co działo się na samej 
scenie, czyli uroczyste zakończe-
nie projektu edukacyjnego „Ru-

mia oczami dzieci”. Tegoroczna 
odsłona tego przedsięwzięcia roz-
poczęła się 1 lutego. Urząd miasta 
przygotował sześć zadań tema-
tycznych oraz trzy konkursy.

Najmłodsi, standardowo już, 
musieli poznać miejskie symbole, 
zorganizować spotkanie z ciekawą 
osobą, wziąć udział w spacerze 
historycznym oraz uczestniczyć 
w dziecięcej sesji. Nowością były 
zadania polegające na przygo-
towaniu i wykonaniu wierszyka 
związanego z Rumią oraz współ-
praca ze szkołami działającymi na 
terenie miast partnerskich. W tej 
części projektu uczestniczyło oko-

ło tysiąca dzieci z 18 placówek 
(publicznych oraz prywatnych).

– Bardzo się cieszę, że udało się 
zrealizować już drugą edycję „Rumi 
oczami dzieci”, w której uczestni-
czyło tak wiele placówek. Aspekt 
edukacyjno-integracyjny tego 
projektu jest nieoceniony – mówi 
Lucyna Miotk, przewodnicząca 
Komisji Kultury oraz członek Ko-
misji Oświaty i Wychowania.

pamiątki i naGrody

Wzorem poprzedniej edycji, 
indywidualni uczestnicy mogli 
się wykazać w trzech konkursach 
tematycznych: plastycznym, lite-
rackim i fotograficznym. Łącznie 
wpłynęło ponad 300 prac. Zwy-
cięskie dzieła zostaną opubliko-
wane w formie miejskiego kalen-
darza, albumu fotograficznego 
oraz książki z bajkami. Wszyscy 
laureaci otrzymali też nagrody 
rzeczowe, które wręczali na sce-

nie wiceburmistrz Piotr Witt-
brodt oraz radna Lucyna Miotk.

– Jako nauczyciel uwielbiam, kiedy 
dzieci przelewają swoje myśli oraz 
wyobraźnię na papier. Takie prace, 
bez ingerencji rodziców, są dla mnie 
najpiękniejsze. Dlatego właśnie 
wybór zwycięzców był niezwykle 
trudny, bo wszystkich chciałoby się 
nagrodzić – podkreśla przewodni-
cząca Komisji Kultury. – Trudno 
jest nawet opisać radość dzieci, które 
zostały dostrzeżone i docenione. Te 
emocje były widoczne na scenie, kie-
dy przed publicznością były wręcza-
ne nagrody. Dla tych dzieci jest to 
naprawdę wielkie osiągnięcie i prze-
życie – dodaje Lucyna Miotk.

rowerowy akcent

W ramach sobotniego festynu 
odbyło się także oficjalne pod-
sumowanie projektu „Rowerowy 
Maj”, który po raz pierwszy był 
realizowany na terenie Rumi. Do 

przedsięwzięcia przystąpiły dwie 
placówki: Przedszkole pod Topo-
lą oraz Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Józefa Wybickiego.

Łącznie ponad 300 uczestników 
przez niemal cały miesiąc dojeż-
dżało do szkoły lub przedszkola na 
rowerze, hulajnodze czy rolkach. 
Najaktywniejsze klasy i oddziały 
przedszkolne otrzymały nagrody. 
Rowerowe gadżety oraz vouchery 
wręczali laureatom wspólnie: rad-
na Beata Ławrukajtis oraz zastęp-
ca burmistrza Piotr Wittbrodt.

– To dla nas bardzo ważne, aby 
uczyć dzieci zdrowych nawyków 
i promować aktywne spędzanie 
czasu. W tym roku program re-
alizowaliśmy pilotażowo, ale mam 
nadzieję, że w przyszłym roku 
obejmie on wszystkie miejskie pla-
cówki – mówi Piotr Wittbrodt, 
wiceburmistrz miasta. – Jestem 
dumny z uczestników, że podjęli 
się tego wyzwania i zaliczyli je na 
szóstkę z plusem – podsumowuje.

