
Uroczyste ślUbowanie

31 sierpnia 19 nauczycieli otrzyma-
ła akty mianowania, którzy zdali 
egzamin przed Powiatową Komi-
sją Egzaminacyjną. Tym samym 
uzyskując awans zawodowy. Na 
uroczystości zgromadzeni byli rów-
nież członkowie zarządu Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie 
str. 4

Harcerskie lato

Lato się kończy, ale harcerze będą 
je bardzo miło wspominać. Zrze-
szający redzkich harcerzy szczep 
„Reaktywacja” obozował w tym 
roku w Siemianach nad Jeziora-
kiem. Na obozie pod hasłem „Po-
dróże na czasie” uczestnicy wyko-
nywali ciekawe zadania.
str. 6
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Akcja edukacyjna odbędzie się w Polsce, Hiszpanii, 
Chorwacji, Meksyku, Chile oraz na Słowacji w termi-
nie 11-26 września br. Dla uczestników przygotowa-
no 10 000 miejsc na zajęcia online oraz stacjonarnie 
w 90 miastach, w tym również w Wejherowie.

 W trakcie warsztatów „Koduj z Gigantami – 
STARCIE GIGANTÓW” różne gry komputerowe 
zmierzą się ze sobą w niecodziennym starciu, dzięki 
któremu dowiemy się, która gra komputerowa- we-
dług naszych młodych programistów - jest najlepsza 
na świecie. 

 Dla uczestników przygotowano zmagania w wielu 
różnych środowiskach programowania, takie jak:

- tworzenie gier w Scratch
- wyjątkowe przygody w Minecraft
- profesjonalne tworzenie stron internetowych
- projektowanie aplikacji na smartfony w AppI-

nventor
- programy i aplikacje w języku C# oraz Python
Dla wszystkich uczestników przygotowano serwer 

na Discordzie – miejsce, w którym mogą zawierać 
przyjaźnie, chwalić się osiągnięciami i wspólnie grać. 

- Na wszystkich zajęciach uczniowie tworzą pro-
jekt w wybranym środowisku. W ciągu 1,5 go-
dzinnych zajęć jesteśmy w stanie stworzyć gotowy 
projekt gry lub aplikacji i przetestować ją. Ponadto 
stworzone projekty można zabrać ze sobą do domu. 
Zajęcia mają na celu przede wszystkim naukę pro-
gramowania. Przygotowaliśmy zajęcia z blokowych 

języków programowania, HTML-a, C# i języka Lua 
w odpowiednich kategoriach wiekowych. Poznamy 
podstawowe pojęcia programowania takie jak pętle, 
instrukcje warunkowe, komunikaty, losowanie i wie-
le, wiele innych – mówi Adrian Czechowski - trener 
Giganci Programowania.

W ramach warsztatów odbędzie się również kon-
kurs projektowy z zakresu programowania, w którym 
do wygrania są atrakcyjne nagrody. Warsztaty będą 
prowadzone przez najlepszych trenerów - programi-
stów. Celem akcji jest inspirowanie dzieci do tworze-
nia własnych gier, stron internetowych i aplikacji, aby 
zmienić bierne korzystanie z Internetu w twórczą 
aktywność.

Rejestracja na warsztaty odbywające się w Wejhe-
rowie:

https://www.giganciprogramowania.edu.pl/
Więcej informacj na stronie:
www.kodujzgigantami.pl

W ramach festynu „Zakończenie Lata 
z Fabryką Kultury” zapraszamy na drugą 
edycję redzkiego Pchlego Targu – mówi 
Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki 
Kultury – Spodziewamy się wielu wystaw-
ców, więc każdy znajdzie coś dla siebie. 
O godzinie 13:00 Teatr ATRYBUT przed-
stawi spektakl dla dzieci „Paweł i Gaweł”, 
a o godzinie 15:30 na scenie amfiteatru 
wystąpi Basia Kawa z zespołem. Pysz-
ne jedzenie zapewnią nam foodtracki, 
a o każdej pełnej godzinie można będzie 
wziąć udział w kreatywnych warsztatach 
tworzenia makramy. 
Obecność na festynie deklarują też radni 
Rady Miejskiej w Redzie i miejscy urzędnicy.
- Tak jak na poprzednim Pchlim Targu, Urząd 
Miasta ustawi namiot, w którym radni będą 
odpowiadać 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 spisać 
się w Narodowym Spisie Powszechnym.
A co w sobotę? Oczywiście Narodowe 
Czytanie, od kilku lat nieodłączny element 
pierwszego wrześniowego weekendu.
- W tym roku, pod patronatem Pary Prezy-
denckiej, cała Polska czyta „Moralność pani 
Dulskiej” pióra Gabrieli Zapolskiej – mówi 

Bożena Natzke, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Redzie – Zapraszamy o godzi-
nie 15:00 do Fabryki Kultury, gdzie w nowej 
sali widowiskowej przedstawimy fragmenty 
sztuki w inscenizacji Grupy Artystycznej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Weekend kończy doroczny Motocyklowy 
Rajd Piaśnicki, ku uczczeniu pamięci pomor-
dowanych w piaśnickim lesie.
- Mam nadzieję, że jak co roku licznie 
spotkamy się na wejherowskim rynku, aby 
wspólnie przejechać motocyklami do kaplicy 
w Lesie Piaśnickim, gdzie o 15:00 odbędzie 
się msza święta i prelekcja historyczna – 
mówi burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, 
prywatnie miłośnik motocykli – To piękna 
i bardzo potrzebna inicjatywa. Tyle napraw-
dę żyjemy, ile żyje pamięć o nas – jesteśmy 
to winni poległym w Piaśnicy i innych miej-
scach zagłady II Wojny Światowej.

Planuj Pierwszy wrześniowy 
weekend – będzie się działo!
reda | wakacje się skończyły, czas godnie pożegnać lato. w sobotę narodowe Czyta-
nie, a w niedzielę Fabryka kultury w redzie zaprasza do Miejskiego Parku rodzinnego.

fot. www.fabrykakultury.pl

A przez wakacje w szkołach trochę się zmie-
niło… Między innymi, w redzkiej „Trójce” plac 
zabaw zyskał nową nawierzchnię, a w Szkole 
Podstawowej nr 2 wyremontowano trzy od-
działy przedszkolne. 

- Prace modernizacyjne trwały całe wakacje, 
ale 1 września jesteśmy gotowi i czekamy na 
przedszkolaki – mówi Iwona Nowicka, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie – Wy-
dzieliliśmy część szkoły, gdzie powstały trzy 
sale zajęciowe z zapleczem. Każda sala ma 
osobny dostęp do swojej łazienki, oprócz tego 
mamy dwa pomieszczenia gospodarcze, toale-
tę przystosowaną do potrzeb osób niepełno-
sprawnych i korytarz.

Szkoła jest gotowa na przyjęcie trzech grup 
– z czego dwie grupy zapewniają opiekę przez 
10 godzin, a jedna przez 5 godzin. Grupy mogą 
liczyć maksymalnie 25 dzieci.

- Reda się rozwija, mieszka u nas wielu mło-
dych ludzi z dziećmi – mówi Łukasz Kamiń-
ski, Zastępca Burmistrza ds. oświaty i spraw 
społecznych – Dla gminy oznacza to koniecz-
ność stałego poszerzania bazy oświaty samo-
rządowej.

Ostatnią rozbudowywaną szkołą w Redzie 
jest Szkoła Podstawowa nr 5, gdzie powstaje 
nowe skrzydło dydaktyczne. Od ponad miesią-
ca trwają prace budowlane. 

- To nie będzie łatwy rok szkolny w naszej 

„piątce”. W związku z trwająca rozbudowa 
i wyłączeniem części budynku z normalnej 
eksploatacji, uczniowie będą pracować na dwie 
zmiany, część z nich, dzięki wsparciu księdza 
proboszcza Fabiana Tokarskiego, skorzysta 
z gościny parafii Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy, gdzie będą się uczyć w dwóch, niedawno 
wyremontowanych salkach katechetycznych 

w Redzie Rekowie – mówi Burmistrz Miasta 
Redy Krzysztof Krzemiński. 

Ponadto w Szkole Podstawowej nr 5 z dniem 
1 września zmienia się dyrektor.

- W wyniku przeprowadzonego w czerwcu 
konkursu, nowym dyrektorem została pani 
Monika Halczak-Lewandowska, którą serdecz-
nie witamy – dodaje Łukasz Kamiński. 

Nowy rok szkolny – 
nareszcie w szkołach!

Reda | Skromniej niż w latach ubiegłych, wszak pandemia trwa, lecz wszystkie redzkie placówki przywita-
ły uczniów w murach szkoły. Z okazji rocznicy uczczono też pamięć bohaterów i ofiary II wojny światowej.
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Bezpłatne warsztaty 
programowania dla dzieci
WejheRoWo | Można się już rejestrować na bezpłatne warsztaty z programowania „Koduj z Gigan-
tami – Starcie Gigantów”, które odbędą się w dniach 18-19 września br. patronatem Prezydenta Miasta 
Wejherowa  Krzysztofa Hildebrandta.
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jeSt Praca

„Czysta Rumia” zacznie się od wspólnego 
sprzątania miasta, które podzielono na 
potrzebę tego wydarzenia na 11 sektorów, 
po których będą poruszać się uczestnicy 
pod okiem koordynatorów.  W każdym 
z punktów o godzinie 10:00 można odebrać 
worek na śmieci oraz rękawiczki. Zebrane 
odpady następnie będzie się segregować 
do ustawionych pojemników lub pozostawić 
w obrębie wyznaczonych skrzyżowań. Ta 
część wydarzenia potrwa do 13:00. 
Miejsca zbiórek: Parking przy hali MOSiR 
(strefa 1 i 2), Skwer przy placu Wolności (ul. 
Kościelna) (strefa 3) , Skwer przy pomniku 
Armii Krajowej (strefa 4), MDK, ul. Mickie-
wicza 19 (strefa 5),  Parking przy restauracji 

Tequila (strefa 6), Dworzec PKP Rumia 
(strefa 7), Szkoła Podstawowa nr 4 (strefa 
8), Klub Integracji Społecznej (strefa 9), 
Szkoła Podstawowa nr 10 (strefa 10), Szkoła 
Podstawowa nr 7 (strefa 11).
Każdy z wolontariuszy, po zakończeniu 
sprzątania, otrzyma opaskę, dzięki której 
odbierze swój prezent podczas ekologicz-
nego festynu w paru Starowiejskim. Od 
godziny 14:00 wszyscy chętni będą mogli 
bawić się na zajęciach z malowania lnianych 
toreb, szyciu woreczków na owoce i warzy-
wa, tworzeniu dekoracji z roślin lub budek 
dla ptaków. Dodatkowymi atrakcjami będą 
dmuchańce, zagadkowy eopokój oraz strefa 
gastronomiczna. 

eko Festyn, sPrzątanie Miasta 
i atrakCyjne nagrody
ruMia | akcja sprzątania ulic i nie tyko zostanie zwieńczona festynem, na którym bę-
dzie wiele atrakcji dla każdego. na zaangażowanych w pomoc czekać będą nagrody. 

fot. UM Rumia

We wczorajszej inauguracji roku szkol-
nego w Powiatowym Zespole Szkół Po-
licealnych w Wejherowie wziął udział 
Minister Zdrowia Adam Niedzielski, 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, 
Rzecznik Resortu Zdrowia Wojciech An-

drusiewicz oraz Starosta Powiatu Wejhe-
rowskiego Gabriela Lisius.

