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Rumia zmienia się na lepsze
Rumia | Samorząd realizuje kolejne istotne inwestycje, wśród których wymienić można m.in. budowę chodników i ścieżek rowerowych, modernizację placów zabaw oraz 
przebudowę obiektów sportowych. Poniższe zestawienie przedstawia najbardziej aktualne i znaczące przedsięwzięcia. 

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej
Po 32 latach Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji może się pochwalić nowoczesnym stadionem – za-
kończyła się przebudowa bieżni lekkoatletycznej. Obecnie odbywają się ostatnie odbiory technicz-
ne, natomiast 15 lipca obiekt zostanie przekazany do ogólnego użytku. 
W ramach inwestycji powstała m.in. nowoczesna 400-metrowa bieżnia wraz odwodnieniem, boisko 
lekkoatletyczne o tartanowej nawierzchni, a przebudowane zostały stanowiska do skoku w dal, 
rzutu kulą oraz zakole do skoku wzwyż. Ponadto wymieniono bramki, oświetlenie oraz ogrodzenie. 
Inwestycja kosztowała około 5 milionów złotych. Miastu udało się pozyskać na ten cel dwie dotacje 
o łącznej wartości 1,3 miliona złotych.

Modernizacja mostku
Do końca lipca będą prowadzone prace związane z remontem mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Halle-
ra. W ramach prac, kosztujących gminę około 130 tysięcy złotych, wykonany zostanie remont: barierek, 
przyczółków oraz konstrukcji nośnej mostu, a także wymiana zdegradowanej nawierzchni na nową. 
Obiekt przeznaczony jest wyłącznie do użytku pieszych, dlatego nie było konieczności wyznacza-
nia objazdów.

Budowa mieszkań komunalnych
Trwa budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żwirki i Wigury. W nowo wybudowa-
nym obiekcie znajdą się łącznie 32 lokale komunalne. 
Wykonawca wstawił już okna, obecnie realizowane są prace murarskie związane ze wznoszeniem 
ścian działowych. 
Szacunkowy koszt realizacji tej inwestycji to prawie 5,5 miliona złotych, z czego niemal 2 miliony 
pochodzą z dofinansowania.

Modernizacja placów zabaw
Rozpoczęła się modernizacja placu zabaw w parku Żelewskiego (ul. Filtrowa). Do połowy lipca 
pojawią się tam nowoczesne przyrządy, które nie tylko zapewnią większy komfort zabawy, ale 
i zwiększą bezpieczeństwo dzieci. Dodatkowo zamontowane zostaną ławki i kosze na śmieci, a na-
wierzchnia zostanie wymieniona. 
Ruszyły również prace budowlane związane z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
numer 1. Tamtejszy obiekt zostanie oddany do użytku najprawdopodobniej we wrześniu. 
Oba przedsięwzięcia są realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

WejheRoWo | Już w przyszłym tygodniu odbędzie się IX edycja Turnieju Piłki Nożnej im. Michała 
Mazura. Turniej połączony będzie z rodzinnym piknikiem. 

Rodzinny piknik 
i charytatywny turniej

Jak co roku będzie wiele niespo-
dzianek, szczególnie dla najmłod-
szych. I oczywiście nie zabraknie 
najważniejszego aspektu turnieju 
– czyli zbiórki charytatywnej. 

Przypomnijmy, że Michał Mazur 
był inicjatorem utworzenia Klubu 
Chopina i propagatorem osie-
dlowych rozgrywek piłki nożnej. 
Zmarł przedwcześnie w 2009 roku 
w wejherowskim szpitalu na sep-
sę. Od tamtego czasu  co roku na 

boisku przy ul. Nanickiej w Wej-
herowie organizowany jest turniej 
jego imienia, którego celem jest 
uczczenie pamięci Michała. Tur-
niej ma też zawsze wymiar cha-
rytatywny – zbierane są pieniądze 
na pomoc potrzebującym. 

Turniej organizowany przy 
wsparciu Miasta Wejherowa oraz 
sponsorów. W tegorocznej edycji 
ma wystąpić dziesięć drużyn.

Już teraz serdecznie zapra-

szamy wszystkich mieszkań-
ców Wejherowa (i nie tylko!) 
do wzięcia udziału w wydarze-
niu. Cel jak zawsze jest szczyt-
ny. Zawody rozgrywane będą 
w dniach 12–14 lipca.

Mecze grupowe będą rozgry-
wane w piątek 12 lipca i w so-
botę 13 lipca. W piątek grupa 
„A” w godzinach 17:00 – 22:00, 
w sobotę grupa „B” w godzinach 
15:00 – 20:00. Natomiast w nie-

dzielę od godz. 11:00 rozgrywane 
będą mecze o poszczególne miej-
sca oraz mecze finałowe. Oficjal-
ne zakończenie turnieju zaplano-
wano na godz. 16:45. 

Natomiast piknik rodzinny roz-

pocznie się w niedzielę 14 lipca 
w samo południe. W programie 
znajdą się takie atrakcje, jak dmu-
chane zamki, animacje dla dzieci, 
wata cukrowa, stanowisko strze-
leckie, grill i kuchnia polowa. Poza 

tym zorganizowane będą pokazy 
pomocy medycznej i pokazy stra-
żackie, a o oprawę muzyczną zadba 
DJ. Najmłodsi będą mogli wiąć 
udział w piłkarskim treningu. 
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W 29. edycji Konkursu „Budo-
wa Roku 2018”, zorganizowanego 
przez Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa, Mini-
sterstwo Inwestycji i Rozwoju oraz 
Główny Urząd Nadzoru Budow-
lanego, inwestycja (hala sportowa 
wraz z zapleczem i trybuną) zreali-
zowana przez powiat wejherowski 
w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 
w latach 2017-2018, otrzymała tytuł 
„Budowy Roku 2018” w kategorii 
obiekty szkolno-sportowe. W tym 
tygodniu miało miejsce uroczyste 
zawieszenie tablicy informującej 
o prestiżowym wyróżnieniu. 

Jest to najnowocześniejsza hala 
sportowa w powiecie wejherow-
skim. Jej budowa trwała niespełna 
ponad rok i została oficjalnie od-
dana do użytku 1 września zeszłe-
go roku. Jak podkreślają przedsta-
wiciele władz powiatu i dyrekcja 
szkoły, czas budowy był rekor-
dowo szybki. Inwestycja łącznie 
z wyposażeniem kosztowała nie-
mal 10 mln zł, z czego 3,2 mln 
zł to dofinansowanie pozyskane 
z budżetu centralnego. 

– Gdy pojechaliśmy na Galę 
rozdania nagród do Warszawy nie 

wiedzieliśmy jeszcze, czy jesteśmy 
w gronie laureatów – tłumaczy 
Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski. – Nasza inwestycja zna-
lazła się w gronie bardzo dużych 
inwestycji, wartych kilkadziesiąt 
milionów złotych. Stąd tym więk-
sza była nasza radość, gdy okazało 
się, że otrzymaliśmy nagrodę II 
stopnia – czyli tylko krok dzielił 
nas od „Oscara Budowlanego”. 
Muszę zaznaczyć, że proces oceny 
zgłaszanego obiektu jest kilkustop-
niowy, a kryteria oceny wysokie 
i dotyczą one rozwiązań konstruk-
cyjnych i funkcjonalnych, jakości 
wykonawstwa, zastosowania no-
woczesnych technologii, wpływu 
inwestycji na środowisko natu-
ralne, bezpieczeństwa, warunków 
pracy oraz organizacji procesu 
budowy i czasu realizacji. Nasza 
hala została zbudowana według 
najnowocześniejszych technologii 
i z wykorzystaniem innowacyj-
nych rozwiązań. I nie chodzi wy-
łącznie o samą halę, ale trybuny, 
pomieszczenia techniczne, sale 
i całe zaplecze. To właśnie doceni-
ła konkursowa komisja oceniają-
ca. Jesteśmy dumni z tej nagrody, 
tym bardziej, że tylko dwa obiekty 

szkolne otrzymały w tym roku ten 
zaszczytny tytuł. Wyżej oceniony 
został jedynie ogromny obiekt 
w Swarzędzu. Ponadto trzeba 
podkreślić, że większość inwesty-
cji było finansowanych przez mię-
dzynarodowe firmy komercyjne 
(dysponujące ogromnymi fun-
duszami), a tych finansowanych 
przez samorządy było niewiele. 
Stąd tym większy jest nasz sukces, 
a otrzymana nagroda ukoronowa-
niem naszych wysiłków. 

