
Przekażą dofinansowanie

50.000 złotych zostanie przekaza-
ne w celu zakupu zestawu diagno-
stycznego do pomiaru mechaniki 
oddychania dla Oddziału Chorób 
Płuc. Umowę podpisali burmistrz 
Michał Pasieczny, wiceprezes za-
rządu Andrzej Zieleniewski oraz 
prokurent Magdalena Grzegorek. 
str. 5

iii edycja nocy basketu

21 sierpnia br.  w  obiekcie wielo-
funkcyjnym przy Szkole Podsta-
wowej nr  8 w  Wejherowie odbyła 
się druga edycja turnieju koszy-
kówki pod  nazwą „Wejherowska 
Noc Basketu”. Wydarzenie po-
nownie cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem.
str. 16

Portal | Gazeta

27 sierpnia 2021 roku | Nr 34 (712)

Szukamy
Dziennikarzy!

→ Patrz strona 2

Szukamy
SPecjaliSty 

DS. SPrzeDaży!
→ rekrutacja@exPresssy.Pl

PotrzebujeSz 
reklamy 

w Gazecie?
→ str 11

Obserwuj nasz 
profil expressy.pl 

na issuu.com

XXII ZjaZd kasZubów w pucku

str. 3



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 27 sierpnia 20212

Pierwszym punktem odwiedzin lidera ruchu 
Polska 2050 był wejherowski Ratusz. Spotkał 
się również z władzami Wejherowa. Rozma-
wiano m.in. o problemach wejherowskiego sa-
morządu. Hołownia miał także okazję zobaczyć 
ekspozycje historyczne w budynku wejherow-
skiego Ratusza. Szczególnie zainteresowała go 
historia Wejherowa i Kalwarii Wejherowskiej.

Mimo niesprzyjającej pogody tego dnia 
na deptaku pojawiało się spore grono osób. 
Poruszano tematy dotyczące służby zdrowia 
czy kwestię solidarności. Każdy z biorących 
udział w spotkaniu mógł zadać swoje pytania 
na temat intrygujących go kwestii, proble-
mów i obaw.

Podczas wydarzenia można było oprócz roz-

mowy z Szymonem Hołownią wziąć udział 
w badaniach profilaktycznych takich jak po-
miar cukru oraz mammografia. Dodatkowo 
wykonywane były także szczepienia przeciwko 
Covid-19 jednodawkową szczepionką firmy 
Johnson&Johnson.

Po spotkaniu w Wejherowie ruch Polska 2050 
wyruszył na kolejne do Pucka.

Szymon Hołownia 
odwiedził Wejherowo

WejheroWo | W czwartek 19 sierpnia do Wejherowa przyjechał Szymon Hołownia, który odwie-
dził miejski  Ratusz i rozmawiał z mieszkańcami na Placu Jakuba Wejhera.
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- Piękna pogoda, niesamowite rękodzie-
ło, ciekawe drobiazgi i super atmosfera. 
Tak można podsumować pierwszą edycję 
Pchlego Targu – mówi Tomasz Wiśniewski, 
dyrektor Fabryki Kultury – Wspólnie z wła-
dzami miasta postanowiliśmy zatem powtó-
rzyć to wydarzenie, łącząc je z dorocznym 
Zakończeniem Lata z Fabryką Kultury.
W pierwszej edycji wzięło udział około 50 
wystawców, a organizatorzy już oceniają, 
że stoisk będzie dużo więcej.
- Patrząc na ilość napływających zgłoszeń 
już teraz można stwierdzić, że 5 września 
wystawców będzie nawet dwa razy więcej. 
Zainteresowani mogą się zgłasza
 się mailowo, na adres: biuro@fabryka-
kultury.pl – mówi Tomasz Wiśniewski – 
Oczywiście uczestnictwo jest możliwe po 
akceptacji regulaminu imprezy, dostępne-
go na stronie internetowej Fabryki Kultury.
W ramach festynu „Zakończenie Lata 
z Fabryką Kultury” na odwiedzających 
o każdej pełnej godzinie czekają kre-
atywne warsztaty tworzenia makramy, 
na które wejdziemy bez konieczności 
wcześniejszego zapisywania się. Stanie 
również miasteczko foodtracków, o 13:00 
Teatr ATRYBUT przedstawi spektakl dla 
dzieci „Paweł i Gaweł”, a o godzinie 15:30 
na scenie amfiteatru wystąpi Basia Kawa 
z zespołem.
Swój udział zapowiadają też miejscy 
urzędnicy i radni Rady Miejskiej w Redzie.
- Urząd Miasta, tak jak poprzednim razem 
ustawi namiot, w którym radni będą od-

powiadać na pytania związane z redzkim 
Budżetem Obywatelskim. Ustawimy też 
punkty informacyjne rządowego programu 
„Czyste Powietrze” i Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków – mówi Hanna 
Janiak, Sekretarz Miasta Redy – Ponadto 
utworzymy stanowisko, gdzie przy pomocy 
rachmistrza spisowego będzie można spi-
sać się w Narodowym Spisie Powszechnym.
To nie wszystko. Gmina czyni starania, aby 
5 września, we współpracy z NZOZ „Śród-
mieście” filia w Redzie, w parku ponownie 
stanął punkt szczepień przeciw COVID-19. 
Wszystko zależy od pozyskania wystar-
czającej ilości jednodawkowej szczepionki 
Johnson&Johnson.
- Poprzednia akcja szczepienia w parku 
bardzo się udała– dodaje Hanna Janiak – 
każdy chętny mógł przyjąć szczepionkę 
bez konieczności wcześniejszej rejestracji, 
zaszczepiono około 90 osób. 
5 września – 12:00 – 18:00 – Rodzinny 
Park Miejski w Redzie

Pchli Targ na zakończenie laTa
reda | Po wyjątkowo udanej pierwszej edycji 5 września zapraszamy na kolejną odsłonę 
Pchlego Targu w redzie.

fot. UM Reda

Policjantom z Wydziału Kryminalnego Komendy Powia-
towej Policji udało się zatrzymać młodego mężczyznę, 
według ustaleń mundurowych, który napadł na nastolatka 
z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna ten za-
uważył go przechodzącego i postanowił do niego podejść, 
żądając od małoletniego telefonu, chłopak spełnił żądanie 
po czym mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Funkcjonariuszom po dokładnym zbadaniu sprawy udało 
się zatrzymać podejrzanego o rozbój 22-latka, w miejscu 
jego zamieszania i doprowadzić go do miejscowej komen-
dy, ponadto podczas przeszukania udało się odnaleźć 
skradziony telefon oraz niebezpieczne narzędzie, którym 
sprawca groził małoletniemu. 
22-latek po zatrzymaniu został już przesłuchany i posta-
wiono mu zarzut. Czyn rozboju jest karalny do 12 lat pozba-
wienia wolności, w przypadku użycia przy tym przedmiotu 
niebezpiecznego czas kary nie jest krótszy od 3 lat.

Podejrzenie o rozbój 
okazało się słuszne
WejheroWo | 22-latek z powiatu wejherowskiego do-
konał rozboju na 15-latku, grożąc mu niebezpiecznym 
przedmiotem.

fot. KPP Wejherowo
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O 10:00 w Kościele pw. Augustyna Biskupa w Nadolu 
odbędzie się Msza Święta, po której o 11:30 uroczyście 
zostanie otwarte wydarzenie. W trakcie programu od-
będzie się prezentacja Wieńców Dożynkowych i roz-
strzygnięcie Konkursu tych dzieł oraz występy regio-
nalnych zespołów. Zaplanowano również wypiekanie 
i degustacje wiejskiego chleba oraz ciast, prezentację 
dawnych sprzętów gospodarstwa domowego służących 
do obróbki zboża. Ponad to, działać będzie jarmark wy-
robów piekarskich, pszczelarskich i regionalnych. Bilety 
wstępu są według cennika Skansenu. 
Od godziny 14:00 na terenie przy Restauracji „Stole-
mowa Grota” w Nadolu zagra Gminna Orkiestra Dęta 
z Gniewina. Następnie co godzinę na scenie zobaczymy 
innego artystę: Kabaret „Na Żarty”, Zespół MITRA, Duet 
Z&Z oraz Zdzich Kapela.  Dodatkowym atutem całej 
imprezy jest piękna panorama Jeziora Żarnowieckiego, 
stoiska Koła Gospodyń Wiejskich oraz dmuchańce dla 
najmłodszych. 

dzień chleba i Miodu 
W gnieWinie już niedługo
gnieWino | 29 sierpnia w skansenie zagroda gbur-
ska i rybacka w nadolu rozpocznie się dzień chleba 
i Miodu. od 11:00 do 17:00 na zainteresowanych 
czekać będzie sporo atrakcji. 

Tradycyjnie dużo delegacji kaszubskich 
przyjechało pociągiem specjalnym Transcas-
subia, który wyjechał z Chojnic, a po drodze 
zatrzymywał się na kolejnych stacjach. Po-
dróż w pociągu przebiegała wesoło przy śpie-
wie, tańcach i zabawach. Na peronie w Pucku 
Transcassubię witały władze Pucka z bur-
mistrz Hanną Pruchniewską na czele. Wśród 
witających była również delegacja Zarządu O. 
ZKP z Wejherowa wraz zastępcą prezydenta 
Wejherowa Arkadiuszem Kraszkiewiczem, 
którzy wcześniej przyjechali do Pucka. 

