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Wybraliśmy!
Wiadomo już, kto będzie rządził naszym krajem przez najbliższe cztery lata. A jak głosowali 
mieszkańcy powiatu wejherowskiego? Kto z pomorskich kandydatów dostał się do Sejmu 
i Senatu? Czy udało się to któremuś z kandydatów z naszego powiatu? O tym wszystkim 
przeczytasz w naszym podsumowaniu wyborów parlamentarnych. 

Czytaj str.  2,3
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Frekwencja w powiecie wejhe-
rowskim wyniosła 64,37 proc. 
Najwięcej osób uprawnionych 
do głosowania do urn poszło 
w Rumi (70,48 proc.), a najmniej 
na terenie gminy Choczewo 
(50,02 proc.). 

W skali powiatu wejherowskie-
go najwięcej, bo 36 694 głosów 
(36,63 proc.), zdobyli kandydaci 
Prawa i Sprawiedliwości. Na Plat-
formę Obywatelską głosowało 36 
296 osób (36,23 proc.). Sojusz le-
wicy Demokratycznej zdobył 11 
300 głosów, co daje 11,28 proc.

WA

Gmina Wejherowo:
Prawo i Sprawiedliwość – 39,72 %
Koalicja Obywatelska – 34, 26 %
Lewica – 9,94 %
Konfederacja – 9,02 %
Polskie Stronnictwo Ludowe – 7,06 %

Wejherowo:
Koalicja Obywatelska – 40,91 %
Prawo i Sprawiedliwość – 34,65 %
Lewica - 11, 44 %
Konfederacja – 6,83 %
Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,17 %

Rumia:
Koalicja Obywatelska – 41,12 %
Prawo i Sprawiedliwość – 30, 31 %
Lewica – 13,52 %
Konfederacja – 8,81 %
Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,25 % 

Reda:
Koalicja Obywatelska – 39,54 %
Prawo i Sprawiedliwość – 28,65 %
Lewica – 14,06 %
Konfederacja – 9,99 %
Polskie Stronnictwo Ludowe – 7,76 %
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Jak głosowali mieszkańcy 
powiatu wejherowskiego?
POWIAT | Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów parlamentarnych w powiecie wej-
herowskim. Zwyciężyła partia Jarosława Kaczyńskiego, na którą głosowało 36,63 proc. mieszkańców.

Rumia z najlepszą 
frekwencją w powiecie

RumIA | Podczas niedzielnych wyborów do sejmu i senatu mieszkańcy Rumi, pod względem 
frekwencji, okazali się najaktywniejsi w powiecie wejherowskim i jednocześnie znaleźli się 
w wojewódzkiej czołówce.

OGROmne 
zaanGażOWanie

Dokładnie 70,48% rumian 
uprawnionych do głosowania 
spełniło swój obywatelski obo-
wiązek. Oznacza to, że spośród 36 
541 przygotowanych kart wydano 
ich 25 756. Najwyższą frekwencję 
w mieście (74,99%) odnotowano 
w obwodowej komisji wyborczej 
zlokalizowanej w budynku Szkoły 
Podstawowej numer 1, przy ulicy 
Kościelnej 6.

WybRali KOalicję 
ObyWatelsKą

Spośród komitetów, które do-
stały się do sejmu, największym 
poparciem rumian cieszyła się 
Koalicja Obywatelska (10 510 
głosów – 41,12%). Na drugim 
miejscu uplasowało się Prawo 
i Sprawiedliwość z wynikiem 
7746 głosów (30,31%). Z kolei 

Sojusz Lewicy Demokratycznej 
otrzymał 3455 głosów (13,52%), 
Konfederacja 2251 głosów 
(8,81%), a Polskie Stronnictwo 
Ludowe 1598 głosów (6,25%). 
Oznacza to, że łącznie oddanych 
zostało 25 560 ważnych głosów.

Mandat senatora od miesz-
kańców Rumi otrzymałby zwią-
zany z Koalicją Obywatelską 
Kazimierz Kleina (16 243 gło-
sy – 65,17%), który zwyciężył 
z reprezentującą Prawo i Spra-
wiedliwość Dorotą Arciszew-
ską-Mielewczyk (8 682 głosy – 
34,83%).

na pOWiatOWym 
i WOjeWódzKim pOdium

Szczegółowe zestawienie fre-
kwencji w gminach powiatu 
wejherowskiego:

m. Rumia – 70,48%•	
m. Reda – 68,62%•	
gm. Szemud – 65,73%•	

gm. Wejherowo – 63,61%•	
m. Wejherowo – 63,38%•	
gm. Linia – 60,83%•	
gm. Luzino – 60,78%•	
gm. Łęczyce – 55,57%•	
gm. Gniewino – 51,04%•	
gm. Choczewo – 50,02%•	

Średnia frekwencja w powie-
cie wejherowskim wyniosła 
64,37%.

Szczegółowe zestawienie fre-
kwencji w województwie pomor-
skim (pierwsza piątka):

m. Sopot – 74,32%•	
gm. Kosakowo – 73,85%•	
m. Gdańsk – 72,54%•	
m. Gdynia – 72,50%•	
m. Rumia – 70,48%•	

Średnia frekwencja w wojewódz-
twie pomorskim wyniosła 63,46%. 

zGOda na dROGę s6 
szemud – Gdynia
pOmORze | Wojewoda pomorski wydał zgodę na 
realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej s6 
między szemudem a Gdynią.

Decyzja dotyczy ok. ośmiokilometrowego fragmentu, 
na terenie powiatu wejherowskiego i Gdyni. S6 doce-
lowo połączy Szczecin z Trójmiastem. Budowa została 
ujęta w rządowym „Programie Budowy Dróg Krajo-
wych”. Przypomnijmy, że nieco wcześniej - 24 września 
br. - wojewoda wydał zgodę na realizację odcinka drogi 
ekspresowej S6 między Szemudem a Chwaszczynem.
Obecna droga krajowa nr 6 pełni ważną funkcję w sieci 
dróg krajowych i międzynarodowych (E28). Projek-
towany odcinek to część korytarza transportowego 
łączącego obwód Kaliningradzki z Europą Zachodnią 
(znajduje się w ciągu transeuropejskiej sieci transpor-
towej TEN-T). Ponadto, jako część trasy Szczecin – 
Trójmiasto łączy aglomeracje: szczecińską, koszalińską 
i gdańską.
Trasa Kaszubska, czyli pomorska część S6, składa 
się z trzech odcinków, które biegną od Bożegopola 
Wielkiego do Luzina, dalej do Szemudu i następnie do 
Chwaszczyna i węzła Gdynia Wielki Kack. Tu - nowa 
droga spotka się z istniejącą obwodnicą Trójmiasta. 
Koszt ponad 40-kilometrowej (Bożepole Wielkie - Luzi-
no 10,4 km, Luzino - Szemud 10,26 km, Szemud - Gdy-
nia Wielki Kack 20,2 km) inwestycji to ok 1,5 mld zł.
Budowa Trasy Kaszubskiej pozwoli odciążyć od ruchu 
tranzytowego istniejący fragment drogi krajowej nr 6 
przechodzący przez Rumię, Redę i Wejherowo. Pozo-
stałe odcinki S6 od Słupska do Bożegopola Wielkiego 
oraz tzw. Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (węzeł 
Chwaszczyno – Żukowo – węzeł Gdańsk Południe) zo-
stały zakwalifikowane do realizacji w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego (PPP).
Trasa między Gdynią Wielkim Kackiem, a Szemudem 
podzielona została na dwa odcinki. Najnowsza decyzja 
dotyczy odcinka drugiego o długości ok. 8 km, na tere-
nie powiatu wejherowskiego i na terenie Gdyni.
/raf/

d o d a j  o g ł o s z e n i e
szukam pracownika

fot. PUW w Gdańsku

Gmina choczewo:
Prawo i Sprawiedliwość – 39,26 % 
Koalicja Obywatelska – 33,78 % 
Lewica  - 11,75 % 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,99 % 
Konfederacja – 6,22 %

Gmina Łęczyce:
Prawo i Sprawiedliwość – 46,83 %
Koalicja Obywatelska – 22,55 %
Polskie Stronnictwo Ludowe – 13,10 %
Lewica – 9,19 %
Konfederacja – 8,33 %

Gmina linia
Prawo i Sprawiedliwość – 61,69 %
Koalicja Obywatelska – 16,86 %
Polskie Stronnictwo Ludowe – 10,60 %
Konfederacja – 5,44 %
Lewica – 5, 41 %

Gmina luzino
Prawo i Sprawiedliwość – 50,28 %
Koalicja Obywatelska – 25,08 %
Konfederacja – 8,93 %
Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,62 %
Lewica – 7,09 %

Gmina Gniewino:
Prawo i Sprawiedliwość – 41,12 %
Koalicja Obywatelska – 32,09 % 
Lewica – 9,40 %
Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,81 %
Konfederacja – 8,59 %

Gmina szemud:
Prawo i Sprawiedliwość – 41,53 %
Koalicja Obywatelska – 31,87 %
Polskie Stronnictwo Ludowe – 9,55 %
Lewica – 8,74 %
Konfederacja – 8,31 %
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Kto do Sejmu? Kto do Senatu?
POmORZE | To ostateczne i oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się 
w minioną niedzielę. Największą siłą polityczną w kraju zostało Prawo i Sprawiedliwość, któ-
re otrzymało 43,59 proc. głosów i tym samym 235 mandatów. 

W skali kraju drugie miejsce 
przypadło Koalicji Obywatelskiej 
z 27,4 proc. głosów oraz 134 man-
datami. 