Huczny festyn na zakończenie 
„Rumi oczami dzieci”
Rumia | Za nami druga edycja projektu „Rumi oczami dzieci”. Uczestnicy przedsięwzięcia zostali nagrodzeni podczas sobotniego festynu (15 czerwca). 
Atrakcje, które z tej okazji czekały przy Miejskim Domu Kultury, były do dyspozycji wszystkich mieszkańców. 
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To był wyjątkowy weekend 
w Redzie. Dopisała nie tylko 
pogoda, ale przede wszyst-
kim frekwencja. Mieszkańcy 
i przyjezdni chętnie korzysta-
li z atrakcji, które z okazji Dni 
Redy przygotowali dla nich pra-
cownicy miejskich instytucji. 
Obchody rozpoczęły się w pią-
tek od uroczystej sesji, która 
zorganizowana została w auli 
Szkoły Podstawowej nr 4.

koncertowa sobota

W sobotę na kortach tenisowych 
rozegrany został Rodzinny Turniej 

Tenisa Ziemnego. Nadto odbyły się 
Redzkie Igrzyska Sportowe Szkół 
Podstawowych i zorganizowany 
został Turniej Piłki Nożnej dla 
dzieci. Z myślą o najmłodszych 
uczestnikach Dni Redy na stadio-
nie miejskim rozstawiono dmu-
chańce. Wśród atrakcji znalazły 
się m.in. strefa chillout, powietrzne 
warsztaty z Muzycznym Starterem 
oraz strefa gastronomiczna.

Z największym zainteresowa-
niem mieszkańców spotkały się 
jednak popołudniowe koncerty. 
Mesajah i grupa Kombii nie zawie-
dli, serwując publiczności ogrom-
ną dawkę pozytywnej energii oraz 

dobrej muzyki. Koncert gwiazd 
wieczoru poprzedził występ grupy 
Route 11. Przy dźwiękach znanych 
muzyków na stadionie miejskim 
bawili się nie tylko mieszkańcy 
Redy, ale też przedstawiciele oko-
licznych miejscowości i goście 
z innych części kraju.

- Przyjechaliśmy z okolic Ko-
ścierzyny do rodziny z Redy 
i muszę przyznać, że świetnie 
spędziliśmy sobotni wieczór – za-
pewnia pani Martyna. - Mesajah 
doskonale spisał się na scenie, 
nawiązując bardzo dobry kontakt 
z publicznością. Podobał mi się 
również koncert grupy Kombii. 

sportowa niedZiela

Ostatni dzień święta miasta 
upłynął pod znakiem sportu. 
Tuż przed południem uhonoro-
wani zostali wybitni sportowcy 
i popularni trenerzy. Listy gra-
tulacyjne i nagrody rzeczowe 
wręczał im burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński w towarzystwie 
swojego zastępcy Łukasza Ka-
mińskiego i radnych Redy. 

- Wśród uhonorowanych naj-
liczniejsze grono stanowili lek-
koatleci, co bardzo nas cieszy, 
bo od roku dysponujemy bież-

nią tartanową, na której już or-
ganizowane były duże imprezy 
lekkoatletyczne - mówi Andrzej 
Byczkowski, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Redzie.

Chętni mogli też spróbować 
smacznej grochówki, na którą za-
praszali włodarze miasta. 

Od godz. 13 Orlęta Reda na 
własnym boisku podejmowały 
zespół Orzeł Trąbki Wielkie. 
Wynik spotkania już w dru-
giej minucie gry otworzyli go-
ście. Gospodarze jeszcze przed 
przerwą zdołali doprowadzić 
do wyrównania. W drugiej czę-
ści meczu wynik nie uległ już 

zmianie, a zespoły podzieliły się 
punktami.

O godz. 15 amatorzy baśki ka-
szubskiej grali o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Kazimierza Okroja. Jednocześnie 
na boisku głównym odbywał się 
maraton zumby, który prowadzi-
ła Natalia Król. Na zakończenie 
odbyła się gala MMA/K1. W ry-
walizacji wzięło udział czterna-
stu zawodników, co dało w su-
mie siedem walk. Nieustępliwość 
zawodników spowodowała,  że 
pięć z siedmiu pojedynków roz-
strzygnięto na punkty.