Zjazd rozpoczął się przemarszem po ulicach 

Pucka i tradycyjnym nabożeństwem w puckiej 
farze. Uczestnicy zjazdu, w którym uczestni-
czył Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk, wzięli udział w licznych 
wydarzeniach m.in. otwarciu nowej fontanny 
na rynku, a także w benefisie Józefa Roszma-
na, występach Weroniki Korthals i Natalii 
Szroeder oraz wielu koncertach zespołów ka-
szubskich na terenie miasta. 

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Jan Wyrowiński podkreślił, że Zjazd Kaszu-
bów w Pucku był okazją do zamanifestowa-
nia dziedzictwa i jedności Kaszub, a także 
dumy z dorobku przodków, z tradycji i kul-
tury, a jednocześnie osiągnięć społeczności 
kaszubskiej w dziedzinie gospodarki, spraw 
społecznych i kultury. 

Prezes wejherowskiego partu ZKP Miro-
sław Gaffka informuje, że oficjalnie w Zjeź-
dzie Kaszubskim w Pucku wzięło udział 42 
zgłoszonych uczestników z Wejherowa, ale 

sporo mieszkańców przyjechało do Pucka na 
własną rękę.

- Było to super wydarzenie. Bawiliśmy się 
znakomicie wśród gości z całych Kaszub bio-
rąc udział w różnych imprezach m.in. biciu re-
kordu w tańczeniu wołtoka, którego nazywają 
trójniakiem, wolniakiem i innymi nazwami.  
Cieszymy się, że razem z nami był zastępca 
prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz – podkreśla Mirosław Gaffka.

- Jestem pełen uznania dla mobilizacji 
i sprawności organizacyjnej wejherowskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go.  Zjazd Kaszubski w Pucku uważam za bar-
dzo udany – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa.

Uwaga! W niedzielę 29 sierpnia br. o godz. 
13.00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki 
(Leon) odbędzie się uroczystość poświęcenia 
nowego sztandaru oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego w Wejherowie.

Kaszubi zaprezentowali 
w Pucku swoją jedność 
i osiągnięcia

Kaszuby | W miniony weekend odbył się w Pucku XXII Zjazd Kaszubów połączony z Dniem Jedności 
Kaszubów. Wzięło w nim udział wielu wejherowian, w tym zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Krasz-
kiewicz i prezes Oddziału ZKP Mirosław Gaffka.
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Ruszyły zapisy 
do Wielkiego 
Testu Wiedzy 
o Metropolii 
TrójmiasTo | 4 września w sobotę, będzie można sprawdzić 
swoją wiedzę o Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. Do zapisów kusi 
nagroda aż 5 tys. złotych dla zwycięzcy. Miejsce, w którym odbędzie 
się test jest na 34 piętrze Olivia Business Centre w Gdańsku, to jest 
130 metrów nad ziemią. 

Jak długi jest Tunel pod Martwą Wisła, gdzie znajduję się Marina 
Błotnik, to jedne z pytań jakie czekają na śmiałków chcących zweryfi-
kować swoją wiedzę. Jest tu już druga edycja tego konkursu, pierwsza 
miała miejsce w 20218 roku w grudniu na Politechnice Gdańskiej. 

Poza częścią konkursową uczestnicy będą mogli zwiedzić taras wi-
dokowy na 32 piętrze, sąd podziwiać można niepowtarzalny widok na 
całe Trójmiasto, Kaszuby i Zatokę Gdańska. 

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 lat. Za-
rejestrowanie jest bezpłatne, natomiast jest limit uczestników wyno-
szący 150 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie 
ma na co czekać. Rozpoczęcie testu zaplanowano na 11:00.  

Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, na które trzeba 
odpowiedzieć w czasie 60 minut. Jedna prawidłowa odpowiedź równa 
jest jednemu zdobytemu punktowi. Pytania podzielono na 1 bloków te-
matycznych z uwagi na okrągłą, dziesiątą, rocznicę powstania OMGGS: 
gospodarka, turystyka, ciekawostki, historia, ludzie, transport, geogra-
fia, kultura i rozrywa, sport oraz ekologia. Oprócz tytułu Mistrza wiedzy 
o Metropolii na zwycięzcę czekać będzie nagroda finansowa w postaci 
5000 złotych brutto. Na osoby zajmujące drugie i trzecie miejsce też 
będą czekać nagrody, kolejno 3000 i 1000 złotych brutto. 

Aby się zarejestrować należy zrobić to przez elektroniczny formu-
larz na stronie http://bilety.wyborcza.pl/test_metropolia#/lp . 

OMGGS obchodzi 10 rocznice, która stała się idealną okazją do 
przeprowadzenia testu. Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
zrzesza obecnie 59 miast, gin i powiatów, które wspólnie pracują nad 
poprawą komfortu i jakości życia ponad 1,6 mln mieszkańców me-
tropolii. Dba się m.in. o transport publiczny, rynek pracy i aktywiza-
cję mieszkańców, ekonomię społeczną, integrację migrantów, kulturę 
i promocję zdrowia i wiele innych.  

expressy.pl



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 27 sierpnia 20214

Wczoraj przed godziną 
16:00 policjanci otrzymali 
zgłoszenie o wypadku dro-
gowym, do którego doszło 
w Rumi na ul. Roszczynial-
skiego. Na miejsce zostali 
skierowani policjanci, którzy 
zabezpieczyli teren wypad-
ku, przeprowadzili oględziny 
oraz wyjaśniali okoliczności 
zdarzenia. Ze wstępnych 
policyjnych ustaleń wynika, 

że 31-letni motocyklista prawdopodobnie nie dostosował 
prędkości do warunków drogowych, najpierw zjechał na 
przeciwległy pas ruchu, a następnie powrócił na swój pas 
uderzając w tył zaparkowanego po prawej stronie pojazdu 
dostawczego Volkswagen. W wyniku zderzenia kierowca 
motocykla poniósł śmierć na miejscu. Jak ustalili funkcjo-
nariusze, nie posiadał uprawnień do kierowania. W policyj-
nych działaniach brał udział biegły specjalista medycyny 
sądowej oraz z zakresu rekonstrukcji wypadków drogo-
wych. Czynności nadzorował prokurator.
Teraz sprawą wypadku zajmą się śledczy, którzy dokładnie 
będą wyjaśniać wszelkie okoliczności tego zdarzenia.
Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności 
i uwagi na drodze. Jednocześnie przypominają, że naj-
częstszą przyczyną wypadków drogowych jest nadmierna 
prędkość, brawura oraz brak zachowania szczególnej 
ostrożności na drodze.

ŚMierTelny 
WyPadek z udziałeM 
MoTocyklisTy W ruMi
ruMia | W poniedziałek policjanci otrzymali zgłosze-
nie o wypadku w rumi z udziałem motocyklisty. jak 
ustalili funkcjonariusze, kierowca motocykla uderzył 
w zaparkowany pojazd dostawczy. W wyniku zdarze-
nia poniósł śmierć na miejscu.

fot. KPP Wejherowo

OgłOszenie 149/2021/DB

ReKlaMa 18/2021/RlReKlaMa 174/2021/DB

Nowa siedziba 
Wspólnoty Pokoleń

Otwarcie siedziby poprzedziła msza św.  
sprawowana przez ks.  prałata Tadeusza Resz-
kę proboszcza parafii Trójcy Świętej w  intencji 
Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń. Uroczy-
stość zgromadziła wielu gości wśród których 
byli m.in.  samorządowcy miasta Wejherowa, 
powiatu wejherowskiego oraz  działacze „So-
lidarności”.  

Arkadiusz Kraszkiewicz, który uczestniczył 
w  otwarcu siedziby wspólnie z  Beatą Rut-
kiewicz, zastępcą prezydenta i  Bogusławem 
Suwarą, sekretarzem miasta, podkreślił, że  
siedziba Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń 
to  dobre miejsce do  inspirowania m.in.  mło-
dzieży do  poznawania i  poszerzania wiedzy o  
najnowszej historii Polski i  Wejherowa.

- Chciałbym w  imieniu Prezydenta Wej-

herowa Krzysztofa Hildebrandta podzięko-
wać całemu zarządowi stowarzyszenia za  to 
wszystko co robicie łącząc pokolenia - powie-
dział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. – Łączycie przeszłość z  
teraźniejszością, budując w  ten sposób przy-
szłość. Prowadzone przez Was   żywe lekcje 
historii, ale  także pokazywana poprzez wysta-
wy, dokumenty czy pamiątki historia miasta 
Wejherowa, są nieocenione. 

  Uczestniczący w  otwarciu siedziby goście 
mieli okazję obejrzeć w  Domu Jana Pawła II 
wystawę fotograficzną „Basen miejski 1939-
1990. Podróż sentymentalna”. Jak powiedział 
Henryk Jarosz, przewodniczący Zarządu Wej-
herowskiej Wspólnoty Pokoleń, wystawa pre-
zentuje unikatowe zdjęcia m.in.  z  otwarcia 

basenu przy ul.  Kalwaryjskiej w  Wejherowie 
z  udziałem burmistrza Teodora Bolduana, 
ks.  Edmunda Roszczynialskiego, dowódcy 1 
Morskiego Pułku Strzelców ppłk. Kazimierza 
Pruszkowskiego, a  nawet pracowników budu-
jących basen. Ukazuje nie tylko jak przez lata 
zmieniał się basen, ale  również ludzi, którzy 
na  nim bywali. Znajdują się tam m.in.   wi-
zualizacje zespołu otwartych basenów Cen-
trum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody", 
a  o  prowadzonej aktualnie inwestycji opo-
wiedziała obecnym zastępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz.

