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Profesor gościł w ratuszu

W  wejherowskim  Ratuszu  gościł 
prof.  Stanisław  Ilnicki wybitny  le-
karz  psychiatra,  założyciel  Kliniki 
Stresu  Bojowego Wojskowego  In-
stytutu Medycznego w Warszawie, 
absolwent wejherowskiego  liceum 
„Sobieski”.  Spotkał  się  z  zastępcą 
prezydenta Wejherowa.
str. 2

Pchli targ Ponownie udany!

W pierwszą, wrześniową niedzielę 
Fabryka  Kultury  zorganizowała 
w Rodzinnym Parku Miejskim im-
prezę plenerową, w ramach której 
odbył się II Pchli Targ i wydarze-
nia towarzyszące. Pogoda dopisa-
ła,  po  kilku  chłodnych  i  deszczo-
wych dniach wyszło słońce. 
str. 14
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O „Bezpiecznym 
dokarmianiu pta-
ków wolno żyjących” 
prelekcję w dniu 13 
września o godz. 9.00 
przedstawi Andrzej 
Gutowski – kierow-
nik działu hodow-
lanego oliwskiego 
Ogrodu Zoologicz-
nego w Gdańsku. 
Ekspert opowie jak 
bezpiecznie dokar-
miać ptaki bytujące 
na wolności i dlacze-

go nie wolno karmić ptaków w wejherowskim parku, które są kar-
mione prawidłowo przez pracowników WZNK zgodnie z przepisa-
mi. Zapisy otwarte dla zainteresowanych - do 9 września: dep@wznk.
pl, tel. 668 686 490 (WZNK Dział Edukacji Przyrodniczej). Zbiórka 
do zajęć – przy Grającym Kaszubie.

Ciekawie zapowiadają się również zajęcia dla dzieci na temat two-
rzenia jeżostrefy w dniach 16, 24 i 28 września o godz. 12.00. W czasie 
zajęć pracownicy Działu Edukacji Przyrodniczej WZNK – Paweł For-
mela i Sylwester Mathea opowiedzą o życiu i zwyczajach jeży, a także 
powiedzą jak zbudować jeżostrefę aby zachęcić jeża, by w niej zamiesz-
kał i mógł przetrwać w niej zimowe mrozy. Uwaga! 28 września zajęcia 
z jeżostrefy odbędą się w Nadleśnictwie przy ul. Sobieskiego.

Zapisy przyjmowane są do 13 września br.:  dep@wznk.pl, tel. 668 
686 490. Zbiórka do zajęć – Grającym Kaszubie.

Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo 23 września o godz. 
9 w siedzibie Nadleśnictwa przy ul. Sobieskiego zostanie przedstawiona 
prelekcja na temat: „Działania na rzecz dobrego klimatu w naszej małej 
ojczyźnie”. Prelegent omówi zagadnienia związane z czystością powie-
trza oraz  specyfice smogu. Opowie m.in. o szkodliwości spalin samo-
chodowych oraz niebezpieczeństw związanych z paleniem w piecach.

Zapisy zainteresowanych przyjmowane są  do 21 września br.: dep@
wznk.pl, tel. 668 686 490. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
odbyło się 2 września w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego na ul. 12 Marca 194. Jak 
w ubiegłym roku, jurorzy oceniali zdjęcia na-
desłane przez uczestników ze względu na re-
żim sanitarny. Pod uwagę brano pomysłowość 
kompozycji, walory upiększające, ogólny wyraz 
estetyczny i różnorodność roślin. 

W kategorii balkony, okna w domach jedno- 
i wielorodzinnych: I miejsce zdobyła Sylwia 
Mielke z (ul. Podgórna), II miejsce - Elżbieta 
Malewska (ul. Nanicka), III miejsce - Bogusława 
Kepka (ul. Przemysłowa). W kategorii ogrody 
przydomowe: I miejsce otrzymali  Beata i Grze-
gorz Szymańscy (ul. Rogaczewskiego), II miejsce 
- Alicja Kobiella (ul. Kotrowskiego) III miejsce - 
Teresa i Tadeusz Kaweccy (ul. Kusocinskiego). 
W kategorii ogrody działkowe I miejsce otrzy-

mała: Violeta Drawc (ROD im. mjr H. Suchar-
skiego), II miejsce - Jadwiga Paździerska (ROD 
im. mjr H. Sucharskiego), a III miejsce - Barbara 
Suprunowicz (ROD im. Floriana Ceynowy). 

- To bardzo ważne, że swoją pasją możecie 
Państwo zarażać swoich bliskich i sąsiadów 
dając przykład innym, że życie w mieście za-
czyna się od dbałości o nasze najbliższe oto-
czenie, w tym przypadku - od własnego okna, 
balkonu, czy ogrodu – mówiła Teresa Patsidis, 

przewodnicząca komisji. 
Nagrody i wyróżnienia wręczali: prezydent 

Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, zastępca 
prezydenta Beata Rutkiewicz i przewodnicząca 
komisji konkursowej Teresa Patsidias.