WA

Dni Redy 2019 pełne atrakc ji
REda | Było bardzo radośnie, wyjątkowo hucznie i nadzwyczaj widowiskowo. W miniony weekend Reda obchodziła swoje święto.
Przez trzy dni mieszkańcy i przyjezdni mieli okazję uczestniczyć w kilkunastu wydarzeniach.
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WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  
O CZWARTYCH  PRZETARGACH  USTNYCH  NIEOGRANICZONYCH  NA 

 SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH  W  RUMI,  PRZY UL. BORÓWKOWEJ,
STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  GMINY  MIEJSKIEJ  RUMIA

  Burmistrz Miasta Rumi ogłosił czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

Kompleks nr II -Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działki nr 59/17 o powierzchni 2084 m2, nr 59/18 o powierzchni 

3173 m2, o łącznej powierzchni 5257 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz 

trasy Obwodnicy Północnej aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą i Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się 

z działek nr nr 59/17 i 59/18, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem g.8.Mn,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługo-

wej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.

             Dostęp do drogi publicznej wymaga wybudowania przepustu przez potencjalnego nabywcę, na co docelowo gmina Miejska Rumia wyrazi zgodę.

Działy iii i iV księgi wieczystej kW gD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 1.000.000,00 zł. Wadium 100.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Kompleks nr IV - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/9 o powierzchni 1326 m2, nr 59/20 o powierzchni 

3186 m2, o łącznej powierzchni 4512 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz 

trasy Obwodnicy Północnej aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą i Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się 

z działek nr nr 60/9 i 59/20, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem g.8.Mn,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługo-

wej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.

Działy iii i iV księgi wieczystej kW gD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 800.000,00 zł. Wadium 80.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Kompleks nr V - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/10 o powierzchni 1308 m2, nr 60/11 o powierzchni 

1277 m2, nr 59/21 o powierzchni 3213 m2 i nr 59/22 o powierzchni 3212 m2, o łącznej powierzchni 9010 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW 

GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego 

węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą i Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działki o nr nr 60/10, 

60/11 i 59/21 obręb 6, znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem g.8.Mn,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej, natomiast działka nr 59/22 obręb 6, znajduje się w dwóch strefach; czę-

ściowo w obszarze terenu oznaczonego symbolem g.8.Mn,U o przeznaczeniu jak wyżej, a częściowo w obszarze terenu oznaczonego symbolem g7.Mn,U co ozna-

cza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.

Działy iii i iV księgi wieczystej kW gD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 1.600.000,00 zł. Wadium 160.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 23 marca 2018r., drugie w dniu 21 września 2018r. a trzecie w dniu 15 marca 2019r.

Czwarte przetargi odbędą się według wyżej podanej kolejności, w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godzinie 1000, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 

Sobieskiego 7, pok. 100. Wadium należy wnieść do dnia 19 sierpnia 2019 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

     

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na stro-

nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  

szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106,

rgn@um.rumia.pl  tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

OgłOsZenie 192/2019/DB
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Zdrowie zaczyna
się od zębów
dEntx| Zdrowe i zadbane zęby to oczywiście piękny uśmiech i estetyczny wygląd. Ale jeszcze istotniejszą 
sprawą jest to, jak zęby wpływają na zdrowie i funkcjonowanie całego organizmu. 

Wiele osób nie zdaje sobie spra-
wy z tego, jak ogromne znaczenie 
dla naszego zdrowia mają właśnie 
zęby. Zaniedbania w higienie jamy 
ustnej mogą doprowadzić do bar-
dzo poważnych problemów zdro-
wotnych. Próchnica jest bowiem 

bakteryjną, infekcyjną chorobą 
zakaźną. Nieleczona - może zabu-
rzyć funkcjonowanie całego orga-
nizmu, wywołać rozmaite choroby 
i wpłynąć na znaczne obniżenie 
układu odpornościowego. 

Próchnica kojarzy się zazwyczaj 

z dużym dyskomfortem związa-
nym z odczuwanym bólem zęba. 
I to prawda, ale tylko częściowa. 
O ile ból bywa bardzo dokuczli-
wy, to zbagatelizowanie problemu 
i próba zignorowania go przy po-
mocy środków przeciwbólowych 

może skończyć się poważnymi 
powikłaniami zdrowotnymi. Bak-
terie, które są w  „chorych” zębach, 
przedostają się do krwioobiegu 
i powodują jego zainfekowanie, 
a w konsekwencji  powstawanie 
różnych chorób odogniskowych 
lub podtrzymywać już istniejące 
choroby przewlekłe. Takich cho-
rób jest wiele, np. infekcyjne za-
palenie wsierdzia lub mięśnia ser-
cowego, choroba wieńcowa, zawał 
serca, udar mózgu, zapalenie płuc, 
zaostrzenie POChP, osteoporoza, 
reumatoidalne zapalenie stawów 
(RZS), zagrożenie przedwczesnym 
porodem, odczyny alergiczne...

