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Nowy park otwarty

Park Cedron został oficjalnie otwarty! Mieszkańcy i turyści 
zyskali nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Niegdyś 
zaniedbany teren całkowicie odmienił swoje oblicze. Teraz 
są tu brukowane uliczki, trawniki, krzewy, ławki, leżaki, a po-
środku fontanna. Zbudowano także plac zabaw dla dzieci 
oraz ustawiono automatyczną, całoroczną toaletę.
str. 3

będzie Winda W poradni

Trwa budowa windy zewnętrznej 
przy Powiatowym Zespole Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych 
w Wejherowie. Dzięki temu osoby 
niepełnosprawne, w szczególności 
te poruszające się na wózkach in-
walidzkich, zyskają łatwiejszy do-
stęp do budynku.  
str. 2

Szkoła do rozbudoWy

W ubiegły poniedziałek, 10 sierp-
nia, ruszył przetarg nieograniczo-
ny na rozbudowę budynku Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Redzie Reko-
wie. To ostatnia z planowanych 
modernizacji trzech redzkich szkół 
podstawowych, dwie inwestycje 
zostały już ukończone.
str. 3
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Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w przetar-
gu firma Woj - Mar Mariusz Gustowski z siedzibą 
w Sopieszynie. W ramach umowy wykonawca zo-
bowiązany jest do wykonania robót budowlanych 
w części rozbudowywanej oraz w części przebudo-
wywanej istniejącego budynku. Ponadto wykonaw-
ca zobowiązany jest do wykonania robót w branży 
sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz zago-
spodarowania terenu.

– Bardzo cieszy mnie fakt, że rozbudowujemy Fa-
brykę. Od przyszłego roku będziemy mieli wspaniały 
obiekt i będziemy mogli zaproponować mieszkańcom 
bogatszą ofertę – mówi Tomasz Wiśniewski, dyrektor 

Fabryki Kultury w Redzie – Modernizacja domu kul-
tury w naszym mieście to wieloletnie marzenie, moje 
jak i mieszkańców. Mam nadzieję, że nowy budynek 
spełni oczekiwania wszystkich zainteresowanych.

Prace potrwają do drugiej połowy grudnia bieżące-
go roku. W rezultacie powstanie nowa, większa sala 
widowiskowa, nowe pomieszczenia biurowe oraz 
zwiększy się część magazynowa. 

Umowa z wykonawcą opiewa na 1 750 000,00 zł 
brutto. Rozbudowa Fabryki została dofinansowa-
na kwotą 328 000 zł, ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji 
Kultury. 
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Wznowiono roboty 
budowlane w Fabryce Kultury
REDA | 20 lipca została podpisana umowa na kontynuację rozbudowy i przebudowy Miejskiego Domu 
Kultury w Redzie. Prace budowlane zostały więc wznowione, mają zakończyć się jeszcze w tym roku. 

Inwestycja została dofinansowana ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 
200 tys. zł. Dzięki zadaniu łatwiejszy 
dostęp do placówki będą miały osoby 
korzystające na co dzień z wózków inwa-
lidzkich. 
Inwestycja realizowana jest w ramach 
„Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” i ma na celu likwidację barier 
architektonicznych i dostosowanie budyn-
ku do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
– W budynku przy ulicy Ofiar Piaśnicy, 
w którym mieści się Poradnia Psycholo-

giczno-Pedagogiczna trwa obecnie reali-
zacja projektu remontowo-inwestycyjne-
go dofinansowanego ze środków PFRON, 
który ułatwi osobom mającym trudności 
z chodzeniem oraz poruszającym się 
na wózkach inwalidzkich korzystanie 
z Poradni – mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.  – Łączny kosz zadania to 
około 400 tys. zł.
Warto przypomnieć, że to kolejny etap 
remontu, bo w zeszłym roku zakończone 
zostały prace termomodernizacyjne, na 
które powiat otrzymał blisko 900 tys. zł 
dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.  
– Dodatkowo, ze środków własnych 
powiatu, przeprowadziliśmy remont 
drugiego piętra, dzięki czemu powstały 
nowe pomieszczenia do pracy z klientami 
poradni. Powiat Wejherowski jest coraz 
liczniejszy, mamy coraz więcej mieszkań-
ców, przybywa także uczniów, młodzieży. 
Wielu z nich potrzebuje diagnozy psy-
chologiczno-pedagogicznej – tłumaczy 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Prace zakończyć się mają w listopadzie br.
/raf/

Jest to wystawa Stowarzyszenia Plasty-
ków im. Stefana Lewińskiego, działające-
go przy oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wejherowie. Składająca 
się z kilkunastu obrazów niewielka wysta-
wa ukazuje różnorodne inspiracje twórcze 
plastyków-amatorów, którzy wolne chwile 
- nierzadko na emeryturze, spędzają 
pożytecznie przy sztalugach z pędzlem 
w ręku malując pejzaże, portrety, a także 
zabytki, zwierzęta i kwiaty.
Prace tej grupy twórców można oglądać 
latem przy ładnej pogodzie po drzewami 
na wejherowskim rynku. Obecnie wy-
brane obrazy zostały pokazane również 
w bibliotece. Kiedy udajemy się do tej 
placówki kultury, aby wypożyczyć książkę 
lub do czytelni, warto poświęcić kilka 
chwil, aby przyjrzeć się owej interesującej 
ekspozycji.

