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Trwa wielka 
rozbudowa szkół

Nowe pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne 
i socjalne. w redzie postępują prace związane z roz-
budową szkół podstawowych. inwestycje są odpowie-
dzią na zmiany, które wynikają z reformy oświaty. 
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Bezpieczna droga
do szkoły
WejheroWo | Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym, wejherowscy strażnicy 
miejscy przeprowadzili kontrole w rejonach placówek oświatowych na terenie miasta.

WejheroWo | Tworzenie figurek z siana, doświadczenia z cieczą nienewtonowską – takie atrakcje 
przygotowali dla dzieci i ich rodziców podczas Dnia Otwartego animatorzy Kampusu Eureka. 

Naukowe doświadczenia
na wyciągnięcie ręki

SzóStka
dla Seniorów
rUMia | Seniorzy byli głównym tematem konferencji 
zorganizowanej w rumi przez koalicję obywatelską. 
Podczas niej przedstawiono tzw. „Szóstkę dla se-
niorów”, czyli propozycje centralnego wsparcia dla 
starszych mieszkańców naszego kraju.

W konferencji wzięli udział Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi, kandydaci KO w nadchodzących wybo-
rach: poseł Henryka Krzywonos – Strycharska, senator 
Kazimierz Kleina, wiceburmistrz Rumi Piotr Wittbrodt 
i Radomir Szumełda, 
- W programie Koalicji Obywatelskiej znalazły się 
programy i środki dla seniorów – podkreślił burmistrz 
Michał Pasieczny. - Jednym z nich jest trzynasta eme-
rytura. Sam pomysł był autorstwa Platformy Obywa-
telskiej (z 2018 roku) i cieszymy się, że został wpro-
wadzony przez obecny rząd, ale uważamy, że powinien 
być na stałe, a nie tylko jednorazowo i nie tylko przed 
wyborami. 
Pozostałe punkty „Szóstki dla seniorów” (oprócz 13 
emerytury, to: większe środki na politykę srebrnego 
wieku; dofinansowanie do zajęć ruchowych dla osób 
powyżej 55 roku życia; budowa centrów rehabilitacji 
i dziennego pobytu; uwolnienie „więźniów 4 piętra” 
poprzez dofinansowanie budowy wind, taksówek do le-
karza, pomocy przy drobnych remontach, itp.; zmniej-
szenie kolejek na SOR i do specjalistów oraz lepsza 
dostępność leków. 
Jednym z przykładów wspierania seniorów jest reali-
zowany w Rumi program „aktywny senior”. Udało się 
go wprowadzić w życie dzięki współpracy samorządu, 
klubów fitness oraz sponsorów. Regularne zajęcia dla 
seniorów, prowadzone przez profesjonalnych trenerów, 
są dofinansowywane przez urząd i dla uczestników 
koszt miesięczny to zaledwie ok. 20 – 25 zł. 
- Pamiętamy o seniorach i czynnie uczestniczymy 
w różnego rodzaju projektach społecznych – mówi 
burmistrz Michał Pasieczny. - „Aktywny senior” to 
program, który realizujemy od 1,5 roku. Nasi seniorzy 
mogą regularnie ćwiczyć pod okiem instruktorów. Są 
to być zarówno ćwiczenia rehabilitacyjne, jak i profi-
laktyczne. Widzimy, jak doskonałe efekty to przynosi – 
ludzie są zdrowsi, mają lepsze samopoczucie, rzadziej 
chodzą do lekarza. Takie działania przynoszą ogromne 
oszczędności w skali budżetu państwa. Z budżetu cen-
tralnego na ochronę zdrowia wydawane jest około 100 
mld złotych! Programy profilaktyczne są nieporówny-
walnie tańsze, niż leczenie. 
- Już dawno „postawiliśmy na seniorów” - dodaje Piotr 
Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi. - Ci ludzie przez całe 
życie zasłużyli na to, żeby teraz ich wspierać. Zależy 
nam na tym, aby wyciągnąć ich z domu. Wówczas 
zawiązują nowe znajomości i aktywnie spędzają czas, 
a to wpływa bardzo pozytywnie na ich zdrowie. Tu – 
w Rumi – dofinansowujemy im zajęcia ruchowe, basen, 
organizujemy kurs samoobrony. Robimy wszystko, aby 
ten czas jesieni życia urozmaicić im jak najbardziej, 
aby byli jak najszczęśliwsi. 
rafał korbut

fot. Rafał Korbut

Funkcjonariusze sprawdzali 
ciągi piesze i rowerowe, którymi 
poruszają się dzieci w drodze do 
i ze szkoły, a także przejścia dla 
pieszych przy placówkach.

Wejherowska Straż Miejska już 
od kilku lat bierze udział w woje-
wódzkim programie prewencyjnym 
„Bezpieczna droga do szkoły”. 

- W Wejherowie trwają przygo-
towania do realizacji tego przed-
sięwzięcia - mówi Zenon Hinca, 
komendant Straży Miejskiej 
w Wejherowie. - Strażnicy rozpo-
częli już kontrolę dojść dróg i cią-
gów pieszych do szkół i przed-
szkoli w Wejherowie. Zwracają 
uwagę zwłaszcza na stan infra-

struktury drogowej, stan ogro-
dzeń barierek zabezpieczających 
przed wtargnięciem dziecka na 
jezdnię oraz stan techniczny zna-
ków drogowych. Ważny jest też 
stan oznakowania poziomego 
przejść dla pieszych przed samy-
mi szkołami i w miejscach, gdzie 
pod znakiem umieszczona jest 

tzw. Agatka. Sprawdzamy rów-
nież widoczność miejsc przejść 
dla dzieci, wskazujemy na ewen-
tualne zagrożenia i informujemy 
o nich zarządców terenu.

Jak podkreśla Zenon Hinca, 
obecność najmłodszych na dro-
dze lub chodniku jest zawsze 
sytuacją niepewną dla każdej ze 
stron, zarówno kierowców, rowe-
rzystów, jak również pieszych. 

2 września, w dzień rozpoczęcia 
roku szkolnego, w obrębie szkół, 
których organem prowadzącym 
jest Miasto Wejherowo - pojawią 
się patrole straży miejskiej. Funk-
cjonariusze pomogą dzieciom 
bezpiecznie poruszać się po uli-
cach, a w szczególności tej grupie 
dzieci, która do szkoły pójdzie po 
raz pierwszy. Te działania prowa-
dzone będą do połowy miesiąca 
września. Funkcjonariusze nie 
zapomną również o dzieciach 
starszych. Będą ich informować 
o zagrożeniach mogących wystą-
pić w drodze do szkoły. 
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Kampusi Eureka, który mieści 
się w centrum miasta, przy ul. 12 
Marca 213/3, to nowe  miejsce 
służące nie tylko zabawie i roz-
rywce, ale jednocześnie pozna-

waniu zagadnień naukowych. 
Młodzi ludzie ciekawi świata 
odtwarzać mogą eksperymenty 
i doświadczenia wielkich na-
ukowców. 

Jak mówi Dagmara Muszyńska, 
pomysłodawczyni nowej atrakcji 
w Wejherowie, Kampus Eureka 
to aktywne wycieczki szkolne 
oraz rodzinne zabawy warszta-

towe. W etnopracowni można ba-
wić się naturalnymi materiałami, 
motać wesołe zwierzaki z siana, 
wyplatać serca z wikliny czy robić 
inne ekologiczne pamiątki z natu-
ralnych materiałów. Każdy cieka-
wy świata znajdzie tu coś interesu-
jącego, np. doświadczenia z cieczą 
nienewtonowską, mega gumy ba-
lonowe, glutki, bransoletki świa-
tłowodowe. Program warsztatów 
przygotowany jest dla różnych 
grup wiekowych w zależności od 
pory roku czy okoliczności. 

Podczas Dnia Otwartego dosko-
nale bawiły się nie tylko dzieci, ale 
także rodzice. 