Skład Zarządu Wejherowskiej Wspólnoty 
tworzą: Henryk Jarosz - Prezes, Edward For-
mela - Skarbnik i  Mieczysław Selin - Członek 
Zarządu.  

WejheroWo | Niedawno otwarto nową siedzibę Stowarzyszenia Wejherowskiej Wspólnoty Poko-
leń. Mieści się ona w  budynku obok Domu św.  Jana Pawła II na  terenie parafii Trójcy Świętej. 
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Gest ten nie jest tylko jednorazowym 
działaniem ze strony Miasta Rumia, ale 
regularnym wsparciem dla placówek 
medycznych. Dzięki zaangażowaniu 
miejskiej rady oraz burmistrza, prze-
kazywane są środki na zakup sprzętu 
diagnostycznego, czy modernizację 
wybranych oddziałów. W wzajemną 
pomoc włączyły się również inne 
samorządy, co umożliwiło realizację 
większych projektów.
Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że 
możemy współpracować ze Szpitalem 
w Wejherowie. Cała kadra zarządcza, 
personel medyczny, to osoby działające 
z pasją i ogromną misją. Dlatego sta-
ramy się, jak tylko możemy wesprzeć 
działania placówki. To kolejny nasz 
wspólny projekt, który mam nadzieję 
jak najszybciej będzie działał i pomagał 
ludziom, którzy potrzebują pomocy i re-
habilitacji po chorobach – powiedział 
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Chciałem podkreślić, że od wielu 
lat współpraca z Rumią układa się 
bardzo dobrze. Każdego roku otrzy-
mywaliśmy pomoc i dzięki temu mo-

gliśmy zakupić nowoczesny sprzęt, 
zacząć świadczyć nowe procedury 
medyczne lub wykonywać je na lep-
szym sprzęcie, bardziej doskonałym. 

Dlatego bardzo dziękujemy samorzą-
dowi w Rumi, burmistrzowi za taką 
współpracę – powiedział Andrzej 
Zieleniewski, wiceprezes zarządu.

ruMia Przekaże dofinansoWanie dla szPiTala W WejheroWie
ruMia | kwota 50.000 złotych zostanie przekazana w celu zakupu zestawu diagnostycznego do pomiaru mechaniki oddychania dla oddziału chorób Płuc. 
umowę w tej sprawie podpisali burmistrz Michał Pasieczny, wiceprezes zarządu andrzej zieleniewski oraz prokurent Magdalena grzegorek.

Spowalniacze zbudowano w 11 lokaliza-
cjach w Rumi, na wniosek mieszkańców. In-
westycja przyczyni się do poprawienia bez-
pieczeństwa wszystkich uczestników ruchu 
drogowego. Jak podkreśla Ariel Sinicki wi-
ceburmistrz Rumi, ważne jest by przestrze-
gać przepisów drogowych, bo w innym razie 
wszelakie zabezpieczenia i ograniczenia nie 
będą gwarantowały bezpieczeństwa. 

Miejsca w których znajdują się nowe progi: 

ul. Gdańska, Kościelna, 
Kamienna, Fredry, Dunikowskiego, Wybic-

kiego, Chełmińska, Kilińskiego, Garbarska, 
Świętojańska oraz Targowa. 

- Cały czas inwestujemy w poprawę bez-
pieczeństwa drogowego. W ostatnim cza-
sie doświetliliśmy kilkadziesiąt przejść dla 
pieszych, na kilku z nich uniemożliwiliśmy 
zasłanianie widoczności poprzez ustawienie 
donic z kwiatami, systematycznie poprawia-

my stan nawierzchni ulic. Budową spowal-
niaczy i wyniesionych przejść ograniczymy 
prędkość w miejscach, które mieszkańcy 
zgłaszali nam jako niebezpieczne. Wiemy, 
że jest jeszcze wiele do zrobienia. Apelujemy 
jednak do wszystkich kierowców, aby prze-
strzegali przepisów. Żadne rozwiązanie się 
nie sprawdzi, jeżeli nie zachowamy ostroż-
ności – mówi Ariel Sinicki, wiceburmistrz 
Rumi ds. inwestycji.

Rumia bezpieczniejsza, 
dzięki progom

rumia | Miasto Rumia zainwestowało w progi zwalniające, o które wnioskowali mieszańcy. 100.000 
złotych przeznaczono na ten cel. 
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Parkrun są to cykliczne i bezpłatne biegi oraz marsze na dystansie 5 
km z pomiarem czasu, przeznaczony dla każdego, bez względu na bie-
gowy czy marszowy staż, uzyskiwane rezultaty czy też wiek. W biegach 
mogą brać udział nawet całe rodziny. W tą sobotę, 28 sierpnia, przypada 
50 edycja tego wydarzenia i z tej okazji poszukiwani również są pacema-
kerzy- osoby zajmujące się prowadzeniem biegu w równym, mocnym 
tempie na zakładany wynik. 

- Każde spotkanie parkrun odbywa się dzięki zaangażowaniu uczestni-
ków, którzy w charakterze wolontariuszy prowadzą daną edycję parkrun 
– mówi Monika Formela, koordynator parkrun w Wejherowie. - Aby takie 
spotkanie mogło się odbyć, potrzebni są wolontariusze, których serdecz-
nie zapraszam do pomocy. Wolontariat nie tylko daje okazję do poznawa-
nia nowych pozytywnie zakręconych ludzi. Dla uczniów to także okazja 
do zdobycia dodatkowych punktów na dyplomie, czy też podwyższenia 
oceny z wychowania fizycznego. Wolontariat, jak sama nazwa wskazuje, 
ma charakter charytatywny. Daje możliwość sprawdzenia się w takich za-
daniach jak pomiar czasu, oznaczanie trasy, wydawanie tokenów, dbanie 
o bezpieczeństwo startujących, robienie zdjęć i wiele innych. Jednym sło-
wem – każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to okazja do pożytecznego spę-
dzenia wolnego czasu, a także być może do rozpoczęcia swojej przygody 
z aktywnością ruchową. Przyjdź, zobacz i sam się przekonaj, że warto. Jeśli 
masz pytania znajdziesz nas na facebooku. 

Wolontariusze 
potrzebni co sobotę 
w Parku Miejskim
WejheroWo | Co sobotę w Wejherowskim Paru Miejskim organizo-
wane są o godzinie 9:00 parkrun. Co to znaczy?
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Klub Integracji Społecznej powstał 
w celu integracji mieszkańców Śród-
mieścia, które objęte jest procesem 
rewitalizacji oraz aktywizacji tutejszej 
społeczności. Animatorką społeczną 
Klubu jest Pani Izabela Wyborska, któ-
ra wraz z pomocnikami przygotowuje 
kolejne imprezy.
Miniona impreza rozpoczęła się od 
wspólnej zabawy przy muzyce w for-
mie rozgrzewki, następnie odbywały 
się różnego rodzaju zabawy i konkur-
sy z nagrodami. Dla najmłodszych był 

popcorn, a dla wszystkich catering.
Jednym z punktów pikniku był mecz 
w zbijaka, do którego stanęli uczestni-
cy imprezy i samorządowcy. Najpierw 
zmierzyli się dorośli, a następnie 
dzieci. Nie chodziło o to, kto zwycięży, 
lecz o okazję do wspólnej zabawy.
Impreza była skierowana do wszyst-
kich, lecz z ukierunkowaniem 
na mieszkańców Śródmieścia, 
zwłaszcza dla rodziców z dziećmi 
– mówi Izabela Wyborska.  Dzięku-
jemy za wsparcie i pomoc Urzędowi 
Miejskiemu w Wejherowie, Miejskie-
mu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 
Wejherowskiemu Zarządowi Nieru-
chomości Lokalnych, a także dru-
hom z Ochotniczej Straży Pożarnej 

z prezesem Kamilem Grotem na czele 
za pokaz sprzętu ratowniczego i po-
żarniczego.
Dzieci uwielbiają strażaków w mundu-
rach oraz sprzęt pożarniczy. Dla nich 
sam przyjazd samochodów Straży 
Pożarnej na piknik był wielką atrakcją, 
a już wejście do pojazdu niemal speł-
nieniem marzeń - dodaje animatorka 
informując, że niebawem odbędą się 
kolejne spotkania integracyjne.
Kolejne spotkanie integracyjne zapla-
nowano już na 17 września w Parku 
Cedron na ul. Wałowej. Będą to Dni 
Otwarte Funduszy Europejskich w po-
łączeniu z finałem konkursu plastycz-
nego pt. „Tu zaszła zmiana”. Następna 
impreza odbędzie się w październiku.

Piknik inTegracyjny MieszkańcóW ŚródMieŚcia
PoWiaT | Mieszkańcy Śródmieścia integrowali się w Parku Miejskim w Wejherowie. klub integracji społecznej Śródmie-
ście zorganizował spotkanie piknikowe z meczem w zbijaka, zabawami i konkursami, zabawą przy muzyce i spotkaniem 
ze strażakami. 

