
aktualności • kultura • samorządy • na sygnale • fotorelacje • ogłoszenia • sport

/
Piątek, 9 sierpnia 2019 r. | Nr 31 (610) | NAKŁAD 12 000 EGZ.

Ponad 5 mln zł pochłonęła przebudowa stadionu 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Odnowiony 
obiekt kilka dni temu udostępniony został mieszkańcom.
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w nowym wydaniu
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Prace polegać będą na wykonaniu nowej 
konstrukcji nawierzchni, budowie chodni-
ków, wyniesionego skrzyżowania z przej-
ściem dla pieszych i oświetleniem. Ponadto 
w ramach zadania przewidziano oczysz-
czenie rowów oraz wykonanie oznakowa-
nia pionowego i poziomego. 
Koszt inwestycji wyniesie 1,4 miliona 
złotych, z czego 700 tysięcy złotych 
stanowi pozyskane dofinansowanie. 
Pozostałymi kosztami samorząd powiatu 
wejherowskiego podzieli się z gminą 
Łęczyce po połowie.
Warto zaznaczyć, że umowy o dofinanso-
wanie w Urzędzie Wojewódzkim w Gdań-
sku podpisało w sumie sześć samorządów. 
Symboliczne czeki włodarzom przekazał 
Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.  WA

WejheroWo | Powiat. 700 tys. zł samorząd powiatu wejherowskiego otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na przebudowę drogi na trasie Kisewo - Żelazno w miejscowości Świchowo.

DoFinAnSoWAnie Do PrzebuDoWy Drogi 
z KiSeWA Do ŻelAznA Miejsce na 

Twoją
reklamę

680 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Zadzwoń lub napisz

Wakacje na Waszych zdjęciach
Region | Czytelnicy udowodnili, że dla dzieci wakacje to czas radości i beztroski. W ramach konkursu, 
który organizowaliśmy na portalu Gwe24.pl, wysyłali zdjęcia z letnich zabaw swoich pociech. 

Fotografie można było nad-
syłać od niedzieli do wtorku. 
Uczestnicy zabawy mogli nie 
tylko pochwalić się zdjęciem, 
ale i zdobyć wyjątkową nagrodę. 
Do zgarnięcia były jednorazowe 

wejściówki „no limit” do funpar-
ku Crocolandia w Wejherowie. 

Zabawa okazała się strzałem 
w dziesiątkę, bo napłynęło do nas 
blisko sto zdjęć. W związku z du-
żym zainteresowaniem konkursem 

przyznaliśmy więcej wejściówek, 
niż planowaliśmy. Zwycięzcami 
zabawy okazali się autorzy foto-
grafii, które opublikowaliśmy. 

Zdobywcom wejściówek gra-
tulujemy, a pozostałych czytel-

ników zachęcamy do udziału 
w kolejnych zmaganiach. W róż-
nego rodzaju konkursach można 
zdobyć nie tylko wejściówki, ale 
i nagrody rzeczowe.

WA

fot. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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Można już korzystać 
ze stadionu MOSiR
Rumia | Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi dobiegła końca. Obiekt 
został oficjalnie przekazany do dyspozycji mieszkańców. Koszt inwestycji, dzięki której powstała m.in. 
nowa bieżnia i odwodnienie, to ponad 5 milionów złotych. 

PrAWDziWA 
metAmorFozA

Od poniedziałku (5 sierpnia) 
można korzystać ze zmoder-
nizowanego stadionu MOSiR. 
Przeprowadzenie remontu było 
niezbędne z wielu powodów, 
a jednym z nich był brak odwod-
nienia. Po intensywnych opadach 
deszczu obiekt nie nadawał się do 
użytku. Przez lata również żwi-
rowa nawierzchnia bieżni utrud-
niała treningi lekkoatletyczne 
uczniom i zawodnikom lokalnych 
klubów sportowych. Problem ten 
został ostatecznie rozwiązany.

– Otwarcie nowej bieżni pozy-
tywnie wpłynie na jakość trenin-
gów lekkoatletycznych oraz pod-
niesie bezpieczeństwo i komfort 
trenujących. Z bieżni można ko-
rzystać za darmo, co z pewnością 
przełoży się na liczbę chętnych. 
W wielu miastach za korzystanie 
z takich obiektów trzeba zapła-
cić – podkreśla Karol Zalewski, 
trener personalny, triathlonista 
i dwukrotny zwycięzca ultrama-
ratonu „Ultra-Janosik”. 

obieKt nA miArę XXi 
WieKu

Nowa bieżnia wykonana jest 
z charakterystycznego czerwo-
nego tartanu, czyli specjalne-
go tworzywa poliuretanowego, 
które jest niezwykle odporne na 
ścieranie. Tartanu używa się nie 
tylko do wykładania bieżni, lecz 
także rozbiegów, rzutni i boisk 

sportowych. Powszechnie stosuje 
się go w obrębie obiektów lekko-
atletycznych na całym świecie.

Na dystansie 400 metrów bieżnia 
podzielona została na cztery tory, 
natomiast dodatkowe dwa tory 
pojawiły się na dystansie 100 me-
trów. W ramach inwestycji prze-
budowano także m.in. rozbieg do 
skoku w dal i trójskoku oraz rzutni 
do pchnięcia kulą. Obiekt docze-
kał się też częściowej moderni-
zacji ogrodzenia oraz skarpy pod 
dawnymi trybunami. Powstało 
również nowe oświetlenie.

Realizacja inwestycji była moż-
liwa, dzięki zdobytemu przez 
urząd dofinansowaniu. Miasto 
pozyskało na ten cel 900 tysię-
cy złotych z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki oraz blisko 400 
tysięcy złotych z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

nie tylKo SzKolne 
zAWoDy

Obecnie wejście na bieżnię od-
bywa się wyłącznie przez recep-
cję hali MOSiR, natomiast tor 
numer 1 jest przeznaczony tylko 
do treningów specjalistycznych. 
Pełny regulamin obiektu można 
znaleźć na facebookowym pro-
filu jednostki.

– Nowa bieżnia umożliwia 
prowadzenie treningów interwa-
łowych czy rytmowych, a przede 
wszystkim organizację zawodów 
lekkoatletycznych wyższej rangi 
niż te dotychczasowe. W obrębie 
obiektu zaplanowano też miej-
sca, w których można doskonalić 
technikę skoku w dal czy skoku 
wzwyż – zauważa Grzegorz 
Grinholc, nauczyciel wycho-
wania fizycznego, lekkoatleta 
i wicemistrz świata w chodzie 

sportowym na dystansie 10 km. 
– Polecam korzystanie z obiektu 
zarówno profesjonalistom, jak 
i amatorom. Warto też pamię-
tać, że nawierzchnia tartanowa 
jest o wiele bardziej sprężysta niż 
kostka brukowa czy asfalt, dzię-
ki czemu minimalizuje ryzyko 
urazów w obrębie stawów. Bie-
gając po nawierzchni tartanowej 
o wiele łatwiej kontrolować rów-
nież prawidłową technikę biegu 
– podsumowuje.

Stadion pierwotnie oddano do 
użytku w 1964 roku, a żwirowa 
bieżnia ulokowana była w jego 
obrębie od początku istnienia 
obiektu. Na modernizację kie-
rownictwo MOSiR-u czekało 
kilkadziesiąt lat. Dla jednostki 
jest to szansa na organizację 
ogólnopolskich imprez sporto-
wych oraz goszczenie najlep-
szych zawodników z kraju. 

fo
t. 

U
M

 R
um

ia

fo
t. 

U
M

 R
um

ia

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

informuje,
że w dniu 9 sierpnia 2019 r. zostały 
ogłoszone drugie ograniczone przetargi 
ustne na sprzedaż niżej wymienionych 
nieruchomości, stanowiących Skarbu 
Państwa. Przetargi odbędą się w dniu 11 
września 2019 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
sala nr 08, w następujących godzinach:
1. działka nr 705/6 obr. Bolszewo, 
gm.Wejherowo - godz. 1000

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

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

4. działka nr 57 obr. Zamostne,
gm.Wejherowo - godz. 1100

5. działka nr 64 obr. Zamostne,
 gm.Wejherowo - godz. 1120.