- Nawet nie zdawałem sobie 
sprawy, że wyplatanie z siana za-
bawek jest taką świetną zabawą 
– mówi pan Jacek z Wejherowa, 
który razem z rodziną odwiedził 
Kampus Eureka. 

- Najpierw formujemy ciało 
i głowę – opowiada zaabsorbowa-
na pracą Antosia. – Potem przy-
gotowujemy elementy, które będą 
nogami figurki. Następnie te ele-
menty oplatamy sianem. Na ko-
niec wokół całego ciała zwierzęcia 
należy opleść drut, żeby się figur-
ka dobrze trzymała. Oczy, buzię 
i uszy dodajemy według uznania. 
I oto on – kotek!

Więcej informacji o tym, jakie 
atrakcje znajdują się w kampusie 
Eureka i jak można tam ciekawie 
spędzić czas, znajdują się na stro-
nie internetowej www.wycieczki-
wejherowo.pl. 

/raf/
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Redzie coraz bliżej
reda | Trwają prace związane z rozbudową redzkich szkół podstawowych. Inwestycje wynikają z dostosowania placówek do wymogów reformy 
oświaty.  Obecnie na etapie projektowym jest zadanie związane z rozbudową „piątki”.

WejheroWo | Trwa przebudowa Parku Cedron w Wejherowie. W założeniu ma tu powstać enklawa zie-
leni w centrum miasta, z placem zabaw, miejscem do rekreacji dla młodzieży, fontanną i małą architekturą.

Kolejna fontanna i plac zabaw
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Przy rzece Cedron, pomiędzy 
ulicami Wałową i 12 Marca po-
wstaje Park Cedron. Moderniza-
cja tego terenu realizowana jest 
w ramach unijnego projektu rewi-
talizacji śródmieścia Wejherowa. 

W ramach inwestycji powsta-
nie plac zabaw dla młodszych 
dzieci, a dla młodzieży miejsca 
do rekreacji. Przewidziano także 
fontannę, która znajdować się 
będzie w konstrukcji stalowej 
w formie pergoli dla roślin pną-
cych. Będą także elementy małej 
architektury – ławki, oświetle-

nie, stojaki dla rowerów i zago-
spodarowana zieleń. 

Koszt inwestycji to ok. 1,4 mln 
zł, w części objęty  dofinansowa-
niem unijnym. 

Planowane zakończenie prac 
to wiosna 2020 r., choć wszystko 
wskazuje na to, że już szybciej 
zobaczymy efekty przebudowy 
tego terenu. 

- Jest to kolejne zrewitalizo-
wane miejsce w Wejherowie. 
Na ten projekt miasto zdobyło 
unijne dofinansowanie – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca pre-

zydenta Wejherowa. – Naszym 
celem jest nie tylko przywró-
cenie funkcji społeczno-gospo-
darczej, ale przede wszystkim 
poprawa jakości przestrzeni 
publicznej na zdegradowanym 
obszarze. Poza tym nie ulega 
wątpliwości, że takie małe en-
klawy zieleni w centrum miast 
przyczyniają się do poprawy 
mikroklimatu, poprawiają wy-
gląd otoczenia i stanowią natu-
ralną ochronę przed zanieczysz-
czeniami. 

/raf/

Przypomnijmy. Wdrożona re-
forma oświaty wiąże się ze zmia-
nami w organizacji pracy szkół 
podstawowych. Aby pomieścić 
osiem roczników uczniów, w Re-

dzie trwają prace związane z roz-
budową trzech szkół. Do nowego 
budynku uczniów już za tydzień 
przyjmie Szkoła Podstawowa nr 
2. W redzkiej „szóstce” roboty 

powinny się zakończyć do stycz-
nia 2020 roku, a w „piątce” trwa-
ją prace projektowe.

- Obecnie w Szkole Podstawo-
wej nr 5 uczy się 206 uczniów – 

mówi Łukasz Kamiński, zastępca 
burmistrza Redy. - Prowadzona 
rozbudowa zapewni miejsce dla 
około 350 dzieci.

Umowa na wielobranżowy 

projekt rozbudowy szkoły zo-
stała podpisana w kwietniu. Wy-
konawcą prac jest  firma PAKT 
Sp. z o.o. Pracownia Autorska 
Karol Tomczak z Gdyni. Pro-
jektowany budynek będzie miał 
kształt dwóch brył, przykrytych 
dwuspadowymi dachami i połą-
czonych łącznikiem z istniejącą 
częścią. Powierzchnia nowej czę-
ści szkoły wynosi 1800 m2.

- Ponieważ zapisy planu miej-
scowego pozwalają na budynki 
o maksymalnej wysokości 11 
m, nowe skrzydło szkoły będzie 
obiektem dwukondygnacyjnym 
z częściowym podpiwniczeniem 
– wyjaśnia Halina Grzeszczuk, 
zastępca burmistrza Redy. - Nie-
dogodne ukształtowanie terenu, 
ze wzniesieniem w kierunku za-
chodnim, rozwiązano w taki spo-
sób, że parter mieści się na dwóch 
poziomach. Takie rozwiązanie 
jest tańsze, a dzięki wkompono-
waniu w rzeźbę terenu zachowa-
my charakter otoczenia.

Zróżnicowanie wysokości parte-

rów ma uzasadnienie funkcjonalne. 
W części środkowej, wyższej i są-
siadującej z głównym wejściem do 
szkoły, znajdą się między innymi: 
pokój nauczycielski (wyposażony 
w antresolę), jadalnia i świetlica. 
Przesuwana ścianka działowa mię-
dzy jadalnią i świetlicą pozwala na 
lepsze wykorzystanie przestrzeni. 
Część niższa jest częściowo pod-
piwniczona. Będą tam pomieszcze-
nia techniczne oraz szatnia. Parter 
niższego obiektu pomieści sekre-
tariat, gabinety dyrekcji, admini-
strację, zaplecze socjalne, gabinet 
terapii indywidualnej oraz oddział 
zerowy z osobnym wejściem, będą-
cy zupełnie wyodrębniony od resz-
ty placówki. Znajdą się tam dwie 
sale dydaktyczne wraz z zapleczem, 
toaletami i szatnią.

Na pierwszym piętrze przewi-
dziano sześć sal lekcyjnych wypo-
sażonych w niezbędne zaplecze, 
bibliotekę z antresolą i pomiesz-
czenia socjalne. Obie części są po-
łączone łącznikiem, gdzie znajduje 
się wejście do budynku szkoły.

radni i SaMorządowcy
na liStach do SejMU
region | największe ugrupowania opublikowały listy wyborcze. o mandaty po-
selskie w jesiennych wyborach ubiegać się będą również radni i samorządowcy 
z powiatu wejherowskiego. 

Z miejsca 10. listy Koalicji Obywatelskiej startował będzie Piotr Wittbrodt, zastępca bur-
mistrza Rumi, a z 24. Rafał Szlas, radny Rady Miasta Wejherowa. Na liście PO znalazła się 
również Karolina Szczygieł z Wejherowa, radna sejmiku województwa pomorskiego.
Jeżeli zaś chodzi o kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, to o mandat posła zabiegać 
będzie m.in. Marcin Drewa. Radny Rady Miasta Wejherowa starował będzie z 12. pozycji. 
Na ostatnim miejscu znalazł się Kazimierz Klawiter, radny sejmiku województwa pomor-
skiego, a z 14. pozycji startować będzie Violetta Mackiewicz-Sasiak, radna Redy.
wa
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OgłOszenie 258/2019/DB

o przyjęciu dokumentu
 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 
obszaru położonego w Rumi zwanego „Stara Rumia” ogran-

iczonego od północy granicami planowanego węzła oraz 
trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od 

zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą 
Dębogórską, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Rumi dla obszaru w rejonie ul. Fabrycznej.

