
Dwie inwestycje – jedna zrealizowana przez samorząd 
miejski, druga przez samorząd powiatowy – zostały 
docenione w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja 
Roku 2018”. Jury postanowiło uhonorować miasto Wej-
herowo za przebudowę miejskiego parku, natomiast 
powiat wejherowski za modernizację przedszkola. 
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WejheroWski Budżet oByWatelski 2019
WejheroWo | W poniedziałek rozpoczęło się głosowanie! 20 projektów – 10 inwesty-
cyjnych i 10 – nieinwestycyjnych czeka na głosujących do 23 września w Wejherow-
skim Budżecie obywatelskim 2019. 

fot. Um Wejherowo

Urny zapełniają się głosami
Rumia | W rumskim Budżecie Obywatelskim 2020 trwa walka o głosy. Mieszkańcy miasta wybierają najlepsze spośród 43 projektów inwestycyjnych 
i prospołecznych, głosując poprzez internetową platformę oraz wypełniając papierowe arkusze. Po raz pierwszy rumianie mieli szansę zapełnić urnę 
podczas konferencji, która odbyła się w poniedziałek (9 września) w Stacji Kultura.

od dzieci po 
senioróW – każdy 
może zagłosoWać

W rumskim Budżecie Obywa-
telskim każdy mieszkaniec, bez 
względu na wiek, może wytypo-
wać najlepsze jego zdaniem pro-
jekty i po raz pierwszy może to 
zrobić na dwa sposoby. Jednym 
z nich, tak samo jak w poprzed-
nich edycjach, jest wejście na 
stronę internetową: rumia.bu-
dzet-obywatelski.org i kliknię-
cie w okienko „Głosuj online”. 

Nowością jest natomiast 
możliwość wypełnienia pa-
pierowego formularza, który 
ostatecznie trafia do urny. Ar-
kusze są dostępne w czterech 
miejskich punktach: Urzędzie 
Miasta Rumi, Miejskim Domu 
Kultury w Rumi, Stacji Kultura 
oraz Domu Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej Janowo.

Drugi z wymienionych sposo-
bów głosowania wybrali senio-
rzy, przedszkolaki, uczniowie, 
rugbiści, strażnicy miejscy oraz 
przedstawiciele władz miasta, 
którzy podczas konferencji inau-
gurującej jako pierwsi wrzucili 
wypełnione karty do urny czeka-
jącej w Stacji Kultura. 

intensyWne dWa 
tygodnie

Głosowanie potrwa do 23 
września, w tym czasie miesz-
kańcy Rumi zdecydują, na jakie 
przedsięwzięcia miasto przezna-
czy łącznie 1,5 miliona złotych. 
Jest to również pracowity okres 
dla wnioskodawców, którzy na 

wiele sposobów zachęcają po-
zostałych rumian do wybrania 
zaproponowanych przez nich 
projektów. Oficjalne ogłoszenie 
wyników nastąpi 26 września 
podczas uroczystej gali.

krótkie zestaWienie

Program realizowany jest od 
2015 roku. Do tej pory miesz-
kańcy wybrali do realizacji 
łącznie 58 projektów prospo-
łecznych i inwestycyjnych. Re-
kordową liczbę 1698 głosów 
zdobył projekt prospołeczny 
zgłoszony do Budżetu Obywa-
telskiego 2018 – zakup defibry-
latorów AED dla pływalni i hali 
MOSiR. Natomiast edycja 2017 

była rekordowa pod względem 
zainteresowania – wówczas za-
głosowało 7370 osób.

Ze statystyk wynika, że inicja-
tywa cieszy się największym za-
interesowaniem wśród osób od 
26. do 49. roku życia, zwłaszcza 

wśród kobiet. Większa liczba 
głosów (łącznie) oddawana jest 
na projekty inwestycyjne – ta-
kie też zgłaszane są częściej do 
programu. Wyjątkiem jest edycja 
2020, w której zgłoszono więcej 
koncepcji prospołecznych.
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piotr WittBrodt,
zastępca burmistrza Rumi

Zaproponowane przez mieszkańców projekty 
są wyjątkowo różnorodne, a dzięki ich real-
izacji miasto może się stać jeszcze bardziej 
atrakcyjne i funkcjonalne. Zachęcam więc 
wszystkich mieszkańców do wzięcia sprawy 
w swoje ręce i udziału w głosowaniu. Niech 
zaangażowanie rumian przełoży się na rekor-
dowo wysoką frekwencję

Łączna pula tegorocznego Budżetu Obywa-
telskiego to milion złotych. Podczas spotkania 
w wejherowskim Ratuszu, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt zachęcał mieszkańców 
do głosowania na wybrane przez siebie projekty. 
- Wnioskodawcy wypracowali projekty, a teraz 
to wyłącznie od Państwa zależy, które inicja-
tywy zostaną zrealizowane, dlatego tak ważny 
jest Państwa głos. Zachęcam mieszkańców do 
głosowania na wybrane przez siebie projek-
ty – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Trzy edycje Budżetu Obywa-
telskiego zostały już zrealizowane za łączną 
kwotę prawie 4 mln zł – było to 18 projektów 
inwestycyjnych i 10 – nieinwestycyjnych. 
W trakcie realizacji są projekty czwartej edycji 
Budżetu Obywatelskiego z 2018 roku - jest to 5 
projektów inwestycyjnych i 2 - nieinwestycyjne. 
W tegorocznej edycji, na realizację Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywatelskiego miasto 
przeznaczyło 1 mln zł – 900 tys. zł na projekty 
inwestycyjne i 100 tys. zł na nieinwestycyjne. 
Maksymalna wartość zgłoszonego projektu in-
westycyjnego nie mogła przekroczyć kwoty 200 
tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł.

Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa przypomina, że każdy mieszka-
niec, który do dnia 31.12.2019 r. ukończy 16 
lat, może oddać dwa głosy: jeden na projekt 
inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyj-
ny. Głosowanie, podobnie jak w poprzednich 
edycjach, będzie odbywało się elektronicz-
nie na stronie internetowej miasta, a także 
papierowo w wybranych punktach miasta, 
czyli: w wejherowskim Ratuszu, w Urzędzie 
Miejskim przy ul. 12 Marca 195, w Filharmonii 
Kaszubskiej, w Szkole Podstawowej nr 9 os. 
1000 Lecia PP 15, w Szkole Podstawowej nr 
5, w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz na 
Krytej Pływalni przy SP 8.
Przypomnijmy, że w tym roku Wejherowo 
włączyło się do metropolitalnego budżetu 
obywatelskiego, który w tym samym czasie 
będzie realizowany m.in. w Gdańsku, Sopo-
cie oraz innych miejscowościach z okolic 
Trójmiasta. 
Więcej informacji oraz listę projektów 
znajdziemy na stronie: www.wejherowo.pl/
budzetobywatelski
/raf/
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Mieszkańcy Redy mogą już głosować na wybrane projekty

Społecznicy remontują Klub Seniora

Reda | W poniedziałek ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone w ramach czwartej edycji 
redzkiego budżetu obywatelskiego. Głos można oddawać do 23 września.

WejheRoWo| Pracownicy socjalni z wejherowskiego MOPS 
i policjanci remontują w czynie społecznym Klub Seniora.

W sumie pod głosowanie pod-
danych zostało czternaście pro-
jektów. W tym roku mieszkańcy 

Redy postawili na bezpieczeństwo 
oraz miejsca do aktywnego wypo-
czynku i rekreacji. Pięć zwycię-

skich propozycji zostanie przeka-
zana do realizacji pracownikom 
Urzędu Miasta w 2020 roku. Koszt 

Bezpłatny internet
dla mieszkańcóW
gm. luzino | gmina luzino otrzymała bon o warto-
ści 15 tys. euro na hotspoty Wi-Fi. 

W ramach akcji „Wi-Fi Summer Tour” gminę Luzino od-
wiedził  przedstawiciel Agencji Wykonawczej ds. Inno-
wacyjności (INEA), która zarządza unijnymi programami 
w dziedzinie transportu, energii i telekomunikacji, jed-
nocześnie koordynuje projektem „WiFi4EU”, do którego 
gmina przystąpiła. Marcin Kujawa pogratulował wójtowi 
gminy Luzino Jarosławowi Wejer za sprawne i przede 
wszystkim szybkie złożenie wniosku, co zaowocowało 
otrzymaniem bonu na bezpłatne Wi-Fi.
Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprze-
wodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich 
jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki 
zdrowia i muzea w gminach w całej Europie. W ramach ini-
cjatywy WiFi4EU gminy mogą ubiegać się o bony o warto-
ści 15 tys. euro. Bony te służą pokryciu kosztów zainstalo-
wania hotspotów Wi-Fi. Gmina Luzino jest zobligowana do 
zrealizowania projektu do końca stycznia 2021 r.
/raf/

wykonania jednego zadania w ra-
mach tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego nie może przekro-
czyć 75 tys. zł.

- Oddać głos można tylko drogą 
elektroniczną na stronie Urzędu 
Miasta pod adresem www.bo.reda.
pl – zapewniają redzcy urzędnicy. - 
Każdy może skorzystać z pomocy 
w trakcie głosowania w punktach 
konsultacyjnych w Urzędzie Mia-
sta, Bibliotece Miejskiej lub Fabry-
ce Kultury w Redzie, które czynne 
są w godzinach pracy placówek. 
Dodatkowo można dzwonić pod 
nr telefonu 500 183 957.

W głosowaniu może brać udział 
każdy mieszkaniec Redy. Osoby 
niezameldowane mogą zagłoso-
wać po złożeniu w Urzędzie Mia-
sta oświadczenia o zamieszkaniu 
(formularz dostępny jest na stro-
nie www.bo.reda.pl).

Lista projektów zakwalifiko-
wanych do głosowania:

- Bezpieczne, oświetlone 
i utwardzone przejście piesze 
przez las z dzielnicy Reda Be-
tlejem do stacji SKM Reda Pie-
leszewo

- Modernizacja redzkiego ska-
teparku 

- Modernizacja boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie

- Podwórko Betlejem – wypo-
sażenie boiska do piłki nożnej 
w piłkochwyty i bramki oraz in-
stalacja stołu do ping-ponga

- Psi Park w Parku Miejskim 
w Redzie

- Poprawa bezpieczeństwa 
przejść dla pieszych poprzez za-
montowanie dodatkowych słu-
pów oświetleniowych dedyko-
wanych przejściom dla pieszych

- Boisko wielofunkcyjne przy 

Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie
- Rozbudowa miejsca do ak-

tywnego wypoczynku (teren Te-
ren Szkoły Podstawowej nr 6)

- Podwórko Harcerska – si-
łownia zewnętrzna + rozbudowa 
placu zabaw

- Podniesienie wiedzy miesz-
kańców Redy na temat zanie-
czyszczenia powietrza oraz 
ochrona przed smogiem

- Budowa oświetlenia na placu 
zabaw, małym boisku i doposa-
żenie placu zabaw w nowe urzą-
dzenia oraz stanowisko gimna-
styczne

- Remont chodnika w ciągu 
ulicy Długiej na odcinku ok. 
200 m.b. 