Na plenerowej scenie w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji zagrali MITRA i MROZU.

- Po dwóch latach nareszcie gramy, koncer-
tujemy i bawimy się świetnie – mówi Tomasz 

Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury – Od 
południa działały miasteczko dmuchańców, 
stoiska z gadżetami i strefa gastronomiczna. 
Wieczorną część koncertową rozpoczął ener-

giczny gdyński zespół MITRA, ze wspaniałą 
sekcją dętą, a po nim przyszła pora na główną 
gwiazdę wieczoru, czyli MROZU. Artysta wy-
stępował już w naszym mieście sześć lat temu 
i bardzo się redzkiej publiczności spodobał.

W oczekiwaniu na wieczorny koncert można 
było wziąć udział w miejskiej grze pod hasłem 
przewodnim "Co Ty wiesz o Redzie". To drugie 
wydarzenie tego typu, zorganizowane głównie 
przez obecnych i byłych radnych Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej w Redzie. Zadania nie były 
łatwe, uczestnicy musieli wykazać się znajo-
mością obecnej i dawnej topografii miasta oraz 
faktów z jego historii. 

- W II Grze Miejskiej wzięło udział 7 zespo-
łów – mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmi-
strza Redy - Gratulujemy zwycięzcom Dawido-
wi i Szymonowi, a także dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, partnerom przedsięwzięcia i or-
ganizatorom.

A w najbliższy weekend zapraszamy miesz-
kańców Redy na Biesiadę Literacką z Adamem 
Bodnarem, kolejną edycję Redzkiego Biegu na 
10 kilometrów oraz finał XXV Amatorskich 
Tenisowych Mistrzostw Polski w Rodzinnych 
Deblach i Mikstach FAMILY CUP. 

Koncert i gra miejska. 
Tak bawili się w Redzie

reda | W miniony weekend redzka Fabryka Kultury zorganizowała pierwsze od czasu wybuchu 
pandemii większe wydarzenie muzyczne.
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W tym roku odbędzie się dziesiąta odsłona Narodowego 
Czytania, a jubileuszową lekturą będzie "Moralność pani 
Dulskiej" - dramat Gabrieli Zapolskiej.
Sztuka Zapolskiej jest tragifarsą, czyli połączeniem ele-
mentów komedii z elementami tragedii. Główna bohaterka 
– Aniela Dulska jest postacią obłudną, dwulicową, fałszywą, 
chciwą, nie potrafi okazać życzliwości, gardzi ludźmi 
biednymi, słabymi i wrażliwymi. Wszystko co robi, robi na 
pokaz. Jej postawa, nazywana dulszczyzną, prezentuje 
pozorną moralność, życie w zakłamaniu i obłudzie. 
W Bibliotece próby trwają już od dłuższego czasu. Aktorzy 
z grupy poetycko - teatralnej "Pod Sową" wcielają się 
w role. Już niebawem będą mieli okazje zaprezentować 
swoje umiejętności.

TrWa PrzygoToWanie 
do narodoWego 
czyTania 2021
WejheroWo | W Powiatowej bibliotece Publicznej 
w Wejherowie trwają przygotowania do narodowego 
czytania, które swoją premierę będzie miało w sobotę 
4 września.

fot. pbpw.pl 

Napisz piosenkę
KonKurs | Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkow-
skiego w Wejherowie i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie organizują III Ogólnopolski Konkurs 
na Piosenkę o Wejherowie.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do osób dorosłych 
i ma cykl dwuletni. W tym roku organizowany jest I etap konkursu po-
legający na napisaniu tekstu piosenki. II etap odbędzie się w 2022 roku 
i będzie polegał na skomponowaniu melodii do nagrodzonych tekstów.

Organizatorzy I etapu oczekują na teksty zarówno w języku polskim, jak 
i kaszubskim. W przypadku tekstu kaszubskiego, należy dołączyć tłuma-
czenie na język polski. Jeden autor może zgłosić tylko jeden autorski tekst. 
Nie dopuszcza się prac pisanych przez więcej niż jednego autora.

Tekst niepublikowanej wcześniej piosenki należy wysłać w 4. egzem-
plarzach wydruku podpisanych pseudonimem autora oraz na płycie CD 
opatrzonej tym samym pseudonimem.

Należy dołączyć również dodatkową kopertę podpisaną pseudonimem 
z wypełnioną karta zgłoszeniową, wewnątrz której znajdą się dane oso-
bowe wymagane przez organizatora. Wszystko należy umieścić w jednej 
kopercie, którą należy przesłać pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie im. Aleksandra Majkowskiego ul. Kaszubska 14, 84-200 
Wejherowo, z dopiskiem: III Ogólnopolski Konkurs na Piosenkę o Wej-
herowie.

Termin nadsyłania prac: do 30 września 2021 roku. Decyduje data wpły-
wu do organizatora.

Oceny nadesłanych na konkurs tekstów piosenek dokona trzyosobowa 
komisja, złożona 

z przedstawicieli Organizatorów i Urzędu Miasta Wejherowa, powołana 
przez organizatora. Laureaci nagród głównych otrzymają nagrody finan-
sowe ufundowane przez patrona 

konkursu – Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta 
w wysokości 

ustalonej i upublicznionej na stronie Organizatorów w październiku 
2021 r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Wejherowie: www.biblioteka.wejherowo.pl

Kontakt do organizatora: tel. 58 677 65 70, e-mail: biblioteka@bibliote-
ka.wejherowo.pl 
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Wyrzeźbione ciało, zwiększona wydolność 
organizmu i doskonała kondycja - tak w skró-
cie można zdefiniować crossfit. Ale to nie tylko 
ćwiczenia. Coraz większą popularnością cieszą 
się crossfitowe zawody. Trwają zapisy do V edy-
cji Wejher Cross Games. Dwudniowe zawody 
odbędą się 18 i 19 września przy ulicy Nanickiej 
22 w Wejherowie. Zarejestrować można się do 
4 września za pośrednictwem strony wodstars.
net. W tym roku organizatorzy, czyli Wejhe-
rowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych 
„Apollo”, zapraszają do startu w pięciu katego-
riach: debiuty, open, 35+, 40+ i team. Udział 
w zawodach wiąże się z opłatą. W kategoriach 
indywidualnych to 120 zł od osoby, a w dwu-
osobowych 220 zł od drużyny. 

- Wspaniały klimat naszych zawodów przy-
ciąga wielu widzów a zawodnicy którzy wzięli 
udział w poprzednich edycjach bardzo chętnie 
do nas wracają – zachęcają organizatorzy.

Przypomnijmy, że w 2019 roku w IV edycji 
(w 2020 roku zawody nie odbyły się przez pan-
demię) w najbardziej prestiżowej kategorii Open 
Woman zwyciężyła Agnieszka Podwysocka 
(Crossfit Avanport), druga była Jolanta Wesołow-
ska (Barbell Squad Inowrocław), a na najniższym 
stopniu podium stanęła Irmina Husarek (Hell’s 
Heaven of Szczecin). Wśród mężczyzn najlep-
szy okazał się Miłosz Staworzyński. Tuż za nim 

uplasował się Marcin Szybaj i Paweł Szamocki 
(Crosscore).

Wyjaśnijmy, że crossfit to program treningu siło-
wego i kondycyjnego, który opiera się na wzroście 
dziesięciu najważniejszych zdolności siłowych. 
Podczas ćwiczeń rozwija się siłę i masę mięśni, 
aby wzmocnić siłę ruchu mięśni. Wykonanie ćwi-

czeń następuje w sposób intensywny, bez czasu na 
przerwę. W crossfit ćwiczy się jednocześnie pod-
noszenie ciężarów, sprawność atletyczną, odpor-
ność, przez co wzmacnia się odporność krążenio-
wą oraz oddechową, siłę i wytrzymałość mięśni, 
rozciągliwość, szybkość, sprawność, psychomoto-
rykę, równowagę i precyzję motoryczną. 

OgłOszenie 204/2021/DB

Śp.
Henryka 

kunikowskiego

Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego

wieloletniego wspólnika Zakładu Handlowego
„Hz” Henryk Kunikowski Zygmunt Ostrowski Sp.j.

oraz byłego członka Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Alkoholi Sp. z o.o.