na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ud-
ziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) 
zawiadamiam o przyjęciu:
- zarządzeniem nr 322/276/2019 Burmistrza miasta Rumi z dnia 
26.07.2019r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, dla obszaru położonego w Rumi zwanego „stara Rumia” 
ograniczonego od północy granicami planowanego węzła 
oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od 
zachodu ulicą i Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą 
Dębogórską, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie in-
formacji o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na 
stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na 

tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego 
wglądu w dniach 24.05.2019r. – 16.06.2019r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu 
projektu w/w dokumentu w dniu 04.06.2019r. została przeprow-
adzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
planu rozwiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
planu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 30.06.2019r. 
na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7. 
- zarządzeniem Nr 343/297/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
13.08.2019r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi dla obszaru w rejonie ul. Fabrycznej.
informacje o w/w dokumencie:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie in-
formacji o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na 
stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na 
tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego 
wglądu w dniach 28.06.2019r.-21.07.2019r. w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;
- w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu 
projektu w/w dokumentu w dniu 09.07.2019r. została przeprow-
adzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami;
- każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu 
mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 05.08.2019r. na 
adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7. 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Na co wydać 1,5 miliona złotych? 
Oto propozycje mieszkańców
rumia | Rumski Budżet Obywatelski edycja 2020 wchodzi w kolejny etap – w poniedziałek 9 września rozpocznie się głosowanie, podczas którego miesz-
kańcy będą mogli wybrać najlepsze projekty o charakterze inwestycyjnym i prospołecznym. Do dyspozycji rumian jest 1,5 miliona złotych. 

PoMySłów nie brakUje 

Aż 43 projekty zostały pozytywnie 
zweryfikowane przez komisję do 
spraw Budżetu Obywatelskiego – to 
o 13 więcej niż podczas zeszłorocz-
nej edycji. Co ciekawe, w tym roku 
wpłynęło niemal tyle samo koncepcji 
prospołecznych co inwestycyjnych.

Ma być zdrowo 
i bezPiecznie

Wśród 21 pomysłów inwestycyj-
nych pojawiły się m.in. montaż fon-
tanny pływającej w parku Starowiej-
skim, budowa boiska do gry w bule 
przy ulicy Sędzickiego, instalacja 
oświetlenia przy 15 przejściach dla 
pieszych czy też stworzenie ogólno-
dostępnego parkingu przy zbiegu 
ulic Katowickiej i Gdańskiej. 

Wpłynęły też 22 projekty o charak-
terze prospołecznym, a wśród nich: 
rehabilitacja pourazowa dla miesz-
kańców, warsztaty językowe, drugi 
sezon serialu dokumentalnego o mie-
ście, kurs samoobrony, dystrybutory 

bezpłatnych woreczków na psie od-
chody, a także odpowiednie wyposa-
żenie stacjonującej w Rumi karetki.

nowy regUlaMin

Warto wspomnieć, że w regu-
laminie Budżetu Obywatelskiego 
w Rumi edycja 2020 wprowadzone 
zostały znaczące zmiany, a najwięk-
sze z nich dotyczą projektów inwe-
stycyjnych. Ze względu na rosnące 
ceny robót i materiałów budowla-
nych maksymalna wartość tych pro-
jektów została zwiększona z 250 
do 300 tysięcy złotych. Ponadto 
w szczególnych przypadkach może 
zostać wydłużony ostateczny termin 
realizacji zadań z 12 do 24 miesięcy.

Projekty Szkolne na 
innych zaSadach

Istotną zmianą jest również ogra-
niczenie liczby inwestycji realizo-
wanych na terenie placówek eduka-
cyjnych do jednej rocznie. Oznacza 
to, że podczas każdej edycji Budżetu 

Obywatelskiego do realizacji zosta-
nie przeznaczony tylko ten projekt 
szkolny, który uzyska najwięcej gło-
sów. Ponadto placówka edukacyjna, 
na której terenie został zrealizowa-
ny zwycięski projekt, będzie mogła 
zaproponować kolejną koncepcję 
dopiero po upływie 2 lat.

elektronicznie lUb 
PaPierowo

To jednak wciąż nie koniec zmian. 
Z myślą o osobach, którym obsługa 
internetowej platformy może spra-
wiać trudności, wprowadzone zostały 
papierowe karty. Mieszkańcy, którzy 
zrezygnują z elektronicznego gło-
sowania i zdecydują się oddać głos 
w tradycyjnej formie, będą mogli od-
wiedzić jeden z miejskich punktów. 

Głosowanie rozpocznie się 9 
września, a zakończy 23 września. 
Więcej szczegółowych informacji, 
w tym pełna lista pozytywnie zwe-
ryfikowanych projektów, znajduje 
się na stronie:
rumia.budzet-obywatelski.org fo
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Pieniądze na sprzęt i umundurowanie 
strażaków ochotników
region | Prawie 48 tys. zł trafi do jednostek ochotniczej straży pożarnej z powiatów wejherowskiego, lęborskiego, puckiego i gdyńskiego. W Żelistrzewie 
marszałek województwa pomorskiego podpisał umowę o dofinansowanie z przedstawicielami kilkunastu gmin.

Środki trafią do strażaków 
ochotników z Redy, Częstkowa, 
Cewic, Strzepcza, Luzina, Lębor-
ka, Kętrzyna, Milwina, Kaczkowa, 

Rozłazina,  Helu, Kosakowa, Łeb-
cza, Połczyna, Smolna, Werblini 
i członków zakładowej OSP Nauta 
w Gdyni. 

PodnoSzenie jakości

– Już od ponad dziesięciu lat 
konsekwentnie wspieramy po-

morskie ochotnicze straże po-
żarne – mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomor-
skiego. – To właśnie strażacy 

ochotnicy są bardzo często pierw-
si na miejscu zdarzenia. Dlatego 
zależy nam na tym, aby mieli oni 
możliwie najlepszy i niezawodny 
sprzęt, co jest niezwykle waż-
ne w podnoszeniu jakości oraz 
sprawności udzielania pomocy. 

Dzięki przekazanemu wspar-
ciu ochotnicze straże pożarne 
wzbogacą się m.in. o nowy sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy, w tym mię-
dzy innymi hełmy, ubrania bojo-
we, motopompy, piły ratownicze 
i pompy pływające.

niezbędne środki

- Na wyposażenie naszej jed-
nostki trafi piła ratownicza, 
a także umundurowanie bojowe 
i obuwie – informuje Wiesław 
Kornacki, prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Redzie. - Nale-
ży jednak zaznaczyć, że wsparcie 
z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego stanowi 
wyłącznie połowę kwoty, którą 
przeznaczymy na doposażenie. 

Pozostała część pochodzić będzie 
z budżetu miasta Redy. 

Samorządy otrzymały od 1080 
zł do blisko 10 tys. zł. Łączna 
wartość umów, które podpisane 
zostały w Wiejskim Domu Kultu-
ry, to prawie 48 tys. zł. 

odPowiednie 
wyPoSażenie

- Nie są to może wielkie kwoty, ale 
dla nas bardzo ważne, bo liczą się 
każde środki - zapewnia Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. - Na-
sza jednostka ochotniejszej straży 
pożarnej jest bardzo aktywna i na-
leży do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego, więc ważne jest, 
aby była właściwie wyposażona. 

Podpisane w Żelistrzewie umowy 
związane są z podjętą przez Sejmik 
Województwa Pomorskiego uchwa-
łą przekazującą 500 tys. zł ochotni-
czym strażom pożarnym z całego 
województwa. Łącznie wsparcie 
otrzymają 173 jednostki z 78 gmin.

Anna Walk
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SPecgrUPa „SPeed”
na PoMorzU
region | 1679 skontrolowanych pojazdów i 914 na-
łożonych mandatów. Policjanci z pomorskiej grupy 
Speed podsumowali dotychczasową działalność.

