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MEVO – REATYWACJA

Co dalej z systemem roweru metropolitalnego? Dwie firmy 
zostały dopuszczone do dalszego udziału w dialogu kon-
kurencyjnym dotyczącym Mevo 2.0. Decyzją komisji prze-
targowej spółka, która wdrażała i obsługiwała cały system, 
została wykluczona z dalszych rozmów. Spotkania z wybra-
nymi wykonawcami ruszają w połowie czerwca.
str. 3

NIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ

Minister Edukacji podjął decyzję 
– dzieci nie wrócą do szkół w bie-
żącym roku szkolnym. Zajęcia 
mają być zatem wznowione po 
wakacjach, od września. Ale wca-
le nie jest to takie pewne... A co 
z letnimi wakacjami? Są dokładne 
wytyczne.
str. 2

WZNOWIONE ROZGRYWKI

Piłkarze II ligi powrócili na bo-
iska. Po długiej przerwie WKS 
Gryf Wejherowo rozegrał mecz 
na swoim boisku. Niestety, żółto-
czarnym nie udało się pokonać ry-
wala i to goście zdobyli trzy cenne 
punkty. Mecz był rozegrany bez 
udziału publiczności.
str. 8
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Bilety znów kupisz 
u kierowcy autobusu
WEJHEROWO | W tym tygodniu w autobusach wejherowskiej ko-
munikacji miejskiej wznowiona została sprzedaż biletów u kierowcy. 

W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych podróżnych trzeba prze-
strzegać zaleceń przewoźnika i stosowania się do wytycznych służb 
sanitarnych w zakresie zasad higieny.

Zgodnie z zaleceniami Pomorskiego Inspektora Sanitarnego, który 
nie widzi przeciwwskazań do sprzedaży biletów w środkach transpor-
tu publicznego, konieczne jest utrzymanie reżimu sanitarnego w celu 
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się nowego patogenu.

Podróżujący komunikacją miejską MZK w Wejherowie muszą za-
tem zachować odstęp od innych kupujących bilet u kierowcy, powinni 
mieć odliczoną kwotę (co zapewni sprawniejszą sprzedaż i zmniejszy 
wymianę gotówki) a rękawiczki i zakryte usta i nos zapewnią bezpie-
czeństwo wszystkim podróżującym.

- Dodatkowo przygotowaliśmy specjalną zabudowę kabiny kierowcy 
autobusów, które miały otwarte kabiny, dla utrzymania bezpieczeństwa 
przy sprzedaży biletów – mówi Czesław Kordel, prezes Miejskiego Za-
kładu Komunikacji sp. z o.o. w Wejherowie. - Dotychczasową strefę 
bezpieczeństwa zmniejszyliśmy tak, aby pasażer kupujący bilet mógł 
go odebrać z kasownika, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej 
strefy. Kierowcy, jak wcześniej, posiadają rękawiczki, chusteczki de-
zynfekujące, płyny antybakteryjne i dodatkowo maski do zakrywania 
ust i nosa. Przednie drzwi pozostają zamknięte i będą otwierane tylko 
dla kupujących bilety. Wszystko to dla zwiększenia bezpieczeństwa 
kierowców i naszych podróżujących.

/raf/

Tradycyjnych zajęć szkolnych nie będzie 
przed wakacjami. Dariusz Piontkowski, mini-
ster edukacji, podczas poniedziałkowej konfe-
rencji prasowej poinformował że „nie ma już 
takiej potrzeby”. 

- Mamy nadzieję, że będzie to możliwe od 
września – dodał minister Piontkowski. 

A co z letnim wypoczynkiem? Ministerstwo 
Edukacji we współpracy z Ministerstwem 
Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sani-
tarnym opracowało wytyczne. 

– Najważniejsze, aby wakacyjny wypoczynek 
był bezpieczny – podkreślił minister edukacji. 
- Wytyczne przygotowaliśmy m.in. w wyniku 
próśb biur podróży i organizacji harcerskich. 
Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal 
jest dynamiczna i może ulec zmianie. 

Bezpieczne wakacje
Dzieci i młodzież będą mogli wyjechać na 

zorganizowany wypoczynek wakacyjny, ale 
nie wszędzie. Kolonie czy obozy będą mogły 
zostać zorganizowane tylko w takich obiek-
tach i bazach, które spełnią wyznaczone wa-
runki bezpieczeństwa. 

Przykładowo: 
- przy zakwaterowaniu w pokojach liczba 

osób nie może być maksymalnie taka, aby na 
jedną osobę przypadała powierzchnia 4 me-
trów kwadratowych

- w pokoju czy namiocie powinni być za-
kwaterowani tylko  uczestnicy z tej samej gru-
py, w której prowadzi się zajęcia

- pomiędzy turnusami obiekt musi być zde-
zynfekowany (w szczególności powierzchnie, 
których dotyka wiele osób, jak włączniki świa-
tła, poręcze, klamki) 

- należy do minimum ograniczyć wizyty 
osób nie uczestniczących w wypoczynku (nie 
będzie zatem odwiedzin rodziców w trakcie 
trwania turnusu)

- organizator będzie zobowiązany do zapew-

nienia środków higieny i ochrony osobistej dla 
personelu oraz uczestników (w tym ostatnim 
przypadku - jeśli nie zrobili tego rodzice)

- w trakcie posiłków musi być zachowany 
dystans, rekomendowane jest zmianowe wy-
dawanie posiłków oraz czyszczenie blatów 
i krzeseł pomiędzy grupami

nowości w szkołach
Od poniedziałku 1 czerwca zmieniły się nie-

co zasady funkcjonowania szkół i placówek 
oświatowych. Z konsultacji, prowadzonych 
na terenie placówek, mogą korzystać wszy-

scy uczniowie (a nie tylko uczęszczający do 
klas VIII i maturalnych). Od 1 czerwca moż-
liwe jest też prowadzenie zajęć praktycznych 
dla uczniów trzecich klas szkół branżowych 
pierwszego stopnia, a także zajęć praktycz-
nych z zakresu nauki jazdy pojazdami silni-
kowymi dla uczniów trzecich klas technikum. 
Wszyscy uczniowie tych szkół mogą mieć już 
praktyki zawodowe u pracodawców.