Dyrektor szkoły podkreśla, że 
obecnie szkoła jest doskonale 
wyposażona, jeśli chodzi o upra-
wianie sportu. Powstała nie tyl-
ko nowa hala, ale są też boiska, 
siłownia, sala fitness, zaplecze 

sanitarne, a nawet kawiarenka. 
Oprócz tego w szkole niedawno 
oddano do użytku pracownie do 
praktycznej nauki zawodów. 

– Obecnie sala jest wykorzysty-
wana praktycznie bez przerwy – od 
samego rana do późnych godzin 
wieczornych – mówi Anna Wilk, 
dyrektor PZS nr 4 w Wejherowie. – 
Ale przy tegorocznym podwójnym 
naborze (z powodu podwójnego 
rocznika) brakuje nam sal lekcyj-
nych do kształcenia ogólnego – 
dodaje dyrektor. – Niestety, w tym 
roku będziemy uczyli w dwóch 
budynkach, jeśli nie w trzech. Po-
trzebne jest jeszcze powiększenie 
szkoły właśnie o sale lekcyjne. 

Rafał Korbut

Hala SPORTOWa PRzy PzS nR 4 W WejHeROWIe:

Wewnątrz znajdują się: boisko o wymiarach 24 × 44 
m; wysokość w świetle konstrukcji - 9 m; żelbetowa 
trybuna na 288 miejsc siedzących; węzły szatniowo-
sanitarne, pomieszczenia magazynowe i techniczne, 
sale fitness, siłownia, pomieszczenia nauczycieli w-f, 
ogólnodostępna szatnia i węzły sanitarne. 
W ramach inwestycji wykonano ponadto dwie klatki 
schodowe i windę dla osób niepełnosprawnych. 
Zastosowano płaskie dachy oraz ściany z dużymi 
przeszkleniami. 
Konstrukcję hali stanowią ściany murowane z bloc-
zków silikatowych grubości 24 cm, z trzpieniami 
żelbetowymi. Zaprojektowano stropy prefabrykowano-
monolityczne typu „filigran” grubości 25 cm. Jako 
przekrycie zastosowano dźwigary stalowe oparte 
przegubowo na słupach utwierdzonych w żelbetowych 
stopach fundamentowych. Obiekt wyposażono w no-
woczesne urządzenia multimedialne. Powierzchnia 
zabudowy wynosi 1794,78 m2, powierzchnia użytkowa 
2261,74 m2, a kubatura budynku  14 882,00 m3. Całość 
prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.
Hala służy uczniom Zespołu Szkół oraz dodatkowo jest 
obiektem sportowym ogólnodostępnym dla miejscow-
ych klubów sportowych i społeczności miasta. 

O krok od Oscara 
Budowlanego
PoWiat | Budowa Roku to ogólnopolska, prestiżowa nagroda przyznawana przez Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa. Taką nagrodę II stopnia otrzymała hala sportowa wybudowana 
przy wejherowskiej „Samochodówce”. 
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TRanScaSSuBIą
na zjazD KaSzuBóW
POWIaT | Przed nami wielkie święto Kaszubów - XXI 
Światowy zjazd Kaszubów. Tym razem wydarzenie 
odbędzie się w chojnicach.

Światowy Zjazd Kaszubów to jedno z najważniejszych, 
dorocznych świąt dla wszystkich Kaszubów. Zjeżdżają 
się nie tylko z Pomorza, ale i z dalszych zakątków kraju 
i świata, nawet z Kanady. Co roku zjazd  odbywa się w innej 
miejscowości, w tym roku gospodarzem są Chojnice. 
Jak co roku mieszkańcy Kaszub Północnych, Środkowych 
i Południowych na zjazd pojadą specjalnym pociągiem, 
Transcassubią. Pociąg wyrusza w sobotę 6 lipca już 
o godzinie 5:09 z Redy. Zanim kaszubska „bana” dojedzie 
do celu, po drodze zabierze mieszkańców m.in. Trójmiasta, 
Żukowa, Gołubia, Kościerzyny, Dziemian czy Brus. Na tra-
sie XXI Światowego Zjazdu Kaszubów pociąg zatrzyma się 
w Rumi o 5:15, Gdyni Chyloni o 5:25, Gdyni Głównej o 5:32, 
Gdyni Karwinach o 5:57, Gdańsku Osowej o 6:13 i Rębie-
chowie o 6:20, dalej przez Żukowo dotrze do Chojnic. Na 
stacji docelowej Transcassubia zjawi się o godzinie 9:58. 
Powrót tą samą trasą o godz. 18:35. Do Redy pociąg doje-
dzie na 22:40. Podobnie jak w latach ubiegłych za przejazd 
Transcassubią pobierana będzie opłata w wysokości 10 
złotych. Specjalny bilet będzie można nabyć u przedników 
partów ZKP, w biurze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
w Gdańsku lub u kolejarzy w Transcassubii w dniu zjazdu. 
Dzieci do 15 lat nie płacą za przejazd.
XXI Światowy Zjazd Kaszubów odbędzie się w Chojnicach 
w sobotę 6 lipca. Miasto przygotowuje się na przyjęcie 
nawet 12 tysięcy gości. Zjazd to coroczne święto muzyki 
kaszubskiej, promocja kultury Pomorza, a przede wszyst-
kim spotkanie Kaszubów z całego świata. Można w tym 
dniu nabyć oryginalne produkty od lokalnych rękodzielni-
ków i posmakować pomorskiej kuchni. Najlepsi kaszubscy 
karciarze rozgrywają w tym dniu turniej „Baśki”. 
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.30 powitaniem gości, 
następnie nastąpi uroczysty przemarsz do bazyliki mniej-
szej, gdzie odprawiona zostanie msza święta. Po mszy  - 
przemarsz do parku 1000- lecia. A tam od 13.00: jarmark, 
test na małego Kaszubę, strefa dla dzieci, stoiska twórców 
ludowych, kuchnia regionalna, biesiada kaszubska, wystę-
py artystyczne i wiele innych. (DD, RaF)

Nowe przedszkole
WejheRoWo | Przedszkole Samorządowe powstaje w Wejherowie. 
Taką decyzję podjęli wejherowscy radni podczas sesji.

Przedszkole rozpocznie działalność z dniem 1 września, stanie się 
częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wejherowie (w skład 
którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 9) na Osiedlu Tysiąclecia. 
Nowe Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Zaczarowanego Ołówka 
powstanie w miejscu, gdzie do tej pory działało Przedszkole Niepu-
bliczne „Przygoda”. 30 czerwca skończyła się umowa użytkowania 
budynku na Osiedlu Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 pomiędzy mia-
stem a osobą prowadzące dotychczas funkcjonujące przedszkole. 

Obecnie trwa konflikt pomiędzy dyrekcją przedszkola a władzami 
miasta. „Zgodnie z umową ustalony został termin zwrotu nierucho-
mości na rzecz miasta na dzień 1 lipca 2019 roku. Jednak komisja 
wyznaczona przez prezydenta miasta, która pojawiła się na miejscu 
celem odbioru nieruchomości, spotkała się z odmową jej wydania: – 
czytamy w oficjalnym stanowisku władz Wejherowa. 

Władze miasta zapowiadają podjęcie kolejnych kroków prawnych. 
/raf/
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Wotum zaufania dla włodarza 
to nowość w samorządowych 
realiach. Głosowanie w powyż-
szej sprawie w tym roku odbyło 
się po raz pierwszy. W Redzie 
poprzedzone zostało długą dys-
kusją na temat raportu o stanie 
miasta w 2018 roku. Ostatecznie 
radni stosunkiem szesnastu gło-
sów „za” do trzech „wstrzymują-
cych się” przyznali burmistrzowi 
wotum zaufania.

TRuDny ROK

- Wynik głosowania bardzo 
mnie satysfakcjonuje, bo nikt 
nie był przeciwko - przyznaje 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. - Rok 2018 był rokiem 
trudnym, gdyż musieliśmy zma-
gać się z bardzo dużym wzrostem 
cen usług, a przede wszystkim 
robót budowlano-montażowych. 
To miało ogromny wpływ na po-
dejmowane przez nas decyzje, 
gdyż realizowaliśmy mnóstwo 

zadań inwestycyjnych, których 
łączna wartość przekroczyła 21 
milionów złotych.