Ogłoszenie o przetargach zostało zamieszc-
zone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz 
na stronach internetowych: www.bip.powi-
atwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.pl. 

 INFORMACJA
O OGŁOSZENIU DRUGIEGO 

PRZETARGU

OgłOSZenie 247/2019/DB

OgłOSZenie 245/2019/DB

że od dnia 9 sierpnia 2019 r. na stronie Biuletynu 
informacji Publicznej gminy Wejherowo oraz in-
ternetowej gminy Wejherowo, a także na tablicy 
ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo, ul. Transpor-
towa 1, zostały wywieszone wykazy dotyczące:
- nieruchomości przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków nr eiwd. 877/31 w miejscowości 
gościcino,
- lokalu przeznaczonego do najmu, na 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków nr ewid. 2/19 w miejscowości 
Kąpino.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
gospodarki nieruchomościami i Środowiska, 
tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-07.

Wójt Gminy Wejherowo
informuje
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OgłOSZenie 246/2019/DB

Bardzo trudna sytuacja
w schronisku dla zwierząt
DąbRówka| Ponad trzysta psów i kotów - tyle zwierząt przebywa obecnie w jedynym na terenie powiatu wejhe-
rowskiego schronisku. Sytuacja jest bardzo trudna, bo czworonogów w wakacje przybywa w lawinowym tempie.

ReKlaMa  203/2019/DB OgłOSZenie 200/2019/DB

MASZ CIEKAWY 
TEMAT/ ZDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Wakacje w całym kraju to czas, 
kiedy w schroniskach przybywa 
zwierząt. Powód jest ten sam od 
lat: ich właściciele, gdy wyjeż-
dżają na urlop, pozbywają się 
pupili. Z problemem przepeł-
nienia boryka się między innymi 
placówka w Dąbrówce.

- Niezmiennie w okresie wa-

kacyjnym wzrasta liczba porzu-
conych zwierząt. Przeważnie 
porzucane są psy – informuje 
Anna Szczepaniak ze Schroni-
ska dla Bezdomnych Zwierząt 
OTOZ Animals w Dąbrówce. 
- Wzrasta liczba zgłoszeń o błą-
kających się po ulicach psach 
czy kotach. Zdarza się, że wła-

ściciele zostawiają lub, co gor-
sza, przywiązują je gdzieś w le-
sie. W tym roku jednak równie 
niepokojąca jest wzrastająca 
liczba porzuconych kotów. 

Pracownicy placówki apelują 
nie tylko o dobrze przemyślane 
adopcje, ale i zakup specjali-
stycznej karmy, której potrze-

bują psy chore na trzustkę czy 
nerki oraz karmę dla małych 
kociąt. Schronisko prowadzi 
również zbiórkę kontenerków 
oraz kołnierzy weterynaryj-
nych, a także ubranek poope-
racyjnych. Potrzebne jest także 
wsparcie w opiece nad zwierza-
kami w formie wolontariatu.

-Wolontariuszem w schroni-
sku można zostać za zgodą ro-
dziców od 16 roku życia, a po 
ukończeniu 18 lat samodzielnie 
można podpisać umowę wolon-
tariacką – podaje Anna Szcze-
paniak. - Każdy z wolontariuszy 
przechodzi wstępne szkolenie 
z opieki nad pupilami oraz zy-
skuje możliwość zabierania 
psów na spacery.

W myśl hasła: „Nie kupuj, ad-
optuj!” przedstawiciele OTOZ 
Animals w Dąbrówce zachę-
cają do odwiedzin i poznania 
ich podopiecznych. Schronisko 
czynne jest we wszystkie dni ty-
godnia od godz. 10:30 do 18.00.

Katarzyna Jagłowska
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Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. So-
bieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został 
wykaz nr XVi stanowiący załącznik do Zarządzenia 
nr 333/287/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
6 sierpnia 2019 roku obejmujący nieruchomość 
składającą się z działki nr 18/1 o pow. 556m², 
położonej w Rumi przy ul. Tysiąclecia i działki 
nr 536/8 o pow. 601m², położonej w Rumi przy 
ul. Żwirki i Wigury, działki nr 86 o pow. 5120m², 
położonej w Rumi przy ul. Żwirki i Wigury oraz 
działki nr 87/5 o pow. 302 m², położonej w Rumi 
przy ul. generała Sikorskiego, o łącznej pow. 
6.579m2, obr. 11, stanowiącej własność gminy 
Miejskiej Rumia przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Region | 23-letni kierowca został poszkodowany w wyniku 
wypadku, do którego doszło w czwartek. W związku ze 
zdarzeniem policjanci apelują o bezpieczną i rozważną jazdę.

Poważny wypadek

Do zdarzenia doszło około 
godz. 8:30 w Piaśnicy, nieopodal 
skrzyżowania z drogą prowa-
dzącą w kierunku Kniewa. Mun-
durowych z KPP w Wejherowie 
o wypadku zawiadomił policjant 
z Pucka, który, będąc na urlopie, 
przejeżdżał tamtędy i zauważył 
samochód w rowie. Funkcjo-
nariusz zabezpieczył miejsce 
zdarzenia i do czasu przyjazdu 
służb próbował sam wydostać 
kierowcą z samochodu oraz 
udzielić mu pomocy.

- Ze wstępnych ustaleń funk-
cjonariuszy policji wynika, że 23-

letni kierowca prawdopodobnie 
stracił panowanie nad pojazdem, 
w wyniku czego zjechał na pobo-
cze i zatrzymał się w rowie – infor-
muje Komenda Powiatowa Policji 
w Wejherowie. - Samochód został 
mocno zniszczony, a mężczyzna 
był w nim zakleszczony – dodają 
funkcjonariusze. 

Poszkodowany 23-latek został 
przetransportowany do szpitala. 
Szczegółowe okoliczności zda-
rzenia wyjaśniają funkcjonariusze 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie, którzy apelują do 
kierowców o ostrożną jazdę.
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Na dzień 30 lipca br. liczba osób 
zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wejherowie 
wyniosła 3567, a stopa bezrobocia 
w powiecie wejherowskim to jedy-
nie 5,9 proc. Co jest dobrym wy-
nikiem na tle kraju, gdyż według 
danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego w czerwcu bezrobocie 
w Polsce wyniosło 5,3 procent.

SezonoWoŚć 
bezrobociA

- Spadek poziomu bezrobo-
cia odzwierciedla dobrą sytu-
ację na rynku pracy – zapewnia 
Agnieszka Niczypor, pośrednik 

pracy Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Wejherowie. -  Coraz więcej 
pracodawców poszukuje pracow-
ników za pośrednictwem Urzędu. 
Malejące bezrobocie w sezonie 
letnim wiąże się głównie z podej-
mowaniem przez osoby bezro-
botne pracy sezonowej.

Obecnie poziom bezrobocia 
w powiecie wejherowskim spa-
da. Zatrudnianiu, szczególnie 
w gastronomii, hotelarstwie i tu-
rystyce, sprzyja sezon turystycz-
ny. W stosunku do pozostałych 
miesięcy latem stopa bezrobocia 
jest najniższa. Dla porównania, 
w grudniu 2018 roku odsetek 
osób zarejestrowanych w Powia-

towym Urzędzie Pracy w Wejhe-
rowie wynosił 6,6 proc.

PrzybęDzie 
bezrobotnych?

- Cyklicznie obserwujemy 
wzrost bezrobocia we wrześniu. 
Wówczas rejestrują się absolwenci 
szkół oraz osoby, które zakończy-
ły prace sezonowe – informuje 
Agnieszka Niczypor. - Zimą nato-
miast rejestry osób pozostających 
bez pracy zasilają przedstawiciele 
branż, w których jest mniej pracy, 
np. budowlanej, ogrodniczej itp.