Specgrupę do ścigania piratów drogowych w wojewódz-
twie pomorskim utworzono 19 lipca. Tworzą ją najlepsi 
funkcjonariusze drogówki, którzy dysponują pojazdami 
oznakowanymi i nieznakowymi wyposażonymi w wide-
orejestratory. Jakie są efekty ich działań?
- Do tej pory dokonano kontroli 1679 pojazdów. Ujaw-
niono 1599 wykroczeń. W 89 przypadkach przyczyną 
kontroli drogowej było przekroczenie prędkości w ob-
szarze zabudowanym o ponad 50 km/h, czego skutkiem 
jest utrata prawa jazdy na trzy miesiące. Mundurowi 
914 razy nałożyli mandat karny za niestosowanie się do 
ograniczeń prędkości. W sześciu przypadkach oka-
zało się, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środków działających 
podobnie do alkoholu – informuje Komenda Wojewódz-
ka Policji w Gdańsku.
Policjanci zespołu Speed są kierowani w miejsca, gdzie 
najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń. Pomaga-
ją w tym informacje otrzymywane od użytkowników dróg 
oraz analiza Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
wa
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Muzycznie rozpoczną 
nowy rok szkolny
rumia | Powracają wrześniowe koncerty dla dzieci i młodzieży, organizowane w ramach Rumskich 
Spotkań Muzycznych. Najmłodsi mieszkańcy miasta podczas szkolnych zajęć będą mogli usłyszeć przeboje 
muzyki klasycznej, filmowej i musicalowej. Miejscem spotkania, tradycyjnie już, będzie hala MOSiR. 

SPrawdzona 
forMUła

Po wakacyjnej przerwie powra-

cają Rumskie Spotkania Muzycz-
ne, dzięki którym w hali MOSiR 
10 i 11 września ponownie zago-
ści śpiew, muzyka i taniec.

– Będzie to m.in. muzyka z ko-
medii pt. „Blues Brothers”, nie-
zwykle energetyczne „Mambo” 
z musicalu „West side story” czy 

muzyka z „Króla Lwa”, który to 
film doczekał się również wersji 
scenicznej na Broadwayu – wy-
mienia dyrektor artystyczny wy-
darzenia i pochodzący z Rumi 
tenor Opery Krakowskiej Marek 
Gerwatowski. – Pojawią się też 
przeboje muzyki klasycznej, które 
niejednokrotnie można usłyszeć 
w filmach, na przykład „Dance 
Sabre” z baletu „Gajane” Cha-
czaturiana czy „Taniec Godzin” 
z opery „Gioconda” Ponchiellego 
– dodaje.

nie tylko MUzyka

Repertuar dla nieco starszej 
widowni został delikatnie zmie-
niony. Młodzież usłyszy m.in. 
przeboje z musicalu „Nędz-
nicy” Schonberga oraz „Jesus 
Christ Superstar” Webbera. 
Dodatkowo podczas koncertów 
uczniowie rumskich szkół będą 
mogli poznać ciekawostki zwią-

zane z filmowymi i muzycznymi 
produkcjami.

– Wszystko to za sprawą aktorów 
i tancerzy z Teatru Muzycznego 
w Gdyni, rumskiego zespołu tań-
ca „Masta Dance” pod kierunkiem 
Marty Miotke, a także instrumen-
talistów z całego Pomorza, m.in. 
zespołu perkusyjnego Trio Per Ka 
– podsumowuje dyrektor arty-
styczny oraz pomysłodawca wy-
darzenia Marek Gerwatowski.

Organizatorami wydarzenia, 
które jest objęte patronatem bur-
mistrza Michała Pasiecznego, są: 
MOSiR Rumia, MDK Rumia, 
Urząd Miasta Rumi oraz Rum-
skie Spotkania Muzyczne.

zaczęło Się
od Urodzin

Rumskie Spotkania Muzyczne 
to inicjatywa, która rozpoczęła 
się w 2012 roku, wraz z koncer-
tem zorganizowanym z okazji 

nadania praw miejskich Rumi. 
Celem wydarzenia jest przybli-
żenie muzyki klasycznej oraz 
różnych gatunków muzycznych 
mieszkańcom i gościom Rumi. 
Repertuar koncertów obejmuje 
przede wszystkim muzykę kla-
syczną i operową, a także ope-
retkową, musicalową, filmową, 
a nawet rozrywkową. Dzięki 
temu grono odbiorców jest rów-
nie różnorodne. Wydarzenia dla 
dzieci i młodzieży z rumskich 
szkół odbywają się cyklicznie od 
2016 roku – we wrześniu, z oka-
zji rozpoczęcia roku szkolnego. 
Natomiast koncert urodzinowy 
miasta organizowany jest od 
października 2012 roku. Przed 
widownią występują wówczas 
artyści polskich i zagranicznych 
scen operowych, musicalowych, 
a także rozrywkowych oraz in-
strumentaliści na stałe związa-
ni z instytucjami kulturalnymi 
w całej Polsce.
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Najlepsze przestrzenie publiczne

Kolejny rekord
na rynku pracy!

Stopa bezrobocia w całej Polsce 
utrzymuje się na poziomie 5,2 
procent (w czerwcu było to 5,3 

proc.). Natomiast bezrobocie w woje-
wództwie pomorskim w czerwcu br. 
roku wyniosło 4,4 proc. Nigdy do tej 
pory nie było tak niskie - tym samym 
został pobity rekord z ub. roku, kiedy 
to wynosiło 4,8 proc. 

Jak wynika z danych Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej na przestrzeni ostatnich 28 lat 
wskaźnik bezrobocia w czerwcu nie 
osiągnął tak niskiego poziomu, jak 
obecnie. Prawdopodobnie w lipcu 
wynik był jeszcze lepszy, ale dowie-
my się tego pod koniec sierpnia, gdy 
Główny Urząd Statystyczny poda 
swoje wyliczenia. 

Systematyczny spadek stopy bez-
robocia w województwie pomorskim 
(jak i w całym kraju) obserwowany 
jest od kilku lat, jednak dynamika 
tego spadku od zeszłego roku maleje. 
Wynika to ze zmniejszającej się liczby 
zarejestrowanych w urzędach pracy 
osób bezrobotnych, które coraz trud-
niej zachęcić do powrotu na rynek 
pracy. Jednocześnie w regionie pozo-
staje duża grupa osób tzw. „biernych 
zawodowo”, która nie wykonuje pracy 
zawodowej i nie widnieje w ewidencji 
powiatowych urzędów pracy.

– Patrząc na liczby i dane staty-
styczne można by uznać niską stopę 
bezrobocia za synonim doskonałej 
kondycji gospodarczej – mówi Mie-

czysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – Powinniśmy 
jednak przyjrzeć się wskaźnikom 
bezrobocia również pod innym 
kątem, a nawet przyznać, że nie 
jest to wyłącznie efekt poprawy ko-
niunktury gospodarczej w regionie, 
czego oczywiście byśmy sobie życzyli. 
Decyduje o tym też wiele innych 
czynników, jak demografia, okres 
wakacyjny, sprzyjający wyjazdom do 
pracy za granicę, a także podejmo-
wanie prac sezonowych w rolnictwie, 
turystyce, hotelarstwie, gastronomii 
i budownictwie. Z radością obser-
wujemy ten spadek, ale nie ustajemy 
w aktywizacji osób, zwłaszcza długo-
trwale bezrobotnych.

Według danych aż 70 proc. osób 
długotrwale bezrobotnych stanowią 
kobiety, a 2/3 z nich nie podjęło za-
trudnienia po urodzeniu dziecka.

Niskie bezrobocie generuje sporo 
problemów kadrowych w pomor-
skich firmach. Samorządowe służby 
zajmujące się w regionie rynkiem 
pracy podejmują działania, które 
wspierają pracodawców w efektywnej 
rekrutacji, rozwoju i zatrzymaniu 
pracowników w firmach. Jedną z te-
gorocznych inicjatyw, cieszących się 
powodzeniem wśród pracodawców, 
jest cykl Pomorskie. Dobre miejsca 
pracy, który realizuje Wojewódzki 
Urząd Pracy w Gdańsku. Od początku 
roku w spotkaniach udział wzięło 200 
pracodawców.

Atrakcyjne, estetyczne i stworzone 
z myślą o mieszkańcach – takie 
przestrzenie publiczne mają 
szansę na nagrodę w prestiżowym, 
ogólnopolskim konkursie.