W tym roku zajęcia dydaktyczne mają się 
oficjalnie zakończyć 26 czerwca. Oceny będą 
wystawiane zdalnie.

Rafał Korbut

Powrót do szkół nie 
wcześniej niż jesienią
KRaJ | Minister Edukacji podjął decyzję – dzieci nie wrócą do szkół w bieżącym roku szkolnym. 
Zajęcia mają być zatem wznowione po wakacjach, od września. Ale wcale nie jest to takie pewne.

Pobór opłat na parkingach administrowanych przez Wejhe-
rowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ze względu na 
epidemię koronawirusa, zawieszony był od 16 marca. 
Decyzja o przywróceniu opłat w Wejherowie wynika 
z wprowadzenia kolejnego etapu znoszenia obstrzeń zwią-
zanych z ogłoszeniem epidemii i wprowadzeniem ograni-
czeń związanych z walką z COVID-19.
- Wracamy do codziennych obowiązków, Rząd wprowa-
dza kolejne etapy odmrażania gospodarki oraz luzowania 
obostrzeń i znów brakuje miejsc postojowych w Strefach 
Płatnego Parkowania – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. – W związku z tym, aby zwiększyć 
rotację w strefach, należy wrócić do pobierania opłat. 
/raf/

przywrócone opłaty 
za parkowanie w mieście
wejherowo | od minionego poniedziałku 
w wejherowie przywrócone zostały opłaty za 
parkowanie w strefach płatnego parkowania.

W ostatnim etapie prac zostanie ułożo-
na ścieralna warstwa masy asfaltowej, co ze 
względów technologicznych musi być robio-
ne na całej szerokości jezdni. Od ulicy Kazi-
mierskiej do ulicy Łąkowej ulica Obwodowa 
będzie wyłączona z ruchu, od wczesnych go-
dzin porannych do wieczora. Ruch zostanie 
przywrócony w ograniczonym zakresie już 
nastepnego dnia, w środę, 10 czerwca. Pra-
ce będą trwały nadal, lecz ulica będzie prze-
jezdna w obu kierunkach. 

Przebudowa ulicy Obwodowej trwa od 
poczatku marca i wiąże się z utrudnieniami 
dla kierowców. Na czas realizacji robót zo-
stał wprowadzony ruch jednokierunkowy, 
od mostu na kanale Łyskim w kierunku ul. 
Łąkowej. Kierowcy jadą naprzemiennie po 
lewym bądź prawym pasie, dla jadących 
w przeciwnym kierunku wyznaczono ob-
jazd. W ramach realizowanej inwestycji ulica 
zyska nową, asfaltową nawierzchnię i kom-

paktowe rondo na skrzyżowaniu ulic Olim-
pijskiej, Obwodowej i Rolniczej. Powstaną 
nowe zatoki autobusowe. Modernizacja jest 

możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu 
Dróg Samorządowych, w wysokości 50% 
kosztów inwestycji.
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Uwaga! Zamknięcie ulicy Obwodowej
REDa | Zbliża się koniec pierwszego etapu modernizacji ulicy Obwodowej w Redzie. Wiąże się to z tymczasowymi zmianami w organizacji 
ruchu. Kierowcy - uwaga: w najbliższy wtorek, 9 czerwca, na odcinku od Kazimierskiej do Łąkowej droga będzie całkowicie zamknięta.

fot. UM Wejherowo
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W dalszych etapach postępowania będą 
uczestniczyć:

- Konsorcjum BikeU (Polska) i Fre-
ebike (Czechy) – mający doświadczenie 
w elektrycznych systemach funkcjonują-
cych w 19 europejskich miastach, m.in. 
w Londynie

- Marfina (Hiszpania) wraz z firmą 
Geovelo (Polska) jako podwykonawcą – 

katalońska korporacja znana głównie ze 
swojej marki Movienta ma swoje rowery 
m.in. w Barcelonie i Paryżu

Komisja przetargowa – złożona 
z przedstawicieli Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk Gdynia Sopot, oficerów 
rowerowych z Gdyni, Gdańska, Sopotu 
i Tczewa, specjalistów ds. zamówień pu-
blicznych i prawników – zdecydowała 

o wykluczeniu z postępowania Spółki 
Nextbike Polska S.A. Powodem było nie-
należyte wykonanie projektu Mevo 1.0., 
którego spółka była 90-procentowym 
podwykonawcą.

Pierwsze spotkania z firmami odbędą 
się 17 czerwca. Na podstawie rozmów 
z wykonawcami komisja przygotuje osta-
teczny kształt systemu Mevo. Dokładne 

opisanie przedmiotu zamówienia nastąpi 
dopiero po ukończeniu dialogu z wyko-
nawcami. Ostatnim etapem dialogu kon-
kurencyjnego jest składanie ofert i wybór 
najkorzystniejszej z nich.

W dialogu konkurencyjnym, do mo-
mentu wyboru nowego operatora, będą 
uczestniczyć także eksperci z kraju i za-
granicy, pracujący przy badaniach i ana-
lizach dotyczących funkcjonowania no-
wego Mevo. Przeprowadzona zostanie 
analiza modeli funkcjonowania nowego 
systemu roweru metropolitalnego, która 
będzie zawierała m.in. zalecany rodzaj 
rowerów, sposób i technologię ładowania 
wraz z rozmieszczeniem stacji, kryteria 
oceny jakości funkcjonowania systemu 
oraz analiza finansowa, która sprawdzi 
kondycję finansową potencjalnych wy-
konawców, koszty wdrożenia różnych 
modeli Mevo oraz szacowane przychody. 
Wśród mieszkańców OMGGS prowa-
dzane są badania ankietowe dotyczące 
ceny abonamentu i popytu.