Niestety pandemia zostawi w nas trwa-
ły ślad. Jest pewna pozytywna nauka z tej 
pandemii - system opieki zdrowotnej 
wreszcie pokazał jak bardzo jest kluczowy 

dla funkcjonowania państwa - tłumaczył 
Niedzielski. - Niestety zakażenie cały czas 
może mieć miejsce, dlatego pewnie nie 
pożegnamy się tak szybko z maseczkami. 
- kontynuował.

Podczas wizyty w Powiatowym Zespole 
Szkół Policealnych im. Zdzisława Kietu-
rakisa w Wejherowie, Minister Zdrowia 
poruszał również tematy dotyczące planów 
kolejnego zwiększenia liczby łóżek dla pa-

cjentów chorych na COVID-19. Dodał, że 
ma nadzieję, że nie będziemy musieli z tych 
planów skorzystać, zapewniając, że jako 
państwo jesteśmy przygotowani na nadej-
ście czwartej fali. Zaznaczył również, że 
same łóżka nie leczą pacjentów, aby system 
opieki zdrowotnej w naszym kraju działał 
sprawnie potrzebna jest kadra. Wymieniał 
zaczynając od lekarzy, pielęgniarek, perso-
nelu pomocniczego i administracyjnego 

Podkreślił także, że każdy z nich ma do 
odegrania ważna rolę w systemie.

Na koniec Adam Niedzielski życzył 
uczniom żeby ten rok był zupełnie inny 
niż poprzedni, aby mogli wytrwać w na-
uce stacjonarnej dłużej czyli cały rok. Za-
znaczył, że nie jest to nadzieja budowana 
na nikłej podstawie, ale na tym, że mamy 
realne instrumenty obrony – przede 
wszystkim szczepienia.

Minister Zdrowia zainaugurował 
rok szkolny w Wejherowie

WejheRoWo | Niestety pandemia zostawi w nas trwały ślad, mówił Minister Zdrowia podczas inauguracji roku szkolnego w Wejherowie.
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Przesyłkę z Oregonu Biblioteka otrzymała w piątek 27 
sierpnia br i nie była to zwykła paczka. Jej zawartość 
zdumiała pracowników. W kartoniku zapakowane były: 
oprawiony w ramkę dokument, fotografia ślubna i list od 
nadawcy przesyłki.
Sami zobaczcie, jaki list zawierała ta przesyłka z Ore-
gonu. Nadal nie dowierzamy, że to właśnie do naszej 
biblioteki dotarło takie cenne znalezisko. Na pewno zaj-
miemy się zgłębieniem jego historii. (PBP w Wejherowie)
Treść listu (przetłumaczona na j. polski) od nadawcy 
przesyłki:
Witam,
Moja matka odnalazła te fotografie na wyprzedaży 
majątku i mam nadzieję, że znajdą Państwo miejsce, aby 
je wyeksponować.
- Walter i Cathy

PaCzka z aMeryki
wejherowo | Paczkę z ameryki, z niezwykłą zawar-
tością, otrzymała Powiatowa biblioteka Publiczna 
w wejherowie. Pracownicy biblioteki nie mogli uwie-
rzyć, że to właśnie do nich skierował ją nadawca. 

fot. PBPW

OgłOszenie 149/2021/DB

ReklaMa 18/2021/Rl

Uroczyste ślubowanie 
nauczycieli w Starostwie 
Powiatowym

Na uroczystości zgromadzeni byli, oprócz 
nauczycieli, członkowie zarządu Starostwa Po-
wiatowego w Wejherowie: Gabriela Lisius, Jacek 
Thiel, Jolanta Król, Kazimierz Bistroń oraz Lu-
dwik Zegzuła.

Ślubowanie przez nauczycieli byłą pierwszą 
częścią uroczystości, gdzie każdy nauczyciel po 
wspólnym powtórzeniu roty ślubowania, odpo-
wiadał po wyczytaniu swojego imienia „Ślubu-
ję”. Następnie awansowani podpisali dokument 

z rotą ślubowania z potem otrzymywali z rąk 
starosty Gabrieli Lisius akty mianowania oraz 
czerwone róże.

 Nic nie zastąpi bezpośredniej relacji uczeń 
mistrz, gdzie można bezpośrednio nawiązać rela-
cję, kontakt i przekazywać wiedzę, wyjaśniać nie-
które dylematy. Mamy taki rok szkolny, znowuż 
trochę inny od poprzedniego. Wiem, że Państwo 
jesteście przygotowani, bo przecież wykonując 
zawód nauczyciela doskonale wiecie, że jest to nie 

tylko praca „od do”, jest to po prostu misja. Gratu-
luję Państwu, gratuluję żeście się zdecydowali na 
wybór zawodu nauczyciela że podjęliście to wy-
zwanie, idziecie zgodnie ze swoim powołaniem. 
Życzę dużo sukcesów tych osobistych ale i zawo-
dowych, no i przede wszystkim takiej normal-
ności , za którą wszyscy tęsknimy, uśmiechu na 
twarzy ucznia. Gratuluje, życzę przede wszystkim 
dużo, dużo zdrowia wszystkiego dobrego na ten 
cały nowy rok szkolny. - mówiła Gabriela Lisius.

PoWiat | Dnia 31 sierpnia grupa 19 nauczycieli otrzymała akty mianowania. Zdali oni egzamin przed 
Powiatową Komisją Egzaminacyjną w lipcu. Tym samym uzyskując awans zawodowy.

Burmistrz miasta rumi
ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy 
w Urzędzie Miasta Rumi: 

 1)     zastępca skarbnika w Referacie 
Planowania i Realizacji Budżetu 
w Wydziale Finansowo-Budżetowym 
w Urzędzie Miasta Rumi w pełnym 
wymiarze czasu pracy,

szczegółowa treść ogłoszenia o naborze 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
/www.bip.rumia.pl/”.

Rumia, 10.08.2021r.

OgłOszenie x/2021/DB
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3 września na polanie w parku miejskim rozbrzmiewać 
będą charakterystyczne dźwięki. W Wejherowie na 
początek wystąpią NZP / LUZBUKSE, Miejska Narra-
cja, Ceiberstein, WV, Rudxbwooy, Noniemoge, Forest, 
Format oraz PHMK.
Gwiazdą wieczoru będzie Hinol / Polska wersja, zespół, 
który powstał w 2012 roku z inicjatywy raperów Jana i Hi-
nola znany jest m.in. z takich utworów jak „Gdybyś stracił 
wszystko", „Kolejny pierwszy krok", „Nie potrzeba mi nic 
więcej" i „Dziś się czuję jak to zwierzę". Raperzy mają na 
swoim koncie dwa albumy studyjne „Powrót do przeszło-
ści" z 2013 roku oraz „Notabene" z 2016.
Wydarzenie organizowanie jest pod patronatem prezy-
denta miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Począ-
tek koncertów o godzinie 18:00, wstęp jest bezpłatny.

wejherowo hiP-hoP 
Fest już w najbliższy 
Piątek!
wejherowo | wejherowo po raz kolejny przywita mi-
łośników hip-hopu. w najbliższy piątek startuje wwo 
hip-hop Fest.

fot. FB Wilewsi Fotografia

Puszczanie baniek mydlanych to czarodziejski 
świat zabawy. Zachwyt w oczach dziecka nad 
unoszącymi się i mieniącymi wszystkimi ko-
lorami tęczy bańkami to radujący serce widok. 
Jeszcze większą radość sprawi dziecku możli-
wość samodzielnego ich tworzenia. Bańki my-
dlane dla dzieci to idealny pomysł na zabawę, 
aktywne spędzanie czasu i sposób na nudę.

Już w najbliższa niedzielę, 5 września o godzi-
nie 15:00 w wejherowskim parku Majkowskiego 
odbędzie się Festiwal Baniek Mydlanych. Bań-
kowe zabawy, dużo darmowego płynu, tysiące 
małych baniek, konkursy z nagrodami to tylko 
kilka ciekawych atrakcji, które organizatorzy 
przygotowali właśnie na ten wyjątkowy dzień. 
Wstęp jest bezpłatny.

To jednak nie wszystko, na Facebookowym 
wydarzeniu utworzonym przez organizatorów 
już dzisiaj można znaleźć konkurs, w którym do 
wygrania jest zestaw do wykonywania ogrom-
nych baniek. Zadanie, które należy wykonać 
szczegółowo opisane jest w informacjach.