Tak dobrze jeszcze nie było - bezrobocie na Pomorzu znów spadło i wynosi o niemal 1 proc. 
mniej, niż w skali całego kraju.Poznaliśmy listę miejsc 

nominowanych w konkur-
sie na najlepiej zagospo-

darowaną przestrzeń publiczną 
w Polsce. Teraz mają szansę 
zdobyć nagrodę. Na liście znalazło 
się aż pięć miejsc z województwa 
pomorskiego.

- Podstawowym celem konkur-
su na najlepszą zagospodarowa-
ną przestrzeń publiczną w Polsce 
jest kształtowanie nowoczesnego 
wizerunku naszego kraju poprzez 
promocję najlepszych przedsię-
wzięć urbanistyczno-architekto-
nicznych – wyjaśniają przedsta-
wiciele Towarzystwa Urbanistów 

Polskich, które jest organizato-
rem konkursu. 

Konkurs jest rozstrzygany eta-
pami. W pierwszym przyjmowane 
były zgłoszenia od samorządów, 
osób fizycznych i prawnych. Ko-
lejny etap to wyłonienie nomino-
wanych do nagrody. Na tej liście 
znalazły się następujące realizacje:

Gdańsk – rewaloryzacja Parku 
Oruńskiego; Jaworzno – Wodny 
Plac Zabaw; Katowice – Muzeum 
Śląskie, otoczenie Łaźni Głów-
nej i Stolarni na terenie dawnej 
kopalni Katowice; Kielce – Wzgó-
rze Zamkowe, Instytut Dizajnu; 
Kowalewo Pomorskie – plac 
700-lecia; Kraków – Ogrody 
Krakowian, parki kieszonkowe 
w Krakowie; Lublin – rewitalizacja 
części Śródmieścia, zmiana zago-
spodarowania placu Litewskiego 
i przebudowa istniejącego deptaka; 

Lubochnia – park gminny przy ul. 
Zapłotnia; Łódź – OFF Piotrkow-
ska; Opole – plac Jana Pawła II; 
Pruszcz Gdański – rewitalizacja 
Parku z Gruszą; Pszczółki – ścieżka 
edukacyjna na terenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Żuław 
Gdańskich w Skowarczu; Rumia 
– ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż 
Zagórskiej Strugi; Skierniewice 
– Zalew Zadębie; Sosnowiec – 
kompleks wypoczynkowy Stawiki; 
Starogard Gdański – Park Nowe 
Oblicze; Szczecin – plac Literatury 
na Osiedlu Majowym.

– W tym roku do nagrody kra-
jowej nominowanych zostało 17 
przestrzeni publicznych, z tego aż 
pięć z naszego województwa. Tak 
się składa, że wszystkie realizacje 
były nagrodzone lub wyróżnione 
w ubiegłorocznym konkursie 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna 
Województwa Pomorskiego – 
zaznacza Jakub Pietruszewski, 
dyrektor Pomorskiego Biura 
Planowania Regionalnego.

W ostatnim etapie konkursu 
zostaną wręczone nagrody. Cere-
monia odbędzie się 16 września br. 
w czasie konferencji Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich oraz Narodowego Instytutu 
Architektury i Urbanistyki.
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Radosne świętowanie, wspól-
nie z Warszawską Orkiestrą Sen-
tymentalną „Cudu nad Wisłą”, 
bardzo przypadło do serca wej-
herowianom oraz turystom wy-
poczywającym w połowie sierp-
nia nad morzem, którzy tłumnie 
przybyli na Potańcówkę miejską.

W tym roku Potańcówka miej-
ska nie ograniczyła się wyłącz-
nie do tańca i koncertu. Wej-
herowskie Centrum Kultury 
przygotowało dla mieszkańców 

więcej atrakcji i niemal przez 
cały dzień plac Jakuba Wejhera 
tętnił życiem. Dzieci miały oka-
zję uczestniczyć w różnego ro-
dzaju zabawach, a panie mogły 
przymierzać kapelusze i inne 
nakrycia głowy w stylu retro. 
Można było również sprawic so-
bie retro bukiecik a także zrobić 
zdjęcie w stylu retro.

- Bardzo mnie cieszy, że wśród 
osób biorących udział w tej impre-
zie, jest bardzo dużo młodych osób. 

Przez cały dzień od godziny 14 do 
wieczora przewijało się mnóstwo 
ludzi, w tym wiele rodzin z ma-
łymi dziećmi, które brały udział 
w organizowanych animacjach 
i zabawach z okresu międzywo-
jennego. Odnaleźliśmy takie zaba-
wyw wydawnictwie Narodowego 
Centrum Kultury i włączyliśmy je 
do programu naszego Miateczka 
Retro na rynku. Program sposobał 
się i będziemy go w rozbudowy-
wać o kolejne elementy - mówi 

Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury. -- Ta 
impreza ma olbrzymi potencjał 
i z roku na rok się rozwija. To już 

nie tylko wieczór z tańcem. Pragnę 
dodać, że w czasie lata prowadzi-
liśmy w Filharmonii Kaszubskiej 
warsztaty tańca swingowego, gdzie 

wiele osób uczyło się tańczyć, a te-
raz miało okazję pokazać te umie-
jętności.
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Taneczna podróż
w przeszłość

WejheroWo | Retro Potańcówka kolejny już raz przyciągnęła tłumy 
wejherowian i turystów do stolicy powiatu.

wakacyjny koncert 
na trawie
bolSzewo | było głośno, radośnie i muzycznie. 
wakacyjny „koncert na trawie” kolejny raz przy-
ciągnął tłum mieszkańców oraz gości. na scenie 
wystąpiły dwa zespoły muzyczne. 

Wiele osób zgromadziło się w ArtParku w Bolszewie, 
by wziąć udział w letnim koncercie oraz towarzyszą-
cym mu festynie. Można było posłuchać przebojów 
Czerwonych Gitar oraz muzyki disco polo. Wystąpiły 
zespoły „Półtoragościa” oraz „Pulsar”. W parku pojawi-
ły się również atrakcje w postaci dmuchańców, stoisk 
z gastronomią czy kolorowymi warkoczykami. 
„Koncert na trawie” zorganizowany został przez wójta 
gminy Wejherowo oraz Bibliotekę i Centrum Kultury 
Gminy Wejherowo. 
/raf/
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wyjątkowy dzień

Wydarzenie odbywało się 15 
sierpnia na boisku przy ul. Bu-
kowej, w przeddzień 204. rocz-
nicy narodzin patrona. Tuż po 
oficjalnym otwarciu scenę prze-
jęła Gdańska Orkiestra Ogro-
dowa, która wykonuje muzykę 
popularną, filmową, biesiadną, 
a także utwory ludowe związane 
z Kaszubami i Pomorzem.

– To potrójne święto, ponieważ 
stanowi upamiętnienie bohaterów 
wojennych z okazji Święta Woj-
ska Polskiego, jednocześnie czcimy 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny, a także przypominamy po-
stać naszego patrona Jana Bosko 
– podkreśla Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. – Jan Bosko był 
fantastycznym człowiekiem, praw-
dziwy wzór do naśladowania, dla-
tego jestem dumny, że mamy ta-

kiego patrona – dodaje.

atrakcje dla 
każdego

Z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach chcących spożyt-
kować nadmiar energii przepro-
wadzane były turnieje bezkon-
taktowego rugby i piłki nożnej, 
a także zabawy sportowo-rekre-
acyjne z nagrodami. Kulminacją 
sportowych atrakcji był mecz 
piłki nożnej pomiędzy samo-
rządowcami z Rumi, których 
kapitanem był burmistrz Michał 
Pasieczny, i „resztą świata”. Jed-
nocześnie trwał rodzinny kon-
kurs rysunkowy nawiązujący do 
65-lecia Rumi.