Nowy system ma się składać minimum 
z 4 tysięcy rowerów, z czego co naj-
mniej 25% floty mają stanowić rowery 
elektryczne, które są już w posiadaniu 

OMGGS. Większy nacisk ma być poło-
żony na relokację rowerów i rozprosze-
nie punktów serwisowych oraz punktów 
ładowania baterii.

System roweru metropolitalnego Mevo 
obejmuje 14 gmin OMGGS (Rumia, 
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, 
Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, 
Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Wła-
dysławowo), a kolejne już zgłaszają chęć 
dołączenia do projektu (Wejherowo, 
Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiejska 
Pruszcz Gdański). Od 26 marca do 28 
października 2019 r. ponad 160 tys. zare-
jestrowanych użytkowników wypożyczyło 
1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2 
miliony razy. Mevo było najbardziej po-
pularnym systemem roweru publiczne-
go w kraju. Przez ostatnie miesiące – po 
wypowiedzeniu umowy nierzetelnemu 
operatorowi – zespół ds. Mevo rozmawiał 
z potencjalnymi operatorami o przyszło-
ści systemu w trakcie dialogu technicz-
nego. Zebrane informacje i analizy są 
podstawą do założeń działania Mevo 2.0 
w kolejnych latach. Ważnym elementem 
tego procesu są opinie mieszkańców me-
tropolii i użytkowników roweru Mevo.

MEVO – czeka nas reaktywac ja 
roweru metropolitalnego?

POmORzE | Dwie firmy zostały dopuszczone do dalszego udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym Mevo 2.0. Decyzją komisji przetargowej spółka, 
która wdrażała i obsługiwała cały system, została wykluczona z dalszych rozmów. Spotkania z wybranymi wykonawcami ruszają w połowie czerwca.

Przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie 
powstały wiaty rowerowe i miasteczko ruchu 
drogowego w ramach Wejherowskiego Budże-
tu Obywatelskiego. Ta inwestycja będzie nie 
tylko skuteczną zachętą do większej aktywno-
ści dzieci i młodzieży, ale także będzie służyła 
do nauki przepisów ruchu drogowego. 

Obiekt powstał obok wejścia do budynku 
szkolnego, a w czterech wiatach znalazły się 
miejsca w stojakach na 56. rowerów. Ważną 
rolę edukacyjną pełnić będzie miasteczko ru-
chu drogowego z oznakowaniem drogowym, 
na którego terenie znajdą się m.in. gry po-
dwórkowe z lustrem i kompasem. Cały teren 
został objęty moniotringiem szkolnym. Na 
terenie miasteczka ruchu drogowego będą też 
nasadzenia zieleni, mała architektura miejska, 
a także tablica z regulaminem określającym 
zasady funkcjonowania miasteczka ruchu 
drogowego.

Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetar-
gu, był Zakład Usług Komunalnych w Wejhe-
rowie, który to zadanie wykonał za około 198 
tys. zł brutto.

Autorką zwycięskiego projektu w ramach 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 
„Szkoła na kołach – budowa wiaty rowero-
wej wraz z częściowym zagospodarowaniem 
terenu o miasteczko ruchu drogowego przy 
Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie” jest 
Dorota Chodubska, wejherowska radna i na-
uczyciel SP nr 8 w Wejherowie.

- Bardzo cieszę się z powstania przy naszej 
szkole wiat rowerowych i miasteczka rowero-
wego – mówi autorka projektu Dorota Cho-
dubska, radna Wejherowa. – Jestem przekona-

na, że uczniowie, kiedy tylko wrócą do szkoły 
będą zachwyceni. Wielu z nich przyjeżdża 
do szkoły na rowerach i hulajnogach, a teraz 
będą mieli miejsce, w których można bez-
piecznie zostawić swój rower. Ten projekt ma 
także aspekt edukacyjny, ponieważ powstające 
miasteczko rowerowe będzie służyło do nauki 
przepisów ruchu drogowego i praktycznego 
szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki 
jazdy na rowerze. Niewątpliwie zwiększy to 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze. 
Oprócz miasteczka są tu różne gry podwórko-
wych i kącik do wypoczynku. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do powstania tego 
obiektu – od etapu projektowania, przygotowa-
nia wniosku i głosowania na projekt.

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, tego typu infrastruk-
tura jest skuteczną zachętą do większej aktyw-
ności dzieci i młodzieży.

- Transport rowerowy zyskuje zwolenników, 

obserwujemy coraz większe zainteresowanie 
tym środkiem lokomocji – mówi Beata Rut-
kiewicz. – Ale po to, aby zachęcać coraz więk-
sze grupy ludzi do korzystania z rowerów, 
musimy mieć przygotowane miejsca, gdzie 
możemy go bezpiecznie zostawić. Ponadto, 
przy naszej pogodzie, dobrze, aby byłyby to 
miejsca zadaszone. 

- Miasteczko ruchu drogowego to kolejny, 
atrakcyjny obiekt sportowy, który powstał 
przy Szkole Podstawowej nr 8 – mówi Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Gratuluję wnioskodawcy i wszyst-
kim, którzy oddali swój głos na ten projekt 
przyczyniając się do jego powstania.

W otwarciu tego obiektu uczestniczyła 
również m.in. Danuta Czernewska, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (SP nr 
8) oraz wykonawca – Zakład Usług Komunal-
nych sp. z o.o. w Wejherowie.

/opr. raf/
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Nowe wiaty i miasteczko drogowe
WEJHEROWO | Wejherowski Budżet Obywatelski. Przy Szkole Podstawowej nr 8 powstały wiaty rowerowe i miasteczko ruchu drogowego.
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Szansa na boisko
Gm. WEJHEROWO | Samorząd gminy czeka na rozpatrzenie wnio-
sku o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej w Zbychowie.