Głównym punktem obrad było 

głosowanie nad udzieleniem 
absolutorium z tytułu wykona-
nia ubiegłorocznego budżetu. 
Pozytywną opinię w tej sprawie 

wydała Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Gdańsku. Wniosek 
o udzielnie absolutorium przed-
stawiła Komisja Rewizyjna Rady 

Miejskiej w Redzie. Głosowanie 
na sesji było wręcz formalnością. 
Burmistrz otrzymał absoluto-
rium wolą piętnastu radnych, je-
dynie radni Prawa i Sprawiedli-
wości wstrzymali się od głosu.

PRacOWał zeSPół

- Bardzo dziękuję wszystkim 
osobom, które na to absolutorium 
pracowały – mówił Krzysztof 
Krzemiński. - Trzeba wiedzieć, że 
jest ono efektem pracy całego ze-
społu, na którego czele stoi Rada 

Miejska. Tutaj podejmowane są 
wszystkie decyzje, także te trud-
ne. W szczególności dziękuje pra-
cownikom Urzędu Miasta za ich 
zaangażowanie, oddanie sprawom 
miasta i jego mieszkańców.

Budżet Redy za 2018 rok za-
mknął się kwotą 123 mln 567 tys. 
zł po stronie dochodów, natomiast 
po stronie wydatków kwota ta 
wyniosła 115 mln 368 tys. zł, co 
stanowi 97,39 proc. planu. Łączna 
kwota zadłużenia wyniosła 19 mln 
723 tys. zł.

Anna Walk

Burmistrz z absolutorium
i wotum zaufania
ReDa | Burmistrz Krzysztof Krzemiński został rozliczony za 2018 rok. W trakcie czerwcowej sesji otrzymał 
wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.
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Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl



ReKlAMA 205/2019/DB



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 5 lipca 20196

Najpierw powstał tu parkour 
i boisko, teraz plac zabaw i gier 
dla dzieci oraz siłownia. Te dwa 
ostatnie obiekty właśnie zostały 
otwarte. 

W ramach inwestycji, która 
kosztowała niespełna 300 tys. zł 
powstała strefa fitness z ośmioma 
urządzeniami oraz plac zabaw, 
który podzielony został na dwie 
strefy – dla dzieci i młodzieży. 
Dla dzieci przygotowano szereg 
bezpiecznych urządzeń do zabawy 
- huśtawki, bujaki, drabinki, do-
mek z piaskownicą. Dla starszych 
dzieci i młodzieży przygotowano 
natomiast strefę gier plenerowych, 
w której będą mogły grać m.in. 
w klasy, szachy, warcaby, chińczy-
ka. Gry wykonane są z moduło-
wych płyt gumowych i  idealnie 
łączą gimnastykę ze świetną za-
bawą. Plac zabaw jest ogrodzony, 
zagospodarowany zielenią oraz 
wyposażony w elementy małej ar-
chitektury i stojaki na rowery.

- To miejsce aktywnego wy-
poczynku otwarte i ogólnodo-
stępne, z którego korzystać będą 
wszyscy mieszkańcy bez względu 
na wiek – mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa. 
– Jak widzimy, w dzisiejszym 

świecie jest ogromne zapotrze-
bowanie na tego rodzaju miejsca 
sprzyjające zabawie i rekreacji. 
To sami mieszkańcy zabiegali 
o zagospodarowanie tego terenu, 
także radni aktywnie włączyli się 

w planowanie tego miejsca.
Beata Rutkiewicz, zastępca 

prezydenta Wejherowa, wyja-
śnia, że miasto zdobyło na ten 
cel dofinansowanie – 50 tys. zł 
z Ministerstwa Sportu i Turysty-

ki w ramach programu Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA).

W otwarciu tego terenu wzię-
li udział m.in. Beata Rutkiewicz 
i Arkadiusz Kraszkiewicz - zastęp-
cy prezydenta Wejherowa, wyko-

nawcy, wejherowscy radni – Justy-
na Ostrowska, Jacek Gafka, Rafał 
Szlas, Tomasz Grot, Leszek Szczy-
pior oraz Michał Jeliński, kierow-
nik Wydziału Kultury, Sportu, 
Spraw Społecznych, Promocji i Tu-

rystyki UM w Wejherowie i Sta-
nisław Brzozowski, kierownik 
Wydziału Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska UM w Wejherowie.

/raf/

Otwarto plac zabaw, strefę gier i siłownię
WejheRoWo | Teren rekreacyjny na Osiedlu Przyjaźni staje się coraz atrakcyjniejszy. Na niegdyś pustym placu, który pełnił funkcję boiska, powstają kolejne elementy 
infrastruktury służącej wypoczynkowi, zabawie i aktywności fizycznej. 
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WejheRoWo | Niedawno zakończony został remont  boiska przy ul. Kochanowskiego w Wejherowie, obiekt został oddany do użytku. 

Remont boiska zakończony
Miasto promuje zdrowy tryb ży-

cia i wspiera rozwój kultury fizycz-
nej i sportu. W tym celu dba o in-
frastrukturę sportową. Niedawno 
zakończył się remont nawierzchni 
boiska „Jamajka”. Miasto przezna-
czyło na ten cel 380 tys. zł.

Boisko piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią przy ul. Kocha-
nowskiego zwane „Jamajką” wy-
budowano w 2007 roku. Stan 
nawierzchni ze względu na dużą 
eksploatację tego obiektu, wyma-
gał jednak gruntownego remontu. 
W ramach inwestycji wymieniono 
podbudowę boiska, które pokryto 
nawierzchnią ze sztucznej trawy 
oraz zamontowano nowe bramki. 

- Dokładamy starań, aby do-
stępność obiektów sportowych 
i warunki sprzyjające rekreacji 
w Wejherowie były coraz lep-
sze, dlatego miasto wciąż buduje 
nowe, ogólnodostępne obiekty 
i modernizuje istniejące  – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. - Promujemy 
zdrowy tryb życia i wspieramy 
rozwój kultury fizycznej i sportu. 
Jest to jeden z przyświecających 
mi celów służących polepszeniu 
jakości życia w Wejherowie.

W Wejherowie nie braku-
je miejsc, w których można 
uprawiać sport. Na bazę spor-
towo- rekreacyjną składają się 

wielofunkcyjne boiska sportowe 
w różnych częściach miasta, si-

łownie plenerowe w wielu miej-
scach miasta, kryta pływalnia, 

korty tenisowe, sztuczne lodo-
wisko. Obiekty te otwarte są dla 
wszystkich wejherowian.

W otwarciu boiska, któremu 
towarzyszył mecz „Błękitnych”, 
wzięli udział m.in. Beata Rut-
kiewicz i Arkadiusz Kraszkie-
wicz - zastępcy prezydenta Wej-
herowa, wykonawcy – zakład 
Usług Komunalnych sp. z o.o. 
w Wejherowie, zarządcy boiska 
– Wejherowski Zarząd Nieru-
chomości Komunalnych oraz 
wejherowscy radni m.in. Paweł 
Formela, Jacek Gafka, Henryk 
Kanczkowski i Rafał Szlas. 

/raf/
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zMIeń PIec,
Weź DOTację
WejHeROWO | Miasto dofinansuje wymianę kolejnych 
starych pieców na ogrzewanie proekologiczne. 

Podczas ostatniej sesji, wejherowscy radni przyjęli 
uchwałę dotyczącą przyznania kolejnych dotacji na 
dofinansowanie zmiany systemu grzewczego na pro-
ekologiczny. Tym razem dotacja dla dwóch wspólnot 
mieszkaniowych wyniosła łącznie 160 tys. zł.
Wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Bukowej 3 i Ko-
ściuszki 28 otrzymały po 80 tys. zł na likwidację 
istniejących źródeł ogrzewania i zastąpienie ich ogrze-
waniem budynku z sieci OPEC. 
Jak podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, władze Wejherowa dbają o to, aby pozbyć się 
problemu zanieczyszczenia powietrza. Duże znaczenie 
ma uświadamianie mieszkańców i uczenie dobrych 
nawyków m.in. rezygnowanie z palenia śmieciami w pie-
cach, wymiana pieców i używanie ogrzewania elektrycz-
nego lub gazowego czy korzystanie z odnawialnych 
źródeł energii. Zachętą do wymiany ogrzewania jest 
możliwość jej dofinansowania przez miasto. W 2018 r. 
Urząd Miejski pomógł zlikwidować 152 piece.
/raf/
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Więcej miejsca i lepsze warunki
ReDa | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 jest już na ukończeniu. Równo rok po wyburzeniu starego budynku zakończono odbiory techniczne rozbudowanej części placówki.