Autorami prezentowanych prac są m.in.: 
Bogusława Bach, Danuta Gacek, Eugenia 
Marmułowska, Zofia Mielke, Aleksandra 
Osiczko, Jadwiga Piotrowicz, Teresa 
Uzdrowska i Tadeusz Trocki. 
/raf/

Nowa wiNda dla osób NiepełNosprawNych

FascyNacje twórcze malarzy

powiat | trwa budowa windy zewnętrznej przy powiatowym zespole poradni 
psychologiczno-pedagogicznych w wejherowie. Ułatwi wielu osobom dostęp do budynku. 

wejherowo | w galerii „Na piętrze” w miejskiej bibliotece publicznej w wejherowie 
została przygotowana wystawa malarska. 

fot. Powiat wejherowski
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To program edukacyjny przedstawiający cieka-
wostki na temat polskich regionów, a także państw 
świata. Poznamy różne legendy, zwyczaje i tradycje. 
Na końcu każdego odcinka będzie stepowanie przy 
akompaniamencie skrzypiec.

Wejherowianin Maciej Glaza to niezwykle zdolny 
oraz utalentowany artysta tancerz. Jest absolwen-
tem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku o specjalności musical. Ukończył roczny 
kurs stepowania w Escola Luthier w Barcelonie. Na-
grodzony m.in. w prestiżowym konkursie Teatralnych 
Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury w kategorii 
najlepszy tancerz. Od wielu lat występuje jako aktor, 
tancerz, asystent i współchoreograf w spektaklach 
dramatycznych jak i muzycznych: “Faraon”, “Czyż nie 
dobija się koni”, “Crazy For You”, “Opera za trzy gro-
sze”. Dwukrotnie wystąpił w półfinałach programu 
“Mam Talent” – w 2012 w grupie “Zaklepotani” oraz 
w 2018 jako “Tap Bros” (duet, który współtworzy 
z Michałem Wierzbowskim). 

W stepowaniu poszukuje luzu, własnego stylu, 
współpracy, radości oraz tańca.

/raf/

AutoStepem przez Kulturę
WEJHEROWO | Wejherowianin Maciej Glaza 
we współpracy z innymi artystami przygotował 
niezwykły projekt - AutostEpem przez Kulturę.  

fot. Um Wejherowo
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Park Cedron otwarty 
dla mieszkańców

WEJHEROWO | Park Cedron to oaza zieleni w centrum Wejherowa, z altaną, fontan-
ną, leżakami parkowymi i placem zabaw. Powstał pomiędzy ulicami Wałową i 12 Marca 
w Wejherowie, nad rzeką Cedron. W tym tygodniu został oficjalnie oddany do użytku. 

Modernizacja tego terenu realizowana 
jest w ramach unijnego projektu „Rewi-
talizacja Śródmieścia Wejherowa”. 

W Parku Cedron każdy znajdzie coś dla 
siebie. Będzie tu można spokojnie odpo-
cząć, poczytać książkę lub po prostu po-
leżeć na leżaku czy na trawie. Ma to być 
miejsce dla całych rodzin, a na nudę nie 
będą narzekać również najmłodsi wejhe-
rowanie. Wszystko to w pięknych oko-
licznościach przyrody i zarazem w sa-
mym centrum miasta. 

- Tworząc to miejsce w centrum miasta 
odpowiedzieliśmy na potrzeby miesz-
kańców – mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – Zależało nam 
na tym, aby działań rewitalizacyjnych nie 
ograniczać wyłącznie do porządkowa-
nia terenów estetyzacji, ale do tworzenia 
nowych, ogólnodostępnych przestrzeni. 

Dzięki temu wejherowianie zyskało ko-
lejny wielofunkcyjny park. Chcemy, aby 
takich terenów, zrealizowanych w ra-
mach rewitalizacji, było więcej. 

rewitalizacja ŚródmieŚcia
- Wejherowo zyskało kolejną strefę od-

poczynku i zabawy, będzie to z pewno-
ścią miejsce, w którym złapiemy chwile 
wytchnienia w codziennym pędzie – 
mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

Centralną część parku stanowi ażurowa 
altana ozdobiona pnączami oraz fontan-
na. Ciekawostką jest układ nawierzchni 
znajdującej się przy fontannie, którą uło-
żono w kształcie herbu miasta. W pobli-
żu znajduje się również plac zabaw dla 
dzieci i w pełni zautomatyzowana toaleta 
publiczna. W parku pojawiły się także 

ławki parkowe, w tym ławki ze stolikami 
i ławki bujane oraz betonowe leżaki par-
kowe. Znajdują się tu także elementy ma-
łej architektury m.in. oświetlenie, kosze 
na śmieci. Teren będzie monitorowany. 
Całkowity koszt zadania to prawie 1,5 
mln zł, z czego ponad 1 mln zł to środ-
ki Unii Europejskiej. Wykonawcą robót 
była firma Hydro-Mag z siedzibą w Gar-
czu, gmina Chmielno.