Dlatego tak istotna jest profilak-
tyka oraz odpowiednie leczenie. Jak 
zatem zapobiegać próchnicy? Powo-
dem jej powstawania jest zła higiena 
jamy ustnej oraz  nieodpowiednia 
dieta (zawierająca zbyt duże ilości 
węglowodanów). We wczesnym sta-
dium proces próchnicowy może być 
zatrzymany poprzez proste działa-
nia higieniczne - usuwanie płytki 
nazębnej oraz ograniczenie ilości 
i częstości spożywania cukrów. Sku-

tecznym czynnikiem przerywają-
cym proces próchnicowy jest też 
fluor, dlatego zaleca się stosowanie 
past i płukanek z fluorem.

A jeśli już się zdarzy, że któryś 
z zębów zostanie zaatakowany 
przez próchnicę, nie można cze-
kać – należy natychmiast zgłosić 
się do stomatologa. 

- Sanacja jamy ustnej to zespół 
zabiegów prowadzących do wyle-
czenia zębów oraz likwidacji ognisk 
zakaźnych – wyjaśnia Daria Jakšto, 
właścicielka Centrum Zdrowego 
Uśmiechu Dentx w Wejherowie. - 
Celem tych zabiegów jest doprowa-
dzenie chorych dziąseł i uszkodzeń 
błony śluzowej do stanu zdrowia, 
wyleczenie zębów z ogniskami 
próchnicy oraz usunięcie wszyst-
kich zębów, których wyleczenie jest 
niemożliwe. Na dobrą sprawę każ-
dy człowiek powinien mieć zawsze 
wysanowaną jamę ustną. Aby tak 
było, konieczne są regularne wi-
zyty kontrolne w gabinecie stoma-
tologicznym połączone z cyklicz-
nymi kontrolnymi zdjęciami RTG 
dają pewność  co do zachowania 

w zdrowiu jamy ustnej wraz z zę-
bami. Takie wizyty profilaktyczne 
ograniczają praktycznie do mini-
mum ryzyko powstawania wspo-
mnianych chorób odogniskowych.

A zatem zadbaj o swoje zęby już 
dziś. Nie potrzeba do tego dużo 
wysiłku. Regularna, odpowiednio 
wykonywana higiena jamy ustnej, 
stosowanie past z fluorem, odpo-
wiednia metoda szczotkowania, 
używanie płukanek i nici denty-
stycznej - to pierwsze kroki do 
zdrowia jamy ustnej. Aby to wszyst-
ko dopełnić, należy regularnie od-
wiedzać gabinet stomatologiczny 
w celu kontroli i profilaktyki.

Umów się więc na kontrolę u sto-
matologa już dziś. Kompleksowe 
usługi na najwyższym poziomie, 
z wykorzystaniem najnowocze-
śniejszego sprzętu, w przestron-
nych gabinetach i przyjaznej at-
mosferze oferuje klinika Dentx 
Centrum Zdrowego Uśmiechu 
w Wejherowie przy ul. Wałowej 30 
lok. 1 (wejście od strony ronda), 
tel. (58) 736 47 07. 

/raf/
ReklaMa U/2019/PRReklaMa U/2019/PR
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OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi  

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

na podstawie art. 46 pkt. 1, art. 50,  art. 48, art. 49, art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081.) oraz w związ-

ku z art. 17 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), podaje się do publicznej 

wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu miejscowego, do którego 

przystąpiono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr L/688/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Kościelnej.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu zostało uzgodnione z Regionalnym Dy-

rektorem Ochrony Środowiska w gdańsku i Państwowym Powiatowym inspektorem sanitarnym w Wejherowie.

UZASADNIENIE

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy kościelnej w Rumi stanowi niewielką modyfikację zapisów 

obowiązującego miejscowego planu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XXXiii/413/2017 z dnia  30.03.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy 

Obwodnicy Północnej aglomeracji  Trójmiejskiej , od zachodu ulicą Dywizji Wojska Polskiego i od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy 

Północnej aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą i dywizji Wojska Polskiego i od południa ulica Dębogórską, dla którego przyjęto prognozę oddziaływania na 

środowisko zgodnie z procedurą oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzoną na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informa-

cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017, poz. 1405)

Zmiany w/w planu miejscowego dotyczą zmiany układu drogowego, likwidacji zawrotki oraz zapisów szczegółowych. Uchwałę o przystąpieniu do opracowania 

w/w zmiany planu miejscowego podejmuje się wyłącznie w celu doprecyzowania zapisów obowiązującego planu oraz korekty układu komunikacyjnego, w związ-

ku z czym przyjęcie przedmiotowej zmiany planu miejscowego nie wpłynie znacząco na dotychczasowy rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko. 

