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ChCą
budować
za nie swoje Pieniądze

To może być inwestycyjne nowatorstwo i ogromna szansa na roz-
wój miasta. władze Rumi chcą, aby w ramach Partnerstwa Publiczno 
Prywatnego powstało nowe osiedle (gdzie mają znaleźć się zarówno 
mieszkania, jak i punkty handlowo-usługowe) oraz nowy budynek 
Miejskiego ośrodka Pomocy społecznej. w ramach projektu ma zostać 
także powiększona baza lokalowo-turystyczna, poprzez rozbudowanie 
Miejskiego ośrodka sportu i Rekreacji. a wszystko to bez angażowa-
nia pieniędzy z budżetu miasta.
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Kolejne inwestycje 
przed końcem wakacji
Reda | Choć do rozpoczęcia nowego roku szkolnego zostało kilkanaście dni, to na redzkich ulicach 
widać już zmiany. Największą metamorfozę przeszła Szkoła Podstawowa nr 2, gdzie uczniowie 
powitają rok szkolny w nowo wybudowanym skrzydle. Tym samym pierwsza z trzech przewidzianych 
do rozbudowy szkół jest już gotowa na przyjęcie uczniów.

Reda | Urząd Miasta gościł uczestników warsztatów poświęconych wypracowaniu raportu do Stra-
tegii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Spotkanie było poświęcone takim zagadnieniom, jak 
planowanie przestrzenne, transport, inwestycje i energetyka.

O strategii w urzędzie miasta

- Teraz pozostało nam dokoń-
czyć wyposażenie sal lekcyjnych 
i gruntownie wysprzątać – mówi 
Iwona Nowicka, dyrektor szkoły 
– Równolegle na zewnątrz koń-
czymy budowę parkingu dla ro-
werów, zrealizowanego w ramach 
Budżetu Obywatelskiego.

Zwycięski projekt Budżetu 
Obywatelskiego 2019 przewiduje 

utworzenie co najmniej pięćdzie-
sięciu miejsc postojowych dla ro-
werów na pasie terenu przed bu-
dynkiem szkoły. Dawniej ten pas 
ziemi był nieużytkiem, zajętym 
przez żywopłot. Konieczne było 
usunięcie roślin i przygotowanie 
gruntu pod stojaki rowerowe – 
utwardzenie i położenie trwałej 
nawierzchni.

Kolejną, bardzo ważną dla 
szkoły i okolicznych mieszkań-
ców inwestycją była budowa du-
żej zatoki parkingowej od strony 
ulicy Mickiewicza. Miejsca jest 
na tyle dużo, że zmieści się tam 
nawet duży autobus, zabierający 
uczniów na wycieczki.

- W rozbudowanym budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 2 

jest jeszcze jedna ciekawostka 
– mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy –  Przy głównym 
wejściu udało się zachować sta-
ry uchwyt do flagi, pochodzący 
jeszcze z lat 60. ubiegłego wieku.

Przy Szkole Podstawowej nr 4 
w czasie wakacji wybudowano 
bezpieczne, wyniesione przejście 
dla pieszych przez ulicę Łąkową, 

które poprawi bezpieczeństwo 
uczniów, zwłaszcza tych najmłod-
szych. Dodatkowo w dalszym cią-
gu ulicy Łąkowej, przy Powiato-
wym Zespole Szkół, który od tego 
roku szkolnego również cieszyć 
się będzie nowym, nowoczesnym 
pawilonem lekcyjnym, miasto 
wybudowało wygodny parking 
oraz chodnik, zapewniający doj-
ście do budynku.

Warto wspomnieć również 
o rozbudowaniu parkingu przy 
ulicy Obwodowej, przy przy-
chodni NZOZ Śródmieście. 
Związana z budową węzła in-
tegracyjnego przebudowa ulicy 
Młyńskiej stwarza koniecz-
ność utworzenia większej ilości 
miejsc parkingowych dla miesz-
kańców tego rejonu, którzy daw-
no sygnalizowali taką potrzebę.
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Warsztaty Metropolitalnego 
Subregionalnego Zespołu Ro-
boczego zostały zorganizowa-
ne przez Obszar Metropolital-
ny Gdańsk – Gdynia – Sopot 
i trwały cały tydzień, począwszy 
od 5 do 9 sierpnia. Codzien-
nie prowadzone były w innym 
mieście. Grupa robocza skła-
dała się z przedstawicieli gmin 
subregionu metropolitalnego, 
jednego z czterech, na jakie (na 
potrzeby prac nad strategią) zo-
stało podzielone województwo 
pomorskie. Tydzień rozpoczął 

się spotkaniem w Kartuzach, 
następnie grupa przeniosła się 
do Gdyni, aby kolejnego dnia 
pracować w Rumi. W czwartek 
na trasie warsztatów znalazła 
się Reda, a zakończenie prac na-
stąpiło w Pruszczu Gdańskim. 
Codziennie omawiane były 
inne zagadnienia, jak: rozwój 
społeczny, gospodarka, kultura, 
planowanie przestrzenne, trans-
port, inwestycje i energetyka 
oraz środowisko i klimat. Punk-
tem wyjścia był raport z badania 
ankietowego przeprowadzonego 

na potrzeby prac Subregionalne-
go Zespołu Roboczego Obszaru 
Metropolitalnego Gdańska – 
Gdyni – Sopotu, który pozwolił 
określić najważniejsze potencja-
ły, bariery i kierunki działań we 
wszystkich sferach. 

- Warsztatowa formuła prac bar-
dzo się w tym przypadku spraw-
dziła, zwłaszcza przy tak dużym 
zainteresowaniu spotkaniem – 
mówi burmistrz Krzysztof Krze-
miński. – Do Redy przyjechało 
ponad sześćdziesiąt osób, co do-
wodzi, jak ważne są dla naszych 
samorządów kwestie urbanistycz-
ne, energetyczne i transportowe.

Do prac nad Strategią Rozwo-
ju Województwa Pomorskiego 
2030 Sejmik Województwa Po-
morskiego przystąpił w styczniu 
tego roku, określając jej horyzont 
czasowy do 2030 roku, a także za-
sady, tryb i harmonogram opra-
cowywania dokumentu. Projekt 
Strategii powinien powstać do 
końca roku 2019, w pierwszej 
połowie 2020 roku mają zostać 
przeprowadzone konsultacje 
społeczne projektu. Dokument 
będzie zatwierdzony przez Sej-
mik Województwa Pomorskiego 
do końca 2020 roku.

Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
p.ruszewski@expressy.pl

oNliNE:

/ Express Biznesu
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Nowy MOPS i rozbudowa
MOSiR-u – takie są plany
RUMIa | Nowoczesna nawierzchnia drogowa oraz infrastruktura rekreacyjno-sportowa przy ulicy Topolowej, nowa siedziba MOPS-u oraz rozbudowa 
bazy noclegowej MOSiR-u. Między innymi te inwestycje władze Rumi chcą zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W zamian miasto 
oferuje grunty, na których mogą stanąć budynki mieszkalne. Przedsięwzięciem zainteresowało się już kilku znaczących przedsiębiorców.

Rozmowy 
Rozpoczęte

Spotkanie w tej sprawie odbyło 
się 13 sierpnia w urzędzie mia-
sta. W rozmowach uczestniczyli 
burmistrz Michał Pasieczny, 
kierownik Referatu Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego Mateusz 
Szulc oraz przedstawiciele zain-

teresowanych przedsięwzięciem 
inwestorów. 

W ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego miasto chce, nie 
ponosząc kosztów finansowych 
wybudować bądź rozbudować 
obiekty oraz infrastrukturę uży-
teczności publicznej. Inwestorzy, 
którzy zagwarantują opłacenie 
tych inwestycji, otrzymają w za-

mian określone profity. 
– Wyłoniony w dialogu konkuren-

cyjnym prywatny partner otrzyma 
działki pod zabudowę mieszkanio-
wą i usługową w rejonie ulic Topo-
lowej i Rajskiej. Jest to około 11 hek-
tarów terenu, na którym, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, ma powstać 
nowoczesne osiedle, przede wszyst-

kim domy jednorodzinne – mówi 
burmistrz Michał Pasieczny. 

pieRwsi w polsce 

Przedsiębiorca na własny ra-
chunek wybuduje osiedle miesz-
kaniowe wraz z częścią usługową 
oraz infrastrukturą towarzyszącą, 
dzięki czemu będzie czerpał do-
chody z tytułu najmu oraz sprze-
daży tych lokali. Zanim to jednak 
nastąpi, strony będą musiały 
wspólnie przejść przez skompli-
kowaną procedurę. 