P wręczeniu nagród, rozwinęła się dyskusja 
dotycząca inwestycji w mieście. Rozmawiano 
m.in. o drogach, wymianie pieców kaflowych 
oraz składaniu wniosków o dofinansowanie 
i wydawaniu darmowych drzewek i krzewów. 

Inicjatorem spotkania był wejherowia-
nin Stanisław Piotrzkowski. Goście zwiedzili 
wejherowski Ratusz, m.in. Salę Historyczną 
„Wejherowo okresu międzywojennego”. Byli 
pod wrażeniem jak zmieniło się Wejherowo – 
miasto, w którym, jak podkreślili, historia łą-
czy się z nowoczesnością.

Prof. Stanisław Ilnicki jest absolwentem I LO 
w Wejherowie (1959 r.). Ukończył Wydział Le-

karski Wojskowej Akademii Medycznej w Ło-
dzi. Był pracownikiem naukowym Centralne-
go Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu 
Medycznego, "Na Szaserów", w Warszawie. Or-
ganizator i kierownik Kliniki Psychiatrii i Stre-
su Bojowego. Autor licznych prac z dziedziny 
psychiatrii wojskowej, sądowej oraz historii 
medycyny. Konsultant Wojskowej Służby Zdro-
wia w dziedzinie psychiatrii. Członek władz 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej 
i Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem 
Traumatycznym.

Uhonorowany "Buzdyganem", prestiżową na-
grodą tygodnika "Polska Zbrojna", za to, "że uczy-
nił z kliniki dla poszkodowanych żołnierzy spo-
kojną przystań, w której nie tylko się uśmiechają, 
lecz zaczynają się śmiać całą gębą, a ich problemy 
psychiczne nie są już dziś tematem wstydliwym".

Profesor Stanisław 
Ilnicki gościł 
w wejherowskim Ratuszu

WejheroWo | W wejherowskim Ratuszu gościł prof. Stanisław Ilnicki wybitny lekarz psychiatra, założy-
ciel Kliniki Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, absolwent wejherowskiego 
liceum „Sobieski”. Spotkał się z Arkadiuszem Kraszkiewiczem, zastępcą prezydenta Wejherowa, z którym 
rozmawiał o mieście, w którym spędził młodość i do którego zawsze wraca z sentymentem.

Zielone pasje oceniali jurorzy, wyłonili 
zwycięzców
WejheroWo | To już 24 edycja Konkursu 
na najładniej ukwiecony i zazieleniony 
balkon, okno lub ogród. Kandydatów było 27 
w trzech kategoriach. 

Właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy nie-
ruchomości znajdujące się na terenie miasta Wejherowo 
mają okazję otrzymać bezpłatne sadzonki drzew i krze-
wów w ramach programu „Kwitnące drzewa i krzewy 
dla Wejherowa”. Rośliny, które wybrano do posadzenia 
mają głównie za zadanie spełniać walory dekoracyjne ze 
względu na piękne kwiaty. 
Aby upiększać otoczenie mieszkańców miasta wybra-
no do tego : jarzęba pospolitego, jabłoń rajską, lilaka 
pospolitego oraz różę pomarszczoną. Dla jednej nieru-
chomość przekazane mogą być 2 sadzonki drzew oraz 
5 sadzonek krzewów lub pnączy w przypadku domu 
jednorodzinnego, dla wielorodzinnego 5 sadzonek drzew 
i 10 sadzonek krzewów lub pnączy. 
Warunkiem dostania roślinek jest złożenie wniosku 
w Urzędzie Miasta Wejherowa do 20 września 2021 r. Do-
kumenty można pobrać na stronie internatowej urzędu. 

Piękniejsze ogrody za 
darmo dla mieszkańców
wejherowo | jeśli chcesz upiększyć swój przydomowy 
ogródek, śmiało możesz zgłosić się do urzędu miasta.

Edukujmy się 
KLIMATycznie
WejheroWo | W ramach cyklu „KLIMATycznie w Wejherowie” we 
wrześniu zaplanowane są warsztaty w Parku Miejskim organizowane 
przez Dział Edukacji Przyrodniczej WZNK na temat „Bezpieczne dokar-
mianie ptaków wolno żyjących”.
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Przygotowane zostaną stanowi-
ska, w których dyżurować będą 
m.in. rachmistrzowie spisowi. 
Punkt czynny będzie w godz. 10-
13. Urząd Statystyczny w Gdańsku, 
który jest organizatorem punktu, 
zaplanowali wiele atrakcji, wśród 
których są m.in. Fotobudka, ani-
macje dla dzieci i dorosłych, zaba-
wy i gry z nagrodami. 