Z kolei sceną zawładnął Andrzej 
Rybiński – muzyk, aranżer i kom-
pozytor, dawniej członek zespołu 
Dwa Plus Jeden oraz jeden z za-

łożycieli zespołu Andrzej i Eli-
za. Artysta znany jest szerokiej 
publiczności z przeboju pt. „Nie 
liczę godzin i lat”, dzięki któremu 
w 1983 roku zdobył główną na-
grodę podczas Krajowego Festi-
walu Piosenki Polskiej w Opolu.

– Zawsze mówię, że nie ma co li-
czyć godzin i lat, bo kiedy przyjdzie 
nas czas, to nas rozliczy. Trzeba 
być pogodnym i radosnym, o ile to 
możliwe, chwytać każdą chwilę, to 
jest właśnie sens życia – przekonu-
je Andrzej Rybiński.

w rodzinnyM gronie

Zwieńczeniem atrakcji był 
koncert Joszka Brody, który za-
grał wraz z zespołem. Muzyk, 
specjalizujący się w grze na in-
strumentach ludowych, dawniej 
nagrywał m.in. płyty z Arką No-
ego. Obecny zespół Joszka Brody 

tworzą jego własne dzieci oraz 
żona Debora będąca autorką 
tekstów i muzyki, a także produ-
centką i reżyserem teledysków.

– Kultywujemy tę tradycję już od 
4 lat. Są turnieje sportowe, mecze, 
gry edukacyjne oraz konkursy. Jan 
Bosko zawsze powtarzał: Boisko 
martwe – diabeł żywy, boisko żywe 
– diabeł martwy. To właśnie było 
przesłanie salezjańskiego ducha. 
Staramy się, żeby nasz festyn był 
organizowany w tym wymiarze 
sportowym, rodzinnym, duchowym 
i kulturalnym – podsumowuje Jo-
lanta Król, dyrektor MOSiR-u.

Organizatorem rodzinnego fe-
stynu był Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji.

decyzja PaPieża

Jan Bosko, na wniosek wielu osób 
oraz instytucji, został ustanowiony 

patronem miasta w styczniu 2016 
roku. Choć założyciel salezjanów 
nigdy nie odwiedził miasta nad 
Zagórską Strugą, to przedstawi-
ciele jego towarzystwa są tu obec-
ni od ponad 80 lat. W 1937 roku 
stworzyli w Rumi placówkę wy-
chowawczą, która ogromnie wpły-
nęła na kulturę i system wartości 
lokalnej społeczności. Natomiast 
obecnie prowadzą oni przedszko-
le, szkołę podstawową, gimna-
zjum oraz liceum, a także organi-
zują oratoria i uczestniczą w życiu 
duchowym lokalnych parafii.

Z tego powodu duchowni, 
mieszkańcy oraz przedstawiciele 
władz miasta – poprzez uchwałę 
o wyborze patrona – zwrócili się 
do księdza arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia z prośbą o przy-
znanie Rumi patrona w postaci 
świętego Jana Bosko. Dokumen-
tacja została przesłana do Rzy-

mu, gdzie Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów przedłożyła Ojcu Świętemu 
Franciszkowi szczegółową prośbę 
o potwierdzenie patronatu.

Dekret został podpisany 4 paź-
dziernika 2018 roku i przekazany 
przez księdza arcybiskupa Salva-
tore Pennacchio, nuncjusza apo-
stolskiego w Polsce, metropolicie 
gdańskiemu. Tym samym od pu-
blicznego ogłoszenia woli papieża 
Franciszka, co nastąpiło 27 stycz-
nia w Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia Wier-
nych, święty Jan Bosko oficjalnie 
stał się duchowym opiekunem 
Rumi. Tym samym liturgiczny ob-
chód ku jego czci został podnie-
siony ze wspomnienia obowiązko-
wego do rangi uroczystości, która 
będzie obchodzona 31 stycznia 
każdego roku we wszystkich rum-
skich kościołach i kaplicach.

Mieli trzy powody, by świętować
rumia | Jedną z głównych idei, którymi przez całe życie kierował się Jan Bosko, było wychowanie dzieci poprzez sport. Władze Rumi, czyli miasta, 
którego duchowny jest patronem, kultywują tę tradycję. Właśnie dlatego podczas obchodów 204. rocznicy narodzin założyciela salezjanów nie zabrakło 
sportowych zmagań, rekreacji, zabaw oraz koncertów. 
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Ariel Sinicki 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

wraz z pracownikami Urzędu

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:

Ariel Sinicki 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

wraz z pracownikami Urzędu

OgłOszenie 257/2019/DB

Paniom

GRAżynie i KAtARzynie 
KAlinoWsKiM

MAMy i BABci
 wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci ukochanej 

składają:

Ariel Sinicki 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

wraz z pracownikami Urzędu

OgłOszenie 256/2019/DB

Pani

AG n i e s z c e RodA K

MAMy
 wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci Ukochanej

składają:

PoMoc Prawna i Poradnictwo 
obywatelSkie
Powiat | w powiecie wejherowskim świadczone są nieodpłatna Pomoc Prawna 
oraz nieodpłatne Poradnictwo obywatelskie. gdzie zwrócić się po poradę?

Pomoc świadczona jest każdej osobie fizycznej, która 
złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z nowelizacją ustawy, 
obejmuje: 
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących uprawnieniach oraz obowiązkach
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism proce-
sowych w toczącym się już postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatne Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidu-
alnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby 
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz 
wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się 
wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i po-
rady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Powiat wejherowski prowadzi 9 punktów, w tym: 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
i 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dziesięciu gminach powiatu.
Adresy, gdzie udzielana jest pomoc: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusociń-
skiego 17, Wejherowo; Urząd Miasta Redy, ul. Gdańska 33, Reda; Urząd Miasta Rumi, 
ul. Sobieskiego 7, Rumia; Bolszewo, ul. Reja 9; Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych 
Osadników 17, Choczewo, przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, ul. Długa 42B, Łęczyce; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Obrońców 
Szemuda 2A, Szemud; Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, Szemud; Urząd Gminy 
Linia, ul. Turystyczna 15, Linia; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pomorska 40/1, 
Gniewino; Urząd Gminy Luzino, ul. 10 Marca 11, Luzino. 
Rejestracja wizyt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatel-
skiego pod nr tel. 58 677 61 37 od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 20.00. 
/raf/

rozmoWa | Za nami 7. Festiwal Rzutów im. Kamili Skolimowskiej. Z gospodarzem wydarzenia, 
dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu – OPO Cetniewo, rozmawia Anna Walk. 

Sport na najwyższym poziomie

siódmy Festiwal Rzutów im. Ka-
mili skolimowskiej przyciągnął 
gwiazdy rzutu młotem, dyskiem, 
oszczepem i pchnięcia kulą. co 
sprawia, że do cos-oPo cetnie-
wo przyjeżdżają najlepsi?

To prawda, Cetniewo to miejsce 
szczególne, kuźnia polskich me-
dali olimpijskich i nie tylko. Do-
skonała lokalizacja, ale i również 
świetnie przygotowane obiekty 
sportowe, w tym rzutnia, na której 
odbywał się festiwal, sprawiają, że 
co roku do Władysławowa przy-
jeżdżają najlepsi lekkoatleci kon-

kurencji technicznych, takich jak 
rzut młotem, dyskiem, oszczepem 
czy pchnięcia kulą.

W cetniewie zawodnicy za-
zwyczaj osiągają znakomite 
wyniki. czy tegoroczna edycja 
Festiwalu Rzutów im. Kamili 
skolimowskiej była równie uda-
na dla sportowców? 