- Jest to kolejne zrewitalizowane miej-
sce w Wejherowie, na które miasto zdo-
było unijne dofinansowanie – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – Takie małe enklawy zieleni 
w centrum miast, na terenach zurbanizo-
wanych, przyczyniają się do poprawy mi-
kroklimatu, poprawiają wygląd otoczenia 
i stanowią naturalną ochronę przed za-
nieczyszczeniami. W różnych częściach 

parku nawierzchnie ścieżek parkowych 
oraz stref ochronnych wykonane zosta-
ły z odmiennych materiałów: kamień 
naturalny, kostka betonowa, żywica, na-
wierzchnia żwirowo-piaskowa. 

Na terenie parku dosadzono 32 szt. 
drzew, posadzono ponad 260 szt. krze-
wów (w tym krzewy kwitnące), a także 
wykonano rabaty traw ozdobnych i kwia-
tów oraz roślin jednorocznych.  

- Cieszę się, że powstało kolejne potrzeb-
ne i atrakcyjne miejsce dla wejherowian. 
Dziękuję w imieniu mieszkańców - mówi 
radny ze Śródmieścia Wojciech Kozłowski, 
który zabiegał o powstanie Parku Cedron 
- Ważne, że w Wejherowie powstają tereny 
publiczne o wysokiej jakości dostępne dla 
wszystkich. To kolejny etap zmian w oko-
licach ulicy Wałowej w ramach Programu 
Rewitalizacji rozpoczętego modernizacją 
tej ulicy ponad 10 lat temu. 

projekt UNijNy
Modernizacja tego terenu realizowana 

jest w ramach unijnego projektu „Rewi-
talizacja Śródmieścia Wejherowa”. Jak 
mówi marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk, w wojewódz-
twie realizowanych jest dwanaście pro-
jektów rewitalizacyjnych, które nie tylko 
poprawiają estetykę, ale przede wszyst-
kim zmieniają funkcję terenów uznawa-
nych za zdegradowane. 

- W sposób namacalny widzimy piękną 
część Wejherowa, której wejherowianie 
już nigdy wstydzić się nie będą – pod-
kreślił Mieczysław Struk. – Powstała 
znakomita przestrzeń, która będzie słu-
żyła wszystkim mieszkańcom i turystom. 
W Wejherowie projekt realizowany jest 
z bardzo dużym rozmachem. Gratuluję 
Prezydentowi i cieszę się, że takich miejsc 
powstaje w województwie coraz więcej. 

Program rewitalizacyjny to jeden 
z trudniejszych programów unijnych. 
Uczestniczy w nim zaledwie kilkanaście 
miast na obszarze OMGGS. Jacek Kar-
nowski, wiceprezes Rady Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, 
podkreślił, że rewitalizacja wejherow-
skiego Parku to piekna inwestycja godna 
naśladowania. 

Przedmiot zamówienia jest finanso-
wany z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach projektu 
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 
8 Konwersja, Działanie 8.1 Komplek-
sowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – 
wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitali-
zacyjne w miastach Obszaru Metropoli-
talnego Trójmiasta – mechanizm ZIT. 

/opr. raf/
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– Rozbudowa szkół to inwestycje 
priorytetowe, ponieważ należy 
zapewnić miejsce do nauki coraz 

większej liczbie uczniów. Rozbu-
dowa kolejnej placówki wiąże się 
z niedawną reformą oświaty, gdy 

dotychczasowe, 6-klasowe szkoły 
zostały przekształcone w pla-
cówki 8-klasowe  – mówi Łukasz 

Kamiński, zastępca burmistrza 
miasta Redy. – Mamy nadzieję, że 
najbliższy rok szkolny będzie ostat-
nim w tak ciasnych warunkach. Po 
ukończeniu zaplanowanej rozbudo-
wy szkoła odmieni się diametralnie. 
Dla dzieci z oddziałów przed-
szkolnych, uczniów klas starszych, 
uczniów klas młodszych, części 
sportowej oraz administracyjnej 
będą wydzielone odrębne strefy.
Projekt budynku przewiduje dwie 
częściowo podpiwniczone, przykry-
te dachami dwuspadowymi bryły, 
połączone z istniejącą częścią 
szkoły poprzez łącznik. Dzięki wpa-
sowaniu w rzeźbę terenu obniżono 
koszty budowy oraz zachowano 
leśny charakter otoczenia placówki. 
Projekt szkoły przewiduje także 
elementy zagospodarowania tere-
nu, jak parking dla pracowników, 
miejsca postojowe dla odwożących 
dzieci do szkoły, schody terenowe, 
ciągi komunikacyjne, elementy 

