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Zacięta walka 

Głosowanie trwało od 22 
kwietnia do 20 czerwca. Rumia 
zakwalifikowana została do kate-
gorii miejscowości liczących od 
20 do 60 tysięcy mieszkańców. 
Największą liczbę głosów w tej 
kategorii zdobyły kolejno: Ząbki 
(44 366), Żagań (44 361), Ru-
mia (42 225), Kraśnik (41 511) 
i Pruszcz Gdański (40 050).

Od 2017 roku na terenie całego 
kraju powstało 40 takich miejsc. 
Dzięki zaangażowaniu miesz-
kańców Rumi jeden z takich 
obiektów wkrótce stanie również 
w parku Starowiejskim.

NowocZesNe 
wyposażeNie

W obrębie placu powstaną 
m.in. huśtawka w kształcie bo-
cianiego gniazda, gra twister, 
ścianka wspinaczkowa, piaskow-
nica naukowa, mini-planeta-

rium, muzyczne tablice z bębna-
mi czy scenka teatralna.

Każde z Podwórek Talentów to 
inwestycja o wartości około 250 
tysięcy złotych, a dzięki nowo-
czesnym urządzeniom – insta-
lowanym w strefach sportowej, 
naukowej i artystycznej – kształ-
tuje sprawność, wiedzę oraz wy-
obraźnię dzieci.

wspólNa sprawa – 
wspólNy sukces

– Dzięki mieszkańcom w parku 
Starowiejskim powstanie niezwy-
kły plac zabaw – podkreśla Ariel 
Sinicki, przewodniczący Rady 
Miejskiej. – Dziękuję wszystkim za 
udział w akcji i oddane głosy. Poma-
gało mnóstwo osób kochających Ru-
mię. Już teraz planujemy zgłoszenie 
w przyszłym roku kolejnego placu, 
tym razem na Błoniach Janowskich 
– dodaje przewodniczący.

Wygrana w internetowym gło-
sowaniu była możliwa, dzięki 

wyjątkowej mobilizacji lokalnej 
społeczności. W działania na 
rzecz budowy placu zabaw za-

angażowali się liczni społeczni-
cy, pedagodzy, rodzice, a także 
urzędnicy oraz radni.

Mieszkańcy Rumi wygrali 
Podwórko Talentów
Rumia | Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i udziale miasta w kampanii realizowanej przez firmę Nivea, przy 
Miejskim Domu Kultury powstanie Podwórko Talentów, czyli nowoczesny plac zabaw o wartości ćwierć miliona zło-
tych. W internetowym plebiscycie Rumia znalazła się na trzecim miejscu, zdobywając ponad 40 tysięcy głosów.

Reda | W Miejskiej Bibliotece Publicznej uroczyście zakończono 
rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Trzydziesty semestr 
zajęć oznacza równo piętnasty rok działalności UTW w Redzie.

Studenci seniorzy 
już na wakacjach

- Na początku było bardzo nie-
wielu studentów, ale niektórzy są 
z nami do dzisiaj -  mówi Bożena 
Natzke, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Biblioteki w Redzie. 
- Pierwsze zajęcia były tylko 
teoretyczne, praktyczne pojawi-
ły się z czasem, w tym zajęcia 
z informatyki, warsztaty fotogra-
ficzne i gimnastyka rekreacyjna. 
W ostatnim roku dużym powo-
dzeniem cieszyły się zajęcia gim-
nastyczne w Aquaparku. Prowa-
dzimy też wyjazdy szkoleniowe.

W roku akademickim 
2018/2019 na zajęcia uczęszczało 
115 studentów. Na ostatnim spo-
tkaniu wszyscy otrzymali okolicz-
nościowe certyfikaty oraz drobne 
upominki. Jak na15. urodziny 

przystało, nie zabrakło tortu. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

powstał w 2004 roku z inicjatywy 
Stowarzyszenia „INERA” w Re-
dzie. Jego głównym celem jest 
włączenie osób starszych w pro-
ces dokształcania, aktywizację 
seniorów w różnorodnych dzie-
dzinach (zgodnych z ich zainte-
resowaniami), a przez to prze-
zwyciężenie osamotnienia oraz 
izolacji społecznej. Uniwersytet 
skupia grono słuchaczy z miasta 
Redy, jak i okolicznych miejsco-
wości powiatu wejherowskiego, 
którzy chcą pogłębić swą wiedzę, 
mile spędzić czas i zintegrować 
się ze środowiskiem lokalnym. 
Kolejny semestr zaczyna się już 
we wrześniu.
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Rumia żegna się z plastikiem

ReklaMa 151/2019/DB

Rumia | Plastikowe opakowania, sztućce, naczynia i butelki wkrótce na dobre znikną z Urzędu Miasta 
Rumi oraz podległych jednostek. Mają je zastąpić ekologiczne produkty przeznaczone do wielokrotnego 
użytku. Taką decyzję podjęli miejscy radni podczas poniedziałkowych obrad (24 czerwca).

ReklaMa 18/2019/ZM

ReklaMa 198/2019/DB

BeZ sprZeciwu

Uchwała w sprawie inicjatywy 
pod nazwą „Rumia bez plasti-
ku” została podjęta jednogłośnie, 
a jej pomysłodawcami byli przed-
stawiciele klubu radnych „Ponad 
Podziałami”. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest dbałość 
o środowisko naturalne, ludzkie 
zdrowie oraz odpowiednią edu-
kację w zakresie ekologii.

ZamieNNików
Nie Brakuje

W ramach przedsięwzięcia podję-
ty zostanie szereg działań zmierzają-
cych do redukcji zużycia plastiku na 
terenie miasta. Samorząd chce tego 
dokonać m.in. poprzez stopniową 
rezygnację z jednorazowych opa-
kowań i naczyń, odejście od wody 
w plastikowych butelkach na rzecz 
dystrybutorów i poidełek, a także 
montaż kolejnych koszów umożli-
wiających segregację odpadów.

– Małymi krokami musimy dążyć 
do tego, żeby pomóc nie tylko Rumi, 
ale i całej planecie. Chyba wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że to, co się 
dzieje w zakresie produkcji plastiku 

i jego utylizacji pozostawia wiele 
do życzenia – podkreśla radna 
Maria Bochniak, szefowa klubu 
„Ponad Podziałami”. – Myślę, że 
ta uchwała jest początkiem czegoś 
większego i pokazuje, że radni sta-
rają się zadbać o wszystkie obszary 
życia rumian – dodaje.

trZeBa jesZcZe 
pocZekać

Inicjatywa będzie realizowa-
na w urzędzie miasta oraz na 
terenie jednostek podległych 
gminie, a także podczas organi-

zacji miejskich wydarzeń. Przy 
czym należy podkreślić, że jest 
to przedsięwzięcie długofalowe 
i wieloetapowe. Uchwała zacznie 
obowiązywać 1 września.