Jak najbardziej. Michał Haratyk 
wyrównał własny rekord Polski. 
Mistrz Europy z Berlina pchnął 
22,32 m. Wśród pań najlepsza oka-
zała się Paulina Guba, która zwycię-

żyła rezultatem 18,05 m. W koron-
nej konkurencji młotu zwyciężyli: 
Joanna Fiodorow (70,83 m) i Paweł 
Fajdek (80,88 m). W rzucie dys-
kiem najlepsi byli: Daria Zabawska 
(57,09) i Piotr Małachowski (65,35 
m), a w rywalizacji oszczepników 
pierwsze miejsca zajęli: Tacciana 
Chaładowicz (61,66 m) i Marcin 
Krukowski (83,68 m – rekord mi-
tyngu). Gratulujemy zwycięzcom 
tak udanego startu równoczesnie 
dziękując za wszystkie emocje, 
które nam dostarczyli.

cykliczne wydarzenie upamięt-
nia Kamilę skolimowską. czy mi-
strzyni olimpijska trenowała na 
terenie cos – oPo cetniewo?

Kamila już jako młoda za-
wodniczka (juniorka i seniorka) 
odwiedzała nasz ośrodek i tutaj 
właśnie szlifowała formę m.in. do 
Igrzysk Olimpijskich w Sydney, 
podczas których startując w wie-
ku niespełna osiemnastu lat, dość 
nieoczekiwanie została mistrzy-
nią olimpijską z wynikiem 71,16 
m. To była utalentowana zawod-
niczka o wielkim sercu do walki. 
Dlatego właśnie wspólnie z Fun-
dacją jej imienia dbamy o pamięć 
o Niej i rokrocznie na obiektach 
COS OPO Cetniewo organizuje-
my Festiwal Rzutów jej imienia.
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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. sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został:

- wykaz nr XXV stanowiący załącznik do zarządzenia nr 345/299/2019 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 19 sierpnia 2019 roku obejmujący 
nieruchomość oznaczoną jako działka nr 18/2 o pow. 1180m², 
położoną w Rumi przy ul. Tysiąclecia, obr. 11, stanowiącą własność 
gminy Miejskiej Rumia,
- wykaz nr XXVi stanowiący załącznik do zarządzenia nr 347/301/2019 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 19 sierpnia 2019 roku obejmujący 
nieruchomość składającą się z działek nr 181/3, nr 252 i nr 254/3 
o łącznej pow. 1924m², położoną w Rumi przy ul. Chełmińskiej i ul. 
Topolowej, obr. 7, stanowiącą własność gminy Miejskiej Rumia,
- wykaz nr XXVii stanowiący załącznik do zarządzenia nr 
348/302/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 19 sierpnia 2019 
roku obejmujący nieruchomość składającą się z działek nr 181/2 
i nr 253/4 i nr 254/2 o łącznej pow. 1519m², położoną w Rumi przy 
ul. Chełmińskiej i ul. Akacjowej, obr. 7, stanowiącą własność gminy 
Miejskiej Rumia,
- wykaz nr XXViii stanowiący załącznik do zarządzenia nr 
346/300/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 19 sierpnia 2019 roku 
obejmujący nieruchomość oznaczoną jako działka nr 765 o pow. 
624m², położoną w Rumi przy ul. Mickiewicza, obr. 18, stanowiącą 
własność gminy Miejskiej Rumia,
Powyższe nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

i gałęziówka, porąbane, ułożone, 
możliwy transport, tel. 506 250 477

lawa na kółkach, lodówka duża, 
chodnik dyw. Ekspres - tanio, tel. 
885 557 151

kUPię kapsle piwne i niepiwne, tel. 
607 653 006

SPrzedaM betoniarkę w dobrym 
stanie, tel. 511 841 826

SPrzedaM butle do wina 50 l, 50 
zł, rower różne, materac rehabilita-
cyjny, tel. 603 661 240

złota rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-

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 2 działki budowlane, 
Kębłowo Nowowiejskie, 3km od 
Lęborka, 1033 m, cena 45 000, tel. 
602 306 210

wynajMę

wynajMę niedrogo garaż z dział-
ką o pow. 616m2, Reda, 12 Marca, 
tel. 602 306 210

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

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

kUPię

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!

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

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

RÓŻNE

drewno opałowe, buk, sosna, 
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ReKlAMA 32/2019/Rl

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

wydzierżawię

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

tel. 793-600-155

OgłOszenie 260/2019/DB

SPrzedaM
spodnie Apico rozmiAr 

44/46, różne kolory, 
cenA zA sztukę 25 zł

tel. 660 731 138
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Kaszuby znów w biegu
Szemud | 393 osoby stanęły na starcie zawodów rozgrywanych w ramach cyklu „Kaszuby Biegają”, 
które zorganizowano w Szemudzie.

W Szemudzie w miniony week-
end  odbyły się kolejne zmagania 
w ramach cyklu „Kaszuby Biegają 
2019” - Bieg Lesoków. Na startach 
stanęło łącznie 393 zawodników 
z całej Polski. Biegali zawodowcy, 
amatorzy oraz całe rodziny w bie-
gach towarzyszących.

Pierwszy na metę Kaszubskiego 
Biegu Lesoków, spośród 323 star-
tujących, wbiegł Łukasz Kujawski. 

Za nim kolejno Tomasz Bagrowski 
z Gdańska oraz Grzegorz Kujaw-
ski z Pucka. Wśród Pań zwycięży-
ła Izabela Paszkiewicz z Terespolu. 
Na 2. miejscu znalazła się Patrycja 
Włodarczyk z Terspolu, zaś miej-
sce 3. zajęła Alicja Misiak z Suszu.

- Pierwszy raz znalazłam się 
na tej trasie i raczej nie ostatni. 
Bardzo fajna trasa, organizacja 
na „piątkę”, na pewno tu wró-

cę - skomentowała Aleksandra 
Bartsch z Gdyni. 

Organizatorzy na czele z Henry-
kiem Miotkiem, dyrektorem „Ka-
szuby Biegają”, składają ogromne 
podziękowania wszystkim, którzy 
wsparli tę inicjatywę. 

- Dziękuję służbie medycznej, 
straży pożarnej z gminy Szemud, 
niezastąpionym wolontariuszom, 
mediom oraz włodarzom gminy – 

podsumował Henryk Miotk.
Kaszubski Bieg Lesoków był 

ósmą spośród dwunastu imprezą 
tegorocznego, VII Cyklu Kaszuby 
Biegają. Kolejny etap Największej 
Imprezy Biegowej Polski Północnej 
już w najbliższą niedzielę w Bąko-
wie (gmina Kolbudy), Tam odbędą 
się również zmagania w ramach 
cyklu Małe Kaszuby Biegają.
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Vi redzki bieg
reda | Miasto opanowane zostanie przez biegaczy. W sobotę 
startuje VI Redzki Bieg, który połączony zostanie II Redzkimi 
Biegami Dziecięcymi. 

Walka o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego 
rozpocznie się o godz 14. Bieg Główny poprzedzony 
zostanie darmowymi dmuchańcami dla dzieci. Biegacze 
wystartują ze stadionu, a następnie będą przemiesz-
czać się ulicami: Łąkową, Obwodową, Mostową, Wodo-
ciągową, Rolniczą, Olimpijską, redzkim parkiem oraz ul. 
1 Maja, aby finalnie powrócić na stadion, gdzie znajdo-
wała się będzie meta. Trasa liczy 10 km, a limit czasu na 
jej pokonanie wynosi 1,5 godz.
Aby zapewnić komfort osobom biorącym udział w Bie-
gu, odcinki prowadzące drogami publicznymi zostaną 
zabezpieczone przez funkcjonariuszy i odbędą się przy 
częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego.  
Po zakończeniu Vi Redzkiego Biegu rozpoczną się zawo-
dy dziecięce. Maluchy będą startować od godz. 15:30. Co 
10 minut będą przeprowadzane biegi dla kolejnych grup 
wiekowych, zaczynając od najmłodszych.  
Każdy z zawodników otrzyma unikalny medal, a dodatko-
wo na zakończenie zmagań między uczestnikami Biegu 
Głównego rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. 
wa
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Resovia zwycięża na Wzgórzu Wolności
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W pierwszych minutach spo-
tkania na Wzgórzu Wolności 
nieznacznie dominowali piłkarze 
gości. Na ofensywną odpowiedź 
żółto-czarnych kibice musieli 
poczekać do 10. minuty meczu. 
Wówczas znakomitą akcją z lewej 
strony boiska popisał się Maksy-
milian Hebel. Jego potężne ude-
rzenie okazało się jednak niecel-
ne. Rzeszowianie odpowiedzieli 
w trybie błyskawicznym i gdyby 
nie poprzeczka, Wejherowianie 
mogli przegrywać od 11. minuty 
0:1. W drugim kwadransie spo-
tkania częściej przy piłce utrzy-
mywali się gospodarze. Niestety 

