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Przedszkolny
Pat

Wciąż niepeWna jest sytuacja przedszkola na osiedlu 1000-
lecia p.p. W WejheroWie. dyrekcja niepublicznego przedszkola 
„przygoda” stoi na stanoWisku, że ma praWo do użytkoWania 
lokalu. tymczasem przedstaWiciele WejheroWskiego urzędu 
chcą przejąć obiekt i proWadzić tam przedszkole samorządoWe.
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W bieżącym wydaniu 
Expressu Wejherowskiego 
dołączony został dodatek 
z atrakcjami turystycznymi 
powiatu wejherowskiego.

W 2015 r. po raz pierwszy ukazał 
się dodatek z atrakcjami turystycz-
nymi. Od tego czasu kontynuuje-
my tę publikację, która skierowana 
jest głównie do turystów i przy-
jezdnych gości coraz liczniej od-
wiedzających Powiat Wejherowski. 
Dodam, że to wydanie, podobnie 
jak poprzednie, przygotowane zo-
stało we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Wejherowie.

Mówi się, że Powiat Wejhe-
rowski to niezwykły region, 
który zachwyca licznymi za-
bytkami.

To prawda. Powiat Wejherowski 
to miejsce o bogatej przeszłości, 
które zachwyca zarówno krajobra-
zami, pięknymi jeziorami, lasami 
jak i unikalnymi zabytkami. Wi-
zytówką naszych ziem jest ponad 
360-letnia Kalwaria Wejherowska, 
która należy do jednej z najstar-
szych w Polsce. Region zamieszkują 
Kaszubi, ludzie gościnni, uczyn-

ni i przywiązani do swojej trady-
cji, kultury i języka, stąd kultura 
kaszubska jest u nas ciągle żywa, 
a język kaszubski obecny w życiu 
publicznym całego regionu. Oprócz 
wspomnianej Kalwarii Wejherow-
skiej, na terenie powiatu znajdują 
się liczne urokliwe dworki i pałace, 
które tworzą „Szlak Dworów i Pała-
ców Północnych Kaszub”. Obiekty 
te urzekają swoją architekturą i oto-
czeniem, bo niemal każdy posiada 
pięknie odrestaurowany park oraz 
historią, która świadczy o bogatej 
przeszłości Ziemi Wejherowskiej. 
Znajdziemy tu także wiele perełek 
architektury sakralnej.

Jakie inne ciekawe i atrak-
cyjne miejsca znajdziemy na 
terenie powiatu? 

Wycieczkę po powiecie warto roz-
począć od Wejherowa, które urzek-
nie turystów rynkiem, zabytkową 
starówką, Parkiem Miejskim im. A. 
Majkowskiego oraz nowoczesną Fil-
harmonią Kaszubską. Nasz region 
obfituje także w obiekty unikalne. 
Na Ziemi Wejherowskiej mieści się 
największa w Polsce elektrownia 
szczytowo-pompowa „Żarnowiec”. 
Niedaleko elektrowni, w Gniewi-

nie, znajduje się Kompleks Tury-
styczno-Rekreacyjny „Kaszubskie 
Oko” z wysoką wieżą, z której przy 
dobrej widoczności widać Morze 
Bałtyckie oraz morenowe wzgórza 
Jeziora Żarnowieckiego. Na wy-
sokiej, zalesionej wydmie, 1000 
m od linii brzegowej, usytuowana 
jest jedna z najpiękniejszych na 
polskim wybrzeżu latarnia morska 
Stilo. Turyści odwiedzający powiat 
mogą wybrać się także do Aqu-
aparku mieszczącego się w Redzie. 
Otwarty w 2016 r. kompleks należy 
do największych i najnowocześniej-
szych obiektów tego typu w Polsce. 
Szczególną atrakcją jest spływ pon-
tonem przez szklany tunel, wokół 
którego pływają rekiny. Pasjonaci 
historii i miłośnicy militariów mu-
szą odwiedzić Muzeum Techniki 
Wojskowej „Gryf ” oraz Muzeum 
Saperskie „Explosive” w Dąbrów-
ce. Ci natomiast, którzy doceniają 
piękno natury i bogactwo przyro-
dy, powinni odpocząć nad jednym 
z naszych malowniczych kaszub-
skich jezior oraz na plażach w Gmi-
nie Choczewo.

Serdecznie zapraszam do odwie-
dzenia pięknej Ziemi Wejherow-
skiej, gdzie tradycja przeplata się 
z nowoczesnością. 

Z myślą o turystach
Powiat | Rozmowa z Jackiem Thielem, Wicestarostą Wejherowskim
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Rumia | Budowa systemu odwodnienia, nawierzchni z kostki brukowej, chodników oraz kilkudziesięciu miejsc parkingowych – to tylko część 
zmian, które czekają ulicę Filtrową w Rumi. Remont, kosztujący miasto ponad milion złotych, rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. 

Metamorfoza za ponad milion złotych

Co będzie z przedszkolem?
wejheRowo | Konflikt między miastem a dyrekcją Przedszkola Niepublicznego „Przygoda” trwa właściwie od kilku miesięcy, ale ostatnio się nasilił.

Funkcjonalność, 
estetyka, 

bezpieczeństwo

Modernizacja ulicy Filtrowej 
obejmie odcinek gruntowy oraz 
fragment wyłożony płytami 
yomb. W ramach inwestycji po-
prawi się także estetyka, dzięki 
zagospodarowaniu okolicznej 
zieleni. Natomiast wyniesienie 
tarczy skrzyżowania oraz zasto-
sowanie progu zwalniającego 
ma spowodować, że ulica będzie 
bezpieczniejsza.

– Realizacja tej inwestycji jest 
możliwa dzięki dofinansowaniu, 
które udało się pozyskać mia-
stu z kilku źródeł. Są to przede 
wszystkim unijne środki, ale do-
łożyły się też firmy deweloperskie 
oraz mieszkańcy, którym bardzo 
dziękujemy – mówi Ariel Sinic-
ki, przewodniczący Rady Miej-
skiej Rumi.

jedyni 
w województwie

Łącznie miastu udało się pozyskać 
na ten cel ponad 600 tysięcy złotych, 
z czego większość stanowią pienią-
dze przyznane w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. Rumia jest jedyną gminą 

w województwie pomorskim, która 
zdobyła dotację w tym konkursie.

zadzwoń, jeśli 
pojawi się problem

Wykonawcą inwestycji jest 
firma Abruko, a wszystkie pra-
ce powinny się zakończyć do 
listopada tego roku. W związku 

z remontem będą występować 
utrudnienia w ruchu drogowym 
– wprowadzone zostaną tymcza-
sowe wyłączenia poszczególnych 
odcinków ulicy. W razie pytań 
lub wystąpienia nieprzewidzia-
nych trudności  mieszkańcy 
powinni się kontaktować z Wy-
działem Inżynierii Miejskiej pod 
numerem telefonu 58 679 65 43.

spotkanie dla 
przedsiębiorców
wejHerowo | „przedsiębiorco skorzystaj! aktualnie 
ogłaszane konkursy i możliwości wsparcia w ramach 
Funduszy europejskich” - to temat spotkania, które 
niedługo zorganizowane będzie w stolicy powiatu.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców na spotkanie infor-
macyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Fundu-
szami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej.
W programie spotkania m.in.: przegląd możliwości dotacyj-
nych wraz z omówieniem aktualnych konkursów; wsparcie 
sprzedaży produktów i usług na rynki zagraniczne; nisko-
oprocentowane pożyczki i poręczenia unijne; dofinanso-
wanie stworzenia stanowisk pracy; podstawowe aspekty 
zatrudniania obcokrajowców; indywidualne konsultacje ze 
specjalistą ds. funduszy UE.
Miejsce i termin spotkania: wtorek 23 lipca w godz. 11:00 - 
13:30 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 
(III piętro).
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wy-
pełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.
pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 
323 31 06 do dnia 22 lipca 2019 roku. Udział w spotkaniu 
jest bezpłatny.
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność 
zgłoszeń. Szczegóły spotkania na stronie internetowej 
www.arp.gda.pl.
/raf/

Miasto nie przedłużyło bowiem 
umowy najmu (budynek, w któ-
rym prowadzone jest przedszko-
le, należy do miasta). Wcześniej 
Rada Miasta Wejherowa prze-
głosowała uchwałę o utworzeniu 
i prowadzeniu w tym budynku 
przedszkola samorządowego. 

Dyrekcja „Przygody” nie zgo-
dziła się jednak na opuszczenie 
budynku (termin był wyznaczo-
ny na na 1 lipca 2019 r.) i oddanie 
go miastu. Przed przedszkolem 
rozpoczęto prace budowlane, 
jednocześnie blokując (drogę 
pożarową) wjazd i wejście na te-
ren obiektu. Dzięki interwencji 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wejherowie udroż-
niono drogę pożarową, umożli-

wiając jednocześnie bezpieczne 
korzystanie dnia 8 lipca 2019 r.

