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Pieniądze są!
Na co je  w ydać?

Rozpoczyna się głosowanie na 
projekty zgłoszone do Budże-
tów Obywatelskich w Wejhero-
wie i w Rumi. O tym, na co zosta-
ną wydane publiczne pieniądze, 
zdecydują sami mieszkańcy. 
A na jakie projekty można od-
dawać w tym roku głosy i kiedy 
poznamy wyniki? 

str. 2-3
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O zmianę skutecznie wspólnie wnioskowali miesz-
kańcy ulicy i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 6 wraz radnymi miejskimi Piotrem Bochińskim 
i Wojciechem Kozłowskim.
Dotychczas na tej wąskiej ulicy często był 
problem z mijaniem się samochodów jadących 

z przeciwnych kierunków. Dochodziło do nerwo-
wych i niebezpiecznych sytuacji. Do tego kierow-
cy parkowali w różnych niewłaściwych miejscach, 
blokując innym wyjazd z posesji lub zakłócając 
przejazd ulicą. Na ul. Śmiechowskiej, zwłaszcza 
w godzinach porannych, panuje duży ruch samo-
chodowy i wiele dzieci zmierza do szkoły.
- Zmiana organizacji ruchu pozwoli na upłynnie-
nie ruchu na ulicy. Ważnym jej elementem jest 
jasne wyznaczenie miejsc do parkowania bez 
zakłócania ruchu. Ta zmiana razem z poszerze-
niem parkingu na terenie szkoły w roku ubiegłym 
oraz uruchomieniem ronda w ulicach Sikorskiego 
/ 12 Marca znacząco wpłynie na bezpieczeństwo 
dzieci i mieszkańców tej ulicy – podkreśla Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
- Od wiosny nasiliły się głosy mieszkańców 
i właścicieli pojazdów, wnioskujące o ruch 
jednokierunkowy z wjazdem od ul. Wniebowstą-
pienia, który uporządkowałby przejazd, a także 
parkowanie na ul. Śmiechowskiej. Obawy miesz-

kańców wzmaga kończąca się budowa pobliskie-
go kompleksu budynków sądu i spodziewany 
wzmożony ruch samochodowy. - wyjaśnia radny 
Piotr Bochiński - Również Rada Rodziców SP6 
włączyła się do tej inicjatywy, mając na względzie 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do 
szkoły. Mieszkańcy zwrócili się do radnych swoje-
go okręgu o pomoc.
- Oczekiwanie wprowadzenia ruchu jednokierun-
kowego wyraziło prawie 70 mieszkańców z blo-
ków Spółdzielni Mieszkaniowej, czterech wspól-
not mieszkaniowych, domków jednorodzinnych 
oraz jednogłośnie Rada Rodziców SP 6. – dodaje 
radny Wojciech Kozłowski – Razem z radnym 
Piotrem Bochińskim przygotowaliśmy i złożyli-
śmy w imieniu mieszkańców oficjalny wniosek 
do Prezydenta Miasta, który następnie zgodnie 
z kompetencjami został przekazany do Starosty 
Wejherowskiego. Dziękujemy za jego pozytywne 
rozpatrzenie. To zmiana będzie korzystna dla 
mieszkańców.  /raf/

Ulicą śmiechowską pojedziesz tylko w jednym kierUnkU
wejherowo | od poniedziałku, 2 września zmieniła się organizacja ruchu na ul. śmiechowskiej – obecnie jest ona jednokierunkowa z wjazdem 
od ul. wniebowstąpienia. ma to poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu.

fot. Rafał Korbut

Rozpoczynają walkę o głosy
Rumia | W najbliższy poniedziałek (9 września) rozpocznie się dwutygodniowe głosowanie, podczas którego mieszkańcy Rumi wybiorą najlepsze 
spośród 43 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 26 września w trakcie uroczystej gali. 

wciąż aktywni

Rumska komisja do spraw Bu-
dżetu Obywatelskiego w tym 
roku pozytywnie zweryfikowała 
aż 43 projekty, czyli o 13 więcej 
niż podczas zeszłorocznej edycji. 
Wśród nich jest 21 pomysłów in-
westycyjnych oraz 22 koncepcje 
o charakterze prospołecznym. Są 
to między innymi: cykl koncer-
tów, kurs samoobrony, warsztaty 
dla dzieci, budowa ogólnodostęp-
nego parkingu, stworzenie ścież-
ki sensorycznej oraz renowacja 
schronu na Górze Markowca. 

jak głosować?

Każdy mieszkaniec Rumi, bez 
względu na wiek, może zagłoso-
wać w Budżecie Obywatelskim. 
Aby to zrobić, należy wejść na 
stronę internetową: rumia.budze-
t-obywatelski.org, następnie klik-
nąć „Głosuj”, wybrać po jednym 
projekcie inwestycyjnym i prospo-
łecznym, wypełnić niezbędne pola 
(peSel oraz imiona rodziców), 
a na koniec zatwierdzić głos po-
przez bezpłatny system SMS. 

Osoby, które nie mają dostępu 
do internetu bądź elektronicz-
ny formularz sprawia im pewne 
trudności, mogą oddać głos w tra-
dycyjnej formie, poprzez kartę 
papierową. Druki będą dostępne 
w urzędzie miasta, MDK-u, Stacji 
Kultura, Domu Kultury Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Janowo oraz 
w mobilnych punktach. 

Głosowanie rozpocznie się 9 
września, a zakończy 23 września.

zmieniona formUła

przypominamy, że w tego-

rocznym regulaminie Budżetu 
Obywatelskiego wprowadzone 
zostały znaczące zmiany, a naj-
większe z nich dotyczą projektów 
inwestycyjnych. Ze względu na 
rosnące ceny robót i materia-
łów budowlanych maksymalna 
wartość tych projektów została 
zwiększona z 250 do 300 tysięcy 
złotych. ponadto w szczególnych 
przypadkach może zostać wydłu-
żony ostateczny termin realizacji 
zadań z 12 do 24 miesięcy.

Istotną zmianą jest również 
ograniczenie liczby inwestycji re-
alizowanych na terenie placówek 
edukacyjnych do jednej rocznie. 
Oznacza to, że podczas każdej 
edycji Budżetu Obywatelskiego 
do realizacji zostanie przeznaczo-
ny tylko ten projekt szkolny, któ-
ry uzyska najwięcej głosów. po-
nadto placówka edukacyjna, na 
której terenie został zrealizowany 
zwycięski projekt, będzie mogła 
zaproponować kolejną koncepcję 
dopiero po upływie 2 lat.

BUdżet w liczBach

Rumski Budżet Obywatelski zo-
stał wprowadzony w 2015 roku i od 
tego czasu cieszy się niesłabnącym

zainteresowaniem mieszkańców. 
W tym roku głosowanie zostanie 
przeprowadzone już po raz piąty.

Do tej pory mieszkańcy wybrali 
do realizacji łącznie 58 projektów 
prospołecznych i inwestycyjnych. 
Rekordową liczbę 1698 głosów 
zdobył projekt prospołeczny zgło-
szony do Budżetu Obywatelskiego 
2018 – zakup defibrylatorów AeD 
dla pływalni i hali MOSiR. Nato-
miast edycja 2017 była rekordowa 
pod względem zainteresowania – 
wówczas zagłosowało 7370 osób. 

Ze statystyk wynika, że inicjatywa 
cieszy się największym zaintereso-
waniem wśród osób od 26. do 49. 
roku życia, zwłaszcza wśród kobiet. 
Większa liczba głosów (łącznie) 
oddawana jest na projekty inwesty-
cyjne – takie też zgłaszane są czę-
ściej do programu. Wyjątkiem jest 
edycja 2020, w której zgłoszono 
więcej koncepcji prospołecznych.

na co zagłosować?

Lista projektów inwestycyjnych 
zakwalifikowanych do głosowa-
nia w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Rumi w roku 2020:

002 - Fontanna pływająca •	
w parku Starowiejskim

003 - Remont nawierzchni •	
jezdni ul. Wejhera w Rumi wraz 
z budową kanalizacji deszczowej

004 - parking ogólnodostęp-•	
ny przy zbiegu ulic Katowickiej 
i Gdańskiej

008 II eTAp - Kompleks •	
sportowo-rekreacyjny na skrzy-
żowaniu ul. Kostki Napierskie-
go i Kilińskiego - Wybudowanie 
placu zabaw wraz z ogrodzeniem 
i oświetleniem w roku 2020

009 - Inteligentny system ak-•	
tywnych przejść dla pieszych 
w najbliższym otoczeniu Szko-
ły podstawowej nr 6, na ulicach 
Żwirki i Wigury oraz Ceynowy

010 - Oaza zdrowia - Tężnia •	
solankowa przy ul. Różanej

012 - Boisko do gry w bule, •	
czyli buldrom dla wszystkich 
mieszkańców przy ul. Sędzickiego 
(dz. nr 35/6 obr.9) w Rumi

014 - Chodnik wraz ze ścieżką •	
rowerową przy ul. pomorskiej

018 - plac zabaw „Akademia •	
odkrywców” przy Szkole podsta-
wowej Nr 7 w Rumi

021 - Błonia Janowskie, na zdro-•	
wie - etap I - 022 - II etap ścieżki ro-
werowej wzdłuż ulicy Dębogórskiej 
od Ronda Kaczyńskiego do granicy 
miasta z Gminą Kosakowo

023 - plac do ćwiczeń gimna-•	
stycznych i siłowych (Street Wor-
kout) na Wzgórzu Markowca

027 - Ścieżka sensoryczna - •	
Wielozmysłowy tor przeszkód 
- dla oddziałów przedszkolnych 
i klas I-III w Szkole podstawowej 
Nr 6 z oddziałami integracyjnymi

028 - Skatepark-Bowl przy ul. •	
Sędzickiego/Fredry

030 - Rewitalizacja parku przy •	
ul. Chełmińskiej

032 - Toaleta publiczna w par-•	
ku Starowiejskim

034 - Rewitalizacja terenu zie-•	
lonego przy Zagórskiej Strudze 
wraz z przebudową układu dro-
gowego.