W niedzielnych wyborach w ca-
łej Polsce zagłosowało 61,74 proc. 
uprawionych, czyli 18 678 457 
Polaków. Najwyższa frekwencja 
była w województwie mazowiec-
kim (69,46 proc.), a najmniejsza 

na Opolszczyźnie (52,91 proc.). 
Większość głosów do sejmu zy-
skała partia rządząca, natomiast 
w senacie to opozycja będzie mia-
ła większość.

taK GŁOsOWaŁO 
pOmORze

W województwie pomorskim 

głosowało 63,46 proc. uprawnio-
nych, co jest czwartym miejscem 
w skali kraju (przed nami pod 
względem frekwencji były woje-
wództwa: mazowieckie, małopol-
skie i łódzkie). Frekwencja była 
wyższa w okręgu gdańskim (wy-
niosła 64,21 proc.), a w gdyńsko-
słupskim nieco niższa – 62,79 
proc. W Sopocie frekwencja 

była najwyższa i wyniosła 74,32 
proc. uprawnionych do głosowa-
nia. Zaraz za Sopocianami byli 
Gdańszczanie (72,54 proc.) oraz 
Gdynianie (72,50 proc.).

Pomorze podzielone jest na 
dwa okręgi wyborcze – nr 25 
(powiaty: gdański, kwidzyński, 
malborski, nowodworski, sta-
rogardzki, sztumski, tczewski 
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oraz miasta na prawach powiatu: 
Gdańsk i Sopot) i okręg nr 26 
(powiaty: bytowski, chojnicki, 
człuchowski, kartuski, kościer-
ski, lęborski, pucki, słupski, wej-
herowski oraz miasta na prawach 
powiatu: Gdynia i Słupsk). 

OKRęG
GdyńsKO-sŁupsKi

W okręgu gdyńsko-słupskim 
o włos lepsza okazała się partia 
Jarosława Kaczyńskiego, która 
zdobyła 36,43 proc. głosów, tuż 
przed Koalicją Obywatelską – 
35,85 proc. głosów.

Z okręgu gdyńsko-słupskie-
go, obejmującego m.in. powiat 
wejherowski, do Sejmu wejdzie 
czternastu posłów. Po pięć man-
datów zdobyła Koalicja Obywa-
telska i Prawo i Sprawiedliwość. 
Dwa mandaty trafią do Lewicy 
i po jednym do PSL oraz Kon-
federacji. 

Z Prawa i Sprawiedliwości w ła-
wach poselskich zasiądą: Marcin 
Horała, Aleksander Mrówczyń-
ski, Piotr Müller, Janusz Śniadek 
i Magdalena Sroka. Jeżeli chodzi 
o Koalicję Obywatelską, to man-
daty poselskie zdobyli: Barbara 
Nowacka, Tadeusz Aziewicz, Ka-
zimierz Plocke, Henryka Krzy-
wonos-Strycharska i Zbigniew 
Konwiński.

Dwa mandaty przypadną Le-
wicy, a konkretnie prof. Joannie 
Senyszyn oraz Markowi Rutce. 
Jeden mandat otrzyma też PSL 
i lider jego listy Marek Biernac-
ki. Do Sejmu dostanie się także 
Artur Dziambor, „jedynka” na 
liście Konfederacji. 

OKRęG GdańsKi

Z kolei w okręgu gdańskiego 
do Sejmu dostało się 11 posłów. 
Z listy Koalicji Obywatelskiej są 
to: Jarosław Wałęsa, Piotr Ada-
mowicz, Agnieszka Pomaska, 
Sławomir Neumann, Małgorzata 
Chmiel oraz Jerzy Borowczak.

Z listy Prawa i Sprawiedliwości 
wchodzą Kacper Płażyński, Jaro-
sław Sellin, Kazimierz Smoliński 
oraz Tadeusz Cymański.

Z listy Lewicy wejdzie Beata Ma-
ciejewska z Wiosny, jednego posła 
z gdańskiej listy wprowadzi Kon-
federacja - Michała Urbaniaka. 

senatOROWie 
z pOmORza

Pomorscy przedstawiciele w Se-
nacie RP: Bogdan Borusewicz 
(KO), Leszek Czarnobaj (KO), 
Kazimierz Kleina (KO), Stanisław 
Lamczyk (KO), Sławomir Rybicki 
(KO), Ryszard Świlski (KO).

WA, RaFw
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Dodatkowe pieniądze
dla Zagórza i nie tylko
RumIA | Rumia otrzymała dodatkowe pieniądze na rewitalizację Zagórza oraz termomoderni-
zację dwóch szkół podstawowych i budynku cmentarza komunalnego. Środki w wysokości po-
nad 450 tysięcy złotych pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

WspaRcie dla 14 
samORządóW

Oficjalne wręczenie aneksów 
zwiększających dofinansowanie 
dla projektów: „Rewitalizacja 
Zagórza w Rumi” oraz „Termo-
modernizacja Szkoły Podsta-

wowej nr 9 i nr 10 oraz budyn-
ku Cmentarza Komunalnego 
w Rumi” odbyło się 10 paździer-
nika w redzkim urzędzie miasta.

Rumia otrzymała dokładnie 
348 114 złotych na rewitalizację 
i 105 740 złotych na termomo-
dernizację. Dokumenty z rąk 

marszałka województwa po-
morskiego Mieczysława Struka 
odebrał wiceburmistrz Marcin 
Kurkowski. Podczas spotkania 
marszałek wręczył aneksy rów-
nież przedstawicielom 13 innych 
samorządów z regionu, które 
także otrzymały dotacje.

metamORfOza 
zaGóRza i GóRy 

maRKOWca

Przypominamy, że w ramach 
projektu rewitalizacji Zagórza 
do tej pory miastu udało się wy-
remontować 7 z 10 budynków 
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mieszkalnych, zlokalizowanych 
na terenie osiedla Zagórze przy 
ulicach: Kombatantów 17, 23, 
25, 27, 29, Sabata 7 i Zakole 6. 
Obecnie trwa modernizacja 
dwóch kolejnych obiektów: przy 
ul. Kombatantów 6 i ul. Sabata 
11. Ponadto, zbudowana została 
kładka pieszo-rowerowa nad Za-
górską Strugą.

To jednak wciąż nie koniec 
zmian. W dalszej perspektywie 
na Zagórzu powstać mają m.in. 
nowoczesne boiska, place zabaw, 
nowe ścieżki rowerowe i chodni-
ki, miejsca integracji oraz dwie 
wiaty przystankowe.

Projekt rewitalizacji zakłada 
także kompleksowe zagospodaro-
wanie Góry Markowca, gdzie po-
wstanie m.in. ścianka wspinacz-
kowa z wieżą widokową, ścieżka 

historyczno-edukacyjna, mini 
trawers, placyk amfiteatralny, 
trasa kolarstwa górskiego, górka 
saneczkowa, a także schody te-
renowe. Wszelkie prace powinny 
się zakończyć do 2022 roku.

cieplej i Oszczędniej 

Z kolei prace związane z termo-
modernizacją budynku zarządu 
cmentarza komunalnego w Rumi 
oraz Szkół Podstawowych numer 
9 i 10 zakończyły się w drugiej 
połowie 2018 roku. Celem in-
westycji było przede wszystkim 
docieplenie budynków, wymiana 
źródeł ciepła, a także wymiana 
drzwi oraz okien. Dzięki temu 
nastąpiło zmniejszenie zużycia 
energii oraz poprawa efektywno-
ści energetycznej budynków.

ReklaMa  203/2019/DB OGłOszenie 264/2019/DB

pOnad 3 mln zŁ dla pOmORza

16 pomorskich projektów otrzymało dodatkowe dofinansowanie. 
Łączna pozyskana kwota to prawie 3 mln zł. Aneksy do umów z wła-
dzami Władysławowa, Wejherowa, gminy Wejherowo, Rumi, Luzina, 
Pucka (gmina i miasto), Jastarni, Redy, Helu, Szemuda, powiatów 
wejherowskiego i puckiego podpisał marszałek Mieczysław Struk. 
Unijne dofinansowanie będzie przeznaczone na budowę węzła in-
tegracyjnego we Władysławowie i Jastarni oraz termomodernizację 
budynków we Władysławowie, Rumi, Wejherowie, Luzinie, Pucku, 
Jastarni, Redzie, Helu i Szemudzie. Pieniądze zostaną też przezna-
czone na rewitalizację Zagórza w Rumi i Śródmieścia Wejherowa.
Prawie 1,2 mln zł zostanie przeznaczone na termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicznej. W powiecie wejherowskim zyskają 
gminy: Wejherowo - budynki użyteczności publicznej, Luzino - Szkoły 
Podstawowe w Robakowie, Wyszecinie oraz Zelewie, Szemud - budyn-
ki komunalne i obiekty użyteczności publicznej. Środki te zostaną też 
przeznaczone dla miast i powiatów. Skorzystają: Rumia - Szkoła Pod-
stawowa nr 9 i nr 10 oraz budynek Cmentarza Komunalnego w Rumi, 
Wejherowo - 14 budynków komunalnych, Reda - budynki przedszkola 
Akademia Pana Kleksa i Przy Parku, budynki komunalne przy ul. Wo-
dociągowej, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej oraz powiat wejhe-
rowski - budynki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego oraz Powiatowego 
Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznego. 
/raf/
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Wejherowo zdobyło dodatkowe 
dofinansowanie w wysokości ok. 
1,8 mln zł dla dwóch unijnych pro-
jektów realizowanych przez miasto 
– rewitalizację Śródmieścia Wej-
herowa oraz termomodernizację 
budynków komunalnych. Środki 
pochodzą z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uroczyste wręczenie aneksów 
zwiększających dofinansowanie do 
unijnych inwestycji realizowanych 
na terenie Wejherowa odbyło się 
w Urzędzie Miejskim w Redzie. 

Jak mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa, 
dodatkowe środki zwiększą war-
tość unijnego dofinansowania dla 
dwóch projektów realizowanych 
przez miasto. 

- Na projekt „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa” otrzymaliśmy 
dodatkowo ponad 1,5 mln zł, na-
tomiast na projekt „Kompleksowa 
termomodernizacja budynków ko-
munalnych w Wejherowie w celu 
znaczącego obniżenia zapotrzebo-

wania energetycznego” – ponad 
200 tys. złotych – mówi Beata Rut-
kiewicz. - Jeżeli chodzi o pierw-
szy projekt, wszystkie działania 
w ramach rewitalizacji łączy jeden 

wspólny cel – ożywienie społeczne, 
gospodarcze, uporządkowanie sfe-
ry przestrzenno-technicznej oraz 
wsparcie w sferze środowiskowej.