– Wyznaczyliśmy ten termin na 
1 września, ponieważ urząd i pod-
ległe jednostki posiadają pewne 
zapasy, które należy wykorzystać 
do końca wakacji. Po tym czasie 
nie będzie już możliwości zakupu 
plastikowych produktów i opako-
wań, dla których są ekologiczne 
zamienniki – mówił podczas sesji 
przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki. fo

t. 
U

M
 R

um
ia



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 28 czerwca 20194

OgłOsZenie 11/2019/DB

Z poparciem radNych

Absolutorium stanowi akcep-
tację realizacji zeszłorocznego 
budżetu. Jeśli wójt, burmistrz 
lub prezydent je otrzyma, ozna-
cza to, że odpowiednio zarządzał 
gminnymi pieniędzmi. 

W przypadku Rumi o udziele-
niu absolutorium decyduje rada 
miejska. Podczas głosowania, 
które odbywało się w ramach 
minionej sesji (24 czerwca), 15 
radnych była za przyznaniem ab-
solutorium, natomiast 4 wstrzy-
mało się od głosu.

historycZNy momeNt

Kolejnym istotnym punktem 
poniedziałkowych obrad było 
przedstawienie raportu o sta-
nie miasta w minionym roku. 
Dokument został opracowa-
ny w związku z wprowadzoną 
w styczniu 2018 roku ustawą, 
której celem jest zwiększenie 
udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych or-
ganów publicznych.

W raporcie ujęte zostało pod-
sumowanie działalności burmi-
strza w roku 2018, ze szczegól-
nym uwzględnieniem realizacji 
założonych celów, programów, 
strategii, uchwał rady miejskiej 
oraz budżetu obywatelskiego. 
Dokument jasno wskazuje, w ja-
kich sektorach sytuacja gminy 
się poprawia, a w jakich pogar-
sza na tle innych miast o podob-
nej specyfice i potencjale.

osiągNięcia 
i wyZwaNia

– Rumia na tle podobnych do 
siebie miast, a Polska Akademia 
Nauk wyznaczyła ich łącznie 45, 
prezentuje się naprawdę dobrze 
i charakteryzuje się szybkim roz-
wojem. Przy czym należy pod-
kreślić, że tę grupę porównawczą 
tworzą najlepiej rozwijające się 
polskie miasta – tłumaczy Ry-
szard Grobelny, ekspert przygo-
towujący raport. – Silną stroną 
Rumi jest struktura demograficz-
na, czyli rosnąca liczba mieszkań-
ców. Jest tu coraz więcej młodych 
ludzi, chcą tu mieszkać, a to też 
jest pośrednio ocena stanu miasta. 
Bardzo poprawiły się też wskaźni-
ki oświatowe oraz infrastruktura 
drogowa. Natomiast wśród naj-
większych wyzwań można wymie-
nić bardzo szybko rosnące koszty 
oświaty, które mogą spowodować, 
że trzeba będzie pewnie rezygno-

wać z innych zadań, takich jak 
inwestycje drogowe, kultura czy 
sport. Wyzwaniem jest też gospo-
darka odpadami – podsumowuje.

Również w przypadku rapor-
tu o stanie miasta rada miejska 

udzieliła burmistrzowi wotum 
zaufania – 15 radnych było za, 
a 5 wstrzymało się od głosu.

Z pełnym raportem o stanie 
miasta można się zapoznać na 
stronie miasta: rumia.eu

Rumia: absolutorium i raport o stanie 
miasta podczas jednych obrad
Rumia | Przedstawiciele Rady Miejskiej Rumi, bez głosu sprzeciwu, zdecydowali o przyznaniu burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium, zatwierdzając tym 
samym realizację zeszłorocznego budżetu gminy. Poniedziałkowa sesja była także okazją do omówienia pierwszego w historii samorządu raportu o stanie miasta. 
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W najbliższą sobotę, 29 
czerwca, amfiteatr w Redzie 
przekształci się w salę projek-
cyjną. Wyjątkową salę, w której 
na dużym ekranie wyświetlony 
zostanie film o kulisach życia 
i twórczości jednego z najwięk-
szych zespołów muzycznych 
wszechczasów, jakim jest grupa 
Queen.

ZNaNe oBraZy

- Zaczynamy od mocnego 
uderzenia, bo wakacyjny sezon 
seansów w plenerze rozpoczy-
namy od projekcji filmu pt. 
„Bohemian Rhapsody” - in-
formuje Dorota Dobrzyńska 
z Fabryki Kultury w Redzie. 
- To obraz, którego nie można 
przegapić. W najnowszej edycji 
plenerowego kina postawiliśmy 
na znane, nagrodzone nagroda-
mi tytuły.

W sumie na terenie redzkiego 
amfiteatru latem będzie można 
obejrzeć sześć filmów. Seanse 
wyświetlane będą co drugą so-
botę, począwszy od 29 czerwca. 
W lipcu projekcje rozpoczynać 
się będą o godz. 22, a w sierp-
niu o godz. 21. Organizatorzy 
plenerowego kina liczą na dużą 
frekwencję i sprzyjające warun-
ki atmosferyczne.

BeZpłatNe seaNse

- Ze względu na remont Fa-
bryki Kultury w przypadku 
deszczu seanse zostaną odwoła-
ne – mówi Dorota Dobrzyńska. 
- W ubiegłym roku pogoda nam 
sprzyjała, bo żaden z seansów 
nie został przeniesiony bądź 
odwołany. Wszystkie projekcje 
spotkały się z dużym zainte-
resowaniem mieszkańców, co 
bardzo nas cieszy.  

Startuje plenerowe kino pod gwiazdami

wakacyjne seanse:
29.06, godz. 22:00 - Bohemian Rhapsody
06.07, godz. 22:00 - Cudowny chłopak
20.07, godz. 22:00 - Atomic Blonde
03.08, godz. 21:00 - Green Book
17.08, godz. 21:00 - Tully
31.08, godz. 21:00 - Kształt wody

Reda | Już od soboty mieszkańcy Redy będą mogli oglądać darmowe filmy. W redzkim amfiteatrze startuje kolejna edycja Kina pod Gwiazdami.