035 - parking rowerowy przy •	
Szkole podstawowej Nr 1 w Rumi 
- okolicy Targowiska Miejskiego 
w Rumi

037 - Skansen fortyfikacji na •	
Górze Markowca - etap I - 041 - 
Oświetlenie 15 przejść dla pieszych

043 - Rewitalizacja placu •	

Kaszubskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Biblioteki Ka-
szubskiej - I eTAp

Lista projektów prospołecznych 
zakwalifikowanych do głosowa-
nia w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Rumi w roku 2020:

001 - Sterylizacje i kastracje •	
zwierząt właścicielskich

005 - Szybka rehabilitacja po-•	
urazowa dla Rumian aktywnych 
zawodowo oraz dzieci i młodzieży 
posiadającej kartę sportowca

006 - Stacja Jazzik•	
013 - Aktywni po 60-tce•	
015 - Kids Design - warsztaty •	

projektowe z nauką języka angiel-
skiego dla dzieci w wieku 6-14 lat

017 przez ruch do zdrowia od •	
juniora do seniora

 019 - Dla każdego własny ka-•	
wałek raju

020 - Rowerem przez Rumię•	
024 - Kurs samoobrony dla •	

kobiet
025 pies w Rumi - Dystrybuto-•	

ry bezpłatnych woreczków na psie 
odchody

026 - Warsztat młodego kon-•	
struktora

029 - „Świadkowie historii” - •	
drugi sezon serialu dokumental-
nego „Śladami dawnej Rumi”

031 - Razem solidarnie kręci-•	
my nogami - rodzinny festyn ro-
werowy wraz z rajdem

036 - Wyposażenie karetki sta-•	
cjonującej w Rumi w urządzenie 
do automatycznej kompresji klatki 
piersiowej „lucas”

039 - Kampania informacyjna •	
na temat zanieczyszczenia powie-
trza i opalania pieców domowych 
trującymi substancjami

042 - Zielona Rumia•	
044 - Taneczne Ferie bez nudy •	

dla dzieci i młodzieży
045 - Mieszkasz w Rumi? To •	

Tańcz!
046 - K.l.A.S.A - Kształcenie •	

ludzi Asertywnych, Samoświado-
mych i Ambitnych - III eDYCJA

048 - Rodzinne gry terenowe – •	
cykl imprez na orientację dla dzie-
ci i dorosłych

049 - Kreatywni Młodzi Ru-•	
mianie- zajęcia warsztatowe z ję-
zyka angielskiego dla uczniów 
szkół podstawowych

050 - Kurs samoobrony dla •	
każdego
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Zmiany dotyczą sześciu linii 
autobusowych. Chodzi zarówno 
o częstotliwość i godziny kur-
sowania pojazdów komunikacji 
miejskiej, jak również o nowe 
przystanki i zmiany tras. 

linia nr 1 - wprowadzone zo-
stają korekty wszystkich wie-
czornych i wybranych poran-
nych odjazdów, dla polepszenia 
koordynacji z linią nr 5.

linia nr 4 - funkcjonowanie tej 
linii wydłużono do ok. godz. 20. 
Autobusy będą kursowały co ok. 
80 minut.

linia nr 5 - w godzinach tzw. 
szczytu w dni powszednie oraz 
w soboty, niedziele i święta – 
między godz.10.30 a 17, zwięk-
szona zostanie częstotliwość 

kursowania autobusów co ok. 
40 minut. Do trasy w kierunku 
szpitala zostanie dodany nowy 
przystanek przy ul. Nadrzecznej.

linia nr 12 - autobusy będą 
kursowały na trasie: Gowino 
Brzozowa-Wejherowo Dwo-
rzec pKp. Wprowadzony zostaje 
60-minutowy takt zapewniając 
dojazd do Wejherowa na pełne 
godziny i odwóz po pełnych go-
dzinach do Wejherowa.

linia nr 13 - poranny kurs 
o godz. 7.27 z przystanku Go-
ścicino Fabryczna (na żądanie) 
do Bolszewa zostanie skrócony 
do przystanku Gościcino Szkoła. 
Nie będą wykonywane popo-
łudniowe kursy z Bolszewa do 
Gościcina.

linia nr 14 - będzie funkcjo-
nowała na nowej trasie: Bolsze-
wo leszczynowa – Orle Szkoła 
z większą liczbą kursów. linia 
będzie funkcjonowała w dni po-

wszednie w godzinach szczytu 
porannego i popołudniowego. 
Do linii nr 14 wprowadzono 
nowe przystanki.

/raf/

Zmiany w komunikacji miejskiej
WejheRoWo | Uwaga pasażerowie! Od poniedziałku 2 września, wraz z z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zmieniły się 
rozkłady i trasy niektórych linii.
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narodowe czytanie
wejherowo | polskie nowele będą lekturą pod-
czas narodowego czytania 2019.

W najbliższą sobotę 7 września br. o godz. 15.00 na pl. 
Jakuba Wejhera w Wejherowie  będzie okazja obejrzeć 
i posłuchać, jak w ramach Narodowego Czytania polskie 
nowele czytają samorządowcy - zastępcy prezydenta mia-
sta Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz. Wystąpią 
również aktorzy Bibliotecznej Grupy Teatralnej „Errata” 
i aktorzy Stowarzyszenia WUTW „Srebrna Nitka”.
W stolicy powiatu odbędzie się czytanie „Katarynki” Bole-
sława Prusa” i „Dobrej pani” – Elizy Orzeszkowej. Te dwie 
nowele wybrał prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt spośród ośmiu, jakie zaproponowała do Narodowe-
go Czytania w tym roku Para Prezydencka. 
Jak informuje Ewelina Magdziarczyk-Plebanek - dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej a jednocześnie reżyser 
spektaklu i organizator widowiska, wybór padł na te dwie 
lektury, gdyż łączy je motyw dziecka z fragmentami mocno 
chwytającymi za serce. Dodajmy, że utwory stanowiące 
każdego roku temat Narodowego Czytania, są dziełami na 
trwałe wpisanymi w historię polskiej literatury i czytane są 
w ponad 3 tysiącach miejsc na całym świecie.
/raf/

Wszystko w rękach mieszkańców
WejheRoWo | Rozpoczyna się kolejny etap Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Jeden z najważniejszych, ponieważ to czas, kiedy miesz-
kańcy wybiorą konkretne projekty do realizacji. A zatem – czas na głosowanie!

Od 9 do 23 września mieszkań-
cy Wejherowa będą mogli głoso-
wać na projekty zgłoszone w ra-
mach tegorocznej piątej edycji 
Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego. Wśród 20 projek-
tów - 10 to projekty inwestycyjne, 
a 10 – nieinwestycyje.

W tegorocznej edycji, na reali-
zację Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego miasto przezna-
czyło 1 mln zł – 900 tys. zł na 
projekty inwestycyjne i 100 tys. zł 
na nieinwestycyjne. Maksymalna 
wartość zgłoszonego projektu in-
westycyjnego nie mogła przekro-
czyć kwoty 200 tys. zł, a projektu 
nieinwestycyjnego – 10 tys. zł.

- Zachęcam mieszkańców do 
głosowania na wybrane przez 
siebie projekty – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - To wyłącznie od państwa 
zależy, które inicjatywy zostaną 
zrealizowane, dlatego tak ważny 
jest państwa głos. 

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa przypo-
mina, że każdy mieszkaniec, który 
do dnia 31.12.2019 r. ukończy 16 
lat, może oddać dwa głosy: jeden 
na projekt inwestycyjny i jeden na 
projekt nieinwestycyjny. Głosowa-
nie, podobnie jak w poprzednich 
edycjach, będzie odbywało się 
elektronicznie na stronie interne-
towej miasta, a także papierowo 
w wybranych punktach miasta, 
czyli: w wejherowskim Ratuszu, 
w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 
Marca 195, w Filharmonii Ka-
szubskiej, w Szkole podstawowej 
nr 9 os. 1000 lecia pp 15, w Szkole 
podstawowej nr 5, w Miejskiej Bi-
bliotece publicznej oraz na Krytej 
pływalni przy Sp 8.

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta i ekspert w zakresie bu-
dżetu obywatelskiego Wojciech 
Kozłowski podkreśla:

- W dotychczasowych czterech 
edycjach Wejherowski Budżet 

Obywatelski cieszył się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. 
Zostało złożonych dużo wnio-
sków, a frekwencja podczas gło-
sowania była wysoka, wyższa niż 
np. w Trójmieście. Myślę, że wej-
herowianie widzą po prostu 28 
zrealizowanych projektów, które 
sami wybrali i doceniają pozy-
tywne efekty budżetu obywatel-
skiego oraz korzyści z niego pły-
nące. Zapraszamy po raz kolejny 
na glosowanie!

Więcej informacji - na stronie: 
www.wejherowo.pl/budzetoby-
watelski.

/raf/

na co zagłosować?
Lista projektów inwestycyjnych 

zakwalifikowanych do głosowa-
nia w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Wejherowa w roku 2019:

O00001 - Budowa boiska do •	
piłki nożnej przy Osiedlu Dzię-

cielskiego. 
O00002 - „Wejherek” - od •	

przedszkola do seniora. 
O00004 - Budowa boiska do •	

piłki nożnej II etap na os. Suchar-
skiego plac im. Ryszarda Jakubka. 

O00007 - Rusz serce – ratuj ży-•	
cie, defibrylator w każdej szkole. 

O00009 - Bezpieczne miasto – •	
sprzęt dla Ochotniczej Straży po-
żarnej w Wejherowie. 

O00011 - Modernizacja boiska •	
przy ul. Granicznej. 

O00012 - „Rowerowe mia-•	
steczko” - budowa wiaty rowero-
wej wraz z częściowym zagospo-
darowaniem terenu obejmującym 
stacjonarne miasteczko ruchu 
drogowego wraz z kreatywną stre-
fą gier podwórkowych przy Szkole 

podstawowej nr 11 im. Teodora 
Bolduana w Wejherowie. 