- Uważam, że na tę chwilę po-
siadam tytuł prawny do lokalu – 
twierdzi Alicja Ratajczak, dyrektor 
przedszkola. - Ten tytuł prawny zo-
stał mi obiecany przez prezydenta 
i jego zastępcę; otrzymałam ustne 
przyrzeczenie, że umowa zostanie 
przedłużona. W chwili obecnej 
odmawiają mi podpisania umowy 
na piśmie. Wystąpiłam więc do 
sądu z wnioskiem o ustalenie ist-
nienia stosunku do użytkowania 
lokalu. Nie ukrywam, że czuję się 
pokrzywdzona w tej całej sytuacji. 
Już w 2016 roku (dwa lata przed 
końcem umowy) występowałam 
z wnioskiem do Pana Prezydenta 
o możliwość przedłużenia umo-

wy na kolejne 10 lat, tj. 2028 rok. 
Przedstawiono mi natomiast do 
podpisania tylko umowę „warun-
kową” do końca 2018 r., tak abym 
mogła aplikować o środki z fun-
duszy unijnych w wysokości około 
1 mln zł i przeprowadzić remonty 
związane z pozyskanymi środkami 
unijnymi na ten cel. Dlaczego na 
tym etapie rozmów nie powiedzia-
no dyrekcji że dalsze prowadzenie 
placówki jest pod znakiem zapyta-
nia. Następną umową, była umo-
wa zawarta od 1 stycznia 2019 r do 
30 czerwca 2019 r. Decyzja o prze-
dłużeniu umowy była jedyną pro-
pozycją Pana Prezydenta, na którą 
nie miałam wpływu. Pismo było 
poparte wytłumaczeniem, iż rze-
komo umożliwi mi to dokończe-

nie etapu edukacji dzieci obecnie 
korzystających z przedszkola. 

Kolejno w piśmie skierowanym 
do Komisji Oświaty i Dziedzictwa 
Regionalnego i do wiadomości 
wszystkich radnych 06.12.2018r. 
napisała, że „W dniu dzisiejszym 
podpisałam niekorzystna umowę 
dzierżawy budynku na podstawie 
uchwały z marca 2018r.”

Dyrekcja przedszkola podkre-
śla, że co roku – od 11 lat, czyli 
od powstania przedszkola „Przy-
goda” - remontuje i modernizu-
je placówkę. Rocznie inwestuje 
znaczne środki finansowe. 

Tymczasem żeby zapewnić cią-
głość trwałości projektu, który zo-
stał wydłużony w czasie (o czym 
również zostały poinformowa-
ne władze miasta) muszę dalej 
prowadzić działalność. W prze-
ciwnym wypadku będę musia-
ła oddać pozyskane pieniądze 
(a te zostały już zainwestowane 
w dzieci, nauczycieli i lokal) wraz 
z odsetkami. Uważam, że obecna 
sytuacja to pokłosie sporu toczą-
cego się przed Sądem Rejonowym 
w Gdańsku. Wszystko zaczęło się 
bowiem w momencie, gdy zo-
rientowaliśmy się, że przedszko-
la niepubliczne w Wejherowie 
otrzymują zaniżoną dotację od 
miasta i skierowaliśmy tę sprawę 
do sądu. Dodam jeszcze, że nie 
otrzymaliśmy żadnych propo-
zycji od miasta, jak moglibyśmy 
rozwiązać istniejący problem.

Na chwilę obecną przedszkole 
działa, prowadzone są w nim za-

jęcia. Dyrekcja „Przygody” czeka 
na rozstrzygnięcie sądu. 

Władze miasta zdecydowały 
natomiast o utworzeniu nowe-
go, samorządowego przedszkola. 
Ma być ono prowadzone właśnie 
w budynku, w którym do tej pory 
działa Przedszkole Niepubliczne 
„Przygoda”.

- Decyzja o jego utworzeniu 
motywowana jest wzrastającym 
zainteresowaniem rodziców ofertą 
przedszkoli publicznych - czytamy 
w oświadczeniu wydanym przez 
Urząd Miejski w Wejherowie. - 
Jako samorząd jesteśmy zobligo-
wani także do realizacji polityki 
Rządu, która zakłada tworzenie jak 
największej liczby miejsc w przed-
szkolach publicznych. Nowa pla-
cówka prowadzona będzie przez 
miasto i ma zostać uruchomio-
na w dniu 1 września 2019 roku 
w budynku na Osiedlu Tysiąclecia 
PP 7. Przedszkole Niepubliczne 
„Przygoda”, korzystało z należą-
cego do Miasta lokalu na Os. Ty-
siąclecia PP 7 od 2008 roku. Na-
leży jednoznacznie stwierdzić, że 
Urząd Miasta od samego początku 
wychodził naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom placówki. W 2016 
roku dyrekcja Przedszkola wystą-
piła o przedłużenie użytkowania 
na co Urząd Miasta wyraził zgodę 
z terminem do końca 2018 roku. 
Aby umożliwić dokończenie eta-
pu edukacji wszystkim dzieciom 
uczęszczającym do placówki, mia-
sto wydłużyło termin użytkowania 
do końca czerwca br. Po upływie 

tego czasu budynek miał być nie-
zwłocznie przekazany właścicie-
lowi, to jest miastu [...]. Zgodnie 
z umową, ustalony został termin 
zwrotu nieruchomości na rzecz 
miasta na dzień 1 lipca 2019 roku. 
Jednak komisja wyznaczona przez 
prezydenta miasta, która pojawiła 
się na miejscu celem odbioru nie-
ruchomości spotkała się z odmo-
wą jej wydania. Należy wskazać, iż 
już w dniu 26 listopada 2018 roku 
dyrekcja Niepublicznego Przed-
szkola „Przygoda” otrzymała ofi-
cjalne pismo informujące o tym, 
że zostanie otwarte przedszkole 
publiczne. Było to równoznaczne 
z koniecznością przeniesienia dzia-
łalności prywatnej placówki do in-
nej lokalizacji. Osoba prowadząca 
wskazaną placówkę niepubliczną 
miała zatem ponad pół roku na 
to, aby zabezpieczyć nowe miejsce 
dla swojej działalności. Zmiana 
siedziby jest normalną praktyką, 
dlatego tym bardziej brak reakcji 
w tym zakresie ze strony dyrekcji 
placówki jest niezrozumiały. […] 
W obecnej sytuacji Urząd Miej-
ski podejmie wszelkie dostępne 
prawem działania zmierzające 
do przywrócenia stanu zgodnego 
z prawem. Naszym celem jest, aby 
budynek jak najszybciej wrócił do 
miasta. Kolejnym krokiem będzie 
przeprowadzenie remontu obiek-
tu na Osiedlu Tysiąclecia PP 7. Po 
jego zakończeniu placówka będzie 
gotowa na przyjęcie ok. 175 przed-
szkolaków. 

Rafał Korbut
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OgłOszenie 215/2019/DB

Kierowcom już jest lżej
ReDa | Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wraz z nadejściem wakacji i wzmożeniem ruchu 
na krajowej szóstce, ulica Gdańska na wysokości budowanego węzła integracyjnego jest już prze-
jezdna po dwóch pasach ruchu w obu kierunkach.

reklama  203/2019/DB OgłOszenie 200/2019/DB

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

OGŁOszENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz miasta rumi informuje, że sto-
sownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. 
zm.) oraz zarządzenia nr 304/258/2019 
Burmistrza miasta rumi z dnia 08.07.2019r., 
w siedzibie Urzędu miasta rumi przy ul. so-
bieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nieruchomości poło-
żone w rumi, stanowiące własność i będące 
we władaniu gminy miejskiej rumia, prze-
znaczone do dzierżawy w formie bezprze-
targowej. Przedmiotowy wykaz zamieszczo-
ny został również na stronie internetowej 
Urzędu miasta rumi: http://bip.rumia.pl/

- Cieszymy się, że żadne nie-
przewidziane okoliczności nie 
spowodowały większych opóź-
nień – mówi Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy – Teraz ruch 
powinien odbywać się bez prze-
szkód, możliwe są jedynie incy-
dentalne, punktowe utrudnie-
nia w ruchu, które nie powinny 
trwać dłużej, niż kilka godzin.

Ukończony jest też nowy wjazd 
w ulicę Młyńską. Z prac drogo-
wych pozostało jeszcze dokoń-
czenie lewoskrętów i wyjazdu 
z ul. Młyńskiej na ul. Gdańską. 
Oprócz tego, aby uruchomić do-
celową organizację ruchu, brakuje 
jeszcze wjazdu na teren dworca 
i nowych przystanków autobuso-
wych. Obecnie prace koncentru-
ją się przed budynkiem dworca, 
gdzie powstaje m.in. nowy układ 
drogowy, chodniki, ścieżki rowe-
rowe, mała architektura i zieleń. 
Zgodnie z umową, roboty budow-
lane na węźle integracyjnym przy 
redzkim dworcu powinny zakoń-
czyć się do końca wakacji. Kolejne 
tygodnie przeznaczone będą na 
procedury odbioru inwestycji.