Projekty te realizowane są w for-

mule tzw. Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych, dla których 
Instytucją Pośredniczącą jest 
Obszar Metropolitalny Gdańsk – 
Gdynia – Sopot.  /raf/

Miejskie projekty 
dofinansowane
WEjhEROWO | Prawie 1,8 mln zł dodatkowych środków z funduszy unijnych zostanie przeznaczone 
na realizację wejherowskich projektów - rewitalizacji śródmieścia i termomordernizacji budynków.
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REdA | Miasto zdobyło dodatkowe dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dzięki przyznanym przez 
marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka środkom zyska projekt pn. „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Reda”.

Więcej pieniędzy dla Redy

W ubiegłym tygodniu w redzkim 
magistracie zorganizowane zostało 
uroczyste wręczenie aneksów do 
umów o dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Włodarze miast 
i gmin, do których trafiło dodat-
kowe wsparcie, otrzymali również 
symboliczne czeki z rąk marszałka. 
Przyznanie środków było możli-
we dzięki korzystnym różnicom 
w kursie między euro a złotówką. 

dOdatKOWe 
dOfinansOWanie

- Z jednej strony wykorzystujemy 
dogodny moment kursowy, z dru-
giej szybko i skutecznie rozwiązu-
jemy palący problem – zapewnia 
Mieczysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. - W wielu 
gminach realizacja ważnych dla 
mieszkańców projektów musia-
ła być wstrzymana, gdyż obecna 
bardzo dobra koniunktura na ryn-
ku powoduje, że koszty realizacji 
inwestycji były zbyt wysokie. To 
jest najlepszy moment, by dzięki 
korzystnym różnicom kursowym 
między walutą euro a złotym pozy-
skać dodatkowe środki na inwesty-
cje - dodaje marszałek. 

Do Redy trafiło ponad 51 tys. 
zł. Powyższe środki zwiększą 
wartość unijnego dofinansowa-
nia projektu pn. „Kompleksowa 
modernizacja energetyczna bu-
dynków stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Reda”, który 
obejmował termomodernizację 
pięciu budynków użyteczności 
publicznej i komunalnych.

baRdzO Ważne 
WspaRcie 

- Obiekty poddane komplekso-
wej modernizacji energetycznej 
zmieniły się nie do poznania - 
mówi Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. - Wsparcie w wyso-

kości ponad 51 tys. zł może nie 
jest wysokie, ale dla nas ważne 
jest każde dodatkowe dofinan-
sowanie, dzięki któremu może-
my zmniejszyć wkład finansowy 
miasta. To pieniądze, które zosta-
ną w budżecie i będziemy mogli 
przeznaczyć je na inne działania. 

W redzkim magistracie dodat-
kowe środki trafiły w sumie do 
trzynastu samorządów z powia-
tów wejherowskiego i puckiego. 
Przyznane wsparcie przeznaczo-
ne zostanie w większości na re-
alizację projektów unijnych z za-
kresu modernizacji energetycznej 
budynków, czy też rewitalizacji 
dzielnic. 

WA
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pusta nOc - Gdy 
OdchOdzisz duszO...
Rumia | Wyjątkowe widowisko muzyczno-wizualne, 
przywołujące zanikający zwyczaj „pustej nocy” na Kaszu-
bach, zostanie wystawione w najbliższą sobotę w Rumi.

Wystąpią: orkiestra smycz-
kowa Polskiej Filharmonii 
Kameralnej, chór Camerata 
Musicale, soliści oraz kom-
pozytor Cezary Paciorek. 
Ma to być występ pełen 
niesamowitych wrażeń 
i emocji. 
„Pusta noc” to nieco zapo-
mniany kaszubski obyczaj 
gromadzenia się w ostat-
nią noc przed pogrzebem 
w domu zmarłego. Obyczaj, 
który pozwalał oswoić się 
człowiekowi ze śmiercią 
i zachęcał do refleksji.

Widowisko, które artyści zaprezentują już w najbliższą 
sobotę, to dzieło na orkiestrę smyczkową, chóry i solistów, 
aktorów i multimedia. Niezwykłość projektu to niesza-
blonowa koncepcja łącząca słowo, obraz, ciszę i dźwięk 
oraz ciemność i światło. Zostaną zestawione obok siebie 
klasyczne elementy koncertu symfonicznego z udziałem 
chóru z nowoczesnymi elementami multimedialnych pro-
jekcji oraz efektów świetlnych i dźwiękowych.
W zamyśle twórców widowisko „Pusta noc” ma być 
nie tylko formą artystyczną wypowiedzi na temat nie 
istniejącego już obrzędu pustej nocy, ale także przypo-
mnieniem tego tradycyjnego rytuału i okazją do refleksji 
nad ludzkim życiem. 
- Zapraszamy wszystkich z Rumi i okolic w sobotę 19 
października na godz. 19 do parafii św Józefa i Judy 
Tadeusza w Rumi  - zachęcają organizatorzy.
/raf/

fot. UM Wejherowo
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Postawili na sport, rekreację i kulturę
WEjhEROWO | Sukces Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 - aż 16 z 20. projektów poddanych pod głosowanie zostanie zrealizowanych.

Rozstrzygnięto V edycję Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu wzię-
ło udział 8 151 wejherowian, a frekwencja 
wyniosła 21,64 proc. Najpopularniejsze oka-
zały się projekty inwestycyjne związane z re-
kreacją, sportem i bezpieczeństwem, a wśród 
projektów nieinwestycyjnych zwyciężyły pro-
jekty kulturalne i sportowo-rekreacyjne.

W wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej 
rozstrzygnięto V edycję Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Ostatecznie spośród 
20. projektów poddanych pod głosowanie – 
zrealizowanych zostanie 6 projektów inwesty-
cyjnych i 10 nieinwestycyjnych, czyli zdecy-
dowana większość projektów poddanych pod 
głosowanie. W tegorocznej edycji zagłosowa-
ło 8 151 wejherowian, a frekwencja wyniosła 
21,64 proc.

- W tym roku Wejherowo włączyło się do 
metropolitalnego budżetu obywatelskiego, 
który w tym samym czasie był realizowany 
m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz in-
nych miejscowościach z okolic Trójmiasta 
– podkreślił prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. -  W Wejherowie była najwyż-
sza frekwencja wśród samorządów Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 
podczas głosowania w budżecie obywatel-
skim, co dowodzi zainteresowania, zaanga-
żowania i zaufania wejherowian w działania 
obywatelskie na rzecz swojego miasta.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt wręczył gratulacje zwycięzcom i po-
dziękowania autorom projektów, które pod-
dane zostały pod głosowanie.

- Aktywność społeczna ze strony miesz-
kańców Wejherowa była duża i to ze strony 
wnioskodawców, którzy wypracowali cieka-
we projekty i ze strony wejherowian, którzy 
oddali swoje głosy i zdecydowali o kolejnych 
inwestycjach i wydarzeniach realizowanych 
w mieście – mówił Krzysztof Hildebrandt. 
- Wejherowianie po raz kolejny pokazali, że 
chcą aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu 

budżetem miejskim i mają na to pomysły.
Jak powiedział Mariusz Łupina, autor zwy-

cięskiego projektu: Budowa boiska do piłki 
nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego, do suk-
cesu przyczynili się mieszkańcy okolicznego 
osiedla.

- Spotykając się z mieszkańcami tego osie-
dla, często powtarzały się głosy, że w tej 
części miasta przydałoby się boisko do gry – 
mówi Mariusz Łupina. -  I to dzięki głosom 
mieszkańców, na osiedlu powstanie boisko – 
to nasz wspólny sukces.

- Nasza grupa teatralna Stowarzyszenia Wej-
herowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„Srebrna Nitka” postanowiła rozszerzyć za-
kres swojej działalności – mówi autorka Be-
ata Myszka zwycięskiego projektu „Srebrna 
Nitka rozplata wspomnienia wejherowian”. 
– Projekt ma zachęcić mieszkańców do wyj-
ścia z domu i wzięcia udziału w życiu miasta, 
wystawiając poszczególne spektakle w róż-
nych częściach miasta. Chcemy zintegrować 
mieszkańców i pokazać, że w każdym wieku 
można realizować swoje marzenia i pasje.

- Przygotowujemy kilka spektakli m.in. do-
tyczący dziejów Wejherowa, czy „Znani wej-
herowianie we wspomnieniach literackich”, 
w którym przybliżamy mieszkańcom sylwetki 
słynnych wejherowian – mówi Krystyna La-
skowska, prezes Stowarzyszenia Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Piątą edycję wejherowskiego budżetu oby-
watelskiego poprzedziła kampania infor-
macyjna, w ramach której odbyło się m.in. 
spotkanie konsultacyjne dotyczące przygoto-
wania projektów do Budżetu Obywatelskiego. 
Zainteresowani mieszkańcy mogli dowiedzieć 
się szczegółów o budżecie obywatelskim oraz 
tego, jak poprawnie złożyć wniosek. Miesz-
kańcy mogli się również kontaktować z eks-
pertami z Urzędu Miasta, którzy służyli po-
radą i wiedzą merytoryczną w określonych 
obszarach tematycznych.