To już pewne. Po wakacjach  
uczniowie redzkiej Dwójki roz-
poczną naukę w nowej, więk-
szej szkole. Właśnie zakończono 
trwające od miesiąca odbiory 
techniczne.

- Naszym priorytetem było, 
aby inwestycja nie zajęła więcej 
czasu, niż zaplanowano – mówi 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. – W czasie rozbu-
dowy część budynku szkoły była 
wyłączona z eksploatacji, co 
bardzo utrudniło funkcjonowa-
nie placówki. 

W związku z prowadzoną 

przebudową i zakończonymi 
remontami w ciągu ostatniego 
roku zmieniły się ilość i układ  
pomieszczeń szkoły. Placówka 
zyskała m.in. siedem dodatko-
wych sal do zajęć dydaktycz-
nych, nową bibliotekę, świetlicę 
(w miejscu dawnej biblioteki), 
pokój nauczycielski (w miejscu 
dawnej sali lekcyjnej), windę dla 
osób niepełnosprawnych, szat-
nię dla uczniów, trzy pomiesz-
czenia do pracy indywidualnej, 
a także zaplecze gospodarcze 
oraz socjalne dla pracowników 
obsługi szkoły. Wśród nowych 

gabinetów znajdą się m. in. 
pracownia przyrodnicza i fizy-
ko-chemiczna, plastyczno-tech-
niczna oraz komputerowa.

- W ramach inwestycji powstał 
zupełnie nowy budynek, który 
jest nowoczesny i przestronny, 
a dodatkowo spełnia wszystkie 
wymogi - mówi Iwona Nowicka, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Redzie. - Dla nas to zu-
pełnie nowa jakość pracy, a dla 

uczniów poprawa warunków 
nauki. Dzięki realizacji inwesty-
cji zyskaliśmy między innymi 
nowoczesną bibliotekę i szereg 
pracowni przedmiotowych. Bar-
dzo poszerzy się również zaple-
cze socjalne dla wszystkich, tj. 
uczniów, nauczycieli i pracow-
ników obsługi. 

Powierzchnia całkowita nowo 
wybudowanego skrzydła szkoły 
wynosi ponad 2.000 m kw.

ReKlAMA 19/2019/zM
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OGŁOszENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

na podstawie art.17 pkt 11 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu 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 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 
z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w re-
jonie pomiędzy ul. sobieskiego, terenami kolejowymi a rzeka zagórską 
strugą, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla 
obszaru położonego w rejonie ulicy Katowickiej, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi  uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/413/2017 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 30.03.2017r. w rejonie ul. Kościelnej,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Rumi, uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/657/2018 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 28 czerwca 2018r.  dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

w dniach od 12.07.2019r. do 04.08.2019r.
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 dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązania-
mi w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 17.07.2019r. o godzinie 14.00.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
19.08.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OgłOszenie 210/2019/DB

Kolejne zabytki z dofinansowaniem
WejheRoWo | Kolejna zabytkowa wejherowska kamienica oraz Klasztor Braci Mniejszych otrzymały od miasta dofinansowanie na sfinansowanie prac 
konserwatorskich – taką decyzję podjęli wejherowscy radni na ostatniej sesji.

Dotację w wysokości 48 tys. zł 
otrzymali współwłaściciele ka-
mienicy przy ul. Wniebowstą-
pienia 20 w Wejherowie. Prace 
stabilizacyjne konstrukcji budyn-
ku oraz wykonanie izolacji prze-
ciwilgociowej poprawią poprawią 
stan i estetykę tej kamienicy. 

Natomiast Klasztorowi Ojców 
Franciszkanów przy ul. Refor-
matów 19 przyznano dotację 
w wysokości 100,5 tys. zł na 
remont elewacji elewacji Domu 
Pielgrzyma od strony północnej 
i wschodniej. Remont poprawi 
stan zachowania zabytku, zwięk-
szy jego rolę w rozwoju turystyki 
oraz poprawi estetykę obiektu, 
który służy turystom i pielgrzy-

mom w Domu Pielgrzyma. 

5 Mln złOTycH
na ReMOnTy

Wejherowskie zabytki od 12 
lat mogą liczyć na pomoc miasta 
w przeprowadzeniu remontów. 
Od 2007 r. Wejherowo przekaza-
ło na  dofinansowanie remontów 
i  prac konserwatorsko-restaura-
cyjnych w zabytkach ponad 5 mln 
zł. Do tej pory prace wykonano 
w prawie 70 budynkach (wspólnot 
mieszankowych, budynkach pry-
watnych i obiektach sakralnych).

Jak podkreśla prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt, 
renowacja zabytków nie tylko 

poprawia ich stan techniczny 
i pozwoli je zachować dla przy-
szłych pokoleń, ale także po-
prawia estetykę budynków, co 
wpływa pozytywnie na wizeru-
nek naszego miasta.  

- Miasto od lat dofinansowuje 
prace konserwatorskie w bu-
dynkach zabytkowych – mówi 
Krzysztof Hildebrandt  – W tro-
sce o poprawę stanu technicz-
nego i wyglądu tych zabytków, 
każdego roku przeznaczamy nie-
małą pulę pieniędzy na ten cel. 
To również dzięki temu pięknie-
ją w Wejherowie stylowe kamie-
nice, elewacje starych kościołów 
i zabytkowe ołtarze.”

/raf/ fo
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Rumia | Uczestnicy projektu „Aktywny senior” odbyli ostatni wspólny trening. Plenerowe spotkanie 
zostało zorganizowane w parku Starowiejskim i stanowiło zwieńczenie blisko półrocznego wysiłku. 
Na zakończenie osoby, które podczas projektu przeszły największą metamorfozę, otrzymały nagrody.

Seniorzy zamienili
tłuszcz na mięśnie

SPRaWnIejSI OD 
naSTOlaTKóW

Program „Aktywny senior” 
realizowany jest od 2018 roku 
z inicjatywy burmistrza Rumi Mi-
chała Pasiecznego, we współpra-
cy z przedstawicielami Rumskiej 
Rady Seniorów oraz siłownią Ci-
tyGYM. Przedsięwzięcie skiero-
wane jest do mieszkańców miasta 
w wieku 60+, a obecnie zakończy-
ła się jego kolejna edycja, w której 
uczestniczyło 214 osób.

nIeSłaBnąca 
FReKWencja

Wiosenna odsłona programu 
ruszyła w styczniu, a zaintereso-
wanie przedsięwzięciem przeszło 
najśmielsze oczekiwania koor-
dynatorów – lista uczestników 
zapełniła się po niespełna dwóch 
godzinach od jej otwarcia. Co bar-
dzo istotne, przez te kilka miesięcy 
zapał seniorów wcale nie zmalał.

– Przeprowadziliśmy 41 sesji 
treningowych, co daje łącznie 281 
godzin. Natomiast każdy senior 
przetrenował 2255 minut – wyli-
cza Damian Złoch, koordynator 
programu. – W tej edycji uczest-
niczyli zarówno nowi, jak i dawni 
uczestnicy programu. Bardzo nas 
cieszą ich wyniki oraz stała popra-
wa kondycji i samopoczucia – dy-
namiczna u nowych członków, ale 
równie widoczna u „weteranów”. 
W tej czwartej już półrocznej od-
słonie zaobserwowaliśmy również 
kolejną wartość dodaną programu, 
czyli integrację środowiska, nawią-
zane przyjaźnie i znajomości pod-
czas treningów – podkreśla.

TRenIng TO nIe 
WSzySTKO

Dzięki wsparciu sponsora, każ-
dy senior mógł nie tylko ćwi-
czyć pod okiem instruktora, ale 
również korzystać z całej oferty 
klubu CityGYM oraz zasięgnąć 
porad dietetyka i fizjoterapeuty. 
Chętni mogli także uczestniczyć 
w warsztatach żywieniowych oraz 
wypróbować dopasowane do ich 
potrzeb suplementy diety.

Warto wspomnieć, że w ramach 
programu seniorzy regularnie 
przechodzili kontrolne pomia-
ry, podczas których specjaliści 
sprawdzali skład ich ciała. Niemal 
u wszystkich ćwiczących zauważal-
ny był spadek tkanki tłuszczowej.

BIją ReKORDy

– Najlepszy wynik u mężczyzny 
badanego w okresie od lutego do 
czerwca tego roku to utrata 6,8 kg 
tkanki tłuszczowej przy niespełna 
5-kilogramowym wzroście masy 
mięśniowej. Natomiast u kobiety, 
w tym samym okresie, utrata 4,8 
kg tkanki tłuszczowej przy wzro-

ście masy mięśniowej o blisko 4 
kilogramy – informuje Damian 
Złoch. – Dotychczasowy rekor-
dzista zgubił 7,5 kg – dodaje.