Warto zaznaczyć, że osoby, któ-
re zarejestrują się w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Wejherowie, 
mogą liczyć na wsparcie w posta-
ci kursów bądź staży. Natomiast 
pracodawcy mają możliwość 

ubiegania się o wsparcie w posta-
ci dofinansowania części kosztów 
wynagrodzenia lub dofinanso-
wania wyposażenia stanowiska 

pracy w przypadku zatrudnienia 
osoby bezrobotnej zarejestrowa-
nej w tut. Urzędzie.

Katarzyna Jagłowska

Partnerstwo publiczno-prywatne 
szansą na rozwój Rumi
Rumia | Edukacja, transport, opieka społeczna, gospodarka komunalna, administracja, kultura i sport – na to wszystko samorząd musi znaleźć 
pieniądze. Wydatki te powodują, że na inwestycje do roku 2018 Rumia przeznaczała ok. 10% rocznego budżetu. W praktyce jest to około kilkunastu 
milionów złotych. Właśnie dlatego władze Rumi konsekwentnie starają się o wszelkie dotacje i szukają kolejnych sposobów, by utrzymać odpowiednie 
tempo rozwoju. Jednym z rozwiązań jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).

W ŚciSłej 
WSPółPrAcy

 PPP to narzędzie umożliwiające 
realizację zadań publicznych we 
współpracy z prywatnym partne-
rem, którego wyłania się w formie 
przetargu nazywanej „dialogiem 
konkurencyjnym”. Zakres wspól-
nych działań w PPP jest szerszy 
niż w tradycyjnym modelu zamó-
wienia i jest to współpraca długo-

terminowa, która nie ogranicza się 
wyłącznie do wybudowania dane-
go obiektu, lecz obejmuje okres 
jego eksploatacji. Dłuższy jest 
również proces przygotowawczy.

– Tego typu współpraca pomiędzy 
samorządem a prywatnym partne-
rem zakłada długi okres negocja-
cyjny, czyli dialog konkurencyjny 
– wyjaśnia Mateusz Szulc, kie-
rownik Referatu Partnerstwa Pu-
bliczno-Prywatnego. – Potencjalni 
partnerzy ustalają wówczas zarów-
no warunki techniczne inwestycji, 

jak i nakłady finansowe oraz zakres 
świadczeń i utrzymania inwestycji, 
który będzie świadczony w okresie 
trwania umowy, a po negocjacjach 
przedstawiciele gminy wybierają 
najkorzystniejszą ofertę – dodaje.

zWiązAni nA lAtA

Takie porozumienie przeważ-
nie zawiera się na okres od 10 
do 40 lat. W tym czasie partner 
prywatny, w ramach okresowego 
wynagrodzenia, utrzymuje obiekt 

i zapewnia jego dostępność, lub 
też świadczy w nim usługi dla sa-
morządu czy mieszkańców.

Utrzymanie obiektu przez pry-
watnego partnera daje urzędowi 
gwarancję odpowiedniej jakości. 
Przedsiębiorca jest zainteresowany 
wybudowaniem możliwie najlep-
szej infrastruktury, ponieważ to 
on będzie ponosić konsekwencje 
zastosowania określonych rozwią-
zań technicznych i materiałów.

– Jest wiele przykładów w Polsce, 
gdzie tego typu przedsięwzięcia 
zakończyły się sukcesem. Warto 
tu wspomnieć o Centrum Haffne-
ra, dworcu kolejowym w Sopocie, 
o inwestycjach na gdańskiej Wyspie 
Spichrzów czy też o budynku Sądu 
w Nowym Sączu – wymienia Mi-
chał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
– Dziś PPP stanowi alternatywę 
dla samorządów i możliwość dal-
szej realizacji bardzo potrzebnych 
inwestycji. Zwłaszcza w obliczu 
zrzucanych przez rząd na samo-
rządy dodatkowych obciążeń fi-
nansowych związanych między 
innymi z oświatą – zaznacza.

głóWnym celem 
noWy rAtuSz

Rumia dostrzega w PPP szansę 
na realizację kilku poważnych in-
westycji, dlatego stworzony został 
specjalny referat, którego jednym 
z celów jest budowa nowego urzę-
du w wariancie bezgotówkowym, 

gdzie miasto w zamian za wybu-
dowany budynek odda partnerowi 
prywatnemu działkę, na której jest 
zlokalizowany obecny urząd.

– Pozyskujemy kolejne tereny 
u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dą-
browskiego, dzięki czemu będziemy 
mogli wykorzystać walory rzeki. 
Chcemy tam stworzyć schody te-
renowe, aby rzeka była bardziej 
dostępna. Poprawi się też jakość peł-
nionych przez urząd usług oraz po-
jawi się szansa na stworzenie presti-
żowego i reprezentacyjnego centrum 
miasta, a także odpowiednią liczbę 
miejsc parkingowych – tłumaczy 
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
– W związku z poszerzeniem tere-
nu pod „projekt Centrum” musimy 
powtórzyć niezbędne analizy i nie-
zwłocznie przystąpimy do dialogu 
konkurencyjnego, w którym wyłoni-
my partnera – zapowiada.

WielotoroWe 
DziAłAnie

Kolejnymi przedsięwzięciami, 
na których skupi się Referat Part-
nerstwa Publiczno-Prywatnego, 
będą m.in. budowa nowej siedziby 
MOPS-u, rozbudowa bazy nocle-
gowej MOSiR-u, przebudowa po-
nad 3 kilometrów dróg w rejonie 
ulicy Topolowej, a także budowa 
kolektora deszczowego wzdłuż 
ulicy Rajskiej.

– Wyłoniony w dialogu kon-
kurencyjnym prywatny partner 

otrzyma w zamian działki pod za-
budowę mieszkaniową i usługową 
w rejonie ulic Topolowej i Rajskiej. 
Jest to około 11 hektarów terenu, 
na którym, zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego, ma powstać nowocze-
sne osiedle – mówi burmistrz Mi-
chał Pasieczny.

WySiłeK, Który 
PoPłAcA

W najbliższych tygodniach Ru-
mia zbada zainteresowanie po-
tencjalnych partnerów realizacją 
inwestycji w zaproponowanej 
formie. Od wyników testów rynku 
uzależniona jest dalsza procedu-
ra, czyli przygotowanie szerokich 
analiz technicznych, ekonomicz-
nych oraz prawnych.

– Proces przygotowania partnerstw 
publiczno-prywatnych jest bardzo 
długi, ponieważ wiąże się ze wspól-
nym przygotowaniem inwestycji, 
odpowiednim podziałem ryzyka dla 
stron oraz opracowaniem optymal-
nej konstrukcji finansowania przed-
sięwzięcia – podkreśla Mateusz 
Szulc. – Biorąc jednak pod uwagę sy-
tuację finansową samorządów i chęć 
dalszego inwestowania w miejską 
infrastrukturę, PPP stanowi szansę 
na rozwój, więc warto podjąć ten 
wysiłek. Mimo że wiele gmin w ogó-
le o tym nie myśli – podsumowuje 
kierownik Referatu Partnerstwa Pu-
bliczno-Prywatnego.
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Region | Na Pomorzu wskaźnik bezrobocia osiągnął jeden z niższych wyników w kraju. Na dobrą 
sytuację na rynku pracy wskazują m.in. dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. W wakacje 
liczba osób pozostających bez pracy spada.

Rynek pracy w regionie. Bezrobocie odpuszcza w wakacje
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Trafostac je zmieniają 
wizerunek Wejherowa
wejheRowo | Stacje transformatorowe na terenie Wejherowa zyskały nowy blask. W ramach akcji 
„Stolemy Energii” na obiektach pojawiły się kaszubskie wzory.