/raf/
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zwycięskie projekty inwestycyjne:
1. Budowa boiska do piłki nożnej II 
etap na os. Sucharskiego plac im. 
Ryszarda Jakubka, autor: Dariusz 
Kreft, 1638 głosów
2. Bezpieczne miasto – sprzęt 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wejherowie, autor: Kamil Groth, 
1489 głosów
3. "Rowerowe miasteczko" - budowa 
wiaty rowerowej wraz z częściowym 
zagospodarowaniem terenu 
obejmującym stacjonarne miasteczko 
ruchu drogowego wraz z kreatywną 
strefą gier podwórkowych przy 
Szkole Podstawowej nr 11 im. 
Teodora Bolduana w Wejherowie, 
autorka: Izabela Sikora, 1159 głosów
4. "Wejherek" - od przedszkola do 
seniora, autor: Leszek Szczypior, 738 
głosy
5. Budowa boiska do piłki nożnej 
przy Osiedlu Dzięcielskiego, autor: 
Mariusz Łupina, 627 głosów
6. Modernizacja boiska przy ul. 
Granicznej, autor: Anna Musiałek, 
617 głosów

zwycięskie projekty nieinwestycyjne:
1. "Umiem pływać" - Nauka pływania 
dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 

lat mieszkających w Wejherowie, 
autor: Piotr Bławat, 1600 głosów
2. Pierwsza pomoc dla każdego, 
autorka: Katarzyna Dowgan, 1517 
głosów
3. Warsztaty integracyjno 
rozwojowe na os. Sucharskiego, 
autorka: Iwona Musiał, 1464 głosów
4. „Szkoła łączy pokolenia” – Festyn 
Szkoły Podstawowej nr 9 z okazji 
50 rocznicy powstania budynku na 
Osiedlu 1000 lecia PP 15, autorka: 
Lilianna Breen, 924 głosy
5. Dziecięca Wejherowska Liga Piłki 
Nożnej – WLPN Kids 2020, autor: 
Tadeusz Ciapa, 395 głosów
6. Spichlerz Sztuki 2020, autor: 
Artur Wyszecki, 268 głosów
7. Srebrna Nitka rozplata 
wspomnienia wejherowian, autorka: 
Beata Myszka, 264 głosy
8. Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki Młodzików – Wejher 
Cup 2020, autor Bartłomiej Woźniak
9. Rodzinne z bajkami zgrywanie, 
autor: Krzysztof Powałka, 149 
głosów
10. Otwarte Biegi Przełajowe/
Nordic Walking – VI Memoriał im. 
Macieja Kanteckiego, autorka: Aneta 
Kłosińska, 131 głosów
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Nominacja dla redzianina
REdA | Minister Edukacji Narodowej powołał nowy skład Rady Dzieci i Młodzieży RP. Jednym z jej człon-
ków jest Kajetan Kołodziejski, dotychczasowy przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie. 

Rada Dzieci i Młodzieży Rze-
czypospolitej Polskiej to organ 
pomocniczy Ministra Eduka-
cji Narodowej. Do jej zadań 
należy opiniowanie projektów 
dokumentów opracowywanych 
w ministerstwie, odnoszących 
się do spraw dzieci i młodzieży 
oraz przedstawianie własnych 
propozycji zmian w edukacji.

Rada działa od 2016 roku. 
W jej skład wchodzi szesnastu 

członków i ich zastępców, po 
jednym z każdego wojewódz-
twa. Nabór kandydatów trwał 
do 31 lipca. Zgłaszać mogli się 
uczniowie szkół, którzy skoń-
czyli 13 lat i absolwenci do 21 
roku życia. Nadesłane kandy-
datury były oceniane na pod-
stawie określonych kryteriów, 
m.in. zaangażowania w wolon-
tariat oraz życie społeczności 
lokalnych. W wyniku pozytyw-

nej weryfikacji zgłoszenia Radę 
Dzieci i Młodzieży RP czwartej 
kadencji tworzy m.in. Kajetan 
Kołodziejski z Redy, który spra-
wował funkcję przewodniczące-
go Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Redzie.

- To dla nas wielka radość 
i dowód, że Młodzieżowe Rady 
Miejskie bardzo dobrze przygo-
towują do pracy na rzecz społe-
czeństwa obywatelskiego - mówi 

Łukasz Kamiński, zastępca bur-
mistrza Redy i opiekun trzech 
pierwszych kadencji Młodzie-
żowej Rady Miejskiej. - Kajetan 
będzie w najbliższym czasie bar-
dzo zajęty, bo oprócz powołania 
do Rady Dzieci i Młodzieży RP 
kolejną kadencję będzie praco-
wał w redzkiej młodszej Radzie.

Kadencja nowej Rady Dzieci 
i Młodzieży RP potrwa do 14 
października 2020 roku.
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na sesji O OśWiacie, 
planach i naGROdzie
Gm. WejheROWO | za nami kolejna już w tej kadencji, Xi 
sesja Rady Gminy Wejherowo. Radni rozmawiali o oświa-
cie, planie zagospodarowania, wybrali ławników, nadali 
nazwę ulicy i przyznali nagrodę Gryfa Kaszubskiego.

W porządku obrad znalazły 
się informacje o stanie re-
alizacji zadań oświatowych 
gminy Wejherowo w roku 
szkolnym 2018/2019. 
Przedmiotem sesji było 
podjęcie uchwały w spra-
wie wyboru ławników do 
Sądu Rejonowego w Wej-
herowie, a także w sprawie 
przystąpienia gminy do 
realizacji programu Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej pn. 
„Opieka wytchnieniowa” 
– edycja 2019, wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych 
w Zbychowie i Ustarbowie oraz przyjęcia darowizn nieru-
chomości położonych w Gowinie. Radni podjęli również 
uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Kąpinie oraz 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu Gowina oraz fragmentu Gościcina. Uchwalili 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu wsi Bieszkowice pomiędzy ulicami Szkolną 
i Słoneczną, wprowadzili zmiany w budżecie i stawki po-
datku od nieruchomości. Radni podjęli również uchwałę 
w sprawie przyznania najwyższego odznaczenia gminy 
Wejherowo Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla 
gminy Wejherowo. Statuetka wręczona zostanie Zrzesze-
niu Kaszubsko-Pomorskiemu oddział Gościcino.
/uGW/

fot. UGW
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Gm. linia | W bibliotece publicznej Gminy linia realizowany 
jest projekt „link do książki” w ramach programu ministra 
Kultury i dziedzictwa narodowego „partnerstwo dla książki”.

linK dO KsiążKi

ReklaMa U/2019/PR

OGłOszenie 304/2019/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.
powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.
gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz 
nr Xiii/2019, dotyczący nieruchomości grun-
towej o powierzchni 10 m2, położonej w We-
jherowie, obręb 9, stanowiącej własność skarbu 
Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie 
jako część działki nr 424/2.

Wykaz wywieszono w dniu 16 października 2019 r.

We wrześniu odbyły się warsztaty plastyczne dla 15-os. 
grupy młodzieży, których celem było poznanie sztuki two-
rzenia malowideł wielkoformatowych i stworzenie przez 
młodzież pod opieką grafika muralu inspirowanego książ-
ką na ścianie budynku szkoły w Strzepczu. Uczestnicy po-
znali historię graffiti, techniki street artu, zasady projekto-
wania muralu, przenoszenia projektu na dużą płaszczyznę, 
tworzenia szablonów. Warsztaty prowadził Piotr Jaworski 
Tuse - malarz graffiti znany głównie z dużych produkcji 
z fotorealistycznymi portretami.
Młodych czytelników gminy Linia odwiedziła autorka 
książek dla dzieci i młodzieży Anna Czerwińska-Rydel.  
Podczas trzech spotkań pisarka czytała fragmenty swoich 
książek, opowiadała o bohaterach – Irenie Sendlerowej, 
Januszu Korczaku, Marii Skłodowskiej-Curie. Cierpliwie 
odpowiadała na dociekliwe pytania słuchaczy dotyczące 
pisania oraz twórczości autorki. Pani Anna jest autorką 
książki „Medal za uśmiech” o kawalerach Orderu Uśmie-
chu, a 5.10 sama odebrała ten zaszczytny tytuł nadawany 
dorosłym przez dzieci.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

MASz CIEKAWY 
TEMAT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS! r.korbut@expressy.pl

LuZInO | Szkoła Podstawowa nr 2 w Luzinie przez dwa lata będzie realizowała projekt we współpracy ze szkołami Hiszpanii, Litwy i Grecji.

Uczniowie odwiedzą nowe rejony Europy

Składany w marcu tego roku 
wniosek został zaakceptowany 
przez Agencję Narodową Progra-
mu „Erasmus+” i będzie realizo-

wany w latach 2019-2021. Mię-
dzynarodowy projekt współpracy 
szkół został zatytułowany „The 
Family We Call Europe” i po-

wstał we współpracy ze szkołami 
z Hiszpanii, Litwy i Grecji.

-Trwająca dwa lata przygoda 
z Erasmusem+ będzie obejmowa-
ła rozmaite działania, ale łączyć 
je będzie jeden cel, pokazanie że 
mimo wielu różnic, stanowimy 
jedna wielką europejską rodzinę 
– wyjaśnia koordynator projektu 
Joanna Nadolska.

Uczestnicy projektu przyjrzą 
się wspólnej przeszłości, językom 
europejskim oraz tradycjom kuli-
narnym i artystycznym w poszu-
kiwaniu wspólnych korzeni. Będą 
dzielić się bogactwem kulturo-
wym i poznawać dziedzictwo kul-
turowe projektowych partnerów. 
Międzynarodowa współpraca 
rozpocznie się od działań, pro-
wadzonych online z wykorzysta-
niem platformy eTwinning, a jej 
kulminacją będą rzeczywiste spo-

tkania w każdej z czterech szkół. 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 
w marcu 20120 roku w Grecji. 
Następnie szkoła z Luzina będzie 
gościć grupy uczniów z Hiszpanii, 
Grecji i Litwy wraz z nauczycie-
lami w maju 2020 roku. Kolejne 
spotkanie odbędzie się w Hiszpa-
nii w październiku 2020 roku i na 
Litwie w maju 2021 roku.

-Dwa najbliższe lata zapowiadają 
się bardzo ciekawie, gdyż doświad-
czenia poprzednich międzyna-
rodowych projektów przekonały 
nas, że naprawdę warto w nich 
uczestniczyć – dodaje dyrektor 
szkoły Kazimierz Bistroń. - Wy-
miany uczniowskie uczą nowych 
umiejętności, przełamują opory 
w komunikacji w języku obcym 
i inspirują do podejmowania od-
ważnych decyzji w przyszłości. 

(DD)
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REdA | Ponad sto osób otrzymało stypendia burmistrza miasta. Włodarze Redy w ten sposób 
uhonorowali najzdolniejszych mieszkańców.

Stypendyści burmistrza 
Redy uhonorowani

bili ReKORd
W Resuscytacji
Reda | Każdego roku Wielka Orkiestra świątecznej po-
mocy zachęca do bicia rekordu w jednoczesnej resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej. do tegorocznej edycji akcji 
włączyła się m.in. szkoła podstawowa nr 3 w Redzie. 