Festiwal Baniek 
Mydlanych w Wejherowie

WejheRoWo | Festiwal Baniek Mydlanych to doskonała zabawa dla wszystkich, bez wyjątków, bez 
ograniczeń wiekowych. Taka okazja pojawi się w Wejherowie.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą 
Mszą Świętą w Kościele Rzymskokatolic-
kim pw. św. Augustyna Biskupa w Nadolu. 
Następnie wszyscy udali się do skansenu 
"Zagrody Gburskiej i Rybackiej", by wśród 
regionalnych, rękodzielniczych oraz ga-
stronomicznych stoisk świętować dalszą 
część tego dnia.
Podczas wydarzenia odbył się także 
Konkurs Wieńców Dożynkowych, w którym 
wzięło udział dziewięć sołectw z gminy 
Gniewino. Członkowie Komisji Konkurso-
wej przyznali I miejsce Sołectwu Perlino, II 
miejsce Sołectwu Rybno oraz III miejsce ex 
aequo - Sołectwo Lisewo i Bychowo.
Dalsza część uroczystości miała miejsce 
w kompleksie "Stolemowa Grota", gdzie 
wystąpiła Orkiestra Dęta z Gniewina, Duet 
Z&Z, kaszubski zespół "Zdzich Kapela" 
oraz zespół MITRA. Oprócz koncertów 
czas umilił gościom kabaret "Na Żarty".

dzień Chleba i Miodu Czyli dożynki w nadolu
nadole | w ostatnia niedzielę w nadolu nie zabrakło wrażeń. jak co roku odbył się dzień Chleba i Miodu, który cieszy 
się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców jak i turystów.

fot. UM Reda

Wnioski o dofinansowanie można już składać
Reda | Urząd Miasta w Redzie oznajmił, iż można składać wnioski o dotację w Programie „Czyste Powietrze”. Finansowany jest ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Program „Czyste Powietrze” jest głównie 
przeznaczony do wymiany tzw. „kopciu-
chów”. Celem inwestycji jest walka ze smo-
giem oraz poprawa efektywności energe-
tycznej budynków. Wnioski składać mogą 
zarówno właściciele lub współwłaściciele bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych, lub 
właściciele wydzielonych w ww. budynkach, 
lokali mieszkalnych z wyodrębnią księgą 
wieczystą. Osoby te mogą ubiegać się o dofi-
nansowanie nawet do 75% kosztów inwesty-
cji, maksymalnie do 37 tys. złotych. 

Szczegółowe informację nt. dofinansowa-

nia znajdują się w gminnym punkcie konsul-
tacyjno-informacyjnym Programu „Czyste 
Powietrze” w Urzędzie Miasta Reda, pokój 
nr 10 (parter). 

Można również skorzystać ze storn inter-
netowych dedykowanych do realizacji Pro-
gramu: 

WFOŚiGW w Gdańsku:  czystepowietrze.
gov.pl oraz https://wfos.gdansk.pl/czyste_
powietrze_icon i https://portalbeneficjenta.
wfos.gdansk.pl/

Urząd Miasta w Redzie: http://miasto.reda.
pl/czyste-powietrze/

Obchody tego wydarzenia tradycyjnie przybiorą formę inscenizowanych 
odczytów wybranych fragmentów utworu, które zinterpretują aktorzy-
amatorzy grupy teatralnej „Srebrna Nitka” w reżyserii dyrektorki biblioteki 
Eweliny Magdziarczyk-Plebanek. 

Sztuka Zapolskiej jest tragifarsą, czyli połączeniem elementów komedii 
z elementami tragedii. Główną bohaterką jest  Aniela Dulska. Postać obłud-
na, dwulicowa, fałszywa, chciwa, nie potrafiąca 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. 

Wejherowskie Narodowe Czytanie odbędzie się w dwóch lokalizacjach. 
Pierwsze o godzinie 12:00 na Placu Jakuba Wejhera pod pomnikiem, na-
stępnie ok. godziny 13:00 w Parku Cedron. W każdym miejscu będzie moż-
na zdobyć odcisk pamiątkowej pieczęci we własnym egzemplarzu lektury 
Narodowego Czytania oraz symboliczny przypinek. 

W razie niesprzyjających warunków pogodowych widowisko zostanie 
zrealizowane w całości na schodach przy Ratuszu Miejskim.  

Narodowe Czytanie, 
znamy miejsca 
tegorocznej odsłony
KultuRa | „Moralność Pani Dulskiej” zostanie odczytana 4 września 
na placu Jakuba Wejhera o godzinie 12:00. Wydarzenie to organizowane 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną będzie naprawdę interesujące. 
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Harcerskie lato
Reda | Lato się kończy, ale harcerze będą je bardzo miło wspominać.

Zrzeszający redzkich harcerzy szczep „Re-
aktywacja” obozował w tym roku w Siemia-
nach nad Jeziorakiem. Na obozie pod hasłem 
„Podróże na czasie” uczestnicy wykonywali 
ciekawe zadania związane z różnymi epokami 
historycznymi i żeglowali.

Zuchy z Harcerskiego Szczepu Leśnego 
Wampum Reda spędziły lato w bazie obo-
zowej w Potęgowie nad Jeziorem Czarnym. 
W kolonii zuchowej „Zaczarowany las” można 
było spotkać wiele elfów, trolli i wróżek. Było 
kino z popcornem, zorganizowano również 
wycieczkę do Faktorii Konia Trojańskiego 
w Oskowie, gdzie odbyła się musztra legionu 
rzymskiego i przejście przez Labirynt Mino-

taura. Pewnego dnia do dzieci przyjechały 
alpaki, które można było do woli przytulać. 
Oprócz tego, zuchy pływały pod żaglami oraz 
kąpały się w jeziorze i plażowały.

Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta w Re-
dzie drużyny harcerskie i starszoharcerskie 
z Harcerskiego Szczepu Leśnego Wampum 
Reda wyjechały na dwa tygodnie do Żywca. 
Program obfitował w górskie wędrówki oraz 
zwiedzanie okolic Beskidu Żywieckiego. 

- Uczestnicy odwiedzili między innymi Górę 
Żar, skąd rozpościerał się przepiękny widok 
na Kotlinę Żywiecką – mówi hm. Aleksandra 
Piotrowska, pełnomocnik Komendanta Huf-
ca ZHP Rumia ds. Gminy Miasto Reda - Nie 

zabrakło wędrówek z przewodnikiem po oko-
licznych szlakach i wycieczki do Wisły, gdzie 
wielką atrakcją był wjazd kolejką krzesełkową 
na skocznię w Wiśle-Malince. Odwiedziliśmy 
mini zoo i park w Żywcu, Aquapark w Andry-
chowie oraz Apilandię, czyli muzeum pszcze-
larstwa. 

Pozostały czas poświęcono na harcerskie 
gry, ogniska, zdobywanie stopni i sprawności 
harcerskich. 

- Serdeczne podziękowania należą się in-
struktorom i całej kadrze, która w tym roku, 
w ramach wolontariatu, zorganizowała cieka-
wy i bezpieczny wypoczynek dla dzieci i mło-
dzieży – dodaje Aleksandra Piotrowska.
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Jak informuje współorganizator festynu radny Mariusz 
Łupina festyn „Pożegnanie Lata” od kilku lat jest 
stałym punktem w osiedlowym kalendarzu imprez. Wy-
jątkiem był ubiegły rok, kiedy przez pandemię imprezy 
nie można było przeprowadzić.
- W tym roku pandemia trochę odpuściła i dzięki temu 
mogliśmy się wspólnie pobawić na świeżym powie-
trzu i trochę się pointegrować. Festyn organizujemy 
z myślą o dzieciach, którym kończą się wakacje i będą 
musiały pójść do szkoły, a że na festyn przychodzą 
dzieci z rodzicami, to impreza ma charakter rodzinny 
– mówi Mariusz Łupina dziękując władzom miasta za 
udzieloną pomoc.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników dmu-
chaną zjeżdżalnię i dmuchany zamek do skakania, 
przejażdżki konne, watę cukrową i popcorn, muzykę 
na żywo – DJ Darek, a także ognisko, które przygoto-
wał pan Wiesio z mieszkańcami. Można było również 
pograć w piłkę, a także skorzystać z placu zabaw 
i urządzeń fitness.

Festyn „Pożegnanie 
lata” na os. 
Fenikowskiego
wejherowo | w minioną sobotę na jakubowej 
Polanie mieszkańcy osiedla Fenikowskiego bawili się 
doskonale na festynie „Pożegnanie lata”.

Kolejny segment Centrum Samorządowego 
ukończono, ale prace trwają dalej
Szemud | Zakończone zostały prace konstrukcyjne obiektu, który w przyszłości ma zawierać w sobie najpotrzebniejsze urzędy dla mieszkańców. 
Wiechę uroczyście zawieszano w obecności  zaproszonych gości.

Centrum Samorządowe, które powstaje 
w Szemudzie ma łączyć w sobie wszystko, cze-
go potrzebują mieszkańcy, dzięki czemu zaosz-
czędzi się czas przy załatwianiu spraw. Pod jed-
nym dachem znajdzie się urząd gminy, gminny 
ośrodek pomocy społecznej oraz poczta i bank 

oraz inne instytucje. Będzie tu też przestrzeń 
kulturalna wraz z salą widowiskową dla 250 
osób, gdzie odbywać będą mogły się zajęcia ta-
neczne, wokalne i wiele innych imprez. 

 -To nowy standard w obsłudze petentów 
i pracy samorządu. Dzięki położeniu przy węź-

le Trasy Kaszubskiej to może być nowe cen-
trum konferencyjne w naszym województwie. 
Centrum Samorządowe ma być gotowe na wio-
snę przyszłego roku, a w nim główna siedziba 
biblioteki. W gminie Szemud sukcesywnie in-
westują też w jej filie.- mówił wójt Gminy Sze-
mud Ryszard Kalkowski. 

-Samorząd to jest serce lokalnych społecz-
ności. To samorządowcy tak naprawdę wiedzą 
i spotykają się na co dzień z potrzebami swoich 
mieszkańców. Takie Centrum Samorządowe to 
będzie miejscem właśnie, które da możliwość 
mieszkańcom bezpośredniego skorzystania 
w bardzo dobrych warunkach z wszystkich po-
trzeb, będzie również Centrum Kongresowe. 
Także takie inwestycje są bardzo ważne, one 
dają serce Gminom. - mówiła Magdalena Sro-
ka posłanka na sejm Rzeczpospolitej Polskiej. 

W marcu tego roku zakończono pierwszy etap 
budowy w części przeznaczonej dla służb mun-
durowych takich jak: remiza OSP, komisariat 
policji czy siedziba ratownictwa medycznego. 

- Pierwszy etap tego najważniejszego dzieła 
jest ukończony. Działamy dalej sprawnie. Naj-
lepiej na własne oczy zobaczyć jak ten budynek 
rośnie– zwraca uwagę wójt gminy Szemud.
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Alarmy bombowe 
w szkołach
PoWiat | Od rana straż pożarna i czytelnicy informowali nas o alar-
mach bombowych w szkołach na terenie powiatu wejherowskiego. 
Okazuje się, że sprawa dotyczy całego kraju.

W środę, 1 września uczniowie ruszyli na rozpoczęcie roku szkolnego. 
Po dotarciu na miejsce w wielu placówkach okazało się, że uroczystości 
muszą zostać wstrzymane. W związku z pojawieniem się na skrzynkach 
e-mailowych wiadomości, że w szkołach zostały podłożone ładunki wy-
buchowe policja wraz ze strażą pożarną prowadziły działania zabezpie-
czające i sprawdzające.