„Budowa Węzła Integracyjnego 

Reda wraz z trasami dojazdowy-
mi” została dofinansowana z Unii 
Europejskiej w ramach Działania 
09.01 Transport miejski – mecha-
nizm ZIT (Osi Priorytetowej 9 

Mobilność) Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Nowy układ węzła przesiadko-
wego ma zachęcać do korzysta-

nia z infrastruktury transportu 
publicznego, a przez to powinien 
zrealizować cel przedsięwzięcia, 
jakim jest zwiększenie liczby pa-
sażerów transportu zbiorowego.

OgłOszenie 217/2019/DB

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że od dnia 12 lipca 2019 r. na stronie Biu-
letynu informacji Publicznej gminy Wejhe-
rowo, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu 
gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,  zo-
stał wywieszony wykaz dotyczący działek 
o nr: 819/2 o pow.  1413 m2, 820/2 o pow. 
329 m2, 821 o pow. 104 m2 i 822/3 o pow. 
102 m2, dla których sąd rejonowy w Wej-
herowie prowadzi księgę wieczystą o nr 
gD1W/00067310/0, stanowiących własność 
gminy Wejherowo 
Wymienione nieruchomości, przeznaczone 
są do oddania w najem w trybie bezprze-
targowym w najem w trybie bezprzetargo-
wym na cel prowadzenia żłobka lub żłob-
ka i przedszkola. szczegółowe informacje 
o nieruchomości objętej wykazem można 
uzyskać w referacie gospodarki nierucho-
mościami i Środowiska, tel. 58 738- 67-51 
i 58 677-97-07.
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PUP wyróżniony za efektywną 
i skuteczną jakość pracy

Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

 INFORMaCJa

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze zm.)

starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 maja 4 oraz 
na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono 
przez okres 21 dni, wykaz nr iX/2019 nieruchomości, stanowiących 
własność skarbu Państwa, położonych w gminie gniewino,  przezna-
czonych do zbycia. 

Wykaz wywieszono w dniu 12 lipca 2019 r.

INFORMaCJa

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze 
zm.)

zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 maja 4 oraz 
na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiat.wejherowo.pl, zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr 
i/P/2019, dotyczący nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Wejherowskiego, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

Wykaz wywieszono w dniu 5 lipca 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie został wyróżniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za efektywną obsługę 
pracodawców w zakresie spraw dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2018 r.

Wejherowski urząd od wielu lat 
z powodzeniem realizuje zadania 
z zakresu promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej. W tym 
celu współpracuje z lokalnym 
rynkiem pracy, innymi urzędami 
oraz jednostkami świadczącymi 
usługi w zakresie pośrednictwa 
pracy. Wyróżnienie przyznane 
w kategorii obsługi procesu za-
trudniania cudzoziemców jest 
docenieniem wysokich standar-
dów usług na rynku pracy.

– Ta nagroda to wynik pracy ca-
łego zespołu Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wejherowie – mówiła 
Starosta Wejherowski Gabriela Li-
sius. – Wyróżnienie jest nie tylko 
powodem do dumy, ale także mo-
tywacją do dalszej pracy na rzecz 
lokalnego rynku pracy i osób po-
szukujących zatrudnienia.  

Warto dodać, że z okazji przy-
padającego w bieżącym roku 100-
lecia Publicznych Służb Zatrud-
nienia, Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej nagrodził 
PUP w Wejherowie dyplomem – 
za rzetelną pracę na rzecz promocji 
zatrudnienia oraz kreowanie wyso-
kich standardów na rynku pracy.
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Prace potrwają do listopada br. 
W czasie prac budowlanych, co 
najmniej kilkakrotnie zmieniona 
zostanie tymczasowa organizacja 
ruchu. Prosimy kierowców o za-
chowanie szczególnej ostrożno-
ści i zwracanie uwagi na nowe, 
tymczasowe oznakowanie.

Mimo zmian w organizacji ru-
chu, ul. Karnowskiego przez cały 
czas budowy będzie przejezdna 
dla mieszkańców, służb komunal-
nych i ratunkowych. Jednocześnie 
w sąsiedztwie inwestycji realizo-
wanej przez miasto Wejherowo, 
prowadzone są roboty budowlane 
na ul. Przemysłowej w ramach 
inwestycji realizowanej przez Za-
rząd Drogowy dla Powiatu Wej-
herowskiego i Puckiego. Na ul. 
Przemysłowej został wprowadzo-
ny ruch jednokierunkowy w kie-
runku drogi krajowej nr 6.

Strefa robót oznakowana będzie 
znakami ostrzegawczymi. Bez-
pośrednia strefa robót zostanie 
wygrodzona urządzeniami bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez wykorzystanie tablic kie-
rujących i tablic prowadzących. 

W ramach inwestycji na ok. 
700-metrowym odcinku ul. Kar-
nowskiego wykonana zostanie 
nowa nawierzchnia, wybudowa-

ny zostanie chodnik, ścieżka ro-
werowa, także zjazdy do posesji 
i zatoki autobusowe. Inwestycja 
to także budowa prawidłowe-
go odwodnienia drogi, w tym 
budowa kanalizacji deszczo-
wej, budowa oświetlenia ulicz-
nego, przebudowa kolidującej 
infrastruktury drogowej oraz 

przebudowa obiektów inżynie-
ryjnych. Prace rozpoczynają 
się od strony ul. Ofiar Piaśnicy, 
a ostatnim etapem będzie budo-
wa ronda na skrzyżowaniu ul. 
Karnowskiego i Przemysłowej. 
Efektem zrealizowanej inwesty-
cji będzie zdecydowana popra-
wa bezpieczeństwa ruchu oraz 

zwiększenie komfortu jazdy.
Dołożymy wszelkich starań, 

aby zminimalizować utrudnie-
nia podczas prowadzenia prac 
budowlanych jednak są one nie-
uniknione. Liczymy na wyro-
zumiałość – budujemy dla nas 
mieszkańców!

/UMW/

Zmiany w ruchu
na ul. Karnowskiego
wejheRowo | Uwaga kierowcy - rozpoczęła się, realizowana przez miasto Wejherowo, przebudowa
ul. Karnowskiego na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej wraz z rondem na ul. Przemysłowej. 
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ReDa | Od 1 listopada mieszkańcy Redy będą zobowiązani do gromadzenia odpadów kuchennych jako odrębnej frakcji odpadów 
zbieranych selektywnie, podobnie jak papier, plastik czy szkło. 

Nowe zasady segregacji odpadów

Na odpady biodegradowalne 
przeznaczony będzie pojemnik 
brązowy. Powinny tam trafiać od-
pady organiczne, ulegające natural-
nemu rozkładowi. A zatem do po-
jemnika na bioodpady mieszkańcy 
będą wrzucali resztki warzywne 
i owocowe oraz żywności pocho-
dzenia roślinnego. Do odpadów 
organicznych nie wolno wrzucać 
resztek pochodzenia zwierzęcego, 
kości i odchodów zwierząt oraz 
oleju jadalnego. Odpady kuchen-
ne można wyrzucać do brązowego 
pojemnika w torebkach foliowych 
lub papierowych, które będą od-
dzielone w procesie sortowania 
w Regionalnej Instalacji Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych 
„Eko Dolina” w Łężycach. Tam 
też będą poddawane procesowi 
kompostowania, w wyniku którego 
wytwarzany jest nawóz organiczny 
zwany kompostem. 

- Pełnowartościowy kompost 
przeznaczany jest do nawożenia 
upraw ozdobnych oraz upraw polo-
wych – wyjaśnia Cezary Jakubow-
ski, prezes zarządu Eko Doliny. - Jest 

on szczególnie polecany do zakła-
dania trawników. Mieszkańcy mogą 
w zakładzie nabyć kompost w cenie 
niecałych 20 zł brutto za tonę.

A prawdopodobnie już od sierp-
nia mieszkańcy Redy będą mogli 
na bieżąco otrzymywać informa-
cje o harmonogramie wywozu 

odpadów komunalnych, jak rów-
nież tzw. wystawek czy terminie 
płatności za śmieci za pomocą 
aplikacji BLISKO. Dzięki tej usłu-
dze mieszkaniec w bardzo prosty 
i przejrzysty sposób wyszuka swój 
harmonogram za pomocą adre-
su, dzięki czemu otrzyma tylko 

i wyłącznie harmonogram przy-
pisany do danej posesji. Ta infor-
macja będzie również dostępna 
z poziomu strony internetowej, 
po skorzystaniu z odpowiedniej 
zakładki, gdzie znajdziemy także 
informacje o zasadach segregacji.