Maraton resuscytacji krążeniowo-oddechowej w całej 
Polsce odbył się w środę z okazji Europejskiego Dnia 
Przywracania Czynności Serca. W redzkie bicie rekordu 
w jednoczesnym przywracaniu pracy serca i oddechu 
zaangażowali się uczniowie oraz nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 3, a także strażacy ochotniczy i miej-
scowi urzędnicy.
- W sumie 550 osób podjęło się tego wyzwania, w tym 
228 uczniów - informuje Jan Skrobul, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Redzie. - W ogólnopolską akcję za-
angażowaliśmy się z inicjatywy pani Doroty Kobieli, ab-
solwentki naszej szkoły, która obecnie pracuje w Urzę-
dzie Miasta i zajmuje się sprawami bezpieczeństwa. 
Środowa akcja zorganizowana została w ramach realizo-
wanego przez WOŚP Programu Edukacyjnego „Ratujemy 
i Uczymy Ratować”. - Głównym celem przedsięwzięcia nie 
było ustanowienie rekordu, ale popularyzacja umiejętno-
ści ratowania życia – podsumowuje Jan Skrobul.
Wa

ReklaMa U/2019/PR ReklaMa U/2019/PR

Wśród stypendystów burmi-
strza Redy znaleźli się uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazja-
liści, licealiści oraz studenci. 
Wszyscy zaznaczali, że stypen-
dium jest dla nich wyjątkowym 
wyróżnieniem.

dOceniOnO staRania

- W tym roku po raz pierwszy 
zostałam stypendystką burmi-
strza Redy - mówi Natalia, jed-
na ze stypendystek. - Zostałam 
uhonorowana za wysokie wyni-
ki w nauce, a nadto jestem fina-
listką Wielkiego Maratonu Czy-
telniczego. Bardzo się cieszę, że 
doceniono moje starania. Dla 
mnie to bardzo dużo znaczy. 

Uroczystość uhonorowania 
uczniów, gimnazjalistów, lice-
alistów i studentów zorgani-
zowana została w auli Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Redzie. 
Uczestniczyli w niej nie tylko 
stypendyści, ale i ich rodzice 
oraz nauczyciele. 

Wyższe 
zainteResOWanie

- Stypendia wręczamy po 
to, aby podziękować i docenić 
wkład, który na przestrzeni ca-
łego roku szkolnego, wypraco-
wują młodzi ludzie – wyjaśnia 

Łukasz Kamiński, zastępca bur-
mistrza Redy. - Z roku na rok 
wzrasta liczba osób ubiegających 
się o stypendia. To nas bardzo 
cieszy, bo oznacza, że w Redzie 
zdolnych osób nie brakuje. 

Nagrodzono w sumie 130 osób 
w trzech  kategoriach, tj. za osią-

gnięcia artystyczne, naukowe 
i sportowe. Stypendia wręczał 
Łukasz Kamiński, zastępca bur-
mistrza Redy, w towarzystwie 
radnych, Andrzeja Byczkow-
skiiego, Karoliny Bochan i Emi-
lii Sawickiej–Lieder.

Anna Walk
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Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej w Filharmonii Kaszubskiej 
odbyła się uroczystość, podczas 
której nauczyciele mianowani 
złożyli ślubowanie, a wyróżnia-
jący się w pracy nauczyciele oraz 
pracownicy administracji i obsłu-
gi w szkołach otrzymali Nagrody 
Prezydenta Miasta Wejherowa.

Prezydent Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa, 
podziękował nauczycielom wej-
herowskich szkół i przedszkoli, 
a także pracownikom administra-
cji i obsługi za trud i wysiłek wło-
żony w edukację młodego pokole-
nia. Jak powiedział, nauczyciele są 
ważnym filarem szkoły, a zawód 
nauczyciela odgrywa w społeczeń-
stwie szczególnie doniosłą rolę. 

- W tym dniu kierujemy nasze 
myśli w stronę szkoły i nauczy-
cieli, którzy od najmłodszych lat 
prowadzą swoich uczniów w do-
rosły świat, przekazują niezbędną 
wiedzę, kształtują ich osobowość, 
zaszczepiają system wartości 
etycznych i moralnych – mówił 
prezydent Krzysztof Hildebrandt 

podkreślając, że system oświaty 
w naszym kraju jest sferą, bodajże 
najczęściej poddawaną reformom. 
Ewolucja regulacji prawnych i fi-
nansowych jest stałym elementem 
rzeczywistości, w jakiej od wielu 
lat funkcjonuje polska oświata.

Zdaniem prezydenta ciągłe 
zmiany w prawie oświatowym 
powodują, że podstawowa rola 
szkoły, jaką jest wychowanie do-
brych, odpowiedzialnych ludzi 
i przygotowanie ich do dorosłe-
go życia, schodzi na drugi plan. 
Problemem jest finansowanie 
oświaty na poziomie samorzą-
dów, które dopłacają do oświaty 
coraz więcej ze swojego budżetu, 
gdyż nie otrzymują należnych 
środków od państwa. 

Dyrektor Wejherowskiego Cen-
trum Kultury Jolanta Rożyńska 
odczytała list gratulacyjny dla 
nauczycieli i pracowników szkół 
z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej nadesłany przez Pomorskie-
go Kuratora Oświaty Małgorzatę 
Bielang. 

Podczas uroczystości na sto-

pień nauczyciela mianowane-
go zostali awansowani: Hanna 
Urban – SP 9, Marcelina Dutkie-
wicz – SP 5, Katarzyna Moraw-
ska – SP 6, Kamila Bujak – SP 11, 
Gracjana Miszka – SP 5, Patrycja 
Nowak - SP 5, Paula Podbielska – 
SP 5, Sylwia Krauze – SP 5, Nata-
lia Heba-Przybylska – SP 9 oraz 
Marta Semmerling – SP 11. 

Nagrodą Prezydenta Miasta 
Wejherowa zostali uhonoro-
wani: Beata Frąckowiak, Agata 
Jasińska-Krajnowska i Beata 
Dampc – ze Szkoły Podstawowej 
nr 5; Justyna Boszke i Arkadiusz 
Szlas – ze Szkoły Podstawowej 
nr 6; Elżbieta Rohraff i Mirosła-
wa Skrzypkowska – z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego SP nr 
8; Aleksandra Janus, Anita Sie-
mińska i Wojciech Kurowski – ze 
Szkoły Podstawowej nr 9; Izabela 
Sikora, Izabela Polańska, Emilia 
Grzybowska i Wioleta Podolska 
– ze Szkoły Podstawowej nr 11; 
Anna Kaup i Magdalena Janiak 
– z Przedszkola Samorządowe-
go nr 2. Życzenia nauczycielom 

i pracownikom szkół złożyła 
również Gabriela Lisius – staro-
sta powiatu wejherowskiego oraz 
ks. prałat daniel Nowak – dzie-
kan dekanatu wejherowskiego.

W części artystycznej z inte-
resującym programem piosenki 
kameralnej wystąpił Robert Ja-

nowski ze swoim zespołem. 
Prezydent Wejherowa Krzysz-

tof Hildebrandt i jego zastępca 
Arkadiusz Kraszkiewicz z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej 
wspólnie z nauczycielami złożyli 
kwiaty przed pomnikiem Pamięci 
nauczycieli powiatu wejherow-

skiego poległych wczasie działań 
wojennych i w miejscach kaźni 
hitlerowskiej w latach 1939-1945.

Tablica z kilkudziesięcioma na-
zwiskami poległych nauczycieli 
znajduje się przy Szkole Podsta-
wowej nr 9, przy ul. Sobieskiego.

/raf/

Doroczne święto nauczycieli
WEjhEROWO | Nagrody, gratulacje i kwiaty odebrali nauczyciele w dniu swojego święta.
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POWIAT | Z okazji Dnia Edukacji Narodowej świętowano m.in. w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie. Zorganizowano tu powiatowe obchody tego ogólnopolskiego święta. 

Pedagodzy odebrali nagrody w Dniu Edukacji Narodowej

W Powiatowym Zespole Szkół nr 
3 im. Edmunda Roszczynialskiego 
w Wejherowie odbyły się Powiatowe 
Obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

– Za ogromny trud i wkład oraz 
za to wszystko, co robią dla mło-
dych ludzi, nauczycielom należą się 
ogromne podziękowania i gratulacje 
– zwróciła się do zebranych nauczy-
cieli Gabriela Lisius, starosta wejhe-
rowski. – Ten rocznik jest szczegól-
ny, ze względu na podwójny nabór. 
Tym razem nauczycielom należą się 
zatem podwójne podziękowania, za 
cierpliwość i zrozumienie.

Uroczystość była także okazją do 
wręczenia nagród nauczycielom ze 
szkół powiatowych. Podczas wyda-
rzenia wprowadzony został nowy 
sztandar szkoły. 

/raf/



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 18 października 2019 11

żyWa WizytóWKa 

Uroczystość przygotowana 
z okazji 15-lecia działalności chó-
ru odbywała się w kościele pw. św. 
Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi. 
Na tę okazję „Rumianie” przygo-
towali pieśni zarówno w języku 
polskim, jak i kaszubskim.

Głównym celem działalności 
zespołu jest krzewienie kultu-
ry i tradycji naszego regionu, 
dlatego chór występuje wyłącz-
nie w kaszubskich strojach lu-
dowych, a w jego repertuarze 
przeważają kaszubskie pieśni. 

Funkcję dyrygenta oraz kierow-
nika artystycznego zespołu od 
początku, nieprzerwanie, pełni 
Marzena Graczyk.

– Podczas jubileuszowego koncer-
tu zaprezentowaliśmy pieśni maryj-
ne i patriotyczne. Nie jest to przypa-
dek, ponieważ chór został powołany 
do życia w październiku 2004 roku, 
a październik jest miesiącem Maryi, 
stąd pieśni ku jej czci – wyjaśnia 
Marzena Graczyk, dyrygent Chó-
ru Kaszubskiego „Rumianie” oraz 
instruktor w MDK-u. – Maryja jest 
również główną patronką Polski, jest 
czczona jako Królowa polskich serc 

i polskiej ziemi, dlatego też przygo-
towaliśmy pieśni o naszej ojczyźnie 
– uzupełnia.