– Obecnie jesteśmy na bardzo 
wstępnym etapie, ponieważ dialog 
techniczny oznacza sprawdzanie 
rynku i zainteresowania film dewe-
loperskich. Muszę podkreślić, że jest 
to dość innowacyjne rozwiązanie 
w skali kraju, ponieważ jesteśmy 
chyba pierwszym samorządem, któ-
ry w zamian za gminne działki chce 
zrealizowania pakietu inwestycji 
z myślą o mieszkańcach – podkre-
śla Mateusz Szulc. – Dialog może 
potrwać kilka miesięcy. Biorąc jed-
nak pod uwagę sytuację finansową 
samorządów i chęć dalszego inwe-
stowania w miejską infrastrukturę, 
PPP stanowi szansę na rozwój, więc 
zrobimy wszystko, żeby procedura 
zakończyła się sukcesem – dodaje 
kierownik Referatu Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego. 

pół na pół  

Istotnym elementem całego 
procesu jest zrównoważenie 

kosztów ponoszonych na cele 
publiczne z wartością nierucho-
mości przekazanych partnerowi 
na cele komercyjne.

– W ramach przedsięwzięcia 
partner publiczny miałby m.in. 
wybudować nową siedzibę MOP-
S-u, rozbudować bazę noclegową 
MOSiR-u oraz stworzyć ogólno-
dostępny plac zabaw i infrastruk-
turę rekreacyjno-sportową na 
rogu ulicy Topolowej – wymienia 
burmistrz. – Dzięki temu zyskali-
by mieszkańcy rejonu ulicy Topo-
lowej, klienci i pracownicy MOP-
S-u mieliby odpowiednie warunki 
lokalowe, a MOSiR mógłby zara-
biać na różnego rodzaju obozach 
sportowych. Obecnie jest to nasza 
bolączka, ponieważ mając pełno-
wymiarowe sztuczne boisko, dwie 
naturalne murawy i wspaniałą 
salę gimnastyczną nie odnoto-
wujemy dochodów. Musimy więc 
poszerzyć ofertę noclegową z 30 
do minimum 60 miejsc, a także 
rozbudować stołówkę i kuchnię – 
wyjaśnia. 

są już chętni 

Co więcej, w okresie obowią-
zywania wieloletniej umowy to 
partner prywatny będzie odpo-
wiedzialny za bieżące utrzymanie 
obiektów użyteczności publicznej 
i infrastruktury drogowej w ra-
mach opłaty za dostępność. Obec-
nie taką formą współpracy zainte-
resowane są trzy podmioty.

– Dla wszystkich firm prywat-

nych oraz samorządów partner-
stwo publiczno-prywatne jest 
przyszłością. W przypadku Rumi 
jesteśmy na etapie zapoznania się 
z propozycją połączenia sił. Jeśli 
znajdziemy wspólny mianownik, 
to może wyjść z tego bardzo dobre 
przedsięwzięcie – podkreśla Ma-
ciej Żywno, pełnomocnik zarzą-
du do spraw PPP Unibep SA.

ppp nadzieją dla 
samoRządów

– Jest wiele przykładów w Polsce, 
gdzie tego typu przedsięwzięcia 
zakończyły się sukcesem. Warto tu 
wspomnieć o Centrum Haffnera, 
o inwestycjach na gdańskiej Wy-
spie Spichrzów, o budynku sądu 
w Nowym Sączu czy dworcu ko-
lejowym w Sopocie – przekonuje 
Michał Pasieczny. – Dziś PPP 
stanowi alternatywę dla samorzą-
dów i możliwość dalszej realizacji 
bardzo potrzebnych inwestycji. 
Zwłaszcza w obliczu zrzucanych 
przez rząd na samorządy dodatko-
wych obciążeń finansowych zwią-
zanych między innymi z oświatą 
– podsumowuje burmistrz.

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 za wybudowany bu-
dynek zapłaci prywatnemu part-
nerowi działką, na której jest zlo-
kalizowany obecny urząd.
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WejheRoWo | W Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki trafią do Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2 dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących oraz Gminy Choczewo.

Pieniądze na likwidację barier przyznane 

W sumie rozdysponowano po-
nad 220 tys. złotych, które prze-
znaczone mają zostać na likwi-
dację barier architektonicznych 
i transportowych.

- Podpisaliśmy umowę z wójtem 
gminy Choczewo na dofinanso-
wanie zakupu mikrobusu prze-
znaczonego do przewozu osób 
niepełnosprawnych – informuje 
Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski. - Pojazd, którego wartość 
opiewa na ponad 130 tys. zł, zo-
stanie zakupiony przy wsparciu 
w wysokości 70 tys. zł z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

Pieniądze z PFRON-u trafią rów-
nież do Ośrodka Szkolno–Wycho-
wawczego nr 2 dla Niesłyszących 

i Słabosłyszących w Wejherowie, 
który jeszcze w tym roku ma zostać 
wyposażony w windę.

- Inwestycja, którą uda nam 
się przeprowadzić przy wsparciu 
z Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, 
poprawi komfort nauki dzieci 
i pracy ich nauczycieli - wyjaśnia 
Ewelina Lulińska, dyr. Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego nr 2 dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących 
w Wejherowie

Zadanie związane z zakupem 
i montażem windy ma pochłonąć 
ponad 400 tys. zł, z czego 150 tys. zł 
stanowiło będzie dofinansowanie 
z Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych.

WA
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Ponad 100 tys. zł 
na zabytkowy klasztor
WejheRoWo | Miasto dofinansowało remont zabytkowego obiektu - Klasztoru Ojców Franciszka-
nów w Wejherowie.

REklAMA  203/2019/DB ogłoszENiE 200/2019/DB

Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt podpisał z o. 
Joelem Kokottem - Gwardianem 
Klasztoru Ojców Franciszkanów 
umowę w wysokości 100,5 tys. zł 

na dofiansnowanie remontu ele-
wacji Domu Pielgrzyma od stro-
ny północnej i wschodniej.

Jak podkreślił prezydent, remont 
poprawi stan zachowania zabytku, 

zwiększy jego rolę w rozwoju tury-
styki oraz poprawi estetykę obiek-
tu, który służy turystom i pielgrzy-
mom w Domu Pielgrzyma.

Wejherowskie zabytki od 12 

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

- W trosce o poprawę stanu 
technicznego i wyglądu wejhe-
rowskich zabytków, miasto już 
od wielu lat dofinansowuje prace 
konserwatorskie w budynkach 
zabytkowych – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. – Każdego roku przezna-
czamy niemałą pulę pieniędzy na 
ten cel. To również dzięki temu 
pięknieją w Wejherowie elewacje 
starych kościołów, zabytkowe oł-
tarze i stylowe kamienice. 

W podpisaniu umowy uczest-
niczył także Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. 
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PoMoRze | Pomorscy policjanci przez cały tzw. „długi 
weekend” prowadzą działania pn. „Bezpieczny Weekend”

Bezpieczny weekend

Celem działań jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku w ru-
chu drogowym podczas wzmo-
żonych przejazdów wynikających 
z długiego weekendu.

Na pomorskich drogach moż-
na zauważyć większą liczbę po-
licjantów. Mundurowi zwrócą 
szczególną uwagę na wykrocze-
nia, które najczęściej są przy-
czyną zdarzeń drogowych. Na 
drogach spotkamy patrole wy-
posażone w mierniki prędkości. 
Do działań zostaną także skie-
rowane pojazdy nieoznakowane 
z wideorejstratorami.  Nieudzie-
lenie pierwszeństwa przejazdu 
oraz nieprawidłowe wyprzedza-

nie są również wykroczeniami, 
które w znacznej mierze przy-
czyniają się do wypadków na 
naszych drogach. Każdy kontro-
lowany kierujący zostanie pod-
dany badaniu na zawartość alko-
holu w wydychanym powietrzu. 
W uzasadnionych przypadkach 
policjant wykona badanie na 
zawartość środków działających 
podobnie do alkoholu. 

Sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne powodują, że na drogach 
pojawia się więcej jednośladów. 
Policjanci dokonają licznych kon-
troli motocyklistów. Brak upraw-
nień będzie bezwzględnie karany.

/raf/
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Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sier-
pnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz 
zarządzenia Nr 336/290/2019 Burmistrza Miasta 
Rumi z dnia 08.08.2019r., w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, wywieszony 
został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący 
nieruchomości położone w Rumi, stanowiące 
własność i będące we władaniu gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie 
bezprzetargowej. Przedmiotowy wykaz 
zamieszczony został również na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Rumi: http://bip.rumia.pl/

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

uwaga kieRowcy - 
Rusza Remont
wejheRowo | Rozpoczynają się prace drogowe na 
drodze wojewódzkiej nr 218. kierowcy muszą liczyć 
się ze sporymi utrudnieniami. 