Samo spisanie się nie jest skom-
plikowane i zajmuje maksymalnie 
kilkanaście minut. Nie trzeba mieć 
ze sobą dowodu osobistego, wy-
starczy znać swój PESEL. 

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 roku 
rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa 
do 30 września 2021 roku. W Wej-
herowie do tej pory spisanych jest 
ok. 40% mieszkańców. Ci, którzy 

jeszcze tego nie zrobili, mogą skorzystać m.in. z mobilnego punktu spisowego lub skorzystać z pomocy 
urzędników w wejherowskim magistracie przy ul. 12 Marca 195.

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?
W spisie ludności i mieszkań zbierane są dane dotyczące: struktury demograficznej, w tym – płci, wieku, 

stanu cywilnego prawnego i faktycznego, poziomu wykształcenia, aktywności zawodowej, w tym m.in. – za-
wodu wykonywanego, lokalizacji miejsca pracy, wymiaru czasu pracy, źródeł utrzymania (ale nie wysokości 
dochodów), niepełnosprawności, kraju pochodzenia, obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej 
i języka jakim posługujemy się w domu, wyznania, migracji wewnętrznych i zagranicznych, składu osobo-
wego i rodzaju więzi członków rodzin i gospodarstw domowych, a także warunków mieszkaniowych.

W badaniu zbierane są dane według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Plany związane z przebudową wejherowskie-
go starostwa pojawiły się kilka lat temu, ze 
względu na stale rosnącą liczbę mieszkań-
ców, a co za tym idzie także klientów urzędu 
oraz związany z tym przyrost nowych zadań. 
W tej chwili powiat wejherowski liczy blisko 
220 tys. mieszkańców.
– Powiat ciągle się rozwija, systematycz-
nie przybywa też mieszkańców. W ciągu 
ostatnich 20 lat liczba ta zwiększyła się o 50 
tysięcy. Kolejne prognozy mówią, że taki dy-
namiczny przyrost będzie się nadal utrzymy-
wał. Dlatego rozbudowa była koniecznością, 
aby zapewnić lepsze funkcjonowanie urzędu 
i sprawniejszą obsługę klientów – wyjaśnia 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – Po 
rozbudowie zyskamy 900 metrów kwadra-
towych powierzchni, a dodatkowo budynek 
odzyska  historyczny wygląd sprzed lat. 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie mieści się 
w zabytkowym budynku, który został wybu-
dowany na początku XX w. Pierwotnie obiekt 
charakteryzował się spadzistym dachem, który 
spłonął w wyniku pożaru na początku lat sie-
demdziesiątych. Dzięki rozbudowie powstanie 
trzecia kondygnacja z mansardowym dachem 
i blisko 1000 metrów nowej powierzchni 
użytkowej. Po przebudowie nowe stanowiska 
zyska m.in. Wydział Komunikacji oraz Wydział 
Budownictwa i Nieruchomości.
– Na to zadanie pozyskaliśmy środki z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

w kwocie 5,3 mln zł i ponad 100 tys. z PFRO-
N-u na windę, która ułatwi przemieszczanie 
się wewnątrz budynku osobom niepełno-
sprawnym – mówi Wicestarosta Jacek Thiel.
Planowany termin zakończenia prac to 
czerwiec 2022 r.

wmurowanie aktu erekcyjnego 
Pod rozbudowę starostwa
Powiat | uroczyście wmurowano akt erekcyjny w związku z trwającą od zeszłego roku 
przebudową i nadbudową starostwa Powiatowego w wejherowie. dzięki rozbudowie 
zwiększy się liczba pomieszczeń do obsługi interesantów.

fot. Powiat wejherowski

W maju do Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie wpłynął wniosek o wydanie 
pozwolenia na budowę. Koszt wybudowa-
nia każdego obiektu to kwota od 6 do 7 
milionów złotych. - czytamy na stronie in-
ternetowej firmy. Inwestycja powstaje przy 

ulicy Tartacznej, a dokładniej na skrzyżo-
waniu krajowej szóstki i ulicy Tartacznej 
naprzeciwko siedziby MZK. Władze miasta 
zaznaczają, że jest to bardzo dobre miejsce, 
z łatwym dojazdem jak i wyjazdem, a tego 
typu bary szybkiej obsługi są często odwie-

dzane przez mieszkańców i turystów.
Do tej pory w powiecie wejherowskim 

powstał tylko jeden McDonald's, który 
znajduje się także przy krajowej szóstce 
w Rumi. Cieszy się on również dużym za-
interesowaniem.