ReKlaMa U/2019/PR ReKlaMa U/2019/PR

Malarstwo ścienne w prze-
strzeni miejskiej z każdym ro-
kiem cieszy się coraz większą 
popularnością. Murale, które 
pojawiają się w tkance wizu-
alnej miasta, nie tylko podno-
szą atrakcyjność miejscowości, 
ale również uwypuklają walor 
estetyczny dzielnic i osiedli. 
W Wejherowie za sprawą akcji 
„Stolemy Energii” odmalowano 

w sumie elewacje dziesięciu tra-
fostacji.

- Mieszkańcy Wejherowa przy-
jęli ten projekt niezwykle entu-
zjastycznie, czemu dali wyraz 
zarówno w kontakcie bezpośred-
nim z artystami, jak i w mediach 
społecznościowych. Dawno żad-
na nasza akcja nie cieszyła się tak 
dużym zainteresowaniem i nie 
została przyjęta aż tak przychylnie 

– zapewnia Karol Formela z Wej-
herowskiego Centrum Kultury. - 
Artyści mogli liczyć nie tylko na 
miłe słowa, ale byli częstokroć ota-
czani wręcz opieką przez miesz-
kańców, częstowano ich kawą, 
ciastem i innymi pysznościami. 
Powstającym pracom towarzyszy-
ły długie rozmowy o sztuce ulicz-
nej oraz o tym, jak Wejherowo 
rozwija się i pięknieje. 

Jako pierwsi z inicjatywą od-
nowienia zniszczonych przez 
wandali obiektów wystąpili 
wejherowscy strażnicy miejscy. 
Jak przyznał naczelnik wydziału 
prewencji, Jarosław Walczykow-
ski, celem murali jest nie tylko 
poprawa wizerunku estetyczne-
go Wejherowa, ale i ogranicze-
nie przypadków wandalizmu.

- W związku z częstymi akta-

mi wandalizmu, których celem 
były właśnie stacje transforma-
torowe, jakiś czas temu zwró-
ciliśmy się do władz Wejhero-
wa z pomysłem, aby wspólnie 
zagospodarować elewacje tra-
fostacji muralami o tematyce 
kaszubskiej – wyjaśnia Jarosław 
Walczykowski. - Większość tra-
fostacji posiadała na nich róż-
nego rodzaju malunki, napisy, 
a niekiedy i wulgaryzmy, przez 
co stawały się one obiektami 
pogarszającymi ogólną estety-
kę danego obszaru osiedla czy 
dzielnicy. Dodatkowo na nie-
których obiektach wymalowano 
elementy zabronione, kojarzone 
z faszyzmem, czy antysemity-
zmem, co jest niedopuszczalne 
– dodaje.

Zaproszono dziesięciu arty-
stów z Pomorza i okolic, aby 
zaprojektowali nowy wizeru-
nek wejherowskich trafostacji. 
Efekt był tak zachwycający, że 
postanowiono wcielić te projek-

ty w życie i dlatego w ostatnim 
czasie mogliśmy obserwować 
artystów przy pracy. 

- Z pewnością duży wpływ 
na to, że Stolemy skradły Wej-
herowianom serca, ma fakt, że 
artyści mieli za zadanie poszu-
kiwać inspiracji w kaszubskich 
wzorach. Bardzo zaskoczyła nas 
mnogość spojrzeń na nasz, nie-
zwykle charakterystyczny haft 
i to, jak różne artyści znaleźli 
sposoby jego wykorzystania – 
wyjaśnia Karol Formela. - Dla 
nas to olbrzymia satysfakcja, że 
mamy w to swój wkład. Satys-
fakcja jest tym większa, że wi-
doczny, wyjątkowy styl każdego 
z zaproszonych przez nas arty-
stów uczynił trafostacje unika-
towymi dziełami sztuki.

Akcję „Stolemy Energii” Wej-
herowskie Centrum Kultury re-
alizuje we współpracy z Urzędem 
Miasta oraz w porozumieniu 
z firmą Energa Operator S.A.

WA
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Od lipca Fabryka Kultury pro-
wadzi warsztaty pn. „Lato do-
okoła świata” dla dzieci w wieku 

od 7 do 11 lat. To ciekawa al-
ternatywa spędzania wakacji na 
wspólnej zabawie. Zajęcia umoż-

liwiają również zdobycie wiedzy 
z zakresu kultury czy geografii. 

WArtoŚci 
eDuKAcyjne

- Naszym celem było zabra-
nie uczestników warsztatów 
w „podróż dookoła świata” – 
wyjaśnia Maria Leśniak, spe-
cjalista ds. organizacji imprez. 
– Chcieliśmy, aby zajęcia miały 
konkretną tematykę i oprócz 
zabawy niosły za sobą warto-
ści edukacyjne. Dlatego stara-
my się przekazywać dzieciom 
zarówno wiedzę z dziedzi-
ny geografii oraz historii, jak 
i kultury wybranych miejsc.  
Każdego tygodnia dzieci mają 
możliwość „podróży” na inny 
obszar globu, gdzie czekają na 
nie zajęcia powiązane z głów-
nym tematem. W ciągu mie-
sięcznych spotkań uczestnicy 
odwiedzili Afrykę, Amerykę, 

Chiny i Japonię oraz Indie. 
Warsztaty oferują niezwykle 
różnorodne zajęcia, nie ma tam 
miejsca na monotonię i nudę. 

bogAty ProgrAm

- Staramy się, aby zajęcia były 
ogólnorozwojowe – zapewnia 
Maria Leśniak. – Nie skupiamy 
się jedynie na zajęciach plastycz-
nych, ale również ruchowych oraz 
muzycznych. Na warsztatach jest 
również miejsce na relaks. Osoby 
prowadzące zajęcia nie są jedynie 
specjalistami w swoich dziedzi-
nach, ale są również pedagogami, 
dlatego są w stanie dopasować 
rytm zajęć do poziomu zaangażo-
wania dzieci. 

Program warsztatów jest nie-
zwykle bogaty. Dzieci podczas 
zajęć wykonują prace plastycz-
ne, które stanowią pamiątki 
z „podróży” – afrykańskie mo-
zaiki, indiańskie totemy i pió-
ropusze, mandale z roślin czy 

ceramiczne Pokemony. Poznają 
również style taneczne, m. in. 
taniec do choreografii Bollywo-
od czy tradycyjny, japoński ta-
niec z wachlarzami, a także uczą 
się śpiewać i grać na instrumen-
tach. Dodatkowo w każdy piątek 
dla dzieci przygotowywana jest 
projekcja filmowa. 

DuŻe zAAngAŻoWAnie

- Zajęcia cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem – informuje 

Maria Leśniak. - Niestety, ale 
z powodu przebudowy nie mo-
gliśmy sobie pozwolić na zbyt 
liczne grupy. Dlatego w warsz-
tatach uczestniczy wyłącznie 
piętnaście osób tygodniowo. 

Dzieci niezwykle angażują 
się w zadania oraz regularnie 
uczęszczają w warsztatach. Dla-
tego Fabryka Kultury ma w pla-
nach wprowadzenie we wrze-
śniu do swojej oferty stałych 
zajęć dla najmłodszych.

Katarzyna Jagłowska 

Lato dookoła świata
w Fabryce Kultury
ReDa | Fabryka Kultury wyszła do uczniów z propozycją spędzenia wakacji w kreatywny sposób. 
Uczestnicy letnich warsztatów nie tylko się bawią, ale również zdobywają wiedzę z wielu dziedzin.

ReKlaMa U/2019/PR
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRenUMeRaTa:
p.ruszewski@expressy.pl

Online:

/ Express Biznesu
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roDzinne AtrAKcje

Setki osób odwiedziły w minio-
ną niedzielę park przy Miejskim 

Domu Kultury, by uczestniczyć 
w 26. Jarmarku Kaszubskim. 
Oficjalnego otwarcia jarmarku 
dokonali równo o godzinie 15:00 

wiceburmistrz Piotr Wittbrodt 
oraz przedstawiciele rumskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, którzy wspólnie 
przemawiali ze sceny. Chwilę 
później za sprawą chóru „Rumia-
nie” wybrzmiał kaszubski hymn. 
Od tego momentu można już 
było korzystać z atrakcji przygo-
towanych przez organizatorów.