O00013 - Modernizacja na-•	
wierzchni ul. Sikorskiego. 

O00017 - Rekreacja w Sp 6•	
O00019 przenośne nagłośnie-•	

nie na Kalwarii Wejherowskiej 
(odcinek Droga Krzyżowa). 

Lista projektów nieinwestycyj-
nych zakwalifikowanych do głoso-
wania w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Wejherowa w roku 2019:

O00003 - „Szkoła łączy po-•	
kolenia” – Festyn Szkoły podsta-
wowej nr 9 z okazji 50 rocznicy 
powstania budynku na Osiedlu 
1000 lecia pp 15. 

O00005 - Dziecięca Wejhe-•	
rowska liga piłki Nożnej – WlpN 

Kids 2020. 
O00006 - „UMIeM pŁYWAĆ” •	

- Nauka pływania dla dzieci i mło-
dzieży w wieku 7-15 lat mieszkają-
cych w Wejherowie. 

O00008 - Srebrna Nitka roz-•	
plata wspomnienia wejherowian. 

O00010 - Warsztaty integracyj-•	
no rozwojowe na os. Sucharskiego. 

O00014 - pierwsza pomoc dla •	
każdego.

O00015 - Międzynarodowy •	
Turniej Koszykówki Młodzików – 
Wejher Cup 2020. 

O00016 - Otwarte Biegi prze-•	
łajowe/Nordic Walking – VI Me-
moriał im. Macieja Kanteckiego. 

O00018 - Spichlerz Sztuki 2020.•	
O00020 - Rodzinne z bajkami •	

zgrywanie.
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Zbudują niezwykły plac zabaw, 
a miasto nie wyda ani złotówki
Rumia | Od 2017 roku na terenie całego kraju powstało zaledwie 40 Podwórek Talentów Nivea – nowoczesnych obiektów edukacyjno-rekreacyjnych o wartości 
ćwierć miliona złotych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Rumi takie „podwórko” wkrótce stanie również w parku Starowiejskim, przy MDK-u. 

wszystkie ręce
na pokład

Aby wygrać taki obiekt, trzeba 

było się znaleźć w ścisłej czo-
łówce ogólnopolskiego głosowa-
nia, które trwało od 22 kwietnia 
do 20 czerwca. Rumia zakwali-

fikowana została do kategorii 
miejscowości liczących od 20 do 
60 tysięcy mieszkańców. Każda 
zarejestrowana osoba mogła od-

dać jeden głos dziennie. 
Dzięki wyjątkowej mobilizacji 

lokalnej społeczności – w tym 
nauczycieli, radnych, urzęd-
ników i całych rodzin – Rumi 
udało się zgromadzić aż 42 225 
głosów, co uplasowało miasto na 
trzecim spośród pięciu miejsc 
na podium, które mają zagwa-
rantowaną budowę podwórka 
Talentów Nivea, czyli inwestycji 
o wartości około 250 tysięcy zło-
tych, w pełni finansowej przez 
producenta kosmetyków.

naUka poprzez 
zaBawę

W obrębie tego wyjątkowe-
go placu zabaw powstaną m.in. 
huśtawka w kształcie bocianiego 
gniazda, gra twister, ścianka wspi-
naczkowa, piaskownica naukowa, 
mini-planetarium, muzyczne ta-
blice z bębnami czy scenka teatral-
na. W trzech różnych strefach (na-
ukowej, artystycznej i sportowej) 
dzieci będą mogły kształtować 
poprzez zabawę swoją sprawność, 

wiedzę oraz wyobraźnię.
– Otrzymaliśmy już wszystkie 

uzgodnienia potrzebne do bu-
dowy wygranego przez nas „po-
dwórka” i właśnie ruszyły prace. 
Wkrótce zaprosimy wszystkich 
na wielkie otwarcie, a w szcze-
gólności tych, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę do jego powsta-
nia – zapowiada Ariel Sinicki, 
przewodniczący rady miejskiej.

praca wre

Obecnie demontowane są 
urządzenia dotychczasowego 
placu zabaw, a teren jest przy-
gotowywany pod instalację no-
wego sprzętu. Część zdemon-
towanych urządzeń niestety nie 
nadawała się do dalszego użyt-
ku, natomiast pozostały sprzęt, 
którego stan na to pozwala, za-
sili istniejące place zabaw.

podwórko Talentów zostanie 
oddane do dyspozycji mieszkań-
ców najprawdopodobniej jeszcze 
we wrześniu.
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Burmistrz Miasta Rumi
 ogłasza nabór na wolne 

stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Rumi
Podinspektor lub inspektor w Referacie Partner-
stwa Publiczno-Prywatnego Wydziału Rozwoju 
Miasta, w pełnym wymiarze czasu pracy.
szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostęp-
na jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi 
oraz w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/

OgłOszenie 268/2019/DB

OgłOszenie 269/2019/DB

INFORMACJA

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

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w We-
jherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach interne-
towych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.
bip.gov.pl zamieszczono, przez okres 21 dni, 
wykaz nieruchomości nr Xi/2019, stanowiących 
własność skarbu Państwa, położonych w Redzie 
i gminie szemud, przeznaczonych do zbycia. 

Wykaz wywieszono w dniu 6 września 2019 r.
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O oświacie i... przedszkolnych 
zakładnikach
WejheRoWo | Wynagrodzenia dla nauczycieli oraz uchylenie uchwały powołującej do funkcjono-
wania Przedszkole Samorządowe nr 1 na Os. Państwa Polskiego – to najistotniejsze sprawy, które 
były tematem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa.

Nie zabrakło emocji podczas 
omawiania tych tematów. Nad-
zwyczajna sesja została zwołana 
tuż przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego i poświęcona była 
sprawom związanym z oświatą. 

- podczas sesji podjęliśmy pa-
kiet uchwał związanych właśnie 
z oświatą - wyjaśnia Jacek Gaf-
ka, przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa. - Wśród nich znalazły 
się także te dotyczące przedszkoli.  

W Wejherowie od 1 września 
będzie funkcjonować nowe przed-
szkole samorządowe „Wesoła 
Ósemka”. przypomnijmy, że po-
czątkowo przedszkole samorządo-
we miało powstać w budynku na 
Osiedlu 1000-lecia pp 7, czyli tam, 
gdzie do tej pory funkcjonowało 
niepubliczne przedszkole „przy-
goda”. Miasto wypowiedziało wła-
ścicielce umowę na użytkowanie 
budynku (należącego do miasta) 
z końcem czerwca, ale ta nie zgo-
dziła się na opuszczenie lokalu 
twierdząc, że ma prawo do niego 

na podstawie ustnej umowy z pre-
zydentem miasta. Niektórzy radni 
nie przebierali w słowach dyskutu-
jąc o tej sytuacji.

- Budynek jest okupowany, 
a dzieci są zakładnikami! - mó-
wił podczas sesji radny Wojciech 

Kozłowski. - Nie mamy więc 
możliwości przejęcia budynku 
i prowadzenia tam (tak jak było to 
planowane) przedszkola samorzą-
dowego, publicznego. 

Radni podjęli zatem decyzję 
o unieważnieniu wcześniejszej 

uchwały, na mocy której powołane 
został przedszkole samorządowe  
na Osiedlu 1000-lecia pp. Było to 
konieczne, gdyż w przeciwnym 
wypadku należałoby od 1 września 
2019 r. zatrudnić pracowników 
w niedziałającym na razie przed-
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szkolu Samorządowym nr 1 i prze-
kazać placówce majątek, którego 
dziś fizycznie przekazać się nie da.

Wejherowscy samorządowcy 
podkreślają, że decyzja o rezy-
gnacji z uruchomienia przedszko-
la jest tymczasowa i w momencie, 
gdy tylko będzie taka możliwość, 
przedszkole rozpocznie działal-
ność w terminie późniejszym. 
Obecnie dzieci zostały rozloko-
wane w innych placówkach.

- Zapewniam, że jak tylko budy-
nek wróci do miasta, to publiczne 
przedszkole Samorządowe nr 1 
imienia Zaczarowanego Ołów-
ka na Osiedlu 1000.lecia państwa 
polskiego 7 zostanie uruchomio-
ne. Obecnie trwa proces sądowy 
w sprawie zwrotu budynku. – pod-
kreśla Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta ds. społecznych 
- Urząd Miejski ma obowiązek re-
alizować politykę Rządu polegającą 
na zapewnieniu możliwie najwięk-
szej liczby tanich miejsc w przed-
szkolach publicznych, dlatego nie-
zwłocznie podjął działania w celu 
jak najszybszego i zgodnego z pra-
wem wyegzekwowania obowiązku 
opuszczenia miejskiego budynku 
przez podmiot reprezentowany 
przez panią Alicję Ratajczak, który 
zajmuje go bezprawnie.

Od września rozpoczyna na-
tomiast działalność przedszkole 
samorządowe „Wesoła Ósemka” 
przy Szkole podstawowej nr 8. 

podczas sesji przegłosowano 
też uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach samorządowych 
prowadzonych przez Gminę Mia-
sta Wejherowa. Ustalono, że 5 
pierwszych godzin pobytu dzie-
ci w przedszkolach publicznych 
będzie za darmo, a każda kolejna 
godzina za 1 zł.

Oprócz spraw dotyczących 
przedszkoli radni podjęli uchwa-
ły dotyczące wynagrodzeń dla 
nauczycieli (ustalono minimalny 
dodatek za wychowawstwo klasy 
w wysokości 300 zł w szkołach 
i przedszkolach publicznych. po-
nadto ustalono dodatek motywa-
cyjny, który może zostać przyzna-
ny: dyrektorom szkół publicznych 
w  wysokości 200 - 1200 zł, dyrek-
torom przedszkoli publicznych 
w wysokości 100-1000 zł).

- Dostosowujemy przepisy do 
zmian wprowadzonych przez rząd 
– wyjaśnia Jacek Gafka. - Niestety 
za tymi zmianami centralnymi nie 
idzie finansowanie, które powinno 
być zapewnione przez rząd. Wciąż 
jednak mamy nadzieję, że w nie-
długim czasie nastąpi podwyższe-
nie subwencji oświatowej. Dodam, 
że tylko w tym roku z budżetu mia-
sta musieliśmy dopłacić do oświaty 
aż 27 mln zł! Za te pieniądze można 
by wykonać wiele innych rzeczy.