Alarmy ogłoszono w szkołach przy ulicach Budowlanych, Bukowej, 
Dworcowej i Kalwaryjskiej w Wejherowie. Otrzymaliśmy również wie-
lokrotne sygnały od czytelników o alarmach w Łęczycach, Częstkowie 
i Łebnie.

Jak informują ogólnopolskie media alarmy bombowe zostały ogłoszo-
ne na terenach szkół w całej Polsce.
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Ceynowy

Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego

wybitnego amerykanisty, literaturoznawcy, profesora UG,
 rektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2002-2008 

oraz byłego prezesa gdańskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze Współpracownikami

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

Wisława Szymborska

wyrazy głębokiego współczucia
składa

OgłOszenie 206/2021/DB

panU  

andrzejowi 
byCzkowskiemU

Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze Współpracownikami

"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień
nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami"

OgłOszenie x/2021/DB

składa

matki

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

Ogólnopolskie działania „Bezpieczna 
droga do szkoły” rozpoczynają się z po-
czątkiem każdego roku szkolnego. Poli-
cyjne patrole pojawiają się przy szkołach, 
aby pomóc najmłodszym bezpiecznie 
przejść przez jezdnię oraz tłumaczyć jak 
zachowywać się na drodze. Szczególnym 
nadzorem objęte zostaną pojazdy przewo-
żące dzieci i młodzież.

Istotnym elementem działań będą spo-
tkania organizowane z rodzicami i dzieć-
mi. Zajęcia z policjantami cieszą się du-
żym zainteresowaniem wśród dzieci, a to 

z kolei służy jeszcze lepszemu zapamięta-
niu podstawowych zasad dotyczących ich 
bezpieczeństwa.

Przypominamy kilka podstawowych za-
sad, których należy przestrzegać na drodze. 
Przypominamy również o zasadzie ograni-
czonego zaufania względem obcych:

-dziecko do 7 roku życia może korzystać 
z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 
10-letniej. W przypadku pozostawienia 
dziecka na drodze publicznej bez opieki, 
rodzica lub osoby odpowiedzialnej grozi 
kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł.,

-elementem zwiększającym bezpieczeń-
stwo na drodze, są elementy odblaskowe,

-rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły 
powinni pamiętać o obowiązku przewo-
żenia ich w fotelikach ochronnych lub 
specjalnych siedziskach,

-rodzice powinni pokazać dziecku naj-
bezpieczniejszą drogę z domu do szkoły 
i ze szkoły do domu,

-idąc z dzieckiem i trzymając je za rękę 
pamiętajmy o tym, że to osoba dorosła 
powinna iść od strony ulicy.

W przypadku starszej młodzieży przy-
pominamy kilka zasad dotyczących ko-
rzystania z hulajnóg:

- 10- 18 lat – karta rowerowa lub prawo 
jazdy kat. AM, A1, B1, T

- powyżej 18 lat – bez uprawnień,
- zakaz poruszania się dziecka w wieku 

do 10 lat na drodze,
- korzystanie z dróg dla rowerów lub pa-

sów ruchu dla rowerów,
- w przypadku ich braku: Jezdnia – obo-

wiązkowo, gdy ruch pojazdów odbywa się 
po niej z dozwoloną prędkością nie więk-
szą niż 30 km/h oraz brakuje drogi dla ro-
werów lub pasa ruchu dla rowerów,

- chodnik lub droga dla pieszych – do-
zwolone, gdy brakuje drogi dla rowerów 
lub pasa ruchu dla rowerów.

Zabrania się:
-kierowania w stanie nietrzeźwości, cią-

gnięcia lub holowania innego pojazdu,
-przewożenia innej osoby, zwierzęcia 

lub ładunku,
-jazdy bez trzymania co najmniej jednej 

ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach 
lub podnóżkach,

-czepiania się pojazdów,
-jazdy po jezdni obok innego uczestnika 

ruchu,
-ciągnięcia za pojazdem kierującego hu-

lajnogą elektryczną lub UTO
Zachowanie wobec pieszych:
-na chodniku oraz drodze dla pieszych 

jest obowiązek ustępowania pierwszeń-
stwa pieszemu oraz nieutrudniania jego 
ruchu,

-kierujący pojazdem zbliżając się do 
przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

-zachować szczególną ostrożność,
-zmniejszyć prędkość tak, aby nie nara-

zić na niebezpieczeństwo pieszego, ustąpić 
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu 
się na tym przejściu albo wchodzącemu 
na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają rów-
nież pieszego z obowiązku zachowania 
szczególnej ostrożności podczas wcho-
dzenia i przechodzenia przez jezdnię 
lub torowisko.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest 
zakaz korzystania z telefonu lub inne-
go urządzenia elektronicznego podczas 
wchodzenia lub przechodzenia przez 
jezdnię lub torowisko– w sposób, który 
prowadzi do ograniczenia możliwości ob-
serwacji jezdni, torowiska lub przejścia.

Bezpieczna droga do szkoły
WejheRoWo | Już wczoraj można było zobaczyć policyjne 
patrole w rejonach szkół. To akcja, której celem jest dbanie 
o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży idącej do szkoły. 
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Rocznik opisuje najważniejsze wyda-
rzenia kulturalne, które odbywały się 
w Wejherowie w ubiegłym roku. Stanowi 
wspólną publikację Filharmonii Kaszub-
skiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko – Pomorskiej, Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Frydery-
ka Chopina oraz Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. A. Majkowskiego. Te cztery 
instytucje kultury mające swoje siedziby 
w Wejherowie, podpisały w 2014 r. po-
rozumienie o współpracy, a jednym z jej 
efektów jest współwydawanie Wejherow-

skiego Rocznika Kulturalnego.
- Chciałbym podziękować wszystkim 

osobom zaangażowanym w kolejne wy-
danie Wejherowskiego Rocznika Kultu-
ralnego – powiedział Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Koronawirus, który tak nas zaskoczył 
i który tak bardzo zmienił nasze życie, nie 
zniszczył naszej wejherowskiej kultury. 
Przeniosła się ona w inną przestrzeń – 
przestrzeń wirtualną. Jest to zasługą ludzi, 
którzy są zaangażowani w tworzenie kul-
tury. Dziękuję Wam za piękną współpracę, 

za otwartość i kreatywność. W 2020 roku 
spotykaliśmy się bardzo rzadko i okazało 
się, jak bardzo tęsknimy za kulturą, jak 
ważna jest ona w naszym życiu i jak waż-
ne są instytucje, które tę kulturę tworzą 
i przekazują.

2020 rok – nowe oblicze kultury
Jak podkreślali  dyrektorzy placówek, 

rok 2020 był czasem niezwykłym, przyno-
szącym nowe wyzwania.

- Pandemia to ogromna cena, ale na-
uczyła nas spojrzenia indywidualnie 
na każdego – mówi Jolanta Rożyńska, 

dyrektor Filharmonii Kaszubskiej. – Nie 
udało się zorganizować wielu koncertów, 
wydarzeń, ale szybko przeszliśmy na ko-
munikację wizualną i to nie tylko inter-
netową, ale i wystaw w plenerze. Zaistnia-
ło nowe zjawisko – wystaw przez szybę 
w Filharmonii. Zamieniliśmy jedną z sal 
w studio filmowe i wiele naszych działań 
przeniosło się ścieżkę online.

Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
podkreśla, że książka stała się podczas 
pandemii naszym największym przy-
jacielem, który sprawdza się w każdym 
czasie. – Mimo ograniczeń udało się nam 
zrealizować wiele wydarzeń i projektów, 
nawet takich, które wydawały się nie-
możliwe do zrealizowania w formie zdal-
nej – np. projekt skierowany do młodzie-
ży „Smart_Lektury”, którego owocem jest 
mobilna gra miejska.

Przed ogromnym wyzwaniem stanęła 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. Fryderyka Chopina.

- Nowa rzeczywistość przyniosła trud-
ne zadanie - jak uczyć dzieci – zwłaszcza 
te, które rozpoczynają dopiero przygodę 
z muzyką - nauki gry na instrumencie, jak 
prowadzić lekcje orkiestry, chóru i zespo-
łów kameralnych wymagających idealnej 
synchronizacji dźwięku – mówi Dorota 
Muża-Szlas, dyrektor Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Cho-
pina. – Jednak udało się zrealizować naukę  
w systemie zdalnym, choć było to ogrom-
ne wyzwanie. Wszystko dzięki uporowi, 
fantazji i zaangażowaniu nauczycieli.

Jak mówi Tomasz Fopke, dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko – Pomorskiej, także muzeum 
musiało przekierunkować „impet twór-
czy” w kierunku pracy przy zbiorach 
oraz tworzenia i przekazywania treści 
przez Internet w dużo większym niż 
wcześniej wymiarze. 

Na kartach tej Wejherowskiego Roczni-
ka Kulturalnego 2020, znajdują się arty-
kuły, relacje i zdjęcia z wydarzeń, które 
odbywały się w 2020 roku oraz wywiady 
z artystami. Prezentowane są również 
osoby, które miały swój wkład w rozwój 
kultury. W roczniku zamieszczona zo-
stała także wkładka ze zdjęciami, a tak-
że kalendarium, w którym szczegółowo 
zostały wymienione wydarzenia oraz in-
deks nazwisk.

Wydawcą siódmego numeru Wejhe-
rowskiego Rocznika Kulturalnego jest 
Filharmonia Kaszubska, redaktorem na-
czelnym – Adam Szulc, a redaktorami: 
Iwona Block, Beata Felczykowska, Adam 
Szulc, Zuzanna Szwedek-Kwiecińska 
i Agata Grenwald.  Rysunki wykonał To-
masz Mering.