Prace mają się rozpocząć już w najbliższy poniedziałek, 
19 sierpnia. Most nad rzeką Redą w Wejherowie będzie 
zamknięty, zostaną wprowadzone objazdy. Planowany 
okres robót to ok. 2,5 miesiąca. Droga będzie oddana 
do użytku – o ile prace uda się zakończyć w terminie – 
w połowie listopada br.
Inwestycja nosi nazwę „Przebudowa mostu przez rzekę 
Redę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 w km 31+871 
w miejscowości Wejherowo” i planowana była od dłuższego 
czasu. Początkowo most miał zostać wyłączony z ruchu już 
w czerwcu, ale lokalni samorządowcy zaapelowali o przeło-
żenie tego terminu ze względu na sezon wakacyjny. Dlatego 
prace rozpoczną się dopiero w przyszłym tygodniu. 
Którędy zatem kierowcy będą mogli przejechać? Objazd 
dla samochodów do 3,5 t zaplanowano drogą Bolsze-
wo – Kniewo i drogą Kniewo–Wielka Piaśnica, natomiast 
samochody ciężarowe o wadze powyżej 3,5 t będą musiały 
korzystać z trasy Krokowa – Celbowo, Celbowo–Reda, oraz 
krajową „szóstką” Reda – Wejherowo. 
/raf/



REklAMA 248/2019/DB



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 16 sierpnia 20196

System rowerów IV generacji 
Mevo, funkcjonuje na terenie Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk 
- Gdynia - Sopot od 26 marca br. 
Przez ten czas rowery miejskie na 
stałe wpisały się w krajobraz miast 
i gmin, zyskując przy tym sympa-
tię wielu mieszkańców. Przeciętny 
użytkownik spędza na rowerze 
Mevo 24 minuty i 12 sekund.

– Półtora miliona wypożyczeń 
w tak krótkim czasie to zdecydo-
wany rekord w skali Polski. Cie-
szymy się, że mieszkańcy OMGGS 
tak chętnie korzystają z Mevo. Ro-
wer okazał się znakomitym i sku-

tecznym uzupełnieniem transpor-
tu publicznego – powiedział Paweł 
Orłowski prezes Nextbike Polska. 

Do dyspozycji użytkowników 
jest 1224 rowerów dostępnych 
w całym systemie. Tradycyjnie 
jednoślady najchętniej wypo-
życzane są ze stacji molo So-
pot. Z pojazdów stacjonujących 
w tym miejscu skorzystało już 
ponad 17 tysięcy osób.

Z metropolitarnych jednośla-
dów najchętniej korzystają osoby 
w wieku 19 - 40 lat. Na „mewach” 
jeżdżą też seniorzy – najchętniej 
między 16.00 a 17.00. Łącznie 

rowerzyści miejscy Mevo prze-
jechali ponad 5 milinów kilome-
trów, a najaktywniej korzystają 
w środy i piątki. 

Od momentu uruchomienia 
Mevo, tj. od 26 marca do końca 
lipca, w systemie zarejestrowało 
się ponad 142 tys. użytkowników. 
Był to także czas testów i spraw-
dzania, jakie rozwiązania są dla 
wypożyczających satysfakcjonu-
jące, a co należy poprawić. Jedną 
z funkcjonalności, wymagających 
ulepszenia okazał się sposób re-
zerwacji. 14 sierpnia, testowo, 
przywrócono funkcję rezerwacji, 

która pozwoli na skorzystanie 
z tego udogodnienia trzy razy 
dziennie. Jednoślady będą czekać 

na użytkownika przez 5 minut. 
Zgodnie z rodzajem taryfy mak-
symalna liczba zarezerwowanych 

rowerów to odpowiednio 1, 2 lub 
5 przy każdej z rezerwacji.
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PoMoRze | W pierwszej połowie sierpnia padł kolejny rekord rowerów miejskich Mevo – zanoto-
wana została okrągła liczba półtora miliona wypożyczeń. Od 14 sierpnia, na razie testowo, dostępne 
są bezpłatne rezerwacje – 3 razy dziennie na 5 minut.

Kolejne rekordy
i powrót do rezerwacji

Dzikie zwierzęta na dobre 
opanowały miejski park
RUMIa | Przedstawiciele takich gatunków jak orzeł, lis, niedźwiedź, dzik, sowa czy wilk zadomowili 
się w Rumi Janowie, a dokładniej w parku Żelewskiego. Zwierzęta nie sprawiają jednak jakichkolwiek 
problemów. Są to ozdoby będące owocem rzeźbiarskiego pleneru, który odbywał się pod koniec maja. 

tu nic 
się nie maRnuje

Stworzenie takich parkowych 
dekoracji proponowała w po-
przednich latach Teresa Jałocha, 
przewodnicząca Komisji Kultury 
Rady Miejskiej Rumi poprzedniej 
kadencji, jednak dopiero teraz po-
jawiły się ku temu odpowiednie 
okoliczności. Ze względu na re-
mont stadionu Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji konieczna 
była wycinka drzew. Aby surowiec 
się nie zmarnował, został przezna-
czony do obróbki. 

dzieło kReatywności 
i piły spalinowej

Plenerowe prace nad rzeźbami 
trwały od 22 do 24 maja, a podjęło 
się ich sześcioro artystów. W ten 
sposób powstało siedem rzeźb: 5 
monumentów przedstawiających 
wilka, niedźwiedzie, sowy, dzika 
oraz orła, a także 2 ławki – jed-
na zdobiona podobiznami jeży, 
a druga wizerunkami wiewiórki 
i lisa. 

solidne 
pRzygotowanie

Rzeźby dopiero w sierpniu po-
wróciły na stałe do parku, ponieważ 
wymagały czasochłonnej impre-
gnacji, odpowiedniego zabezpie-
czenia oraz właściwego przytwier-
dzenia do podłoża. W ten sposób 

zostały w pełni przygotowane, by 
cieszyć oczy przechodniów. 

– Park Żelewskiego to płuca 
dzielnicy, w której mieszka około 
30% mieszkańców całego miasta. 

Inwestujemy więc po to, by spędza-
nie tu czasu z rodziną było jeszcze 
przyjemniejsze – podkreśla Ariel 
Sinicki, przewodniczący rady 
miejskiej.
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Tłumy na pierwszych 
pokazach plenerowego kina
RUMIa | „Cudowny chłopak” oraz „Bohemian Rhapsody” – od projekcji tych filmowych tytułów rozpoczęło 
się „Kino letnie w Rumi”. Obie wyświetlane w miniony weekend ekranizacje przyciągnęły po kilkaset osób. 

WejheRoWo | Kampus Eureka to nowe miejsce rodzinnych zabaw. Co można tam znaleźć ciekawego? Dowiesz się w dniu otwartym!

Uczyć można się poprzez dobrą zabawę

histoRie małego 
i dużego chłopca

Cykl sierpniowego kina let-
niego rozpoczął się w piątek 9 
sierpnia na terenie parku Staro-
wiejskiego. Tego wieczoru rów-
no o godzinie 20:45 rozpoczęła 
się projekcja filmowej opowieści 
o chłopcu, który od urodzenia 
ma zdeformowaną twarz, ale 
chce udowodnić rówieśnikom, 
że wygląd to nie wszystko. 

Natomiast w sobotę (10 sierp-
nia), o tej samej porze i w tym sa-
mym miejscu, fani zespołu Queen 

mieli okazję prześledzić muzycz-
ną historię tej legendarnej grupy 
rockowej. Opowieść skupiała się 
przede wszystkim na wokaliście 
grupy, znanym na całym świecie 
jako Freddie Mercury. 

kinowe weekendy

Przypominamy, że do końca 
miesiąca – w każdy piątek i sobo-
tę – wyświetlonych zostanie jesz-
cze sześć filmów. Będą to kolejno: 
„Biały Kieł”, „Green Book”, „Naj-
lepszy”, „Nasze najlepsze wesele”, 
„Balerina” oraz „Kręcisz mnie”. 

Projekcje będą się odbywać na 
terenie jednego z dwóch miej-
skich parków: Starowiejskim lub 
Żelewskiego, a w przypadku wy-
stąpienia intensywnych opadów 
deszczu mogą zostać przeniesio-
ne do hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi.

inaczej niż 
u sąsiadów

Rumska odsłona plenerowego 
kina jest dość nietypowa, ponieważ 
repertuar nie jest z góry narzucony 
– wybierają go sami mieszkańcy. 

Głosowanie, podczas którego in-
ternauci typują najlepsze propo-
zycje filmowe, co roku odbywa się 
na facebookowym profilu urzędu 
miasta. Ponadto podczas sean-
sów do dyspozycji oglądających 
jest bezpłatny popcorn, siedziska 
oraz koce. Jest to już trzecia edycja 
„Kina letniego w Rumi” realizowa-
nego w takiej formule.

Pełny harmonogram plenero-
wego kina w Rumi można znaleźć 
na stronie miasta www.rumia.eu 
oraz na facebookowym wyda-
rzeniu pod nazwą „Kino letnie 
w Rumi”.