(dd)

ksiądz prałat 
patronem ronda
wejHerowo | wejherowskie rondo otrzymało nazwę 
ks. prałata Hilarego jastaka. uroczystość nadania 
imienia ks. prałata Hilarego jastaka rondu u zbiegu ulic 
necla, Gryfa pomorskiego, asnyka i chmielewskiego 
zgromadziło wielu mieszkańców, radnych i włodarzy. 

Po odczytaniu treści uchwały Rady Miasta Wejherowa 
odbyło się uroczystego przecięcia wstęgi, którego 
dokonali m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt oraz starosta wejherowski Gabriela Lisius. Po-
święcenia dokonał natomiast ks. prałat Daniel Nowak, 
dziekan Dekanatu Wejherowo. 
W trakcie uroczystości prezydent podziękował mieszkań-
com - pomysłodawcom nazwy ronda za to, że pamiętają 
o osobach, które w trudnym dla Polski okresie, odzna-
czyły się patriotyzmem i odwagą. Wniosek na nazwę 
ronda złożył do Rady Miasta Wejherowa Edward Formela 
a pomagał w załatwieniu formalności Henryk Jarosz.
 - Rondo jest nie tylko miejscem, które ma usprawnić 
komunikację i poprawić bezpieczeństwo na drodze. 
Jest to także miejsce, gdzie możemy upamiętnić waż-
ne dla nas osoby, wydarzenia i historię. Dlatego chciał-
bym bardzo podziękować tym osobom, które wystąpiły 
z pomysłem nadania właśnie tego imienia. Przede 
wszystkim z tego względu, że jest to postać bardzo 
istotna dla naszego społeczeństwa, bo dzięki takim 
osobom, możemy mówić, że żyjemy dzisiaj w wolnej 
Polsce – podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt.
 Tego samego dnia odbyło się także odsłonięcie oraz 
złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą ku czci 
właśnie ks. Jastaka. Podczas uroczystości nie zabrakło 
pocztów sztandarowych, a na zakończenie wydarzenia 
odbyła się msza św. w kościele pw. św. Boremeusza.
Ksiądz Hilary Jastak, prałat, doktor teologii, kapelan 
„Solidarności” urodził się 3 kwietnia 1914 roku w Ko-
ścierzynie. Podczas wydarzeń grudniowych wspierał 
rodziny osób zabitych w zamieszkach ulicznych, 
a w trakcie stanu wojennego pomagał uwięzionym. 
W 1995 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym 
roku otrzymał tytuł Honorowego Członka NSZZ „So-
lidarność”. Zmarł 17 stycznia 2000 r. w Gdyni. Pomnik 
ku jego pamięci stoi przy ul. Władysława IV w Gdyni. 
/umw/

Fot. Um Wejherowo
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Oszczędniej i ekologicznie
wejheRowo | Trwa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie. Pozwoli to na oszczędność energii zużywanej do ogrzewania oraz 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 

Mniejsze zużycie energii oraz 
ograniczenie emisji do atmosfery 
szkodliwych gazów – to efekt trwa-
jącej w Wejherowie kompleksowej 
termomodernizacji budynków 
komunalnych. W ramach projek-
tu, na który władze Wejherowa 
zdobyło unijne dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, komplek-
sowe prace przeprowadzone zo-
stały już w pięciu wielorodzinnych 
budynkach komunalnych. Do 
2022 roku miasto zmodernizuje 
kolejnych dziewięć budynków. 

Realizacja tych projektów to 
dla mieszkańców lokali komu-
nalno-socjalnych przede wszyst-
kim mniejsze rachunki za ogrze-
wanie i zużycie energii, ale także 
redukcja emisji zanieczyszczeń 
do powietrza.

Całkowity koszt wejherowskiego 
projektu realizowanego w latach 
2018 - 2022 to ponad 5 mln zł. Do-
finansowanie z UE wynosi ponad 
2,7 mln zł. W ramach inwestycji 
kompleksowa termomodernizacja 
obejmie 14 wielorodzinnych bu-
dynków komunalnych.

W 2018 r. takie inwestycje 
przeprowadzono w pięciu bu-
dynkach: przy ul. 10 Lutego 3 
(na zdjęciach), ul. Śmiechow-

skiej 8, ul. Gniewowskiej 14 i 16 
oraz Wschodniej 26 na łączną 
kwotę blisko 1,6 mln zł. Prace 
termomodernizacyjne trwały od 
czerwca do października 2018 r.

W ramach tych prac wykona-
no m. in.: docieplenia ścian ze-
wnętrznych, ścian wewnętrznych 
pomiędzy lokalami, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej 
na energooszczędną, wykonano 
prace remontowe pokryć i kon-
strukcji dachowych oraz wyko-
nano prace remontowe izolacji 
pionowych budynków.

W 2019 r. prowadzone będą 
prace termomodernizacyjne 
w budynku przy ul. Krzyżowej 
3, Św. Jacka 1/1A oraz Wniebo-
wstąpienia 5B. Planowany koszt 
tych prac to ponad 600 tys. zł.

- Termomodernizacja budyn-
ków komunalnych wiąże się z ca-
łym szeregiem korzyści, które 
w wymierny i bezpośredni sposób 
oddziałują na społeczność lo-
kalną – mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Oprócz wspomnianego zmniej-
szenia zużycia energii, drugim 
ważnym aspektem inwestycji 
jest ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i niezdrowego 
dymu z kominów, który w wielu 

miastach jest przyczyną smogu. 
Przypomnijmy, iż wcześniej we 
wszystkich wymienionych powy-
żej budynkach przeprowadzono 
zmiany systemów grzewczych 
tzn. zlikwidowano piece. Od kilku 
lat zachęcamy mieszkańców do 
zmiany ogrzewania na bardziej 
przyjazne środowisku, miasto po-
krywa część poniesionych kosz-
tów we wspólnotach mieszkanio-
wych, w których jest właścicielem 
co najmniej jednego lokalu. 

Władze miasta od kilku lat po-
magają finansowo mieszkańcom 
wymieniającym stare piece na 
ekologiczne ogrzewanie, przede 
wszystkim gazowe i z miejskiej 
sieci ciepłowniczej OPEC.

Zaangażowane są duże środki 
finansowe, zarówno z budże-
tu miasta jak i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach 
różnych programów: „KAWKA 1 
Likwidacja niskiej emisji w Śród-
mieściu Wejherowa”. „KAWKA 2 
dla Pomorza - ograniczenie niskiej 
emisji” i „Czyste powietrze gminy 
miasta Wejherowa - Wymiana 
źródeł energii cieplnej na ekolo-
giczne”. Do tego należy doliczyć 
dofinansowanie likwidacji pieców 
węglowych z budżetu miasta we 

wspólnotach mieszkaniowych na 
mocy specjalnej uchwały Rady 
Miasta Wejherowa oraz w zasobie 
komunalnym w ramach bieżących 
inwestycji Wejherowskiego Zakła-
du Nieruchomości Komunalnych 
ze środków finansowych corocz-

nie zabezpieczonych na ten cel. 
Oprócz działań pomocowych ze 
strony miasta, od ubiegłego roku 
WFOŚiGW udziela dotacji właści-
cielom domów jednorodzinnych 
nawet do 90 proc. kosztów reali-
zacji. Kontakt z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, ul. Ryba-
ki Górne 8, Gdańsk, tel. (58) 743 
18 20 lub (58) 743 18 21; e-mail: 
czystepowietrze@wfos.gdansk.pl, 
www wfos.gdansk.pl. 

/raf/
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Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

OgłOszenie 216/2019/DB

Pani

IWONIE PIETROŃ

TEŚCIA
łącząc się w bólu,

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

składa

pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

wraz z Zarządem Powiatu i współpracownikami

OgłOszenie 218/2019/DB

Panu

MIROSłAWOWI 
LAdEMANNOWI

MATKI
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy z powodu śmierci

składają:
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Trasy noszą nazwy: Wejrowò 
wokół Wejera, Co Kaszubom 
w duszy gra oraz Majkowski nad 
Cedronem. To sukces wejherow-
skich wysiłków na rzecz promo-
cji turystyki w mieście. 

Wpisanie tras do bazy to ini-
cjatywa Joanny Lewandowskiej 
z portalu TRInO, która w kwiet-
niu br. wraz z grupą 116 osób ze 
Stowarzyszenia Miłośników Tu-
rystyki „Włóczykij” przemierzyła 
wejherowskie szlaki w ramach 
tygodniowego Włóczykijowego 
TRInOwania, a następnie dokona-
ła ich szczegółowego opisu i skata-
logowania. Teraz trasy trafiły ofi-
cjalnie na strony projektu TRInO 
(trino.pttk.pl) i są dostępne dla 
wszystkich chętnych. W jednej 
z nich ujęta jest najnowsza atrak-
cja, czyli fontanna św. Franciszka.