Przypominamy, że seanse są bez-
płatne. Do udziału w letnich pro-
jekcjach zaprasza Fabryka Kultury 
w Redzie. Warto zaznaczyć, że fil-

my w plenerze można oglądać też 
w każdy czwartek na terenie wej-
herowskiego amfiteatru.

Anna Walk 



ReklaMa 196/2019/DB



„Onko spływ” – 
promocja zdrowia 
i integracja

Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Letnie wakacje w Muzeum

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zachęca dzieci w wieku 7-11 lat do wzięcia udziału 
w wakacyjnych, muzealnych warsztatach – w terminie 8-12 lipca br.
 
Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 0900-1300.
Maksymalna liczba osób w grupie – 20.
 
Koszt zajęć –130 zł.
 
Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu (58) 672 29 56 lub (58) 736 18 21
do wyczerpania miejsc.
 
Wpłaty należy dokonywać do 4 lipca w kasie Muzeum (portiernia pałacu) 
lub przelewem na konto 72 8350 0004 0000 7935 2000 0010 w kaszubskim 
Banku spółdzielczym (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko 
dziecka oraz numer grupy).
 
 Warunkiem uczestnictwa dziecka w warsztatach wakacyjnych jest dostarcze-
nie do Muzeum, przed rozpoczęciem zajęć, zgody rodzica/opiekuna.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU

Starosta Wejherowski, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze 
zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U.2014, poz.1490)

informuje,
że w dniu 28 czerwca 2019 r. zostały ogłoszone ograniczone przetargi ustne na 
sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność skarbu 
Państwa. Przetargi odbędą się w dniu 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, sala nr 08, w następujących godzinach:
1. działka nr 705/6 obr. Bolszewo -   godz. 1000

2. działka nr 705/7 obr. Bolszewo -   godz. 1020

3. działka nr 705/9 obr. Bolszewo -   godz. 1040

4. działka nr 57 obr. Zamostne      -   godz. 1100

5. działka nr 64 obr. Zamostne      -   godz. 1120.

Ogłoszenie o przetargach zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach interneto-
wych: www.bip.powiatwejherowski.pl ,   www.powiatwejherowski.pl.

 PROGRAM:

1. Dawni właściciele zespołu pałacowo-
parkowego i pałacu – historia rodu 
Przebendowskich i keyserlingów.
2. Zajęcia muzyczne – tańce 
dworskie, rytmika.
3. Tworzenie herbu własnej rodziny.
4. Tworzenie biżuterii, zdobienie 
domu (styl angielski), tworzenie 
pocztówek z wizerunkiem pałacu.

5. O zachowaniu się przy stole – 
czyli jak wybrać właściwy widelec.
6. Zajęcia malarstwa: malowanie na 
szkle i porcelanie, tworzenie portretów, 
decupage dekoracyjny, kolaż.
7. kuchnia dworska dawniej – 
zajęcia z niespodzianką.
8. Zajęcia arystokracji oraz gry 
i zabawy dziecięce.
9. Dawny ubiór – tworzenie 
własnych projektów.

Z inicjatywy  Fundacji „Pokonaj raka” 29 czerwca br. odbędzie się 
niezwykłe wydarzenie „Onko spływ – razem dla zdrowia”. Patronat nad 
akcją objęła m.in. Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

W wydarzeniu wezmą udział 
osoby mające za sobą doświad-
czenie onkologiczne, przyja-
ciele oraz personel medyczny. 
Spływ odbędzie się rzeką Pia-
śnicą, z metą w Dębkach, gdzie 
zaplanowany został piknik inte-
gracyjny oraz stoiska promują-
ce zdrowie. Przy wejściu nr 21 
– Kontener Dębki, pod czujnym 
okiem fachowców będzie można 
nauczyć się samobadania piersi, 
sprawdzić zawartość tlenku wę-
gla w płucach, zmierzyć ciśnie-
nie oraz porozmawiać z zapro-
szonymi gośćmi.

– Fundacja „Pokonaj raka” od 
dekady wspiera osoby dotknięte 

chorobą nowotworową. Swoimi 
działaniami pomaga wyzwolić 
w chorych energię oraz moty-
wację do walki z rakiem i uwie-
rzyć w powodzenie leczenia 
– mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. – Mój udział 
w „Onko spływie” jest wyrazem 
poparcia dla działań Fundacji 
oraz solidarności z osobami do-
tkniętymi chorobami nowotwo-
rowymi – dodaje starosta. 

Jak wspomina Prezes Funda-
cji „Pokonaj raka” Katarzyna 
Gulczyńska, bazą do powstania 
Fundacji  było rozpoczęcie, po-
nad dziesięć lat temu, projektu 
„Za każdą chemię jeden szczyt”. 

Od tego czasu Fundacja nie-
przerwanie inspiruje zdrowych 
i chorych oraz daje wiarę i na-
dzieję, że z rakiem można wy-
grać i wrócić do życia pełnego 
pasji i marzeń. Przez ten czas 
podopieczni Fundacji wzięli 
udział w ponad 40 aktywno-
ściach. Zdobyli wiele najwyż-
szych szczytów świata m.in. 
Mont Blanc, Kilimandżaro, 
Elbrus, Triglav oraz Rysy. Po-
nadto skakali ze spadochronu 
i corocznie pokonywali rowe-
rem etapy trasy Green Velo. 
W najbliższą sobotę natomiast 
zmierzą się z rzeką Piaśnicą. 

Serdecznie zapraszamy.
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Prezydent z absolutorium 
i wotum zaufania
WeJHeROWO | Radni udzieli prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi absolutorium za 2018 rok. 
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Za udzieleniem głosowało 16 
radnych, 4 było przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Radni 
takim samym stosunkiem gło-
sów udzieli prezydentowi rów-
nież wotum zaufania. Wotum za-
ufania to nowość wprowadzona 
ostatnio przez przepisy

- Rok 2018 był absolutnie re-
kordowy pod względem inwe-
stycji miejskich, gdyż wydaliśmy 
na ten cel prawie 50 mln zł – po-
wiedział Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - To naj-
większa kwota wydatkowana na 
inwestycje w ciągu jednego roku 
w historii wejherowskiego samo-
rządu po 1990 r. i dlatego zeszły 
rok był wyjątkowy. To tym więk-
szy sukces, że wskaźnik zadłuże-
nia miasta spadł w stosunku do 
roku 2017 i wynosił na koniec 
2018 roku 25,6%, przy 60% uzna-
wanych za wartość maksymalną. 
Ponadto w 2018 roku nie wzrosły 
podatki i opłaty lokalne. Tak duże 
nakłady inwestycje były możliwe 
m.in. dzięki skutecznemu pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych, 
unijnych i krajowych, których 
zdobyliśmy w zeszłym roku 11,7 
mln zł. Zgodnie z konsekwentnie 
realizowaną strategią i oczekiwa-
niami mieszkańców największe 
środki zostały wydatkowane na 
budowę i modernizację dróg – 
około 36 mln, co stanowi ponad 
70 % wszystkich naszych inwesty-
cji. Połowę wydatków drogowych 
w 2018 roku pochłonęły dwa 
wielkie zadania - Węzeł Śmiecho-

wo (Zryw) i Wejherowo (Kwiato-
wa). Podkreślić przy tym należy, 
że miasto rozwijało się również 
w innych dziedzinach. Podzięko-
wania i wyrazy uznania kieruję do 
radnych za bardzo dobrą współ-
pracę i wszystkich pracowników 
wejherowskiego samorządu. To 
nasz wspólny sukces.