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze Współpracownikami

"Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci" 

Wisława Szymborska

OgłOszenie 202/2021/DB

wyrazy głębokiego współczucia
składają

panu  

andrzejowi 
Byczkowskiemu

matki

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Redzie

Składają:

Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Redzie wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy wraz 
z pracownikami Urzędu Miasta

Trwają zapisy do Wejher 
Cross Games V

WejheroWo | We wrześniu do Wejherowa po raz piąty powrócą crossfitowe zawody - Wejher Cross 
Games. Trwają zapisy do dwudniowych zmagań, które zaplanowano na 18 i 19 września. 
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Wyciąg z ogłoszenia starosty WejheroWskiego 
o pierWszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości stanoWiącej Własność skarbu państWa

oznaczenie nieruchomości według 
księgi wieczystej oraz katastru 

nieruchomości

gd1W/00038246/8
gmina gniewino, obręb nadole,  działka nr 304/8

powierzchnia nieruchomości 341 m2

opis nieruchomości

Działka położona na płaskim terenie, w odległości ok. 150 m od 
brzegu jeziora Żarnowieckiego, o kształcie zbliżonym do regu-

larnego, częściowo ogrodzona, zabudowana budynkiem dawnej 
wymiennikowni ciepła w złym stanie technicznym, nadającym 
się do wyburzenia. Dojazd do działki odbywa się  wewnętrzną 
drogą osiedlową, wyłożoną płytami betonowymi. na działce 
istnieje przyłącze energetyczne, a w drodze przebiega sieć 

wodociągowa i kanalizacja sanitarna. W sąsiedztwie znajdują sie 
budynki mieszkalne i letniskowo-rekreacyjne. 

cena wywoławcza
43 000,00 zł

(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VaT)

Wysokość wadium 4.300,00 zł

termin i miejsce przetargu
14 września 2021 r. o godz. 9.00

w siedzibie starostwa powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 maja 4, sala nr 09

oznaczenie nieruchomości według 
księgi wieczystej oraz katastru 

nieruchomości

gd1W/00100909/0
gmina szemud, obręb jeleńska huta,  działka nr 162

powierzchnia nieruchomości 82 500 m2

opis nieruchomości

nieruchomość gruntowa (jezioro bezodpływowe Jelonek) 
położona jest na obrzeżu wsi Jeleńska Huta, przy drodze powi-

atowej szemud- Kielno, w odległości około  
1,0 km od centrum miejscowości. W otoczeniu znajduje się 

gęsta zabudowa rekreacji indywidualnej, nieruchomości rolne 
i leśne oraz pojedyńcza zabudowa mieszkaniowa jednorodz-

inna. Jezioro Jelonek jest położone w odległości około 20 km od 
Wejherowa i gdyni.

cena wywoławcza
390 200,00 zł

(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VaT)

Wysokość wadium 39.020,00 zł

termin i miejsce przetargu
14 września 2021 r. o godz. 10.00

w siedzibie starostwa powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 maja 4, sala nr 09

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została została wywieszona na tablicy ogłoszeń starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz  na stronie internetowej 
www.bip.powiat.wejherowo.pl i www.powiat.wejherowo.pl.

informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać w Wydziale 
gospodarki nieruchomościami starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4 lub pod nr tel. 
58 572-94-76. 

OgłOszenie 205/2021/DB

Celem projektu jest wzbogacenie oferty kulturalnej biblioteki dla dzieci 
i młodzieży gminy Linia w wieku 10-14 lat poprzez działania łączące litera-
turę polską i kulturę kaszubską z nowymi technologiami. Zadanie zakłada 
przeprowadzenie warsztatów animacji poklatkowej, komiksowych, two-
rzenia gier terenowych, wykorzystywania nowych technologii do czytania, 
happeningów, lekcji muzealnych, nocy w bibliotece, spotkań autorskich. 

Istotnym elementem projektu jest rozwijanie zainteresowania literaturą 
oraz łączenie tradycji z nowoczesnością. Zajęcia poprowadzą w czasie od 
września do grudnia 2021 r. uznani autorzy, doświadczeni trenerzy i biblio-
tekarki. Dodatkowo projekt zakłada uczczenie przypadającej w 2021 roku 
40. rocznicy śmierci Aleksandra Labudy. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat 
ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 
ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Projekt #Biblioteka
KulTura | W tegorocznej edycji programu „Partnerstwo dla książki” 
projekt Biblioteki Publicznej Gminy Linia #Biblioteka uzyskał dofinanso-
wanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Po godzinie 16:00 służby otrzymały zgłoszenie, że 
w Gościcinie w okolicach Zielonego Dworu na torach 
kolejowych doszło do potrącenia. Na miejsce wezwano 
policję, zespół ratownictwa medycznego oraz dwa za-
stępy straży pożarnej z OSP Gościcino i PSP Wejherowo. 
Niestety na miejscu okazało się, że doszło do tragedii, 
pod kołami pociągu zginęła młoda kobieta. Ratownicy 
stwierdzili zgon. Pociąg intercity jechał z Kołobrzegu do 
Łodzi. Na miejscu czynności wyjaśniające prowadziła 
policja pod nadzorem prokuratora. Ruch pociągów przez 
wiele godzin był wstrzymany.

goŚcicino: Tragedia 
na Torach
goŚcicino | do tragicznego w skutkach wypadku 
doszło w ubiegłą sobotę na torach w gościcinie. Pod 
kołami pociągu zginęła młoda kobieta.

fot. pixabay.com
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Adam Bodnar Absolwent Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, Central European Uni-
versity w Budapeszcie, uczestnik kursów 
prawa europejskiego, angielskiego i ame-
rykańskiego Uniwersytetów: Cambridge, 
Floryda.Współpracował z antyrasistow-
skim Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”. 
Do 2004 pracownik kancelarii prawni-
czej Weil, Gotshal & Manges. Pracownik, 
sekretarz i wiceprezes Helsińskiej Fun-

dacji Praw Człowieka. Ekspert Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 
Przewodniczący Fundacji Panoptykon. 
Prezes Stowarzyszenia im.Prof. Zbignie-
wa Hołdy Rzecznik Praw Obywatelskich 
w latach 2015-2021.Adam Bodnar na 
stronach „Obywatel.pl” w odważnej pole-
mice z Bartoszem Bartosikiem prześwie-
tla kondycję państwa. Zwraca uwagę na 
trudny dialog lewicy z chrześcijaństwem 
i nie zapomina o wykluczonych. Poka-

zuje dynamikę samorządów i bogactwo 
lokalnych społeczności, które dają Polsce 
energię do zmian. Obnaża wady trans-
formacji ustrojowej, wskazując na jej 
ofiary i bohaterów. Zastanawia się nad 
przyszłością kolejnych pokoleń i wyczula 
na niebezpieczeństwa związane z obecną 
epidemią.

W ramach Biesiady Literackiej porusza-
na będzie m.in. następująca tematyka:

dlaczego należy wsłuchać się w to co 

mówią taksówkarze ?
o znanych w świecie piwowarach – ro-

dem z Pucka – i dlaczego niepełnospraw-
ni zostali mistrzami w produkcji złoci-
stego napoju?

o cudzie w Stargardzie, czyli jak to się 
stało, że Stargard ma najlepszy w kraju 
system wsparcia dla osób starszych a jed-
nocześnie z rozmysłem nie wybudował 
ani jednego domu pomocy społecznej?

o tym jak budowa uli dla pszczół mura-
rek ratuje polski system podatkowy,

o „ładowaniu akumulatorów” i co z tym 
ma wspólnego wójt ze wsi Płużnica, soł-
tyska ze wsi Nowe Marzy czy dwie, deli-
katne Panie spod Piły walczące o czyste 
środowisko w starciu z możnym biznes-
menem wspieranym przez znaną Panią 
adwokat ze słynnej kancelarii?

co jest największym skarbem Polski 
w/d prof. Bodnara?

Prof. Adam Bodnar mówi o sobie:
"Moim żywiołem są ludzie. Lubię spo-

tkania, rozmowy, kontakt emocjonalny, 
poznawanie drugiego człowieka, wsłu-
chanie się w niego”.

„Wcześniej byłem chłopakiem z praw-
niczej korporacji. Jak się człowiek naczy-
ta listów od ludzi, dowie się o ich trage-
diach, to myślenie się zmienia. Polecam 
to wszystkim politykom i osobom zaj-
mującym się sprawami publicznymi”.

„Rozmowa jest jak moralne zobowiąza-
nie: pamiętam człowieka, sprawę i wła-

sną obietnicę, by znaleźć rozwiązanie. 
Odnoszę też wrażenie, że i druga strona, 
szczególnie na prowincji, tego wysłucha-
nia i zainteresowania potrzebuje”.

„Wielką wartością dla mnie jest to, że 
mogę komuś spojrzeć prosto w oczy 
i normalnie, uczciwie porozmawiać o da-
nym problemie”.

„Jeśli ktoś publicznie kpi z choroby psy-
chicznej i wyśmiewa placówki lecznicze, 
powinien ponad wszelką wątpliwość wie-
dzieć, że postępuje niegodnie i popełnia 
poważne nadużycia moralne”.

„Mój urząd nie znajduje się po żadnej 
stronie politycznego sporu. Jest po stro-
nie obywateli – dla nich został powoła-
ny”.

„Jeśli byśmy się zastanowili, ile w na-
szym kraju takiej zwykłej, codziennej, 
społecznej pracy wykonywane jest przez 
organizacje społeczne i pozarządowe, ile 
dobra one tworzą, ilu ludziom w biedzie 
pomagają, ile inwestują środków wła-
snych, jak zmieniają życie całych środo-
wisk i miejscowości, to państwo polskie 
powinno być im głęboko wdzięczne”.

„Nie doceniamy często odmienności 
kulturowej cudzoziemców, migrantów, 
nie okazujemy im należnego szacunku, 
rzadko dziękujemy za wykonaną pracę. 
Jakby nie doceniamy tego, że mamy spo-
łeczeństwo różnorodne, i że jego część 
stanowią osoby, które się tutaj znajdują 
także dzięki integracji europejskiej."