- Trasy bardzo się spodobały, rów-
nież rodzinom z dziećmi. Niektórzy 
dopiero dzięki nim dowiedzieli się 
czegoś o historii miasta i ważnych 
dla niego postaci, inni zajrzeli do 
Wejherowa po latach i byli zasko-
czeni, jak bardzo się zmieniło – 
mówi Joanna Lewandowska.

Do każdej z tras dołączona jest 
mapka z historią, a także ciekawy 
zestaw pytań do poszczególnych 
punktów trasy. Należy bowiem 

podkreślić, że idąc z mapą i kom-
pasem po wyznaczonych trasach 
mamy okazje zdobywać punkty 
do Odznaki TRInO.

TRInO - Turystyczno-Rekre-
acyjne Imprezy na Orientację - to 
imprezy z mapą i/lub kompasem, 
których głównym celem jest tu-
rystyczne i rekreacyjne spędzanie 
czasu na poznawaniu w interesu-
jący sposób walorów turystyczno-
krajoznawczych różnych miejsco-
wości i miejsc. TRInO dedykowana 
jest dla wszystkich turystów pie-
szych i rowerzystów, również do 
osób początkujących, które nie 
mają jeszcze doświadczenia w wę-
drówkach z mapą (i ewentualnie 
z kompasem).

Udział w imprezach na orien-
tację, w tym również turystycz-
no-rekreacyjnych TRInO polega 
na przebyciu trasy pomiędzy za-
znaczonymi na mapie punktami 
kontrolnymi (PK), którymi są 
różne obiekty stałe według do-
wolnie wybranej przez uczestnika 
(zespół) trasy. Swoją obecność na 
właściwym punkcie kontrolnym 
uczestnik (zespół) potwierdza 
sam poprzez dokonanie odpo-
wiedniego wpisu do karty starto-
wej. Na trasach TRInO punktami 
kontrolnymi są konkretne obiekty 

stałe (charakterystyczne czy niety-
powe), do których zostały ułożone 
szczegółowe pytania. Potwier-

dzenie obecności przy punkcie 
(powierdzenie PK) odbywa się 
poprzez wpisanie odpowiedzi na 

zadane pytanie - wynikające z do-
kładnej obserwacji danego obiek-
tu lub sąsiadującego z nim terenu. 

Istotne jest więc odnalezienie wła-
ściwego miejsca (PK).

/raf/

Trzy trasy turystyczne w TRInO
wejheRowo | Trzy trasy turystyczne z terenu miasta Wejherowa trafiły do ogólnopolskiej bazy informacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej. 
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Taneczna rywalizacja

Jubileuszowy turniej teatralny 
rozstrzygnięty
KultuRa| W Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo odbyły się jubileuszowe eliminacje 
rejonowe XXXV Turnieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze”.
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Gm. wejheRowo | W Bolszewie odbył się XVI Turniej Formacji 
Tanecznych, na który zgłosiły się 22 zespoły.

OgłOszenie 219/2019/DB

OGŁOszENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosowanie do art. 35 ust. 1 i  ust. 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 
z późn.zm.) oraz zarządzenia Burmistrza mia-
sta rumi nr 305/259/2019 z dnia 9 lipca 2019 
roku informuję, że w siedzibie Urzędu miasta 
rumi przy ul. sobieskiego 7, na okres  21 dni, 
wywieszony został wykaz nr XXi obejmujący 
nieruchomość niezabudowaną stanowiącą 
własność gminy miejskiej rumia, przezna-
czony do sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym, z zastosowaniem bonifikaty. 

Celem konkursu była ocena do-
robku artystycznego teatru szkol-
nego oraz stworzenie możliwości 
wymiany doświadczeń jego ani-
matorom. W turnieju pokazały się 
różnorodne konwencje teatralne: 
teatry żywego planu, teatry pla-
styczne i kabarety. Zgłosiło się 10 
zespołów z terenu Rumi, Redy, 
Bolszewa, Orla, Wejherowa, Łeb-
cza, Rekowa Górnego i Swarzewa. 
Uczestników przywitała wicedy-
rektor PZPOW w Wejherowie Ma-

riola Błaszczuk. Występy teatralne 
oceniane były przez jury konkur-
sowe. Oprócz miejsc na podium 
jury przyznało trzy wyróżnienia 
dla zespołów i dwa indywidual-
ne oraz dwie nagrody. Zwycięzcą 
turnieju została Koniczynka „Po 
prostu – Coś” z SP nr 6 w Redzie. 
Drugie miejsce zajęli Słoneczni Że-
glarze „Kapelusz Pani Wrony” z SP 
w Swarzewie a trzecie JBT Junior 
„Potemowy program kabaretowy” 
z SP w Bolszewie. Natomiast wy-

różnienie za konsekwentne pro-
wadzenie postaci oraz za kostiumy 
i pomysłowe rozwiązania sceno-
graficzne Słoneczni Żeglarze z SP 
w Swarzewie. Nagrodę za zespoło-
wość i oryginalność rozwiązań te-
atralnych dostała Koniczynka z SP 
nr 6 w Redzie a nagrodę za kostiu-
my Bajkomania z SP w Orlu. Wy-
różnienie za umiejętności wokalne 
otrzymał Konrad Kąkol z zespołu 
Sceniczni z SP w Rekowie Górnym 
oraz wyróżnienie dla Zuzanny 

Szczęch za rolę gęsi w Szkolnym 
Zespole Teatralnym SP w Łebczu. 
Na etapie wojewódzkim rejon 
powiatu wejherowskiego i puckie-
go będą reprezentowały zespoły 
z Redy i Swarzewa.

Laureaci otrzymali pamiątkowe 
statuetki, dyplomy i zestawy słody-
czy, a zwycięzcy pierwszego i dru-
giego miejsca również bilety do 
kina. Sponsorem nagród było Sta-
rostwo Powiatowe w Wejherowie 
oraz Urząd Miasta Rumia.  (dd)

W inscenizacji tanecznej, wśród przedszkoli i klas „0” zwyciężyło 
Milo Baby z Gdyni, wśród klas I-III SP wygrały Różyczki Mini z Go-
ścicina, wśród klas IV-VI SP Baccarki z Wejherowskiego Centrum 
Kultury oraz  klas VII, VIII i III gimnazjum Baccara Junior z WCK. 
W kategorii innych form tańca wśród przedszkoli i klas „0” zwyciężyły 
Spineczki z Rumi. Wśród klas I-III SP wygrały Spinki 2 z Rumi, wśród 
klas IV-VI SP Spinki 1 z Rumi oraz klas VII, VIII i III gimnazjum 
Milo Dance z Gdyni. Organizatorem turnieju był Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie we współpracy 
ze Szkołą Podstawową w Bolszewie. Sponsorem nagród było Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie oraz Urząd Gminy Wejherowo. (dd)

reklama U/2019/Pr
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Plenerowy teatr się przyjął
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Rumia | „Teatr pod gwiazdami” po raz pierwszy zagościł w Rumi w miniony weekend. W ramach inicjatywy 
odbyły się dwa plenerowe pokazy teatralne. Wydarzenie spotkało się z tak pozytywnym odbiorem, że Miejski 
Dom Kultury już zapowiedział kolejną edycję plenerowego teatru. 

komedia czy 
dramat?

Przedsięwzięcie zostało zorgani-
zowane we współpracy z zaprzy-
jaźnionymi aktorami, którzy 6 i 7 

lipca bezpłatnie zaprezentowali 
dwie sztuki: „Po drugiej stronie 
rampy” oraz „Noc Helvera”. Oba 
spektakle cieszyły się podobnym 
zainteresowaniem, gromadząc 
przed sceną około stu widzów. 

Jako pierwsza, w sobotni wie-
czór na terenie parku Żelewskie-
go, wystawiona została sztuka 
„Po drugiej stronie rampy”, czyli 
komedia przenosząca widzów 
w świat kabaretu międzywojenne-

go. Spektakl ten został zrealizowa-
ny dzięki dofinansowaniu z Banku 
Rumia Spółdzielczego oraz Urzę-
du Miasta Rumi, a wyproduko-
wał go Miejski Dom Kultury oraz 
Fundacja Pomysłodalnia.

– Ten spektakl graliśmy już 
kilkukrotnie, zarówno w Rumi, 
jak i poza miastem. Za każdym 
razem spotykał się z niezwykle 
pozytywnym odbiorem, co mnie 
bardzo cieszy jako autora scena-
riusza – mówi Piotr Lewicki, 
reżyser i aktor. – Zawsze, kiedy 
po tym spektaklu spotykam się 
z widownią, pojawia się pyta-
nie o zakończenie. Ludzie nie do 
końca wiedzą, jak je interpreto-
wać. Chciałbym podkreślić, że 
to nie jest jeszcze koniec przy-
gód naszych bohaterów. Mówiąc 
wprost, obecnie piszę drugą część 
tego spektaklu – wyjaśnia.

owacje na stojąco

Druga sztuka pt. „Noc He-
lvera” została zaprezentowana 
w niedzielny wieczór na skwe-
rze przy pomniku J. Wybickiego 
i H. Derdowskiego. Tym razem 
miłośnicy teatru byli świadkami 
rozmów oraz wydarzeń, które 
rozgrywały się w mieszkaniu ty-
tułowego Helvera i Karli. Reży-
serem spektaklu jest Agnieszka 
Skawińska, dyrektorka MDK-u.