Gmina Wejherowo złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w ramach Programu „Sportowa Polska- Program rozwoju lokal-
nej infrastruktury sportowej – edycja 2020” już pod koniec kwietnia 
ub. roku. Inwestycja na powstać na działce w Zbychowie. Na chwilę 
obecną część działki wykorzystywana jest jako zastępcze boisko do gry 
w piłkę nożną. Trwają już wstępne prace przygotowawcze, wykonano 
roboty ziemne w celu dostosowania istniejącego terenu do tymczaso-
wego użytkowania.

W zakres zaplanowanych robót wchodzą: budowa boiska wielofunk-
cyjnego o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej wraz z monta-
żem urządzeń sportowych; budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni 
trawiastej (trawa naturalna) wraz z montażem urządzeń sportowych; 
budowa parkingu- miejsca postojowe dla 10 samochodów, w tym 1 
miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami; budowa cią-
gu pieszo- jezdnego, dostępnego dla obsługi boisk, ze zjazdem z drogi 
powiatowej; wyposażenie obiektu w małą architekturę tj. zestaw ławek, 
zestaw koszy na śmieci; oświetlenie ciągu pieszo-jezdnego oraz boisk.

Inwestycja została oszacowana na kwotę ponad 940 tys. zł, przy czym 
ponad 310 tys. zł to kwota, którą gmina zamierza pozyskać z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Resztę samorząd sfinansuje z własnych 
środków.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w 2021 roku i uzależniona jest 
od pozytywnej oceny wniosku.

/UGW/
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- W dalszym ciągu mamy ogłoszony stan 
epidemii. To oznacza realne ryzyko zachoro-
wania i liczne ograniczenia - mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy - Kierując się 
troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkań-
ców, zawieszamy działania w ramach Budże-
tu Obywatelskiego 2021. Tegoroczny nabór 
i głosowanie nad projektami na rok 2021 od-
kładamy na później. 

A co z projektami, które już wygrały i miały 
być realizowane w tym roku?

- Udało się zakończyć jeden z pięciu zwy-
cięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 
2020, czyli chodnik na ulicy Długiej – mówi 
Halina Grzeszczuk, zastępca burmistrza – Po-
zostałe trzeba będzie niestety przełożyć – naj-
prawdopodobniej o rok.

Na realizację czekają: boisko wielofunkcyjne 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie, plac 
zabaw w Rekowie, bezpieczne przejście przez 
las z Betlejem do stacji SKM Reda Pieleszewo  
oraz rozbudowa miejsca do aktywnego wypo-
czynku obok Szkoły Podstawowej nr 6.
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W tym roku nie będzie 
budżetu obywatelskiego

REDa | Władze miasta Redy podjęły decyzję o przesunięciu realizacji 
redzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz Budżetu Obywatelskie-
go 2021 na przyszły rok. Ma to związek z pandemią koronawirusa.

Sukces na szczeblu 
ogólnokrajowym
POWIaT | To duży sukces - uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Luzinie został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Koloratorium”. 

Celem projektu jest zachęcanie dzieci do odkrywania niezwykłego 
świata chemii i biologii.

W gronie pięciu nagrodzonych finalistów znalazł się Tomasz Skiba, 
uczeń z powiatu wejherowskiego. Komisja konkursowa wyróżniła jego 
pracę plastyczną spośród blisko 3,2 tysiąca nadesłanych z całej Polski. 
Zadaniem konkursowym było przedstawienie wybranego pierwiastka 
w formie superbohatera.

 – Dziękuję za reprezentowanie szkoły w konkursie, którego celem 
jest zaszczepienie wśród najmłodszych chęci do rozwijania oraz od-
krywania piękna, jakie może dostarczyć nauka oraz za wysiłek i zaan-
gażowanie włożone w przygotowanie pracy plastycznej – powiedziała 
Gabriela Lisius, starosta wejherowski, gratulując uczniowi. – Życzę 
kolejnych sukcesów, wytrwałości i motywacji w dążeniu do wytyczo-
nych sobie celów, chęci do pogłębiania zainteresowań, a także zapału 
do zgłębiania tajników chemii.

/raf/

Gmina Wejherowo wzbogaciła się 
o kolejne piękne rzeźby, tym razem 
w Gniewowie. Zdobią one od niedawna 
wiatę przystanku autobusowego. Te 
piękne działa sztuki rzeźbiarskiej wyszły 
spod piły artystów Andrzeja Mirończuka 
i Mariusza Opoki.  
Inicjatywa była możliwa przy współpra-
cy Urzędu Gminy Wejherowo, Biblioteki 
i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, 
Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszu-
bia”, Sołtysa Gniewowa Justyny Klein- 
Melcer i Rady Sołeckiej Gniewowa.
/UGW/

kolejne rzeźBy ozDoBiły wiaty przystankowe
Gm. wejherowo  | coraz więcej wiat przy przystankach autobusowych  w gminie 
wejherowo to prawdziwe dzieła sztuki. niedawno ustawiono kolejne rzeźby.

fot. UG Wejherowo

OGłOszenie 133/2020/DB

Wejdź na nasz 
portal

Podczas uroczystego apelu podziękowano wy-
różniającym się strażakom za trudną i ofiarną 
służbę na rzecz lokalnej społeczności.

Starosta wejherowski Gabriela Lisius uhono-
rowała 18 strażaków, 10 z Państwowej Straży 
Pożarnej oraz 8 z Ochotniczej Straży Pożarnej, 
zgłoszonych przez swoje jednostki. W związku 
z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wręcze-

nie nagród nie odbyło się tradycyjnie podczas 
obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, lecz 27 
maja br. na terenie  Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Wejherowie.