Jest już Wejherowski Rocznik 
Kulturalny 2020 WejheRoWo | W Filharmonii Kaszubskiej odbyła się promo-

cja siódmej odsłony Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego – 
wspólnego dzieła wejherowskich instytucji kultury.
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Od początku września szczepienia będą 
mogły być realizowane m. in. w trybie mo-
bilnym na terenie placówek oświatowych. 
W Wejherowie, we współpracy ze Szpi-
talami Pomorskimi, zostanie utworzony 
także mobilny punkt szczepień. Rodzice, 
którzy wyrażą chęć zaszczepienia swoich 
dzieci, mogą zgłaszać taką wolę wycho-
wawcom klasy, a następnie po zebraniu 

deklaracji, na terenie danej szkoły te 
dzieci będą mogły być zaszczepione. 
Punkty szczepień zapewnią m.in.: obec-
ność lekarza podczas kwalifikacji 
do szczepienia dziecka, przygotowanie 
kadry zespołu szczepiącego oraz utyliza-
cję odpadów medycznych, jeśli szczepie-
nie będzie realizowane na terenie szkoły.
- W kwietniu, w bardzo szybkim tem-
pie, wspólnie ze Szpitalami Pomorskimi, 
podjęliśmy działania, aby uruchomić 
punkt szczepień powszechnych przeciwko 
Covid-19 – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. - Miasto 
udostępniło na ten cel halę sportową przy 
Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie 
oraz zapewniło kadrze medycznej i oso-
bom szczepionym odpowiednie warunki 
m.in. poprzez ustawienie estetycznych 
boksów, zmywalnej nawierzchni, szkoła 
udostępniła m.in. pomieszczenia sanitarne, 
lodówki, komputery i inny sprzęt. Szpitale 
Pomorskie natomiast udostępniły kadrę 
medyczną, system rejestracji na szczepie-
nia, logistykę zaopatrzenia i szczepionki. 
Do współpracy włączyli się też żołnie-
rze Marynarki Wojennej, Wojsk Obrony 
Terytorialnej i Straż Miejska. Przez cztery 
miesiące w punkcie podano 35 tys. dawek 
szczepionki. Ten punkt był bardzo ważny 
dla mieszkańców i jak sądzę, wszyscy, któ-
rzy chcieli się zaszczepić, mieli taką okazję.

Punkt szCzePień Przy „óseMCe” 
zakońCzył działalność
wejherowo | 31 sierpnia zakończył funkcjonowanie punkt szczepień powszechnych 
Covid-19 działający w hali sportowej sP nr 8 przy ul. nanickiej w wejherowie. od końca 
kwietnia do końca sierpnia podano tu pacjentom 35 tysięcy dawek. 

fot. UM Wejherowo
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Festiwal ArteFonie w Wejherowie
WejheRoWo | W dniach od 3 do 5 września br. odbędzie się w Wejherowie Festiwal ArteFonie. To nowy 
festiwal na muzycznej mapie Pomorza. Jego organizatorem i pomysłodawcą jest  Art\\'nVoices - oktet wo-
kalny, który zdobył uznanie w Polsce i za granicą, laureat Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2021 
w kategorii Album Roku – Muzyka Współczesna. 

Z okazji 10-lecia działalności Art’n’Voices zapra-
sza na pierwszy Festiwal ArteFonie, łączący różne 
gatunki kultury wysokiej i prezentujący dokonania 
artystów młodego pokolenia, na którym będzie 
można usłyszeć zarówno muzykę kameralną, chó-
ralną, organową, improwizowaną jak i folkową czy 
jazzową.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w Wejherowie 
w pierwszy weekend września, na który zaplanowa-
ne są trzy różne koncerty. Rozpoczyna się on 3 wrze-
śnia o godz. 20 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej i otwiera go koncert jazzowy 
związany z projektem „Cassubia” Jakuba Klemensie-
wicza i Dominika Kisiela, który powstał dzięki in-
spiracji pieśniami ludowego artysty z Jastarni - Ma-
riana Selina.

Sobotni wieczór 4 września zostanie wypełniony 
muzyką kameralną i organową w przestrzeni Ko-
ścioła NMP Królowej Polski, gdzie o godz. 19.30 
wystąpią artyści Maria Perucka – skrzypce oraz Ro-
man Perucki – organy. Festiwal zakończy się w nie-
dzielę 5 września godz. 19 Koncertem jubileuszo-
wym „Art’n’Voices – 10 lat na scenie” w Kościele 
pw. Chrystusa Króla. Podczas tego wieczoru Zespół 
wykona wybrane przez siebie utwory, prezentujące 
przekrój repertuarowy, w szczególności utwory pol-
skich, współczesnych kompozytorów, które zostały 
zarejestrowane na płycie „Midnight Stories”.

Ważnym wydarzeniem Festiwalu ArteFonie jest 
konkurs kompozytorski, którego laureat zostanie na-
grodzony podczas koncertu jubileuszowego Art’n’Vo-
ices. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
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Nekrologi
Kondolencje

Zamów!
d.bieszke@expressy.pl

660 731 138

W ramach akcji „KLIMATycznie 
w Wejherowie” będziemy zachęcać do 
zmiany nawyków na bardziej ekologicz-
ne np. poprzez zbiórkę pustych doniczek 
ogrodowych z tworzyw sztucznych po 
sadzonkach w punkcie PSZOK. Ponad-
to na cmentarzu  komunalnym przy ul. 
Roszczynialskiego zostanie wydzielona 
półka, na której będzie można odstawić 
znicz do ponownego wykorzystania. 
Chętni mieszkańcy będą mogli otrzymać 
sadzonki drzew i krzewów do posadze-
nia na swoich posesjach. Miesiąc będzie 
obfitował w inne ciekawe wydarzenia 
m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci pro-
wadzone przez Dział Edukacji Przyrod-
niczej WZNK, Nadleśnictwo Wejherowo, 
Wejherowskie Centrum Kultury, Zakład 
Usług Komunalnych sp. z o. o. i Miej-
ski Zakład Komunikacji sp. z o. o. oraz 
Bibliotekę Miejską. Będziemy zachęcać 
do korzystania z komunikacji miejskiej  
w ramach Dnia bez Samochodu. Zwień-
czeniem będzie coroczna akcja „Sprzą-
tanie Świata” -17 września. Szczegóły 
podajemy w harmonogramie. Działania 
w Wejherowie są elementem akcji eko-
logicznych prowadzonych w całej metro-
polii nad Zatoką Gdańską.

- W dzisiejszych czasach ekologia prze-
staje już być niszowym tematem, coraz 
więcej osób uświadamia sobie, że mu-
simy zmierzyć się z wieloma problema-
mi, zagrażającymi naszej planecie, które 
będą wymagały od nas wypracowania 
w społeczeństwie odpowiedzialnych po-
staw ekologicznych i nie są to puste slo-
gany – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju mia-
sta - Dlatego od kilku lat wszelkie inicja-
tywy podejmowane w naszym mieście są 
niezwykle ważnym katalizatorem zmian 
proekologicznych, gdyż przynoszą ko-
rzyści nie tylko dla środowiska, ale też 
poprawiają jakość życia mieszkańców. 
Mając na uwadze, że zmiany należy roz-
poczynać od siebie, już przed pandemią 
zrezygnowaliśmy w urzędzie z zakupu 
wszelkich napojów w pojemnikach pla-
stikowych. Zachęcamy do zmiany na-
wyków na bardziej ekologiczne oraz do 
aktywnego udziału w wydarzeniach or-
ganizowanych przez miasto!  

 Harmonogram wydarzeń „KLIMA-
Tycznie w Wejherowie”

2 - 16 września – konkurs plastyczny 
dla dzieci ”Bezpiecznie i zdrowo dzięki 
zrównoważonej mobilności” – zgłosze-

nia: WCK 
2 – 20 września - „Kwitnące drze-

wa i krzewy dla Wejherowa” – składa-
nie wniosków do UM w Wejherowie, 
tel. 58 677 71 06

7 września – Projekt edukacyjny „Rok 
w przyrodzie” – warsztaty dla dzieci 
i młodzieży; zgłoszenia: Biblioteka Miej-
ska w Wejherowie

10 września – godz. 10.00 spacer z le-
śnikiem, zgłoszenia: wejherowo@gdansk.
lasy.gov.pl, 58 672 98 06 (Nadleśnictwo 
Wejherowo)

11 września godz. 17 – NOC NIE-
TOPERZY– prelekcja i zajęcia w OEPL 
Muza, zgłoszenia: malgorzata.hoppe@
gdansk.lasy.gov.pl, 58 672 98 06 (Nadle-
śnictwo Wejherowo)

13 września, godz. 9:00 – „Bezpieczne 
dokarmianie ptaków wolno żyjących”– 
zapisy otwarte do 9 września: dep@wznk.
pl, tel. 668 686 490 (WZNK Dział Eduka-

cji Przyrodniczej) 
14 września – spektakl ekologiczny 

„Dusza Lasu” dla szkół w Filharmonii 
Kaszubskiej (UM Wejherowo)

16 – 22 września – Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu (ETZT)

16 września, godz. 12:00 – zajęcia two-
rzenia „JEŻOSTREFY” w Parku Miej-
skim, zgłoszenia na: dep@wznk.pl, tel. 
668 686 490 do 13 września (WZNK 
Dział Edukacji Przyrodniczej) 

17 września – warsztaty artystyczno-
ekologiczne: „Jak przekształcić surowce 
wtórne w dzieło sztuki?” (WCK)

17 - 19 września – Akcja „Sprzątanie 
Świata” 

20 września - 11 października, wystawa 
pokonkursowa w Foyer Filharmonii Ka-
szubskiej (WCK)

20 - 25 września – zbieranie niepotrzeb-
nych doniczek ogrodowych w PSZOK 
(ZUK – PSZOK)

22 września – „Dzień Bez Samochodu” 
(MZK Wejherowo)

23 września godz. 9:00 prelekcja „Dzia-
łania na rzecz dobrego klimatu w naszej 
małej ojczyźnie”; zapisy otwarte: dep@
wznk.pl, tel. 668 686 490 do 21 września

24 września 12:00 – zajęcia tworzenia 
„JEŻOSTREFY” w Parku Miejskim, zgło-
szenia na: dep@wznk.pl, tel. 668 686 490 
do 13 września (WZNK Dział Edukacji 
Przyrodniczej) 

27 września 10:00 – warsztaty eduka-
cyjne „O pracy leśnika/ Ochrona owadów 
zapylających wraz z warsztatami wyrobu 
świeczek z naturalnego wosku” – zajęcia 
w grupach dla dzieci, zgłoszenia: izabela.
pleskot@gdansk.lasy.gov.pl, 58 672 98 06 

28 września 12:00 – zajęcia tworzenia 
„JEŻOSTREFY” w ogrodzie Nadleśnic-
twa Wejherowo ul. Sobieskiego 247, 
zgłoszenia: dep@wznk.pl, tel. 668 686 
490 do 13 września

KLIMATycznie w Wejherowie
PoWiat | Drugie życie zniczy i doniczek, czyli znicze i doniczki do ponownego wykorzystania, przekazywanie sadzonek drzew i krzewów dla mieszkań-
ców, akcja sprzątania świata i zajęcia ekologiczne,  to tylko niektóre z wydarzeń, które odbędą się w ramach cyklu „KLIMATycznie w Wejherowie”. Celem 
akcji ekologicznych trwających przez cały wrzesień będzie zachęcenie mieszkańców do zwrócenia uwagi na ochronę środowiska.
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Obiekt ten obejmuje ponad 140 miejsc parkingowych, 
w tym 9 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawno-
ściami, dodatkowym autem jest działająca już zatoka 
autobusowa przylegająca do parkingu. W przyszłości 
możliwe będzie przejście z parkingu na pobliską stację 
olejową Rumia Janowo. 
Jesienią na obiekcie pojawią się drzewa, krzewy, trawy 
i byliny. 
Inwestycja została zrealizowana w ramach budowy 
węzła integracyjnego w Janowie. Prace postępują 
zgodnie z harmonogramem. 

nowy Parking w ruMi 
już otwarty
ruMia | wraz z dniem 30 sierpnia do użytku został od-
dany nowy parking między ulicami gdańską, obrońców 
westerplatte oraz kolejową w rumi. 

fot. UM Rumia

ReklaMa U/2021/PR

Zakończyli wakacje zawodowymi awansami
Rumia | Wakacje przeważnie kojarzą się z odpoczynkiem od nauki i codziennych obowiązków, tymczasem nauczyciele często wykorzystują ten czas, 
by uzyskać zawodowy awans.