/raf/

Gm. WejheRoWo | Współpraca gmin Wejherowo i Inowrocław wciąż się rozwija. Niedawno 
przedstawiciele gm. Wejherowo zostali zaproszeni na wizytę do Łojewa.

Coraz lepsza współpraca 
między gminami
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Kilka dni temu, na zaproszenie 
wójta gminy Inowrocław Tade-
usza Kacprzaka, przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych rad-
ny Wojciech Kuziel uczestniczył 
w wydarzeniu pod nazwą ,,po-
żegnanie lata w Gminie Inowro-
cław”. Impreza odbyła się w miej-
scowości Łojewo przy Centrum 
Integracji Społecznej. Jednym 
z punktów programu było podsu-
mowanie I Ogólnopolskiego ple-
neru Malarskiego pn. ,,Dziedzic-

two Kujaw Zachodnich”, podczas 
którego utrwalono na płótnie 
piękno pejzażu oraz obrzędów 
i zwyczajów Kujaw. W trakcie 
pleneru powstały również por-
trety Stanisława przybyszewskie-
go i jego bliskich. Komisarzem 
pleneru była dyrektor Biblioteki 
i Centrum Kultury Gminy Wej-
herowo Natasza Sobczak. W im-
prezie uczestniczyli artyści z całej 
polski i Ukrainy. Wśród malarzy 
byli członkowie Stowarzyszenia 

Artystów Kaszubskich. 
podczas zwiedzania gminy 

z wójtem Tadeuszem Kacprza-
kiem oraz pracownikami Cen-
trum Integracji Społecznej Mał-
gorzatą Znyk i Waldemarem 
Zielińskim poruszono kwestie 
różnych kierunków współpracy 
obu gmin. Wizyta jest kolejnym 
dowodem owocnej i intensyw-
nie rozwijającej się współpracy 
z partnerską gminą Inowrocław.

/UGW/

PoWiaT | Nowe tablice upamiętniające starostę morskiego oraz 
pierwszego sekretarza starostwa wejherowskiego uroczyście 
odsłonięto podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego.

Odsłonięto nowe 
tablice pamiątkowe

przy wejściu do budynku Staro-
stwa powiatowego w Wejherowie 
zawieszono dwie nowe tablice. 
Zastąpiły one te, które wisiały tu 
od lat. Jak tłumaczą przedstawi-
ciele władz powiatu, ich wymiana 
była konieczna, ponieważ te stare 
były już mocno zniszczone. 

Odnowione tablice upamiętnia-
ją Starostę Morskiego Antoniego 
potockiego, który został zamor-
dowany w lasach piaśnickich je-
sienią 1939 r. , a także pierwszego 
sekretarza starostwa w Wejhero-
wie - Augustyna Westphala.

/raf/

Ogłoszono nabór wnio-
sków na dofinansowanie 
instalacji fotowoltaicznych 
na nieruchomościach nale-
żących do osób fizycznych. 
Dofinansowanie obejmuje 
przedsięwzięcia polegają-
ce na zakupie i montażu 
mikroinstalacji fotowolta-
icznych o zainstalowanej 
mocy elektrycznej od 2 
kW do 10 kW, służących 
na potrzeby istniejących 
budynków mieszkalnych.
Nabór prowadzony jest 
w ramach programu 
priorytetowego „Mój 
prąd”. W programie 
przyjęto centralny system 
przyjmowania wniosków 
o dofinansowanie. Nabór 
wniosków trwa do 20 
grudnia 2019 r. lub do 
wyczerpania środków.
Wszelkie szczegóły na 
temat programu dostępne 
są w Narodowym Fundu-
szu  Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, ul. Kon-
struktorska 1, tel. 22 45 
90 387, mojprad@nfosigw.
gov.pl , nfosigw.gov.pl. 
/raf/
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lao che zagra na 
open arts festival
wejherowo | lao che, oxyal, eltimase i wredrock 
wystąpią już w najbliższą w sobotę w wejherowie 
podczas tegorocznej edycji open arts festival-u.

Open Arts Festival jest to coroczny festiwal muzyki 
organizowany na początku września w Wejherowie. 
Koncert odbywa się na terenie polany przy wejhe-
rowskim Amfiteatrze, a cała impreza ma charakter 
„muzycznego pikniku”.
Na zakończenie imprezy występuje zaproszona gwiaz-
da. W dotychczasowych edycjach zagrały: Armia, Róże 
Europy, Turbo, Mech, Myslovitz, TSA, Lao Che, Hunter, 
Flapjack,Lipali, Closterkeller, Illusion, Happysad, Lu-
xtorpeda, Smolik/Kev Fox, Coma.
Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców miasta Wejherowa, Trójmiasta i okolic.
Tegoroczna edycja Open Arts Festival rozpocznie się 
w sobotę o godz. 17.00. 
Gwiazdą wieczoru w tym roku jest Lao Che. To polski 
crossoverowy zespół muzyczny, założony przez byłych 
członków zespołu Koli w 1999 roku, w Płocku. Pierw-
szą płytę wydali natomiast 3 lata później, w 2002 
roku. Nazwa zespołu pochodzi od Lao Che („Starego 
Che”), jednej z drugoplanowych postaci filmu Indiana 
Jones i Świątynia Zagłady. W tym roku zespół świętuje 
20-lecie działalności. Muzycy mają na swoim koncie 
już kilka płyt, ale dotychczas największym komercyj-
nym sukcesem grupy był trzeci album, zatytułowany 
Gospel, który ukazał się 22 lutego 2008 roku. Album 
uzyskał status platynowej płyty za sprzedaż ponad 
30 tys. egzemplarzy, a piosenki pochodzące z niego 
uzyskały wysokie notowania na liście Radiowej Trójki 
(Hydropiekłowstąpienie, Czarne kowboje). Teraz Lao 
Che wystąpi przed wejherowską publicznością. Zapra-
szamy, wstęp na Open Arts Festival jest wolny.
/raf/
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5-lecie Stacji Kultura 
z Hanną Śleszyńską
Rumia | Rumska biblioteka, która zdobyła tytuł najpiękniejszej na świecie, obchodzi w tym roku 5. 
urodziny. Z tej okazji w jej murach wystąpi słynna aktorka i wokalistka – Hanna Śleszyńska. Wstęp na recital 
jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki. 

to jUż tradycja

Do tej pory w ramach urodzi-
nowych wydarzeń Stacji Kultu-
ra występowali m.in. śpiewacy 
i tancerze flamenco, góralscy 
jazzmani „Vołosi” oraz przebojo-
wi śpiewacy operowi „Tre Voci”. 

Na piąte urodziny rumska bi-
blioteka także przygotowała kul-
turalną perełkę.

W środę 11 września o godz. 
18:30 w Stacji Kultura (ul. Sta-
rowiejska 2) wystąpi Hanna 
Śleszyńska. podczas koncertu 
będzie można usłyszeć wielkie 

hity musicalowe z repertuaru 
lizy Minnelli – „New York, New 
York” oraz „Mein Herr”, piosenki 
ze spektaklu „Criminale Tango”, 
dzieła Bertolda Brechta, a także 
utwory z tekstami Adama No-
waka, Wojciecha Młynarskiego, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego, Jonasza Kofty i Andrzeja 
Waligórskiego.

kto pierwszy,
ten lepszy

Wstęp, jak zwykle, jest bez-
płatny. Obowiązują jednak wej-
ściówki, których pula jest ogra-
niczona. Bilety będą dostępne 
w siedzibie biblioteki w dwóch 
terminach: 6 września od go-
dziny 18:00 oraz 9 września od 
godziny 9:00. Każdy może otrzy-
mać jedną wejściówkę.

– Już dziś możemy zdradzić, że 
tegoroczne świętowanie trochę 
się przedłuży i w październiku 

do rumskiej biblioteki zawita-
ją kolejni znani i lubiani goście. 
W końcu piąte urodziny ma się 
tylko raz – podkreśla Krystyna 
Laskowicz, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki publicznej w Rumi.

kilka słów 
o artystce

Hanna Śleszyńska – aktorka 
teatralna i filmowa, absolwent-
ka państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Warszawie (1982). 
Jest obdarzona wielką siłą głosu 
i wspaniałym aktorskim talen-
tem. Swobodnie czuje się zarów-
no w rolach dramatycznych, ko-
mediowych, jak i musicalowych. 
Jej aktorska specjalność to przede 
wszystkim spektakle muzycz-
no-kabaretowe. Obecnie aktor-
kę można zobaczyć na deskach 
Teatru 6. piętro, Teatru Capitol, 
Teatru Kamienica, Teatru Studio 
Buffo czy też Teatru Syrena.
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otwarcie przedszkola 
na rozpoczęcie rokU
gm. wejherowo | pierwszy dzwonek w szkołach 
w gminie wejherowo wezwał do rozpoczęcia nauki pra-
wie 3,3 tys. uczniów.