małej architektury i zieleń. Głów-
nym systemem zagospodarowania 
wody opadowej na działce ma być 
system małej retencji, uzyskany 
poprzez rozmieszczone na terenie 
ogrody deszczowe, dodatkowo ma-
jące funkcję dydaktyczną. Ponadto 
budynek zostanie wyposażony 
w instalację fotowoltaiczną.
Projektowana powierzchnia 
użytkowa części rozbudowywanej 
to blisko 1900,00 m2. Budynek 
zostanie w całości dostosowany 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, co między innymi zapewni 
wprowadzenie dźwigu windowe-
go w centralnej części budynku, 
który będzie obsługiwać wszystkie 
kondygnacje oraz ciągi piesze. 
Podpisanie umowy z wykonawcą 
robót budowlanych planowane jest 
na początek września 2020 roku. 
Ostateczny koszt zadania pozna-
my po zakończeniu procedury 
przetargowej.

trwa procedUra przetargowa Na rozbUdowę sp 5 w redzie
reda | ruszył przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku szkoły podstawowej nr 5 w redzie rekowie. to 
ostatnia z planowanych modernizacji trzech redzkich szkół podstawowych, dwie inwestycje zostały już ukończone. 
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OgłOszenie 200/2020/DB OgłOszenie 199/2020/DB

Panu 
Marcinowi 

Ledke  

Pani
annie wiLk

ojca ojca
składają składają

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Reszke

wraz z Radą Powiatu 
Wejherowskiego

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Reszke

wraz z Radą Powiatu 
Wejherowskiego

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu

dyrektorowi domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku
dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 

im. jakuba wejhera w wejherowie

serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy
 z powodu śmierci

serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy
 z powodu śmierci

OgłOszenie 201/2020/DB

Panu
FaBianowi cZecHowi

edMunda cZecHa
ojca

składają
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, które choć na chwilę niech dają Pani ukojenie. 

czemU słUży spis?
Spis umożliwi zebranie aktualnych danych doty-

czących polskiego rolnictwa, wielkości gospodarstw, 
upraw i hodowli, poziomu zmechanizowania oraz 
jakości życia. 

Dzięki przekazanym informacjom będzie możliwe 
opisanie zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie 
od ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 
r. Analiza danych pozwoli również na zaplanowanie 
środków finansowych na inwestycje lokalne i ogólno-
krajowe.

bezpieczeństwo daNych
Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Dostęp 

do danych zebranych w spisie posiadają wyłącznie 
upoważnione służby statystyczne. Informacje są po-
ufne i podlegają szczególnej ochronie. Natychmiast 
po przekazaniu dane są anonimizowane, tak by nie 
była możliwa identyfikacja poszczególnych osób i go-
spodarstw rolnych. Dane posłużą jedynie do analiz 
mających ustalić sytuację polskiego rolnictwa oraz 
mieszkańców terenów wiejskich. 

w całej UNii
Powszechny Spis Rolny 2020 to największe badanie 

statystyczne dotyczące rolnictwa, które zostanie prze-
prowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Do jego wykonania zobowiązuje nas Komisja Euro-
pejska. W Polsce będzie miał miejsce od 1 września 
do 30 listopada. Udział w spisie jest obowiązkowy 
i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące 
działalność rolniczą.

spisz się przez iNterNet
To podstawowa i najwygodniejsza forma spisu. Na 

stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl zamiesz-
czony zostanie elektroniczny formularz oraz jego 
szczegółowa instrukcja wypełniania. 

Masz trudności z obsługą Internetu? Poproś o po-
moc. Jeśli nie czujesz się wystarczająco pewnie, po-
ruszając się po Internecie, poproś o pomoc młodsze 
pokolenie – dzieci lub wnuki, albo swojego sołtysa, 
wójta, burmistrza. 

Nie masz dostępu do Internetu? Skontaktuj się ze 
swoim urzędem gminy.

jakie daNe będą zbieraNe?
Informacje będą dotyczyły dwóch okresów. 

Z jednej strony pytania będą odnosić się do stanu  
z 1 czerwca 2020 r.:

prowadzenia działalności rolniczej,•	
użytkowania gruntów,•	
powierzchni zasiewów,•	
pogłowia zwierząt gospodarskich,  ciągni-•	

ków, maszyn i urządzeń rolniczych. 

Z drugiej strony będą odnosić się do 12 miesięcy po-
przedzających 1 czerwca br.: 

struktury dochodów gospodarstwa do-•	
mowego,

prowadzenia działalności innej niż rolnicza •	
bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym,

 aktywności ekonomicznej, •	
zużycia nawozów.•	

przez teleFoN lUb osobiŚcie
Tylko w sytuacji, gdy nie będziesz miał możliwości 

dokonania spisu przez internet, rachmistrz statystycz-
ny przeprowadzi wywiad telefoniczny lub odwiedzi 
Ciebie w domu. 