- Ekrany akustyczne - wygłu-
szające hałasy z boiska

- Przebudowa zadaszenia am-
fiteatru w Parku Miejskim

Nagroda za modernizację 
przedszkola specjalnego
PoWiat | Zmodernizowane Przedszkole Specjalne, wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Kształcenia Spe-
cjalnego w Wejherowie, otrzymało drugie miejsce w swojej kategorii w ogólnopolskim, prestiżowym konkursie.

W XXIII edycji Ogólnopolskie-
go Otwartego Konkursu „Moder-
nizacja Roku”, w kategorii Zdro-
wie i Opieka Społeczna, powiat 
wejherowski otrzymał wyróżnie-
nie za przebudowę i adaptację na 
cele edukacyjno-przedszkolne 
budynku przy ul. Sobieskiego 
277a w Wejherowie, w którym 
znajduje się Przedszkole Specjal-
ne Powiatowego Zespołu Kształ-
cenia Specjalnego w Wejherowie. 
Wykonawcą inwestycji była firma 
Woj-Mar Mariusz Gustowski.

- Zależało nam na tym, aby prace 
skończyć jeszcze w wakacje i aby od 
września dzieci mogły już korzy-
stać z tego obiektu – wyjaśnia Ga-

briela Lisius, starosta wejherowski. 
- Po oddaniu do użytku zmoder-
nizowanego budynku przedszkola 
uznaliśmy, że tę inwestycję należy 
zgłosić do konkursu. W ubiegłym 
tygodniu na zamku w Warszawie 
odbyła się Gala Finałowa, my jako 
finalista zostaliśmy na nią zapro-
szeni. Otrzymaliśmy wyróżnienie. 
Muszę jednak podkreślić, że w po-
szczególnych kategoriach jest tylko 
jedna nagroda główna i tylko jed-
no wyróżnienie. A zatem zajęliśmy 
drugie miejsce, co jest ogromnym 
sukcesem. Jury zauważyło walory 
zabytkowego budynku, który prze-
budowaliśmy i zaadaptowaliśmy 
na potrzeby kształcenia specjalne-

go. Zachowaliśmy jego strukturę, 
ale wewnątrz wszystko zostało 
zmienione. Wykonaliśmy termo-
modernizację, przebudowaliśmy 
pomieszczenia i przystosowaliśmy 
do potrzeb najmłodszych.

W czwartek w przedszkolu uro-
czyście zawieszono tablicę otrzy-
maną podczas wręczenia nagród, 
na której znalazła się informacja 
o przyznanym wyróżnieniu. 

- Ta nagroda niezmiernie nas 
ucieszyła - mówi Małgorzata 
Woźniak, dyrektor Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie. - Gdy przystępo-
waliśmy do prac modernizacyjno 
remontowych nie wiedzieliśmy, 

co tu się kryje pod ścianami i stro-
pami. Okazało się, że zarówno 
ściany, jak i stropy, trzeba wybu-
rzyć. Całe wnętrze tego budynku 
zostało wybudowane od nowa 
i dostosowane do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami, w tym 
z niepełnosprawnością intelektu-
alną, ruchową czy z autyzmem. 
Cieszymy się, że obiekt – który też 
jest kompatybilny z naszymi pozo-
stałymi budynkami – wpisał się już 
na stałe do naszego zespołu kształ-
cenia. Tu przebywają najmłodsze 
dzieci i warunki, które zostały im 
stworzone, sprzyjają prowadzo-
nym zajęciom i ich rozwojowi. Te-
raz czekamy jeszcze na plac zabaw. 
Bo przecież dzieci najbardziej lubią 
się bawić, a przez zabawę możemy 
je uczyć i rehabilitować. Jest szan-
sa, że taki plac zabaw powstanie 
jeszcze w tym roku. 

Ogłoszenie wyników ogólnopol-
skiego konkursu „Modernizacja 
Roku 2018” miało miejsce 5 wrze-
śnia br. w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego w Warszawie. To 
kolejna nagroda zdobyta przez 
Powiat Wejherowski. Warto przy-
pomnieć, że w czerwcu br. w 29. 
edycji Konkursu „Budowa Roku”, 
zorganizowanego przez Polski 
Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa, Ministerstwo In-
westycji i Rozwoju oraz Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego, 
hala sportowa przy Powiatowym 
Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie 
otrzymała prestiżowy tytuł „Bu-
dowy Roku 2018”.

Rafał Korbut

Jak mówią, robią to z myślą o se-
niorach, dla których jest to nie 
tylko miejsce spotkań, ale przede 
wszystkim pełni funkcję opiekuń-
czą i wspierającą.

Klub Seniora powołany został 
do życia w 2003 r. i do dziś funk-
cjonuje w budynku Centrum Or-

ganizacji Pozarządowych przy ul. 
Hallera 1 w Wejherowie. Jak mówi 
Anna Kosmalska, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wejherowie, lokal wymagał 
remontu i to pracownicy socjalni 
wspólnie z policjantami, zapropo-
nowali pomoc w pracach.  /raf/
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Nagroda dla miasta za park
WejheRoWo | Wejherowski park finalistą konkursu „Modernizacja Roku 2018”.

Wejherowo zostało finalistą 
Ogólnopolskiego Konkursu „Mo-
dernizacja Roku 2018 i Budowa 
XXI wieku” za rewitalizację-
modernizację Parku Miejskiego 
w Wejherowie. Sekretarz miasta 
Bogusław Suwara odebrał nagro-
dę w imieniu prezydenta Wejhe-
rowa Krzysztofa Hildebrandta 
podczas uroczystości na Zamku 
Królewskim w Warszawie. 

Do XXIII Edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu „Modernizacja Roku 
2018 i Budowa & XXI wieku” zgło-
szono kilkaset realizacji, a wejhe-

rowski park znalazł się w finale tego 
konkursu. To kolejna w ostatnich 
latach nagroda dla Wejherowa za 
zrealizowane inwestycje miejskie.

- W tej edycji konkursu istotną 
zmianą, jest poszerzenie nazwy 
o „Budowę XXI wieku”. Zmiana 
ta ma związek z rozszerzeniem 
idei i zakresu działania konkursu 
o nowe obiekty - mówi Roman 
Pikuła, komisarz konkursu, prezes 
Stowarzyszenia Ochrony Narodo-
wego Dziedzictwa Materialnego. 

Przypomnijmy, że Park Miejski 
im. Aleksandra Majkowskiego 

w Wejherowie został założony 
w XVIII, jako park pałacowy. 
W latach 2008-2011 przeprowa-
dzono rewitalizację tego terenu, 
podczas której wybudowano 
m.in. ścieżki parkowe, drewniane 
pomosty, oświetlenie, siłownię 
zewnętrzną, plac zabaw o po-
wierzchni ponad 2 tys. m kw., 
aleję różaną z pergolami, rabaty 
kwiatowe. Za tę inwestycję w mia-
sto Wejherowo zdobyło pierwszą 
nagrodę w XVI edycji konkursu 
„Modernizacja Roku 2011”. 

W tegorocznej edycji nagrodzo-

no miasto Wejherowo za kolejne 
prace rewitalizacyjne na terenie 
parku, które objęły m.in. wybudo-
wanie dwóch wielkogabarytowych 
wolier dla ptaków, modernizację 
istniejącego stawu, kapitalny re-
mont mostku nad rzeką Cedron, 
wykonanie kolejnych nowych 
ścieżek i placu zabaw oraz inne 
elementy urządzenia parku.

- Prace w naszym parku pro-
wadzone są systematycznie już 
od wielu lat, a ich efekty budzą 
wielkie zainteresowanie i uzna-
nie wśród mieszkańców Wejhe-

rowa, a także wśród odwiedza-
jących miasto gości i turystów. 
– mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. – W pla-
nach mamy przeprowadzenie 
kolejnych modernizacji na tym 
terenie. Atrakcje w parku pozwa-
lają przebywającym tam miesz-
kańcom znaleźć chwilę relaksu 
i rekreacji w pięknym otoczeniu 
oraz zobaczyć z bliska ptaki, któ-
re w naturze trudno spotkać. 

Nagrodę na Zamku w War-
szawie odbierał wspólnie z Bo-
gusławem Suwarą, sekretarzem 

Wejherowa wykonawca prac 
w parku - Wojciech Gustowski 
z fimy WOJ-MAR.

Jak podkreśla Bogusław Suwara, 
sekretarz miasta Wejherowo, Park 
Miejski to jedno z takich miejsc, 
gdzie można sobie zrobić przerwę 
od zgiełku codziennego życia. 

- Inwestycje, które konsekwent-
nie realizujemy mają na celu 
zachęcić mieszkańców do odpo-
czynku, wytchnienia w atrakcyj-
nym otoczeniu. – podsumowuje 
Bogusław Suwara. 

/raf/
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Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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szkolenie dla 
przedsięBiorcóW
WejheroWo | prowadzisz działalność za granicą? 
Wejherowski zus organizuje dla ciebie szkolenie. 

Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wej-
herowie organizuje 27 września bezpłatne szkolenie dla 
pracodawców i przedstawicieli biur rachunkowych. 
Zaświadczenie A1 to ważny dokument dla osób, które 
przemieszczają się zawodowo na obszarze UE, EOG lub 
Szwajcarii. Jego posiadacz podlega wyłącznie przepisom 
państwa, które go wydało, a nie tego z którym związany 
jest zawodowo. Dzięki temu nie musi podlegać ubezpie-
czeniom w państwie, w którym przejściowo pracuje.
Program szkolenia obejmuje omówienie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii 
Europejskiej oraz zasady podlegania ustawodawstwu 
właściwemu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Przed-
stawione zostaną też warunki delegowania pracowników 
i samodelegowania osób prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz zasady wypełniania i dokumentacja 
niezbędna przy ubieganiu się o wydanie zaświadczenia A 1. 
Szkolenie rozpocznie się o 9.00 i potrwa około 2 godzin. 
Zgłoszenia: zaneta.grzybek@zus.pl, tel. 58 572-97-17.  /raf/

Ofensywny kandydat 
rozpoczął kampanię
WejheRoWo | Rafał Szlas, radny miasta Wejherowa i kandydat na posła do Sejmu, oficjalnie rozpo-
czął swoją kampanię wyborczą i przedstawił podstawowe cele, o które chce walczyć w parlamencie.
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Przedstawienie kandydata 
i głównych założeń jego programu 
miało miejsce na wejherowskim 
rynku. Rafał Szlas mówił zarówno 
o tym, dlaczego zdecydował się 
kandydować, jak również o tym, 
o co chciałby zabiegać zasiadając 
już w sejmowych ławach.

- Dziś trzeba bronić finansów 

samorządów – tłumaczył Rafał 
Szlas podczas konferencji w Wej-
herowie. - Szczególnie te mniej-
sze miasta i gminy są zagrożone 
tym, że stracą sporą pieniędzy. 
Dla przykładu, Wejherowo na 
wyższych dopłatach do oświaty 
ze swojego budżetu i zmianach 
w podatku PIT będzie każdego 

roku traciło blisko 35 mln zł, któ-
rych nie otrzyma z budżetu pań-
stwa, chociaż powinno je dostać. 
To ogromna kwota! A to ozna-
cza, że będzie budowanych mniej 
dróg, mniej boisk, mniej mieszkań 
i będzie odbywało się mniej im-
prez kulturalno-sportowych dla 
mieszkańców. Dziś stoimy w ta-

kim miejscu, że musimy bronić 
samorządów - dlatego zdecydo-
wałem się kandydować. Oficjalnie 
rozpoczynam więc kampanię wy-
borczą jako kandydat do Sejmu 
Rzeczypospolitej. Staruję na posła 
z komitetu Koalicja Obywatelska 
– Platforma Obywatelska, chociaż 
jestem kandydatem bezpartyj-

nym. Kandyduję jako samorządo-
wiec i jako działacz społeczny oraz 
sportowy - w tych obszarach chcę 
działać w przyszłym sejmie.

Rafał Szlas podkreślił, że jako 
radny miejski (radnym jest już 
drugą kadencję) zna problemy 
mieszkańców i chce ich reprezen-
tować na szczeblu ogólnopolskim.

Jakie są pomysły partii, z której 
kandyduje Rafał Szlas, na poprawę 
finansów samorządów? Jednym 
z nich jest zmiana w tym, gdzie 
trafiają pieniądze z podatków.

- Koalicja Obywatelska proponu-
je, aby wpływy z podatku PIT i CIT 
w całości zostały w samorządach, 
a nie jak obecnie miasta i gminy 
dostają tylko 38% z PIT i niecałe 7 
% z CIT – wyjaśniał na wejherow-
skim rynku Rafał Szlas. - To znako-
mita i konkretna propozycja, jeden 
z elementów programu „Polska 
Samorządna”. Rząd sobie bez pro-
blemu poradzi bez tych pieniędzy, 

gdyż - jak sam twierdzi – bardzo 
wzrosły wpływy z podatku VAT.

Kandydat podkreślił, że jako 
poseł chce wspierać także organi-
zacje samorządowe oraz stowarzy-
szenia sportowe.

- Jako samorządowiec wiem już 
dużo, a jako poseł będę miał jesz-
cze większe możliwości działania – 
podsumował Rafał Szlas. - Startuję 
z numerem 11 na liście wyborczej. 
W piłce nożnej 11 to tradycyjnie 
numer zawodników ofensywnych, 
którzy zdobywają bramki i zapew-
niają zwycięstwo swojej drużynie. 
Wielu zawodników z „jedenast-
ką” i Białym Orłem na koszulce 
walczyło i wygrywało w polskiej 
reprezentacji. Dziś w Sejmie po-
trzebna jest silna polska reprezen-
tacja samorządowa, aby walczyć 
o Polskę gminną. Chcę grać w tej 
reprezentacji i wygrywać dla Pol-
ski lokalnej, dla Was.

Rafał Korbut

Nieformalnym inicjatorem 
przedsięwzięcia stał się dyrektor 
jednej z gdańskich szkół, który 
opublikował artykuł o innowa-
cjach, które wprowadził w swojej 
szkole. Tym samym zainspirował 
grono pedagogiczne z Wejherowa.

Nauczycielki zjednoczyły siły 
i postanowiły w wakacje swój 
pomysł wcielić w życie. „Eki-
pę remontową” stworzyły: Anna 
Derc-Długi, Maria Rosanowska, 
Dagmara Ostrowska i Agnieszka 
Lis. Po otrzymaniu pozytywnej 
zgody i uzyskaniu pełnego zaufania 

Strefa relaksu w szkole.
Tu uczniowie mogą odpocząć
WejheRoWo | Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek 
w Wejherowie postanowiły przygotować niespodziankę dla uczniów. W wakacje wyremontowały 
pomieszczenie, w którym obecnie funkcjonuje strefa relaksu.

s. dyrektor Marleny Wilmańskiej 
uruchomiono zbiórkę pieniężną na 
utworzenie w szkole kawiarenki. 
Okazało się, że pomysł nie został 
bez echa. W realizację przedsię-
wzięcia bardzo aktywnie włączyli 
się rodzice uczniów, a także gro-
no zaprzyjaźnionych osób, które 
wsparły finansowo inicjatywę.

    - Dzięki wpłatom można było 
rozpocząć działania, tj. kupić farby, 
pędzle, szpachelki czy cekol – rela-
cjonują inicjatorki przedsięwzię-
cia. - W atmosferze spontanicznej 
i twórczej dyskusji ustalono wy-
gląd szkolnej „strefy relaksu”.

Po trzech tygodniach ciężkiej 
pracy powstało wyjątkowe miej-
sce, które stworzone zostało z my-
ślą o dzieciach i ich potrzebach. 
Strefa relaksu w Szkole Podstawo-
wej Zgromadzenia Sióstr Zmar-
twychwstanek cieszy wszystkich, 
począwszy od dyrekcji placówki, 
poprzez grono pedagogiczne, 
a skończywszy na uczniach.

/WA/



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

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.)

zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wej-
herowie, ul. 3 maja 4 oraz na stronach interneto-
wych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiatwejherowski.pl, zamieszczono przez 
okres 21 dni, wykaz nr ii/P/2019, dotyczący 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Wejherowskiego, przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz wywieszono w dniu 11 września 2019 r.

OBWIEszCzENIE
starosta Wejherowski

i. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f 
ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz 
art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodek-
su postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. 
U. z 2018r. poz. 2096 ze zm../ zawiadamia, że w dniu 
04.09.2019r., na wniosek Burmistrza miasta Rumi 
z dnia 2019-07-17. wydano decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa fragmentu drogi 
gminnej - ulicy Żeglarzy w Rumi”

 
na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy 
miasta Rumi określonych poniżej:

a. działki w liniach rozgraniczających teren pasa 
drogi gminnej:
- obręb 15 działki nr ewid.: 35/12, 35/8, 36/1, 49/3, 48/9 
(z podziału działki nr 48/8), 50/5 (z podziału działki nr 50/4)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów 
budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbro-
jenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:
- obręb 15 działki nr ewid.: 35/25
- obręb 16 działki nr ewid.: 32/6, 56/2

W związku z powyższym informuje się strony postępo-
wania, właściwe organy administracji rządowej i samo-
rządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 
terenów objętych inwestycją o możliwości zapoznania 
się z decyzją w starostwie Wejherowskim Wydział archi-
tektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 maja 4, 
w pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub 
złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biu-
rze Obsługi interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 
7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyj-
nego zawiadomienie stron postępowania uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 
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O tym, że Niepubliczna Szko-
ła Rzemiosła w Wejherowie bę-
dzie rozbudowywana, pisaliśmy 
już kilkakrotnie. Powiatowy 
Cech zrzeszający rzemieślni-
ków i przedsiębiorców pozyskał 
z Unii Europejskiej środki finan-
sowe na ten cel. Obecnie inwe-
stycja jest w trakcie realizacji, 
stawiane są mury budynku, a we 
wtorek 10 września zorganizo-
wano uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego. 

- To ogromny, można powiedzieć 
że obecnie najważniejszy, krok 

w kierunku realizacji tej inwesty-
cji – powiedział podczas uroczy-
stości Brunon Gajewski, Prezes 
i Starszy Powiatowego Cechu Rze-
miosł Małych i Średnich Przedsię-
biorstw - Związku Pracodawców. 
- To, że dziś powstaje ten budynek, 
jest dla mnie ogromną satysfakcją. 
Ale trzeba pamiętać, że to przede 
wszystkim sukces młodzieży – bo 
to przecież właśnie młodzi ludzie 
będą tu uczyć się zawodów. Tu, 
czyli w naszej wspaniałej Szkole 
Rzemiosła! Powiększenie tej szko-
ły było możliwe dzięki życzliwym 

ludziom i doskonałej współpra-
cy z marszałkiem województwa 
i pracownikom Urzędu Marszał-
kowskiego. Wszyscy nas wspierali, 
a zatem to nasz wspólny sukces.

Wiele osób podkreśla, że to, co 
udało się Prezesowi Cechu, to 
ewenement na skalę europejską. 
Przede wszystkim z dwóch powo-
dów. Po pierwsze – bo jest to re-
alne połączenie edukacji i przed-
siębiorczości. Tu będą szkolić się 
przyszli pracownicy konkretnych 
firm, w których później będą 
mogli się zatrudnić; edukacja bę-

dzie więc ściśle dostosowana do 
potrzeb rynku pracy. Po drugie 
– bo jednemu, prywatnemu pod-
miotowi udało się pozyskać tak 
ogromną dotację (10 milionów 
złotych) ze środków unijnych.

Projekt „Wzorcowe szkolenie 
zawodowe” jest nastawiony na 
poszerzenie oferty kształcenia za-
wodowego, odpowiadającego za-
potrzebowaniu przedsiębiorców 
o największym potencjale w na-
szym regionie. Dzięki temu zwięk-
szą się szanse uczniów NSR na 
znalezienie zatrudnienia w branży 
meblarskiej i budowlanej. W no-
wym budynku dydaktycznym 
szkoły, wyposażonym w najnowsze 
technologie, uczniowie będą mogli 
poszerzyć swoją wiedzę i umiejęt-
ności, m.in. w zakresie programo-
wania i obsługi obrabiarek CNC, 
rysunku technicznego, podstaw 
kosztorysowania, technologii ener-
getycznych i energooszczędnych.