2 września w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podsta-
wowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie uroczyście zainau-
gurowano nowy rok szkolny 2019/2020. W Gminie Wejherowo 
pierwszy dzwonek wezwał do ławek 3.270 uczniów, w 149 
oddziałach klas 0-VIII. W oddziałach przedszkolnych swoją 
przygodę rozpoczęło łącznie 638 dzieci, w tym w 21 oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach 488 dzieci. Część przedszkolaków 
rozpoczęła naukę w nowej siedzibie gminnego Przedszkola, 
które mieści się obecnie przy ul. Leśnej 35 w Bolszewie. Jego 
oficjalnego otwarcia, podczas uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego, dokonali: wójt Henryk Skwarło, dyrektor Przedszkola 
Lucyna Wenta, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolszewie Kata-
rzyna Paczoska, nauczyciele oraz dzieci wraz z opiekunami.
Podczas inauguracji podziękowania oraz życzenia skierowano do 
wszystkich dyrektorów, gron pedagogicznych, nauczycieli i pra-
cowników szkoły, a szczególnie do przedszkolaków i uczniów. 
Gminne uroczystości były też okazją do wręczenia dyrektorom 

i nauczycielom wyróżnień. W tym roku 4 akty mianowania z rąk 
wójta Henryka Skwarło otrzymali: Adriana Cirocka (Przedszkole 
Gościcino), Sabina Kwidzińska (SP Bolszewo), Mariola Lange (SP 
Gowino), Adrianna Dampc-Samp (SP Gowino). Podczas inaugu-
racji dokonano także uroczystego przekazania Nagród Wójta za 
szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 

i wyższych. Wszystkim przybyłym oraz nagrodzonym życzenia 
złożyli obecni na uroczystości goście, w tym: wójt Gminy Henryk 
Skwarło, radni i sołtysi gminy Wejherowo, księża, dyrektorzy 
szkolnych placówek gminnych. Nagrodzonym raz jeszcze gra-
tulujemy, natomiast wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy 
powodzenia w nowym roku szkolnym!
/Ugw/

Więcej sal i nowoczesne 
wyposażenie
Reda | Teraz można już powiedzieć: to szkoła na miarę XXI wieku! W tym tygodniu uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Redzie rozpoczęli naukę w nowym budynku, w przestronnych i doskonale wyposażonych salach.

Szkoła podstawowa nr 2 w Re-
dzie jest już po rozbudowie i mo-
dernizacji. Inwestycja rozpoczęła 
się w lipcu ubiegłego roku, w ra-
mach zadania do istniejącego 
obiektu dobudowano zupełnie 
nowe skrzydło. Budynek został 
uroczyście otwarty podczas miej-
skiej inauguracji roku szkolnego. 

- W nowym skrzydle znalazło 
się szesnaście sal lekcyjnych wraz 
z zapleczem socjalnym i gospo-
darczym oraz biblioteka – wylicza 
Iwona Nowicka, dyrektor Szkoły 
podstawowej nr 2 w Redzie. - 
Obiekt jest funkcjonalny, spełnia 
potrzeby zarówno uczniów, jak 
i pracowników szkoły. W każdej 
z sal lekcyjnych zapewniony jest 
dostęp do multimediów, a sam 
obiekt dostosowany został do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Nowa część szkoły została od-
dana do użytku już w lipcu br.. 
Następnie budynek, po wszystkich 
odbiorach technicznych, był jesz-
cze wyposażany w niezbędne do 
pracy sprzęty i urządzenia. Toczyły 
się też prace wykończeniowe do-
okoła budynku. Na patio zainsta-
lowano konstrukcję bezpiecznego 
podjazdu, a od strony wjazdu z ul. 
Zawadzkiego wytyczono miejsca 
parkingowe i uporządkowano te-
ren zielony. przed samą szkołą (od 
furtki od ul. Zawadzkiego) poło-
żono nowy chodnik, a na drugiej 
części tego pasa powstał parking 
na rowery i hulajnogi na ponad 70 
rowerów i ok. 50 hulajnóg. War-
to dodać, że ta inwestycja została 
zrealizowana ze środków Budżetu 

Obywatelskiego.
Solidny „lifting” przeszły także: 

frontowa ściana szkoły, główne 
wejście i hol wejściowy. W bez-

pośrednim sąsiedztwie szkoły, na 
odcinku drogi od ul. Mickiewicza, 
utworzono także zatokę parkin-
gową, na tyle dużą, aby mogły się 

tam zatrzymywać autokary za-
bierające uczniów na wycieczki. 
Koszt rozbudowy szkoły wyniósł 
ponad 6,2 mln zł. 

Rozbudowa placówki była ko-
niecznością ze względu na rosną-
cą liczbę uczniów.

- Reda to miasto bardzo dyna-
miczne, ze stale rosnącą liczbą 
mieszkańców - mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. - 
Część miasta, na której terenie 
funkcjonuje Szkoła podstawo-
wa nr 2, rozwija się najszybciej. 

Coraz większej liczbie uczniów 
chcieliśmy zapewnić odpowiednie 
warunki do nauki. Stąd zapadłą 
decyzja o rozbudowie placówki. 
Zależało nam na tym, aby przed 
rozpoczęciem roku szkolnego za-
kończyć wszystkie prace i uzyskać 
wszelkie niezbędne odbiory. Jak 
widać - udało się to zrealizować. 

Rafał Korbut
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Nowy rok szkolny i dziesięć 
nowych pracowni
PoWiaT | W Powiatowym Zespole Szkół w Redzie uroczyście zainaugurowano nowy rok szkolny. Jednocześnie oficjalnie oddano do użytku nowy budynek, w którym 
znalazło się 10 nowoczesnych pracowni do nauki przedmiotów zawodowych. 

W tym roku powiatową inau-
gurację nowego roku szkolnego 
zorganizowano w Redzie. Była 
to okazja do uroczystego otwar-
cia nowego budynku szkolnego 
z dziesięcioma pracowniami. 

W uroczystości wzięło udział 
wielu zaproszonych gości: lo-
kalni samorządowcy, dyrekto-
rzy placówek oświatowych oraz 
miejskich, posłowie i inni. 

- W tym roku do klas pierwszych 
technikum przyjęliśmy 166 osób, 
natomiast do liceum 152 osoby – 
powiedziała Dorota Nowicka-Kli-
mowicz, dyrektor pZS w Redzie. 
- Tym samym w obecnym roku 
szkolnym w powiatowym Zespole 
Szkół w Redzie rozpocznie naukę 
aż 788 uczniów. Od tego roku 
w naszej szkole sporo się zmieni, 
otwarcie nowych pracowni to mi-
lowy krok w przyszłość. Dziesięć 
nowych pracowni dla branż kre-
atywnych technikum, które w na-
szym zespole bardzo intensywnie 
się rozwija, ale także pracowni dla 
nauczania języków obcych i przed-
miotów ogólnokształcących. 

Decyzja o wybudowaniu nowe-
go obiektu z pracowniami zapadła 
w 2015 roku. Wówczas rozpoczę-
to cały proces, który doprowadził 
do rozpoczęcia budowy. Same 
prace budowlane, wykończenio-
we i wyposażenie pracowni trwa-
ły łącznie 1,5 roku, zostały zakoń-
czone w sierpniu br. 

- W dynamicznie rozwijają-
cym się powiecie wejherowskim, 
w którym odnotowujemy sta-
ły wzrost mieszkańców, szkoły 
cieszą się od lat rosnącym uzna-
niem i atrakcyjnością – powie-
działa Gabriela lisius, starosta 
wejherowski. - Gwarantują moż-
liwość wszechstronnego rozwoju 
zarówno uczniom, jak i nauczy-
cielom oraz perspektywę zatrud-
nienia dla absolwentów. Do no-

wego roku szkolnego 2019/2020 
przygotowaliśmy się z należytą 
starannością. W okresie waka-
cyjnym prowadziliśmy szereg 
bieżących remontów, znaczna 
część sal lekcyjnych i korytarzy 
szkolnych została odświeżona 
i doposażona. Z ważniejszych za-
dań remontowo inwestycyjnych  
wspomnę choćby o zmoder-
nizowanej bibliotece i czytelni 
multimedialnej w powiatowym 
Zespole Szkół nr 1 w Wejhero-
wie oraz nadbudowie nowego 
skrzydła nad salą gimnastycz-
ną w powiatowym Zespole nr 1 
w Rumi. Udostępniamy też mło-
dzieży wszystkie nowe komplek-
sy i zespoły pracowni kształcenia 
zawodowego wybudowane i wy-
posażone w latach 2017–2019 
w ramach Zintegrowanego pro-
jektu Zawodowego, który reali-
zujemy dzięki finansowaniu ze 
środków unijnych. Ten rok szkol-
ny jest wyjątkowy. po pierwsze 

– w związku z reformą oświaty 
jest znacznie więcej uczniów. 
po drugie – to rozpoczęcie roku 
szkolnego jest szczególnym wy-
darzeniem historycznym dla 

pZS w Redzie. Dziś spełnia się 
marzenie wielu osób, otwieramy 
nowoczesny kompleks pracowni 
na miarę XXI wieku. 

Rafał Korbut
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Dzień chleba i miodu
GNieWiNo | Już po raz dziesiąty w ostatnią niedzielę sierpnia w skansenie „Zagroda Gburska i Rybacka” 
w Nadolu odbył się, będący swoistymi dożynkami, festyn folklorystyczny pn. „Dzień Chleba i Miodu”.

Tradycyjnie „Dzień Chleba 
i Miodu” rozpoczął się mszą św. 
w kościele p.w. św. Augustyna 
Biskupa w Nadolu odprawioną 
w intencji rolników i ich rodzin, 
podczas której poświęcono przy-
gotowane przez gniewińskie so-
łectwa wieńce dożynkowe. po 
ceremonii poświęcenia wieńców 
i procesji wokół nadolskiego ko-
ścioła, przemaszerowano na czele 

z Orkiestrą Dętą Gminy Gniewi-
no do skansenu „Zagroda Gbur-
ska i Rybacka” w Nadolu, będą-
cego oddziałem zamiejscowym 
Muzeum Ziemi puckiej, gdzie na 
scenie jako pierwszy wykonawca 
zaprezentowała się Gminna Or-
kiestra Dęta z Gniewina. 

po koncercie orkiestr oficjal-
nego otwarcia Festynu dokona-
li: Mirosław Kuklik, dyrektor 

Muzeum Ziemi puckiej oraz 
Zbigniew Walczak, wójt Gminy 
Gniewino, gospodarz terenu, na 
którym odbywała się impreza. 

po uroczystym otwarciu im-
prezy na scenie skansenu kolejno 
wystąpili: warszawska KApelA 
Z TARGÓWKA, folklorystyczny 
zespół NADOlANIe z Nado-
la, zespół muzyczny CZTeRY 
RAZY W ROKU z pucka, litew-

ski zespół VeReTA ze Skuodas 
oraz discopolowy kaszubski ze-
spól FlIeGeR.