W Wejherowie rusza nowe 
miejsce rodzinnych spotkań – 
Kampus Eureka, który 17 sierpnia 
w godz. 10.00 – 16.00 organizuje 
Dzień Otwarty. Każdy ciekawy 
świata znajdzie tu coś interesują-
cego, np. doświadczenia z cieczą 
nienewstonowską, mega gumy 
balonowe, glutki, bransoletki 
światłowodowe. W etnopracowni 

będzie można bawić się natural-
nymi materiałami, motać wesołe 
zwierzaki z siana, wyplatać serca 
z wikliny czy robić inne ekolo-
giczne pamiątki z naturalnych 
materiałów. Warsztaty rodzinne 
odbywają się cyklicznie przez 
cały sierpień. Kampus mieści się 
w centrum Wejherowa, przy ul. 
12 Marca 213/3 - II piętro.

– Kampus Eureka to aktywne 
wycieczki szkolne oraz rodzin-
ne zabawy warsztatowe. Tutaj 
eksperymentujemy, odtwarza-
my doświadczenia wielkich 
wynalazców, bądź wracamy do 
dawnych czasów i naturalnych 
materiałów by w klimatycznych 
salach tworzyć ekologiczne 
pamiątki - zachęca Dagmara 

Muszyńska, pomysłodawczyni 
nowej atrakcji w Wejherowie. 
– Takie warsztaty proponujemy 
dla różnych grup wiekowych 
w zależności od pory roku czy 
okoliczności. Każdy znajdzie 
coś dla siebie. Zapraszamy! 

Więcej informacji:
www.wycieczki-wejherowo.pl

/raf/
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kieRunek włochy 
- waRsztaty 
podRóżnicze
Rumia | w sierpniu obieramy kierunek na południe 
i wędrujemy do włoch! podróżnicze warsztaty po-
zwolą małym odkrywcom poznać kulturę i zwyczaje 
państwa śródziemnomorskiego i rozsmakować się 
w prawdziwej, włoskiej pizzy.

Gorące plaże, malownicze krajobrazy, wyśmienite jedzenie 
i wybitne dzieła sztuki – we Włoszech każdy znajdzie coś 
dla siebie. Warsztaty podróżnicze organizowane 17 sierpnia 
w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan zapewnią 
moc rozrywek dla gości o różnorodnych zainteresowa-
niach. W programie wydarzenia przewidziano warsztaty 
tworzenia biżuterii oraz zajęcia plastyczne dla najmłod-
szych, a także warsztaty kulinarne z robienia pizzy. 
W strefie kulinarnej wszyscy uczestnicy będą mieli okazję 
zgłębić tajniki wyrobu pizzy, czyli najbardziej popularne-
go dania kuchni włoskiej. Część zajęć będzie poświęcona 
wyrabianiu specjalnego ciasta do pizzy. Animatorzy będą 
krok po kroku tłumaczyć, jak łączyć składniki, a dodat-
kowo poinformują uczestników o ich właściwościach. Go-
towe ciasto będzie wyrabiane, wypełniane i dekorowane 
ulubionymi składnikami, następnie wstawiane do pieca i… 
gotowe. Włoskie pizze będą degustowane na miejscu. 
W części warsztatowej uczestnicy zajęć będą projek-
tować i tworzyć włoską biżuterię. Używając prostych 
materiałów, takich jak drewno, kamień, metal, bursztyn, 
masa perłowa, winyl, welur, plastik czy sznurki, powsta-
nie kilkadziesiąt wspaniałych modeli kolczyków, wisio-
rów, naszyjników oraz bransolet. Podczas warsztatów 
maluchy nauczą się wykorzystywać różnorodne materiały 
i techniki tworzenia biżuterii: od tradycyjnych, prostych 
koralików po kolorowe, oryginalne kolczyki. 
Dla najmłodszych gości przygotowano również warszta-
ty plastyczne, na których powstaną prace nawiązujące 
do kultury i symboli Włoch, a także przedstawiające 
subiektywne skojarzenia dzieci związane z Włochami. 
Uczestnicy będą mieli do dyspozycji mnóstwo materia-
łów plastycznych oraz dodatków dekoracyjnych. Goście 
Centrum wezmą również udział w quizach, dzięki którym 
poszerzą swoją wiedzę o słonecznej Italii. 
Warsztaty podróżnicze odbędą się 17 sierpnia w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym Auchan przy ulicy Grun-
waldzkiej 108 w Rumi. Zajęcia będą dostępne od godz. 
11.00 do 18.00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
/raf/
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Jeśli siłownia kojarzy Wam się 
z miejscem, gdzie ćwiczą tylko ludzie 
o super-fit nienagannych figurach, 
to naprawdę jesteście w błędzie. 
Obalenie stereotypów i wyelimino-
wanie najczęściej popełnianych błę-
dów jest zupełnie proste.

Pierwszy mit - wiele osób my-
śli, że stali bywalcy śmieją się 
z osób początkujących. A jest 
zupełnie odwrotnie, jest wiele 
osób, które na siłowniach mo-
żecie poprosić o pomoc czy 
radę. Wytłumaczą, co trzeba 
robić, aby nikt nie zrobił sobie 
krzywdy. Urządzenia w siłow-

niach wbrew pozorom mogą się 
od siebie bardzo różnić, dlatego 
pytania o to, jak z nich korzystać, 
są zupełnie naturalne.

Druga sprawa - efektów ocze-
kujemy natychmiast. Trzeba zro-
zumieć, że powinniśmy zacząć od 
podstawowych ćwiczeń, a dopiero 
później systematycznie zwiększać 
dystanse, powtórzenia i serie. Cier-
pliwości - wszystko w swoim czasie. 
Patrząc w lustro codziennie, różnic 

rzeczywiście możemy nie dostrzec. 
Jednak szybko zmieni się nasze sa-
mopoczucie, lepiej będzie się czuło 
nie tylko nasze ciało, ale i umysł.

Po trzecie - niektórzy twierdzą, 
że na siłowni większość towa-
rzystwa jest „po prostu prymi-
tywna”. Zazwyczaj już po kilku 
sekundach można wyczuć, czy 
w konkretnym miejscu będzie-
my się czuć swobodnie. Skup się 
więc na sobie i nie zwracaj uwagi 
na innych. Do siłowni zaglądają 
kobiety, mężczyźni, pary, dzieci, 
grupy znajomych i osoby star-
sze. Każdy ma jakieś zadanie do 
wykonania – nie uda się ono, je-
śli będziecie przejmować się np. 
tym, że ktoś na Was patrzy.

Czwarty stereotyp - im dłu-
żej, tym lepiej. Nie w każdym 

przypadku! Jako początkujący 
powinniśmy trenować 2-3 razy 
w tygodniu. Nikt nie zna nasze-
go organizmu lepiej, niż my sami. 
Musimy wsłuchiwać się w swoje 
ciało, by wiedzieć, na jakie obcią-
żenia i na jak częsty trening je-
steśmy w stanie sobie pozwolić.

Po piąte w końcu – nieważne, jak 
ćwiczę, ale ważne, że ćwiczę. Nic 
bardziej mylnego! Jest ogrom-
na różnica, czy chcesz schud-
nąć, zbudować masę mięśniową, 
a może ćwiczenia mają być bar-
dziej rehabilitacją? Te wszystkie 
światy są zupełnie inne, treningi 
planuje się indywidualnie i muszą 
być dostosowane do potrzeb każ-
dej osoby. Pamiętajcie jednak, że 
niezależnie od pożądanych efek-
tów powinniśmy zmieniać rodzaj 
wykonywanych ćwiczeń. To, dla-
tego, że nasze mięśnie się pro-
gramują, przyzwyczajają i później 
potrzebują nowych bodźców.