WySIłeK, KTóRy 
POPłaca

W minioną sobotę (29 czerw-
ca) mieszkańcy Rumi mieli okazję 
zobaczyć na własne oczy, w jakiej 
kondycji są uczestnicy programu 
„Aktywny senior”. Trening podsu-
mowujący przedsięwzięcie odbywał 
się w parku Starowiejskim, a dokład-
niej pod sceną letnią. Na zakończe-
nie osoby, które przeszły największą 
metamorfozę, otrzymały nagrody 
ufundowane przez urząd miasta 
oraz siłownię CityGYM. Upominki 
wręczał Piotr Wittbrodt, zastępca 
burmistrza Rumi.

– Ten projekt realnie wpływa 
nie tylko na poprawę kondycji 
fizycznej, ale i na samopoczucie 
uczestników, co naprawdę potrafi 
zdziałać cuda. To także świetna 
okazja do wyjścia z domu i inte-
gracji – podkreśla wiceburmistrz. 
– Wszystkim seniorom gratuluję 
zaangażowania i systematyczno-
ści – podsumowuje.
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Sprzęt komputerowy 
trafił do szkół
WejheRoWo | W Ratuszu Miejskim nastąpiło przekazanie komputerów w ramach zakończonego 
projektu „Ja w internecie”. Do wejherowskich szkół trafiły łącznie 24 komputery przenośne.

Zanim odbyło się uroczyste prze-
kazanie nowego sprzętu, nastąpiło 
podpisanie umów, którego doko-
nali prezydent Krzysztof Hilde-
brandt, Olga Tomaszewska dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 9 oraz 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Wejherowie Marzena Le-
sner. Do obu placówek przekazano 
24 laptopy – po 12 do każdej.

- Jako miasto pozyskaliśmy na 
realizację projektu „Ja w interne-
cie. Program szkoleniowy w za-
kresie rozwoju kompetencji cyfro-
wych” grant w wysokości prawie 
150 tys. zł. Do celów szkolenio-
wych zakupiliśmy 24 laptopy, któ-
re dzisiaj, po zakończeniu projek-
tu, zostały przekazane do dwóch 
naszych szkół. Mam nadzieję, że 
nowy sprzęt będzie dobrze służyć 
zarówno uczniom, jak i nauczy-
cielom. – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.

Przypomnijmy, że w ramach 
programu od stycznia do czerw-
ca w Urzędzie Miejskim przy ul. 
12 Marca i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej przy ul. Kaszubskiej 
realizowane były szkolenia dla 

mieszkańców, którzy chcieli roz-
wijać umiejętności niezbędne do 
sprawnego i bezpiecznego funk-
cjonowania w świecie cyfrowym.

Jak powiedział zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz. 
podczas zajęć, w których wzięło 
udział 264 mieszkańców powyżej 
25 roku życia, uczestnicy dowie-
dzieli się m.in. jak chronić swoje 
dziecko przed zagrożeniami zwią-
zanymi z korzystaniem z interne-
tu, jak załatwić codzienne sprawy 
przez internet, czy choćby poznać 
usługi e-administracji w biznesie.

Celem całego programu była 
nauka korzystania z możliwo-
ści internetu oraz podniesienie 
umiejętności niezbędnych do 
sprawnego i bezpiecznego funk-
cjonowania w świecie cyfrowym.

Projekt został zrealizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1 „Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. Operatorem programu 
w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji 
jest Fundacja Legalna Kultura.

/raf/
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„Teatr pod gwiazdami” 
zagości w Rumi

OgłOszenie 209/2019/DB

Burmistrz Miasta Rumi
ogłasza nabór na wolne

stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Rumi: 
 

Podinspektor lub inspektor w Referacie Part-1) 
nerstwa Publiczno-Prywatnego Wydziału Roz-
woju Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy,

Podinspektor lub inspektor w Wydziale Poli-2) 
tyki gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy,

inspektor lub Podinspektor w Wydziale Poli-3) 
tyki gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska w pełnym wymiarze czasu pracy.

szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi 
oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”

OgłOszenie 212/2019/DBOgłOszenie 213/2019/DB

OGŁOszENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 
z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzę-
du Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został Wykaz nr 
XViii stanowiący załącznik do zarządzenia 
nr 298/252/2019 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 28 czerwca 2019 roku obejmujący 
nieruchomość położoną w Rumi w rejonie 
ul. Kolejowej oznaczonej jako działka nr 45 
o pow. 14.828m2, obr. 15, stanowiącą wła-
sność gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego.

OGŁOszENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. 
zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Miasta 
Rumi nr 292/246/2019/A z dnia 25 czerwca 
2019 roku informuję, iż w siedzibie Urzę-
du Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, na 
okres 21 dni, wywieszony został wykaz nr 
XiX obejmujący nieruchomość stanowiącą 
własność gminy Miejskiej Rumia, przezna-
czoną do oddania w użyczenie. 

Odliczamy dni do 
otwarcia „Lipca w Rumi”
Rumia | Już tylko tydzień dzieli nas od muzycznej inauguracji wakacyjnego cyklu „Lipiec w Rumi”. 
Koncertowego otwarcia dokona królowa polskiej estrady Beata Kozidrak, która wystąpi wspólnie z Polską 
Orkiestrą Muzyki Filmowej pod batutą Przemysława Pasternaka. Wydarzenie rozpocznie się 12 lipca 
o godzinie 20:30 na terenie boiska przy ulicy Bukowej. Wstęp jest wolny. 

najWIęKSze 
HITy – FIlMOWe 
I ROzRyWKOWe

W pierwszej części koncertu, za 
sprawą 45 instrumentalistów i 8 
wokalistów Polskiej Orkiestry Mu-
zyki Filmowej oraz 40 chórzystów 
z Akademickiego Chóru Uniwer-
sytetu Morskiego, będzie można 
usłyszeć hity znane z kultowych 
produkcji filmowych oraz najwięk-
sze przeboje muzyki rozrywkowej 
z ostatnich kilkudziesięciu lat. 

Brzmienia klasycznych in-
strumentów oraz wyjątkowe 
wokale przeniosą publiczność 
między innymi do uniwersum 
„Gwiezdnych wojen” i „Piratów 
z Karaibów”, a także przypomną 
wszystkim zakończenie filmu 
„Gladiator”. Nie zabraknie też 
energicznych utworów pokroju 
„Y.M.C.A.” Village People.

na DeSeR KRólOWa 
eSTRaDy

Gwiazdą wieczoru będzie Beata 
Kozidrak, która w drugiej czę-
ści koncertu, wspólnie z Polską 
Orkiestrą Muzyki Filmowej pod 
batutą Przemysława Pasternaka, 
wykona swoje największe prze-
boje. Będzie to okazja, by usłyszeć 
w wyjątkowych aranżacjach utwo-
ry takie jak: „Biała armia”, „Co mi 
Panie dasz” czy „Ta sama chwila”.  

najWIęKSze gWIazDy
 

Jest to trzecia edycja wakacyj-
nego cyklu „Lipiec w Rumi”, 

którego inicjatorem jest bur-
mistrz Michał Pasieczny. Wyda-
rzenie po raz pierwszy zostało 
zorganizowane w 2017 roku. 
Od tego czasu, w ramach cyklu, 

w Rumi pojawili się między in-
nymi: Kamil Bednarek, Monika 
Lewczuk, Ewa Chodakowska, 
Marcin Gortat, Ewa Farna oraz 
zespół Pectus.
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Rumia | Miejski Dom Kultury w Rumi zaprasza wszystkich miło-
śników sztuki teatralnej na wyjątkowe wydarzenie plenerowe pod 
nazwą „Teatr pod gwiazdami”. Odegrane zostaną dwa spektakle: „Po 
drugiej stronie rampy” oraz „Noc Helvera”. Wstęp jest wolny.