Spotkanie z Adamem Bodnarem w Redzie
reda | Dr hab. prof. Adam Bodnar będzie gościem Biesiady Literackiej, która odbędzie się w najbliższą sobotę 28 sierpnia o godzinie 12:00 w amfiteatrze, 
w Rodzinnym Parku Miejskim w Redzie. W przypadku niepogody spotkanie odbędzie się w Fabryce Kultury w Redzie na ul. Łąkowej 59a o godzinie 12:30.

Wśród zaproponowanych przez miasto tytułów pojawiły się 
bajki, komedie, dramaty, animacje, a także filmy akcji i oby-
czajowe. Ostatecznie o doborze repertuaru zdecydowali 
mieszkańcy uczestniczący w internetowym głosowaniu.
Filmy wyświetlane są w piątki i soboty na terenie jed-
nego z dwóch miejskich parków: przy ulicy Mickiewicza 
lub przy ulicy Filtrowej. Na miejscu, oprócz plenero-
wego ekranu, jak co roku  czekają również leżaki oraz 
popcorn, wszystko bezpłatnie.
27 sierpnia, godzinie 20:45 w parku Żelewskiego obejrzymy 
film pt. Pewnego razu… w Hollywood, natomiast dzień póź-
niej 28 sierpnia również o 20:45 już w parku Starowiejskim 
wyświetlany będzie Tajemniczy ogród. W kolejny weekend 
3 września, o godzinie 19:45, park Starowiejski ponownie 
zaprasza tym razem na film pt. Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai. Rabuś z pociągu. Ostatni seans odbędzie się 
dzień później ponownie w parku Żelewskiego o godzinie 
19:45, zobaczymy w nim film (Nie)znajomi.
Jest to czwarta edycja Kina letniego w Rumi realizowanego 
w takiej formule. Organizatorami wydarzenia są: Miejski 
Dom Kultury w Rumi oraz Urząd Miasta Rumi.

ruszyło kino leTnie W ruMi
ruMia | 20 sierpnia odbył się premierowy pokaz tego-
rocznego kina letniego w rumi. Pozostały jeszcze 4 
filmy, które będą wyświetlane w rumskich parkach. 

fot. FB Miasto Rumia
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Wzgórze Markowca 
nabiera nowych 
kształtów

Latynoski, sobotni 
wieczór już w ten 
weekend

rumia | Prace na terenie rekreacyjnym, który powstaje w jednej 
z rumskich dzielnic Zagórze nabierają tempa. 

rumia | 28 sierpnia po raz pierwszy rozpocznie się cykl imprez 
Rumia Latino Night. Mile widziani są wszyscy chętni do tańca.

Realizowana w ramach rewitalizacji Zagórza inwestycja jest coraz 
bardziej widoczna. Stopniowo pojawiają się fundamenty w miejscach 
przyszłych placów rekreacyjnych, tarasu widokowego oraz wieży obser-
wacyjnej. Powstaje także sieć elektroenergetyczna pod oświetlenie.

Równolegle postępuje także korytowanie i tworzenie nasypów pod 
ścieżki dla pieszych i trasę kolarstwa górskiego. Na wzgórzu budowane 
są również schody i wzmocnienia pod placyk amfiteatralny. Teren bę-
dzie monitorowany.

Efekt, na który od lat czekają mieszkańcy Rumi, będzie można podzi-
wiać najprawdopodobniej w listopadzie 2022 roku. 

Gorące rytmy muzyki latynoskiej 
rozbrzmią w salach Klubu Stacji 
Muzyka przy ul. Zakopiańskiej 26A 
w Rumi. Zaproszne są osoby tańczą-
ce już, jak i te, które chcą rozpocząć 
swoją przygodę z tańcem. Celem 
spotkania jest integracja lokalnej 
społeczności oraz rozprzestrzenie-
nie kultury latynoamerykańskiej. 
Impreza rozpoczyna się o 21:00, od 
lekcji tańca Bachaty poprowadzo-
nej przez Andrzeja Sawoniewicza, 
który z muzyką i tańcem miał do 
czynienia od najmłodszych lat. Dziś 
jest organizatorem licznych imprez, 
i warsztatów, obecnie rozwija swo-
je umiejętności taneczne w wielu 
różnych stylach ze szczególnym 
uwzględnieniem właśnie Bachaty 
i Kizomby. 

Bachata powstała i pierwotnie 
ewoluowała w wiejskich i rolni-

czych terenach Dominikany. Tematyka piosenek jest przede wszystkim 
romantyczna i uczuciowa, najczęściej spotykane są utwory o smutku 
i złamanym sercu. Muzyka Bachata została wymyślona przez służących, 
śpiewana i wygrywana po pracy. Melodię tworzono na sprzętach łatwo 
dostępnych, niekoniecznie instrumentach. Samo słowo Bachata używa-
ne jest jako określenie zabawy albo imprezy.

Bilety wstępu kosztują 20 złotych.





www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 27 sierpnia 2021 11

Pod dawnym budynkiem obozu, gdzie 
obecnie funkcjonuje Dom Pomocy Spo-
łecznej, osoby bliskie ideałom Solidarno-
ści, parlamentarzyści, posłowie, przed-
stawiciele wojewody oraz Samorządu 
Województwa Pomorskiego, zebrali się, 
aby oddać hołd wszystkim, dzięki któ-
rym to miejsce stało się symbolem wol-
nej, demokratycznej Polski.

Przy tablicy pamiątkowej znajdującej 
się na murze dawnego obozu swoimi 
wspomnieniami z okresu internowania 
podzielił się Andrzej Drzycimski, znany 
historyk i opozycjonista i członek NSZZ 
Solidarność. Głos zabrali m.in. przewod-
niczący Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, 

przedstawiciel IPN Gdańsk dr Arka-
diusz Kazański, europoseł Anna Fotyga, 
senator RP i opozycjonista „Solidarno-
ści” Jan Rulewski. W imieniu Marszałka 
Województwa Pomorskiego Mieczysława 
Struka, Tamara von Wiecka-Olszewska 
odczytała uroczysty list skierowany do 
działaczy opozycji antykomunistycznej.  

Kwiaty pod pamiątkową tablicą złożyło 
wiele delegacji, w tym m.in. zastępca pre-
zesa IPN dr hab. Karol Polejowski, prze-
wodniczący Zarządu Regionu Gdańskie-
go NSZZ "Solidarność" Krzysztofa Dośla, 
przedstawiciele wojewody pomorskiego,  
a także władze samorządowe z wice-
marszałek sejmiku Hanną Zych-Cisoń 
oraz wicestarostą wejherowskim Jackiem 

Thielem. W imieniu Prezydenta Mia-
sta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta 
kwiaty złożył Henryk Jarosz. 

Wśród delegacji organizacji społecz-
nych składających kwiaty byli m.in. 
przedstawiciele Oddziału Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidarność” w Wejhero-
wie  z kierownikiem Janem Dettlaffem 
na czele oraz działacze Wejherowskiej 
Wspólnoty Pokoleń – Edward Formela, 
Adam Rosiński i Henryk Jarosz.

Kontynuacja uroczystości miała miej-
sce w gniewińskim Gminnym Centrum 
Kultury, gdzie wręczono odznaczenia 
państwowe. Krzyże Wolności i Soli-
darności działaczom opozycji komuni-
stycznej w latach 1956-1989 otrzymali: 

Andrzej Stanisław Bysewski, Mirosław 
Feliks Kamieński, Stanisław Oleszczuk, 
Maria Ałła Walentynowicz, Leon Gerard 
Wiczanowski, Andrzej Mirosław Zaręb-
ski, Stanisław Roman Zwolicki, a po-
śmiertnie Zenon Baranowicz i Witold 
Walentynowicz. W imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
odznaczenia wręczył zastępca prezesa 
IPN dr hab. Karol Polejowski.

Uczestnicy uroczystości wzięli rów-
nież udział w Mszy św. w intencji Oj-
czyzny i zmarłych byłych osadzonych 
oraz uczestniczyli w otwarciu wystawy 
poświęconej tematyce stanu wojenne-
go. Wystawie towarzyszyła ekspozycja 
poświęcona Rotmistrzowi Witoldowi 

Pileckiemu oraz wystawa prac Andrzeja 
Trzaski pt. „Męskie twarze”.

Przypomnijmy, że w Strzebielinku wła-
dze komunistyczne pozbawiły wolności 
501 członków i sympatyków NSZZ „So-
lidarność”. W Polsce działały 52 takie 
ośrodki. Obóz w Strzebielinku funkcjo-
nował od 13 grudnia 1981 roku do 23 
grudnia 1982 roku. Trafiła tam m.in. po-
łowa składu prezydium Komisji Krajowej 
,,Solidarności", w tym śp. Lech Kaczyński 
-  późniejszy Prezydent RP.

Stowarzyszenie Strzebielinek, które było 
jednym z głównych organizatorów uroczy-
stości, skupia  osoby internowane, ich po-
tomków oraz tych, którzy utożsamiają się 
z tradycjami walki o wolność i solidarność. 

Upamiętnienie internowanych 
w Strzebielinku

sTrzebielinKo | Podczas corocznego Spotkania Koleżeńskiego Strzebielinkowców w Strzebielinku, gdzie w stanie wojennym istniał jeden z najwięk-
szych obozów internowania działaczy ,,Solidarności”, grupa działaczy "Solidarności" uhonorowana została odznaczeniami państwowymi. 
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Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138
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jeSt Praca
szukamy ambitnych i Pozytywnych osób.