Dotację Cech uzyskał już w 2016 
roku. Niezbędne i zarazem cza-
sochłonne procedury sprawiły, że 
sama budowa rozpoczęła się póź-
niej. Obecnie prace budowlane 
idą niemal zgodnie z planem, jest 
tylko niewielkie opóźnienie wyni-
kające z procedury uzyskiwania 
pozwolenia na budowę. 

Jak podkreśla przedstawiciel 
wykonawcy, budowa tego obiek-
tu nie jest jakimś nadzwyczaj-
nym wyzwaniem. 

- Mamy doświadczenie, więc 
jest to po prostu kolejna z naszych 
realizacji – wyjaśnia Mariusz Gu-
stowski, właściciel firmy Woj-Mar, 
która jest wykonawcą inwestycji. - 
Obecnie prace idą pełną parą, nie-

wielkie opóźnienie powinniśmy 
nadrobić i jestem przekonany, że 
inwestycję zamkniemy w wyzna-
czonym terminie. Będzie to obiekt 
o powierzchni 1,6 tys. m kw., trzy-
kondygnacyjny, dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
i wyposażony w windę. Dodam, 
że współpraca z Cechem Rzemiosł 
w Wejherowie od samego począt-
ku układa\ się znakomicie.

We wtorek, 10 września, odbyła 
się uroczystość wmurowania ka-
mienia węgielnego pod inwesty-
cję. W mury budynku włożono 
kapsułę z aktem erekcyjnym. Do 
kapsuły zostały włożone także 
foldery promocyjne szkoły oraz 
najnowsze wydanie naszej gaze-
ty – GWE24.pl, Expressu Powiatu 
Wejherowskiego. 

W uroczystości wzięło udział 
wielu zaproszonych gości, a wśród 
nich m.in.: Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski, Adam Krawiec, 
dyrektor Departamentu Urzędu 
Marszałkowskiego, Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, Henryk Skwarło, wójt 
gminy Wejherowo oraz przedsta-
wiciele wielu instytucji i firm. 

- Ogromnie się cieszę, że w po-
wiecie wejherowskim funkcjonuje 
ta szkoła, która kształci zawodo-
wo – powiedziała Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski. - Dziś wmu-
rowaliśmy kamień węgielny pod 
kolejny obiekt, w którym będą się 
uczyć młodzi ludzie. A wszystko 
to dzięki temu, że w województwie 
pomorskim realizowany jest pro-
jekt systemowy kształcenia zawo-
dowego. Dzięki wspólnej inicjaty-
wie możemy te pracownie i obiekty 
budować. Nasz powiat wyróżnia się 
w kontekście nauczania zawodo-
wego, ponieważ na 8,1 tys. uczniów 
(uczęszczających do wszystkich 
szkół, dla których powiat wejhe-
rowski jest organem prowadzą-
cym) niemal 5 tys. uczy się właśnie 
w szkołach zawodowych. To ponad 
60 proc.! Warto dodać, że kształci-
my w aż 88 zawodach. Oferta, któ-
rą proponuje Cech, znakomicie się 
wpisują w tę całą strategię szkolnic-
twa zawodowego.

Zakończenie budowy nowego 
obiektu przy Powiatowym Cechu 
Rzemiosł, planowane jest na ko-
niec kwietnia przyszłego roku. 

Rafał Korbut

Rozbudowa szkoły wkracza 
w decydującą fazę
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WejheRoWo | Kamień węgielny wmurowany! Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie już za 
kilka miesięcy znacznie się powiększy. Trwa budowa całkowicie nowego obiektu, w którym uczniowie 
będą uczyć się zawodów w praktyce, na najnowocześniejszych urządzeniach i maszynach.
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OgłOszenie 272/2019/DB

na podstawie art. 17 pkt 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 
ze zm.) oraz art. 21 ust. 2  pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust.1 pkt 2-5, art. 46  pkt 1 
i art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam o: 
 wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla strefy 09 M w rejo-

nie ul. Piłsudskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 20.09.2019r. do 14.10.2019r.
w siedzibie Urzędu miasta przy ul. sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, 
w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie informacji Publicznej miasta 
Rumi. informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o śro-
dowisku i jego ochronie, na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu 
miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązania-
mi w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 24.09.2019r. o godzinie 14.00.
każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia 
28.10.2019. na adres: Urząd miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz miasta Rumi.

OGŁOszENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Reklama U/2019/PR

Spotkanie na żywo z polską literaturą
WejheRoWo | Narodowe Czytanie uczy szlachetności i solidarności. W sobotnie popołudnie na placu 
Jakuba Wejhera miała miejsce kolejna akcja Czytania Narodowego.

Podczas tegorocznej edycji wy-
darzenia zaprezentowano dwie 
polskie nowele - „Katarynkę” 
Bolesława Prusa i „Dobrą panią” 
Elizy Orzeszkowej. Oprócz ak-
torów grup teatralnych „Errata” 
i „Srebrna Nitka” polskie nowe-
le czytali zastępcy prezydenta 
miasta – Beata Rutkiewicz i Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, a także 

Krystyna Laskowska – prezes 
Stowarzyszenia WUTW.

- Już po raz szósty odbywa się 
Narodowe Czytanie polskich 
dzieł literatury. Trzeba populary-
zować polskich mistrzów pióra, 
po to żeby zachęcać rodaków do 
czytania klasyki polskiej literatu-
ry. Młodzi ludzie obecnie za dużo 
czasu spędzają przy swoich kom-

puterach, laptopach, tabletach 
i smartfonach, a książki odstawili 
na bok. Trzeba od czasu do czasu 
przypominać o czytaniu książek, 
bo czytanie rozwija ludzki umysł. 
Wszyscy musimy czytać i zachę-
cać innych do czytania – powie-
dział Arkadiusz Kraszkiewicz. 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Ewelina Magdziar-

czyk-Plebanek przypomniała, 
że Ogólnopolska akcja Czytania 
Narodowego organizowana jest 
przez Prezydenta RP od 2012 
roku i została zainicjowana 
wspólną lekturą Pana Tadeusza 
Adama Mickiewicza.

- Od 2016 roku spotykamy się 
właśnie tutaj – pod pomnikiem 
Jakuba Wejhera czytając kolejno 

„Quo vadis” Henryka Sienkie-
wicza, „Wesele” Stanisława Wy-
spiańskiego i „Przedwiośnie” Ste-
fana Żeromskiego. Cieszymy się, 
że wspólnie z Urzędem Miejskim 
i Miejską Biblioteka Publiczną 
możemy przygotowywać na żywo 
ciekawe spotkania z literaturą 
polską. Czytanie polskich dzieł 
literatury to nie tylko przypo-
mnienie szkolnych lektur, to rów-
nież refleksja nad człowiekiem 
i społeczeństwem. Dzieła te to-
warzyszyły naszym rodakom pod 
zaborami w walce o suwerenność 
naszej ojczyzny i szukaniu od-
powiedzi na wezwania swoich 
czasów. Dzisiaj teksty te nic nie 
straciły na swojej aktualności 
i uczą, że powinniśmy w swoim 

życiu kierować się szlachetnością 
i solidarnością, i że nie wolno 
nam zapomnieć o wrażliwości na 
ludzka krzywdę – mówiła dyrek-
tor biblioteki Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek.

Wprowadzenie do czytanych no-
wel wygłosiła polonistka Wanda 
Kantecka, wykładowca wolonta-
riusz Stowarzyszenia Wejherowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Pod koniec godzinnego spek-
taklu zaczął kropić deszcz, ale to 
nie zniechęciło publiczności do 
uczestnictwa w wydarzeniu. Jak 
ktoś zauważył naturalna pogody 
stworzyła scenerię dopasowaną 
do końcowego fragmentu noweli 
„Dobra pani”.
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Narodowe Czytanie
WejheRoWo | Sachem Henryka Sienkiewicza – fragmenty właśnie tej noweli były czytane w Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej podczas tegorocznej edycji Narodowego Czytania.

W wielu miejscach nie tylko 
w naszym kraju, ale też za gra-
nicą, organizowane jest co roku  
Narodowe Czytanie. Jest to nie 
tylko okazja, aby poznać wielkie 
dzieła polskich twórców literatu-
ry, ale także posłuchać i zobaczyć 
znane osoby, które czytają frag-
menty dzieł literackich. 

W PBP w Wejherowie gośćmi 
byli samorządowcy, którzy od-
czytali wybrane fragmenty dzia-
ła Sienkiewicza. Nmożne było 
posłuchać m.in. Gabrieli Lisius, 
starosty wejherowskiego, Jacka 
Thiela, wicestarosty czy Jolanty 
Król, członka zarządu powiatu. 

Inscenizację utworu wykonała 

grupa poetycko-teatralna „Pod 
Sową” PBPW i SWUTW, do 
której opracowanie i scenariusz 
przygotowały Wanda Kantecka 
i Kinga Krajkowska.

W stolicy powiatu Narodo-
we Czytanie zorganizowano też 
w innych miejscach, np. w szkole 
i na Placu Jakuba Wejhera. 

Dodajmy, że utwory stanowiące 
każdego roku temat Narodowego 
Czytania, są dziełami na trwałe 
wpisanymi w historię polskiej li-
teratury i czytane są w ponad 3 
tysiącach miejsc na całym świe-
cie, w tym ponad 2, 2 tys. na tere-
nie naszego kraju. 
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akcja „polska pod 
krzyżem” i odpust
poWiat | zbliża się ostatni odpust kalwaryjski w Wej-
herowie, który w tym roku połączony zostanie z ogól-
nopolską akcją modlitewną „polska pod krzyżem”.