Powszechny spis rolny 2020
REDA | Już niedługo w całej Unii Europejskiej (także w Polsce) przeprowadzony zostanie Powszechny 
Spis Rolny. Przedstawiamy najważniejsze informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące tego spisu. 
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Burmistrz miasta rumi
tel. (58) 679 65 00 burmistrz@um.rumia.pl

rPP.6721.57.2020.iN rumia, dnia 12.08.2020 r

OBWiEszCzENiE
Burmistrza miasta rumi

o przyjęciu dokumentów

na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu:

zarządzeniem Nr 734/234/2020•	  Burmistrza miasta rumi z dnia 12.08.2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta rumi w rejonie ul. Młyńskiej i ul. Źródlanej;

zarządzeniem Nr 735/235/2020•	  Burmistrza miasta rumi z dnia 12.08.2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta rumi dla strefy D14.mnU, dla obszaru w rejonie ul. Świętopełka i ul. Malinowej;

zarządzeniem Nr 736/2362020•	  Burmistrza miasta rumi z dnia 12.08.2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w rumi dla zapisów szczegółowych w strefach a.4.mn,U, 001kDz, 
a.8.mn,U, a.15.mn,

a.19.mn,U, B.4.Us,zP, B.5.Us,zP, B.6.zl, B.7.U,Us,zD, 003kDl, B.8.mn,U, B.9.mn,U, B.10.mn,U, B.11.mn, B.12.ze,Ws, B.19.U, C.19.mn, C.20.zl •	
oraz części strefy D.7.mn – eTaP ii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

informacje o ww. dokumentach:

zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu •	
informacji Publicznej Urzędu miasta rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;

wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach 05.06.2020 r. - 06.07.2020 r. w siedzibie Urzędu miasta •	
rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;

w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu w dniu 16.06.2020 r. została przeprowadzona •	
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 20.07.2020 r. na adres: Urząd •	
miasta rumi, 84-230 rumia, ul. sobieskiego 7.

zarządzeniem nr 737/237/2020 Burmistrza miasta rumi z dnia 12.08.2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: zmiany miejscowego  »
planu zagospodarowania przestrzennego miasta rumi uchwalonego uchwałą rady miejskiej rumi nr XXXViii/413/2017 z dnia 30.03.2017 
r. w rejonie ul. Kościelnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

zarządzeniem nr 738/238/2020 Burmistrza miasta rumi z dnia 12.08.2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: miejscowego  »
planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w rumi, w pasie pomiędzy ul. Starowiejską, a ul. Mickiewicza wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko.

informacje o ww. dokumentach:

zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu •	
informacji Publicznej Urzędu miasta rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;

wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach 26.06.2020 r. - 24.07.2020 r. w siedzibie Urzędu miasta •	
rumi przy ul. sobieskiego 7, w pok. nr 200;

w celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu w dniu 30.06.2020 r. została przeprowadzona •	
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami;

każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 07.08.2020 r. na adres: •	
Urząd miasta rumi, 84-230 rumia, ul. sobieskiego 7.

OgłOszenie 203/2020/DB

Wydział Urbanistyki i architektury
Tel. (58) 679 65 63, 679 65 44, 679 65 45, 679 65 83
e-mail: bia@um.rumia.pl

sporządziła: mgr iga narloch
Tel. (58) 679 65 45

e-mail: i.narloch @um.rumia.pl



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWiEszCzENiE

starosta Wejherowski

i. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474 ze zm/ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania 
administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm./ zawiadamia, że w dniu 10.08.2020r., na wniosek z dnia 2020-04-14. (uzupełniony 
dnia 12.06.2020r.) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.:

Budowa łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie w ramach zadania „rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”

na nieruchomościach gruntowych na terenie miasta Wejherowa określonych poniżej:

a. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. 16 działki nr ewid.: 87/5 (powstałej z dz. nr 87/3), 88/1 (powstałej z dz. nr 88), 87/4, 95/5, 102/5 (powstałej z dz. nr 102/4), 304/4, 100/7 
(powstałej z dz. nr 100/4), 305/1 (powstałej z dz. nr 305), 107/1 (powstałej z dz. nr 107), 105/1, 104/1, 109/8, 109/6

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obr. 16 działki nr ewid.: 81, 87/6 (powstałej z dz. nr 87/3), 88/2 (powstałej z dz. nr 88), 102/6 (powstałej z dz. nr 102/4), 100/6, 100/8 (powstałej z dz. 
nr 100/4), 99/2, 304/3, 99/1, 100/3, 113/2, 94/1, 305/2 (powstałej z dz. nr 305), 107/2 (powstałej z dz. nr 107), 109/7, 109/5, 106/3, 93, 109/10, 89/2

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z decyzją oraz dokumentacją sprawy w starostwie 
Wejherowskim, 84-200 Wejherowo ul. 3 maja 4, w pokoju 212 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 58 572-94-47.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem starosty Wejherowskiego, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia. 
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za 
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 iNFOrmaCJa

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 
U. z 2020, poz. 65 ze zm.)

starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, ul. 3 maja 4 oraz 
na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.
pl, www.powiatwejherowski.pl, 
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl 
zamieszczono, przez okres 21 dni, 
wykaz nr iX/2020 nieruchomości 
stanowiącej własność skarbu Państwa, 
położonej w rumi, przeznaczonej do 
zbycia.