„PO DRugIej STROnIe RaMPy” – 6 lipca, godz. 21:30, 
park Żelewskiego, scena letnia

„Po drugiej stronie rampy” to wspaniała przygoda, przenosząca widza 
w niezapomniany świat kabaretu międzywojennego. Wypełnia ją muzy-
ka oraz teksty piosenek oddające klimat tamtych lat. Historia skrzy się 
od dowcipu i kompozycji, wykonywanych onegdaj przez gwiazdy estra-
dy, między innymi: Hankę Ordonównę, Mirę Zimińską, Adolfa Dymszę 
oraz niezapomnianego króla kobiecych serc – Eugeniusza Bodo. Jest to 
spektakl pełen muzyki i przedwojennego humoru.
Scenariusz i reżyseria: Piotr Lewicki 
Kierownictwo muzyczne: Paweł Pochyluk 
Obsada: Joanna Ryduchowska-Wrzałek, Angelika Weichbrodt, Piotr Lewicki 
Technika: Marek Konopka

„nOc HelveRa” – 7 lipca, godz. 21:30, skwer przy pomniku J. 
Wybickiego i H. Derdowskiego

„Noc Helvera” to dramat autorstwa Ingmara Villqista, który rozgry-
wa się w jedną noc. Sztuka opowiada o trudnych relacjach panujących 
pomiędzy Helverem a Karlą. Postacie borykają się z lękiem, poczuciem 
winy i bezradnością, choć tli się w nich wzajemne ciepło, jak pomiędzy 
matką a synem. Cała akcja toczy się w mieszkaniu głównych bohaterów. 
Tytułowa postać ulega coraz większym wpływom społeczno-politycznej 
zmilitaryzowanej grupy, co ostatecznie prowadzi ją do zguby.
Reżyseria: dyrektor MDK-u Agnieszka Skawińska 
Karla: Magdalena Bochan-Jachimek 
Helver: Piotr Lewicki 
Rekwizytor: Michał Gaj
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Zlot food trucków

KInO FaMIlIjne

Spider-Man Uniwersum, Biały 
Kieł, Cudowny chłopak, Shrek 
czy Akademia pana Kleksa – 
między innymi takie tytuły poja-
wiły się na liście propozycji fil-
mowych skierowanych głównie 
do dzieci i rodziców. Głosowanie 
odbywa się na facebookowym 
profilu miasta i zakończy się 

w piątek (5 lipca) w samo połu-
dnie. Podczas cyklu wyświetlone 
zostaną trzy filmy, które uzyskają 
największą liczbę głosów. 

PROPOzycja Dla 
STaRSzycH WIDzóW

Z kolei młodzież i dorośli wybio-
rą filmy dla siebie w osobnym gło-
sowaniu. Wśród kilkunastu tytu-

łów zaproponowanych przez urząd 
miasta wymienić można m.in. 
Przełęcz ocalonych, Bohemian 
Rhapsody, Gladiator, Bodyguard 
Zawodowiec czy też Mamma Mia. 
Analogicznie do rodzinnych sean-
sów, wyświetlonych zostanie pięć 
produkcji, które otrzymają naj-
większą liczbę głosów. Ostateczną 
listę poznamy w poniedziałek (8 
lipca) około godziny 12:00. 

OFeRTa Dla KaŻDegO

Zarówno w propozycji skie-
rowanej do całych rodzin, jak 
i kina przeznaczonego dla mło-
dzieży i dorosłych, tytuły zostały 
dobrane w taki sposób, by każdy 
znalazł coś dla siebie. Są to nie 
tylko „najświeższe produkcje”, 
ale i klasyki gatunku.

FIlMOWa TRaDycja

Filmy wyświetlane będą 
w piątki oraz soboty na terenie 
jednego z dwóch miejskich par-
ków: Starowiejskim lub Żelew-

skiego. Na miejscu, oprócz ple-
nerowego ekranu, jak co roku 
czekać będą również leżaki, 
koce oraz popcorn – wszystko 
bezpłatnie. To już trzecia edycja 
„Kina letniego w Rumi” realizo-
wanego w takiej formule.

Mieszkańcy sami wybierają 
kinowy repertuar

fo
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Rumia | W sierpniu do Rumi powróci „Kino Letnie”. W każdy weekend mieszkańcy będą mogli oglądać na plenerowym 
ekranie wybrane przez siebie produkcje. Wśród filmowych propozycji pojawiły się bajki i animacje, a także filmy 
obyczajowe oraz komediowe. Repertuar, jak co roku, mieszkańcy typują poprzez internetowe głosowanie.  
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ReDa | Dwa dni trwał Zlot Food Trucków – w miniony weekend 
mobilne restauracje zaparkowały na terenie redzkiego parku. 

KulTuRa KaSzuBSKa 
na 25. FeSTIWalu
gM. WejHeROWO | jubileuszowy, 25. Festyn Kultury 
Kaszubskiej i Religijnej odbył się przy kościele pw. 
Matki Boskiej nieustającej Pomocy w gościcinie. 

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę czerwca przy placu 
kościelnym zebrali się mieszkańcy sołectwa oraz mi-
łośnicy kultury kaszubskiej z całego powiatu wejhe-
rowskiego. Wszystkich powitał i do wspólnej zabawy 
zaprosił gospodarz miejsca, proboszcz gościcińskiej 
parafii, ks. kanonik Stanisław Bach. Głos zabrała rów-
nież prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Go-
ścicinie Janina Borchmann oraz wójt gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło, który podkreślił wyjątkowy, integra-
cyjny charakter corocznych spotkań i ogrom pracy 
włożonej w ich organizację. Wraz z Poseł na Sejm 
Dorotą Arciszewską-Mielewczyk wręczył również po-
dziękowania za całoroczną pracę wszystkim członkom 
gościcińskiego Zrzeszenia. Kilkugodzinny program 
festynu wypełniony był takimi propozycjami jak: wy-
stęp dzieci ze Szkoły Podstawowej w Górze, orkiestry 
z Luzina, kaszubskiego gawędziarza Józefa Roszman-
na z Gnieżdżewa, zespołu „Kaszubki” z Chwaszczyna, 
zespołu „Lewino” z Lęborka oraz kapeli kociewskiej ze 
Starogardu Gdańskiego. Jak co roku, młodsi i starsi 
uczestnicy imprezy mogli również skonfrontować swo-
ją wiedzę w konkursie wiedzy kaszubskiej. Organizato-
rzy przygotowali również dodatkowe atrakcje w posta-
ci loterii fantowej, w której główną nagrodą był rower. 
Na każdego czekał darmowy poczęstunek w postaci 
chleba ze smalcem.
/ugW/

fot. UgW

ogłoszenie 
w ramce?

a może...

Zadzwoń:
660 731 138

Kuchnia indyjska, hiszpańska, belgijska, lemoniada molekularna 
i wiele innych – niezwykłe dania można było spróbować w Redzie. 
Mobilne restauracje, które zaparkowały na terenie parku miejskiego, 
serwowały oryginalne potrawy: począwszy od wyjątkowych meksy-
kańskich buritto, poprzez azjatyckie dania z woka i oryginalne bur-
gery, aż po słodkie hiszpańskie churrosy i lody tajskie.

/raf/
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Święto Jednostek
Garnizonu Wejherowo
WejheRoWo | Podczas uroczystego apelu na wejherowskim rynku z okazji święta Jednostek Garnizonu 
Wejherowo, wielu żołnierzy i pracowników wojska otrzymało m.in. odznaki pamiątkowe i podziękowania.

W imieniu prezydenta Wejhe-
rowa Krzysztofa Hildebrandta, 
życzenia wszystkim żołnierzom 
i pracownikom batalionu złożył 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa:

- Panu kmdr. por. Arturowi Gaj-
demskiemu, dowódcy Batalionu 
Dowodzenia Marynarki Wojen-
nej, panu płk Jackowi Wieczorko-
wi, komendantowi 18. Wojskowe-
go Oddziału Gospodarczego oraz 
wszystkim Żołnierzom i pracow-
nikom cywilnym, dziękujemy za 
profesjonalną służbę, nieustanne 
podnoszenie poziomu kwalifika-
cji zawodowych, aktywną obec-
ność w życiu społecznym Miasta 
Wejherowa oraz  ciągłą gotowość 
do obrony Ojczyzny.

Podczas uroczystości odbył się 
pokaz statyczny sprzętu wojsko-
wego. Zwieńczeniem uroczysto-
ści było odśpiewanie pieśni re-
prezentacyjnej Wojska Polskiego 
i defilada pododdziałów.

/raf/

Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady

wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta 

oraz mieszkańcy Redy

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rumi wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi
wraz z pracownikami

OgłOszenie 206/2019/DBOgłOszenie 211/2019/DB

Drogiej KoleżancePanu

GRAŻYNIE LEMAŃCZYKMICHAłoWI KRYŻA

TATY
oJCA

składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci ukochanego

składają

Kierownikowi Referatu Gospodarki odpadami 
Komunalnymi

Urzędu Miasta w Redzie

Radnemu Rady Miejskiej Rumi
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najlePSI RecyTaTORzy
KulTuRa | zakończyły się eliminacje powiatowe 48 
Konkursu Recytatorskiego literatury Kaszubskiej 
„Rodnô Mòwa”.