Jak informują organiza-
torzy tego wydarzenia 
„chrześcijanie, ludzie 
nadziei znają siłę modlitwy, 
a znakiem zwycięstwa jest 
dla nich Krzyż Chrystusa”. 
Dlatego Sanktuarium Pa-
syjno-Maryjne w Wejhero-
wie zaprasza wszystkich na 
wspólną modlitwę w blasku 
Krzyża Chrystusowego. 
Włączy się w to wielkie 
dzieło również parafia bł. 
Edmunda Bojanowskiego 
i św. Antoniego Padewskie-
go w Rumi oraz parafia św. 
Józefa i Judy Tadeusza 
w Rumi. Program modlitwy 
w Wejherowie przedstawia 

się następująco: w sobotę 14 września o godzinie 15:00 
odbędzie się koronka do miłosierdzia bożego z nauką 
oraz adoracja relikwii krzyża św. w kościele klasztornym, 
o 16:00 będzie droga krzyżowa na kalwarii (początek 
w kościele) i około 17:30 msza przy kaplicy Trzech 
Krzyży. Natomiast na niedzielę 15 września zaplanowano 
zbiórkę delegacji pocztów sztandarowych wszystkich ty-
pów szkół na placu kościelnym o godzinie 9:00,  procesję 
z najświętszym sakramentem na kalwarię o 9:15 i koncert 
chóru młodzieżowego przy kościele Trzech Krzyży o 9:45 
oraz sumę odpustową pod przewodnictwem O. Kordiana 
Szwarca o 10:00 i zawierzenie szkół Matce Bożej Wejhe-
rowskiej, patronce powiatu.
(dd)

fot. DD
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Stac ja Kultura ma już 5 lat
Rumia | Trudno sobie wyobrazić świętowanie urodzin bez wręczenia prezentów i okolicznościowych atrakcji, dlatego Stacja Kultura co roku przygotowuje niespodzian-
ki z myślą o gościach. Z okazji 5-lecia istnienia biblioteki odwiedziła ją Hanna Śleszyńska, aktorka teatralna i filmowa, która oczarowała publiczność swoim recitalem. 

WyjątkoWi goście

Do tej pory w ramach urodzi-
nowych wydarzeń Stacji Kultura 
występowali m.in. śpiewacy i tan-
cerze flamenco, góralscy jazzma-
ni „Vołosi” oraz przebojowi śpie-
wacy operowi „Tre Voci”. Na piąte 
urodziny miejska biblioteka także 

przygotowała kulturalną pereł-
kę – recital Hanny Śleszyńskiej. 
Wstęp był bezpłatny, obowiązy-
wały jednak wejściówki. 

Podczas środowego koncertu 
(11 września) można było usły-
szeć m.in. hity musicalowe z re-
pertuaru Lizy Minnelli, piosenki 
ze spektaklu „Criminale Tango”, 

a także utwory z tekstami Adama 
Nowaka czy Wojciecha Młynar-
skiego. Wśród publiczności próż-
no było szukać wolnych miejsc 
oraz osób, których recital całko-
wicie by nie pochłonął. 

Świętowanie nie obyło się bez 
urodzinowego tortu oraz życzeń 
i podarunków, które wspólnie zło-

żyli dyrektorowi biblioteki Kryst-
nie Laskowicz wiceburmistrz 
Piotr Wittbrodt i przewodniczący 
rady miejskiej Ariel Sinicki. 

kolejne atrakcje
 

Jak podkreślają pracownicy Stacji 
Kultura, świętowanie 5. urodzin 
nieco się przedłuży, ponieważ 
w październiku do rumskiej bi-
blioteki zawitają kolejni znani 
i lubiani goście, a wśród nich 
Grupa Filmowa Darwin, czyli 
charyzmatyczni, pełni energii 
młodzi aktorzy, tworzący jeden 
z najbardziej profesjonalnych ka-
nałów na polskim YouTube.

jak to się zaczęło?

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rumi, początkowo jako gmin-
na jednostka, powstała 1 grudnia 
1948 roku w prywatnym miesz-
kaniu. Od tego czasu jej główna 
siedziba zmieniała się kilkukrot-
nie, by ostatecznie przenieść się 
na dworzec kolejowy, gdzie od 
2014 roku funkcjonuje pod na-
zwą Stacja Kultura, podbijając 
serca czytelników i nie tylko. 

Wyznaczają trendy

Stacja Kultura jest pierwszą tego 
typu placówką w Polsce, która zo-
stała otwarta na czynnym dwor-
cu. Zapoczątkowała tym samym 
nowy trend rewitalizacji dwor-
ców na cele kulturalne. Społecz-
ny charakter przemiany miejsca, 
przyjazny i otwarty stosunek do 
użytkowników oraz współtwo-
rzona przez rumian bogata oferta 
edukacyjna i kulturalna sprawiają, 
że jednostka odnotowuje rekor-
dowe wzrosty liczby czytelników 
i odwiedzin. Mimo że w ogólno-
polskim czytelnictwie zauważalna 
jest tendencja spadkowa.

nie tylko BiBlioteka
 

Jednostka poza działalnością bi-
blioteczną organizuje różnorodne 
wydarzenia kulturalne. Odbywają 
się tu spotkania autorskie, zapra-
szani są znakomici goście ze świata 
sztuki, nauki i kultury. Organizo-
wane są konferencje, koncerty, fe-
stiwale, wernisaże, wystawy, warsz-
taty: teatralne, plastyczne, taneczne 
czy fotograficzne oraz rozmaite za-
jęcia dla dzieci i seniorów. 

litery i liczBy
 

Tylko w 2018 roku z usług Stacji 
Kultura skorzystało prawie 13 ty-
sięcy aktywnych czytelników, wy-
pożyczonych zostało ponad 171 ty-
sięcy książek, a organizowane przez 
placówkę wydarzenia przyciągnęły 
17 tysięcy uczestników. Filie miej-
skiej biblioteki odnotowują łącznie 
ponad 12 tysięcy odwiedzin każde-
go miesiąca, a strona internetowa 
ponad 100 tysięcy wejść.

– Pięć lat temu dostaliśmy niepo-
wtarzalną szansę na stworzenie no-
wej biblioteki. Wykorzystaliśmy tę 
szansę najlepiej, jak to było możliwe 
– zapewnia Krystyna Laskowicz, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Rumi. – Stacja Kultura to 
miejsce piękne, nowoczesne i przyja-
zne mieszkańcom. Miarą sukcesu są 
świetne wyniki czytelnictwa, wy-
pełniony kalendarz wydarzeń oraz 
frekwencja. Nagrody i wyróżnienia 
sprawiły, że jesteśmy rozpoznawalni 
w całej Polsce, a nawet na świecie. 
Często odwiedzają nas goście zagra-
niczni. Stacja Kultura stała się miej-
scem spotkań mieszkańców, a także 
ważnym miejscem na mapie tury-
stycznej Rumi – podkreśla.

Reklama U/2019/PR Reklama U/2019/PR
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Zarażali dzieci miłością do muzyki
Rumia | Tysiące dzieci z niemal 30 rumskich szkół i przedszkoli uczestniczyło w wyjątkowych lekcjach muzyki, realizowanych w ramach cyklu pod nazwą Rumskie Spotkania 
Muzyczne. Podczas bezpłatnych koncertów artyści zachęcali dziecięcą publiczność do wspólnego tańca i śpiewu w akompaniamencie klasycznych instrumentów.  

słynne tytuły, 
najWiększe hity 

Edukacyjny cykl realizowany 
był 10 i 11 września w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rumi. Podczas spotkań 
dzieci miały okazję usłyszeć 
przeboje muzyki klasycznej, fil-
mowej i musicalowej, a wśród 
nich utwory znane z filmów ta-
kich jak „Pogromcy duchów”, 

„Król Lew”, „Upiór w operze” 
czy też muzykę z baletu „Gajane” 
i opery „Gioconda”. 

różne oBlicza 
muzyki

Dodatkowym walorem edu-
kacyjnego cyklu jest możliwość 
porozmawiania na żywo z arty-
stami, którzy chętnie dzielą się 
ze słuchaczami swoją wiedzą 

i pasją. Publiczność poznała też 
ciekawostki związane z filmowy-
mi i muzycznymi produkcjami, 
a także podziwiała profesjonalne 
pokazy taneczne.

to oni tWorzą cykl 

Wszystko to było możliwe dzię-
ki obecności i zaangażowaniu ak-
torów oraz tancerzy z Teatru Mu-
zycznego w Gdyni, zespołu tańca 

„Masta Dance” pod kierunkiem 
Marty Miotke, a także instru-
mentalistów z całego Pomorza, 
w tym zespołu perkusyjnego Trio 
Per Ka. Wszystkie spotkania pro-
wadził dyrektor artystyczny cyklu 
Marek Gerwatowski. 

– Sama pamiętam występy te-
atralne czy koncerty, które jako 
dziecko oglądałam wraz z klasą, 
jeszcze w podstawówce. Właśnie 
w takich momentach budziła się 

we mnie chęć śpiewania i tańcze-
nia. Bardzo się cieszę, że mogłam 
sobie przypomnieć, jak to było 
za moich młodych lat – przy-
znaje Agnieszka Król-Karec-
ka, aktorka Teatru Muzycznego 
w Gdyni. – To wspaniałe, że re-
alizowane są takie inicjatywy i są 
jeszcze ludzie, którym zależy na 
tym, by kształcić nasze pociechy 
w takich kierunkach, zaszczepia-
jąc w nich zamiłowanie i pasję 
do sztuki – dodaje. 

Organizatorami cyklu, objętego 
patronatem burmistrza Michała 
Pasiecznego, są: Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Rumi, 
Miejski Dom Kultury w Rumi, 
Rumskie Spotkania Muzyczne 
oraz urząd miasta. 

– Jestem szczęśliwy, że już czwarty 
rok z rzędu dzieci i młodzież tak licz-
nie biorą udział w tych koncertach, 
że ta forma edukacji muzycznej bar-
dzo się przyjęła, że publiczność jest 
chętna do czynnego udziału w na-
szych spotkaniach i wspólnie z ar-
tystami śpiewa, a ciekawe aranżacje 
porywają widzów do tańca – mówi 
pomysłodawca i reżyser wydarze-
nia Marek Gerwatowski.

tak się zaczęło 

Rumskie Spotkania Muzyczne 
to inicjatywa, która rozpoczęła się 
w 2012 roku, wraz z koncertem 
zorganizowanym z okazji nada-
nia praw miejskich Rumi. Ce-
lem wydarzenia jest przybliżenie 
muzyki klasycznej oraz różnych 
gatunków muzycznych miesz-
kańcom i gościom Rumi. Reper-
tuar koncertów obejmuje przede 
wszystkim muzykę klasyczną 
i operową, a także operetkową, 
musicalową, filmową, a nawet 
rozrywkową. Dzięki temu grono 
odbiorców jest równie różnorod-
ne. Wydarzenia dla dzieci i mło-
dzieży z rumskich szkół odbywają 
się cyklicznie od 2016 roku – we 
wrześniu, z okazji rozpoczęcia 
roku szkolnego. Natomiast kon-
cert urodzinowy miasta organi-
zowany jest od października 2012 
roku. Przed widownią występują 
wówczas artyści polskich i zagra-
nicznych scen operowych, musi-
calowych, a także rozrywkowych 
oraz instrumentaliści na stałe 
związani z instytucjami kultural-
nymi w całej Polsce.
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Wspólna zabawa i integracja mieszkańców
Reda | Niedziela w parku na skrzyżowaniu ulic Wiśniowej i Jodłowej upłynęła pod znakiem występów, pokazów i integracji miesz-
kańców. To za sprawą festynu, który odbył się z okazji zbliżającej się jesieni.