Wśród zgromadzonej w kościele 
publiczności znaleźli się nie tylko 
bliscy i przyjaciele chórzystów, ale 
także profesor Edmund Wittbrodt, 
dyrektor Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie Tomasz Fopke, wi-
cestarosta powiatu wejherowskie-
go Jacek Thiel, pełniący obowiązki 
dyrektora Miejskiego Domu Kul-
tury Michał Gaj, dyrektor Domu 
Kultury Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Janowo” Leszek Winczewski, 

wiceburmistrz Piotr Wittbrodt 
oraz przedstawiciele rady miej-
skiej: zastępca przewodniczącej 
Komisji Kultury Teresa Hebel oraz 
przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki. Zwieńczenie uroczy-
stości stanowiło wręczenie jubila-
tom podarunków oraz wykonanie 
wspólnych fotografii.

mają się czym 
chWalić

Warto zauważyć, że w ciągu 
piętnastu lat swojej działalności 
„Rumianie” brali udział w wielu 

festiwalach i przeglądach pieśni 
chóralnej, zdobywając liczne na-
grody i wyróżnienia, m.in. drugie 
miejsce w XI Festiwalu Kolęd Ka-
szubskich w Pierwoszynie, trzecie 
miejsce w XII Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej o Złoty Buzdygan 
w Kosakowie czy też nagrodę 
specjalną za najlepiej wykonany 
utwór patriotyczny w I Ogólno-
polskim Festiwalu Chóralnym 50+ 
w Wejherowie. Niezwykle cieka-
wym doświadczeniem był także 
udział chórzystów w realizacji fil-
mu o Gdyni pt. „Miasta z morza”.

Z kolei letnie trasy koncertowe 

pozwoliły rumskiemu chórowi 
zaprezentować pieśni kaszub-
skie mieszkańcom Podlasia, 
Małopolski, Wielkopolski, Roz-
tocza Lubelskiego, Pomorza Za-
chodniego oraz Wilna i Berlina. 
Zespół aktywnie współpracuje 
z innymi kaszubskimi zespołami 
z regionu, zrzeszonymi w Radzie 
Chórów Kaszubskich, przygoto-
wując wspólnie koncerty i wyda-
rzenia muzyczne.

– Każdego, komu wspólny śpiew 
sprawia radość, zapraszamy do 
wspólnego muzykowania – pod-
sumowuje Marzena Graczyk.

„Rumianie” świętowali 
15-lecie istnienia
RumIA | Kaszubskie pieśni, regionalne stroje i zamiłowanie do śpiewu – to znaki rozpoznawcze 
Chóru Kaszubskiego „Rumianie”. Utworzona w październiku 2004 roku grupa, która wciąż 
prężnie działa w ramach sekcji muzycznej Miejskiego Domu Kultury w Rumi, w minioną sobotę 
(12 października) oficjalnie świętowała 15-lecie istnienia.
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euROpejsKi dzień seniORa
WejheROWO | przedstawiciele oddziału polskiego 
związku Rencistów, emerytów i inwalidów w Wejherowie 
świętowali europejski dzień seniora.

Gratulacje i życzenia seniorom złożył w imieniu prezydenta 
miasta jego zastępca, Arkadiusz Kraszkiewicz. Życzenia 
wszystkim seniorom przekazała także Teresa Grzywacz, 
przewodnicząca Zarządu Rejonowego Polskiego Związku 
Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Wejherowie.
- Życzę nam wszystkim dużo radości, ale przede wszyst-
kim zdrowia – powiedziała Teresa Grzywacz. – Życzę, 
abyście byli otoczeni ludźmi, którzy Was kochają. Cieszmy 
się życiem, cieszmy się chwilą, bo ona ucieka. My wiemy 
o tym najlepiej. Trzeba ją łapać i zapamiętać… 
Jak powiedział zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, w Wejherowie mieszka ok. 12 tys. senio-
rów, a w ubiegłym roku prezydent Krzysztof Hildebrandt 
powołał zespół ds. seniorów, który stanowi organ doradczy 
i inicjatywny w zakresie spraw dotyczących osób w wieku 
dojrzałym.
- W imieniu prezydenta Wejherowa życzę Państwu, abyście 
długo zachowali swoją aktywność w życiu społecznym, 

fot. UM Wejherowo

kulturalnym i politycznym – mówił Arkadiusz Kraszkiewicz. 
- Żyjcie pełnią życia, rozwijajcie swoje pasje i zaintereso-
wania oraz realizujcie najskrytsze marzenia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele seniorów z kół 
w powiecie wejherowskim. 
/umw/
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Dawno skończyli szkołę,
ale wciąż chcą się uczyć

RumIA | Najpierw był to „uniwersytet dla osób starszych”, do którego uczęszczało kilkudziesięciu seniorów. Kilka lat później powołane zostało 
stowarzyszenie „Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku”, które stopniowo poszerzało swoją działalność. Dziś jest to organizacja zrzeszająca niemal 
300 słuchaczy, która właśnie rozpoczęła rok akademicki 2019/2020.

pOd OKiem pROfesORa

Część seniorów, którzy zadekla-
rowali chęć uczestnictwa w za-
jęciach, odebrała indeksy z rąk 
profesora Edmunda Wittbrodta 
podczas sobotniej uroczystości 
(12 października) odbywającej 
się w Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych w Rumi. 

Zanim jednak to nastąpiło, 
studenci oraz przedstawiciele 
władz miasta mogli uczestni-
czyć w mszy świętej odpra-
wionej w intencji Rumskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, a także wysłuchać wykładu 
profesora Edmunda Wittbrodta 
pod tytułem „Rola regionów 
o wyraźnej specyfice kulturo-
wej w Zjednoczonej Europie”. 
Zwieńczeniem uroczystości był 
występ zespołu wokalnego „Vox 
Universum” pod kierunkiem 
Marzeny Graczyk.

już Od 15 lat

Początki Rumskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku sięgają 
2004 roku. To właśnie wtedy, 

przy okazji uroczystego otwar-
cia swojego senatorskiego biu-
ra, profesor Edmund Wittbrodt 
zaproponował utworzenie „uni-
wersytetu dla osób starszych”, 

a ówczesne władze miasta przy-
jęły tę propozycję. Postanowiono 
organizować regularne wykłady 
prowadzone przez profesorów 
i nauczycieli akademickich z ca-

łego Wybrzeża. Pierwszy wykład, 
inaugurujący działalność uni-
wersytetu, odbył się 6 listopada 
2004 roku. Tego dnia profesor 
Edmund Wittbrodt, ówczesny 
senator RP i członek Konwentu 
Europejskiego, mówił o „Przy-
szłości Unii Europejskiej”.

Nowy okres funkcjonowa-
nia Rumskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku rozpoczął się 
w 2008 roku. Wówczas powołane 
zostało do życia Stowarzyszenie 
Rumskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, czyli organizacja 

pozarządowa, której misją jest 
świadczenie usług na rzecz osób 
starszych. Ponadto w 2012 roku 
patronat nad Rumskim Uniwer-
sytetem Trzeciego Wieku prze-
jęła Politechnika Gdańska oraz 
Kaszubsko-Pomorska Szkoła 
Wyższa w Wejherowie.

Zajęcia przeznaczone są dla 
mieszkańców Rumi, którzy 
ukończyli 55 lat. W początko-
wych latach wykłady przyciągały 
średnio kilkudziesięciu słucha-
czy, a obecnie liczba ta sięga 
około 280 osób.
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piOtR WittbROdt,
zastępca burmistrza Rumi

Rumianie w ogóle nie wpisują się w obraz 
wykreowany przez stereotypy związane z pol-
skimi seniorami. Jasność umysłu, kreatywność, 
zaangażowanie i energia przemawiają za tym, 
by kwalifikować ich jako młodzież w sto-
sownym wieku. Chciałbym, żeby taki stan 
rzeczy utrzymał się jak najdłużej.
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pełniącej od wielu lat funkcję Pogotowia Rodzinnego  
dla dzieci z terenu powiatu wejherowskiego

Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wejherowie 

wraz z pracownikami

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu

OGłOszenie 303/2019/DB

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”

Emily Dickinson

MężA

PANI
EWIE KWIDzIńSKIEj-

BIElSKIEj

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci

składają

Ćwiczenia zorganizowało Po-
wiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Wejherowie 

przy współpracy z Komendą Po-
wiatową PSP i jednostkami OSP. 
Tym razem działania związane 

były z zagrożeniem powodzio-
wym na terenie miasta i gminy 
Wejherowo. Straż Pożarna oraz 

pozostałe służby mundurowe 
skupione były na zabezpiecza-
niu rzeki Cedron i rzeki Reda 
przed wylaniem. 

Jak poinformował prowa-
dzący ćwiczenia kpt. poż. To-
masz Ziarek, miały one na 
celu sprawdzenie możliwości 
taktycznych rozwinięcia zastę-
pów podczas wypompowywa-
nia wody z terenów zalanych 
oraz zabezpieczenia terenów 
i obiektów przy pomocy ręka-
wów przeciwpowodziowych 
i worków z piaskiem. Ponadto 
ćwiczono doskonalenie współ-
pracy z Powiatowym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
w Wejherowie oraz koordynację 
współdziałania jednostek JRG 
i OSP w ramach Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W ćwiczeniu brały udział jed-
nostki Państwowej Straży Po-
żarnej i jednostki OSP: JRG 
Rumia oraz OSP Wejherowo, 
Linia, Nadole i Gościcino.

/raf/

Szkolili umiejętności 
na wypadek powodzi

WEjhEROWO |  Przy rzece Cedron w Wejherowie, od strony ulicy St. i K. Panek, zostały 
przeprowadzone ćwiczenia przewciwpowodziowe „Powódź Wejherowo 2019”.
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W organizację festynu włączy-
ło się wiele instytucji i stowarzy-
szeń społecznych. Jak informuje 
Robert Kozłowski, zastępca dy-
rektora MOPS w Wejherowie, 
celem przedsięwzięcia jest pro-
mocja wiedzy o zdrowiu psy-
chicznym, o zaburzeniach i cho-
robach psychicznych, a także 
promowanie miejsc, w których 
można uzyskać odpowiednią 
pomoc w tym zakresie. 