Regionalna Izba Obrachun-
kowa pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu za 2018 rok 
a Komisja Rewizyjna stwierdzi-
ła, że prezydent realizując za-
dania związane z wykonaniem 
budżetu kierował się zasadą 
celowości, legalności, rzetelno-
ści i oszczędności w gospoda-
rowaniu środkami publicznymi. 
Pozytywną opinię wyraziła rów-
nież Komisja Rewizyjna Rady 
Miasta Wejherowa. 

Przedstawiając obszerne spra-
wozdanie z realizacji budżetu 
za 2018 rok prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt poinformował, 
że zaplanowane zaplanowane 
dochody budżetowe w wysoko-
ści 234 459 251,00 zł wykona-
no w kwocie 242 903 912,28 zł. 
Wydatki budżetowe zaplanowa-
ne w kwocie 261 036 130,00zł, 
zrealizowano w kwocie 246 365 
264,09 zł. Zadłużenie miasta na 
koniec 2018 r. z tytułu zacią-
gniętych kredytów, pożyczek 
oraz emisji obligacji  wynosiło 
62.065.868,-zł co stanowi 25,55% 
wykonanych dochodów ogółem 
i jest jednym z niższych wskaźni-
ków zadłużenia w Polsce.
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Koszykarski trening 
rodem z NBA
Rumia | Światowej klasy koszykarz Marcin Gortat już po raz piąty odwiedził Rumię. Wizyta stanowiła 
inaugurację tegorocznych campów, czyli obozów szkoleniowych, podczas których słynny już zawodnik 
przekazuje wiedzę młodszym sportowcom. W treningu uczestniczyło około 200 dzieci. 

drugi dom

Wydarzenie odbyło się w minio-
ną sobotę (22 czerwca) w hali wi-
dowiskowo-sportowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tym 
razem Rumia była pierwszym 
punktem na trasie tegorocznych 
campów, prowadzonych przez 
Marcina Gortata.

– Rumia to mój drugi dom. 
Tu czuję się jak u siebie i chętnie 
wracam za każdym razem – po-
wiedział Marcin Gortat. – Dzieci 
chętnie biorą udział w treningu, 

a publiczność reaguje bardzo ży-
wiołowo, dlatego tak wspaniale 
prowadzi się tu spotkania – dodał 
sportowiec.

rekordowe 
ZaiNteresowaNie

Do udziału zgłosiło się ponad 
600 chętnych, czyli niemal trzy-
krotnie więcej, niż mogło uczest-
niczyć w zajęciach. W skali kraju 
jest to rekord, jeśli chodzi o zain-
teresowanie.

Wysoka frekwencja była zauwa-

żalna także na trybunach. Miłośni-
cy koszykówki nie tylko chcieli się 
spotkać z Marcinem Gortatem, ale 
i kibicować uczestnikom campu.

Ostatecznie młodzi sportowcy nie 
tylko otrzymali sporą dawkę prak-
tycznych umiejętności oraz bez-
cennej wiedzy, ale i prezenty: piłki, 
koszulki oraz różnorodne gadżety.

wyjątkowy gość

– Bardzo się cieszymy ze współ-
pracy z tak uznanym i utytułowa-
nym sportowcem – mówi Jolanta 

Król, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Rumi. – To 
wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak 
prawdziwy profesjonalista prowa-
dzi zajęcia zgodnie ze standardami 
NBA – podsumowuje.

Marcin Gortat już po raz dwu-
nasty prowadzi campy, które 
stworzył jako formę podziękowa-
nia oraz spłatę długu zaciągnię-
tego u ludzi, którzy wielokrotnie 
mu pomagali, gdy był młodym 
sportowcem. Teraz sam pomaga 
i wskazuje młodzieży ścieżki spor-
towego rozwoju.

Reda | Równo rok po ostatniej premierze grupa teatralna „Sufler”, działająca przy Miejskim Domu 
Kultury, przedstawiła premierę musicalu „Nad życie”.

Wyjątkowy musical

W niedzielny wieczór, 23 czerw-
ca, aula Szkoły Podstawowej nr 
4 w Redzie po raz kolejny prze-
kształciła się w salę teatralną. 
Licznie zgromadzona publiczność 
obejrzała premierowy spektakl 
musicalu „Nad życie”, którego 
głównym przesłaniem jest po-
święcenie dla drugiego człowieka.

- Rok temu grupa wystawiła 
musical „Odbicie” i jak widać, 
nadal się rozwija – mówi Łukasz 
Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy. -  Przez ostatnie piętnaście 
lat byłem opiekunem zespołu 
i każda kolejna premiera to dla 
mnie wielka satysfakcja.

Spektakl był przygotowywany po-
nad pół roku. Aktorzy pod okiem 
instruktorów ciężko pracowali nad 

scenariuszem, aby jak najlepiej 
zaprezentować się na premierze. 
Scenariusz autorstwa Magdaleny 
Gorczycy został wyłoniony w kon-
kursie, edytorsko opracowali go 

Agata Frańczak i Piotr Bulman. 
Nad powstaniem musicalu czuwali: 
Piotr Bulman - reżyseria, Ewelina 
Machalewska – wokal i Łukasz Bro-
jakowski – opieka choreograficzna.

Reda | W Rodzinnym Parku Miejskim Fabryka Kultury rozpoczęła kolejny, letni cykl spotkań z tai–chi.

Tai–chi wróciło do parku
- Przez całe lato zapraszamy na 

wspólne ćwiczenia, aż do 25 sierp-
nia, w każdą niedzielę o godz. 10.00 
– mówi Dorota Dobrzyńska z Fa-
bryki Kultury w Redzie. – Gdyby 
pogoda się popsuła, przeniesiemy 
zajęcia do sali Miejskiego Domu 
Kultury. Czekamy na wszystkich 
chętnych. Wstęp wolny.