W Rumi odpowiedni staż pracy i zdany 
egzamin umożliwiły jedenastu pedagogom 
wspięcie się na kolejny szczebel kariery. 
Od minionego poniedziałku (30 sierpnia) 
mogą się oni oficjalnie pochwalić tytułem 
nauczyciela mianowanego.

Uroczyste ślubowanie odbyło się na te-
renie Miejskiego Domu Kultury w Rumi 
w obecności przedstawicieli urzędu mia-
sta, na czele z wiceburmistrzem Piotrem 
Wittbrodtem. Akty mianowania otrzyma-
li: Martyna Mischk (przedszkole „Bajka”), 
Natalia Pol (przedszkole „Pod Topolą”), 
Katarzyna Sławianowska (przedszkole 
„Pod Topolą”), Anita Zamachowska-Dol-
na (Szkoła Podstawowa nr 1), Anna Drza-
zga (Szkoła Podstawowa nr 6), Agnieszka 
Kaczmarczyk (Szkoła Podstawowa nr 6), 
Katarzyna Marzejon-Posańska (Szko-

ła Podstawowa nr 6), Dawid Kasprzyk 
(Szkoła Podstawowa nr 10), Marta Bar-
toszewska (Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych), Joanna Cylke (Zespół Szkół Ogól-
nokształcących) i Paulina Osak (Zespół 
Szkół Ogólnokształcących).

- Wszystkim nauczycielom serdecznie 
gratuluję. Bardzo się cieszę, że w tym trud-
nym czasie zdecydowali się podnieść swo-
je kwalifikacje zawodowe. Życzę im wielu 
sukcesów, wytrwałości i niesłabnącego 
zaangażowania w pracę - powiedział Piotr 
Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi.

O awans na nauczyciela mianowane-
go można się starać po przepracowaniu 
dwóch lat jako nauczyciel kontraktowy. 
Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 
lata i 9 miesięcy, lecz może zostać przedłu-
żony, jeśli podczas jego realizacji nauczyciel 

będzie nieobecny w pracy m.in. z powodu 
korzystania z uprawnień rodzicielskich. 

Mianowanie jest odrębną od umowy o pra-
cę podstawą nawiązania stosunku pracy, 

która przede wszystkim gwarantuje więk-
szą stabilność zatrudnienia.

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź 
na Bieżąco
z
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Strażak z Gościcina uzyskał dobry wynik 
czasowy na międzynarodowych zawodach To-
ughest Firefighter Challenge Szczecin.

Tegoroczna 10-ta już edycja dla najtward-
szych strażaków odbyła się w ostatni piątek 
przy Kołobrzeskim Molo. Do 5-ciu morder-
czych zadań, które należało wykonać na pla-
żowym placu bojowym zaliczało się wnoszenie 
sprzętu na wysokość 12 metrowej wieży, wycią-
ganie pakietu 19 kilogramów węży zwiniętych 
w krąg przy użyciu liny, symulacja wyważania 
drzwi, bieg z wężem oraz ratowanie ofiary czyli 
przeciąganie 80 kilogramowego manekina na 
odległość 30 metrów. Za niestosowanie się do 

ustalonych zasad organizatorzy naliczali kary 
w postaci dodatkowych sekund. Marcin Koło-
dziejski z Gościcina zakończył indywidualny 
test z czasem 4 minut i 25 sekund, był to jego 
debiut.

Z wyniku jestem bardzo zadowolony. Jak na 
pierwszy start w dodatku na piasku i bez jakiś 
specjalnych przygotowań to dla mnie dobry 
czas. Teraz pojawiła się jeszcze większa moty-
wacja do trenowania i w przyszłym roku wrócę 
ponownie rywalizować z najlepszymi. Dzię-
kuję wszystkim za kibicowanie i duże wspar-
cie. - mówi w rozmowie z gwe24.pl 24-letni 
zawodnik. 

Marcin na co dzień zawodowo pracuje w jed-
nostce Zakładowej Straży Pożarnej Stoczni 
Crist S.A. w Gdyni, jest także Ratownikiem 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, chętnie 
oddaje krew, należy do Pomorskiej Grupy Po-
szukiwawczo - Ratowniczej „Gryf ” oraz pełni 
czynną służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gościcinie. Swoją pracę na rzecz pomocy 
innym wykonuje z pasją i wielkim zaangażo-
waniem.

Strażak z Gościcina na 
międzynarodowych 
zawodach w Kołobrzegu

GośCiCino | Ochotnik w biegu, to pod taką nazwą użytkownika obserwuje Marcina Kołodziejskiego 
na Instagramie szerokie grono zainteresowanych.
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Lokalne podtopienia to częste problemy 
podczas pojawiania się intensywnych 
opadów deszczu, z którymi borykają 
się mieszkańcy i udzielający im pomocy 
strażacy na terenie małego trójmiasta ka-
szubskiego. Już o godzinie 08:07 zostali 
zadysponowani do wypompowania wody 
z zalanej ulicy Szkutników w Wejherowie.
Następnie o godzinie 13:23 wezwanie do-

tyczyło również zalanej ulicy Jęczmiennej 
w Rumi. Po 30 minutach drugi zastęp 
także został zadysponowany do pomocy 
działającym strażakom na terenie Rumi 
i Redy przy podtopieniach na ulicy Obwo-
dowej, Spółdzielczej i Malinowej. 
Około godziny 17:00 zastęp GBA 
559[G]66 po raz trzeci już w dniu 31 

sierpnia wyjechał do wypompowa-
nia wody z zalanej piwnicy w jednym 
z budynków wielorodzinnych na ulicy 
Bukowej w Wejherowie. W tym samym 
czasie drugi GLBA 559[G]69 udał się tym 
razem do wypadku na ulicy Kwiatowej 
w Wejherowie i było to również jego 
kolejne wezwanie. 

lokalne PodtoPienia PodCzas intensywnyCh 
oPadów deszCzu
wejherowo | wtorkowa praca ochotniczej straży Pożarnej z wejherowa wymagała wielkiego wysiłku, ponieważ silne opa-
dy deszczu powodowały, że zgłoszenia otrzymywali co kilka godzin.Policji w wejherowie. sprawa tego tragicznego zdarzenia 
zostanie dokładnie wyjaśniona.  

O północy dyżurny otrzymał zgłoszenie o wypadku 
drogowym, do którego doszło w Nadolu, na miejsce 
skierowano policjantów ruchu drogowego, którzy za-
bezpieczyli dokumentację fotograficzną. Ze wstępnych 
ustaleń wynikło, że kierujący samochodem volkswagen 
jadąc w kierunku Brzyna stracił panowanie nad pojazdem, 
zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. W wyniku tego 
zdarzenia 19-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu. 
W policyjnych działaniach brał udział biegły z zakresu 
rekonstrukcji wypadków drogowych, a czynności na miej-
scu zdarzenia nadzorował prokurator. 
Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostroż-
ności i rozwagi na drodze. Mniejsza prędkość i użycie 
wyobraź daję większe bezpieczeństwo wszystkim użyt-
kownikom dróg. 

śMiertelny wyPadek 
w nadolu, PrzyCzyny 
zdarzenia są wyjaśniane
nadole | w poniedziałek, 30 sierpnia, w nocy doszło 
do wypadku drogowego, w wyniku którego kierują-
cy pojazdem poniósł śmierć w miejscowości nadole. 
sprawę wypadku badają policjanci wydziału docho-
dzeniowo – śledczego komendy Powiatowej Policji 
w wejherowie. sprawa tego tragicznego zdarzenia 
zostanie dokładnie wyjaśniona.  
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Nietrzeźwy kierowca 
sprawcą wypadku na 
ul. Kwiatowej
WejheRoWo | W poniedziałek 30 sierpnia przed godziną 17:00 
doszło do groźnego zderzenia dwóch osobówek na ulicy Kwiatowej 
w Wejherowie.

Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło dokładnie o godzinie 16:59. 
Dwa samochody osobowe marki Opel i Toyota zderzyły się na wyso-
kości tunelu na ulicy Kwiatowej. Jadący od strony krajowej szóstki kie-
rowca Toyoty zjechał na przeciwległy pas ruchu uderzając w zjeżdżają-
cą w dół tunelu kobietę. Policja sprawdziła trzeźwość biorących udział 
w zdarzeniu kierowców. Jak się okazało sprawca wypadku miał ponad 
1,5 promila alkoholu w organizmie.

Kierująca Oplem kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona 
do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracowała straż pożarna, policja, 
prokurator oraz zespół ratownictwa medycznego. Ruch pod tunelem 
przez długi czas był zablokowany. Usuwanie skutków wypadku trwało 
około 3 godzin.



www.gwe24.pl/sport Piątek, 3 września 202114

Fundacja Marcina Gortata ponownie zorganizuje w tym roku swój naj-
bardziej znany i wyczekiwany projekt - Marcin Gortat Camp. Jest to idea co-
rocznych spotkań i treningów, odbywających się w Polsce, z dziećmi w prze-
dziale wiekowym 9-13 lat. Pierwszy Camp odbył się w roku 2008 w Łodzi, 
ale już rok później zajęcia odbyły się w siedmiu polskich miastach.