– Jest to dramat, sztuka zdecy-
dowanie cięższa od „Po drugiej 
stronie rampy”, ale także cieszy 
się bardzo dobrym odbiorem, co 
potwierdza m.in. nagroda pu-
bliczności otrzymana na ogól-

nopolskim festiwalu w Gorzowie 
– podkreśla Piotr Lewicki. – By-
liśmy niesamowicie zaskoczeni, 
ponieważ taka frekwencja przy 
tak niesprzyjającej pogodzie 
to wielki sukces. Pierwszy raz 
otrzymaliśmy owacje na stojąco 
przy obu spektaklach. Dla ar-
tysty to naprawdę wzruszająca 
chwila, która napędza nas do 
dalszej pracy – dodaje.

lokalne talenty

Na scenach w parku Żelewskie-
go oraz na skwerze przy pomni-
ku J. Wybickiego i H. Derdow-
skiego zaprezentowali się: Piotr 
Lewicki, Joanna Ryduchowska-
Wrzałek, Angelika Weichbrodt 
i Magdalena Bochan-Jachimek. 
Natomiast za muzykę, technikę 
i rekwizyty odpowiadali: Emi-
lia Wilczewska, Paweł Pochyluk 
oraz Michał Gaj. Wszyscy, któ-
rzy uczestniczyli w przygotowa-
niach obu spektakli, są związani 
z Rumią.

– Chcemy uświadamiać ru-
mian, że jest sporo związanych 
z miastem artystów, którzy chcą 
tworzyć teatr. Zwłaszcza, że Ru-
mia łaknie i pragnie tego teatru – 
podsumowuje Piotr Lewicki.

Miejski Dom Kultury już dziś 
zapowiada realizację plenerowego 
teatru w przyszłym roku.

Rumia | Mieszkańcy Rumi wybrali filmy, które będą emitowane w ramach sierpniowego „Kinga letniego”. Głosowanie odbywało się na facebooko-
wym profilu miasta i trwało przez tydzień. Największym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się filmy komediowe i obyczajowe, a także animacje. 

„Cudowny chłopak” na otwarcie 
letniego kina

najpierw dzieci, 
potem dorośli

Repertuar wybierany był 
w dwóch turach. W pierwszej 
kolejności mieszkańcy wytypo-
wali najlepsze propozycje filmo-
we dla całych rodzin. Najwięcej 
głosów otrzymały wówczas ty-
tuły: „Cudowny chłopak”, „Biały 
Kieł” oraz „Balerina”. 

Kolejna selekcja dotyczyła kina 
przeznaczonego dla młodzieży 
i dorosłych, podczas której osta-
tecznie wybrane zostały filmy: 
„Bohemian Rhapsody”, „Green 
Book”, „Najlepszy”, „Nasze najlep-
sze wesele” oraz „Kręcisz mnie”.

nie tylko przy mdk-u 

Filmy będą wyświetlane w piąt-
ki oraz soboty na terenie jedne-
go z dwóch miejskich parków: 
Starowiejskim lub Żelewskiego. 
Na miejscu, oprócz plenerowego 
ekranu, jak co roku czekać będą 
również leżaki, koce oraz popcorn 
– wszystko bezpłatnie. Jest to trze-
cia edycja „Kina letniego w Rumi” 
realizowanego w takiej formule.

szczegółowy harmonogram pokazów
wraz z opisem i lokalizacjami:

1. cudowny chłopak (9.08.2019), godz. 20:45, park Starowiejski 
– chłopiec o imieniu Auggie od urodzenia ma zdeformowaną 
twarz. W nowej szkole chce udowodnić rówieśnikom, że piękno 
to więcej niż wygląd. Film przeznaczony dla widzów od lat 7. 
(dramat, familijny, komedia)
2. bohemian rhapsody (10.08.2019), godz. 20:45, park 
Starowiejski – porywająca opowieść o zespole Queen i jego 
niezwykłym wokaliście. Film przeznaczony dla widzów od lat 15. 
(biograficzny, dramat, muzyczny)
3. biały kieł (16.08.2019), godz. 20:45, park Starowiejski – 
pełna mądrości, przygód i wzruszeń niesamowita opowieść 
o sympatycznym czworonogu, w którego żyłach płynie krew 
domowego psa i dzikiego wilka. Film przeznaczony dla widzów 
od lat 7. (animacja, przygodowy)
4. Green book (17.08.2019), godz. 20:45, park Starowiejski – 
cwaniak z Bronksu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumy, 
zostaje szoferem ekstrawaganckiego muzyka z wyższych 
sfer. Razem wyruszają na wielotygodniowe tournée. Film 
przeznaczony dla widzów od lat 13. (dramat, komedia)
5. najlepszy (23.08.2019), godz. 20:45, park Żelewskiego – historia 
życia Jerzego Górskiego, który mimo wielu przeciwności losu 
został mistrzem świata w podwójnym triatlonie. Film przeznaczony 
dla widzów od lat 15. (biograficzny, obyczajowy, sportowy)
6. nasze najlepsze wesele (24.08.2019), godz. 20:45, park 
Starowiejski – w siedemnastowiecznym zamku ma się odbyć 
wystawne wesele. Mimo że organizator przygotowywał już wiele 
takich imprez, tym razem nic nie idzie zgodnie z planem. Film 
przeznaczony dla widzów od lat 15. (komedia)
7. balerina (30.08.2019), godz. 20:45, park Żelewskiego – 
osierocona dziewczynka marzy, by zostać baletnicą. Ucieka 
z rodzinnej, wiejskiej Bretanii do Paryża, gdzie podaje się za kogoś 
innego i wstępuje do wielkiego świata opery. Film przeznaczony 
dla widzów w każdym wieku. (familijny, przygodowy, animowany)
8. kręcisz mnie (31.08.2019), godz. 20:45, park Starowiejski – 
niepoprawny podrywacz postanawia uwieść atrakcyjną kobietę, 
udając niepełnosprawnego. Gdy poznaje jej siostrę, która również 
porusza się na wózku, musi kontynuować maskaradę. Film 
przeznaczony dla widzów od lat 15. (komedia romantyczna)fo
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Rozpoczynamy 
„Lipiec w Rumi”
Rumia | W piątek (12 lipca) rusza cykl wakacyjnych wydarzeń pod nazwą „Lipiec w Rumi”. Koncertowego 
otwarcia dokona królowa polskiej estrady Beata Kozidrak wspólnie z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej 
pod batutą Przemysława Pasternaka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20:30 na terenie boiska przy 
ulicy Bukowej. Wstęp jest wolny.

najpierw orkiestra

W pierwszej części koncertu, 
za sprawą 54 instrumentalistów 
i 8 wokalistów Polskiej Orkie-
stry Muzyki Filmowej oraz 40 
chórzystów z Akademickiego 
Chóru Uniwersytetu Morskie-
go, będzie można usłyszeć hity 
znane z kultowych produkcji 
filmowych oraz największe 
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 oraz 
„The Shoop Shoop Song” Cher.

Gwóźdź proGramu

Gwiazdą wieczoru będzie Be-
ata Kozidrak, która w drugiej 
części koncertu, wspólnie z or-
kiestrą i chórem, wykona swoje 
największe przeboje. Będzie to 
okazja, by usłyszeć wyjątkowe 
aranżacje utworów takich jak: 
„Biała armia”, „Co mi Panie 
dasz” czy „Ta sama chwila”.

atrakcje 
towarzyszące 

Tego dnia boisko będzie tętni-
ło życiem już od godziny 12:00. 
Animacje dla dzieci, food trucki, 
stoisko z miejskimi gadżetami 
i konkursy – to tylko część atrak-
cji. Więcej szczegółowych infor-
macji można znaleźć na facebo-
okowym profilu Miasto Rumia.  fo
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koncert sławomira 
w bolszewie
Gm. wejHerowo | wójt Gminy wejherowo Henryk 
skwarło serdecznie zaprasza zarówno mieszkań-
ców, jak i wypoczywających gości na koncert letni. 
wystąpi sławomir!

Wakacyjne koncerty w gminie Wejherowo to już trady-
cja. W tym roku gwiazdą imprezy będzie Sławomir. Na 
scenie zaprezentuje się także Zespół Autogram. Nie 
zabraknie znanych przebojów i wspólnej zabawy. Na 
wszystkich czeka spora dawka rozrywki. Udział w kon-
cercie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie: www.ugwejherowo.pl.
Koncert Letni odbędzie się już 19 lipca o godz. 20.00 
w Bolszewie. 
/uGw/

fot. UgW

Rumia | Port Rumia Centrum Handlowe Auchan wprowadza 
„Godziny ciszy”. Akcja została podjęta z myślą o potrzebach osób ze 
spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi. 