Tai-chi to forma ruchu nieob-
ciążająca stawów, poprawiająca 
sprawność i koordynację ruchową, 
wzmacniająca ścięgna i mięśnie. 
Ćwiczyć może każdy, niezależnie od 
wieku i stanu fizycznego. Na zajęcia 
należy wziąć niekrępujący ruchów 
strój, sportowe obuwie i wodę.

Ćwiczenia już drugi rok prowadzi 
doświadczona instruktor Małgo-
rzata Cudziło, wiele lat ucząca się 
i praktykująca tai-chi w Chinach. fo
t. 
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OgłOsZenie 199/2019/DB

OgłOsZenie 204/2019/DB

składamy na ręce obecnego Proboszcza tej Parafii 
najgłębsze wyrazy współczucia  i żalu.

Łączymy się w smutku, bólu i modlitwie.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.

Niech na zawsze pozostanie w naszych sercach
i w naszej pamięci.

Składają

Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady

wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta 

oraz mieszkańcy Redy

Żegnając

długoletniego  Wikariusza Parafii WnMP
i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie,

K S i ę d z A   K A n o n i K A

OgłOsZenie 201/2019/DB

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JARoSłAWA 
BoGuSzA

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają

Arkadiusz Kraszkiewicz 
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

nauczyciela wychowania fizycznego,  
działacza sportowego i trenera koszykówki

Food trucki prZyjadą do redy
reda | dziesięć mobilnych restauracji zaparkuje na terenie redzkiego parku. w najbliż-
szy weekend w redzie zorganizowany zostanie Zlot Food trucków.

Moda na food trucki, czyli furgonetki serwujące jedze-
nie, przyszła do nas z Zachodu. Kulinarny trend, bazują-
cy na idei szybkiego posiłku spożywanego na świeżym 
powietrzu w niezobowiązującej atmosferze, szybko 
zyskał na popularności także w Polsce. 
Tego typu propozycje czekać będą na smakoszy 
w ostatni weekend czerwca podczas Zlotu Food Trucków 
w Redzie. Mobilne restauracje, które zaparkują na terenie 
parku miejskiego, będą serwowały oryginalne potrawy: 
począwszy od wyjątkowych meksykańskich buritto, po-
przez azjatyckie dania z woka i oryginalne burgery, aż po 
słodkie hiszpańskie churrosy i lody tajskie.
Bogata oferta kulinarna powinna zaspokoić najwybred-
niejsze gusta smakoszy. Do udziału w weekendowym wy-
darzeniu zachęca Fabryka Kultury i organizacja Futraki. 
wa

Food trucki:
Bollywood Lounge - dania •	

kuchni indyjskiej
Churros&Companeros - hisz-•	

pańskie churros
Doggy Style - najlepsze hot dogi•	
Pan Frytka - frytki belgijskie•	
Foodtruck „Fire food”- grillo-•	

wane kawałki kurczaka
Le mini lemoniada - lemoniada •	

molekularna
Lodandroll - lody tajskie•	
Pan Burger - amerykańskie •	

burgery
Smaki ulicy - grillowane ciabatty•	
Szama-Man - kofty wołowe•	

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że od dnia 28 czerwca 2019 r. na stronie Biuletynu informacji Publicznej gmi-
ny Wejherowo oraz na stronie internetowej gminy Wejherowo, a także na 
tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo ul. Transportowa 1 oraz sołectwa 
kniewo, zostało wywieszone ogłoszenie dotyczące: 
-  rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości kniewo, 
przeznaczonej do zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej, oznaczonej jako 
działka nr 207/9 w kniewie.
Rokowania odbędą się dnia 8 sierpnia 2019 r. o godzinie 10ºº w tutejszym 
Urzędzie. Warunkiem przystąpienia jest wpłata zaliczki na rachunek Urzędu 
gminy Wejherowo oraz pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia 
2 sierpnia 2019 r.
szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wykazem można 
uzyskać w Referacie gospodarki nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 738- 
67-51 i 58 677-97-07.
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XXXII Bieg Stolemów za nami
GnieWinO | Prawie 700 zawodniczek i zawodników wzięło udział w XXXII Biegu Stolemów oraz zawodach z cyklu „Małe Kaszuby Biegają”, które zorganizowano w Gniewinie.

W sobotnie przedpołudnie sta-
dion „Arena Mistrzów” w Gnie-
winie i jego okolice zaroiły się od 
uczestników biegów i kibiców do-
pingujących zawodników. 

Jako pierwsi wystartowali 
młodzi uczestnicy rywalizu-
jący w konkurencjach z cyklu 
„Małe Kaszuby Biegają”. Biegi 
rozgrywane były w kategoriach 
wiekowych od przedszkolaków 
do 16-latków na dystansach od 
400 (rocznik 2009 i młodsi) do 
1200 metrów (roczniki 2004 – 
2008). Był też specjalny bieg na 
dystansie 100  m dla maluchów 
z przedszkoli i ich opiekunów. 

Wśród niemal 250 najmłodszych 
uczestników tej bardzo popularnej 
na terenie północnej Polski impre-
zy bardzo dobrze spisały się młode 
mieszkanki gminy Gniewino – 
Zuzanna Oleszek i Laura Kuchar-
czyk z Gniewina, które zajęły II 
i III miejsce w kategorii wiekowej 
rocznik 2008 oraz Julka Behrendt 
– III miejsce w kat. rocznik 2007 
i Oliwier Skrzypczyński – II miej-
sce w kat. wiekowej 2004-2005. 

Zwycięzcami w poszczególnych 
kategoriach wiekowych zostali:

Rocznik 2011 i młodsi: Marce-
lina Trela – Żuromino i Gracjan 
Keller – Karczemki; r. 2010: Dą-
brówka Borowska – Kamienicka 

Huta i Jacek Lodziński – Szcze-
nurze; r. 2009: Kinga Wylęgły 
– Lipniki Szlacheckie i Krystian 
Regliński – Kamienica Szlachec-
ka; r. 2008: Maja Kobiella – Stu-
dzienice i Jonatan Jażdżewski 
– Lębork; r. 2007: Paulina Urban 
– Bojano i Piotr Lokś – Janowo

r. 2006: Weronika Ślusałek – 
Gdynia i Mateusz Buśko- Szcze-
nurze; r. 2005-2004: Amelia 
Pobłocka – Skorzewo i Kacper 
Jaszewski -  Kościerzyna. 