62 uczestników stawiło się Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na przesłuchaniu. 
Przebrani w regionalne stroje uczniowie szkół i przedszkoli 
z powiatu wejherowskiego recytowali utwory kaszubskich 
pisarzy. 
W kategorii klas zerowych zwyciężył Jakub Chichłowski 
z Zespołu Folklorystycznego „Nadolanie” z Gniewina. 
Wśród klas I-III pierwsze miejsce zajęła Anna Rymon-Lipiń-
ska z Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi, klas IV-VI Nikodem 
Bladowski z Szkoły Podstawowej w Łebnie, klas VII, VIII 
i gimnazjum Weronika Bonk z Szkoły Podstawowej nr 2 
w Luzinie oraz szkół średnich Honorata Polaszek z Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. Zwycięzcą 
w kategorii dorosłych została Kamila Konkol z Jeżewa. Do 
finału przechodzą uczestnicy, którzy zajęli pierwsze miej-
sca w konkursie. Dyplomy i nagrody z akcentem kaszub-
skim, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wejhe-
rowie oraz Urząd Miasta w Rumi, wręczyła wicedyrektor 
Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie Mariola Błaszczuk. Pozostałe osoby 
otrzymały dyplom oraz upominek.
(DD)

ReKlAMA U/2019/PR ReKlAMA U/2019/PR

Gratulacje dla Tytanów 
od prezydenta
WejheRoWo | Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt złożył gratulacje za awans do I ligi na 
ręce prezesa klubu WKS Tytani Remigiusza Sałaty i wiceprezesa Roberta Wicona. 

Po dziewięciu latach istnienia 
Wejherowski Klub Sportowy 
Tytani Wejherowo wywalczył 
w meczu barażowym awans do 
pierwszej ligi. To wielki sukces, 
na który zapracowali zawodnicy, 
trenerzy i władze klubu. 

- Gratuluję Tytanom awansu do 
I ligi piłki ręcznej – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. – To wielki sukces, 
który jest nagrodą za ciężką pra-
cę, wysiłek i zaangażowanie. To 
powód do dumy dla Wejherowa. 
Jesteśmy Wam wdzięczni, bo bu-
dujecie sportową przyszłość tego 
miasta przygotowując młodą ka-
drę. To bardzo dobra promocja 
miasta pokazująca, że Wejhero-
wo sportem stoi. Życzę dalszych 
sukcesów i trzymam kciuki za 
zwycięskie mecze w I lidze! 

Jak mówi Remigiusz Sałata, pre-
zes KS Tytani Wejherowo, awans 
drużyny do pierwszej ligi był jed-
nym z marzeń. - Udało się, cie-
szymy się ogromne, zapracowa-
liśmy na to ciężkimi treningami 

i liczymy na kolejny świetny sezon 
w pierwszej lidze – mówi Remi-
giusz Sałata. – Liczymy na dalszą 
współpracę z urzędem miasta. 

- Cieszymy się bardzo z awan-
su, każdy z nas dołożył swoją 

cegiełkę do tego sukcesu. Przed 
nami teraz ciężka praca,  aby do-
brze wypaść w kolejnym sezonie, 
ale z tego zdajemy sobie sprawę 
i zrobimy wszystko, aby pierw-
sza liga została w Wejherowie – 

mówi Robert Wicon, wiceprezes 
KS Tytani Wejherowo. 

Prezesom klubu historycznego 
sukcesu gratulował także Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.



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

ŻMIjKa DO zBOŻa, 3m 450 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

SłOMa w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach, z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

DReWnO opałowe, buk, sosna, 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, 

możliwy transport, tel. 506 250 477

złOTa rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, 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

NIERUCHOMOŚCI

SPRzeDaM

WynajMę

POKój do wynajęcia, tel. 694 642 709 .

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

POSzuKuję WynająĆ

POSzuKuję do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokojowe, w rozsądnej cenie, 
tel. 605 960 593

KuPIę

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

MOTORYZACJA

SPRzeDaM

SKuP, kasacja aut, pomoc drogo-
wa, tel 789 345 593

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

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, 
od 2015-19r., Tczew, MMSy, tel. 574 
797 077

Inne

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!

ReKlAMA 32/2019/Rl

ReKlAMA 208/2018/DB

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

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

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
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Nowy trener Gryfa Wejhe-
rowo był zawodnikiem takich 
klubów jak Arka Gdynia, Ter-
malica Bruk-Bet Nieciecza, czy 
Bytovia Bytów. Piłkarska karie-
ra Łukasza Kowalskiego rozpo-
częła się w Gedanii Gdańsk. Po 
trzech latach gry w gdańskim 
klubie – obrońca postanowił 
przenieść się do Arki Gdynia. 
W kolejnych latach reprezento-
wał takie drużyny jak Kaszubia 
Kościerzyna i Hetman Zamość. 
Po roku gry na południu Polski 
powrócił nad Bałtyk. W Arce 
spędził kolejne 7 lat. Następ-
nym przystankiem w piłkarskiej 
karierze Kowalskiego była Nie-
ciecza. Po dwóch sezonach gry 
w małopolskim klubie zawod-
nik przeniósł się do Bytovii By-
tów. Od sezonu 2015/16 zasilił 
szeregi KS Chwaszczyno, gdzie 
rozpoczął karierę trenerską. Na 
początku łączył rolę piłkarza 
i trenera, by potem zająć się wy-
łącznie szkoleniem w barwach 
KP Starogard Gdański. W sezo-
nie 2018/2019 drużyna ze Sta-
rogardu Gdańskiego pod wodzą 
Kowalskiego zajęła 10 miejsce 
w drugiej grupie trzecioligo-
wej tabeli. Podopieczni byłego 
obrońcy Arki w 34 spotkaniach 
zgromadzili na swoim koncie 51 
oczek. W tym czasie odnieśli 14 
zwycięstw oraz 9 remisów. 11-
krotnie musieli uznać wyższość 
swoich rywali. Ciekawostkę 
stanowi fakt, że zawodnicy KP 
Starogard Gdański pod wodzą 
Łukasza Kowalskiego zmierzyli 
się z Reprezentacją Polski pod-
czas obozu przygotowawczego 

przed mundialem w Rosji, który 
odbył się rok temu we Włady-
sławowie. Wówczas przegrali 
w eksperymentalnym sparingu 
0:6. Celem kontrolnego meczu 
były wypracowanie schematów 
podobnych do taktyki ówcze-

snych przeciwników kadry na-
rodowej.  Od nowego sezonu 
Kowalski zasiądzie na ławce tre-
nerskiej pierwszej drużyny Wej-
herowian zastępując Zbigniewa 
Szymkowicza, z którym zarząd 
nie przedłużył umowy.

ii LiGa | Nowym trenerem żółto-czarnych został Łukasz Kowalski. 39-letni szkole-
niowiec od roku 2016 był grającym trenerem KS Chwaszczyno. W ostatnich dwóch 
latach prowadził zespół KP Starogard Gdański. 

Na Wzgórzu Wolności pojawi-
li się nowi zawodnicy. Do pierw-
szej kadry żółto-czarnych dołą-
czyli pomocnicy – Maksymilian 

Hebel oraz Oskar Koprowski. 
To piłkarze z pierwszoligowym 
doświadczeniem, którzy sta-
nowią realne wzmocnienie na 

zbliżający się wielkimi krokami 
sezon. W składzie pojawił się 
również obrońca – Maciej Pru-
sinowski.

Odeszli w ostatnim tygodniu :

Adrian Liberacki (w sezonie 2018/19 wystąpił w 25 meczach zdobywając dwie bramki)

Maksymilian Hebel

Miejsce urodzenia – Wejherowo
Pozycja – ofensywny pomocnik
Wiek – 22 lata
Wzrost/Waga - 184/70
Poprzedni klub – Arka Gdynia

Statystyki 2018/19: 
29 meczów/3 gole

Oskar Koprowski

Miejsce urodzenia - Głowno
Pozycja -  defensywny pomocnik
Wiek – 20 lat
Wzrost/Waga - 185/85
Poprzedni klub – ŁKS Łódź

Statystyki:
71 meczów w zespole U-19/  3 gole

Maciej Prusinowski

Miejsce urodzenia - Warszawa
Pozycja – prawy obrońca
Wiek – 26 lat
Wzrost/Waga - 178/
Poprzedni klub – Ursus Warszawa

Statystyki 2018/19:
30 meczów/3 gole

Przyszli w ostatnim tygodniu :



Piątek, 5 lipca 201916 www.gwe24.pl/sport

Mięśnie i wyrzeźbione sylwetki
WejheRoWo | Już za trzy tygodnie w Filharmonii Kaszubskiej zorganizowane zostanie wyjątkowe wydarzenie, łączące sport i sztukę pokazującą piękno ludzkiego ciała.