Na chętnych czekały różnorod-
ne stoiska z kaszubskim ręko-
dziełem i pamiątkami, regional-
na kuchnia, a także atrakcje dla 
całych rodzin – w tym dmuchane 
zjeżdżalnie, turniej kaszubskiej 
baśki oraz konkursy polegające 
na skutecznym wbijaniu gwoź-

dzia, wspólnym namalowaniu 
obrazu czy zwinnym wchodze-
niu na słup.

KulturAlnA oDSłonA 
regionu

Na scenie nieustannie pojawiali 
się różni artyści. Przed publicz-
nością wystąpili finaliści projektu 
„Rumski wokal 2019”, zespół wo-
kalno-muzyczny „Fala” z Gdyni, 
zespół „Kaszubianki” z Włady-
sławowa, kabaret „Purtce”, zespół 
„Kosakowianie” z Kosakowa oraz 
gwiazda wieczoru, czyli „Cała 
Góra Barwników” – grupa two-
rząca muzykę reggae i ska, zna-

na między innymi z występów 
w programie X Factor. Na zakoń-
czenie scenę letnią przejął DJ.

Organizatorami wydarzenia byli 

pracownicy Miejskiego Domu 
Kultury oraz przedstawiciele Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego 
oddział w Rumi.

26. Jarmark Kaszubski 
przyciągnął całe rodziny
Rumia | Stoiska z rękodziełem, występy artystyczne, tradycyjne konkursy i zabawy, a wszystko 
w nawiązaniu do regionalnej kultury – takie atrakcje czekały na mieszkańców Rumi i okolic podczas 
26. Jarmarku Kaszubskiego. Gwiazdą wieczoru był zespół „Cała Góra Barwinków”.

Piotr WittbroDt,
zastępca burmistrza Rumi

To cykliczne wydarzenie jest świetną okazją do 
prezentacji dorobku kaszubskiej kultury. Poza 
tym uczestniczą w nim całe rodziny, a zatem 
różne pokolenia, co bardzo nas cieszy. Mimo że 
frekwencja dopisała, to mam nadzieję, że za rok 
spotkamy się w jeszcze większym gronie.
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ReDa | Fabryka Kultury na zakończenie sezonu letniego organizuje galę disco polo. Reda Disco Night odbędzie się w sobotę 24 sierpnia na boisku 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach wydarzenia zorganizowane zostaną atrakcje dla całych rodzin.

Gwiazdy disco polo po raz pierwszy zagrają w Redzie
W latach poprzednich Reda 

gościła największe gwiazdy pol-
skiej sceny, takie jak: Wilki, 
Odział Zamknięty, Kasia Kowal-
ska, Dżem czy będących na topie, 
Mrozu, Sound’n’Grace i Sarsę. 
Sierpniowy koncert będzie więc 
pierwszym wydarzeniem z mu-
zyką disco i dance.

- Nie stronimy od żadnych ga-
tunków muzycznych – zapewnia 
Tomasz Wiśniewski, dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury w Re-
dzie. - Mieliśmy już okazję słuchać 
muzyki elektronicznej czy rapu, 
ale po raz pierwszy postanowi-
liśmy złożyć ukłon w stronę mu-
zyki disco i dance. To poniekąd 
odpowiedź na pewnego rodzaju 
renesans tego gatunku. Chcemy 
przekonać się, jak Reda zareaguje 
na to wydarzenie.

Podczas Reda Disco Night wystą-

pią takie gwiazdy jak: Mejk, Fliger, 
Cristo Dance, Exaited oraz Andre. 
To artyści odmienni od poprzed-
nich gości Fabryki Kultury.

- Zorganizowanie gali disco polo 
nie oznacza oczywiście zwrotu 
w naszej polityce zapraszania wy-
konawców – zapewnia Tomasz 
Wiśniewski. - Wszyscy ci, którzy 
cenią dobrą zabawę, zdecydowa-
nie powinni stawić się przy scenie 
na ul. Łąkowej. Gwarantujemy po-
nad cztery godziny dobrej zabawy. 
Oby tylko pogoda dopisała.

Od rana na stadionie odbywać 
się będą zawody sportowe. Oprócz 
występów gwiazd muzyki disco 
przewidziana jest również strefa 
gastronomiczna oraz dmuchane 
miasteczko dla dzieci. Impreza 
potrwa od 14 do 23. Wstęp na wy-
darzenie jest bezpłatny.

KJ
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Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 
im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

wraz z pracownikami Urzędu Miasta Redy

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta
Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

OgłOSZenie 242/2019/DBOgłOSZenie 244/2019/DB

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko …”

Ks. J. Twardowski

M A T K I

EWY
ŚWIERKOSZ

PANI
BEACIE DAMPC

Najszczersze wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia

dla Rodziny i Bliskich
składają

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę

niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

składają

naszej Koleżanki i Współpracownicy
Urzędu Miasta w Redzie

Uczą się i zwiedzają region
wejheRowo | Po raz szesnasty stolicę powiatu wejherowskiego odwiedzili studenci z Ukrainy. Delegacja 
z Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwono-Frankowsku zwiedza Pomorze oraz zgłębia kulturę Polski. 

Do Wejherowa przyjechały 
studentki filologi polskiej, któ-
re chciały namacalnie obcować 
z kulturą naszego kraju. Podczas 
pierwszego dnia pobytu miały 
możliwość obejrzenia ratusza 
miejskiego, zwiedzenia Kalwarii 
Wejherowskiej, a także zejścia do 
krypt w podziemiach kościoła.

- Bardzo spodobało mi się Wej-
herowo, a w szczególnie ratusz 
– mówi Irena, studentka polo-
nistyki Uniwersytetu Przykar-

packiego. - Po prostu zachwyciła 
mnie instalacja obrazująca życie 
mieszkańców Wejherowa. Je-
stem po raz pierwszy w Polsce 
i wszystko jest dla mnie nowe 
oraz zadziwiające.

W środę studentki pod opie-
ką prodziekan Olgi Lazarowicz 
spotkały się ze starostą Gabrielą 
Lisius, wicestarostą Jackiem Thie-
lem oraz przedstawicielami Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Starosta opowiedziała student-

kom o powiecie wejherowskim, 
a także o szerokiej działalności 
Starostwa Powiatowego w Wej-
herowie, szkołach powiatowych 
i sprawach społecznych.

- Nasz wyjazd daje możliwość 
zapoznania się z kulturą pol-
ską i zrozumienia tych rzeczy, 
o których się uczymy – wyjaśnia 
Irena. - Wejherowo jest takie 
piękne i spokojne. Wydaje się 
idealnym miejscem na pierwszą 
wycieczkę po Polsce.

Uniwersytet Przykarpacki liczy 
około dwustu studentów polo-
nistyki, którzy uczą się nie tylko 
języka polskiego, ale także róż-
nych dialektów występujących 
w naszym kraju. Szczególnym 
zainteresowaniem młodych lu-
dzi cieszy się język oraz kultura 
kaszubska. Studentki z Ukrainy 
podczas tygodniowego pobytu 
zwiedzają Wejherowo, Kartuzy, 
a także Trójmiasto.

Katarzyna Jagłowska
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Rumia | Maluchy, które w piątek i sobotę odwiedzą Port 
Rumia, będą mogły wziąć udział w edukacyjnych zajęciach 
w ramach w akcji „Odblaskowi.pl”. 

Dzieci zaświecą 
przykładem

Zbliżający się powrót do szkoły jest dobrym 
momentem na przypomnienie dzieciom za-
sad bezpieczeństwa na drodze. Organizowane 
9 i 10 sierpnia w Porcie Rumia Centrum Han-
dlowym Auchan wydarzenie pozwoli zwięk-
szyć bezpieczeństwo najmłodszych w drodze 
do szkoły oraz po zmroku, a wszystko to 
w formie zabaw w towarzystwie bohaterki 
kampanii – Odblaskowej Zebry.