Obszar przedmiotowej zmiany planu znajduje się w granicach administracyjnych gminy miejskiej Rumi. Realizacja planowanego zagospodarowania terenu zgodna 

jest z aktualnymi potrzebami oraz z kierunkami rozwoju tego fragmentu miasta zapisanymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Rumia jak i w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to teren w większości zagospodarowany pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi jako tereny wielofunkcyjne o domi-

nującej funkcji mieszkaniowej – jednostka M-3.

Obszar zmiany planu położony jest w obrębie głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 110 wraz z planowanym do ustanowienia obszarem ochronnym 

gZWP nr 110.

na obszarze zmiany planu nie występują tereny o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na 

oddziaływania. na analizowanym obszarze nie odnotowuje się istotnych przekroczeń standardów jakości środowiska lub intensywnego wykorzystywania terenu. 

W granicach zmiany planu brak form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszarów podlegających ochronie 

zgodnie z prawem międzynarodowym.

Zapisy projektu zmiany planu miejscowego nie wyznaczają ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a wykona-

nie postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu przepisów szczegółowych, nie przyczyni się do powstania zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia ludzi, ani 

do powstawania oddziaływań skumulowanych. Z uwagi na znaczne oddalenie analizowanego fragmentu miasta Rumi od granicy państwa, w tym od granicy morza 

terytorialnego realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie będzie mieć oddziaływania transgranicznego.

W związku z powyższym odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy kościelnej w Rumi.

OgłOsZenie 194/2019/DB



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 21 czerwca 2019 13

skuteczna
reklama

z
lub wyślij email:

d.bieszke@expressy.pl

Zadzwoń:
660 731 138

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta Rumi  

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

na podstawie art. 46 pkt. 1, art. 50,  art. 48, art. 49, art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz 

w związku z art. 17 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.), podaje się do pu-

blicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów:

- zmiany planu miejscowego  dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „JANOWO” dla strefy 09 M, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr iii/54/2019 

z dnia 31 stycznia 2019 roku,

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu zostało uzgodnione z Regionalnym Dy-

rektorem Ochrony Środowiska w gdańsku i Państwowym Powiatowym inspektorem sanitarnym w Wejherowie.

UZASADNIENIE

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „JanOWO” dla strefy 09 M stanowi niewielką modyfika-

cję zapisów obowiązującego miejscowego planu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej  Rumi nr Vi/56/2011 z dnia 24 lutego  2011r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami gdańską, Dąbrowskiego, gdyńską, Częstochow-

ską dla którego przyjęto prognozę oddziaływania na środowisko zgodnie z procedurą oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzoną na podstawie ustawy 

z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227 ze zm.).

Zmiany w/w planu miejscowego dotyczą zmiany wskaźników urbanistycznych strefie 09 M 

Obszar przedmiotowej zmiany planu znajduje się w granicach administracyjnych gminy miejskiej Rumi, obejmuje fragment obszaru zabudowy śródmiejskiej 

określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi jako tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej– jednost-

ka funkcjonalna MU-2.

Obszar zmiany planu położony jest w obrębie głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 111 oraz nr 110 wraz z planowanym do ustanowienia obszarem 

ochronnym gZWP nr 110.

na obszarze zmiany planu nie występują tereny o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na 

oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu. W granicach zmiany planu brak form ochrony 

przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz obszarów podlegających ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

Zapisy projektów zmian planów miejscowych nie wyznaczają ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a wyko-

nanie postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu przepisów szczegółowych, nie przyczyni się do powstania zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia ludzi, 

ani do powstawania oddziaływań skumulowanych. Z uwagi na znaczne oddalenie analizowanych fragmentów miasta Rumi od granicy państwa, w tym od granicy 

morza terytorialnego realizacja ustaleń projektów zmian planów nie będzie mieć oddziaływania transgranicznego.

Proszę o przekazanie stanowiska na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia. 

Tel.: (58) 679-65-45, fax: (58) 679-65-17.

W związku z powyższym odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego  planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „JanOWO” dla strefy 09 M.