W hali sportowej Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 2 
dla Niesłyszących w Wejherowie 
specjaliści i działacze społecz-
ni udzielali mieszkańcom wielu 
porad i informacji. Wśród pod-

miotów, w który zaangażowały 
się w organizację festynu rekre-
acyjno-edukacyjnego znalazły się 
m.in. Stowarzyszenie „Przysta-
nek”, Klub Integracji Społecznej 
Śródmieście, Wejherowskie Cen-
trum Mediacji, Ośrodek Profilak-
tyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, OSW nr 2 dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących, 
Gabinet Psychoterapii, Klub Pla-
styki przy ZKP, Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna, PCK, PCPR, 
Medyk Wejherowo, Świetlica 
TAO, Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Autyzmem, Dom Pomocy 
Społecznej, ZUS i inni.

/raf/

WEjhEROWO | Już po raz drugi, w ramach Światowych 
Obchodów Zdrowia Psychicznego, wejherowski Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej zorganizował festyn dla mieszkańców miasta. 

W trosce o zdrowie
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zielOny smOK 
ROzbaWi i nauczy
Rumia | „hik hek hok, a na Was czeka smok!” – już w so-
botę 19 października zielony stwór odwiedzi wszystkie 
maluchy w porcie Rumia centrum handlowym auchan.

Smok będzie jed-
nym z bohaterów 
spektaklu o wy-
jątkowo leniwym 
królu Histeriuszu. 
Opowieść, przed-
stawiona w ramach 
cyklu bezpłatnych 
przedstawień te-
atralnych, z pew-
nością przypadnie 
maluchom do 
gustu. 
Maluchy nie muszą 
się obawiać nie-
zwykłego stwora. 
Zielony smok bę-

dzie nieproszonym gościem na zamku leniwego króla 
Histeriusza, dlatego cała królewska świta będzie mu-
siała uciekać z dworu. Czy niezapowiedziany wizytator 
wpłynie na zachowanie leniwego króla, a dworzanie 
będą mogli odetchnąć z ulgą? 
Spektakl pt. „O Smoku i królu leniuchu” będzie nie tylko 
wspaniałą zabawą, lecz także lekcją szlachetnych zasad 
zachowania. Wspaniała oprawa wizualna i muzyczna 
z pewnością zapadnie w pamięci najmłodszych widzów, 
a nieoczekiwany zwrot akcji da maluchom do myślenia. 
Teatrzyk pt. „O smoku i królu leniuchu” odbędzie się 
19 października w Porcie Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Spektakl 
zostanie odegrany trzykrotnie o godz.: 13:00, 15:00 oraz 
17:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
/raf/
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pozna Panów Sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE

spRzedam drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 
888 783

ROzdRabniacz BAK z silnikiem 
790 zł, tel. 600 667 860

KRata kuta na drzwi 190, 85, cena 
200 zł, tel. 570 009 915

zŁOta rączka, malowanie, armatura, 
regulacja okien pcv, itd., tel. 518 204 
992

spRzedam siewnik poznaniak2 stan 
bardzo dobry, cena 1600 zł, Swarze-
wo, tel 606 128 502

spRzedam Blokadę na kierownicę 
samochodu, cena 35 zł, Wejherowo, 
tel. 510 688 509

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

bRyczKa na drewnianych kołach do 
odnowienia 2100 zł, tel. 600 667 860

NIERUCHOMOŚCI

pOszuKuję Wynająć

pOszuKuję do wynajęcia mieszka-
nie 2 pokojowe w rozsądnej cenie, tel. 
605 966 593

Kupię

Kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

Kupię mieszkanie, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem, 
szybka gotówka, tel. 791 715 131

MOTORYZACJA

spRzedam

spRzedam Hyundai i30, 2009r., Ru-
mia, tel. 516 095 258

jaWa typ 220, 1988 r., farbig Blau-
Zitrone, 2T, 2 os., OC, cena 4000 zł, 
Gdańsk, tel. 574 797 077

Kupię

inne

EDUKACJA

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!

leKcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

USŁUGI

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OpaKOWania jednorazowe, tel. 501 
175 330

KOtŁOWnie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

pROfesjOnalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

WdOWa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

seX-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl
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ReklaMa 32/2019/Rl

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

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

Kupię płyty kompaktowe (CD) nie-
zniszczone, anglojęzyczne, tel. 605 
966 593

szlifieRKa 450 zł, Szemud, tel. 510 
751 837

sianO 120x120, dobra, 70 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

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

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

dReWnO opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

sŁOma w balotach 120x150 siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, 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, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

spRzedam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

spRzedam szafę 2-drzwiową, na 

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
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OGłOszenie 305/2019/DB

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosow-
nie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 
oraz zarządzenia nr 397/351/2019 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 08.10.2019r., w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, 
wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz 
obejmujący nieruchomości położone w Rumi, 
stanowiące własność i będące we władaniu 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej. Przed-
miotowy wykaz zamieszczony został również 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/

OGŁOSzENIE
Burmistrza Miasta Rumi

obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

spRzedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564



W pierwszej fazie meczu inicjatywę 
przejęli gospodarze. W 10. minucie 
pojedynku wynik otworzył 
najlepszy snajper Gryfa – Mateusz 
Majewski. Napastnik Żółto-
Czarnych wykorzystał rewelacyjne 
dogranie Kankowskiego 
i precyzyjnym strzałem na bramkę 
pokonał Błesznowskiego. Najlepsza 
sytuacja do wyrównania nadarzyła 
się w 28. minucie spotkania. O włos 
od zdobycia wyrównującego gola 
był Gajewski, ale piłka po jego 
uderzeniu nieznacznie minęła lewy 
słupek bramki strzeżonej przez 
Wiesława Ferrę. W końcówce 
pierwszej części meczu na Wzgórzu 
Wolności zaczęli przeważać piłkarze 
Legionovii. W 35. minucie bliski 
zdobycia gola był Mateusz Małek, 

ale na posterunku pozostawał 
doświadczony Ferra. W ostatniej 
minucie pierwszej części gry 
w znakomitej sytuacji znalazł się 

Maks Hebel, ale jego uderzenie 
z trzech metrów fenomenalnie 
wybronił Paweł Błesznowski.
Po zmianie stron w bliźniaczej 

sytuacji znalazł się Imiela. 
Pomocnik gości uderzył jednak 
wprost w dobrze ustawionego 
Ferrę. W kolejnych fragmentach 
pojedynku na Wzgórzu Wolności 
ataki przyjezdnych były skutecznie 
rozbijane przez formację obronną 
z Wejherowa. Dopiero w 65. 
minucie gola dającego wyrównanie 
zdobył wspomniany Adam Imiela, 
który rewelacyjnie przymierzył zza 
pola karnego. Kilkadziesiąt sekund 
później do pustej bramki nie zdołał 
trafić Gajewski. Futbolówka po 
jego strąceniu zatrzymała się na 
linii bramkowej. Gryf próbował 
za wszelką cenę oddalić grę od 
własnego pola karnego, jednak 
zawodnicy z Legionowa wciąż 
konstruowali kolejne ataki. 
W konsekwencji gola na 2:1 zdobył 
w 84. minucie Eryk Więdłocha, 
który posłał futbolówkę w lewy 
róg bramki. Przy tym silnym 
strzale Wiesław Ferra nie miał 
nic do powiedzenia. Do końca 
spotkania wynik nie uległ zmianie. 
Gryf Wejherowo przegrywa 
z Legionovią Legionowo 1:2.

Gryf : Ferra - Gęsior, 
Lisiecki, Koprowski, 
Majewski, Hebel, Sławek, 
Burkhardt, Szewczyk, 
Nowicki, Kankowski

Legionovia : Błeszkowski 
- Walencik, Zembrowski, 
Straus, Gajewski, 
Imiela, Koziara, Małek, 
Pietraszkiewicz, 
Gołaszewski, Będzieszak

Legionovia Legionowo rzutem
na taśmę pokonuje Gryfa

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

www.gryfwejherowo.com.pl

II LIGA | Mecz na Wzgórzu Wolności był spotkaniem dwóch ostatnich ekip drugoligowej tabeli. 
Pomimo dobrego początku zawodnicy Gryfa nie zdołali zdobyć trzech punktów. Zawodnicy 
z Legionowa zwyciężyli 2:1. Honorowe trafienie dla Gryfa zanotował Mateusz Majewski.
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Mecze 
Gryfa vPPv

Aktualnie Garbarnia Kraków plasuje się na 11 miej-
scu drugoligowych rozgrywek. Warto podkreślić, że 
drużynie z południa kraju pozostał do rozegrania 
zaległy mecz ze Zniczem Pruszków. Forma krakowskiej 
ekipy jest obecnie daleka od optymalnej. Podopieczni 
Łukasza Surmy zanotowali porażki w trzech ostat-
nich meczach. Od krakowskich piłkarzy skuteczniejsi 
okazali się zawodnicy Resovii Rzeszów, Stali Stalowa 
Wola oraz GKS Katowice. W międzyczasie  Garbarnia 
odniosła również porażkę z innym spadkowiczem – 
Bytovią Bytów w spotkaniu rozgrywanym w ramach 
Pucharu Polski. 

Zawodnikiem który sieje największe spustoszenie 
w drużynie sobotnich rywali Gryfa jest Krzysztof 
Szewczyk. 23-letni pomocnik zdobył w tej edycji 
rozgrywek trzy bramki – najwięcej spośród wszystkich 
piłkarzy Garbarni. Piłkarz będący letnim wzmocnie-
niem krakowskiego teamu przez wiele lat funkcjono-
wał w zespole Cracovii. Czy doświadczenie zdobyte 
w drużynie „Pasów” pozwoli mu na zdobycie gola w  
spotkaniu z Żółto-Czarnymi? O tym przekonamy się 
w najbliższą sobotę. Mecz w Krakowie zaplanowano na 
godzinę 13.00.

pO beniaminKu czas
na spadKOWicza
II LIGA | W najbliższym, wyjazdowym spotkaniu przeciwni-
kiem Gryfa Wejherowo będzie Garbarnia Kraków – drużyna, 
która w poprzednim sezonie zajęła ostatnie miejsce w pierw-
szoligowej tabeli. Po przegranej z beniaminkiem – Legionovią, 
przyszedł czas na podjęcie ubiegłorocznego spadkowicza. 
Jakiego rezultatu możemy się spodziewać?

maks Hebel
pomocnik

Uważam, że w to spotkanie 
weszliśmy dobrze, co przyniosło 
efekt w postaci zdobytej bramki. 