– Celem konkursu jest propagowanie zagad-
nień związanych z ochroną przeciwpożarową 
poprzez nagradzanie strażaków wyróżniających 
się ofiarnością w ratowaniu życia i mienia ludz-

kiego oraz szczególnymi osiągnięciami w służ-
bie i działalności społecznej – mówiła Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. - Przyznane na-
grody są dowodem uznania za odwagę, bezin-
teresowność i ofiarność w działaniach na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom po-
wiatu wejherowskiego. 

/raf/

Nagrody dla wyróżniających się strażaków
POWIaT | Po raz pierwszy strażacy z terenu powiatu wejherowskiego zostali nagrodzeni za swoj pracę w ramach konkursu „Zasłużony Strażak”. 
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Dzięki zdobytym środkom finansowym 
MDK w Rumi zrealizuje projekt pn. „Teatr 
w twoim monitorze”. Cztery spektakle Za-
wodowego Teatru MDK zostaną opubliko-
wane w internecie w formie teatru telewizji. 
Spektakle skierowane są do szerokiego grona 
odbiorców od dzieci, przez młodzież i doro-
słych do seniorów. Premiery zaplanowane są 
raz w miesiącu do września na kanale MDK 
Rumia na Youtube. 

Widzowie zobaczą spektakle: ”Pierwsza 
Lepsza, czyli komedia w jednym akcie wier-

szem"  Aleksandra Fredro w reż. Elżbiety 
Mrozińskiej; "Dyzio w krainie wyobraźni" 
Agaty Oriany Kwahs w reż. Agnieszki Skawiń-
skiej, Piotra Lewickiego, Aleksandry Lis; "Noc 
Helvera" Ingmara Villqista w reż. Agnieszki 
Skawińskiej oraz "Edyp" Sofoklesa w reż. Pio-
tra Lewickiego.

Ponadto spektakle będą dostępne również 
w języku migowym i z napisami w języku an-
gielskim.

– Dzięki dofinansowaniu z Narodowego 
Centrum Kultury spełnia się moje marze-

nie – mówi Agnieszka Skawińska, dyrektor 
MKD w Rumi. – Zawodowy Teatr MDK nagra 
wszystkie swoje spektakle w formie teatru te-
lewizji. Nagramy to na trzy kamery. W sumie 
przy projekcie, przy tych czterech spektaklach, 
będzie pracowało około 30 osób. Mamy możli-
wość takiej pełniejszej realizacji, ponieważ mo-
żemy współpracować np. z charakteryzatorką, 
możemy też lepiej wypełnić scenografię. Są to 
bardzo ważne elementy, które nas cieszą i które 
dodadzą spektaklom artystycznego akcentu.

/raf/

Teatr w twoim monitorze
RumIa | Miejski Dom Kultury w Rumi otrzymał dofinansowanie w wysokości 90 tysięcy złotych  
z programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”. Pieniądze pozwolą na nagranie spektakli.

OGłOszenie 340/2019/DB

Wielki Maraton Czytelnicy – Międzynarodowy Konkurs 
Czytelniczy, organizowany był pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Gdańska i Pomorskiego Kuratora Oświa-
ty.. Konkurs, był adresowany dla uczniów od klasy II do VIII.. 
Przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych. 
Klasy II i III – „Spotkacie nowych przyjaciół”.. Finaliści ze 
szkoły w Gowinie to: Aleksandra Szymerowska z kl.. 3a 
i Jakub Miller z kl. 3b. 
Wyróżniający się wynik w konkursie zdobyli: Natan Łaźniak 
z kl. 3a, Miłosz Perszon z kl. 2b, Aneta Baranowska z kl. 2b, 
Mikołaj Sokołowski z kl. 2b. 
Klasy IV-VI -. „Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” - Fina-
liści ze szkoły w Gowinie to: Aleksander Józefczyk z kl. 6a, 
Jędrzej Formela z kl. 4a, Adam Klimek z kl. 5c. 
Wyróżniający się wynik. w konkursie zdobył. – Miłosz Syj-
czak z kl. 4b, Filip Seniuk z kl. 6a, Jan Dopke z kl. 6b, Julia 
Czoska z kl. 4b . 
Klasy VII –VIII – „W lustrze książki” - Finaliści ze szkoły w Go-
winie to: Hanna Szczygieł z kl. 7a i Tymon Mierzyński z kl. 7a.
Łącznie z gowińskiej podstawówki udział w konkursie 
wzięło 39 uczniów. 
/UGW/

maraton czytelniczy
Gm. wejherowo | Uczniowie szkoły podstawowej 
w Gowinie w kończącym się niedługo roku szkolnym 
uczestniczyli w wielkim maratonie czytelniczym. 

W związku z obowiązującymi ograniczeniami tegoroczne elimina-
cje do konkursu „Rodnô Mòwa-Réda 2020” miały szczególny cha-
rakter. Zamiast prezentować się na scenie, młodzi recytatorzy prze-
syłali komisji konkursowej nagrania video z recytacjami literatury 
kaszubskiej. Występy uczestników oceniało jury w składzie: Mał-
gorzata Wątor, Danuta Bieńkowska i Danuta Kowalik. Wyłonienie 
zwycięzców było nie lada wyzwaniem, gdyż poziom konkursowych 
prezentacji był bardzo wysoki. 

– Ze względów bezpieczeństwa dyplomy, nagrody, wyróżnienia oraz 
podziękowania zostaną uroczyście wręczone przy najbliższej nadarza-
jącej się okazji - mówi Andrzéj Kraùze, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego Oddział Reda. - W bieżącym roku dzieci, które w każdej 
kategorii zajęły trzy pierwsze miejsca będą reprezentowały Miasto Reda 
w wojewódzkim finale Konkursu „Rodnô Mòwa”. Przy okazji serdecz-
nie dziękujemy dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom, 
opiekunom w przedszkolach oraz rodzicom za przygotowanie dzieci do 
konkursu „RODNÔ MÒWA - Réda 2020”. Ogłoszenie wyników finało-
wego konkursu, poprzedzone Mszą świętą z kaszubską liturgią słowa, 
odbędzie się jak w latach poprzednich, na scenie chmieleńskiego Domu 
Kultury, a dodatkowo w tym roku będzie transmitowane online. 

Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” to naj-
starszy konkurs organizowany na Kaszubach. Jest doskonałą okazją 
do poznania i popularyzacji literatury kaszubskiej oraz pielęgnowania 
mowy kaszubskiej. 
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Recytowali utwory 
po kaszubsku
REDa | Zakończono miejskie eliminacje 49. Konkursu Recytator-
skiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa - Réda 2020”.
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1 czerwca, w amfiteatrze Miejskiego Parku Rodzinnego 
w Redzie, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bio-
rący udział w projekcie „Teatralny Pasjans 2020”, po raz 
pierwszy spotkali się z reżyserem Maciejem Wiznerem, 
pod kierunkiem którego będą pracować przez najbliższe 
miesiące.
Teatralny Pasjans to inicjatywa Działu Edukacji Gdań-
skiego Teatru Szekspirowskiego, skierowana do amator-
skich grup teatralnych z terenu województwa pomor-
skiego. Opiekę reżyserską nad studentami Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Redzie sprawuje Maciej Wizner, 
aktor Teatru Miejskiego w Gdyni, znany również z ról 
filmowych, miedzy innymi w UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM 
i JESTEŚ BOGIEM. Redzka grupa przygotuje spektakl 
“Żaby” Arystofanesa, a rezultat współpracy zobaczymy 
w listopadzie, podczas Wielkiego Finału na scenie Gdań-
skiego Teatru Szekspirowskiego. Sztukę Arystofanesa 
opracowują jeszcze dwa zespoły: „Przejrzyści” ze Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku i „Fancy” 
z Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Gdyni.

seniorzy rozpoczęli próBy
reDa | seniorzy przygotowują się do wystawienia 
spektaklu. za aktorami pierwsze spotkania z reżyserem.

fot. Michał Kaczmarek

ReKlAMA  1/2020/Rl

- Wysoko cenimy patriotyczną postawę pre-
zydenta Wejherowa, który jako gospodarz 
miasta bardzo przychylnym okiem patrzy 
na stowarzyszenia społeczne, w tym komba-
tanckie – mówi Renata Krystoszek, członkini 
Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
Dzieci Wojny. - Nasze stowarzyszenie powstało 
w 1972 roku, a jego inicjatorką była uwielbia-
jąca dzieci pisarka Ewa Szelburg-Zarembina. 
Dzieci podczas ostatniej wojny światowej do-
znały wielu krzywd, czego dowodem jest Pia-
śnica leżąca koło Wejherowa, gdzie mordowa-
no i rozstrzeliwano również dzieci.

- Jesteśmy spadkobiercami osób poszkodowa-
nych w czasie I i II wojny światowej. Dziedziczy-
my i prezentujemy wszystko to, co zostało po 
naszych ojcach i matkach – mówi prezes Od-
działu Pomorskiego SDW Bernard Skorowski, 
który wręczył odznaczenie i poinformował, że 
zostało ono przyznane prezydentowi na wnio-
sek Oddziału Pomorskiego uchwałą Zarządu 
Głównego SDW w Łodzi za osobiste zaanga-
żowanie we wszystko, co stanowi dobro mia-
sta Wejherowa. - Okazją ku temu jest 40-lecie 
NSZZ „Solidarność” oraz 100-lecie powrotu 
morza do Polski z utworzeniem Powiatu Mor-
skiego w Wejherowie. 

Prezydent Krzysztof Hildebrandt otrzymał 
również dyplom uznania podpisany przez Za-
rząd Oddziału Pomorskiego SDW, Wejherowską 
Wspólnotę Pokoleń – Muzeum Solidarności, 
Związek Solidarności Polskich Kombatantów – 
Koło i Region Pomorski oraz Koło Emerytów 

i Rencistów Solidarność Wejherowo.
- Bardzo serdecznie dziękuję za to odznacze-

nie, które otrzymuję w tak ważnym pod wzglę-
dem historycznym momencie, gdy obchodzimy 
również 30-lecie samorządu. Kiedy mówimy 
o przyszłości, musimy pamiętać o historii - po-
wiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt doda-
jąc, że wejherowianie bardzo cenią przywiązanie 
do morza i do historii. 

Prezydent Wejherowa podziękował przed-
stawicielom wejherowskich stowarzyszeń za 
wyróżnienie i wpisał dedykację do Księgi Pa-
miątkowej Wejherowskiej Wspólnoty Poko-
leń. Przyznanego  odznaczenia pogratulowali: 

Renata Krystoszek, Edward Formella, Mie-
czysław Sellin i Henryk Jarosz, a także biorą-
cy udział w uroczystości zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

- Wejherowska Wspólnota Pokoleń stara się 
wynagradzać osoby, które działają na rzecz do-
bra drugiego człowieka i dobra naszego miasta. 
Prezydent Krzysztof Hildebrandt znakomicie 
zarządza miastem, czego dowodem jest obecny 
wizerunek grodu Wejhera. Myślę, że przyznane 
odznaczenie jest ładnym prezentem dla nasze-
go prezydenta na 30-lecie samorządu – mówi 
Henryk Jarosz.

/UMW/

Medal dla prezydenta
WEJHEROWO | Błękitny Krzyż Zasługi oraz dyplom uznania przyznany przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Dzieci Wojny otrzymał niedawno prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
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Jak podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt 
tegoroczna rocznica założenia Wejherowa ze 
względu na pandemię koronawirusa ma charakter 
symboliczny. 

- Ubolewamy, że w taki dzień jak 28 maja 2020 
roku w Wejherowie, który tradycyjnie obchodzili-
śmy zawsze bardzo uroczyście, nie możemy wspól-
nie się radować na placu Jakuba Wejhera, nie mo-
żemy usłyszeć zapowiadanej Gwiazdy, która by nas 
wprowadziła w ten świąteczny nastrój - a miał to 
być Andrzej Piaseczny - ani zobaczyć osób wyróż-
nionych Nagrodą Prezydenta Miasta Wejherowa.  