Praca w jednej z najszybciej 
rozwijających się firm w Europie 
Pracujemy z domu. 
Możliwość bardzo dużego 
rozwoju oraz zarobków. 
Szkolimy od podstaw. 
Praca z elastycznym grafikiem 
w świetnej atmosferze 
z najlepszymi ekspertami. 
Entuzjazm, Uśmiech, Zadowolenie

GWARANTOWANE !!!

Po szczegóły zapraszam do kontaktu e-mail: 
moniqa.poplawska@gmail.com 

Wymagania 18+

Poprzednie turnieje  odbywały się pod 
hasłem „Lato z tenisem”, a w tym roku 
główny organizator postanowił uczcić 50. 
rocznicę kabaretu TEY, którego był współ-
założycielem. 
W turnieju wystąpiło ośmiu tenisistów 
zaproszonych przez organizatora i grano 
systemem „każdy z każdym”. Najlepszą 
parą deblową okazali się Adam Dziubek 
(Wejherowo), który już po raz trzeci 
zdobył główne trofeum i Mariusz Kumor 
(Warszawa). Drugie miejsce zajęli Wacław 
Abramowicz (Reda) i Dariusz Skotarczak 
(Ostrowo), a trzecie – Wojciech Porębski 

(Choczewo) i Tomasz Kamiński (Wejhe-
rowo). Na czwartym miejscu uplasowali 
się Andrzej Gmurczyk (Floryda – USA) 
i Ryszard Marczuk (Rumia). 
Na zakończenie turnieju Wojciech Porębski 
w imieniu zaprzyjaźnionych kolegów - teni-
sistów wręczył Zenonowi Laskowikowi oko-
licznościowy dyplom z życzeniami „wszelkiej 
pomyślności i dalszej pracy twórczej nad 
poprawianiem humoru Rodaków”. 
Sam artysta  podkreśla, że w Wejherowie 
ma grupę znajomych, z którymi  w trak-
cie odpoczynku nad morzem chętnie się 
spotyka i gra w tenisa.

zenon laskoWik grał W Tenisa 
W WejheroWie
Tenis | już po raz trzeci na wejherowskich kortach tenisowych odbył się deblowy tur-
niej tenisowy, którego organizatorem był znany artysta kabaretowy - zenon laskowik. 

fot. Michał Jeliński

Natalia Partyka swoje para-
olimpijskie zmagania rozpocz-
nie od meczu z Japonką Nozomi 
Takeuchi w grupie A. Ten mecz 
odbędzie się 25 sierpnia. Dzień 
później reprezentantka Polski 
zmierzy się z zawodniczką z Tur-
cji Merve Cansu Demir. 

- Ostatnio próbowałam sobie 
przypomnieć kiedy ostatni raz 
przegrałam mecz w turnieju dla 
niepełnosprawnych i wyszło mi, że 
jestem niepokonana od 2008 roku. 
Jest naprawdę wielu chętnych, żeby 
mnie ograć. Poziom rośnie, jest 
dużo więcej wartościowych rywa-
lek niż gdy zaczynałam – mówiła 
w rozmowie dla portalu paralym-
pic.org.pl Natalia Partyka. - 

Zwycięstwa przychodzą mi co-
raz trudniej. To niesie ze sobą 
coraz więcej stresu. Sama go so-
bie dorzucam na barki, grając 
tak jak w półfinale igrzysk w Rio, 
kiedy przegrywałam w setach już 
1:2. Do dzisiaj oblewam się po-
tem jak wspominam ten horror. 

Nie jest tak, że męczę się w każ-
dym meczu. Mam świadomość, 
że pod względem umiejętności 
i doświadczenia nadal góruję. 
Ale w tenisie stołowym o suk-
cesach decyduje głowa. Kto za 
dużo myśli, temu ciężko się skon-
centrować. Tak, wiem – ja sama 
potrafię być dla siebie największą 
rywalką. Tak było właśnie w pół-
finale w Rio. Na szczęście potrafi-
łam się w porę ogarnąć i wygrać. 
Mam nadzieję, że w Tokio będzie 
podobnie – podkreśla reprezen-
tantka Polski.

Przypomnijmy, że Natalia Par-
tyka, to czterokrotna mistrzyni 
paraolimpijska – z Aten (2004), 
Pekinu (2008), Londynu (2012) 
i Rio de Janeiro (2016). A tak-
że czterokrotna uczestniczka 
igrzysk olimpijskich: w Pekinie 
(2008), Londynie (2012), Rio de 
Janeiro (2016) i Tokio (2020). 

Warto dodać, że Partyka swo-
ją znakomitą karierę sportową 
rozpoczynała w wieku 7 lat Inte-

gracyjnym Stowarzyszeniu Spor-
towym „Start” w Wejherowie. 
W swoich pierwszych Mistrzo-
stwach Polski w 1997 roku teni-
sistka stołowa zajęła 5. miejsce. 
Rok później, na MP w Grudzią-
dzu zdobyła 3 srebrne medale 
(indywidualnie, w deblu wraz 
z Beatą Knigo oraz mikście z An-
drzejem Ugorskim). 

Obecnie jej dorobek liczy wiele 
medali. Poza złotymi, srebrnymi 
i brązowym krążkiem paraolim-
pijskimi ma też cztery złota i jed-
no srebro zdobyte podczas mi-
strzostw świata. Sukcesy odnosiła 
też na Mistrzostwach Europy (1 
srebro i 4 brązy). Przekonamy 
się, czy nasza utalentowana za-
wodniczka kolejny medal dołoży 
podczas Igrzysk Paraolimpijskich 
w Tokio.

Igrzyska rozpoczęły się 24 sierp-
nia i potrwają do 5 września 2021 
roku. Polskę reprezentuje 89 za-
wodników, walczących o medale 
w 12 dyscyplinach.

Natalia Partyka powalczy o kolejne 
medale podczas IP

ParaolimPiada | Czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, która w przeszłości reprezentowała barwy m.in. ISS „Start” Wejherowo, powalczy o kolejne 
medale podczas igrzysk. 24 sierpnia rozpoczęły się XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. Polskę reprezentuje 89 zawodników, walczących o medale 
w 12 dyscyplinach. Wśród nich jest tenisistka stołowa Natalia Partyka. 
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W czwartej serii spotkań w III lidze Stolem Gniewi-
no pojechał do Torunia powalczyć o punkty z miej-
scową Elaną. Podopieczni trenera Arkadiusza Gaffki 
do „miasta piernika” udali się podbudowani dobrym 
startem w rozgrywkach (w trzech pierwszych me-
czach gniewinianie zdobyli 7 punktów). 

Poprzednie spotkania Stolema (poza z Błękitnymi 
Stargard, gdzie padł bezbramkowy remis) charakte-
ryzowały się sporą ilością bramek (z GKS Przodkowo 
3:1 i Pogonią II Szczecin 2:3). Również w Toruniu 
kibice nie mogli narzekać na brak skuteczności pod 
bramką. Tylko w tym meczu, to lepsze celowniki 
mieli gospodarze. Elana pokonała Stolem aż 5:1. Hat 
trickiem popisał się Łukasz Witucki, a po jednym 
golu dodali Michał Szczyrba i Dominik Pisarek. Dla 
gniewinian trafił Cezary Bać. 

- Przyczyn porażki może być wiele. Potocznie mó-
wiąc chyba nie dojechaliśmy na ten mecz. Co tutaj 
dużo mówić. Wynik 5:1 daje nam dużo do myślenia. 
To dla nas bardzo duża nauczka. Będziemy wyciągać 
wnioski z takich meczów. To była dla nas bardzo do-
bra lekcja – powiedział po spotkaniu dla klubowych 
mediów społecznościowych Arkadiusz Klarecki, je-
den z graczy Stolema. 

Stolem po 4. kolejkach plasuje się na 7. miejscu. 
Liderem jest Olimpia Grudziądz z kompletem 
punktów.

W nie najlepszych nastrojach po minionej serii spo-
tkań są też zawodnicy IV-ligowych zespołów z po-
wiatu wejherowskiego. W jednym z najciekawszych 
zapowiadających się rywalizacji w 3. kolejce było 
starcie w Lęborku Pogoni z Gryfem Wejherowo. Żół-
to-czarni po kwadransie prowadzili 2:0 po trafieniach 
Macieja Wardzińskiego i Tomasza Neubauer. Gospo-
darze odpowiedzieli dwoma golami i po pierwszej 
połowie był remis. Po zmianie stron lepiej zaprezen-
towali się już gracze Pogoni i to oni sięgnęli po pełną 
pulę wygrywając ostatecznie 4:2. 

- Przeciwnik nie byle jaki bo Gryf Wejherowo, spad-

kowicz z drugiej a po roku z trzeciej ligi – powiedział 
po meczu Waldemar Walkusz, trener Pogoni Lębork. 
- Po 15 minutach przegrywaliśmy już 0:2 i wydawało 
się, że nie jesteśmy tu w stanie wiele ugrać. No ale 
zawodnicy pokazali ogromny charakter, chęć walki, 
hart ducha i od straty tych dziwnych dwóch bramek 
wzięli ciężar gry na siebie i od 15 minuty meczu do 
ostatniej minuty doliczonego czasu była walka o każ-
dy centymetr boiska. Do tego zagraliśmy skutecznie, 
zdobyliśmy ładne bramki po mądrych rozegraniach. 
Szkoda tylko, że Frankowi nie została zaliczona ta 
ostatnia piąta bramka. Mając 0:2 wygrać 4:2 po ka-
pitalnym meczu jest ogromną satysfakcją i zadowo-
leniem. Brawa dla wszystkich zawodników za walkę 
do końca, za wiarę w zwycięstwo, dali z siebie dzisiaj 
wszystko. Kibice pewnie to docenią bo mecz dla wi-
dzów był bardzo ciekawy.