Wrześniowy festyn w Ciechoci-
nie to młoda tradycja, która na-
rodziła się w 2016 roku za sprawą 
miejscowych radnych. Doroczne 
spotkanie stanowi okazję do in-
tegracji mieszkańców oraz pre-
zentacji ich umiejętności sporto-
wych i artystycznych. 

- Chcieliśmy, aby życie kultu-
ralne tętniło nie tylko w centrum 
miasta, żeby wszędzie coś się dzia-
ło - wyjaśnia Sebastian Kozioł, 
radny Redy. - Jako radni Ciechoci-
na zaczęliśmy działać w tej części 
miasta. Stąd pojawiła się inicjaty-
wa zorganizowania festynu na po-

witanie jesieni, który w tym roku 
odbył się już po raz czwarty.

Co działo się w parku na skrzy-
żowaniu ulic Wiśniowej i Jo-
dłowej? Zorganizowany został 
między innymi maraton zumby. 
Dodatkowo na scenie wystąpił 
zespół Redzanie. Zaprezentowali 

się też młodzi artyści, tj. Aleksan-
dra Hinc i Szymon Reszka. Nie 
zabrakło również pokazu szkoły 
sztuk walk Simba Reda. Z myślą 
o najmłodszych uczestnikach za-
bawy zaprezentowano spektakl 
edukacyjny. Gwiazdą wydarzenia 
była grupa Półtora Gościa.

- Na miejscu można było też 
posilić się watą cukrową, popcor-
nem, kawą bądź lodami tajskimi 
- zapewnia Tomasz Wiśniewski, 
dyrektor Fabryki Kultury w Re-
dzie. - Staraliśmy się wszystko zor-
ganizować tak, aby każdy znalazł 
coś dla siebie. Muszę przyznać, że 

obawialiśmy się deszczu, ale pogo-
da dopisała, więc można było ba-
wić się na świeżym powietrzu. 

W niedzielnym wydarzeniu 
uczestniczyły całe rodziny. Za 
organizację festynu odpowiadała 
Fabryka Kultury w Redzie.
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Szlachetna Paczka znów pomoże
WejheRoWo | Wolontariuszy Szlachetnej Paczki przeszli dwudniowe szkolenie. Miało ono na celu wdrożenie wolontariuszy do całej akcji i przygotowanie 
ich do pracy z rodzinami w rejonie.

To właśnie wolontariusze 
pełnią niezmiernie ważną rolę 
w całym przedsięwzięciu – to 
oni będą odwiedzać rodziny 
i przeprowadzać wywiady śro-
dowiskowe. 

- Szkolenie miało na celu przy-
gotowanie ich do pracy w grupie 
oraz do tego, jak postrzegać biedę 
i w jaki sposób rozmawiać z ro-
dzinami – wyjaśnia Monika Po-
trykus, lider rejonu Wejherowo. 

- Obecnie mamy już 27 wolon-
tariuszy w Wejherowie – doda-
je Iwona Kaluza, Koordynator 
Regionalny Szlachetnej Paczki 
w województwie pomorskim. - 
Cały czas osoby chętne mogą się 
zgłaszać, nigdy nie jest za dużo 

wolontariuszy. Na pewno każdy 
znajdzie u nas miejsce dla siebie. 

Wolontariusz Szlachetnej Pacz-
ki odwiedza daną rodzinę, której 
ma być udzielona pomoc, na-
wiązuje też kontakt z darczyńcą 
i staje się pośrednikiem pomię-
dzy rodziną a darczyńcą. 

17 listopada będzie otwarcie 
bazy rodzinom w internecie, na-
tomiast „Weekend cudów” (we-
t6dy to rodzinom zostaną prze-
kazane dary) zaplanowany jest 
na 7-8 grudnia. 

Przypomnijmy: Szlachetna 
Paczka to jeden z największych 
programów społecznych w Pol-
sce. Pomaga wyjść z biedy oso-
bom znajdującym się w trudnej 

sytuacji – ubogim rodzinom, 
niepełnosprawnym czy samot-
nym seniorom – poprzez niesie-
nie tzw. mądrej pomocy. Pacz-
ka daje potrzebującym przede 
wszystkim impuls do zmiany 
i wspiera ich w tym, by zaczęli 
samodzielnie radzić sobie w ży-
ciu, by pokonali dotychczasowe 
trudności i niemoc.

Szlachetna Paczka działa 
w całej Polsce – jest to możli-
we dzięki pracy wolontariuszy 
oraz dzięki darczyńcom. Pomóc 
może każdy, albo oferując po-
moc potrzebującym, albo włą-
czając się w pracę całego zespo-
łu Szlachetnej Paczki. 
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OgłOszenie 274/2019/DB

OgłOszenie 275/2019/DB

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz 
zarządzenia nr 367/321/2019 Burmistrza 
miasta Rumi z dnia 10 września 2019 roku 
informuję, iż w siedzibie Urzędu miasta Rumi                                              
przy ul. sobieskiego 7, na okres 21 dni wywi-
eszony został wykaz obejmujący lokal użytkowy 
położony w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 10a/1, 
stanowiący własność gminy miejskiej Rumia, 
przeznaczony do oddania w najem w trybie 
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego 
najemcy.

OGŁOszENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz 
zarządzenia nr 366 /320/2019 Burmistrza 
miasta Rumi z dnia 10 września 2019 roku 
informuję, iż w siedzibie Urzędu miasta Rumi                                              
przy ul. sobieskiego 7, na okres 21 dni wywi-
eszony został wykaz obejmujący lokal użytkowy 
położony w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 12 B, 
stanowiący własność gminy miejskiej Rumia, 
przeznaczony do oddania w najem w trybie 
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego 
najemcy.

OGŁOszENIE
Burmistrza Miasta Rumi
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W tym roku w roli gwiazdy wie-
czoru wystąpił zespół Lao Che. Na 
wydarzenie zaprosili Wejherow-
skie Centrum Kultury i Prezydent 

Miasta Krzysztof Hildebrandt.
Publiczność miała okazję po-

słuchać różnych brzmień. Jako 
pierwszy na scenie pojawił się 

gdyński „Wredrock” grający muzy-
kę rockową, zróżnicowaną tak pod 
względem dynamiki jak i brzmie-
nia. Fani tej grupy pamiętają tych 

muzyków, którzy występowali 
wcześniej pod różnymi szyldami 
m.in. jako Keep Smiling, potem 
Jeszcze, a także jako The Larum.

Jako drugi zagrał wejherowski 
Eltimase, działający w naszym 
mieście od 2008 roku. Zespół wy-
stąpił w składzie: Robert Grabow-
ski „Diabeł”, Bartłomiej Haska 
„Hasior”, Andrzej Drewa „Drebin”, 
Artur Kukliński „Qukla” i Marcin 
Przybylski „Marcin”. 

Na scenie Open Arts Festiwal 
wystąpił również pop-rockowy 
Oxyal z Konina inspirujący się 
polską scena alternatywna. Ze-
spół powstał w ubiegłym roku 
i z powodzeniem grywa w im-
prezach na terenie całego kraju. 
Największym sukcesem grupy 
jest zwycięstwo w warszawskim 

przeglądzie Bands Battle 2019.
W początkowych godzinach 

grania fanów rocka było niewiele, 
najwięcej pod zielonymi parasola-
mi. Mimo to muzycy dawali z sie-
bie wszystko. Apogeum frekwencji 
przyszło z pojawieniem się mroku, 
a zwłaszcza przed wejściem na sce-
nę kultowej grupy „Lao Che”, któ-
rej nie trzeba było przedstawiać. 
Zdobywca platynowej płyty i czę-
sty gość na czołowych miejscach 
listy Radiowej Trójki znakomicie 
uświetnił XIV Open Arts Festiwal 
i swoim brzmieniem podbił serca 
wejherowskiej publiczności. 

/raf/

PoWiat | Przed nami II Motocyklowy Rajd Piaśnicki. Uczestnicy 
na motocyklach przejadą z Wejherowa do Lasu Piaśnickiego.

Motocyklowy Rajd 
Piaśnicki

Rajd odbędzie się 15 września, 
w niedzielę. Wyjazd uczestników 
spod Bramy Piaśnickiej „ECCE 
PATRIA” w Wejherowie zapla-
nowano na godz. 14:00. Moto-
cykliści kawalkadą przejadą do 
nekropolii w Lesie Piaśnickim. 
Na miejscu o godz. 15:00 odpra-
wiona  zostanie uroczysta msza 
święta pod przewodnictwem 
ks. Parałata Daniela Nowaka, 
kustosza Sanktuarium Piaśnic-
kiego i kapelana stowarzyszenia 
„Rodzina Piaśnicka”. 

Organizatorem Motocyklo-
wego Rajdu Piaśnickiego jest 
Kapituła Motocyklowego Rajdu 
Piaśnickiego, Stowarzyszenie 

„Rodzina Piaśnicka” w Wej-
herowie oraz MIVA Polska. 
W czasie przejazdu obowiązuje 
cisza, kultura osobista i jedna-
kowy ubiór (specjalna koszulka 
uczestnika rajdu). 

Patronat honorowy nad raj-
dem objęli ks. abp Sławoj Leszek 
Głódz, Metropolita Gdański, 
Jarosław Sellin, wiceminister 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Dariusz Drelich, wojewo-
da pomorski, Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa oraz ks. Jerzy Kraśnicki, 
dyrektor MIVA Polska. 

/raf/

koloroWe 
laBoratorium 
W porcie rumia
rumia | Wszystkie kolory tęczy będzie można 
zobaczyć w najbliższą sobotę w porcie rumia cen-
trum handlowym auchan.