Reasumując: tym, którzy jesz-
cze nie zaczęli, przypominam, że 
jest 7 dni w tygodniu i „kiedyś” nie 
jest jednym z nich.
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Nie zawsze zdajemy sobie spra-
wę z tego, jak istotny jest uśmiech 
w codziennym życiu i w kontaktach 
międzyludzkich. Dzięki zdrowym 

zębom mamy ochotę się uśmie-
chać, a uśmiech jest najskutecz-
niejszym sygnałem, który przyciąga 
innych. Sprawia, że: jesteśmy pewni 

siebie, otwarci na poznawanie in-
nych, wzbudzamy większe zaufanie, 
jesteśmy atrakcyjniejsi dla otocze-
nia, „zarażamy” dobrą energią oraz 

czujemy się akceptowani.

zRób dobRe wRażenie
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Pierwsze wrażenie jest bardzo 
ważne – może pomóc lub zaszko-
dzić naszym dalszym relacjom biz-
nesowym lub prywatnym. Jak się 
okazuje, jednym z ważniejszych 
elementów mowy ciała, który ma 
wpływ na nasze pierwsze wraże-
nie, jest uśmiech. Jeżeli się uśmie-
chamy ludzie odbierają Nas jako 
osoby pozytywnie nastawione do 
życia, pełne energii i wzbudzają-
ce zaufanie. Nam samym dodaje 
wdzięku i pewności siebie.  Im wię-
cej się uśmiechamy, tym pozytyw-
niej ludzie na nas reagują. 

pozbądź się stResu

Kiedy mamy jakieś problemy 
z zębami, niedoskonałości wsty-
dzimy się tego. Unikamy kon-
taktów z innymi, zasłaniamy się. 
Każda relacja jest dla nas stresem 
. Ukrywamy się przed światem. 
Nie wspominając jaki dyskomfort 
i ból powodują nieleczone zęby.  
Czasami proste  zabiegi mogą 
pozwolić cieszyć się zdrowym 
uśmiechem. To klucz do wyzby-
cia się kompleksów związanych 
z zębami.

zdRowie i estetyka

Możliwości dzisiejszej stoma-
tologii pozwalają na poprawienie 
zarówno funkcji anatomicznej zę-

bów jak i wysokiej estetyki. Dzię-
ki zastosowaniu różnych metod 
leczenia, w krótkim czasie  można 
cieszyć się pięknym uśmiechem. 
Często przy estetycznych odbu-
dowach lub po leczeniu ortodon-
tycznym zmienia się wygląd oraz 
rysy twarzy. 

Uśmiech jest wystarczający, aby 
cały świat stał się piękniejszy. 

zadbaj o zęby
już dziś

Nie potrzeba do tego dużo wysił-
ku. Regularna, odpowiednio wyko-
nywana higiena jamy ustnej, stoso-
wanie past z fluorem, odpowiednia 
metoda szczotkowania, używanie 
płukanek i nici dentystycznej - to 
pierwsze kroki do zdrowia jamy 
ustnej. Aby to wszystko dopełnić, 
należy regularnie odwiedzać gabi-
net stomatologiczny w celu kon-
troli i profilaktyki.

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

/raf/
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Aneta Fittkau wprowadziła 
podopiecznych wraz z opieku-
nami stowarzyszenia w świat 
różnych technik plastycznych. 
Pokazała, jak pomysł plastyczny 
można przenieść na materiał i jak 
otrzymany materiał może być in-
spiracją dla wykonania niepowta-
rzalnego dzieła.

- Zaczęliśmy od malowania na 
tkaninie barwnikami – mówi 
Arkadiusz Raguza, prezes Wej-
herowskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Autyzmem. - Nasi 
podopieczni mogli w kreatyw-
ny sposób wyrazić siebie. Każdy 

uczestnik warsztatów samodziel-
nie lub przy pomocy rodzica 
projektował pracę, wycinał, kleił, 
ozdabiał ją wykorzystując przy 

tym wszelkie dostępne materiały 
- kolorowe guziki, skrawki filcu. 
Warsztaty były okazją do świetnej 
zabawy, dały nam wszystkim wie-

le radości z tworzenia i satysfak-
cji z powstających prac plastycz-
nych. Z niecierpliwością czekamy 
na kolejną edycję.

Podczas trzydniowych warszta-
tów udało się wykonać filcowe cuda 
w postaci maskotek i zawieszek 
oraz gliniane naczynia, ozdabiane 

przy pomocy m.in.drewnianych 
szpatułek i koronek, które powstały 
przy pomocy Anety Fittkau.

/raf/
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Warsztaty plastyczne w WCK
WejheRoWo | Podopieczni Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Autyzmem uczestniczyli w warsztatach plastycznych zorganizowanych 
w Wejherowskim Centrum Kultury.

dożynki w gminie 
wejheRowo
gm. wejheRowo | wspólnie podziękujmy za 
tegoroczne plony. zapraszamy na dożynki gminne, 
które odbędą się 25 sierpnia w górze. 

Tradycyjne obchody rozpocznie Msza Święta, która 
zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. Św. 
Mateusza Apostoła w Górze o godz. 14:00, a po niej 
nastąpi przejście korowodu dożynkowego na plac przy 
ul. Szkolnej 4. Podczas obchodów zostanie wybrany 
„Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”, wystąpią Orkie-
stra Dęta Gminy Wejherowo, Kapela Kaszubska, zespo-
ły G.A.S.P. i Farba. Atrakcją będzie Disco Polo Show 
– Fire Show. Szczegóły można znaleźć na stronie:
www.ugwejherowo.pl
/ugw/

fot. UgW

wydarzenia | aktualności | sport | kultura | samorządy

odwiedź 
nasz poRtal!
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Z Ukrainy przyjechały na Kaszuby
WejheRoWo | Już po raz 16. studentki z Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku zwiedzają Pomorze i zgłębiają wiedzę o kulturze regionu Kaszubskiego.

Siedmioosobowej grupie stu-
dentek z Ukrainy przewodniczy 
doc. dr hab. Olga Lazarowicz, 
prodziekan Wydziału Filologii 
Polskiej tej uczelni. Ukraińscy 
goście wzięli udział w spotka-
niu z prezydentem Wejherowa 
Krzysztofem Hildebrandtem.

Grupa studentek przyjechała 
do Wejherowa na zaproszenie 
prezesa Oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego Mirosława 
Gaffki. Tradycyjnie podczas wi-
zyty w naszym mieście 

Prezydent opowiedział gościom 
o założycielu miasta Jakubie Wej-
herze i powstaniu Wejherowa. 
Odpowiadał też na liczne pytania 
studentek dotyczące funkcjono-
wania miasta, które dobrze mó-
wiły po polsku. 

- W Wejherowie odczuwam głę-
boko ducha kultury kaszubskiej i to 
dla mnie jest nowe, ciekawe i fascy-
nujące. Cieszy także bliskość morza, 
wielu jezior i lasów – mówi Halina 
Wasielke z Iwano-Frankowska.

W spotkaniu z prezydentem 
uczestniczyli również działacze 
ZKP, w tym prezes – Mirosław 
Gaffka oraz członkowie Zarządu 
m.in. Lidia Muller, Eugenia Kon-
kol i Henryk Kanczkowski – radny 
miejski oraz MIchał Jeliński, kie-

rownik Wydziału Kultury, Spor-
tu, Spraw Społecznych, Promocji 

i Turystyki UM w Wejherowie.
Jak przyznają studentki, pobyt 

w naszym kraju, szczególnie na 
Kaszubach, pozwala im na bliż-

sze poznanie kultury polskiej, 
w tym kaszubskiej oraz na wsłu-

chanie się w codzienną mowę 
Polaków i Kaszubów.  /raf/
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ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 
w Urzędzie Miasta Rumi: 
 1)      od Podinspektora do inspektora 
w Referacie geodezji Wydziału geodezji 
gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 
w pełnym wymiarze czasu pracy,
2)      od Podinspektora do głównego 
specjalisty w Wydziale geodezji gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa w pełnym 
wymiarze czasu pracy.
szczegółowa treść ogłoszeń o naborze 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi
/www.bip.rumia.pl/”.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

ogłoszENiE 250/2019/DB

WejheRoWo | Młodzież z Mior na Białorusi gościła niedawno w stolicy powiatu wejherowskiego. 

Odwiedziny gości zza wschodniej granicy

Wejherowski ratusz odwie-
dziła blisko 30. osobowa grupa 
dzieci z miasta Miory na Bia-
łorusi. Z młodzieżą polskiego 
pochodzenia, którą do Polski 
zaprosiła Fundacja Wschód Po-
lesie, spotkał się Bogusław Su-
wara sekretarz miasta.

Główną organizatorką dwuty-
godniowego pobytu młodzieży 
z Mior w Gdańsku jest Mirosła-

wa Kaniszewska z Fundacji Po-
lesie Wschód, która powiedziała 
nam, że założycielem i prezesem 
Fundacji Polesie Wschód była 
pochodząca spod Wilna śp. Ge-
nowefa Arcimowicz. Pani Geno-
wefa już od lat 90-tych minio-
nego wieku zapraszała do Polski 
grupy dzieci ze Wschodu i or-
ganizowała im wakacyjny pobyt 
w Polsce w różnych rejonach na-

szego kraju m.in. w Warszawie, 
Toruniu, Poznaniu, Raciborzu, 
Gdańsku i Słupsku.

Jak informuje Jana Plata-
Przechlewski, który był inicja-
torem zaproszenia młodych 
Białorusinów polskiego pocho-
dzenia z Gdańska do Wejhero-
wa, i zaoferował swoją pomoc 
w charakterze przewodnika 
po grodzie Wejhera, młodzież 

zwiedziła już Trójmiasto i Mal-
bork. Natomiast podczas wi-
zyty w Wejherowie zobaczyła 
m.in. Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, Park Miejski, fragment 
Kalwarii Wejherowskiej, Szlak 
Nut Kaszubskich i Filharmonię 
Kaszubską, gdzie obejrzała film 
w sali kameralnej.