pomimo większego posiadania 
piłki nie potrafili stworzyć sobie 
dogodnej sytuacji do pokonania 
golkipera Rzeszowian. W 40. mi-
nucie pojedynku sytuacja odwró-
ciła się na niekorzyść Wejhero-
wian. Po dośrodkowaniu w pole 
karne żółto-czarnych piłka spadła 
pod nogi jednego z Rzeszowian – 
ten przytomnie odegrał do znaj-
dującego się na 5. metrze Szymona 
Fereta. 20-letni napastnik Resovii 
uderzył pod poprzeczkę bramki 
pilnowanej przez Dawida Lele-
nia nie dając mu żadnych szans. 
W końcowych minutach pierw-
szej połowy do remisu próbował 

jeszcze doprowadzić Hebel, ale 
jego starania spełzły na niczym.

 Zanim sędzia Marcin Szczer-
bowicz dał sygnał do rozpoczęcia 
drugiej części meczu trenerzy obu 
drużyn dokonali zmian. W ekipie 
gości w miejsce Geńca na płycie 
boiska pojawił się Hajduk, zaś za 
Krykuna na placu gry zameldował 
się Adamski. Trener Łukasz Kowal-
ski w miejsce Kacpra Małolepszego 
posłał do boju najlepszego strzelca 
Gryfa – Mateusza Majewskiego. 
Boisko opuścił także Oskar Prusi-
nowski - w jego miejsce na murawie 
pojawił się Jakub Pek. Z nowych za-
wodników najlepiej wszedł w mecz 

Szymon Hajduk, który znakomi-
tym podaniem wzdłuż bramki ob-
służył Daniela Świderskiego. Były 
napastnik Widzewa Łódź dostawił 
nogę i skierował futbolówkę do 
siatki gospodarzy. Od 50. minuty 
meczu na zegarze widniał wynik 
0:2. Kolejne minuty upływały pod 
znakiem wyrównanej gry po obu 
stronach. Było tak przynajmniej 
do 63. minuty. Wtedy to sędzia 
Szczerbowicz podyktował rzut kar-
ny, który na gola zamienił Kamil 
Radulj wykazując się technicznym 
uderzeniem w środek bramki. Po 
utracie trzeciego gola trener Ko-
walski zareagował desygnując do 

gry Sikorskiego oraz Kwidzińskie-
go. Nowi zawodnicy nie zmienili 
jednak rezultatu spotkania. Mecz 
na Wzgórzu Wolności zakończył 
się zwycięstwem Resovii Rzeszów.

ii Liga | Sobotni mecz na Wzgórzu Wolności był szansą dla Wejherowian na zdobycie pierwszych trzech punktów w nowym sezonie. Niestety w meczu z wice-
liderem drugoligowych rozgrywek żółto-czarni odnieśli porażkę 0:3. Bramki dla Resovii Rzeszów zdobyli Szymon Feret, Daniel Świderski oraz Kamil Radulj.
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Mecze 
Gryfa w PPV

Mecz na stadionie przy ulicy 
Bohaterów Warszawy roz-
począł się od kilku niezłych 
akcji gości. Najpierw przed 
szansą na zdobycie bramki 
stanął Gabor, który przedarł 
się w pole karne lewą stroną 
boiska. Aktywny w pierw-
szych kilkunastu minutach 
spotkania był Filip Szewczyk. 
22-letni pomocnik najpierw 
uderzył na bramkę Gradec-
kiego sprzed pola karnego, 
a kilkadziesiąt sekund póź-
niej w ferworze walki upadł 
na 18. metrze. Sędzia Łukasz 
Karski nie zdecydował się na 
podyktowanie rzutu wolnego 
i nakazał dalszą grę. Riposta 
Pruszkowian była natych-
miastowa. W 24. minucie do-
środkowanie z rzutu rożnego 

wykorzystał Patryk Czarnow-
ski, który wbiegł na pierwszy 
słupek i głową wpakował 
piłkę do siatki. Kilkadzie-
siąt sekund później mogło 
być 2:0 dla gospodarzy, ale 
wejherowscy defensorzy 
uratowali się przed stratą 
bramki wybijając futbolówkę 
z linii bramkowej.
 
Pierwsze fragmenty drugiej 
części pojedynku rozgrywa-
nego w ramach piątej kolejki 
okazały się szczęśliwe dla 
Gryfa. W 52. minucie spotka-
nia wyrównał Maksymilian 
Hebel. Środkowy pomocnik 
Wejherowian zdobył tym 
samym swoją trzecią bramkę 
dla żółto-czarnych w obec-
nych rozgrywkach. Odpo-

wiedź gospodarzy kolejny 
raz okazała się błyskawicz-
na. W 58. minucie pojedynku 
bramkę wyprowadzającą 
Pruszkowian na prowadzenie 
zdobył lewy obrońca – Paweł 
Moskwik. Jak się okazało był 
to ostatni gol w tym meczu. 

bez PUnktów w PrUSzkowie
ii Liga | Mecze piątej serii gier zostały rozegrane w środowe popołudnie. Rywalem 
żółto-czarnych był Znicz Pruszków. Niestety wyjazd do Pruszkowa nie przysporzył punktów 
Wejherowianom. Podopieczni Łukasza Kowalskiego ulegli Zniczowi 1:2.

Znicz Pruszków : 
Gradecki – Czarnowski, 
Obst, Bochenek, Rybak, 
Zjawiński, Machalski, 
Moskwik, Drobnak, 
Baran, Pyrka

Gryf Wejherowo :
Leleń – Gęsior, 
Wojcinowicz, Sikorski, 
Majewski, Hebel, 
Goerke, Sławek, Gabor, 
Szewczyk, Małolepszy

Gryf Wejherowo :
Leleń – Gęsior, Wojcinowicz, 
Sikorski, Majewski, Hebel, 
Goerke, Sławek, Gabor, 
Szewczyk, Małolepszy

Resovia Rzeszów :
Daniel – Mikulec, Kubowicz, 
Domoń, Radulj, Płatek, 
Krykuń, Geniec, Zalepa, 
Świderski, Feret

Puchar PoLSki | We wtorek rozlosowano pary 1/32 Pucharu Polski. Rywalem Gryfa Wejherowo 
będzie Lechia Gdańsk. Mecz zostanie rozegrany na Wzgórzu Wolności.

Lechia Gdańsk rywalem 
Gryfa w Pucharze Polski!

Losowanie par 1/32 Totolotek 
Pucharu Polski rozpoczęło się 20 
sierpnia - punktualnie o godzi-

nie 12.00 w siedzibie Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Rywalem 
Gryfa Wejherowo okazała się 

Lechia Gdańsk. Zespół prowa-
dzony przez Piotra Stokowca jest 
tryumfatorem ostatniej edycji 
rozgrywek. W finale rozegra-
nym w maju na Stadionie Na-
rodowym gdańska Lechia poko-
nała Jagiellonię Białystok 1:0 po 
bramce Artura Sobiecha. 

Gryf Wejherowo awansował do 
kolejnej rundy Pucharu Polski 
po zwycięstwie z trzecioligową 
Siarką Tarnobrzeg. W meczu 
rozgrywanym w ramach rundy 
wstępnej Wejherowianie  zwycię-
żyli 3:2. Bramki dla żółto-czar-
nych zdobyli Mateusz Majewski 
oraz Maksymilian Hebel. Spo-
tkanie z Lechią Gdańsk zostanie 
rozegrane na Wzgórzu Wolno-
ści. Mecze 1/32 finału odbędą się 
w dniach 24-26 września.
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