Podczas kolejnego 
spotkania z cyklu 
„Akademia małych 
odkrywców” dzieci 
będą poszerzać wiedzę 
i obejrzą barwne eks-
perymenty. 
Z koloru czerwonego, 
niebieskiego i żółtego 
wyczarujemy wszystkie 
kolory tęczy! Dzieci 

odwiedzające 14 września Port Rumia Centrum Han-
dlowe Auchan dowiedzą się wielu faktów i ciekawostek 
o kolorach, które zostaną przedstawione dzięki barwnym 
eksperymentom. Kolorowe laboratorium zachwyci nawet 
największych sceptyków! 
Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, czym są kolory 
podstawowe, a które zaliczamy do pochodnych oraz 
jak można je rozdzielać. Uczestnicy zajęć zobaczą, 
w jaki sposób rozdziela się światło na poszczegól-
ne barwy oraz poznają specjalistyczne urządzenia 
służące do pomiarów ilości i barwy światła. Podczas 
spotkania zostaną zaprezentowane barwniki lumi-
nescencyjne, które mieszane w różnych proporcjach 
pozwolą uzyskać dowolny kolor. Będzie się działo! 
„Akademia małych odkrywców” odbędzie się 14 września 
w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Zajęcia będą prowadzone od 
godz. 12:00 do 18:00. Udział w zabawie jest bezpłatny.  
/raf/
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Zespół Lao Che podbił serca 
publiczności

WejheRoWo | Na wejherowskiej polanie koncertowej gościł XIV Open Arts Festiwal pod hasłem „Stop 
przemocy i terrorowi”. Odbywająca się zawsze na początku września impreza przyciąga miłośników 
muzyki rockowej z Wejherowa i okolic.

marcin dreWa,
organizator rajdu

Głównym celem rajdu jest rozwijanie 
wiedzy i świadomości o zbrodni dokonanej 
w Lesie Piaśnickim wśród mieszkańców 
Pomorza. Tak, aby pamięć o ofiarach zbrodni 
ludobójstwa przetrwała i była przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. Uczestnicy 
Rajdu to motocykliści, którym na sercu leży 

propagowanie wiedzy o Martyrologii Piaśnicy.



Zadzwoń:

660 731 138

skuteczna
reklama
z

lub wyślij email:

d.bieszke@expressy.pl

sje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

DAM PRACĘ

szukam Pani z Wejherowa do pro-
wadzenia korespondencji. Wyma-
gania: wyrazisty charakter pisma, 
dyspozycyjność, emerytka lub ren-
cistka. Kontakt: 669 869 837.

TOWARZYSKIE

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

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

RÓŻNE

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

słoma w balotach 120x150, siano, 

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

Wynajmę

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

sprzedam

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

kupię

kupię Piaggio/Vespa LX 125/150 
cm. używany, z salonu, 3-7 l., 

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!

Tczew, tel. 574 797 077

inne

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

sprzedam telefon nokia 81104 
4g, nowy, pudełko, akcesoria, 170 
zł, tel. 723 851 645

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-
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słoma w kostkach z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

sprzedam rury plastikowe, 
250x10x0,5, szare, cena 5 zł szt., tel. 
511 841 826

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

kupię tarcze zębate, widiowe fi 125, 
180, tel. 692 486 567

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

rozsieWacz KOS 380 zł, oraz lej 
480 zł, tel. 600 667 860

prasa FERGUSON, duży podbie-
racz, 2500 zł, tel. 506 250 477

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

sprzedam lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, 
tel. 58 714 41 54

sprzedam materac 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

Burmistrz Miasta Rumi
ogłasza nabór na wolne stanowisko

pracy w Urzędzie miasta Rumi: 
Podinspektor lub inspektor w Wydziale inżynierii 
miejskiej, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 
szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna 
jest na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta Rumi oraz 
w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu miasta 
Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

OgłOszenie 271/2019/DB



„Pójdziemy za sobą w ogień” – Dawid Leleń
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Odgrywasz ważną rolę 
w drużynie Gryfa Wejherowo. 
Przejąłeś opaskę po Piotrku 
Kołcu. Jak odnajdujesz się 
w tak istotnej roli?

Jestem zadowolony, ponieważ 
był to wybór kolegów z drużyny, 
który wcześniej został poddany 
pod głosowanie. Cieszę się, że 
drużyna obdarzyła mnie tak du-
żym zaufaniem. Rola kapitana to 
również dodatkowe obowiązki na 
które jestem gotowy. Dla mnie 
posiadanie kapitańskiej opaski 
dodaje pewności siebie i uskrzy-
dla. Nie odczuwam w związku 
z tym dodatkowej presji.

Letnia rewolucja Gryfa 
sprawiła, że jesteś jednym 

z najdłużej grających zawod-
ników w tej ekipie. Pomagasz 
nowym piłkarzom wcielić się 
w drużynę?

Podczas okresu przygotowaw-
czego zajmowaliśmy się nowymi 
zawodnikami – opowiadaliśmy 
im jak funkcjonuje klub od środ-
ka, czego mogą się spodziewać 
oraz o jakie cele graliśmy w po-
przednich sezonach. Aklima-
tyzacja poszła bardzo sprawnie 
-  wszyscy złapaliśmy błyska-
wiczny kontakt, a atmosfera po-
mimo niezbyt korzystnych wyni-
ków jest dobra. Myślę, że każdy 
za każdego pójdzie w ogień, choć 
jesteśmy razem krótko.

No właśnie… Wasz dorobek 

punktowy jest bardzo skrom-
ny. To jeden z najgorszych 
startów Gryfa na tym etapie 
rozgrywek. Gdzie należy szu-
kać przyczyn?

Jest to nasz najgorszy start 
w II lidze, ale jesteśmy przeko-
nani, że zaczniemy punktować. 
Na początku mieliśmy trudny 
terminarz, a kolejne spotkania 
to mecze u siebie w których bę-
dziemy walczyć o pełną pulę. 
Myślę, że po pierwszym zwycię-
stwie przyjdzie pozytywna seria 
punktów.

Pomimo kiepskiego star-
tu tracicie niewiele bramek. 
Jak Ci się układa współpraca 
z obrońcami?

Różnica bramek występują-
ca w porównaniu nas z innymi 
drużynami nie jest duża. Na ten 
moment brakuje trochę szczę-
ścia. A szczęściu jak dobrze wie-
my trzeba dopomóc. Współpra-
ca w bloku defensywnym układa 
się dobrze. Wszyscy się wspie-
ramy i motywujemy. Ważne jest 
też to, że nie mamy problemów 
z komunikacją. To istotny aspekt 
w grze defensywnej.

Waszym rywalem w Pucharze 
Polski będzie Lechia Gdańsk. 
To mecz z dodatkowym smacz-
kiem, ponieważ kluby delikat-
nie mówiąc – nie przepadają 
za sobą, a Ty rozpoczynałeś 
w Gdańsku przygodę z piłką. 
Traktujesz to jak normalny 

mecz, czy jednak odczuwasz 
dodatkową presję?

Puchar Polski będzie dla nas 
oraz dla ludzi w klubie nagro-
dą za ostatnie lata w których 
utrzymywaliśmy II ligę dla Wej-
herowa. Jest to też motywacja, 
żeby pokazać się jak najlepiej  
na tle drużyny ekstraklasowej. 
Dla mnie, Pawła Czychowskie-
go oraz Mateusza  Goerke jest 
to mecz wyjątkowy, ponieważ 
wychowywaliśmy się w Lechii, 
ale ja do meczu nie podchodzę 
z dodatkową presją, lecz z do-
datkowa motywacją. Zawsze 
chciałem zmierzyć się z drużyną 
ekstraklasową, a że jest to Lechia 
dodaje jeszcze efektowniejszej 
otoczki wokół meczu.

ii LiGa | Z bramkarzem Gryfa Wejherowo oraz kapitanem drużyny ze Wzgórza Wolności – Dawidem Leleniem,rozmawiał Mateusz Marciniak.

 

nie możesz być 

nA stAdionie? 
oGLĄdAJ mecz 

nA TVCOM.PL

Mecze 
Gryfa w PPV

Początek meczu w Stargar-
dzie stał pod znakiem dyna-
micznych szarż gospodarzy. 
Do pierwszej groźnej sytuacji 
doszło w 8. minucie pojedyn-
ku. Przed znakomitą szansą 
na zdobycie bramki stanął 
Filip Karmański, ale po jego 
uderzeniu piłka zatrzepota-
ła w bocznej siatce bramki 
strzeżonej przez Wiesława 
Ferrę. Kolejna dogodna sytu-
acja przytrafiła się Błękitnym 
zaledwie 5. minut później. 

Płaskiego dośrodkowania nie 
wykorzystał jednak Hubert 
Sadowski. Na odsiecz Wejhe-
rowian trzeba było poczekać 
do 22. minuty. Wówczas 
z lewego skrzydła miękko 
dośrodkowywał Mateusz 
Majewski – do piłki dobiegł 
Mikołaj Gabor, jednak jego 
strzał z półwoleja świetnie 
wybronił Rzepecki. Następny 
kwadrans to wciąż aktywne 
poczynania podopiecznych 
Adama Topolskiego. W 37. 

minucie pierwszej części 
meczu drogę do bramki gości 
znalazł Patryk Paczuk, jed-
nak bramka strzelona głową 
nie została uznana przez 
sędziego Różyckiego z racji 
pozycji spalonej.
 
Druga połowa rozpoczę-
ła się od bramki zdobytej 
przez Krystiana Sanockiego. 
23-letni napastnik najpierw 
wywalczył rzut rożny, a na-
stępnie wykorzystał dobre 

dośrodkowanie Wojciecha 
Fadeckiego. Na odpowiedź 
żółto-czarnych nie trzeba 
było długo czekać. Nie-
spełna 3. minuty później do 
wyrównania doprowadził 
Filip Szewczyk. W 52. minu-
cie pojedynku były zawodnik 
Górnika Łęczna wykorzystał 
bierną postawę defensorów 
gospodarzy. Po jego ude-
rzeniu futbolówka odbiła się 
jeszcze od słupka i ugrzęzła 
w siatce. Od tego momentu 

gra obu drużyn stała się 
bardzo wyrównana. Ten stan 
utrzymał się do 71. minuty. 
Wówczas obrońcy Gryfa 
zgubili krycie sprawiając, że 
w doskonałej sytuacji zna-
lazł się aktywny dziś Patryk 
Paczuk, który strzałem z kil-
kunastu metrów zaskoczył 
Ferrę. Ostatnie fragmenty 
pojedynku to chaotyczne 
próby doprowadzenia do re-
misu Wejherowian. Niestety 
żaden z ataków podopiecz-

nych Łukasza Kowalskiego 
nie znalazł drogi do bramki 
gospodarzy.