Jubileuszowa, dziesiąta odsłona akcji 
„Odblaskowi.pl” pozwoli maluchom na 

poszerzenie wiedzy poprzez edukacyj-
ne gry. Zajęcia dla dzieci w różnym 
wieku będą uczyć o zasadach bezpie-
czeństwa na ulicach, które przydadzą 
się w drodze do szkoły i podczas 
powrotów do domu. Dzieci będą 
poznawać znaki drogowe. Dodat-
kowo dowiedzą się, jak prawidło-
wo przechodzić przez jezdnię oraz 

czego należy unikać podczas spacerów 
w pobliżu trasy o natężonym ruchu. Wszystko to w formie inte-
raktywnych gier, wesołych zabaw i konkursów z nagrodami, które 
z pewnością zainteresują małych gości Portu Rumia. Na uczestników 
spotkania czekają m.in. wielka podłogowa gra planszowa, duże puz-
zle, kolorowanki i balony. 

Dzieci otrzymają kolorowe opaski odblaskowe, które zwiększą ich 
widoczność na drodze i pozwolą uniknąć wypadków, a do tego będą 
ciekawym gadżetem. Rodzice, odwiedzający stoiska, będą mogli ode-
brać materiały informacyjne. 

WA
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common toneS 
W AmFiteAtrze
reDA | za nami kolejny koncert z cyklu „Kameral-
na reda”. na deskach amfiteatru wystąpił zespół 
common tones.

fot. Michał Kaczmarek

Kameralna Reda to cykl nastrojowych i pełnych wdzięku 
koncertów. W ramach tegorocznej edycji wydarzenia na 
deskach redzkiego amfiteatru zaprezentował się między 
innymi Golden Gate String Quartet, czy też Swing Violin 
Trio. W minioną niedzielę za pomocą dźwięków gitary 
i klarnetu czas mieszkańcom umilał duet Common Tones.
Filip Fiebiger i Tomasz Klepczyński tworzą muzykę ilu-
stracyjną z dużą domieszką improwizacji i różnorodnością 
dźwiękowych faktur, czerpiąc z wielu gatunków i stylistyk, 
tj. jazzu, bluesa, muzyki poważnej oraz world music. 
Najbliższy koncert z cyklu „Kameralna Reda” odbędzie się 
11 sierpnia. Wówczas na deskach redzkiego amfiteatru wy-
stąpi duet wirtuozowski w składzie: Tomasz Klepczyński 
(klarnet) i Filip Fiebiger (gitara). Do udziału w wydarzeniu 
zachęca Fabryka Kultury w Redzie. 
WA

Zadbaj o ciało i umysł!
ReDa | Trwa plenerowa akcja stymulująca umysł i ciało. W redzkim parku miejskim odbywają się 
zajęcia tai chi. Do uczestnictwa w otwartych spotkaniach zachęca Fabryka Kultury. 

Niedzielne treningi cieszą się 
sporym zainteresowaniem. Aby 
móc wziąć w nich udział, nie 
trzeba posiadać wiedzy o tai chi, 
instruktorka szczegółowo tłu-
maczy jak wykonywać poszcze-
gólne ćwiczenia oraz nadzoruje 
ich przebieg. 

- Tai chi uznawane jest za 

sztukę walki, ale dla mnie to 
doskonała forma gimnastyki 
- informuje Małgorzata Cudzi-
ło, instruktorka. - Każdy może 
spróbować treningu, ponieważ 
jest to aktywność bezpieczna 
dla ciała. Ważne, aby badać, jak 
ciało czuje się w danej pozycji.  
W zajęciach mogą uczestniczyć 

dzieci, dorośli oraz seniorzy, gdyż 
tai chi opiera się na ruchach ko-
listych, odrzucając ruchy ostre, 
co wyklucza przemęczanie sta-
wów. Rytm zajęć jest spokojny, 
a każdy ruch płynnie powtarzany.  
- W treningu bardzo ważna jest 
systematyczność, ale dzięki po-
święceniu można poprawić swoją 

koordynację ruchową, krążenie 
oraz wzmocnić mięśnie – tłuma-
czy Małgorzata Cudziło. - W Chi-
nach już dawno doceniono walo-
ry zdrowotne tai chi. Regularne 
treningi korzystnie wpływają na 
osteoporozę, bóle kręgosłupa 
oraz pleców, a także poprawiają 
postawę ciała. Dodatkowo po-
magają niwelować stres poprzez 
wyciszenie i całkowite zaangażo-
wanie umysłu w ćwiczenia. 

Wakacyjne zajęcia tai chi w Re-
dzie odbywają się już po raz trze-
ci. Prowadząca spotkania sztukę 
relaksu, medytacji i walki zgłę-
biała podczas 4-letniego pobytu 
w Chinach. 

- Gdy wyjeżdżałam do Chin, 
nie miałam pojęcia, że coś ta-
kiego jak tai chi istnieje – mówi 
instruktorka. - Dopiero na miej-
scu poznałam tę formę ruchu, 
opartą na gracji i delikatności, 
którą postanowiłam choć trochę 
spopularyzować w Polsce. 

Zajęcia prowadzone są w par-
ku miejskim w każdą niedzie-
lę o godz. 10. Ostatni wspólny 
trening na świeżym powietrzu 
odbędzie się 25 sierpnia. Udział 
w spotkaniach jest bezpłatny. 

Katarzyna Jagłowska
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Mistrzynie Polski odebrały gratulacje
wejheRowo | Wygrały Ogólnopolski Turniej LZS Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka” — Mistrzostwa 
Zrzeszenia LZS do lat 15. Piłkarki GOSRiT Luzino zostały docenione przez starostę Gabrielę Lisius.

ReKlaMa U/2019/PR

Pod koniec lipca rozegrany zo-
stał Ogólnopolski Turniej LZS 
Dziewcząt „Piłkarska Kadra Cze-
ka” - Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 
do lat 15. W Siedlcach tryumfowa-
ły reprezentantki  GOSRiT Luzino, 
które w finale pokonały 2:0 druży-
nę KKPK Medyk Konin. Mistrzy-
nie Polski w Starostwie Powiato-
wym gościli włodarze samorządu 
powiatu wejherowskiego.

- Mieliśmy możliwość po-
gratulowania i podziękowania 
dziewczętom, które w wyjątkowy 
sposób promują nasz powiat - 
mówiła Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - Mistrzostwo Pol-
ski to jest ogromne osiągnięcie, 
które zdobywa się ciężką i syste-
matyczną pracą. Myślę, że zacię-
cie w sporcie będzie owocować 

w życiu, bo jeśli ktoś potrafi kon-
sekwentnie dążyć do realizacji 
celu, to może dużo osiągnąć. 

Młode piłkarki od przedsta-
wicieli Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie otrzymały pa-
miątkowe upominki. W ten spo-
sób samorządowcy podziękowali 
sportowym ambasadorom po-
wiatu wejherowskiego. 

- Bardzo cieszymy się z tego, 
że zauważono nasze osiągnięcie 
- mówi Sylwester Piątek, trener 
GOSRiT Luzino. - Jesteśmy dum-
ni z naszego zespołu, a tego typu 
spotkania jeszcze mocniej moty-
wują nas do dalszej pracy.

Obecnie członkinie GOSRiT Lu-
zino przygotowują się do nowego 
sezonu II ligi kobiet. 

Anna Walk

17-lAtKA mA SzAnSę 
zoStAć miSS PolSKi
WejheroWo | martyna nowak zdobyła tytuł miss 
Pomorza Środkowego 2019 nastolatek. mieszkan-
ka Wejherowa we wrześniu stanie w konkursie na 
najpiękniejszą Polkę. 