W trakcie Festynu przedstawio-
no oficjalne wyniki i wręczono 
nagrody laureatom i uczestni-
kom rozgrywanego po raz ósmy 
konkursu na dożynkowe wieńce. 
Jury, w skład którego wchodzili 
przedstawiciele poszczególnych 
sołectw oraz Joanna Grochowska 

z ramienia Muzeum Ziemi puc-
kiej, Danuta Fedyniak z ramienia 
Urzędu Gminy Gniewino i Anna 
Olejarz z ramienia Centrum Kul-
tury w Gniewinie, miało nieła-
twe zadanie dokonania oceny 12 
zaprezentowanych wieńców – 8 
w kategorii wieńców tradycyjnych 
i 4 w kategorii wieńców niekon-
wencjonalnych - gdyż wszystkie 
prezentowały się pięknie, zadzi-
wiały pomysłowością i zasługi-
wały na nagrody. Ostatecznie 
postanowiono przyznać nagrody 
w dwu kategoriach następującym 
sołectwom: 

Wieniec tradycyjny: 1m. sołec-
two lisewo, 2m. sołectwo Gniewi-
no, 3m. sołectwo Nadole.

Wyróżnienia za udział otrzyma-
ły sołectwa: Chynowie, Kostkowo, 
perlino, Rybno i Tadzino.

Wieniec niekonwencjonalny: 
1m. sołectwo Bychowo, 2m. sołec-

two Mierzynko, 3m. sołectwo Czy-
manowo. Wyróżnienie za udział 
otrzymało sołectwo Mierzyno.

Nagrody oraz dyplomy za udział 
w konkursie wręczył sołtysom 
wójt Zbigniew Walczak. 

Obchodom, które w roli spikera 
prowadził Krystian Sagola, towa-
rzyszył tradycyjny jarmark rę-
kodzielniczo-kulinarny, podczas 
którego przybyli tłumnie goście, 
także spoza terenu gminy Gnie-
wino, nie tylko mogli skosztować 
swojskiego chleba, miodu, ma-
sła, wędzonych kiełbas i ryb, ale 
też zapoznać się z urządzeniami 
używanymi w dawnych gospo-
darstwach, m.in. wziąć udział 
w wypieku „wiejskiego chle-
ba”. przybyli też pszczelarze, by 
uczestnikom festynu zachwalać 
cieszące się dużym zainteresowa-
niem produkty swoich pasiek.

(MOD)
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jak to się zaczęło?

„Mama w mieście Rumia” to na-
zwa założonej na Facebooku grupy, 
która istnieje od lipca 2018 roku. 
W niewiele ponad rok do społecz-
ności dołączyło ponad 1700 mam 
z Rumi i okolic. panie wymieniają 
się doświadczeniami związanymi 
z wychowaniem dzieci, regularnie 
się spotykają, organizują wspólne 
warsztaty i zajęcia, a także wspiera-
ją w codziennych wyzwaniach.

festyn z rozmachem

Z okazji rocznicy istnienia grupy 
jej założycielka postanowiła zorga-
nizować okolicznościowy festyn. 
Rodzinne wydarzenie odbyło się 

w minioną sobotę (31 sierpnia) 
na terenie parku Starowiejskiego. 
Na miejscu czekały liczne atrakcje, 
a wśród nich: zabawy z klaunem, 
malowanie buziek, dmuchane 
konstrukcje, animacje oraz – jak 
na urodziny przystało – okoliczno-
ściowy tort. W uroczystym otwar-
ciu pikniku uczestniczyli przedsta-
wiciele władz miasta.

– Wspólnie z założycielką grupy 
Anną Mróz, współorganizatorkami 
festynu oraz przewodniczącym rady 
miejskiej Arielem Sinickim miałem 
przyjemność otworzyć to wydarze-
nie. Bardzo się cieszę, że rumskie 
mamy tak prężnie działają. Pozostaje 
mi tylko życzyć kolejnych sukcesów, 
ciekawych pomysłów i wytrwałości 
w działaniu – podsumowuje Piotr 
Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi.

„Mamy w mieście Rumia” 
zorganizowały piknik 
Rumia | Kobiety należące do facebookowej społeczności „Mama w mieście Rumia” świętowały 
pierwszą rocznicę istnienia grupy. Aby uczcić ten wyjątkowy dzień, panie zaprosiły wszystkich 
mieszkańców do udziału w otwartym pikniku rodzinnym. Atrakcje przyciągnęły prawdziwe tłumy. 
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W tym roku na scenie przed 
wejherowską publicznością wy-
stąpili czołowi polscy raperzy 
i niekwestionowane legendy 
polskiego hip-hopu. Organiza-
torami wydarzenia było miasto 
Wejherowo oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury, a wejście na 
koncert było bezpłatne.

Festiwal zainaugurowały wystę-
py taneczne – Dance Jam oraz po-
kaz niezwykłych umiejętności ar-
tystów specjalizujących się sztuce 
ulicznej – Street Art Jam, którzy na 
to wydarzenie przygotowali wyjąt-
kowy mural. Następnie na scenie 
głównej rozpoczęły się występy 
pierwszych artystów. Jako pierwsi 
zagrali przed widownią odpowied-
nio Filar/Format, Noniemoge, 

Wójto, Michał Kisiel, Atopic Beat-
box i Dejlu. Głównymi gwiazdami 
festiwalu byli: Kleszcz, Joda, Zeus 
oraz Borixon. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszyły się koncerty 
Jody oraz Zeusa, którzy rozgrzali 
wejherowską publiczność przed 
występem ostatniego wykonawcy. 
Borixon nie zawiódł mieszkańców 
i dał jeden z lepszych koncertów 
w historii festiwalu.

podczas wydarzenia zbierano 
pieniądze na cel charytatywny. 
W tym roku organizatorzy posta-
nowili pomóc 24-letniej Marcie, 
która walczy o z chorobą nowo-
tworową. U kobiety zdiagnozo-
wano guza mięsaka ewinga na 
kręgosłupie.

/raf/

WejheRoWo | W pierwszą niedzielę września ulica Wałowa w Wejherowie po raz kolejny 
zamieniła się barwny jarmark. Coroczne wydarzenie Stragany Art jak zwykle przyciągnęło 
wielu wejherowian i przyjezdnych.

Barwne stragany 
opanowały Wałową

Nie zabrakło ciekawych stoisk, 
spektakli teatralnych, szczudlarzy, 
pokazu akrobacji, czy choćby dar-
mowych przejażdżek z kucykiem.

Stragany Art to wydarzenie 
plenerowe o charakterze arty-
styczno-wystawienniczym, które 
z każdym rokiem cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem 
wśród naszych mieszkańców. 
Jego celem jest rewitalizacja spo-
łeczno-kulturowa obszaru ulicy 
Wałowej oraz przypomnienie 
o urokach najstarszej ulicy śród-

mieścia i pokazanie jej niezwy-
kłego potencjału.

Szósta edycja rozpoczęła się od 
muzycznego przemarszu ulicą 
Wałową w towarzystwie Mosaic 
Circus Orchestra, a zakończyła 
pokazem fireshow. Oprócz stoisk 
z oryginalną biżuterią, artykułami 
dla dzieci i kaszubskimi drobia-
zgami, które były dostępne przez 
cały czas trwania wydarzenia nie 
mogło zabraknąć wielu innych 
atrakcji. Spektakle teatralne, mo-
bilny Foto-Wehikuł z gadżetami 

i animatorem, darmowe prze-
jażdżki kucykami, pokazy iluzji, 
cyrkowe, akrobacji, czy choćby 
beatbox - tak w skrócie można opi-
sać tegoroczne Stragany Art. War-
to dodać, że przez większość wy-
darzenia odbywały się kreatywne 
warsztaty plastyczne zarówno dla 
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. 
Organizatorem wydarzenia byli 
prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury.

/raf/

ReKlaMa U/2019/PR
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Wejherowo w rytmie hip-hopu
WejheRoWo | Na polanie piknikowej w Parku Miejskim odbyła się czwarta edycja „Wejherowo Hip Hop Fest”. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz koncertowy Wejherowa.
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W tym roku prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt 
na wyższe stanowiska służbowe 
awansował siedmiu strażników, 
a kilkunastu otrzymało podzięko-
wania i nagrody. Wyróżnionych 
zostało również trzech pracowni-
ków cywilnych i pomocniczych.

- Mija ponad 28 lat odkąd, jako 
jedna z pierwszych Straży Miejskich 
w kraju, została powołana Straż 
Miejska w Wejherowie. pierwszy 
wejherowski patrol pojawił się na 
ulicach miasta 6 kwietnia 1992 
roku. Funkcjonariusze towarzyszą 
wejherowianom w ich codziennym 
życiu. Spotykają się z życzliwością 
oraz przychylnością mieszkańców. 
Działają szybko, a co najważniejsze, 
skutecznie. Z okazji Dnia Strażnika 

Miejskiego chciałbym serdecznie 
podziękować im przede wszystkim 
za skuteczne działania w zakresie 
bezpieczeństwa, ochronę porząd-
ku publicznego oraz wykonywanie 
odpowiedzialnych i niebezpiecz-
nych zadań – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt.

podczas uroczystości prezydent 
Wejherowa wyróżnił również 
strażników miejskich - Władysława 
Ostaszewskiego i Stanisława Dą-
browskiego oraz ochotników z OSp 
Wejherowo - Dariusza pollikejta 
i Wojciecha Naczke za bohaterską 
interwencją, która przyczyniła się 
do uratowania życia kierowcy po-
jazdu, wręczając im Nagrodę pre-
zydenta Miasta Wejherowa.

/raf/
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Dzień Strażnika Miejskiego
WejheRoWo | Wejherowscy strażnicy miejscy obchodzili swoje święto. Nie zabrakło odznaczeń, awansów oraz podziękowań od prezydenta Wejherowa.

najpiękniejsze 
ogrody i Balkony 
nagrodzone
wejherowo | poznaliśmy laureatów miejskiego kon-
kursu na najpiękniejsze balkony i ogrody w wejherowie.