Sporty sylwetkowe coraz częściej 
wchodzą na sceny teatrów i filhar-
monii. Z wyjątkową oprawą staje 
się to sztuką samą w sobie... PCA 
(Physical Culture Association) 
Poland i Wejherowski Klub Kul-
turystyczny i Sportów Siłowych 

„Apollo” zapraszają na zawody, 
podczas których będzie można 
podziwiać piękno umięśnionych, 
wyrzeźbionych sylwetek, zarów-
no kobiet, jak i mężczyzn. Zawo-
dy PCA Baltic Championships 
będą eliminacjami do mistrzostw 

świata - PCA World’s Champion-
ships 2020. Patronat honorowy 
nad tym wydarzeniem objął pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. W organizację aktyw-
nie włączył się także radny miasta 
Rafał Szlas.

Physical Culture Association 
powstało w lipcu 2015 roku 
w Wielkiej Brytanii, aby popra-
wić etykę, kulturę oraz uczciwość, 
jak i podnieść status sportowców, 
wynagradzając ich za ciężką pra-
cę i zaangażowanie w rozwijaniu 
swojej sylwetki. W wielu krajach 
na całym świecie PCA stała się 
nowym standardem najbardziej 
prestiżowych zawodów sportów 
sylwetkowych.

- Goniąc za światowymi stan-
dardami PCA wprowadza spor-
ty sylwetkowe na scenę teatrów 
oraz filharmonii, gdzie z całą 
oprawą sport ten staje się sztuką 
samą w sobie – wyjaśnia Seba-
stian Najarian, PCA Poland Pre-
sident. - Dlatego właśnie PCA 
Baltic Championships odbędą 
się w jednym z najpiękniejszych 
obiektów w kraju, czyli w Filhar-
monii Kaszubskiej w Wejhero-

wie. Miejsce o niebywałym uroku 
oraz połączenie sztuki i architek-
tury pozwoli poczuć się zarówno 
sportowcom, jak i widowni, na-
prawdę wyjątkowo. Dodatkową 
atrakcją będą goście specjalni: 
międzynarodowy panel sędziow-
ski łącznie z zarządem oraz dy-
rekcją PCA z Wielkiej Brytanii.

Zawody zaplanowane są na 27 
lipca br. 

/raf/

uDany WySTęP gOSRIT
na auguSTóW cuP
Luzino | Podopieczni trenera Maksyma Graczyka z rocznika 
2008 zagrali w turnieju na Podlasiu, gdzie rozegrali 8 meczy, 
z czego 3 wygrali, 2 zremisowali i 3 przegrali.

Pierwszego dnia rozegrali zacięty mecz z AS Piłeczka Pruszcz 
Gdański ulegając 1:3. Następnie ulegli 0:2 wicemistrzom FK 
Granitas Wilno. Kolejny mecz to dwa kosztowne błędy i pomi-
mo sporej przewagi z ŁKS Łochów trzeba było zremisować 
2:2. Ostatni mecz grupowy to remis 1:1 z SS Temp Gurjevsk 
i o awansie z trzeciego miejsca z grupy decydowała mała 
tabela, z której do Ligi Mistrzów kosztem GOSRiT awanso-
wała drużyna z Łochowa. Brak awansu oznaczał rywalizację 
w Pucharze Polski, gdzie wygrali 7:0 z Pogonią Grodzisk Ma-
zowiecki II, 5:0 z BJFK Jekabpils/JSS oraz 4:1 z KS Łomianki. 
Niestety w finale Luzino nie potrafiło akcji zamienić na gole, 
co skutkowało dwiema bramkami dla Pogoni Grodzisk Mazo-
wiecki I i ostatecznie zajęciem drugiego miejsce w Pucharze 
Polski. We wszystkich meczach drużyna GOSRiT narzucała 
swój styl gry, co zamieniało się na wiele dobrych sytuacji, 
nawet z drużynami z pierwszej czwórki. W całym turnieju 
do rywalizacji przystąpiło 17 zespołów, z których najlepsza 
okazała się drużyna Vilniaus FM przed ekipą Granitas Wilno, 
Wigry Suwałki i AS Piłeczka Pruszcz Gdański. Zebrane do-
świadczenie w turnieju zaprocentuje w nowym sezonie, w któ-
rym zagrają w piłce 9-osobowej w kat. D2 młodzik młodszy. 
W składzie GOSRiT Luzino 2008 wystąpili: Kacper Formela, 
Dominik Grubba, Aleksander Ruszkowski, Mikołaj Pobłoc-
ki-Oczk, Paweł Gajewski, Kacper Małaszycki, Rafał Bistram, 
Franciszek Bistram, Kacper Czernowałów, Wojtek Kujawski, 
Mateusz Kieliński, Cezary Palach, Mateusz Klawikowski i Ma-
rek Magulski. Warto dodać, że w turnieju udział wzięło dwóch 
zawodników Akademii Piłkarskiej Cassubian – Wojciech 
Kujawski i Mateusz Klawikowski, którzy pokazali się z bardzo 
dobrej strony i od nowego sezonu zasilą zespół.
(DD)
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WejheRoWo | Cezary Zabrocki najlepszym młodym koszykarzem wybranym przez Gortata. 

Pojedzie do USA na mecz ligi NBA
Zawodnik wejherowskiej Ba-

sket-Ósemki Cezary Zabrocki 
został wybrany podczas zgrupo-
wania w Rumi na MVP Campu 
Gortata, czyli do grona ośmiorga 
najlepszych młodych zawodni-
ków, którzy wyjadą do USA na 
mecz ligi NBA. To wielki sukces 
tego młodego zawodnika.

W Rumi pod koniec ub. mie-
siąca zainaugurowano 12. edycję 
Marcin Gortat Camp. Coroczny 
cykl jednodniowych campów 
promujących koszykówkę wśród 
dzieci i młodzieży co roku odby-
wa się w czterech miastach: Rumi, 
Warszawie, Karpaczu i Łodzi.  
Podczas jednego campu tradycyj-
nie wybiera się jedną dziewczyn-
kę i jednego chłopca określanych 
mianem MVP Campu - Most Va-
luable Player. W rumskim zgru-
powaniu wzięło udział około 160 
młodych zawodników. Cezary to 
już drugi zawodnik - wychowanek 
wejherowskiego klubu wybrany 
na MVP Campu Gortata. W 2015 
roku była to Julia Zimniewicz,  za-
wodniczka z rocznika 2002. 

Nagrodą za zwycięstwo w Cam-
pie jest wyjazd do USA na mecz 
ligi NBA - w tym roku będzie to 
prawdopodobnie Waszyngton 
lub Los Angeles. Ten wybór nie 
był przypadkowy. Cezary Za-
brocki rocznik 2006, przez ostat-

nie dwa lata zrobił olbrzymie po-
stępy, był zawodnikiem (oprócz 
gry w klubie) Kadry Pomorza 
rocznika starszego - czyli 2005  
i uczestniczył z tą Kadrą w roz-
grywkach Północnoeuropejskiej 
Ligi Koszykówki (EYBL) - awans 
do superfinału i rozgrywkach 
Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży – czwarte miejsce w Pol-
sce. Doświadczenia zebrane na 

międzynarodowych parkietach 
dały efekt w postaci olbrzymich 
postępów umiejętności sporto-
wych i mentalnych - co na pewno 
zostało zauważone przez znako-
mitych trenerów – Adama Wa-
czyńskiego, Karola Gruszeckiego, 
Kamila Chanasa, Kacpra Lacho-
wicza i samego Marcina Gortata. 

13 lipca podsumowaniem ca-
łego cyklu będzie impreza ko-

szykarska - mecz Gortat Team vs 
Wojsko Polskie - która odbędzie 
się w Atlas Arenie w Łodzi. Przed 
oficjalnym meczem VIP-ów od-
będzie się konkurs pomiędzy 
ośmioma  zawodnikami z całej 
Polski (cztery dziewczynki i czte-
rech chłopców) na MVP 2019.

Gratulujemy wejherowskiemu 
zawodnikowi!
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