Marcin Gortat wymyślił Campy jako formę podziękowania społeczeń-
stwu, oraz spłatę długu jaki zaciągnął wśród ludzi, którzy gdy sam był mło-
dym człowiekiem, wielokrotnie w różnych sytuacjach wyciągali do niego 
swoją pomocną dłoń. Dziś Gortat co roku poświęca swoje wakacje, na 
spotkania z najmłodszymi by samemu pomóc i wskazać właściwy kierunek 
rozwoju. Oczywiście wzorem są Campy organizowane przez NBA Cares 
i największe gwiazdy najlepszej koszykarskiej ligi świata.

Uczestnicy otrzymają możliwość podnoszenia swoich umiejętności z naj-
lepszymi koszykarzami w kraju, a także możliwość sprawdzenia się z in-
nymi rówieśnikami z całej Polski. Impreza co roku cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem, a hala MOSiR wypełnia się po brzegi. Wydarzenie roz-
pocznie się 5 września i będzie trwało od godziny 10:00 do 13:00.

C.M.
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Marcin Gortat Camp 
ponownie w Rumi!
KoSzyKóWKa | Po raz kolejny zostanie przeprowadzony kilku-
godzinny trening dla młodych adeptów koszykówki. Jest to świetna 
okazja do podszlifowania swoich umiejętności sportowych. 

Szczypiorniści Tytanów Wejherowo 
rozpoczęli już okres przygotowaw-
czy. Za sobą mają towarzyski turniej 
rozegrany w Wejherowie. Do grodu 
Wejhera swoją przedsezonową formę 
przyjechali sprawdzić Wybrzeże 
Gdańsk oraz KPR Elbląg. 
- W pierwszym meczu wygraliśmy 
gładko 36:20 z młodym zespołem 
z Gdańska. Natomiast drugie spotkanie 
to już bardzo wyrównana gra z zespołem 
z Elbląga. Meczyk ostatecznie zakończył 
się remisem 24:24. Trenerzy zdecydowali 
o serii rzutów karnych, które wygrali go-
ście 7:6 – poinformował zespół Tytanów.
Przed wejherowskim zespołem kolejny 
turniej. Tym razem nasi szczypiorniści 
udadzą się do Koszalina. XIII Memoriał 
Bartosza Bigdy, Filipa Potocznika i Ma-

riusza Wnuka odbędzie się 4 i 5 wrze-
śnia w hali ZOS Gwardia. W rozgryw-
kach – oprócz Tytanów i gospodarzy 
– wezmą udział WKS Grunwald Poznań, 
KPR Gryfino, SPR GKS Autoinwest 
Żukowo i SMS ZPRP Kwidzyn.
Wejherowianie zmagania rozpoczną 
od spotkania z Gwardią Koszalin. Co 
ciekawe z tym rywalem Tytani zmierzą 
się także na inaugurację I ligi w sezo-
nie 2021/2022. Warto tutaj wyjaśnić, że 
wejherowski zespół chociaż w ubie-
głym sezonie zajął ostatnie miejsce 
w tabeli, to nadal będzie występował 
w I lidze, ale inaczej zorganizowanej. 
Związek Piłki Ręcznej w Polsce posta-
nowił powołać do życia I Ligę Central-
ną. Występować w niej będą zespoły 
z miejsc 1-4 i 1-3 czterech grup I ligi 

mężczyzn ubiegłego sezonu. Z kolei 
w trzecim poziomie rozgrywek wystę-
pować będą kluby, które w poprzednim 
sezonie grały w I i II lidze. Będą to 
regionalne cztery grupy I ligi. Tytani  
trafili do grupy A. Rozgrywki rozpocz-
ną się w weekend 18 i 19 września. 
Z ławki trenerskiej wejherowski zespół 
poprowadzi współzałożyciel klubu i były 
zawodnik Tytanów – Robert Wicon. 
Asystować mu będą Remigiusz Sałata 
oraz Paweł Pażdziocha.
Wicon postanowił zakończyć n karierę 
zawodniczą i jak sam podkreśla chce 
w 100 proc.  skupić się na obowiąz-
kach trenerskich. Na stanowisku 
pierwszego trenera zastąpił Piotra 
Rembowicza, z którym Tytani wywal-
czyli awans do I ligi. 

na inauguraCję z gwardią koszalin. zesPół 
tytanów wejherowo PoProwadzi robert wiCon
Piłka ręCzna | ksPr gwardia koszalin będzie pierwszym rywalem tytanów wejherowo w nowym sezonie 2021/2022 
i ligi piłki ręcznej. Co ciekawe wejherowski zespół z ławki trenerskiej poprowadzi współzałożyciel klubu i były wielolet-
ni zawodnik tytanów – robert wicon.

Zawody zostały podzielone na dwa dni. 
W sobotę odbyły się NPC Worldwide Ms. 
& Mr. Poland (R) czyli zmagania regional-
ne NPC Worldwide International Regional 
Qualifier Contest, natomiast w niedzielę 
miały miejsce NPC Worldwide Poland 
Grand Prix PRO Qualifier (PQ) zawody, 
w których rozdawane są karty IFBB PRO 
LEAGUE. Przed rozpoczęciem startów 
trwały także weryfikacje zawodników.

Już pierwszego dnia zmagań trenująca 
na co dzień w Wejherowskim Klubie Kul-
turystycznym i Sportów Siłowych Apollo 
sportsmenka doskonale zaprezentowała 
swoje umiejętności i sięgnęła po dwa me-
dale, złoto w kategorii „Figure Novice” 
i srebro w „Figure Open”. W niedzielę 
również pokazała na co ją stać zdobywa-
jąc srebro w kategorii „PQ Figure novice” 
oraz brąz w „Figure PQ”.

Przygotowania do startów rozpoczęły 
się w listopadzie ubiegłego roku, zawod-
niczka Figure włożyła w nie wiele pracy, 
wysiłku i serca. 

Przygotowując się do zawodów sylwetko-
wych całe życie musi być pod nie podpo-
rządkowane. Wszytko według ustalonego 

planu, nie ma miejsca na „nie chce mi się”, 
nie ma nawet czasu na przerwę, a każdy 
dzień musi bez przepracowany w 100%, 
ale z drugiej strony równie dużo trzeba po-
świecić też na regenerację. - mówi w roz-
mowie z gwe24.pl Beata Górska.

Zawodniczka zdradziła również pokrótce 
plany i to jakie cele do zrealizowania obrała 
dla siebie w niedalekiej przyszłości, dzięku-
jąc przy tym osobom, które jej pomagały.

- Razem z trenerem Norbertem Tym-
czakiem z Fenix Team postanowiliśmy, że 
teraz skupiamy się na dobudowaniu masy 
mięśniowej żeby zaliczyć kilka krajowych 
i zagranicznych imprez, które miałyby się 
odbyć w przyszłym roku, ale jeszcze do-
kładnie nie wiem czy będzie to na wiosnę 
czy może na jesień. Chciałabym również 
bardzo podziękować każdemu, kto okazał 
mi wsparcie w tej trudnej drodze pełnej 
wyrzeczeń. - dodaje wejherowianka.

Gratulacje na facebookowym profilu 
Wejherowskiego Klubu Kulturystycznego 
i Sportów Siłowych Apollo opublikował 
również Bartłomiej Szreder.

Trenująca i prowadząca zajęcia w na-
szym klubie Beatka jest bardzo utalento-

waną sportsmenką, lecz co najważniejsze 
mądrą kobietą! Jak powiedziała mi w nie-
dzielę - "Bartek, to dopiero początek!" - 
a ja w to głęboko wierzę.

Zawody odbywały się w Mareckim Cen-
trum Edukacji i Rekreacji koło Warszawy, 
organizatorem wydarzenia jest wielokrotnie 
utytułowany kulturysta Robert Piotrkowicz. 

Beata Górska z czterema medalami
SPoRty SylWetKoWe | Utalentowana wejherowianka w ubiegły weekend zdobyła 4 medale na Międzynarodowym Festiwalu Sportów Sylwetkowych 
Federacji NPC Worldwide & IFBB Professional League.
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Na tegoroczne Igrzyska Paraolimpijskie do Japo-
nii Natalia Partyka pojechała jako jedna z faworytek 
do końcowego triumfu. Przemawiały za tym jej po-
przednie sukcesy przy paraolimpijskich stołach i mi-
strzostwach świata i Europy. Urodzona w Gdańsku 
32-letnia zawodniczka może pochwalić się 10-cioma 
medalami rangi mistrzostw globu i Starego Konty-
nentu. Oprócz tego wywalczyła 5 złotych, 2 srebrne 
i 2 brązowe krążki na Igrzyskach Paraolimpijskich. 
Ostatni medal utalentowana tenisistka stołowa zdo-
była właśnie w Tokio.

W półfinale paraolimpijskiego turnieju tenisistek 
stołowych klasy 10 Natalia Partyka przegrała z Au-
stralijką Qian Yang 2:3 (7:11, 11:4, 11:9, 6:11, 9:11).

- Półfinał to mecz-thriller. Pięć setów, zwroty akcji 
i zwycięstwo Qian Yang 3-2. Natalia – jesteś legendą. 

Tego nikt Ci nie odbierze! Dziękujemy – napisał na 
Twitterze Polski Komitet Paraolimpijski.

 - Okazuje się, że brązowy też jest całkiem fajny! 
Dziękuję wam bardzo za wszystkie wiadomości, 
gratulacje i słowa wsparcia! Dzięki wam, półfina-
łowa porażka boli trochę mniej i zaczyna pojawiać 
się radość z brązowego medalu – napisała z kolei na 
swoim facebookowym profilu Partyka.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Partyka swo-
ją znakomitą karierę sportową rozpoczynała w wie-
ku 7 lat Integracyjnym Stowarzyszeniu Sportowym 
„Start” w Wejherowie. W swoich pierwszych Mistrzo-
stwach Polski w 1997 roku tenisistka stołowa zajęła 5. 
miejsce. Rok później, na MP w Grudziądzu zdobyła 3 
srebrne medale (indywidualnie, w deblu wraz z Beatą 
Knigo oraz mikście z Andrzejem Ugorskim).

Natalia Partyka 
z dziewiątym 
medalem Igrzysk 
Paraolimpijskich

PaRaolimPiada | Była zawodniczka ISS „Start” Wejherowo powiększyła 
swój medalowy dorobek z Igrzysk Paraolimpijskich. 32-letnia Natalia Par-
tyka zdobyła brązowy medal w tenisie stołowym w Tokio.

fo
t. 