W wejherowskim Urzędzie Miejskim ogłoszono zwy-
cięzców 22. edycji „Konkursu na najładniej ukwiecony 
i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie miasta 
Wejherowa”.
Komisja konkursowa etapu miejskiego musiała wybrać 
spośród 32 obiektów, w tym 9 balkonów, 12 ogrodów 
i 11 ogródków działkowych. 
Podczas uroczystego wręczania nagród, prezydent 
Krzysztof Hildebrandt pogratulował laureatom i uczest-
nikom konkursu, a także podziękował wszystkim, którzy 
angażują się w jego organizację i popularyzację.
Laureaci konkursu: 
W kategorii balkony, okna w domach jedno- i wielo-
rodzinnych pierwsze miejsce zajęli Teresa i Tadeusz 
Kaweccy z ul. Kusocińskiego, drugie - Elżbieta Malew-
ska z ul. Nanickiej, a trzecie - Ewa Ellwart z ul. Rejta-
na ex aequo z Michałem Maszką z os. Kaszubskiego. 
Wyróżniono także Aniele Bartnicką z os. Kaszubskiego 
i Ryszarda Gleske z ul. Nanicka.
Autorką najpiękniejszego ogrodu przydomowego zosta-
ła Danuta Pohnke z ul. Ludowej. Drugie miejsce zdobyła 
Maria Łuczak z ul. Marynarki Wojennej, a trzecie - Alicja 
Kobiella z ul. Kotłowskiego. Nie zabrakło też wyróżnień, 
które otrzymali Teresa Szimichowska z os. Kaszubskie-
go oraz Stanisław Ryło z ul. Środkowej.
W kategorii ogrody działkowe w tym roku zwyciężyła 
Violeta Drawc z ROD im. mjr. Henryka Sucharskiego. 
Drugie miejsce zajęli Magdalena i Leon Miotk z ROD 
im. Jakuba Wejhera, a trzecie Alina Żywicka z ROD im. 
Floriana Ceynowy oraz Tadeusz i Danuta Szymkowiak 
z ROD „Cementownia”. Ponadto wyróżniono Alicję 
Sieniuć z ROD im. mjr Henryka Sucharskiego oraz Piotra 
Strakowskiego z ROD im. Floriana Ceynowy.
/raf/
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Zadzwoń:

660 731 138

Wyślij email:

d.bieszke@expressy.pl

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

szUkam kobiety do 47 lat celem 
stałego związku. Ja 33-latek, tel. 
503 069 330

RÓŻNE

drewno opałowe, buk, sosna, i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

sprzedam Jastrzębia Góra, ładne 
mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, 
łazienka, przedpokój po remoncie, 
bardzo dobra lokalizacja, 238 000 
tel. 505 454 919

sprzedam gospodarstwo rolne 
o powierzchni 8.20 ha wraz z za-
budowaniami, tel. 661 895 941

wynajmę

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

poszUkUję wynająć

poszUkUję wynająć 2 pokojowe 
mieszkanie, Wejherowo, w rozsąd-
nej cenie, tel. 605 966 593

kUpię

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

MOTORYZACJA

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!

sprzedam

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

jawa typ 223. 1977 r., farbig Rote 
Creme, 2T, 2 os., OC, BT, cena 2023 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

piaggio/vespa Ciao, skuter, 
1os., 2T, 1995r., czarny, cena: 1666 
zł, Sopot tel. 574 797 077

kUpię

inne

EDUKACJA

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

korepetycje z angielskiego, tel. 
604 393 732

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 
505-56-70-34 
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słoma w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

sprzedam 2 kanapy, cena 110 zł 
za sztukę, oraz 2 stoliki, Wejhero-
wo, tel. 517 159 871

opryskiwacz 400 l, 1550 zł, ma-
szyna do siana, 1200 zł, tel 600 667 
860

złota rączka, malowanie, arma-
tura, regulacja okien pcv, itd., tel. 
518 204 992

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

sprzedam lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, 

tel. 58 714 41 54

sprzedam materac 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, 4 osobowy, tel. 607 291 564

wydzierżawię

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

tel. 793-600-155

sprzedam
spodnie Apico rozmiAr 
44/46, czArne, cenA zA 

sztukę 25 zł

tel. 660 731 138

Szybko i Łatwo



Nowy obrońca 
w kadrze Gryfa

Niewiele brakowało, a ten 
mecz zakończyłby się przegraną 
Gryfa. Na szczęście, już po regu-
laminowych 90 minutach, padła 
wyrównująca bramka. Ale wróć-
my do początku meczu...

pierwsze kilkanaście minut to 
trochę „wyczuwanie” przeciwni-
ka. Już w 4 minucie gospodarze 
wywalczyli rzut rożny, ale pomi-
mo strzału w pole karne wynik 
meczu pozostał bez zmian. Nie-
co później, w 15 minucie, także 
gospodarze zaatakowali, lecz 
bezskutecznie – piłka przeleciała 

nad poprzeczką bramki. 
piłkarze Bytovii nie ustawali 

w atakach i w 18 minucie postawi-
li piłkarzy Gryfa w trudnej sytu-
acji – Karol Czubak umieścił piłkę 
w bramce i ustalił wynik meczu 
na 0:1. Od tej pory to żółto-czarni 
musieli podjąć próby ataku, aby 
odrobić stratę. Kolejna sytuacja, 
która mogła skończyć się bramką, 
miała miejsce w 26 minucie, gdy 
Wasiak kopnął futbolówkę w pole 
karne, następnie Rutkowski ją 
uderzył, ale piłka poszybowała nad 
poprzeczką. Dwie minuty później 

gryfici zaatakowali – bez skutku. 
Chwilę później – w 29 minucie – 
Majewski (Gryf) uderzył zza pola 
karnego, ale po raz kolejny w tym 
meczu piłka poszybowała nad po-
przeczką bramki. 33 minuta – ko-
lejny strzał na bramkę. Kwiatkow-
ski (Bytovia) nie trafił w bramkę, 
piłka potoczyła się obok. 

Kolejne minuty to kolejne ata-
ki. W 36 minucie Gryf miał rzut 
wolny. po centrze - Ryngwelski 
(Bytovia) w powietrzu i... nie 
ma gola. Natomiast w 40 minu-
cie Czubak (Bytovia) w sytuacji 
sam na sam nie wykorzystał tego 
i trafił jedynie w słupek. 

43 minuta to szansa dla Gryfa 
– z dystansu strzelał Kankowski, 
ale pewnie obronił Ryngwelski. 
Arbiter doliczył do pierwszej 
połowy dwie minuty, sytuacja 
nie uległa jednak zmianie. 

pierwsze minuty drugiej poło-
wy to znów ataki na bramki. 47 
minuta - Wasiak centruje, ale 
wprost w ręce golkipera Gryfa; 
55 minuta - podanie do Gabora, 
który miał przed sobą bramkę, 
ale przestrzelił; 51 minuta - Fe-
ruga uderzył z rzutu wolnego, ale 
pewnie obronił leleń. 

W 58 minucie żółtą kartkę 

otrzymał Hebel (Gryf Wejhero-
wo). Kolejne 20 minut meczu 
to wyrównana gra, a w 71 mi-
nucie Majewski oddał strzał na 
bramkę, ale obronił Ryngwel-
ski. Osiem minut później druga 
bramka zaatakowana - Bielawski 
strzelił w pole karne rywala, pił-
ka trafiła wprost w ręce lelenia. 
Z kolei w 81 minucie po zagraniu 
w pole karne do Janika ten ude-
rzył. prawie... piłka przeszła mi-
nimalnie obok słupka. 84 minu-
ta – i kolejny atak. Hebel uderzył 
bezpośrednio z rzutu wolnego 
na bramkę. Gola nie było – piłka 
poszybowała nad poprzeczką. 

W przedostatniej minucie regu-
laminowego czasu doszło do sytu-
acji, która odmieniła losy tego spo-
tkania. Hebel wpadł w pole karne 
rywala, a Ryngwelski dopuścił się 
przewinienia. Sędzia odgwizdał 
jedenastkę dla Gryfa. W 90+1 mi-
nucie Majewski pewnym uderze-
niem z 11 metra zmylił golkipera 
gości i wpakował piłkę do siatki. 
Arbiter doliczył jeszcze pięć mi-
nut meczu, podczas których jesz-
cze żółtą kartką ukarany został 
Janik (Bytovia). Ostatecznie mecz 
zakończył się remisem 1:1.

/raf/

Gryf nadal na dole tabeli
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ii LiGa | Sprawiedliwy podział punktów, lecz nadal dno tabeli – tak można podsumować ostatni 
mecz Gryfa Wejherowo z Bytovią Bytów.
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Mecze 
Gryfa w PPV

Siedem spotkań będzie 
rozegranych w sobotę, jedno 
w niedzielę, a mecz pomiędzy 
Lechem II a Górnikiem Po-
lkowice został przeniesiony 
na późniejszy termin z uwagi 
na powołanie zawodników do 
młodzieżowych reprezentacji 
narodowych. Po ostatniej serii 
spotkań już żadna drużyna 
nie jest niepokonana.