Rumia | Zobacz, na jakich motocyklach jeździli dziadkowie! Wystawę oldtimerów będzie można obejrzeć w Porcie Rumia. 

Godziny ciszy Wystawa zabytkowych motocykli

W każdy wtorek w godzinach 
15:00-17:00 w pasażu galerii han-
dlowej i w hipermarkecie Auchan 
będzie przyciemnione oświetlenie 
oraz zostaną wyłączone telewizo-
ry, muzyka oraz komunikaty pły-
nące z głośników. 

Port Rumia jest miejscem podej-
mującym liczne działania, które 
sprawiają, że zakupy są coraz wy-
godniejsze dla klientów. Akcja „Go-
dziny ciszy” została wprowadzona 
z troski o osoby ze spektrum auty-
zmu i zaburzeniami pokrewnymi, 
dla których zakupy w przestrzeni 
z silnymi bodźcami, jakimi są gło-
śna muzyka czy częste komunikaty 
dla klientów, mogą być uciążliwe. 

– Niezmiernie cieszę się, że dość 
obszerna lista inicjatyw i działań, 
jakie ułatwiają zakupy w Porcie 
Rumia wzbogaci się o inicjatywę 

„Godziny ciszy”. To akcja, którą 
podejmujemy wspólnie z hiper-
marketem Auchan i liczymy na 
to, że stopniowo dołączą do niej 
wszyscy najemcy galerii handlo-
wej – mówi Monika Brandeburg, 
property manager w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan.  

Port Rumia Centrum Handlowe 
Auchan jest obiektem przyjaznym 
klientom. Znajdują się w nim licz-
ne udogodnienia i usługi. Budy-
nek centrum handlowego jest jed-
nopoziomowy, dlatego bez trudu 
mogą się po nim poruszać zarów-
no rodziny z dziećmi, jak i osoby 
niepełnosprawne. Przy centrum 
znajduje się wygodny, bezpłatny 
parking, z powiększonymi miej-
scami parkingowymi dla osób 
niepełnosprawnych.

/raf/

Pora odświeżyć stare wspo-
mnienia! Od 8 do 27 lipca 
w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan miłośni-
cy polskich motocykli mogą 
podziwiać wyjątkowe egzem-
plarze oldtimerów - najstarszy 
pochodzi z 1936 roku! W pro-
gramie również liczne atrakcje 
dla dzieci. Wstęp bezpłatny.

Stare motocykle budzą emo-
cje nie tylko w koneserach mo-
toryzacji, a każdy kto przeje-
chał choć kilka kilometrów na 

dwukołowym oldtimerze, wie 
o czym mowa. Dzięki wystawie, 
która odbywa się od 8 do 27 
lipca w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan, miłośnicy 
zabytkowej motoryzacji mogą 
przenieść się choć na chwilę do 
lat młodości swoich dziadków 
i rodziców lub przypomnieć so-
bie własne podróże. 

Wśród eksponatów pojawiły 
się prawdziwe legendy polskich 
dróg, m.in. sokół 125 z 1949 roku, 
SHL M04 z 1953 roku, Zundapp 
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z 1953 roku, junak M10 z 1961, 
a także znane modele z lat 60. ta-
kie jak: komar MR 232, osa M52, 
Motoguzzi, Simson SR2 z 1958 
roku. Każdy motocykl na wysta-
wie  posiada tabliczkę z opisem 
i krótką historią danego modelu. 

W ostatni weekend wystawy, tj. 
26 i 27 lipca na małych gości Por-
tu Rumia czeka moc atrakcji na-
wiązujących do prezentowanych 
oldtimerów. Maluchy będą mo-
gły przejechać się zabytkowymi 
metalowymi samochodzikami, 

pomalować farbkami zabytkowy 
motocykl, a także udekorować 
odlewy gipsowe w kształcie sa-
mochodów, które będzie można 
zabrać na pamiątkę do domu. 

Wystawa motocykli będzie do-
stępna od 8 do 27 lipca w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 
108 w Rumi. Animacje dla dzieci 
odbędą się 26 i 27 lipca w godz.: 
od 13:00 do 18:00. Udział w wy-
darzeniu jest bezpłatny.

/raf/



RÓŻNE

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

likwidacja firmy, wyprzedaż 
sprzętu gastronomicznego, tel. 781 
426 010

sprzedam rowery damskie, mę-
skie, młodzieżowe, dziecinne oraz 
przyczepkę rowerową, tel 603 661 
240

sprzedam betoniarkę w dobrym 
stanie, tel. 511 841 826

płuG trzy skiby z możliwością 
dokręcenia czwartej skiby, 780 zł, 
tel. 600 667 860

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

sprzedam 2 działki budowlane, Kę-
błowo Nowowiejskie 3km od Lęborka, 
pod lasem 1033 m2, cena 39 000, tel. 
602 306 210

wynajmę

odnajmę garaż z działką o pow. 616 
m2, Reda 12 Marca, tel. 602 306 210

poszukuję wynająć

poszukuję do wynaję-
cia mieszkanie 2 pokojowe,  
Wejherowo i bliskie okolice , tel. 605 
966 593

kupię

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

MOTORYZACJA

sprzedam

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

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

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?
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skoda 105S, 38 lat, iGaS(BRC), cy-
tryna, 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

inne

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel 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 Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

proFesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213
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sprzedam butlę do wina 50 l, 
100 zł, tel. 603 661 240

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

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 uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, 
tel. 58 714 41 54

sprzedam materac rehabilitacyjny, 
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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wejheRowo | Dwa medale – w tym ten najcenniejszy 
– wywalczył zawodnik z Wejherowa podczas tenisowych 
mistrzostw Polski kadetów.

Złoto i brąz 
Macieja Kosa

Tenisista, wejherowianin Maciej Kos (zawodnik GAT Gdańsk) zdo-
był złoto w grze podwójnej w parze Marcelem Kamrowskim (WKS 
Flota Gdynia) podczas Mistrzostw Polski Kadetów Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, które odbywały się w Zielonej Górze. W grze 
pojedynczej Maciej Kos wywalczył brąz. Gratulujemy!

W hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 8 w Wejherowie odbyło się 
zakończenie VIII edycji Wejherow-
skiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, 
a w Lisewskim Dworze uroczyste 
podsumowanie sezonu koszykar-
skiego klubu UKS „Basket Ósem-
ka Wejherowo”. Klub uczestniczył 
w rozgrywkach POZ-Kosz w dzie-
więciu kategoriach wiekowych, 
gdzie 120 koszykarzy reprezento-
wało Wejherowo w województwie 
pomorskim. Największym sukce-

sem było zdobycie szóstego miejsca 
w Mistrzostwach Polski Młodzi-
ków w Żarach. Oprócz tego suk-
cesu, dziewczęta z kategorii U -10 
oraz U- 12 zdobyły brązowe me-
dale w rozgrywkach Pomorskiego 
Okręgowego Związku Koszyków-
ki. W rozgrywkach międzyszkol-
nych zespół zdobył srebrny medal 
w Wojewódzkich Igrzyskach Dzie-
ci w Mini Koszykówce Chłopców. 
Ponadto powołano pięciu zawod-
ników do Kadry Pomorza: Szymon 

Nowicki, Cezary Zabrocki, Michał 
Daszke, Kacper Wilk i Miłosz To-
czek, którzy w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Krako-
wie zajęli czwarte miejsce. Trene-
rem zespołu był Kordian Zabrocki. 
W klasyfikacjach indywidualnych 
Czarek Zabrocki został królem 
strzelców w kategorii U -13, nato-
miast Szymon Nowicki najlepszym 
strzelcem w kategorii U -14 oraz 
U -15. Dodatkowo Zabrocki został 
uznany najlepszym zawodnikiem 
Campu Marcina Gortata w Rumi. 

-Ciężka praca została nagrodzo-
na powołaniami do Kadry Polski 
Młodzików Szymona Nowickiego, 
Michała Daszke i Macieja Nagel 
– mówi jeden z inicjatorów Bar-
tłomiej Woźniak. - Jest to ogrom-
ne wyróżnienie dla zawodników 
oraz duży sukces naszego klubu.  
Również Polski Związek Koszy-
kówki docenił pracę w klubie i SP 
nr 8 przyznał organizację Szkolne-
go Młodzieżowego Ośrodka Ko-
szykówki, gdzie po raz pierwszy 
szkolono młodzież pod okiem wy-

kwalifikowanych trenerów. 
Natomiast Amatorska Liga Ko-

szykówki rozgrywała cztery mie-
siące, gdzie wzięło w niej udział 
ponad 100 zawodników. Dziewięć 
zespołów rywalizowało systemem 
każdy z każdym w rundzie zasad-
niczej z rewanżami oraz trzema 
rundami play – off. Każda ekipa 
rozegrała 11 spotkań. Mecze roz-
grywano w hali sportowej SP nr 8. 
Najlepszym zespołem w VIII edycji 
został po raz ósmy Wejherowski 
Pakiet, który wygrał wszystkie edy-
cje. Zwycięska ekipa zagrała w skła-
dzie: Jakub Bogusz, Piotr Różański, 
Krystian Mudlaf ,Maciej Bochentin 
, Adam Spigarski, Maciej Paczoska, 
Przemysław Cybulski, Adam Cent-
kowski, Łukasz Dudek, Sebastian 
Wernerowski, Szymon Żywicki, 
Maciej Jaskułka i Piotr Spigarski. 
Najlepsze trzy ekipy otrzymały 
pamiątkowe puchary, ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie. Czołowa trójka dostała 
również nagrody finansowe. 