Wykaz wywieszono w dniu 14 sierpnia 
2020 r.

komUNikat dotyczący obsłUgi klieNtów wydziałU 
komUNikacji starostwa powiatowego w wejherowie

Wydział komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie obsługuje klientów w godzinach 8-15, po wcześniejszej 
rezerwacji terminu wizyty. 

rezerwacji terminu wizyty dotyczącego: rejestracji pojazdu, wydania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestra-
cyjnych, zmian dokonanych w pojeździe, praw jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, legity-
macji instruktora nauki jazdy itp. od dnia 12.06.2020 r. można dokonać internetowo pod adresem: 
https://bezkolejki.eu/spwejherowo/reservation 

W sprawach informacyjnych (z wyłączeniem rezerwacji terminu wizyty) w zakresie:
- rejestracji pojazdów, dowodów i tablic rejestracyjnych można dzwonić pod numery telefonów: 58 572-95-26, 572-95-61 , 
58 572-95-63;
- praw jazdy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy można dzwonić pod 
numery telefonów: 58 572-95-25, 58 572-95-28.

Do Starostwa Powiatowego w Wejherowie będą wpuszczani wyłącznie umówieni klienci mający zakryte usta i nos przy 
pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Klienci będą wpuszczani do budynku Starostwa wejściem od strony 
zachodniej (parku).

Proszę o punktualne przybycie. Spóźnienie wiązać się będzie z automatycznym anulowaniem wizyty.

Jednocześnie informuje się o możliwości zostawienia kompletnego wniosku wraz z numerem telefonu i adresem e-mail 
w skrzynce umieszczonej w przedsionku wejścia do Starostwa Powiatowego od strony zachodniej (parku). Wnioski te będą 
rozpatrywane sukcesywnie. 

!



WóJt GmiNy WEJhErOWO
informuje

że od dnia 14 sierpnia 2020 r. na stronie 
Biuletynu informacji Publicznej oraz 
internetowej gminy Wejherowo, a także na 
tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo, 
ul. Transportowa 1, został wywieszony 
wykaz, nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży:

1) w trybie przetargu nieograniczonego 
działek o nr ewid. 376 o pow. 0,1486 ha, 
nr 485/2 o pow. 0,1174 ha, nr 651 o pow. 
0,1260 ha, położonych w kąpinie;

2) w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, na rzecz 
jego najemcy,  położonej w gościcinie 
przy ulicy Torowej na działce o nr ewid. 
163/3 o pow. 0,0661 ha, własności gminy 
Wejherowo. szczegółowe informacje 
o nieruchomościach objętych wykazem 
można uzyskać w referacie gospodarki 
nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 738- 
67-51 i 58 677-97-07.

OgłOszenie 202/2020/DB OgłOszenie 181/2020/DB

NIERUCHOMOŚCI

kUpię

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

skUp mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

sprzedam

jawa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os. ,far-
big blau-zitrone, cena 3777 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big Black/Blue, cena 1066 zł, po kolizji, 
Tczew, tel. 574 797 077

skoda 105 S, 39 lat, motor 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2255 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

OGŁOSZENIA

EDUKACJA

porady z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung 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, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

proFesjoNalNa fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plener

reklama 23/2020/rl
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owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi 
pozna Panów sponsorów, Sopot, tel. 
514 120 213

RÓŻNE

sprzedam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

sprzedam stal, rury, dźwigary, różny 
wymiar, 1.20 zł kg, Hydrofor nowy na 
220, 400 zł, tel. 506 251 697

Ubijaczka cukiernicza, tel. 694 642 
709

mikser cukierniczy do ciasta, tel. 694 
642 709

lodówkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

sprzedam stół, ławę szwedzką roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci (autodracha) tel. 576 204 945

sprzedam drzwi metalowe 80x185, 2 
żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

sprzedam chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 

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!
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 obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

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

szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

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.

eXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

DoDaj 
ogłoszenie

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl na issuu.com
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szkoleNie Na zgrUpowaNiach

Wzięli w nim udział zawodnicy 60 plus 
(z jednym wyjątkiem). Zawody rozegrano sys-
temem „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju 
został debel: Adam Dziubek (Wejherowo) 
- Marcin Kaszczyk (Łódź). Drugie miejsce 
wywalczyli: Zenon Laskowik (Poznań) - Mar-
cin Kumor (Łódź), trzecie: Wojciech Porębski 
(Choczewo) - Grzegorz Miler (Wejherowo), 
a czwarte: Jerzy Conradi (Reda) - Ryszard 
Czeszejko (Wejherowo). Nagrody ufundo-
wane przez Zenona Laskowika w postaci 
pucharów, a także m.in. nagrań z jego wystę-
pów, wręczył były mistrz Polski w tenisie Lech 
Bieńkowski, który udostępnił korty tenisowe 
do rozegrania turnieju.