To efekt obowiązujących obostrzeń z powodu 
pandemii koronawirusa. Patrząc z perspektywy fi-
nansów miasta skutki pandemii są bardzo ciężkie 
i trudne. Zakładam, że jest to okres przejściowy 
i z tym sobie poradzimy. W Wejherowie żyją wspa-
niali ludzie, którym z okazji 377. rocznicy urodzin 
naszego miasta składam najlepsze życzenia. Ciesz-
my się z dobrego zdrowia i każdej chwili, która jest 
przed nami. Żyjemy w pięknym miejscu na świe-
cie i cieszmy się, że nasze miasto obchodzi kolejne 
urodziny – powiedział prezydent Krzysztof Hilde-
brandt dodając, że obok pomnika Jakuba Wejhera 
jest wystawa ukazująca obchody Dnia Jakuba na 
przestrzeni lat, którą warto zobaczyć.

- Na jednej z plansz tej wystawy, która przygo-
towało Wejherowskie Centrum Kultury, znajdu-
ją się nazwiska znanych gwiazd i zespołów, które 
w przeszłości koncertowały podczas Dnia Jakuba. 
Ten wykaz wzbudza zachwyt i uznanie – dodał za-
stępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.

- Myślę, że takim dniu warto pomyśleć o założy-
cielu naszego miasta Jakubie Wejherze, bo taka re-
fleksja w tym dniu jest potrzebna. W Wejherowie 
jest co zwiedzać, skoro nie wolno organizować im-
prez, może warto wybrać się na spacer po mieście 
i zobaczyć jak z małej osady powstało piękne mia-
sto – mówi Leszek Szczypior, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa.

Kwiaty pod pomnikiem Jakuba Wejhera złożyli: 
prezydent Krzysztof Hildebrandt, zastępca prezy-
denta Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezyden-
ta Beata Rutkiewicz, sekretarz miasta Bogusław 
Suwara i wiceprzewodniczący rady miasta Leszek 
Szczypior.

/raf/

Urodzinowe kwiaty dla Jakuba
WEJHEROWO | Delegacja władz miasta Wejherowa złożyła kwiaty pod pomnikiem Jakuba Wejhera 
z okazji 377. urodzin naszego miasta, obchodzonych zazwyczaj bardzo uroczyście jako Dzień Jakuba.



sprzeDam lodówkę, dwudrzwiową, typ 
daewoo, cena do uzgodnienia, stan idealny, 
tel. 885 557 151, tel. 58 714 41 54

sprzeDam materac rehabilitacyjny, grzej-
nik 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 Pierwoszynie, 
 4 osobowy, tel. 607 291 564

kotłownie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

RÓŻNE

sprzeDam drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

sianokiszonka 120x120, dobrej jakości, 
cena 70 zł, Szemud, tel. 510 751 837

słoma owsiana sucha 120x120, cena 35 zł, 
Częstkowo, tel. 510 751 837

Beczka na podwórzu 2000l, cena 1150 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

płUG 4 skibowy, stan dobry, cena 1150 zł, 
Szemud, tel. 510 751 837

siewnik do zboża 17 pip 590 zł oraz ręczny 
do nasion w cenie, tel. 600 667 860

opryskiwacz 400 l i lance 12 m, 1390, 
mało używany, tel. 600 667 860

przetasarka do siana na 2 pasy, szer. 
robocza ok. 3m., tel. 600 667 860

słoma w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

Drewno opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

NIERUCHOMOŚCI

kUpię

kUpię mieszkanie, zadłużone, z komorni-
kiem, do remontu, z lokatorem, szybka go-
tówka, tel. 791 715 131

kUpię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

OGŁOSZENIA

skUp mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprzeDam

skoDa 105S, 39 lat, iGAS (BRC), cytryno-
wa, cena 1987 zł, Tczew, tel. 574 797 077

piaGGio/Vespa Model Ciao 95r., 2T, 1 os., czar-
na perła, cena 1558 zł, Tczew, tel. 574 797 077

ReKlAMA 32/2019/Rl

Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza
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kUpię

skUp, złomowanie aut, kasacja aut, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

krótkie porady z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzeDam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

UsłUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

sprzeDam Drewno 
bukowe, grube, twarde, 

wysuszone, sezonowane 3 lata 
poukładane na paletach po 1 

metr sześcienny, tylko 3 palety 
Cena 590 zł za całość. 

Odbiór własnym transportem 
lub załatwię transport 

odpłatnie.

 Tel. 602 705 001 

ReKlAMA 103/2020/DB

UwaGa... nowy nUmer oGłoszeń za 2 zł 7248!

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARzYsKie: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

szUKAM PRACY: EXP.PSP.

UsłUGi: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VAT)

nieRUCHOMOŚCi 
sPRzeDAM:

EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi KUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi 
zAMieniĘ:

EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO 
WYnAJĘCiA:

EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi 
POszUKUJĘ WYnAJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYzACJA 
sPRzeDAM:

EXP.MSP.