(dd)

Powołania do kadry 
i liczne sukcesy w sezonie
Powiat | Podsumowaniem zakończono sezon koszykarski oraz VIII edycję Wejherowskiej 
Amatorskiej Ligi Koszykówki.
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a może...
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„Moi zawodnicy są głodni sukcesu!”
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Mecze 
Gryfa w PPV

Jak zmieniła się rola tre-
nera oraz metodyka jego 
działań od czasów w któ-
rych byłeś piłkarzem?

Z perspektywy czasu zmianie 
uległo kilka aspektów. Obecnie 
większą uwagę poświęca się ana-
lizie gry przeciwników oraz ana-
lizie pomeczowej własnej druży-
ny. Zmianie uległ też tygodniowy 
mikrocykl treningowy, który jest 
układany pod najbliższy mecz. 
Większą rolę odgrywa także 
przygotowanie motoryczne, któ-
re współcześnie jest znacznie 
bardziej przemyślane.

Wielu ekspertów ze świa-
ta futbolu zwraca uwagę 
na charakterystykę piłki 
nożnej na niższych szcze-
blach rozgrywkowych. Ich 
zdaniem niższe poziomy 
ligowe to futbol bardziej 
fizyczny – siłowy w którym 
wynik często jest dziełem 
przypadku.

Uważam, że bez względu na 
poziom rozgrywek w każdej 
lidze na świecie należy być od-
powiednio przygotowanym pod 
kątem fizycznym, taktycznym 
oraz mentalnym. Nie należy 
zapominać, że o wyniku spo-
tkania bardzo często decydują 
umiejętności poszczególnych 
jednostek. Przykład Lecha Po-
znań z zeszłego sezonu pokazał, 
że znakomici piłkarze bez bie-
gania nie są w stanie osiągnąć 
zadowalających wyników.

Wróćmy jeszcze do cza-
sów w których byłeś czyn-
nym piłkarzem. Miałeś 

okazję obserwować pracę 
wielu trenerów. Zaczerp-
nąłeś od nich jakieś meto-
dy szkoleniowe?

Z metod stricte treningowych 
szkoleniowców których spotka-
łem na swej piłkarskiej ścieżce 
nie korzystam. Zwracam nato-
miast uwagę na najważniejsze 
aspekty ogólnej pracy trenera. 
U Wojciecha Stawowego im-
ponowało mi indywidualne 
podejście do zawodników, zaś 
u Dusana Radolskiego dyscy-
plina, którą wprowadził w ze-
spole. Myślę, że warto wyróżnić 
także Dariusza   Pasiekę, który 
po prostu robił swoje i nie wsłu-
chiwał się w poboczne opinie 
„znawców futbolu”. To pozwala-
ło zachować zdrowy dystans.

Aktualna kadra Gryfa 
różni się znacząco od tej 
z poprzedniego sezonu. 
Odeszło wielu zawodników 
z podstawowego składu, 
z drugiej strony przyszło 
kilku ciekawych piłkarzy. 
Co w tej sytuacji będzie 
priorytetem? Ułożenie 
tej drużyny, doskonalenie 
taktyki i stylu, czy jednak 
wyniki ponad wszystko?

Przede wszystkim chciałbym, 
aby drużyna stanowiła jedność. 
Zależy mi na tym, żeby każdy 
z piłkarzy czuł się ważny i jeden 
za drugiego oddawał zdrowie na 
boisku. Tego rodzaju podejście 
sprawia, że zarówno taktyka, 
jak i styl błyskawicznie zosta-
ną utrwalone. Wykładnią tego 
wszystkie pozostaje oczywiście 
wynik. Znam wielu chłopaków 

z obecnej kadry – z wieloma 
miałem okazję pracować i jestem 
pewien, że są oni głodni sukcesu 
oraz mają chęci do rozwoju.

Jaki styl jest najbliższy 
Twojej filozofii gry? Jakie 
ustawienie pozwala reali-
zować taktykę, którą pre-
ferujesz?

System w którym moja filo-
zofia gry sprawdza się najlepiej 
to 1-4-1-4-1. Takie ustawienie 
może być błyskawicznie mody-
fikowane, co bardzo często czy-
nię w trakcie spotkania. Chciał-
bym, aby drużyna dynamicznie 
oraz z zachowaniem płynności 
przechodziła od obrony do 
ataku i na odwrót. Styl przede 
wszystkim pozostaje uzależnio-
ny od taktyki rywala.

Młodzieżowe kadry Gry-
fa osiągają coraz lepsze 
wyniki. Czy w nadchodzą-
cym sezonie możemy li-
czyć na odważne stawianie 
na juniorów ze Wzgórza 
Wolności i wprowadzanie 
ich do pierwszego składu?

Nie patrzę w metrykę i nie przy-
wiązuję uwagi do statystyk sprzed 
lat. Dla mnie nie ma znaczenia 
w jakim wieku jest zawodnik – ma 
być on przede wszystkim przydat-
ny i wywiązywać się z nakreślonej 
roli. Jeśli uznam, że młody piłkarz 
ma wystarczające umiejętności 
i jest gotowy do gry na tym pozio-
mie, to oczywiście na niego po-
stawię. U zawodników z którymi 
pracuję najbardziej cenię pasję, 
chęć gry na najwyższym poziomie 
oraz zaangażowanie.

Byłeś świadkiem przygoto-
wań reprezentacji Polski do 
mundialu w Rosji. Prowa-
dzony wówczas przez Cie-
bie – KP Starogard Gdański 
rozegrał sparing z kadrą 
narodową pod wodzą Ada-
ma Nawałki. Jak wspomi-
nasz to wydarzenie?

Było to ogromne wyróżnienie 
i wielka nagroda dla zawodni-
ków. Szybkie zagwarantowanie 
utrzymania i miano „Rycerzy 
Wiosny” pozwoliło nam nie spo-
glądać na wyniki, a skupić się na 
rozegraniu meczu z reprezenta-
cją. Przypomnę tylko, że dwa dni 
po tym spotkaniu graliśmy nor-
malny mecz ligowy i mieliśmy 
świadomość, że może być ciężko. 
Mimo to uważam, że było warto. 
To ogromne doświadczenia, ale 
także znakomita promocja dla 
klubu oraz miasta. Z pewnością 
zapamiętam pomysł trenera Na-
wałki, który poprosił nas o zmia-
nę ustawienia co 22.5 minuty 
z 1-4-1-4-1 na 1-3-5-2. W ten 
sposób sztab reprezentacji naro-
dowej chciał przeanalizować grę 
zawodników w poszczególnych 
systemach w trakcie meczu.

Jaki jest plan minimum 
na nadchodzący sezon? 
Nie pytam o plan zarządu 
oraz kibiców, ale o Twój 
indywidualny plan.

Mój plan to mecz z Widzewem. 
I tak mecz po meczu – tego będę 
się trzymał. Chciałbym, żeby 
bez względu na sytuację nasi 
przeciwnicy wiedzieli, że po-
jedynek z Gryfem Wejherowo 
będzie ciężki.

ii liGa | O piłkarskich doświadczeniach, współczesnym futbolu i metodach szkoleniowych 
z Łukaszem Kowalskim – nowym trenerem Gryfa Wejherowo, rozmawiał Mateusz Marciniak.

Mikołaj Gabor
Miejsce urodzenia – Gdynia
Pozycja – pomocnik
Wiek – 20 lat
Wzrost/Waga - 180/72
Poprzedni klub – Olimpia Grudziądz
Statystyki 2018/19 – 23 mecze/3 gole

Mariusz Sławek
Miejsce urodzenia – Pruszcz Gdański
Pozycja -  boczny obrońca
Wiek – 19 lat
Wzrost/Waga – brak danych
Poprzedni klub – Arka II Gdynia
Statystyki 2018/19 – 26 meczów/1 gol

Szymon Nowicki
Miejsce urodzenia - Kościerzyna
Pozycja – napastnik
Wiek – 20 lat
Wzrost/Waga - 181/77
Poprzedni klub – Chrobry Głogów
Statystyki 2018/19 – 13 meczów/1 gol
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