- Do Wejherowa w okresie lipca-sierpnia 
sprowadza mnie tradycyjnie okres urlopowy. 
Przebywam na wczasach z rodziną w Kar-
wieńskich Błotach. Zamiast leżenia na plaży 
preferuję aktywny wypoczynek. W Wejhero-
wie mam kilku znajomych, z którymi chętnie 
spotykam się od kilku lat, aby wspólnie po-
grać w tenisa. Z tych spotkań narodził pomysł 
na turniej deblowy „Lato z tenisem”, który ro-
zegraliśmy po raz drugi – mówi główny orga-
nizator turnieju Zenon Laskowik podkreślając 
żartem, że „w zdrowym ciele - zdrowy duch”.

Znany artysta-satyryk, występujący z powo-
dzeniem ponad pół wieku na scenie kabare-
towej i teatralnej, mówi że swoją nienaganną 
sylwetkę sportową, dobrą dyspozycję fizyczną 
i poczucie humoru, zawdzięcza nie tylko ge-
nom, ale przede wszystkim zamiłowaniu do 
uprawiania sportu i ruchu w ogóle. 

- Nawet podczas gry w tenisa jest wiele 
sytuacji na korcie dających powód do śmie-
chu, choćby poprzez popełniane błędy wła-
sne czy nieporozumienia z partnerem pod-
czas gry deblowej. Jeśli potrafimy czynić to 
z humorem, gra na korcie - mimo zmęcze-
nia, zawsze będzie przyjemnością – mówi 
Zenon Laskowik.

Jego zdaniem uprawianie satyry nie jest 
wcale takie łatwe, jak się wydaje. Wymaga 
pracy koncepcyjnej, twórczej i  doskonalenia 
gry aktorskiej. 

- Wywołanie uśmiechu na scenie dla pu-
bliczności jest sztuką. Nie chodzi tylko o to, 
żeby na siłę kogoś rozśmieszyć, czy rozba-
wić. Pomysł na powód do uśmiechu trzeba 
najpierw stworzyć, a następnie wypracować 
sposób jego przekazu. Składa się na to wiele 
elementów, w tym  m.in. treść, intonacja gło-
su, akcent i mimika – dodaje Zenon Laskowik 
przekazując miłe pozdrowienia wszystkim 
swoim sympatykom i zachęcając do aktywne-
go wypoczynku. 

/raf/

W tenisa z Laskowikiem
WEJHEROWO | W 30. stopniowym upale został rozegrany II Turniej deblowy „Lato z tenisem 
2020”. Turniej zorganizował Zenon Laskowik przy współpracy z Lechem Bieńkowskim WKT.
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Autor wystawy - Alfons Gruba to wielki miło-
śnik historii Wejherowa, kolekcjoner widokówek, 
pocztówek i fotografii. Jest członkiem Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego oraz Stowarzyszenia Miło-
śników Wejherowa.

Kolekcja Alfonsa Gruby powstała za sprawą zami-
łowania i pasji do historii Wejherowa oraz fascynacji 
architekturą miasta. Jak mówi sam autor, sukcesyw-
nie uzupełniana jest o nowe nabytki. W foyer Filhar-
monii Kaszubskiej możemy zobaczyć kilkadziesiąt 
starych pocztówek związanych z Wejherowem.

Adam Szulc z Wejherowskiego Centrum Kultury 
podkreśla, że dziś stare pocztówki to nie tylko wyraz 

mody retro, nostalgia za dawno minionymi czasami. 
To także cenne źródło badań ikonograficznych. Pocz-
tówki mają też zastosowanie bardzo praktyczne. Tak 
jest z pocztówkami utrwalającymi zabytki architektu-
ry. Utrwalone na pocztówkach fotograficzne widoki 
tych zabytków są wykorzystywane przy pracach re-
witalizacyjnych zabytków architektury.

Pomysłodawcą pocztówki był Niemiec Heinrich 
von Stephen. Pomysł kartki korespondencyjnej, któ-
rej nie trzeba było wkładać do koperty został przez 
niego zgłoszony na konferencji pocztowej w Karlsru-
he 30 listopada 1865 roku. Kraje niemieckie jednak 
odrzuciły pomysł dr Stephena. Dopiero cztery lata 
później karty korespondencyjne pojawiły się w obie-
gu na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej. Ich 
autorem był dr Emmanuel Herrmann z Akademii 
Handlowej w Grazu. Nie miały one jeszcze żadnego 
obrazka. Pierwsza ilustrowana karta pocztowa wysła-
na została 16 lipca 1870 roku przez księgarza Augusta 
Schwartza z Olenburga – była to tzw. „Karta kore-
spondencyjna Poczty Północno-Niemieckiej”. Dwa 
lata później w Zurichu w Szwajcarii wydana została 
pierwsza kartka z widokiem miasta. W tym samym 
roku karty pocztowe z widokami miast pojawiają się 
w Cesarstwie Rosyjskim.