/raf/

MaSZ CIEKaWY 
TEMaT/ ZDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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Rozwijali teatralne pasje
GM. WejheRoWo | W Bieszkowicach wystawiono spektakle, przygotowane przez młodych 
mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli w warsztatach teatralnych.

W Filii nr 3 Biblioteki i Cen-
trum Kultury Gminy Wejherowo 
w Bieszkowicach w pierwszej 
dekadzie sierpnia odbywały się 
bezpłatne warsztaty teatralne dla 
dzieci i młodzieży z gminy Wej-
herowo, prowadzone w ramach 
programu ETNO POLSKA 2019 
„Legendy kaszubskie widzia-

ne oczami młodego pokolenia”. 
Realizacja zajęć była możliwa 
dzięki pozyskaniu przez Biblio-
tekę i Centrum Kultury Gmi-
ny Wejherowo dofinansowania 
w kwocie 35 tys. zł z programu 
ETNO POLSKA 2019. Uczest-
nicy kreatywnie spędzili czas 
rozwijając swoje teatralne pasje. 

W ramach realizowanego pro-
gramu zwiedzili także Kaszubski 
Park Etnograficzny we Wdzy-
dzach Kiszewskich. Zwieńcze-
niem warsztatów było wystawie-
nie spektakli, które można było 
obejrzeć 10 sierpnia podczas 
uroczystego zakończenia projek-
tu w Bieszkowicach. Nad cało-

ścią czuwali instruktorzy, którzy 
pomogli dzieciom przygotować 
przedstawienia. Zgromadzona 
publiczność nagrodziła występy 
brawami, a uczestnicy projektu 
otrzymali upominki i podzięko-
wania za swój aktywny udział 
w warsztatach.

/ugw/
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GM WejheRoWo | Spory sukces odnotowała ostatnio Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo podczas ogólnopolskiego przeglądu.

Wyróżnienie dla gminnej orkiestry

Kilka dni temu Orkiestra Dęta 
Gminy Wejherowo brała udział 
w XI Ogólnopolskim Przeglądzie 
Paradnych Orkiestr Dętych. Prze-

marsz orkiestr z mażoretkami 
zaplanowany był w samym sercu 
Ustki – jego trasa przebiegała bul-
warem portowym, a zakończyła 

się nad samym morzem – przed 
Kapitanatem Portu. W wydarzeniu 
uczestniczyła dyrektor Biblioteki 
i Centrum Kultury Gminy Wejhe-

rowo Natasza Sobczak. Orkiestra 
zdobyła w tym przeglądzie wyróż-
nienie. Serdecznie gratulujemy!

/ugw/

GM. WejheRoWo | Tradycyjnie już wakacje letnie zdolnej 
młodzieży z gminy Wejherowo zorganizowano w Zawoi. 
Niedawno młodzi koloniści wrócili z wypoczynku. 

Kolonie dzięki 
wsparciu gminy

W dniach od 30 lipca do 12 
sierpnia uczniowie szkół podsta-
wowych mogli poznawać uroki 
Małopolski i Słowacji. W tym 
roku kadrę opiekunów stanowili 
nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika 
w Bolszewie Dawid Kaczmarek 
(kierownik kolonii) oraz wy-
chowawcy Krystyna Gelo, Anna 
Dzięcielska oraz Katarzyna Ni-
krant. Pod ich czujnym okiem 
wypoczywało 50 kolonistów. 
W trakcie pobytu na koloniach 
zwiedzili Kraków, Wadowice, Su-
chą Beskidzką, Zakopane a tak-
że na Słowacji – Demianowską 
Jaskinię Wolności oraz Zamek 

Orawski. Do niewątpliwych 
atrakcji należały również: wizyta 
w największym parku rozrywki 
Energylandia, pobyt w komplek-
sie basenowym Chochołowskie 
Termy, a także wieża widokowa 
w hotelu Beskidzki Raj. Oprócz 
zwiedzania koloniści uczestni-
czyli w rozgrywkach sportowych, 
a także mieli okazję ćwiczyć 
umiejętności w grach strate-
gicznych. Uczestnicy wyjazdu 
składają serdeczne podziękowa-
nia wójtowi gminy Wejherowo, 
a także radzie gminy za wspiera-
nie inicjatywy organizacji letnie-
go wypoczynku dla młodzieży.

/ugw/

wakacyjny konceRt 
na tRawie
bolszewo | przeboje czerwonych gitar, autor-
ski program disco polo oraz rodzinny festyn – to 
wszystko i wiele więcej już w najbliższą sobotę. 

Przed nami Wakacyjny Koncert na trawie, organizo-
wany przez wójta gminy Wejherowo oraz Bibliotekę 
i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Na scenie w Art-
Parku w Bolszewie 17 sierpnia od godz. 18.00 wystąpią 
zespół „Półtoragościa” oraz „Pulsar”. Będzie można 
usłyszeć przeboje Czerwonych Gitar oraz autorski pro-
gram disco polo. W parku pojawią się również atrakcje 
w postaci dmuchańców, ciekawych stoisk z gastrono-
mią oraz kolorowymi warkoczykami. Na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy!
/ugw/

fot. Mat. pras. 
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dostałeś list z zus? 
pRzeczytaj
pomoRze | na trzy tygodnie przed wyznaczonym 
terminem zakład ubezpieczeń społecznych zakoń-
czył wysyłkę 18,5 mln listów z informacją o stanie 
konta ubezpieczonego. 

Ostatnie z nich powinny już trafić do adresatów. Jeśli 
dostałeś taki list - przeczytaj, bowiem są tam ważne 
informacje dotyczące Twojej przyszłości.
Wysyłka IOSKU wynika z ustawy i jest jedną z naj-
większych akcji wysyłkowych w naszym kraju. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych kończy ją aż trzy tygodnie 
przed terminem co pokazuje doskonałe przygotowanie 
do jej przeprowadzenia. Standard instytucji zaufania 
publicznego budują także tego typu akcje informacyj-
no-edukacyjne.
Ostatnie listy trafiły na pocztę w ostatni piątek. Akcja 
wysyłki listów, zgodnie z planem, miała zakończyć się 
31 sierpnia. Nieco ponad 2 mln osób odebrało IOSKU 
drogą elektroniczną, za pośrednictwem własnego pro-
filu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. 
Ważne, żeby listy zostały przeczytane. Zawierają one 
bowiem istotne informacje o emerytalnej przyszłości. 
List może pomóc nam ocenić swoją sytuację i podjąć 
decyzje, które będą miały w przyszłości wpływ na 
wysokość naszego świadczenia. 
IOSKU to dokładny opis stanu konta emerytalnego 
na 31 grudnia 2018 r. Otrzymają ją osoby, na których 
konto trafiła przynajmniej jedna składka. Informacja 
zawiera sumę wszystkich zwaloryzowanych składek 
i kapitału początkowego, a także wskazanie ile składek 
zgromadzonych jest na subkoncie w ZUS. 
W IOSKU wskazano także składki, które wpłynęły na 
konto w 2018 roku. Wyszczególniony jest miesiąc, 
kwota i kto je opłacił. Dzięki tej informacji można 
sprawdzić, czy odprowadzone są składki od wszyst-
kich umów o pracę lub zlecenia. Jeżeli kwoty składek 
należnych i wpłaconych różnią się od siebie, to znaczy, 
że pracodawca nie wpłacił do ZUS tyle, ile powinien. 
Członkowie OFE dowiedzą się też ile ich składek trafi-
ło do otwartego funduszu emerytalnego.
Osoby, które mają 35 lat i więcej, dzięki IOSKU poznają 
wysokości swojej hipotetycznej emerytury w dwóch 
wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowały, 
a tylko bazowały na składkach dotychczas zebranych 
oraz gdyby nadal pracowały i odprowadzały składki 
w średniej wysokości dotychczasowych wpłat. Do-
datkowe dwa warianty przy tych samych założeniach, 
uwzględniają także składki z subkonta w ZUS.
/raf/

Ariel Sinicki 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi
wraz z pracownikami

ogłoszENiE 253/2019/DB

Panu

Piot roW i BA rt e l k e

MAMy
   wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Ukochanej 

 Radnemu Rady Miejskiej Rumi

składają:

Przed nami Motocyklowy 
Rajd Piaśnicki
PoWIat | Zbliża  się druga już edycja Motocyklowego Rajdu  Piaśnickiego. Motocykliści chętni  do  uczest-
niczenia  w  tym  wydarzeniu mogą się jeszcze zapisać. Termin zapisów upływa pod koniec miesiąca. 

Rajd odbędzie się 15 września, 
uczestnicy przejadą z Wejherowa 
do Lasu Piaśnickiego. 