OgłOsZenie 195/2019/DB
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NIERUCHOMOŚCI

sprZedam

sprZedam dom w Kamieniu 420 
000 PLN, tel. 794 710 073

wynajmę

posZukuję wynająĆ

posZukuję wynająć 2 pok. miesz-
kanie, w rozsądnej cenie Wejherowo 
i bliskie okolice, tel. 605 966 593

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

kupię mieszkanie zadłużone, 
z komornikiem, zniszczone, do re-
montu, z niechcianym lokatorem. 
Szybka gotówka, tel. 791 715 131

MOTORYZACJA

sprZedam

skup, kasacja aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

jawa typ 223, 1977r. farbig Rote-
Creme, 2T, 2 o.s OC, BT, cena 2003 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

piaGGio/Vespa Ciao, skuter, 1os. 
2T, 1995r czarny, cena 1700 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

skoda 105S, 38 lat, iGaS(BRC), 
cytryna, cena: 2002zl, Tczew, tel. 
574 797 077

kupię

inne
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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 BiznesuSZUKASZ PRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!
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EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprZedam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 
505-56-70-34 

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opakowania jednorazowe, tel. 
501 175 330

kotłownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

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

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE

słoma w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach, z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

drewno opałowe, buk, sosna, i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

prasa FERGUSON, duży podbie-
racz, cena 3000 zł, tel. 506 250 477

piła tarczowa drewniana piasta i koło 
pasowe, 180 zł, rozdrabniacz BAK z sil-
nikiem, 780 zł, tel. 600 667 860

wykonam prace pomocnicze 
w domu i ogrodzie - okolice Rumi 
i Redy, tel. 501355977

Złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sprZedam lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgod-
nienia, stan idealny, tel. 885 557 
151, tel. 58 714 41 54

sprZedam materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbono-
wą, moc. 900 W, nowa, tel. 502 
647 767

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

sprZedam grobowiec w Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564

ReklaMa U/2019/Rl
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OGŁOSZENIE

„Burmistrz Miasta Rumi ogłasza nabór na wol-
ne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Rumi

Podinspektor lub inspektor w Wydziale Polityki 
gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowi-
ska, w pełnym wymiarze czasu pracy.
szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostęp-
na jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi 
oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.
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Nominalną pozycją piłkarza 
urodzonego w Ostrowie Wielko-
polskim jest lewe skrzydło, jed-
nak  Szewczyk z powodzeniem 
może grać również na prawej 
flance. Uniwersalność mierzą-
cego 179 centymetrów piłkarza 
to jeden z jego głównych atutów. 
Do walorów zawodnika można 
również zaliczyć dynamikę oraz 
szybkość. Filip Szewczyk roz-
poczynał karierę w rodzimym 
Ostrowie Wielkopolskim. W se-
zonie 2013/14 zasilił szeregi ka-
dry juniorskiej Widzewa Łódź. 

Kolejnym przystankiem w jego 
piłkarskiej karierze okazały się 
być Gliwice. Przez trzy sezony 
był podstawowym zawodni-
kiem drugiego zespołu Piasta. 
Po wypożyczeniu do Jaroty Ja-
rocin trafił do Górnika Łęczna, 
gdzie spędził dwa lata. W śro-
dowe przedpołudnie zarząd 
Gryfa poinformował o dopięciu 
transferu.

Pierwszy, w letnim oknie 
transferowym nabytek Wejhe-
rowian w ubiegłym sezonie ro-

zegrał 13 spotkań w których za-
notował jedną bramkę. Zarząd 
ma nadzieję, że ten ruch trans-
ferowy pozwoli załatać dziury 
w drugiej linii, które powstały 
na skutek odejścia m.in. Piotra 
Kołca i Macieja Koziary. Choć 
były zawodnik Górnika Łęczna 
cechuje się nieco inną specyfi-
ką gry, to jego celem pozostanie 
dogrywanie piłek do napastni-
ków żółto-czarnych. Z dobrych 
źródeł wiemy, że kolejne ruchy 
transferowe Gryfa Wejherowo 
to kwestia najbliższych dni.

Transferowa odsiecz Gryfa

Wyniki spotkań
grup młodzieżowych

ii LiGa | W poprzednim wydaniu pisaliśmy o bierności zarządu Gryfa związanej z letnim okienkiem transferowym. Okazuje się, że transferowa odsiecz 
nadeszła szybciej niż mogło nam się wydawać. Pierwszym ruchem zarządu w letnim okienku jest zakup Filipa Szewczyka – 22-letniego pomocnika, 
który dotychczas był zawodnikiem Górnika Łęczna.