Martyna ma niespełna 17 lat i już od dłuższego czasu 
marzyła o tym, aby wziąć udział w konkursie piękno-
ści. Udało się jej nie tylko zdobyć tytuł Miss Pomorza 
Środkowego 2019 Nastolatek Ziemi Słupskiej i Lę-
borskiej, ale też znaleźć się w finale ogólnopolskiego 
konkursu. W czerwcu wzięła udział w eliminacjach, 
które zorganizowane zostały w Warszawie. Spośród 
stu dwudziestu kandydatek z całej Polski wybrano 26 
finalistek, w tym wejherowiankę.
- Muszę przyznać, że w ogóle nie spodziewałam się 
tego, że zajdę aż tak daleko – mówi Martyna Nowak. 
- Cieszę się, że mam możliwość poznawania nowych 
ludzi i zdobywania kolejnych doświadczeń. Oczywiście, 
że fajnie byłoby zdobyć tytuł najpiękniejszej Polki, ale 
wygrana nie jest dla mnie najważniejsza.
Martyna kształci się w zawodzie fryzjer z elementami 
wizażu i stylizacji. - Fryzjerstwo i kosmetologia to jest 
to, czym od zawsze się interesuję. Teraz do tego dołą-
czył modeling – podsumowuje mieszkanka Wejherowa.
WA

fot. Misha-art
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SłomA 120x120 50 zł, i siano te-
goroczne 70 zł, Częstkowo, tel. 510 
751 837

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

Pług trzy skiby z możliwością do-
kręcenia czwartej skiby, 780 zł, tel. 
600 667 860

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

SPrzeDAm butlę do wina 50 l, 50 
zł, rowery różne, materac rehabili-
tacyjny nowy, tel. 603 661 240

SPrzeDAm betoniarkę w dobrym 
stanie, tel. 511 841 826

beczKi plast. 200 l, na działkę, do 
wody, czyste lub pod rynny, tel 511 
841 826

PrASA Ferguson, duży podbie-
racz, 2500 zł, tel. 506 250 477

SPrzeDAm stolik kawowy, pół-
okrągły, z szybą w środku, 180 zł, 
Wejherowo, 538 443 446

SPrzeDAm dwa domki Tomek 
i przyjaciele oraz ciuchcię do wy-
boru, Wejherowo, 538 443 446

SPrzeDAm rower koła 20, stan 
dobry, 150 zł, Wejherowo, 538 443 
446

SPrzeDAm meble kuchenne, 150 
zł, kanapę 160 zł, stolik RTV 80 zł, 
stolik barek, 80 zł, 538 443 446

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

SPrzeDAm

SPrzeDAm Jastrzębia Góra, 2 
pokoje, góra po remoncie, osob-
na kuchnia, ładne miejsce, bardzo 
dobra lokalizacja 238 000 tel. 505 
454 919

WynAjmę

rumiA pokój dla 2 osób, do wyna-
jęcia, tel. 694 642 709 .

PoSzuKuję WynAjąć

PoSzuKuję wynająć 2 pokojowe 
mieszkanie, Wejherowo i bliskie 
okolice, tel. 605 966 593

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

VolKSWAgen Polo 2001r., cze-
rowny, stan bardzo dobry, Wejhe-
rowo tel. 517 159 871

PiAggio/Vespa Ciao, skuter, 1os. 
2T, 1995r czarny, cena 1666 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

KuPię

inne

EDUKACJA

leKcje dodatkowe z fizyki i che-

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!

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 
okolicznościowa: śluby, wesela, se-
sje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

TOWARZYSKIE

WDoWA pozna Pana od 65 do 70 
lat: bez nałogów, niezależnego fi-
nansowo i mieszkaniowo, zmoto-
ryzowanego. Na SMS nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

SeX-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

DreWno opałowe, buk, sosna, 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, 
możliwy transport, tel. 506 250 
477

SłomA w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach, z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

DmuchAWA, stan dobry, 750 zł, 
Szemud, 510 751 837

SiAnoKiSzonKA 120x120, dobra, 
90 zł, Szemud, tel. 510 751 837

ReKlaMa U/2019/Rl
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Głównym założeniem Wej-
herowskiej Nocy Basketu była 
dobra zabawa oraz popula-
ryzacja koszykówki. W roz-
grywkach najmłodszych ko-
szykarzy, czyli rocznika 2006 
i młodszych, wystartowało 
w sumie sześć zespołów mie-
szanych.  Drużyny były zło-
żone z zawodników z całego 
województwa. Najlepszą eki-
pą w kategorii młodzieżowej 
okazała się drużyna Gang 
Kwadrata, która wystąpiła 
w składzie: Cezary Zabrocki, 
Oskar Wira, Tymoteusz Ster-
nicki, Dawid Ciesielski oraz 
Valery Aghajanyan.

O godz. 21 wystartowała 
kategoria OPEN. Do turnieju 
w tym przypadku przystąpiło 
również sześć zespołów, któ-
rych członkowie o miano naj-
lepszej drużyny rywalizowali 
do późnych godzin nocnych. 
Ostatecznie po bardzo zacię-
tym i wyrównanym turnieju 
triumfowała drużyna Nie-
obliczalnych z Gdyni, która 
w finale pokonała zespół Tyl-
ko Siatkę Słychać. Na trzecim 
miejscu uplasowała się ekipa 
Piwoszy. Zwycięzcy turnieju 
wystąpili w składzie: Maciej 
Austen, Mateusz Itrich, Ma-
ciej Michalski, Maciej Dalak, 

Szymon Daszke, Łukasz Iwa-
nowski oraz Jacek Chojnacki.

Dodatkową atrakcją turnie-
ju był konkurs za trzy punkty, 
który wygrał Patryk Szymań-
ski z zespołu Tylko Siatkę 
Słychać. Najlepsze drużyny 
otrzymały puchary. Nato-
miast każdy z uczestników II 
Wejherowskiej Nocy Basketu 
dostał pamiątkową koszulkę. 
Nagrody w imieniu prezy-
denta Wejherowa, Krzysztofa 
Hildebrandta, wręczał sekre-
tarz Bogusław Suwara. Or-
ganizatorem wydarzenia był 
klub sportowy UKS Basket 
„Ósemka” Wejherowo.

koszykówka | W niedzielę na zadaszonym boisku przy Szkole 
Podstawowej nr 8 odbyła się druga edycja turnieju koszykówki 
pod nazwą „Wejherowska Noc Basketu”. Rywalizacja trwała do 
późnych godzin nocnych.

Koszykarskie emocje 
w Wejherowie

KArAtecy trenoWAli nA KoloniAch
kaRate | Młodzi ludzie ze Stowarzyszenia Sportów Walki Shotokan i L.A. 
przebywali na koloniach nad jeziorem Łapińskim. Karatecy intensywnie trenowali, 
przygotowując się do nadchodzących zawodów.

Treningi prowa-
dzone były w róż-
nych kategoriach 
wiekowych oraz 
stopniach zaawan-
sowania, a zajęcia 
poprowadzili: Lila 
Kruszyńska-Piłat, 
Rudolf Simenak, 
Maria Pieper, Piotr 
Stanulewicz, Ju-
styna Augustyno-
wicz-Simenak oraz 
Martyna Stanule-
wicz. W tym roku 
gościnnie trening 
dla wszystkich za-
wodników popro-

wadził zaproszony przez stowarzyszenie Sihan, Krzysztof Gajewski. 
Ośmiodniowy pobyt nad jeziorem Łapińskim uatrakcyjniły wizyty w aquaparku 
i parku linowym. Kolonie zorganizowane zostały m.in. dzięki wsparciu finanso-
wemu władz Wejherowa. 

W zawodach, które rozpoczną się 
o godz. 15, wezmą udział zawodni-
cy z Polski i Ukrainy, tj. Jury Ogo-
novskij, Pavel Kordiayaka, Olek-
sandr Kocherhin oraz Krzysztof 
Kacnerski, Konrad Karwat i Robert 
Cyrwus. Zawody prowadził będzie 
Bartłomiej Szreder, a zmagania za-
wodników oceniać mają Krzysztof 
Radzikowski i Dominik Abus (Go-
oglebox. Przed telewizorem). 