- Głównym celem rajdu jest 
rozwijanie wiedzy i świadomo-
ści o zbrodni dokonanej w Lesie 
Piaśnickim wśród mieszkańców 
Pomorza, tak aby pamięć o ofia-
rach zbrodni ludobójstwa prze-
trwała i była przekazywana z po-
kolenia na pokolenie – wyjaśnia 
Marcin Drewa, organizator rajdu. 
- Uczestnicy to motocykliści, któ-
rym na sercu leży propagowanie 

wiedzy o Martyrologii Piaśnicy.
Termin  i miejsce rajdu: 15 wrze-

śnia (niedziela), wyjazd o godz. 
14:00 z Bramy Piaśnickiej „ECCE 
PATRIA” w Wejherowie do nekro-
polii w Lesie Piaśnickim. Uczest-
nicy przemieszczą się zwartą ko-
lumną motocyklową. Na miejscu 
o godz. 15:00 odprawiona  zostanie 
uroczysta msza święta pod prze-
wodnictwem ks. Parałata Daniela 
Nowaka, kustosza Sanktuarium 
Piaśnickiego i kapelana stowarzy-
szenia „Rodzina Piaśnicka”. 

Organizatorem Motocyklowego 
Rajdu Piaśnickiego jest Kapituła 
Motocyklowego Rajdu Piaśnic-
kiego, stowarzyszenie „Rodzina 
Piaśnicka” w Wejherowie oraz 
MIVA Polska. Wszelką korespon-
dencję i rejestrację  dotyczącą 
rajdu należy kierować do 1 wrze-
śnia pod adresem Marcina Dre-
wy, przewodniczącego Kapituły 
MRP: mrp.wejherowo@wp.pl 
oraz pod nr tel. 510-114-114. 

W czasie przejazdu obowiązuje 
cisza, kultura osobista i jedna-

kowy ubiór (specjalna koszulka 
uczestnika rajdu). 

Patronat honorowy nad raj-
dem objęli ks. abp Sławoj Leszek 
Głódz, Metropolita Gdański, Jaro-
sław Sellin, wiceminister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Da-
riusz Drelich, wojewoda pomor-
ski, Gabriela Lisius, starosta wej-
herowski, Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa oraz ks. 
Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA 
Polska. 

/raf/

fo
t. 

M
iv

a.
pl

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz 
zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr  
339/293/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 
roku informuję, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, na 
okres 21 dni, wywieszony został wykaz 
Nr XXiV obejmujący nieruchomość 
stanowiącą własność gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczoną do oddania 
w użyczenie. 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

ogłoszENiE 254/2019/DB
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słoma w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach, z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

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

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

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

spRzedam betoniarkę w dobrym 
stanie, tel. 511 841 826

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

NIERUCHOMOŚCI

spRzedam

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

spRzedam dom wolnostoją-
cy, 7pokoi, 140m2 wraz z działka 
516m2, koło Wejherowa, tel. 784 
950 657

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

jawa Typ 220, 1977r., farbig Blau-
Zitrone, 2T, 2os. OC, cena: 4000zł, 
Sopot tel. 574 797 077

kupię

piaggio/Vespa LX 125 cm., uży-

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)
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Napisz ogłoszenie!

wany, z salonu, 3-7 l., Tczew, tel. 
574 797 077

inne

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

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

spRzedam spodnie Apico roz-
miar 44/46, różne kolory, cena za 
sztukę 25 zł, tel. 660 731 138

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

wydzieRżawię

nieuzbrojoną działkę 
na ul. Słowińców 
w Wejherowie - 
powierzchnia 800 m2

tel. 793-600-155



Liczy się determinacja oraz ambicja 
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Jak nastrój po bezbramko-
wym remisie ze Stalą?

Pierwsza połowa w naszym wy-
konaniu była dobra. Przeciwnik nie 
stworzył żadnej dogodnej sytuacji. 
Uważam, że ten mecz powinniśmy 
wygrać. Mieliśmy parę fajnych oka-
zji do strzelenia bramki.

 
Mecze z Widzewem i GkS’em 

wyglądały nieco inaczej.

Uważam, że z Widzewem zagra-
liśmy dobre spotkanie w obronie. 
Niestety błędy zdarzają się w każ-
dym meczu, a Łodzianie wykorzy-

stali nasze w 100%. Z kolei GKS 
był od nas lepszy na boisku i ich 
zwycięstwo było w pełni zasłużo-
ne. Drużyna z Katowic jest bardzo 
silna. Z pewnością będą bić się 
o powrót do pierwszej ligi.

 
Wróćmy do pucharowego me-

czu z Siarką. Strzeliłeś bramkę 
szczególnej urody, która dała 
Wam awans. Jak zareagowała 
szatnia?

Oczywiście chłopaki śmiali się, 
że zeszła mi piłka. A tak na poważ-
nie – nie rozmawialiśmy zbyt dużo 
o bramkach. Przede wszystkim cie-

szyliśmy się ze zwycięstwa i awansu.
 
W spotkaniu z Siarką dosko-

nale znalazłeś się przed polem 
karnym rywali. Dobrze się czu-
jesz w tej strefie?

Czuję się dobrze na każdej ofen-
sywnej pozycji. To właśnie w ata-
ku mogę pokazać swoje atuty.

 
Jak Ci się gra z Marcinem 

Burkhardem w drugiej linii?

Dobrze, Marcin to najbardziej 
doświadczony zawodnik z naszej 
drużyny i widać to na boisku.

Jak wypada ii liga w porów-
naniu do innych poziomów 
rozgrywkowych?

Uważam, że nie ma różnicy 
pomiędzy I i II ligą. W każdym 
meczu można zwyciężyć. Nie-
zbędna ku temu jest determina-
cja oraz ambicja.

Na zakończenie proszę, żebyś 
powiedział o planach na naj-
bliższe mecze.

Najbliższy plan to zwycięstwo. 
Chcemy złapać serię zwycięstw – 
uważam, że stać nas na to.

II LIGa | W pierwszych meczach nowego sezonu drużynie ze Wzgórza Wolności towarzyszy zmienne szczęście. Nowi zawodnicy pod wodzą trenera 
Kowalskiego skupiają się na wypracowaniu odpowiednich automatyzmów. Wśród nich wyróżnia się Maksymilian Hebel, który zdobył dotychczas dwie 
bramki. Jedna z nich zapewniła żółto-czarnym awans do kolejnej rundy Pucharu Polski. Z pomocnikiem Gryfa rozmawiał Mateusz Marciniak.

 

Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na TVCOM.PL

Mecze 
Gryfa w PPV

Spotkanie w Stalowej Woli 
rozpoczęło się od niemra-
wych ataków gospodarzy. 
Kilka prób przedostania się 
w pole karne Wejherowian 
kończyło się skutecznym 
rozbijaniem szarż przez sto-
perów ze Wzgórza Wolności. 
Pierwsza niebezpieczna 
sytuacja miała miejsce 
w 19. minucie pojedynku. 
Wówczas realne zagrożenie 
dla defensorów z północy 

kraju stworzył nowy naby-
tek Stali – Michał Płonka.  
W kolejnym kwadransie na 
murawie IzoAreny wciąż 
dominowali gospodarze. 
Pomimo wysokiego procentu 
posiadania piłki nie potra-
fili oni stworzyć klarownej 
sytuacji do pokonania 
Dawida Lelenia. Najlepsza 
okazja do zdobycia bramki 
pojawiła się w 42. minucie 
meczu. Najpierw futbolówkę 

uderzoną z rzutu wolnego 
poza pole karne wypiąstko-
wał Leleń. Następnie piłka 
trafiła pod nogi gospodarzy, 
którzy zdecydowali się na 
dośrodkowanie adresowane 
do Mrozińskiego. Znajdujący 
się na 6. metrze pomocnik 
„Stalówki” zmarnował 100% 
okazję posyłając piłkę wyso-
ko nad poprzeczkę bramki 
Wejherowian. Kilka minut po 
tej akcji sędzia Mateusz Bie-

lawski z Mysłowic zakończył 
pierwszą część meczu.
Pierwszy kwadrans drugiej 
połowy to obraz gry zna-
ny z pierwszych 45 minut 
spotkania w Stalowej Woli. 
Nieskuteczne ataki gospoda-
rzy kończyły się zazwyczaj na 
20 metrze od bramki Lelenia. 
Również żółto-czarni nie 
kwapili się do ofensywnych 
akcji cierpliwie czekając na 
szansę z kontry. Dopiero 
w 58. minucie piłkę w pole 
karne gospodarzy dograł 
Prusinowski, jednak jeden 
z defensorów Stali w ostatniej 
chwili zdołał ją wybić poza 
plac gry. Odejście Gryfitów od 
normy było jednak chwilowe. 