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

kasacja pojazdÓw 

teL. 603 XXX 742

SKUP POJAZdów 
pOwypadkOwyCH, 

ZNiSZCZONYCh
wYSTAwiAMY 

zaŚwIadCzENIE 
O wYCOFANiU 

Z eKSPlOATACJi

ZAMóW 
OgŁOSZENIE 
tematyczne 

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. ADmiNiSTRACYjNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NiP 588-131-07-65

BiURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

reklama@expressy.pl

DRUK Express media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

PRACA

zatRUdNIę

teL. 602 XXX 165

dO SPAwANiA 

KONSTRUKCJi 

STAlOwYCh 

i AlUMiNiOwYCh 

SPAwACZA

GOŚCICINO

d.bieszke@expressy.pl
660 731 138

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. 
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Rozgrywki „Streetball Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego” rozpoczną się o godzinie 10:00, podzielone 
zostały na kilka kategorii wiekowych. 

Kategorie dla chłopców: 1. Open, 2. 2007-2008, 3. 
2009 i młodsi. Dla dziewcząt: 1. Open, 2. 2007-2008, 
3. 2009 i młodsze. 

Na wszystkich uczestników czekać będą atrakcyj-
ne nagrody, w tym między innymi: w kategorii Open 
mężczyzn zwycięzcy otrzymają 1000 złoty w gotów-
ce, a zwyciężczynie Open 500 złotych. 

Zapisy mailowe trwać będą do 10 września do godzi-
ny 20:00. Zgłoszenie drużyn należy wysłać pod podany 
adres mailowy streetballmtk@op.pl.. Możliwe będzie też 
zapisanie drużyn w sposób tradycyjny do godziny 09:45. 
Wpisowe w wysokości 50 złotych uiszcza się na druży-
ny 3+1, w kategorii 2009 i młodsi udział jest bezpłatny. 
Limit drużyn w każdej kategorii wynosi 12. Dodatkową 
atrakcją turnieju będzie konkurs rzutów za 3 punkty dla 
kobiet i mężczyzn oraz stoisko kawowe. 

Turniej skierowany jest do wszystkich miłośników 
koszykówki. Głównym celem projektu jest propago-
wanie zdrowego stylu życia poprzez sport oraz spę-
dzanie wolnego czasu w gronie osób, które kochają 
koszykówkę. 

Gole zdobyte przez Kamila Patelczyka 
i Mateusza Dampca, to okazało się zbyt 
mało, aby gracze Stolema Gniewino mogli 
myśleć o jakiejkolwiek zdobyczy punk-
towej w meczu z Pogonią. Podopiecz-
ni trenera Arkadiusza Gaffkę zapewne 
chcieli też zrehabilitować się za porażkę 
z poprzedniej kolejki z Elaną Toruń (1:5). 

I chociaż po pierwszych 45 minutach był 
wynik remisowy 2:2, to po zmianie stron 
na listę strzelców wpisywali się wyłącz-
nie goście i to oni ostatecznie sięgnęli po 
komplet punktów. 

Stolem w tym meczu nie mógł skorzy-
stać ze wszystkich swoich zawodników 
m.in. przez kontuzje.

- Taka jest piłka. Nieszczęście innych 
jest szczęściem drugich. Dostali szansę 
zawodnicy, którzy siedzieli na ławce – po-
wiedział po meczu Arkadiusz Gaffka, tre-
ner Stolema. - Gratulacje zwycięstwa Po-
goni. To jest dobry zespół. Ciężko z nimi 
się grało. W pierwszej połowie strzelili-
śmy dwie bramki, ale graliśmy niedokład-

nie. Byliśmy nieskuteczni. Nie wyglądało 
to rewelacyjnie. W drugiej połowie prze-
stawiliśmy się na grę dwóch napastników. 
Staraliśmy się odbyć po bramce na 2:3. 
Mieliśmy swoje sytuacje, ale ich nie wy-
korzystaliśmy. Nadzialiśmy się na jedną 
z kontr zawodników przyjezdnych. Nie 
robimy tragedii. Po prostu jedziemy dalej. 
Jesteśmy beniaminkiem i walczymy.

Ze swojej walki w minionej serii spotkań 
mogą być zadowoleni gracze WKS Gryfa 
Wejherowo. Po 9 latach przerwy żółto-
czarni ponownie zagrali w meczu o punk-
ty z Orkanem Rumia. Tym razem oba ze-
społy spotkały się na Wzgórzu Wolności 
w ramach 4. kolejki IV ligi. Gryfici już po 
około 50 minutach meczu prowadzili 6:1! 
Po stronie wejherowian na listę strzelców 
wpisali się Sebastian Kowalski, Karol Ba-
ranowski (dwukrotnie), Jakub Kwidziń-
ski, Maciej Leske i Marcel Ziemann. 

W kolejnych minutach, jakby w szere-
gach Gryfa wkradło się rozluźnienie i ru-
mianie zdołali zmniejszyć wymiar porażki 
6:3. W barwach Orkana hat-trickiem po-
pisał się Kacper Kiełb. 

- Wykorzystaliśmy to, że Orkan zostawił 
więcej miejsca i strzeliliśmy sześć bramek. 
Potem coś się stało. Przestaliśmy grać. Or-
kan na nas siadł i złapał kontakt. Mimo 
tych trzech goli pojawił się strach. Ale wal-
czymy dalej – przyznał po meczu w rozmo-
wie z dziennikarzami Sebastian Kowalski, 
obrońca WKS Gryfa Wejherowo.

Punkt do tabeli w IV lidze dopisał so-
bie Wikęd Luzino, który na wyjeździe 
zremisował z Chojniczanką II Chojnice 

2:2.  Początek meczu w wykonaniu Wi-
kędu był niemrawy. Gospodarze osiągnęli 
przewagę i groźnie atakowali. Efektem 
tych ataków była bramka z rzutu karne-
go. Od tego momentu luzinianie zaczęli 
grać lepiej. Raz po raz atakując bocznymi 
sektorami boiska i dobrze zabezpieczając 
środek pola uniemożliwiając Chojniczan-
ce szybkie ataki. Po jednym z przechwy-
tów Krystian Dampc podał do Mateusza 
Dąbrowskiego, którego strzał odbity od 
słupka zebrał Konrad Formela i wyrównał 
stan meczu.

Druga połowa spotkania ponownie to-
czyła się pod dyktando i pod kontrolą gra-
czy Wikędu. Znów dobra akcja duetu Dą-
browski - Formela zakończyła się bramką. 
Kolejne sytuacje mieli  Opłatkowski, 
Dampc, Dąbrowski, Kostuch i Wentk. 
Niestety jeden błąd przy stałym fragmen-
cie gry spowodował, że zespół z Luzina 
stracił bramkę na 2:2.

Po 4. kolejkach w IV lidze Wikęd zaj-
muje 16. miejsce z 4. punktami. W środku 
tabeli, na 11. pozycji jest rumski Orkan 
(6. pkt.), a trzy lokaty wyżej Gryf (również 
6. „oczek” na koncie). W najbliższej serii 
spotkań Wikęd podejmie Jantar Ustka (3 
września, godz. 17), WKS zagra na wy-
jeździe z Kaszubią Kościerzyna (5 wrze-
śnia, godz. 15), a Orkan u siebie z Gryfem 
Słupsk (4 września, godz. 17).

W III lidze gracze Stolema pojadą do 
Koszalina. W sobotę, 4 września, gnie-
winianie zmierzą się z miejscowym Bał-
tykiem. Stolem po 5. meczach zajmuje 9. 
miejsce w tabeli z 7. punktami.

Derby dla żółto-czarnych, 
w III lidze Stolem bez punktów

PiłKa nożna | „Kto wygrał mecz? Gryf!” tak śpiewali kibice po ostatnim gwizdku sędziego kończącym derby Małego Trójmiasta. W 4. kolejce IV ligi 
w Wejherowie WKS Gryf wysoko pokonał Orkan Rumia 6:3. Sporo goli padło też w Gniewinie. W 5. kolejce III ligi beniaminek Stolem musiał uznać wyższość 
Pogoni Nowe Skalmierzyce (2:4).
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Na czterech redzkich kortach, po elimi-
nacjach regionalnych, rozegrano finały 
w czterech konkurencjach –  deblach 
żeńskim i męskim, mikście i deblu z dziec-
kiem do lat 10.
Impreza odbyła się 28 i 29 sierpnia, będąc 
również 45 rocznicą redzkiego MOSiR, 
którą tam obchodzono.
Medaliści otrzymali okolicznościowe 
puchary i upominki. Wśród wszystkich 
uczestników turnieju rozlosowano nagro-

dy rzeczowe o łącznej wartości 10 000 
złotych. Głównymi nagrodami były rowery 
miejskie, a dodatkową atrakcją było loso-
wanie samochodu JEEP ufundowanego 
przez  Noble Finance  S. A. – do użytku 
przez cały weekend.
Medalowe miejsca zajęli:
Deble żeńskie 1 m. Dorota Śledź i Agata 
Jankowska; 2 m. Anna i Amelia Osowska; 3 
m. Agata i Olga Juzefczuk;
Deble męskie 1 m. Adam i Marek Kloka; 
2 m. Marcin i Aleksander Kenner; 3 m. 
Maciej i Jarosław Paczkowski;
MIKST 1 m. Aleksandra Makiewicz i Patryk 
Pydyszewski; 2 m. Dorota Śledź i Wojciech 
Kandel; 3 m. Katarzyna Ebel- Gumowska 
i Sławomir Gumowski;  Joanna i Sławomir 
Bielscy;
Debel z dzieckiem do lat 10,  1 m.  Laura 
i Alan Mejzel; 2 m. Marcin i Michalina 
Małysa; 3 m. Wojciech Kandel i Aleksander 
Liedtke; Sławomir i Marcin Gumowski.

XXV aMatorskie tenisowe Mistrzostwa 
Polski w redzie, zwyCięzCy
tenis | Po raz dwudziesty piąty na kortach Miejskiego ośrodka sportu i rekreacji 
w redzie rozegrano finał amatorskich tenisowych Mistrzostw Polski w rodzinnych 
deblach i Mikstach FaMily CuP.

fot. miasto.reda.pl

Streetball, kolejna edycja już 
we wrześniu
KoSzyKóWKa | Turniej koszykówki ulicznej 
ruszy już 11 września w Wejherowie, organizowa-
ny przez Klub UKS Basket Ósemka Wejherowo na 
Placu Jakuba Wejhera.
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