Warto zaznaczyć, że podczas 
Międzynarodowego Pucharu 
Strongman przeprowadzone zo-
staną licytacje charytatywne dla 
Mareczka Miszke. Organizatorem 
wydarzenia jest Mateusz „Sumik” 
Ostaszewski.

WA

stRongman | W niedzielę odbędzie się Międzynarodowy Puchar Strongman Polska kontra Ukraina. 
Siłacze będą rywalizować na Placu Wejhera w Wejherowie.

W niedzielę siłacze zmierzą 
się na Placu Wejhera
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Spektakularne widowisko 
na Wzgórzu Wolności! 

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS
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Tegoroczna przygoda Gryfa Wej-
herowo w krajowych pucharach 
rozpoczęła się od rundy wstępnej. 
Rywalem żółto-czarnych była Siar-
ka Tarnobrzeg – drużyna, która 
jeszcze kilka miesięcy temu toczy-
ła zacięte boje na drugoligowym 
poziomie rozgrywek. W przerwie 
sezonowej w obu ekipach zaszło 
wiele zmian personalnych – za-
równo w składzie, jak i na ławce 
trenerskiej.

Zaledwie kilka sekund po 
pierwszym gwizdku sędziego 
w polu karnym gospodarzy fau-
lował doświadczony Ferra, który 
został za to przewinienie ukarany 
żółtym kartonikiem. Jedenastkę 
na gola pewnym strzałem w lewy 
róg bramki strzeżonej przez golki-
pera gospodarzy zamienił Bartosz 
Sulkowski. Na odpowiedź Gryfa 
trzeba było czekać do 6. minuty 

spotkania. Wtedy to znakomitym 
rajdem popisał się Filip Szewczyk, 
któremu ostatecznie nie udało się 
pokonać bramkarza gości. Płaski 
strzał byłego zawodnika Górnika 
Łęczna świetnie wybronił Hiero-
nim Zoch. Dwie minuty później 
Zoch nie był już tak efektywny. 
Dośrodkowanie Maksa Hebla 
wykończył Mateusz Majewski, 
który strzałem głową skierował 
futbolówkę do siatki. Euforia wej-
herowskich kibiców nie trwała 
jednak długo. Po kilku niezłych 
akcjach gra przeniosła się pod 
pole karne piłkarzy ze Wzgórza 
Wolności. Tam z napastnikami 
Siarkowców nie poradził sobie 
Oskar Prusinowski, który musiał 
ratować się faulem, za co również 
został ukarany żółtą kartką. Przy 
strzale z „wapna” kolejny raz bez-
radny pozostał Ferra. Choć tym 

razem wyczuł intencję Sulkow-
skiego, to nie zdążył sparować 
futbolówki posłanej z dużą siłą 
obok prawego słupka. Kolejne 10 
minut spotkania upłynęło pod 
znakiem oskrzydlających akcji 
Wejherowian. Prawą flanką szar-
pał aktywny tego dnia Kankowski. 
Jeden z jego kilkudziesięciometro-
wych rajdów zakończył się faulem 
w polu karnym gości. Jak na ironię 
sprawcą przewinienia okazał się 
tarnobrzeski egzekutor jedena-
stek – Bartosz Sulkowski. 26-letni 
obrońca został za to przewinienie 
ukarany żółtą kartką. Do piłki 
ustawionej na 11 metrze podszedł 
Mateusz Majewski. Napastnik 
Gryfitów nie miał problemu z po-
konaniem bramkarza gości. Na 
tablicy wyników od 27. minuty 
meczu widniał remis – 2:2.

Następny kwadrans na Wzgó-

rzu Wolności to ostra gra w środ-
kowej strefie boiska. Nie obyło 
się bez fauli – po jednym z nich 
żółtym kartonikiem ukarany zo-
stał Galara. Kilka minut później 
podobny wymiar kary spotkał 
innego zawodnika Siarkowców – 
Kargulewicza. Okres wyrównanej 
gry został przerwany przez korner 
dla żółto-czarnych. Perfekcyjnym 
wykonawcą okazał się świeży na-
bytek Gryfa – Marcin Burkhard, 
który zagrał na przedpole do Mak-
sa Hebla, a ten przepięknym strza-
łem w okienko pokonał golkipera 
drużyny z południa Polski. „Gol 
stadiony świata”, bo trudno inaczej 
nazwać trafienie grającego z nu-
merem 10 Hebla wyraźnie zachęcił 
do ataku zawodników ze Wzgórza 
Wolności. Efektem odważnej gry 
była doskonała sytuacja w której 
znalazł się aktywny dziś Majew-
ski. Niestety w pojedynku „sam 
na sam” skuteczniejszy okazał się 
Hieronim Zoch, którego inter-
wencja uratowała tarnobrzeskich 
piłkarzy przed stratą czwartej 
bramki. Kilkadziesiąt sekund po 
tej akcji główny arbiter – Mariusz 
Korpalski zakończył pełną emocji 
pierwszą połowę.

Druga część meczu zaczęła się 
od mocnego uderzania Gryfitów. 
W 46. minucie pojedynku zna-
komicie w polu karnym odnalazł 
się Prusinowski, który uderzył z 5 
metrów wprost w ręce 28-letniego 
bramkarza Siarki Tarnobrzeg. Po 
trybunach wejherowskiego sta-
dionu przeszedł tylko jęk zawodu. 
W kolejnych fragmentach spo-

ii Liga | Cóż za widowisko! W meczu Gryfa Wejherowo z Siarką Tarnobrzeg mogliśmy zaobserwować wszystko to, co fanatycy futbolu kochają najbardziej. 
Były dynamiczne zwroty akcji, szybkie kontrataki, sędziowskie kontrowersje, walka o każdą piłkę i wreszcie przepiękny gol Maksa Hebla, który dał 
upragnione zwycięstwo, a tym samym awans do kolejnej rundy Pucharu Polski.
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tkania rozgrywanego oglądaliśmy 
wyrównaną grę w centralnej czę-
ści boiska. Niedokładne zagrania 
przeplatały się tu z faulami oraz 
dalekimi wybiciami piłek. O ostrej 
grze obu teamów świadczy ilość 
żółtych kartek. W drugiej połowie 
ukarani nimi zostali Czychowski, 

Kankowski, Szewczyk oraz Fornek. 
Pomimo twardej gry żadna z ekip 
nie wykreowała sobie klarownej 
sytuacji bramkowej. Spotkanie na 
Wzgórzu Wolności zakończyło się 
zwycięstwem Gryfitów, a tym sa-
mym awansem do pierwszej rundy 
Pucharu Polski.

GRyf WejheROWO: Ferra - Wojcinowicz, Koprowski, 
Prusinowski (82 Sikorski), Majewski (68 Czychowski)
i, Hebel, Sławek, Gabor, Burkhardt (56. Kolus), 
Szewczyk, Kankowski

SiaRka TaRnObRzeG: Zoch - Ropski, Duda, 
Wawrylak, Galara, Sulkowski, Kargulewicz, 
Kasperkiewicz, Lenartowski, Świderski (62 Fornek), Głaz 
 

gryF WejheroWo - gKS 
KAtoWice 0:2 (0:1)
bRaMki: 
0:1 - Jędrych 45. 
0:2 - Błąd 64.

GRyf WejheROWO: Leleń - Biedrzycki, 
Wojcinowicz, Koprowski, Sikorski, Prusinowski, 
Majewski, Hebel (77. Sławek), Goerke, Kolus, 
Nowicki (32. Szewczyk)

GkS kaTOWice: Mrozek - Michalski, Dejmek, 
Jędrych, Rogala - Kiebzak (59. Woźniak), 
Gałecki, Stefanowicz, Błąd (76. Urynowicz), 
Wroński (79. Kompanicki) - Rumin (88. 
Wojciechowski)
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