Wszyscy uczestnicy  biegów 
otrzymali pamiątkowe medale, 
zaś trójka najlepszych w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych 
puchary a najlepsza szóstka pa-
miątkowe dyplomy.

Po zmaganiach najmłodszych 
na starcie głównego „Biegu 
Stolemów” stanęły zawodnicz-
ki i zawodnicy, którzy ze startu 
wspólnego na stadionie „Arena 
Mistrzów” ruszyli na ponad 10-
kilometrową trasę wiodącą dro-
gami gminy Gniewino. 

Wśród mężczyzn najlepsi okaza-
li się: 1. Łukasz Kujawski – Żuko-
wo, 2. Maciej Kwarta – Bolszewo 

3. Szymon Gumkowski – 
Gdańsk, 4. Rafał Borzyszkowski 
– Wielki Klincz, 5. Tomasz Ba-
growski – Gdańsk, 6. Grzegorz 
Kujawski – Puck, 

A wśród kobiet: 1. Aleksandra 
Cichosz – Gdańsk, 2. Agnieszka 
Czoska – Gdańsk, 3. Renata Lietz 
– Krojanty, 4. Jolanta Szymańska 
– Łąski Piec, 5. Magdalena Roraf 
– Celbowo, 6. Katarzyna Owcza-
rek – Kosakowo.

Sześcioro najlepszych w katego-
rii generalnej otrzymało puchary 
i nagrody rzeczowe, a wszyscy 
uczestnicy pamiątkowe medale.

Ponadto w poszczególnych 
kategoriach wiekowych trójki 
najlepszych biegaczy otrzymały 
również puchary. Wśród męż-
czyzn w kategorii wiekowej 16 
-29 lat zwyciężył Bartłomiej Ni-
krant z Leśniewa, w kat. 30 – 39 
lat Wojciech Labudda z Pucka, 
w kat. 40 – 49 lat Tomasz Kaleta 
z Goszczyna, w kat. 50 – 59 lat 
Wiesław Karpiński z Rotman-

ki, w kat. 60+ Kazimierz Rohda 
z Wejherowa. 

Zaś wśród pań w kat. 16 – 29 lat 
zwyciężyła Magdalena Kalkowska 
z Załęża, w kat. 30 – 39 lat Kamila 
Szulc z Gdyni, w kat. 40 - 49 lat Anna 
Labuda z Prokowa, w kat. 50 – 59 lat 
Beata Mydłowska z Kolbud, a w kat. 
60+ Lucyna Prasek z Gdyni. 

W sumie w Biegu Stolemów 
sklasyfikowano 321 zawodniczek 

i zawodników. Z mieszkańców 
gminy Gniewino biorących udział 
w BIEGU STOLEMÓW najlepiej 
wypadł Kacper Szlonszkiewicz 
z Rybna, który w kat. wiekowej 16 
– 29 lat zajął 11 miejsce a w kla-
syfikacji ogólnej był 106. Za nim 
uplasowali się: 199 m. - Sławomir 
Oleszek i 263 m. - Wioletta Gaw-
ryś-Noch z UG Gniewino.
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WeJHeROWO | W miniony weekend Wejherowo po raz kolejny zamieniło się w pole bitwy. Tym razem 
inscenizacja przeniosła widzów w czasy kampanii pod Białą oraz obrony miasta przed Szwedami.

Widowiskowa rekonstrukcja 
historycznej bitwy

W tym roku wydarzenie zo-
stało rozłożone na trzy dni. 
W piątek w ciągu dnia trwało 
rozbijanie obozowiska, a w go-
dzinach popołudniowych i wie-
czornych odbyło się wspólne 
ognisko z okazji Nocy Kupały, 
czyli obrzędów nawiązujących 
do najkrótszej nocy w roku. Nie 
zabrakło też koncertów, wystę-
pów, czy choćby pokazu tańca 
brzucha. Piątkową zabawę za-
kończył natomiast pokaz ognia.  
Najbardziej widowiskowa część 
wydarzenia, czyli coroczna re-
konstrukcja historyczna odbyła 
się w sobotę. Oficjalne rozpo-

częcie inscenizacji nastąpiło od 
przemarszu wojsk przez plac 
Jakuba Wejhera oraz manewrów 
wojskowych. Natomiast kampa-
nia pod Białą  i oblężenie twier-
dzy odbyły się w wejherowskim 
parku.  W międzyczasie każdy 
mógł odwiedzić obozowisko 
rekonstruktorów, gdzie znajdo-
wały się kramy z rzemieślników 
z pamiątkami i wyrobami histo-
rycznymi. Bitwa wieczorna, czyli 
obrona miasta przed Szwedami 
odbyła się ponownie na placu 
Jakuba Wejhera. Na zakończe-
nie, po „krwawej” walce, nastą-
pił przemarsz z pochodniami. 

Atrakcji i emocji nie zabrakło też 
w niedzielę. W parku miejskim 
miał miejsce turniej łucznictwa 
oraz szabli bojowej, który zwień-
czył trzydniowe wydarzenie.  
Za wierne odwzorowanie wyda-
rzeń historycznych grupom re-
konstrukcyjnym serdecznie po-
dziękował zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. 
Organizatorem wydarzenia był 
Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, Wejherowskie 
Centrum Kultury i Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznych 
Pułk Czarnieckiego.

/raf/
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Wielki sukces wejherowskiego chóru
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WeJHeROWO | Chórzyści ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie wyśpiewali Złoty Dyplom i nagrodę specjalną podczas V Bałtyckiego Konkursu Chórów 
„Pomerania Cantat” w Koszalinie.

Wejherowski chór pod kierun-
kiem Aleksandry Janus odniósł 
sukces, startując w kategorii 
chórów szkolnych (do 19. roku 
życia). W gmachu Filharmonii 
Koszalińskiej chórzyści rywa-
lizowali w pięciu kategoriach: 
chórów szkolnych (do 19. roku 
życia); chórów dorosłych (powy-
żej 18. roku życia); chórów se-
niorów (powyżej 60. roku życia); 
otwartej wiekowo (członkowie 
spoza powyższych kategorii wie-
kowych); zespołów wokalnych 
(kategoria otwarta wiekowo, 
maksymalnie 12 członków). 

Wymogi konkursowe zakłada-

ły, że we wszystkich kategoriach 
zespoły przygotowują do oce-
ny jury program składający się 
z pieśni, z których co najmniej 
dwie będą śpiewane a cappella. 