Bez punktóW W stargardzie. Błękitni zWyciężają z gryFem
ii LiGa | Po 7. kolejkach drugoligowych rozgrywek wejherowski zespół nadal zamyka ligową tabelę. Położenia żółto-czarnych nie zmienił punkt zdobyty w spotkaniu 
z Bytovią Bytów. Z dwoma oczkami na koncie Wejherowianie przystąpili do wyjazdowego spotkania z Błękitnymi Stargard.

Stargard Błękitni: 
Rzepecki – Szrek, 
Sadowski, Ostrowski, 
Nowak, Sanocki (83.
Bochnak), Karmański, 
Łysiak, Fadecki, Paczuk 
(90.Jabłoński), Kurbiel (65.
Cywiński)
Gryf Wejherowo: 
Ferra – Kankowski, 
Biedrzycki (78.Burkhard), 
Koprowski, Goerke (69.
Czychowski), Lisiecki, 
Szewczyk, Gabor (46.Kolus), 
Hebel, Sławek, Majewski
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przyjemne 
z pożytecznym

Głównym celem sobotnie-
go wydarzenia (14 września) 
jest propagowanie aktywnego 
i zdrowego stylu życia oraz in-
tegracja lokalnej społeczności. 
Miejscem spotkania będzie hala 
MOSiR, atrakcje będą dostępne 
od godziny 15:00. 

Osoby, które tego dnia od-
wiedzą miejską jednostkę, będą 
miały okazję m.in. uczestniczyć 
w profesjonalnym treningu, za-
czerpnąć porad fizjoterapeuty 
i trenera personalnego, spróbo-
wać suplementów diety czy też 
wziąć udział w rozmaitych kon-
kursach. Nie zabraknie również 
niespodzianek.

harmonogram 
treningóW:

15:00 – rozpoczęcie •	
treningu z grupą aktywnych 
seniorów,

16:00 – trening pilates (po-•	
łączenie jogi, baletu i ćwiczeń 
izometrycznych),

17:00 – trening z Fit Matką •	
Wymiataczką,

18:00 – maraton zumby •	
(potrwa do godziny 20:00).

Wśród mocnej i licznej re-
prezentacji Polskiego Związku 
Kickboxingu znalazła się Zu-
zanna Kalbarczyk, zawodniczka 
GOSRiT Luzino i Wejherowskie-
go Stowarzyszenia Sportowego. 
Wychowanka trenera Rafała Kar-
cza stanęła na trzecim podium 
Mistrzostw Europy po ciężkich 
i zaciętych walkach. Szczególnie 
dobrze zapamięta ćwierćfinałową 
walkę o wejście do strefy meda-
lowej w formule kick-light do 65 
kg, gdzie kickboxerka spotkała 
się z irlandką. W maju Mccra-
ve okazała się lepsza w turnieju 
o Puchar Świata, wygrywając 
z Kalbarczyk w finale. Tym razem 
to Kalbarczyk okazała się lepsza 
i zapewniła sobie zwycięstwem 
2:1 medal Europy. W półfinale 
Zuzanna musiała uznać wyższość 
zawodniczki gospodarzy, która 
okazała się niepokonana i się-
gnęła po tytuł mistrzowski. Osta-
tecznie zdobyła trzecie miejsce 
w Mistrzostwach Europy w kick-
boxingu wersji kick-light junio-

rów do 65 kg, natomiast w for-
mule pointfighting zajmuje piąte 
miejsce. Jest to już czwarty medal 
zawodniczki z imprezy między-

narodowej. Ponadto Zuzanna 
cztery razy jako reprezentantka 
Polski sięgała po Puchar Świata. 
Łącznie Polska w kickboxingu 

liczyła prawie 170 osób. Druży-
nowo zajęto szóste miejsce z 14 
złotymi medali. 

(DD)

Kalbarczyk z brązem na 
Mistrzostwach Europy
PoWiat | Blisko 2000 zawodników z 39 państw wzięło udział w Gyor na Węgrzech mistrzostwach Europy 
dzieci, kadetów i juniorów w kickboxingu. Wychowanka trenera Rafała Karcza stanęła na trzecim podium.
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Rumia | Siłownia CityGym, wspólnie z urzędem miasta i MOSiR-em, 
zapraszają na kolejną imprezę sportowo-rekreacyjną przygotowaną 
z myślą o mieszkańcach. W ramach „Fit Day Rumia” chętni będą mogli 
nie tylko uczestniczyć w treningach prowadzonych przez profesjonal-
nych instruktorów, ale również dokonać analizy składu ciała czy też 
zobaczyć pokaz sportowej mody. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne.

ReGat Y | Kacprowi Konkolowi z wejherowskiego radiojachtklubu „Bliza-BalexMetal” udało się 
wywalczyć brązowe medale na mistrzostwach świata.

Zachęcają do bycia fitSukces na mistrzostwach świata

Organizację XX jubileuszo-
wych Mistrzostw Świata Jachtów 
Żaglowych Sterowanych Radiem 
federacja Naviga powierzyła Pol-
sce. Znakomite wyniki odnoto-
wał wychowanek Powiatowego 
Zespołu Placówek Oświatowo-
Wychowawczych. 

Na okres niemal dwóch tygo-
dni do Wągrowca przyjechali 
zawodnicy reprezentujący 12 
państw, w tym licząca ponad 30 
osób ekipa z Chin. Od samego 
początku wiadomo było, że to 
właśnie ze sternikami tego kraju 
zawodnikom polskiej reprezen-
tacji przyjdzie walczyć o medale. 
Z wejherowskiego radiojachtklu-
bu Polskę reprezentowali w ka-
tegorii juniorów Kacper Konkol, 
Artur Mroske, Błażej Dąbrow-
ski oraz senior Andrzej Becker. 
Mistrzostwa rozgrywane były 

w trzech klasach: jachty jednego 
metra (F5-E lub 1), F5-M długość 
kadłuba 127,5-129 cm oraz F5-10 
klasa wolnokonstrukcyjna. Dwa 
pierwsze dni mistrzostw to we-
ryfikacja przez sędziów komisji 
pomiarowej zgodności budowy 
jachtów zawodników zgłoszonych 
do regat z przepisami danej klasy 
i potwierdzenie tego odpowied-
nim certyfikatem. Na rozegranie 
regat w klasie E oraz M zaplano-
wano po cztery dni, a na klasę 
F5-10 trzy dni. Warunki wietrzne 
podczas rozgrywania wyścigów 
na ogół były trudne, wiatr często 
zmieniał kierunek lub całkowicie 
zanikał, a wówczas odwoływano 
rozpoczęte biegi i wstrzymywano 
starty. Wszystko to miało wpływ 
na ilość rozegranych wyścigów 
oraz ich wyniki. Zgodnie z prze-
widywaniami po zakończeniu 

rywalizacji w najliczniej obsadzo-
nej klasie F5-E prawie wszystkie 
miejsca na podium zajęli świet-
nie przygotowani i wyposażeni 
w sprzęt zawodnicy Chin. Gwiaz-
dą mistrzostw został jednak repre-
zentant Polski w kategorii senio-
rów Jan Springer, dzięki któremu 
dwukrotnie mogliśmy usłyszeć 
Mazurka Dąbrowskiego. Zdecy-
dowanie i gładko z dużą przewa-
gą punktową nad rywalami wy-
grał regaty w klasie F5-E i F5-M, 
broniąc tytułów z poprzednich 
mistrzostw. W kategorii junio-
rów tylko reprezentantowi Rosji 
w klasie F5-M i Polski w klasie 
F5-10 Kacprowi Konkolowi udało 
się wywalczyć brązowe medale. 
Wśród juniorów najlepiej wypadli 
zawodnicy wejherowskiego klu-
bu PZPOW „Bliza-BalexMetal”, 
zajmując miejsce trzecie Kacper 
Konkol  (F5-10), piąte (F5-E) 
i szóste (F5-M), Artur Mroske – 
piąte (F5-10), dziewiąte (F5-M) 
i trzynaste (F5-E) oraz Błażej Dą-
browski – siódme (F5-10) i ósme 
(F5-M, F5-E). W ogólnej punk-
tacji medalowej zdecydowanie 
wygrały Chiny z dorobkiem 13 
medali. Drugie miejsce Polska – 3 
medale, trzecie Niemcy - 1 medal, 
czwarte Rosja – 1 medal.
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uroczyste otWarcie 
miejskiego stadionu
Rumia | Po wielomiesięcznym remoncie, modernizacji 
i budowie nowej bieżni stadion miejski w Rumi zostanie 
uroczyście otwarty.

Obiekt został 
oddany do użyt-
ku mieszkańców 
wprawdzie już 
kilka tygodni 
temu, ale teraz 
odbędzie się 
uroczystość 
jego oficjalnego 
otwarcia. 
Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

w Rumi serdecznie zaprasza na dwa wydarzenia, któe będą 
miały miejsce równolegle: otwarcie Stadionu Miejskiego oraz 
XXIII Sztafety Olimpijskie o Puchar Dyrektora MOSiR Rumia.
Wydarzenia zaplanowane są na dziś, czyli piątek 13 września, 
w godz. 10.00-14.00. O godz. 10.00 przewidziano uroczyste 
otwarcie zawodów z zapaleniem znicza olimpijskiego i hym-
nem narodowym oraz wypuszczenie 65. gołębi na 65. urodzi-
ny miasta, a kwadrans później - start zawodów. Punktualnie 
o godz. 11.00 nastąpi ceremonia otwarcia Stadionu Miejskie-
go, z przecięciem wstęgi i poświęceniem obiektu. Ok. godz. 
11.15 rozpoczną się młodzieżowe biegi pokazowe na 600 m 
z udziałem najlepszych zawodników z całej Polski. 
W południe odbędzie się wręczenie nagród dla medali-
stów wojewódzkich zawodów w roku szkolnych 2018/19 
oraz najlepszych sportowców z rumskich szkół, a na-
stępnie dekoracje biegów pokazowych. Potem zaplano-
wano ciąg dalszy Sztafet Olimpijskich, a ok. godz. 14.00 
-  zakończenie imprezy.
Ponadto w trakcie wydarzenia przewidziano dodatkowe 
atrakcje, m. in. mini akcent pirotechniczny. Zapraszamy!
/raf/

fot. mOsiR Rumia