Najwcześniej na boiska 
wybiegną jedenastki Błękit-
nych i Gryfa. Gospodarze są 
podbudowani ubiegłotygo-
dniowym zwycięstwem nad 
mocnym Zniczem, a przy-
jezdni po remisie z Bytovią 
nadal będą szukać pierwszej 
wygranej w tym sezonie. Na-
dal liderująca, mimo ostatniej 
porażki z Widzewem, Stal 

Rzeszów (komplet zwycięstw 
na własnym boisku) podej-
mie GKS Katowice, a drugi 
z Rzeszowa, będący wiceli-
derem – Resovia (najlepiej 
prezentujący się zespół II ligi 
na wyjazdach) pojedzie do 
Łęcznej. Trzecia w klasyfika-
cji Garbarnia, która przegrała 
jedynie w pierwszej kolejce, 
zmierzy się z Elaną a Byto-

via (również jedna porażka, 
na inaugurację) ugości 
Pogoń Siedlce. Dodatkowo 
w Częstochowie dojdzie do 
rywalizacji lokalnej Skry ze 
Stalą Stalowa Wola a w Legio-
nowie, gospodarze będący po 
sześciu kolejnych porażkach, 
zmierzą się z Widzewem.
Jedyne niedzielne starcie – 
zagrają ekipy Olimpii i Znicza.
Błękitni Stargard (8.) – Gryf 
wejherowo (18.), sobota 7 
września, godz. 14:00. 
/wks gw/

8. kolejka spotkań w ii lidze
ii LiGa | Pierwszy pełny weekend września przyniesie nam 8. kolejkę spotkań w II lidze.

juNioRzy | Podopieczni trenerów Kotwicy i Kowalskiego 
zdobyli po raz drugi w tym sezonie komplet punktów.

PeRsoNaLia | Damian Lisiecki został kolejnym zawodnikiem 
wejherowskiego Gryfa.

Ważna wygrana 
rocznika 2007

Bramka Oskara Rycherta pozwoliła zespołowi osiągnąć drugie 
zwycięstwo. Gryfici, z sześcioma punktami na koncie, ustępują 
w tabeli pod względem bramek dwóm drużynom – lZS-owi Boja-
no oraz Błękitnym Wejherowo.

/WKS GW/

Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 1 (rocznik 2007):
3. kolejka
Gryf II Wejherowo – Barca Bolszewo 1:0 (0:0)
Bramka: O.Rychert

Skład Gryfa: K.Kwaśniewski – P.Madej, 
F.Wachowski, K.Osiecki, O.Sychowski, M.Dylak, 
K.Jamróz, J.Krefta, D.Kupc oraz T.Łeppek, O.Rychert, 
C.Marzejon, K.Dawidowski, A.Razumienko, 
F.Kaczykowski, K.Erazmus, B.Urbański, A.Żmich

Trenerzy: Tomasz Kotwica, Dawid Kowalski

Nowy „nabytek” Gryfa 
będzie występował do 
końca sezonu na za-
sadzie wypożyczenia 
z Arki Gdynia. Damian 
lisiecki to urodzony 31 
lipca 2000 roku obroń-
ca, grał dotychczas 
w IV-ligowych rezer-
wach Arki. Wcześniej 
swoje pierwsze piłkar-
skie kroki stawiał w ju-
niorach Jedynki Reda, 
Orląt Reda, SI Arki 
i Arki Gdynia. Witamy 
na Wzgórzu i życzymy 
powodzenia!

/WKS GW/
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W miniony weekend w Wej-
herowie byliśmy świadkami nie-
codziennej rywalizacji. Mowa 
o zawodach Wejher Cross Games, 
które już po raz czwarty przycią-
gnęły do wielofunkcyjnej hali 
sportowej przy Szkole podstawo-
wej nr 8 zarówno tłumy zawod-
ników, jak i kibiców. Zawody pod 
patronatem prezydenta Miasta 
Wejherowa zorganizował Wej-
herowski Klub Kulturystyczny 
i Sportów Siłowych „Apollo”.

podobnie jak w poprzednich 
edycjach, także i tym razem, 
w turnieju wystartowała krajo-
wa czołówka zawodników upra-
wiających na co dzień crossfit. 
W tym roku zawody rozgrywane 
były w pięciu kategoriach.

W kategorii Open Woman 
zwyciężyła Agnieszka podwy-
socka (Crossfit Avanport), druga 
była Jolanta Wesołowska (Barbell 
Squad Inowrocław), a na najniż-
szym stopniu podium stanęła Ir-
mina Husarek (Hell’s Heaven of 
Szczecin).

Wśród mężczyzn najlepszy oka-
zał się Miłosz Staworzyński. Tuż 
za nim uplasował się Marcin Szy-
baj i paweł Szamocki (Crosscore).

W kategorii Masters 35+ Man 
triumfował Marcin Kalandyk 
(Aktywna Fabryka Crossfit) przed 

Adamem Skowronem (CNS Nowa 
Sól) oraz Jarosławem Zasowskim.

W kategorii Masters 40 zwycię-
żył lukasz Dabbachi (Gymbox). 
Na drugiej lokacie uplasował się 
leonidas pasas (AS Box), a po-
dium zamknął Marcin Kuczewski 
(Cross Vip-Gym ełk).

Najsilniejszym zespołem czwar-
tej edycji Wejher Cross Games 
okazała się ekipa Only Victory. 
Drugie miejsce przypadło druży-
nie United Cities, a trzecie – Sztan-
dze Kreatynce Bartas i Martynka.

Na zakończenie zmagań, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa Arka-

diusz Kraszkiewicz pogratulował 
wszystkim zawodnikom sporto-
wej i zdrowej rywalizacji, zaś naj-
lepszym zawodnikom – wspólnie 
m.in. z wicestarostą powiatu wej-
herowskiego Jackiem Thielem - 
wręczył nagrody pieniężne.

/raf/

Wejher Cross Games
WejheRoWo | Crossfiterzy z całego kraju ponownie rywalizowali w Wejherowie.
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KoszyKÓWKa | Na parkingu przy sklepie sportowym w Rumi odbył się turniej koszykówki ulicznej pod nazwą „Streetball Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego”.  Była to dziewiąta edycja tego przedsięwzięcia.

IX Streetball Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego

W turnieju zagrały 24 zespoły, 
co dało łącznie około 100 uczest-
ników. Do Rumi zawitały zespoły 
z całego województwa pomorskie-
go. Były ekipy z elbląga, Gdań-
ska, lęborka, Sopotu i Gdyni,  co 
świadczyło o tym, że streetball 
przyciągnął fanów koszykówki nie 
tylko z terenu naszego wojewódz-
twa. Taka frekwencja świadczyła 
o tym, że Streetball MTK ciągle 

cieszy się ogromną popularnością 
wśród miłośników basketu. 

-Była bardzo duża frekwencja, 
zważając na pogodę jaka zagościła 
w niedzielę w Rumi, by 30 w stop-
niowym upale mimo wszystko 
przyjechać na dobrą zabawę – 
mówi jeden z inicjatorów turnieju 
Bartłomiej Woźniak. 

W najciekawszej kategorii Open 
mężczyzn wystartowało 8 zespo-

łów. Zwycięzcą rywalizacji została 
ekipa „Wesoły Basket”, która wy-
stąpiła w składzie: Kacper Szusz-
kiewicz, Kacper Jastrzębski i Alek-
sander Winkel. Najlepszy zespół 
wygrał wszystkie mecze w turnie-
ju. W kategorii Open kobiet do 
turnieju przystąpiły 4 drużyny. 
Zwyciężył zespół „Three City” 
w składzie: Anna Todys, Dagmara 
Bojek, patrycja leonowicz i Ma-

rina Vilalta Armesto.  Wystarto-
wała również ekipa „Chyże laski” 
z lęborka. Był to najstarszy zespół 
w całych rozgrywkach, który po-
konał kilka młodszych ekip. W ry-
walizacji chłopców z rocznika 
2004-2005 najlepszą ekipą został 
„partizan”, a w zmaganiach dziew-
cząt wygrały „Schaby”. W naj-
młodszej kategorii rocznika 2006 
i młodszych dziewcząt wygrała 
drużyna „Osy Team”, natomiast 
w rywalizacji chłopców zwyciężyli 
„Na spontanie”, u których w skła-
dzie był Cezary Zabrocki, najlep-
szy zawodnik campów Marcina 
Gortata. W zawodach został roze-
grany także konkurs rzutów za trzy 
punkty, w którym nagrodami były: 
bony na kwotę 200 zł oraz karne-
ty na zabiegi fizjoterapeutyczne. 
Zwycięzcą wśród chłopców zo-
stał Michał pałubicki oraz wśród 
dziewcząt triumfowała Rozalia 
Zabrocka.Najlepsze ekipy otrzy-
mały puchary, ufundowane przez 
Starostwo powiatowe w Wejhe-
rowie. Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkową koszulkę. Zwycięzcy 
w kategorii open mężczyzn dodat-
kowo wygrali czek za 1000 zł.   

(DD)
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gosrit lUzino pokonUje 
górnika łęczną
PiŁKa NoŻNa | Drugoligowe piłkarki Gminnego Ośrodka 
Sportu, Rekreacji i Turystyki Luzino w kolejnym meczu 
sparingowym pokonały występujące w rozgrywkach Centralnej 
Ligi Juniorów zawodniczki Górnika Łęczna wynikiem 2:1.

Obie bramki 
dla drużyny 
prowadzo-
nej przez 
Sylwestra 
Piątka i Adama 
Olejniczaka 
zdobyła Mag-
dalena Lińska. 
Przeciwniczki 
to juniorki 
aktualnego 
Mistrza Polski, 

który bardzo udanie uczestniczy w tegorocznej edycji Ligi 
Mistrzów Kobiet. Luzińska drużyna w większości składała 
się z rówieśniczek juniorek Górnika i to zwycięstwo bardzo 
dobrze rokuje przed zbliżającymi się rozgrywkami ligowy-
mi. W zwycięskim składzie zagrały: Nikola Kankowska, Ju-
lia Fajter, Maria Lińska, Weronika Mutka, Julia Bargańska, 
Oliwia Falk, Karolina Drewa, Ewelina Barra, Milena Fajter, 
Magda Lińska, Oliwia Werra, Weronika Szulc, Patrycja 
Beyrowska, Nikola Małaszycka i Paulina Mach. Trenerami 
zespołu są Sylwester Piątek i Adam Olejniczak. Tuż po 
wygranym meczu sparingowym z Górnikiem Łęczna U-17, 
dziewczyny GOSRiT wraz z trenerami i gronem rodziców 
wybrały się do nowo otwartej restauracji, aby podziękować 
właścicielowi Łukaszowi Miotkowi za wsparcie i pomoc 
w zdobyciu Mistrza Polski LZS. Dzięki wsparciu drużyna 
mogła zakupić sprzęt sportowy. 
(dd)
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