MOTORYzACJA KUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzACJA inne: EXP.MIN.

eDUKACJA: EXP.EDU.

sPRzĘT eleKTROniCznY 
KOMPUTeRY:

EXP.SKO.

sPRzĘT eleKTROniCznY 
TeleFOnY:

EXP.STE.

sPRzĘT eleKTROniCznY 
inne:

EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

GRAŻYNIE 
MILKOWSKIEJ

Pani

Bogusław Suwara 
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

MAtKI
wyrazy głębokiego współczucia, słowa otuchy i wsparcia, 

które choć na chwilę 
niech dają ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

OGłOszenie 138/2020/DB

składają

/gwe24

ReKlAMA 142/2020/DB
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Pierwsze sekundy spotkania na Wzgórzu 
Wolności upłynęły pod znakiem chaotycz-
nej gry w centralnej części boiska. Niebez-
piecznie zrobiło się w 3. minucie spotkania, 
gdy podopieczni Łukasza Kowalskiego 
wywalczyli rzut rożny. Z dośrodkowaniem 
z prawej strony boiska nie poradził sobie 
Mikołaj Smyłek, którego niepewna inter-
wencja przyczyniła się do zdobycia bramki 
przez Żółto-Czarnych. Na odpowiedź gości 
nie było trzeba długo czekać. W 9. minucie 
pojedynku błąd Marcina Burkhardta wyko-
rzystał Norbert Wojtuszek, który znalazł się 
w sytuacji sam na sam z Wiesławem Ferrą
.18-letni pomocnik Pogoni Siedlce precy-
zyjnym uderzeniem po długim rogi bramki 
doprowadził do wyrównania. Kolejny kwa-
drans pojedynku na Wzgórzu Wolności to 
rozważny atak pozycyjny Pogoni Siedlce 
i oczekiwanie gospodarzy na dogodną oka-
zję z kontrataku. Z każdą minutą goście 
konsekwentnie naciskali na Żółto-Czar-
nych. W 36. minucie znakomitym dośrod-
kowaniem popisał się Sadzawicki, który 
dograł wprost na głowę Firleja. Napastnik 
Pogoni nie dał w tej sytuacji żadnych szans 
golkiperowi gospodarzy. Zaledwie kilka-
dziesiąt sekund po utracie drugiej bramki 
– Wiesław Ferra ponownie był zmuszony 
do wyciągania futbolówki z siatki. Autorem 
gola do szatni ponownie został Firlej, który 

wykorzystał perfekcyjne dośrodkowanie 
z lewej strony boiska i strzałem głową po-
konał bramkarza z Wejherowa. Kilka minut 
po tej akcji arbiter główny zaprosił piłkarzy 
obu drużyn na przerwę.

Początek drugiej części gry to przewaga 
gości, którzy naciskali na defensorów Gry-
fa Wejherowo oczekując ich błędu. Tego 
rodzaju pressing przyniósł skutek dopiero 

w 70. minucie meczu. Zawodnicy Pogoni 
Siedlce wywalczyli rzut wolny po którym 
piłka wpadła do bramki Żółto-Czarnych. 
Gol nie został uznany ze względu na pozycję 
spaloną, której dopatrzył się arbiter boczny. 
Odpowiedź Gryfa była natychmiastowa. 
W 76. minucie meczu w polu karnym go-
ści sfaulowany został Kankowski. Autorem 
przewinienia był Tomasz Wełna, który za 

nieprzepisową interwencję został ukarany 
żółtym kartonikiem – jedenastkę na gola 
zamienił Oskar Sikorski. Od momentu zdo-
bycia bramki kontaktowej podopieczni Łu-
kasza Kowalskiego zaczęli być aktywniejsi 
w akcjach ofensywnych. Odwaga przyniosła 
oczekiwane skutki w 83. minucie pojedyn-
ku, gdy uderzenie Kankowskiego zabloko-
wał we własnym polu karnym Tomasz Weł-
na. Sędzia główny ponownie ukarał obrońcę 
gości żółtą, a w konsekwencji – czerwoną 
kartką. Do piłki ustawionej na 11. metrze 
ponownie podszedł Oskar Sikorski, ale 
tym razem górą w pojedynku był Smyłek, 
który w znakomity sposób wybronił strzał 
pomocnika Gryfa. W ostatnich minutach 
meczu żadna z ekip nie stworzyła dogodnej 
sytuacji do zdobycia bramki. Mecz w Wej-
herowie zakończył się porażką Gryfa 2:3. 

Pechowy powrót na boisko
II LIGa | Powrót na drugoligowe boiska piłkarskie nie okazał się szczęśliwy dla podopiecznych Łukasza Kowalskiego, pomimo 
tego, że to piłkarzom Gryfa udało się zdobyć pierwszą bramkę.  Żółto-Czarni przegrali na własnym stadionie z Pogonią Siedlce 
2:3. Katem drużyny ze Wzgórza Wolności okazał się Maciej Firlej, który dwukrotnie znalazł drogę do bramki Wiesława Ferry. 

poGoń sieDlce: 
Smyłek – Sadzawicki, Ocenas, Wełna, 
Olszewski, Wojtuszek, Repka, Mar-
ciniec, Kozłowski, Mójta, Firlej

Gryf wejherowo: 
Ferra – Kankowski, Sikorski, Gabor, Ba-
ranowski, Przygoda, Goerke, Sławek, 
Burkhardt, Pek, Nowicki

skatepark 
otwarty

Ale trzeba pamiętać 
o zasadach. Należy do-
konać rezerwacji pod nu-
merem telefonu 58 678 
58 02. Przed wejściem 
prowadzona będzie 
weryfikacja uczestników, 
którzy wcześniej zgłosili 
się u zarządcy obiektu 
(wejść będą mogli tylko 
ci, którzy dokonali re-
zerwacji). Jednorazowe 
wejście będzie trwało 
1 godzinę. Obowiązuje 
nakaz zasłaniania twarzy 
(w momencie dotarcia 
na dany obiekt sportowy, 
natomiast przebywając 
na skateparku nie ma 
obowiązku zakrywania 
twarzy). Obowiązujący li-
mit osób korzystających 
jednocześnie z obiektu 
sportowego wynosi 
14 osób. Skatepark 
otwierany będzie tylko 
podczas sprzyjającej po-
gody (w deszczowe dni 
obiekt będzie zamknięty 
dla użytkowników). 
Rezerwacja jest możliwa 
w godzinach: ponie-
działek – piątek 16.00 – 
19.00; sobota – niedziela 
15.00 – 19.00.  /raf/

reDa | można korzystać 
ze skateparku w redzie. 