Również czterokrotnie piłkę z własnej siatki bramki 
musieli wyciągać zawodnicy Orkana Rumia. Przed 
własną publicznością rumianie przegrali z Gedanią 
Gdańsk 0:4. Tak samo gorycz porażki musiał prze-
łknąć Wikęd Luzino, który u siebie uległ Jaguarowi 
Gdańsk 0:2. 

Po tych przegranych szczególnie zawodnicy Gryfa 
i Orkana muszą szybko się pozbierać. W najbliższą 
sobotę, 28 sierpnia, te dwie drużyny zmierzą się 
w derbach Małego Trójmiasta. O godz. 17 na Wzgó-
rzu Wolności żółto-czarni podejmą Orkana. Po raz 
ostatni te dwa zespoły w meczu o stawkę zagrały ze 
sobą 26 maja 2012 roku. Wówczas spotkanie roz-
strzygające o awansie do II ligi wygrał Gryf Wejhe-
rowo, który pokonał u siebie zespół z Rumi aż 4:0. 

Wracając do obecnego sezonu, to w IV lidze, 
w meczu kończącym 4. kolejkę Wikęd Luzino na 
wyjeździe zagra z rezerwami Chojniczanki Chojni-
ce. Spotkanie zaplanowano na godz. 11 29 sierpnia.

W III lidze w ramach 5. kolejki Stolem podejmie 
Pogoń Nowe Skalmierzyce. Pierwszy gwizdek w so-
botę, 28 sierpnia, o godz. 17.

Murawy boiska 
nasze zespoły 
opuszczały „na 
tarczy”

PiłKa nożna | O ostatnich swoich spotkaniach gracze zespołów z powia-
tu wejherowskiego na pewno chcą jak najszybciej zapomnieć. Zarówno w III 
lidze Stolem Gniewino, jak i nasi IV-ligowcy Gryf Wejherowo, Orkan Rumia 
i Wikęd Luzino w minionych kolejkach musieli uznać wyższość rywali.

Podczas StoneMan w gminie Szemud 
zawodnicy do wybory mieli trasy o dwóch 
dystansach – 1/8 i  1/4. Na tym pierwszym 
„ludzie z żelaza” mieli do o przepłynięcia 
475 metrów, do przejechania na rowerze po-
nad 22 km i przebiegnięcia ponad 5 km, a na 
dystansie 1/4 trasy były dwa razy dłuższe. 
Oprócz startów indywidualnych były też 
zmagania w sztafetach i zawody dla dzieci. 
Łącznie wystartowało ponad 300 osób. 
Znakomicie na dystansie 1/8 ironman 
zaprezentowali się mieszkańcy Rumi, którzy 
zarówno wśród panów, jak i pań linię mety 
przekroczyli jako pierwsi. 
Mateusz Mikołajczak linię mety przekroczył 
z czasem 01:03:21.85. Pływanie zajęło mu 
00:07:55.30, rowerowy dystans pokonał 
w 00:33:12.9, a biegową trasę ukończył 
w 00:20:29.74.  
Drugi był Michał Twarowski ze Straszyna 
– 01:04:47.24. Trzecie miejsce zajął Piotr 

Licznerski z Gdańska (01:06:53.99).
– Mam bardzo dobre wrażenia ze startu oraz 
samej organizacji tej imprezy. Byłem nasta-
wiony na wygraną. Wiedziałem, że będzie 
trzeba dać z siebie 100 procent. Udało się 
– mówił po zawodach zadowolony Mateusz 
Mikołajczak w rozmowie z Triathlonlife.pl. 
Wśród pań triumfowała Zuzanna Tom-
czak na pokonanie wszystkich trzech 
dystansów potrzebowała 01:12:51.91. Druga 
była Ola Truskolawska z Gdynia (01:14:49.22 
), a trzecia Marta Kalinowska-Biegała 
z Gdańska (01:15:16.04). 
Natomiast na dystansie 1/8 ironman wygrał 
Marek Biegala z Gdańska (02:04:37.81). 
Wśród kobiet najszybsza była gdańszczanka 
Monika Pieniążkiewicz (02:21:18.51). W tych 
zmaganiach z powiatu wejherowskiego 
najlepiej poradził sobie Michał Zajk. Redzia-
nin został sklasyfikowany na 12. miejscu 
(02:20:17.42).

„ludzie z żelaza” z ruMi WŚród 
TriuMfaToróW TriaThlonu nad 
jezioreM Wysoka
TriaThlon | Pływanie w jeziorze Wysoka, szybkie strefy zmian, pagórkowate trasy 
rowerowe i biegowe. z takimi terenami musieli zmierzyć się uczestnicy zawodów 
triathlonowych stoneMan w gminie szemud. bardzo dobrze w zmaganiach wypadli 
sportowcy z rumi. na dystansie 1/8 ironman wygrał rumianin Mateusz Mikołajczak, 
a wśród pań triumfowała również mieszkanka rumi zuzanna Tomczak. 

fot. pixabay.com



www.gwe24.pl/sport Piątek, 27 sierpnia 202116

W  rozgrywkach najmłodszej kategorii, czyli 
rocznika 2007 i  młodszych wystartowało w  su-
mie pięć zespołów mieszanych. W  jednej kate-
gorii rywalizowały zarówno zespoły chłopięce 
jak i  dziewczęce. Głównym założeniem wyda-
rzenia była dobra zabawa oraz  popularyzacja 
koszykówki w  naszym mieście. Drużyny były 
złożone z  zawodników z  całego województwa. 
Najlepszą ekipą w  kategorii młodzieżowej oka-
zała się drużyna z  Pelplina.

O  godz. 21 wystartowała kategoria OPEN. Do  
turnieju przystąpiło siedem zespołów, które o  
miano najlepszej drużyny rywalizowały do  póź-
nych godzin nocnych. Ostatecznie po  bardzo 
zaciętym i  wyrównanym turnieju triumfowała 
drużyna „Bydlaki”w składzie: Kacper Szymań-
ski, Jędrzej Szymański, Jędrzej Graj, Kuba No-
waczek, Norbert Wrzesiński, Adam Rzewuski 
oraz  Maciej Birn. Drugie miejsce zajął „Partizan 
Rumia” , a  trzecie „Wejherowski Pakiet”.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary. Na-
tomiast każdy uczestnik „II Wejherowskiej 
Nocy Basketu” dostał pamiątkową koszul-
kę ufundowaną przez miasto. Wydarzenie 
w imieniu Prezydenta miasta, Krzysztofa 
Hildebrandta otworzył zastępca prezydenta 
ds.  społecznych i  ekonomicznych, Arka-
diusz Kraszkiewicz. Organizatorem wydarze-
nia był klub sportowy UKS Basket „Ósemka” 
Wejherowo.

III edycja Nocy Basketu
KoszyKóWKa | 21 sierpnia br.  w  obiekcie wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr  8 w  Wejherowie 
odbyła się druga edycja turnieju koszykówki pod  nazwą „Wejherowska Noc Basketu”. Wydarzenie ponownie 
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Natomiast rywalizacja trwała do  późnych godzin nocnych.
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Sobotni program zakłada między innymi: weryfikację 
i losowanie turnieju o godzinie 10:00, rozpoczęcie 
się turnieju deblowego mężczyzn kwadrans później. 
O 12:00 rozpocznie się turniej deblowy kobiet i mixtów, 
o 15:00 zacznie się nowa kategoria, rodziców i dzia-
dów z dziećmi do lat 10. Uroczyste otwarcie imprezy 
o godzinie 18:00, następnie o 19:00 wieczór familijny 
w Pałacu Wieniawa w Rekowie Górnym koło Redy i lo-
sowanie nagród tylko dla obecnych na wieczorku. 
W niedzielę rozpoczną się gry finałowe i półfinałowe 
o godzinie 10:00. Zakończenie turnieju przewidywane 
jest na godzinę 12:00-15:00. 
Miejscem rozgrywek będą Korty MOSiR w Redzie oraz 
Hotel Wieniawa. Sędzią naczelnym jest Jerzy Conradi. 
Do wygrania są nagrody rzeczowe, o wartości 7000 
złotych, w tym: rowery, telewizory- losowane wśród 
wszystkich uczestników.
Wpisowe to koszt 60 złotych za osobę (dzieci z Redy 
do lat 10 bezpłatnie). Można dokonać tego przez mail 
podany na stronie http://www.mosir.reda.pl/.  

finał XXV aMaTorskich 
TenisoWych MisTrzosTW 
Polski W redzie
Tenis | 28-29 sierpnia będą dniami, w których obchodzo-
na będzie 45 rocznica istnienia redzkiego Mosir. zapisy 
na finał rodzinnych debli i Mikstów faMily cuP są pro-
wadzane tylko do czwartku 26 sierpnia, do godziny 13:00.

fot. mosir.reda.pl
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