W kolejnych fragmentach 
spotkania wciąż atakowali 
gospodarze. Do groźnej sytu-
acji w ich wykonaniu doszło 
w 81. minucie. Przed szansą 
zdobycia gola z przewrotki 
stanął Dadok, jednak w ostat-
niej chwili interweniowali 
wejherowscy obrońcy. Ostat-
nie 10 minut upłynęło pod 
znakiem chaotycznej gry obu 
ekip. W doliczonym czasie gry 
piłka wpadła do siatki gości, 
jednak sędzia Bielawski gola 
nie uznał – chwilę wcześniej 
odgwizdał pozycję spaloną. 
W ostatniej minucie doliczo-
nego czasu przed rewelacyjną 
szansą stanęli żółto-czarni. 
W sytuacji „sam na sam” 

fantastycznie interweniował 
bramkarz gospodarzy, który 
uratował punkt dla Stali. Mecz 
w Boguchwale zakończył się 
bezbramkowym remisem.

bezbRamkowy Remis ze stalą
II LIGa | Pojedynek Stali z Gryfem Wejherowo był dla obu ekip meczem o pierwsze punkty sezonu 
2019/20. Obie drużyny odniosły porażki w dwóch pierwszych kolejkach rundy jesiennej, ale dzięki 
korzystniejszemu bilansowi bramek to Wejherowianie znajdowali się wyżej w tabeli.

Stal Stalowa Wola : 
Konefał – Waszkiewicz, 
Pietras, Płonka, Dadok, 
Fidziukiewicz, Mroziński, 
Sobotka, Jarosz, 
Michalik, Witasik

Gryf Wejherowo : 
Leleń – Wojcinowicz, 
Koprowski, Prusinowski, 
Majewski, Hebel, 
Goerke, Sławek, Gabor, 
Szewczyk, Małolepszy
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Strongmani pokazali 
siłę na Placu Wejhera
WejheRoWo | Na Placu Jakuba Wejhera zmierzyli się najsilniejsi Polacy i Ukraińcy. W centralnym 
punkcie Wejherowa zorganizowany został Międzynarodowy Puchar Strongman Polska kontra Ukraina.

Trzech zawodników z Polski 
i trzech z Ukrainy rywalizowało 
indywidualnie oraz drużynowo. 
Mężczyźni dawali pokaz swojej 
siły w sześciu konkurencjach. 
Można ich było ich obserwować 
podczas „yoka” i „nosidła”, podno-
szenia belki, „uchwytu Herculesa”, 
martwego ciągu, „zegara” oraz 
umieszczania kul na podestach. 

- Sam zacząłem startować w za-
chodach strongmanów już w 2008 
roku i chciałem przybliżyć ten 
sport mieszkańcom Wejherowa – 
informuje Mateusz Ostaszewski, 
organizator wydarzenia. - Muszę 
przyznać, że forma zawodników, 
którzy uczestniczą w zmaga-
niach, jest wyśmienita, w związ-
ku z czym prezentują się na naj-
wyższym poziomie sportowym, 
jak i widowiskowym, co widać po 
publiczności. 

Niekwestionowanym mistrzem 
niedzielnego turnieju był Robert 

Cyrwus, pseudonim Kropek.  
W towarzystwie wiwatów i do-
pingu publiczności zwyciężał 
w kolejnych konkurencjach, fi-
nalnie zdobywając 32 punkty, 
które zapewniły mu najwyższe 
miejsce na podium. Obok zwy-
cięzcy stanęło dwóch zawod-
ników z Ukrainy. Na drugim 
miejscu uplasował się Oleksandr 
Kocherhin z 27 punktami, a na 
trzecim Pawel Kordiayak z 24 
punktami. Poza podium znaleźli 
się Konrad Karwat, Jury Ogono-
vskiy oraz Krzysztof Kacnerski. 
Jako drużyna zwyciężyli goście, 
pokonując zawodników z Polski 
zaledwie jednym punktem. Pu-
chary wręczał Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa i Jacek Thiel, wice-
starosta wejherowski. 

- Każdy zawodnik był świet-
ny – mówi Robert Cyrwus, zwy-
cięzca zmagań. - Dawali z siebie 

wszystko i deptali mi po piętach 
podczas konkurencji. Po prostu 
nie było dla mnie trudnych kon-
kurencji, bo staram się doskonalić 
we wszystkich kategoriach. Nawet 
mała pomyłka to oddanie punk-
tów przeciwnikowi, których moż-
na już później nie nadrobić. 

Dodatkowo podczas turnieju 
odbywały się konkursy dla pu-
bliczności, w których można było 
wygrać gadżety, odżywki, a także 
karnety na siłownię. Dorośli wi-
dzowie mogli sprawdzić swoją siłę 
podczas „wagi płaczu”, a dzieci po-
ćwiczyć z instruktorką zumby. 

 – Wydaje mi się, że to dopiero 
początek – mówi Mateusz Osta-
szewski. - Mamy bardzo duże 
plany na następny rok. Nie chce 
jeszcze oficjalnie o tym mówić,  
ale staramy się, aby turniej odbył 
się ponownie w przyszłym roku. 
Bardzo się cieszę, że mogę być 
tego częścią.

Podczas przerw między kon-
kurencjami odbywały się licyta-
cje. Zebrana kwota przeznaczo-
na była dla Mareczka Miszke. 
Widzowie chętnie wsparli zbiór-
kę, odkupując koszulki i gadże-
ty z autografami polskich spor-
towców. 

- Pięć poprzednich edycji 
turnieju odbyło się na wejhe-
rowskim stadionie, tym razem 
zorganizowaliśmy go w cen-
trum miasta – mówi Bartłomiej 
Szreder, prezes Wejherowskiego 
Klubu Kulturystycznego i Spor-
tów Siłowych  „Apollo”. – W tym 
roku zaprosiliśmy czołowych za-
wodników z Ukrainy mających 
na swoim koncie tytuły mistrzów 
kraju i świata w różnych katego-
riach wagowych.

Jednym z organizatorów Pu-
charu był m.in. Urząd Miejski 
w Wejherowie.

katarzyna Jagłowska
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finał family cup w Redzie
Reda | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie po raz kolejny 
gościł będzie zawodników Finału XXIII Amatorskich Tenisowych 
Mistrzostw Polski w Rodzinnych Deblach i Mikstach Family Cup.

Family Cup to zawody sportowe dla amatorów, podczas któ-
rych w rodzinnym gronie można powalczyć o mistrzowskie 
tytuły. Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w weekend 24-25 sierpnia odbędzie się finał zmagań. 
- Głównym celem zawodów jest promowanie sportu rodzin-
nego oraz turniejów tenisowych, w których mogą uczestni-
czyć całe rodziny – podaje Stowarzyszenie Family Cup. 
Kibice, którzy pojawią się na kortach w Redzie, mogą 
liczyć na mnóstwo emocji. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplo-
mów i pucharów.

program zmagań:

sobota (24 sierpnia)
10.00 - weryfikacja i losowanie turnieju
10.15 - rozpoczęcie turnieju deblowego mężczyzn
12.00 - rozpoczęcie turnieju deblowego kobiet i mixtów
15.00 - rozpoczęcie nowej kategorii, tj. rodzice i dziadkowie 
z dziećmi do lat 10 na małe pola
18.00 - uroczyste otwarcie
20.00 – wieczór familijny w Pałacu Wieniawa
w Rekowie Górnym

Niedziela (25 sierpnia)
10.00 - gry półfinałowe i finałowe, gry o trzecie miejsce
około godz. 14 - zakończenie turnieju

fot. UM Wejherowo

SzeMUd | Przed nami kolejna już odsłona największej imprezy bie-
gowej w północnej Polsce. Kaszuby Biegają tym razem w Szemudzie. 

Kaszuby Biegają!
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To będzie XIV edycja Kaszub-
skiego Biegu Lesoków. 10 kilo-
metrów biegu przez lasy Szemudu 
i Grabowca. Zawody już w naj-
bliższą sobotę, 17 sierpnia 2019 r.

Cykl Kaszuby Biegają jest naj-
większą imprezą na północy 
kraju. 

– Tym razem spotykamy się 
w powiecie wejherowskim, 
w Szemudzie. To będzie ósma 
tegoroczna odsłona cyklu – mó-
wią organizatorzy. - Na starcie 
stanie kilkuset biegaczy. Trasa 

biegu liczy 10 kilometrów. Prze-
biega przez Szemud oraz leśne 
tereny Grabowca. Oprócz głów-
nego biegu rozegrane będą też 
biegi na krótszych dystansach, 
dla dzieci i młodzieży.

Zapisy do biegu przez internet 
wprawdzie się zakończyły, ale 
można będzie się również za-
rejestrować w biurze zawodów 
w dniu imprezy. Początek głów-
nego biegu w Szemudzie punk-
tualnie o godzinie 11.00.
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