Po wyjściu na prowadzenie nasza 
gra niestety nie wyglądała najlepiej. 

Legionovia stworzyła sobie więcej sytuacji bramkow-
ych od nas i je wykorzystała. Zostało sporo punktów 
do odrobienia, w kolejnych spotkaniach będziemy 
walczyć o każdy z nich.

Łukasz kowalski
Trener Gryfa Wejherowo

Pierwszy raz występowaliśmy 
w roli faworyta meczu, dlat-
ego jest tym bardziej żal, że 

nie zdobyliśmy w tym spotkaniu 
trzech punktów. Mieliśmy swoje 

okazje, których niestety nie udało się wykorzystać. 
Nasi przeciwnicy doskonale zagrali z kontrataku. 
„Strzał życia” zawodnika drużyny gości pozwolił na 
zwycięstwo w tym pojedynku. Szkoda, ponieważ 
wygrana w meczu z Legionovią pozwoliłaby nam 
się wydostać z dna tabeli. Teraz ciężko pracujemy 
przygotowując się do kolejnych wyzwań.
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W przyszłość patrzą z nadzieją

Zawody odbyły się na 
czterech dystansach: 11, 
21, 41 i 65 km. Start i meta 
zawodów znajdowały się 
w centrum Luzina, a biuro 
zawodów na sali sportowej 
GOSRiT. Mimo trudnych 
warunków pogodowych 
zjechało ponad 300 bie-
gaczy z terenu całej Polski 
w tym goście z Ukrainy 
i Anglii. Biegacze rywali-
zowali o puchar marszałka 

województwa pomorskiego oraz liczne nagrody. Po zakoń-
czeniu każdego biegu odbywała się uroczystość wręczenia 
nagród, w której uczestniczył wójt gminy Luzino Jarosław 
Wejer oraz Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino i pre-
zes Pomorskiego LZS. Zwycięzcą biegu na 65 km został 
Tomasz Baranow z Platerowa z czasem 5:48:29. W biegu na 
41 km wygrał Dariusz Rudnicki z Pogórza z czasem 3:48:00. 
Najszybciej bieg 21 km ukończył Arkadiusz Wicenbach 
z czasem 1:32:05.  Laureatem biegu na 11 km został Kamil 
Szeleżyński z Rumi z czasem 53 min 48 sek. Pomerania Tra-
il połączona została z jesienną edycją Biegów Po Zdrowie, 
która ze względu za fatalne warunki, tym razem cieszyły 
się mniejszym zainteresowaniem. Nie mniej jednak ponad 
40 młodych biegaczy zdecydowali się na start w tym biegu. 
W biegu Nordic Walking na 11 km zwyciężyła Katarzyna 
Arciechowska z Gdańska z czasem 2:31:02. Natomiast 
w biegu Nordic Walking na 21 km wygrał Maciej Wiśniewski 
z Malborka z czasem 2:50:48. Dla najmłodszych czekały 
liczne nagrody, które na pewno zrekompensowały udział 
w zawodach w tak trudnych warunkach pogodowych.  (dd)

pOnad 300 Osób pObieGŁO 
W eKstRemalnym bieGu
LuZInO | W ekstremalnych warunkach przyszło rywalizować 
biegaczom, którzy przyjechali do Luzina  na pierwszy 
historyczny Pomerania Trail – Biegi Górskie na Pomorzu.

XXX regaty na 
zakończenie sezonu
POWIAT | Jesień to pora podsumowań mijającego sezonu, 
który dla radiojachtingowców rozpoczął się z początkiem maja 
cyklem regat eliminacyjnych do mistrzostw Polski.

WEjhEROWO | Po czterech kolejkach I ligi mężczyzn KS Tytani 
Wejherowo pozostaje bez zwycięstwa. Jednak zespół może 
pochwalić się zwycięstwem w Pucharze Polski.

W rozgrywanych w Pucku pod 
koniec września regatach jachtów 
żaglowych sterowanych radiem, 
sternicy walczyli o medale w kla-
sie F5-M oraz klasie F5-E. W gru-
pie seniorów już od kilku sezo-
nów o miano najlepszego sternika 
Polski w klasie F5-M i F5-E ostro 
rywalizują Jan Springer z klubu 
Roda Gdynia, wielokrotny i ak-
tualny mistrz świata z Julianem 
Damaszk, również wielokrotnym 
byłym mistrzem świata, zawodni-
kiem wejherowskiego Radiojacht-
klubu PZPOW Bliza-BalexMetal. 
Tym razem dla Juliana dwa razy 
srebro. W punktacji rankingowej 
Pucharu Polski miano najlepsze-
go sternika sezonu regatowego 
2019 w kategorii senior dla Jana 

Springiera. Natomiast w kategorii 
junior tytuł trafił w ręce Kacpra 
Konkola, aktualnego brązowe-
go medalisty mistrzostw świata 
i multimedalisty mistrzostw Pol-
ski, zawodnika RJK PZPOW Bli-
za-BalexMetal, Wejherowo. Na-
tomiast w kategorii najlepszych 
zespołów Puchar Polski po raz 
23 trafił do wejherowskiego RJK 
PZPOW Bliza-BalexMetal, a pu-
char przechodni Wójta Gminy 
Wejherowo w regatach zakończe-
nia sezonu rozgrywany w cyklu 
trzyletnim zdobył na własność 
Julian Damaszk. 

W ostatnich regatach tego sezo-
nu udział wzięła rekordowa grupa 
zawodników, licząca 43 sterników 
z 11 klubów w Polsce. (DD)

Wejherowski klub piłkarski 
w przyszłość patrzy jednak 
z nadzieją, gdyż gra wygląda co 
raz lepiej. W Wągrowcu zespół 
prowadził wyrównany bój przez 
większość spotkania. Niestety 
w końcówce gospodarze od-
skoczyli na kilka bramek i osta-
tecznie przegrano 34:28 (16:13). 
Można tylko domyślać się, co by 
było gdyby w meczu zagrał naj-

skuteczniejszy w tym sezonie 
Warmbier lub kontuzjowany 
Sałata. Jednak po nieudanym 
początku rozgrywek zespół 
przystąpił do pojedynku w Pu-
charze Polski bardzo skoncen-
trowany. Zawodnicy za wszelką 
cenę chcieli przełamać złą passę 
i pokonać sąsiada z pierwszoli-
gowej tabeli SPR GKS Żukowo. 
Już od pierwszego gwizdka to 

Tytani prowadzili grę i syste-
matycznie powiększali przewa-
gę. Tego dnia nie było w zespo-
le słabych punktów, począwszy 
od świetnie dysponowanego 
w bramce Szymona Cholchę, 
po rozgrywających tradycyj-
nie dobre zawody Warmbiera 
i Jurkiewicza. Gdyby skutecz-
ność Tytanów w drugiej części 
meczu była lepsza, wynik mógł 

być zdecydowanie okazalszy. 
Ostatecznie skończył się zwy-
cięstwem 36:27. Następnym 
przeciwnikiem w rozgrywkach 
Pucharu Polski będzie drużyna 
Sokoła Kościerzyna, która przy-
jedzie do Wejherowa 23 paź-
dziernika. Natomiast następny 
mecz ligowy odbędzie się 20 
października o godzinie 16:00. 

(DD)
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Grając w siatkówkę, 
uczcili urodziny miasta
RumIA | „W 65. urodziny Rumi wszyscy gramy w siatkówkę!” – takie hasło towarzyszyło 
kolejnej imprezie zorganizowanej z okazji jubileuszu nadania praw miejskich. MOSiR wraz 
z mieszkańcami obchodził urodziny miasta na sportowo.

uROdzinOWa 
tRadycja

Turniej odbył się w minioną 
sobotę (12 października) w hali 
MOSiR. Sportowym zmaganiom 
towarzyszyły silne emocje i gorą-
cy doping z trybun. Jak na uro-
dziny przystało, nie zabrakło też 
tortu oraz konfetti. 

Tradycyjnie już, wszystkie ze-
społy zostały podzielone, po-
przez losowanie, na dwa kolory: 
czerwony i niebieski. Rozgrywki 
odbywały na 3 boiskach równo-
cześnie, zawsze pomiędzy czer-
wonymi a niebieskimi. Wśród 
przedstawicieli drużyn pojawili 
się między innymi sportowcy, 
uczniowie czy samorządowcy. 

WyniK nie jest 
Ważny

Podczas imprezy zostało roze-
granych łącznie 65 setów. Wynik 

„65 setów na 65-lecie Rumi” to 
37-28 dla czerwonych, ale nie to 
jest najważniejsze. Celem imprezy 
było przede wszystkim uczczenie 
65. rocznicy nadania praw miej-
skich Rumi oraz popularyzacja 
piłki siatkowej jako dyscypliny 
sportu stanowiącej doskonałe 
urozmaicenie wolnego czasu.

Organizatorami jubileuszowe-

go turnieju byli Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rumi oraz 
Urząd Miasta Rumi.

tO już 15. edycja

Przypomnijmy, że pierwszy 
urodzinowy mecz siatkarski od-
był się w 2004 r. z okazji 50-lecia 
nadania praw miejskich Rumi. 

Pomysłodawcą wydarzenia był 
Tadeusz Piątkowski. Wówczas 
rozegrano 50-setowe spotkanie, 
a w kolejnych latach rozgrywano 
o jeden set więcej, czyli za każdym 
razem tyle, ile lat liczy Rumia. 

Wyniki pokazują, że na przestrze-
ni lat zwycięzcom bardziej sprzy-
jała czerwień. Wynik wszystkich 
spotkań to 9:7 dla czerwonych.
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