Po roku 1872 takie ilustrowane widokami miast 
pocztówki, zwane widokówkami, zaczęły się pojawiać 
w obiegu coraz częściej, także w obiegu międzynaro-
dowym, do którego zostały dopuszczone od 1 lipca 
1875 r. Ilustracje, najpierw jednobarwne, a następnie 
wielobarwne były wykonywane techniką litograficz-
ną i nie wypełniały najczęściej całej pierwszej strony 
(awersu) pocztówki.
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Miasto na starych pocztówkach
WEJHEROWO | W foyer Filharmonii Kaszubskiej możemy oglądać wystawę „Stare widokówki 
i pocztówki Wejherowa” z kolekcji Alfonsa Gruby. Kolekcja powstawała przez wiele lat. To kolejna z cyklu 
interesujących wystaw, przygotowanych w ostatnim czasie przez Wejherowskie Centrum Kultury.

Prezentowane na wystawie prace powsta-
ły podczas sesji plenerowych w różnych 
zakątkach Polski. Na fotografiach ekspo-
nowane są urocze tancerki Teatru Tańca 
„Sarasvati”: Roksana Lenarczyk, Malwi-
na Krygier, Julia Sakłak, Emilia Adrian, 
Agnieszka Girucka, Anna Podlasek, Olga 
Jagodzińska, Marcelina Michta, Emilia 
Benzemer, Agata Szur, Agnieszka Izdebska 
oraz jego założycielka - Yeshe Sangmo.
Patrycja Kruk - dokumentalistka spekta-
kli i baletów, portrecistka. Absolwentka 
kierunku fotografii artystycznej Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych. Otrzy-
mała dyplom z wyróżnieniem z fotografii 
socjologicznej "Dwa tryptyki towarów 
niepełnowartościowych". Po pięciu latach 
zdobyła podwójny dyplom magistra sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu za 
prace naukowe o poznańskich spekta-

klach i szeroko rozumianym zbieractwie: 
Fotografia Intermedialna – "Włosy" - 
u Krzysztofa Baranowskiego oraz Plakat 
- "Spektakle Polskiego Teatru Tańca" - 
u Grzegorza Marszałka.
Patrycja Kruk jako studentka działała 
w Teatrze Ulicznym „Malta”. Uczestniczy-
ła w wielu warsztatach fotograficznych, 
kilku teatralnych oraz ceramicznych. Jest 
miłośniczką baletu. Przez kilka lat owocnie 
współpracowała z Teatrem Tańca "Sara-
svati" i jego założycielką - Yeshe Sangmo. 
Ma na swoim koncie wystawy indywidu-
alne i zbiorowe w Poznaniu, Gdyni, Brnie 
i Oświęcimiu. 
Prezentowane prace w Filhramonii Kaszub-
skiej zostały wydrukowane i oprawione 
w pracowni „Dariusz Nowak MDN Wejhero-
wo”, przy wsparciu Osady Kosakowo.
/raf/

wystawa wyjątkowych zdjęć patrycji krUk
wejherowo | w foyer Filharmonii kaszubskiej możemy oglądać wystawę patrycji kruk  
pt. „dwa tryptyki towarów niepełnowartościowych". Na zdjęciach uwiecznione są tancerki.

fot. karol Formela

wejherowo | ok. 60-osobowa grupa wzięła udział 
w letnich obozach i zgrupowaniach szkoleniowych. 

Zawodnicy WSS Wejherowo oraz GOSRiT Luzino treno-
wali pod okiem podczas czternastej edycji obozu „Fight 
Zone”w Sztutowie. Młodzi zawodnicy odbywali treningi, ko-
rzystali z basenu, gier i zabaw ruchowych, parku linowego 
w Stegnie, a także z kajaków i rowerów wodnych. 
W kolejnym obozie, zorganizowanym także w Sztutowie, 
odbyło się zgrupowanie krajowe Kadry Polski juniorów, 
które prowadził Rafał Karcz. Zgrupowanie to było połą-
czone z trzecią edycją KICKBOXING CAMP. Udział w tym 
elitarnym obozie wzięło łącznie 10 osób. Podczas tego 
pobytu odbywały się nawet cztery treningi dziennie, 
a obozowicze mieli do dyspozycji basen, korzystali z kąpieli 
morskich, zdążyli odwiedzić również park linowy, a także 
zagrali w paintballa elektrycznego, pływali na kajakach 
i rowerach wodnych. W zgrupowaniu Kadry Polski wzięli 
udział zawodnicy z Częstochowy, Wieliczki, Warszawy, 
a także podopieczni Karcza – Nikola Siecińska, Zuzanna 
Kalbarczyk i gościnnie, Mistrzyni Świata juniorów, brązowa 
medalistka Mistrzostw Świata seniorów Paulina Stenka.
W sierpniu trwają treningi kickboxingu w Klubie w Wejhero-
wie, a także zajęcia w ramach Letniej Akademii Kickboxin-
gu. Zajęcia w ramach Letniej Akademii są bezpłatne dzięki 
wsparciu Miasta Wejherowa w drodze dotacji. Obejmują 
one m.in. 8 godzin nauki kickboxingu.  /raf/