W ramach rozgrywek mło-
dzieżowych juniorzy Gryfa Wej-
herowo rozegrali w tym tygo-
dniu trzy spotkania w których 
zanotowali dwa zwycięstwa oraz 
jedną porażkę. Słowa uznania 
należą się podopiecznym Woj-
ciecha Waśka i Marcina Funka. 

Przedstawiciele rocznika 2006 
gładko rozprawili się na wyjeź-
dzie z Cisową Gdynia zwycię-
żając aż 6:0. Dzięki wygranej 
umocnili się na pozycji lidera 
tabeli. Poniżej prezentujemy 
pełne zestawienie wyników spo-
tkań grup młodzieżowych.

I liga wojewódzka – C1 Trampkarz (2004)
Gryf Wejherowo – Gdyńska AP Dąbrowa 4:1

Gdańsk – D1 Młodzik Grupa 1 (2006)
Cisowa Gdynia – Gryf II Wejherowo 0:6

Gdańsk – D2 Młodzik Grupa 1 (2007)
SI Arka I Gdynia – Gryf II Wejherowo 2:0

ReklaMa 6/2019/PR

środowy
test-mecZ Gryfa
W środowe przedpołudnie na stadionie GOSRiT-u przy 
ulicy Mickiewicza 22 w Luzinie został rozegrany test-
mecz mający na celu określenie przydatności zawodni-
ków pod kątem występów w seniorskiej drużynie Gryfa 
Wejherowo. Do zarządu wejherowskiego klubu wpłynęło 
aż 140 kandydatur. Mecz stał na wysokim poziomie, 
a jego duże zainteresowanie sprawia, że przedstawi-
ciele zarządu oraz sztabu szkoleniowego dostali dużo 
materiału do analizy. Przypomnijmy, że mecz testowy był 
dedykowany zawodnikom przed 26 rokiem życia. 
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kosZykówka na wejherowskim rynku
wEJHERowo | Plac Jakuba Wejhera zamienił się w arenę zmagań miłośników ulicznej koszykówki

 Po raz ósmy zorganizowano turniej „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego”, w którym 
wystąpiło 29 zespołów w trzech kategoriach wiekowych (z podziałem na męskie i żeńskie). 
Konkurs „Za Trzy” wygrali: Julia Zimniewicz oraz Karol Nowicki. W kategorii U-13 dziewcząt 
wygrały Foczki Obiboczki (zawodniczki UKS Basket Ósemka), w U-13 chłopców - Sopocianie, 
w U-16 dziewcząt Półtoraokie tygrysy (zawodniczki ze Straszyna), w U-16 chłopców Ludwik 
Team, w open kobiet Baskeciary, w Open mężczyzn Obrońcy. 

władysławowo | Na pływalni Aquarius „Cetniewo” we Władysławowie prowadzone są zajęcia 
sportowe dla uczniów klas I i II szkół podstawowych. 

Uczniowie uczą się pływać 

W bezpłatnej nauce pływania 
bierze udział 178 dzieci z tere-
nu gminy Władysławowo. Zaję-
cia organizowane są w ramach 
Programu Powszechnej Nauki 
Pływania „Umiem Pływać”. Pod-
stawowym celem przedsięwzięcia 
jest opanowanie przez uczniów 
elementarnych technik pływa-
nia, a także uświadomienie dzie-
ci i ich rodziców, jakie korzyści 
zdrowotne wynikają z pływania. 
Jest ono postrzegane jako sport 
najbardziej wszechstronny i bez-
pieczny, który doskonale wpływa 

na sprawność wszystkich ukła-
dów anatomicznych człowieka.

Uczniowie z terenu gminy Wła-

dysławowo przechodzą cykl 15 
godzin nauki pływania, raz w ty-
godniu (sobota) przez 60 minut. 
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michał kowalski,
dyrektor COS OPO Cetniewo
we Władysławowie

Aquarius to super nowoczesny kom-
pleks basenowo – rekreacyjny. Uczniowie 
mają zapewnione tu idealne warunki do 
nauki pływania, a dodatkowo są pod okiem 
doświadczonej i doskonale wykwalifikowanej 
kadry instruktorsko-trenerskiej. 
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