W zmaganiach konkursowych 
wzięło udział 18 amatorskich 
chórów z całej Polski. Konkurs 
jest organizowany corocznie, 
w Koszalinie i Słupsku. Ze 
względu na jubileusz 200. uro-
dzin Stanisława Moniuszki, 
zwycięzcy poszczególnych ka-
tegorii otrzymywali Laur Mo-
niuszkowski za najlepsze wyko-
nanie kompozycji tego artysty.

/raf/

soBótkowy weekeNd
wejherowo | jak co roku wejherowianie licznie 
i hucznie powitali pierwszy dzień lata. 

Tradycyjne ogniska zapłonęły m.in. na osiedlu Konopnic-
kiej, Sucharskiego i Fenikowskiego.
Pieczone kiełbaski, muzyka taneczna, dmuchańce – te 
i wiele innych atrakcji towarzyszyły naszym mieszkańcom 
podczas sobótek. Zabawa świętojańska co roku w Wejhe-
rowie gromadzi setki osób. Podobnie jak w poprzednich 
latach, także i tym razem huczne świętowanie urządzili 
sobie m.in. mieszkańcy osiedla Sucharskiego i Fenikow-
skiego, zaś największe ognisko można było zobaczyć 
podczas sobótek miejskich na os. Konopnickiej.
- Na osiedlu Sucharskiego jest to już tradycja, która trwa 
od ponad 20 lat - mówi przewodnicząca rady osiedla Iwona 
Musiał. - Sobótki traktujemy nie tylko jako zabawę, ale 
również jako okazję do integracji. Poza ogniskiem i wspa-
niałej muzyki, na mieszkańców zawsze czeka darmowy 
poczęstunek w postaci kiełbasek, ciasta i grochówki. Cie-
szymy się przede wszystkim z wysokiej frekwencji, która 
co roku oscyluje w granicach 250-300 osób – dodaje.
- Sobótki na Jakubowej Polanie organizujemy już od 10 
lat. Jest to jedno z kilku wydarzeń, które w ciągu roku 
przygotowujemy dla mieszkańców osiedla Fenikowskie-
go – mówi wejherowski radny Mariusz Łupina.
Otwarcia sobótek i rozpalenia ognisk dokonał zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, życząc wszystkim 
udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji. Z miesz-
kańcami przy ogniskach zasiedli wejherowscy włodarze: 
sekretarz miasta Bogusław Suwara, wicestarosta powiatu 
wejherowskiego Jacek Thiel oraz wejherowscy radni.
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NIERUCHOMOŚCI

sprZedam

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

wyNajmę

pokój do wynajęcia, tel. 694 642 709 .

wyNajmę pokój, mile widziana Pani 
pracująca, Bolszewo, tel. 781 426 010

posZukuję wyNająć

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

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

romet Ogar Caffe 125, 2017r.gra-
fit-czarny, cena: 2300 zł, Tczew 
tel. 574 797 077

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

sprZedam Citroen C3 Picasso 
2010r., benzyna+LPG, przebieg 160 
000 km, silnik 1.4, tel. 504 238 760

kupię

kupię Rometa Ogar Caffe 125, 4S, 
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od 2015-19r., Tczew, MMSy, tel. 574 
797 077

iNNe

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 

sprZedam telefon Xenium X 818, 
nowy, nieużywany, cena 700 zł, tel. 
512 680 066

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

BecZki plastikowe, 200 l, na dział-
kę do wody, czyste, lub pod rynny, 
tel. 511 841 826

Blachy, stal do wypieku, 60-40 
cm, tel. 694 642 709

gwiaZda czwórka, do siana, oraz 
brony trójki po 580 zł, tel. 600 667 
860

likwidacja firmy, wyprzedaż 

sprzętu gastronomicznego, tel. 
781 426 010

siaNokisZoNka, 120x120, dobra, 
90zł, Szemud, 510 751 837

sZliFierka 450 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

prZycZepa do kostek 6 m., stan 
dobry, 2600 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

dmuchawa stan dobry, 750 zł, 
tel. 510 751 837

sprZedam rowery damskie, męskie, 
młodzieżowe, dziecinne oraz przy-
czepkę rowerową, tel 603 661 240

taNio sprzedam sprzęt, mikrofa-
lę dużą, niemiecką, grill do tortilli, 
frytkownica, chłodziarka do napo-
jów, piwa, pokale, tel. 781 426 010

Złota rącZka, regulacja okien, 
pcw, malowanie, panele, krany, ar-
matura, naprawy, itd, Rumia, tel. 
518 204 992

żmijka do ZBoża, 3m 450 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

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

wykoNam prace pomocnicze 
w domu i ogrodzie - okolice Rumi 
i Redy, tel. 501 355 977

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 rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

sprZedam grobowiec w Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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Gryf wzmacnia się 
przed nowym sezonem

Wiesław Renusz - „Nikt nie zabrania
nam marzyć o czymś więcej”

Elma
K.D.NORTHPOL
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nie było Pana w klubie dwa 
lata. Co zmieniło się z perspek-
tywy powrotu w tym czasie?

Prawdę mówiąc nie miałem cza-
su, aby zastanawiać się nad tym, 
co się zmieniło. To właśnie teraz 
dojdzie do największych zmian. 
Mam na myśli przede wszystkim 
kadrę pierwszego zespołu. Część 
zawodników zdecydowała się na 
zmianę barw klubowych. Chciał-
bym im podziękować za lata 
spędzone na Wzgórzu Wolności. 
Mam świadomość, że zostawili 
wiele zdrowia dla tego klubu, ale 
my musimy się skupić na tym, co 

przed nami. Czeka nas spora prze-
budowa i wiemy doskonale, że 
kiedyś musiała ona nastąpić.

Brakowało Panu działalności 
w strukturach klubowych?

Gryf to klub z którym przeżyłem 
w piłce piękne chwile. Tych chwil 
nie da się porównać z niczym in-
nym.  Przez ostatni okres musia-
łem odpocząć od futbolu i zająć 
się sprawami osobistymi. Pewnych 
kwestii nie mogłem pogodzić, ale 
oczywiście śledziłem losy klubu 
i jestem na bieżąco jeśli chodzi 
o jego aktualną kondycję.

znajdujemy się w newralgicz-
nym momencie, bo w przerwie 
pomiędzy sezonami. z jakimi 
problemami musi się zmierzyć 
Gryf? Które aspekty są na ten 
czas najbardziej palące?

Najważniejszym zadaniem na 
dziś jest skompletowanie kadry 
przed rozpoczęciem sezonu. 
Oczywiście mamy świadomość, 
że po drodze pojawią się różne 
inne przeszkody, ale wraz z zarzą-
dem postaramy się je pokonać.

Jakie cele wyznaczył Pan na 
zbliżający się sezon?

Priorytetem jest zachowanie 
statusu drugoligowca dla Wej-
herowa. To jest na ten czas plan 
minimum, ale nikt nie zabrania 
nam marzyć o czymś więcej. 
Ja również mam takie marze-
nia i wierzę, że przy odrobinie 
szczęścia uda się je zrealizować. 
Na zakończenie chciałbym się 
ponownie przywitać z wszystki-
mi sympatykami Gryfa Wejhero-
wo, a przy tym poprosić o wiarę 
oraz wsparcie. Niewątpliwie 
będą nam potrzebne w najbliż-
szym sezonie. Do zobaczenia na 
Wzgórzu Wolności!

ii LiGa | Dyrektorem ds. sportowych w Gryfie Wejherowo został Wiesław Renusz. Jest to powrót na Wzgórze Wolności po dwóch latach nieobecności. 
Poprzednio Pan Renusz pełnił tę samą funkcję w latach 2010-2017. Z nowym dyrektorem ds. sportowych rozmawiał Mateusz Marciniak. 

Rewolucja czy gruntowna 
przebudowa? Tegoroczne okno 
transferowe nabiera dynami-
zmu. Zarząd Gryfa podkreśla, że 
obecnie celem nadrzędnym jest 
skompletowanie kadry przed 
zbliżającym się sezonem. A run-
da jesienna tuż za rogiem. Start 
rozgrywek zaplanowano na 27 

lipca. Dotychczas szeregi żół-
to-czarnych opuściła siódemka 
zawodników. Na ich miejsce 
przyszła trójka piłkarzy – Igor 
Biedrzycki, Tomasz Wojcino-
wicz oraz Filip Szewczyk. Poni-
żej prezentujemy dotychczaso-
we ruchy transferowe klubu ze 
Wzgórza Wolności. 

Odeszli :
Dawid Rogalski (przygotowuje się do sezonu z GKS 
Tychy)
Piotr Kołc, Paweł Brzuzy, Krzysztof Wicki (wszyscy 
trzej – Sokół Ostróda)
Maciej Koziara – Miedź Legnica
Paweł Ewertowski – Olimpia Grudziądz
Robert Chwastek (zakończenie kontraktu) 

Igor Biedrzycki 
Miejsce urodzenia – Olsztyn
Pozycja – Prawy obrońca
Wiek – 26 lat
Wzrost/Waga – 182/73
Poprzedni klub – Huragan Morąg
Statystyki 2018/19:
26 meczów/ 4 bramki

Tomasz wojcinowicz
Miejsce urodzenia – Białogard
Pozycja – Stoper
Wiek – 23 lata
Wzrost/Waga - 186/80
Poprzedni klub – Ursus Warszawa
Statystyki  2018/19:
 9 spotkań/1 bramka

Filip Szewczyk
Miejsce urodzenia – Ostrów Wlkp.
Pozycja - Pomocnik
Wiek – 22 lata
Wzrost/Waga - 179/77
Poprzedni klub – Górnik Łęczna
Statystyki 2018/19:
13 spotkań/1 bramka

dołączyli w letnim oknie transferowym
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Historyczny awans Tytanów!
WeJHeROWO | Tytani Wejherowo odnieśli ogromny sukces – po 9 latach istnienia klubu zawodnicy awansowali do pierwszej ligi piłki ręcznej!

W turnieju barażowym o wejście 
do wyższej klasy rozgrywkowej, 
żółto czerwoni nie dali szans swo-
im rywalom, pewnie pokonując 
drużyny SPR Wisła Sandomierz 
(30:24) oraz Enea Orlęta Zwoleń 
(39:31) i tym samym zajęli pierw-
sze miejsce w tabeli dające upra-
gniony awans do pierwszej ligi.

- Gratuluję Tytanom awansu do 
I ligi piłki ręcznej – mówi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. – To wielki sukces, który jest 
nagrodą za ciężką pracę, wysiłek 
i zaangażowanie. To powód do 
dumy dla Wejherowa. Życzę dal-
szych sukcesów i trzymam kciuki 
za zwycięskie mecze w I lidze!

Tytani o możliwości wzięcia 
udziału w barażach dowiedzieli się 
w połowie czerwca, kiedy Związek 
Piłki Ręcznej zapronował wiceli-
derom II ligi turniej dający awans 
do wyższej klasy rozgrywkowej. 
Wejherowianie musieli szybko 
zwołać całą drużynę i powrócić do 
ciężkich treningów. Trener - Piotr 
Rembowicz stanął przed nie lada 
wyzwaniem, aby odpowiednio 
przygotować drużynę przeciwko 
zespołom o których nikt za wiele 
nie wiedział. Jak dzisiaj widzimy, 
udało mu się to bezbłędnie, a jego 
podopieczni pewnie pokonali 
swoich rywali, choć musieli grać 

dwa mecze pod rząd. 
- Cieszę się niezmiernie z tego 

awansu, bo mieliśmy trochę nie-
pewności odnośnie tego turnie-
ju. Na szczęście cała moja dru-
żyna zagrała bardzo dobrze, na 
wysokim poziomie. Nie popeł-
nialiśmy błędów i konsekwent-

nie realizowaliśmy swój plan, 
nakreślony przed spotkaniami. 
Dobrze zafunkcjonowała obrona 
z bramkarzem i szybkie wypro-
wadzanie piłek do ataku. Jeszcze 
raz gratuluję całej drużynie – 
mówi Piotr Rembowicz.

Po meczu zawodnicy nie kryli 

radości z wywalczonego awansu. 
- Jest to dla mnie niezapomniane 

uczucię, które tak naprawdę cięż-
ko opisać – powiedział Sławomir 
Jurkiewicz. - Dla mnie jest to coś 
na co pracowałem przez całe ży-
cie. W końcu udało się, zapraco-
waliśmy na to sami, swoimi cięż-

kimi treningami i liczę na kolejny 
świetny sezon w pierwszej lidze.

- Dawno nie widziałem naszej 
drużyny grającej tak poukładaną 
piłkę - dodał bramkarz Tytanów 
Damian Nowosad. - Każdy z nas 
dołożył swoją cegiełkę do tego 
awansu i możemy wspólnie cie-

szyć się z upragnionego awansu. 
Oczywiście teraz trzeba będzie 
jeszcze ciężej pracować, aby do-
brze wypaść w kolejnym sezonie, 
ale z tego zdajemy sobie sprawę 
i zrobimy wszystko, aby pierwsza 
liga została w Wejherowie.
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