Kiedyś mówiło się, że wyjątkowe 
w McDonaldzie jest to, że gdziekolwiek na 
świecie odwiedzimy lokal tej sieci, po zło-

żeniu zamówienia otrzymamy takie same 
dania. Od dawna nie jest to jednak praw-
dą. Pomysły dotyczące menu McDonald's 
czerpie z tradycyjnej kuchni poszczegól-
nych krajów i w każdym możemy nabyć np. 
hamburgery na wzór tamtejszych receptur. 
Dlatego jeżeli wybieracie się w podróż, nie 
zapomnijcie odwiedzić McDonald'sa po to, 
aby zobaczyć, że za granicą znacznie różni 

się on od polskiego, mimo tego, że sieć jest 
ta sama. W naszym kraju popularnością 
cieszą się różnego rodzaju burgery typu 
maestro, wrapy, frytki, sałatki i desery. 
Codziennie rano prezentowana jest także 
oferta śniadaniowa.

W Polsce aktualnie działających jest po-
nad 400 restauracji McDonald's, zatrud-
niają one pond 22 tysiące pracowników.

Wyczekiwana przez mieszkańców 
budowa McDonald'sa w Wejherowie

WejheroWo | Prace związane z budową McDonalds w Wejherowie nabierają tempa. Popularny na całym świecie fast food ma być gotowy pod 
koniec tego roku.
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11 września spiszesz się na 
wejherowskim rynku
WejheroWo | W sobotę, 11 września podczas Turnieju „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego”, na wej-
herowskim rynku uruchomiony zostanie mobilny punkt spisowy w ramach Narodowego Spisu Powszechnego.
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"Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych”

Ks. J. Twardowski

OgłOszenie 149/2021/DB

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Rumi

stosowanie do art. 35 ust. 1 i  ust. 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. - 
Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz 
zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi nr 
1096/221/2021 z dnia 27 sierpnia 2021r.  
informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. sobieskiego 7, na okres 21 
dni, wywieszony został wykaz nr XViii 
obejmujący nieruchomość zabudowaną, 
stanowiącą własność gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczoną do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej.

OgłOszenie 212/2021/DB

Pogrążonej w smutku i żalu
Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego 

Śp. 
ANZELMA 
WROSZA

OgłOszenie 209/2021/DB

wyrazy głębokiego współczucia
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Konkurs ma charakter otwarty i skie-
rowany jest zarówno do debiutantów 
jak i dojrzałych autorów, mieszkających 
na terenie województwa pomorskiego. 
Celem konkursu jest inspiracja i popu-
laryzacja twórców literatury, ujawnienie 
ich talentów oraz stworzenie możliwości 
publikacji najlepszych utworów. Konkurs 
rozgrywany jest w dwóch grupach wieko-
wych: A – od 16 do 19 lat oraz  B – od 20 
lat. W grupie wiekowej „B” obowiązują 
dwie kategorie: proza i poezja. Natomiast 
w grupie wiekowej „A” obowiązuje tylko 
jedna kategoria, w której można przedsta-
wiać utwory poetyckie lub prozatorskie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest nadesłanie utworów literackich na-
wiązujących do motta konkursu w jednej 
z dwóch kategorii:

I - Proza: gatunek dowolny – do 10 stron 
maszynopisu

II - Poezja: należy przedstawić 3 utwory 
poetyckie

Nagradzane będą zwłaszcza nowocze-
sne rozwiązania leksykalne i interesujące 
formy poetyckie. Każdy uczestnik może 

nadesłać na konkurs tylko jedną pracę. 
Motto konkursu – cytat Boba Dylana, ma 
stanowić dla autorów inspirację lub meta-
forycznie nawiązywać do tematu nadziei. 
Utwory nadesłane na konkurs nie mogą 
być wcześnie nagradzane w innych kon-
kursach, ani publikowane.

Praca (oznaczona kategorią i grupą wie-
kową A lub B) musi być przygotowana 
w edytorze tekstowym - czcionką Times 
New Roman (wielkość czcionki 12, mar-
ginesy2,5 cm, odstępy między wierszami 
1,5). Musi być również oznaczona godłem 
(logo, hasło maskujące tożsamość autora) 
innym niż w poprzednich konkursach. 
Godłem należy podpisać także osobną 
kopertę z wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 w Regu-
laminie), zawierającym dane osobowe 
i stosowne zgody z czytelnym podpisem. 
Koperta musi być zaklejona.

Pracę konkursową (oznaczoną kategorią 
i grupą wiekową) należy dostarczyć w 3 
egzemplarzach maszynopisu oraz dodat-
kowo w wersji elektronicznej na dowol-
nym nośniku (organizator nie zwraca 

dostarczonych materiałów), lub przesłać 
pod adres: Miejska Biblioteka Publicz-
na, ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo, 
z dopiskiem: ,,Powiew Weny” - w termi-
nie do 7 października 2021 roku (decydu-
je data wpływu do Organizatora).

Organizatorzy przewidują przyznanie I, 
II, III nagrody oraz wyróżnień w każdej 
kategorii wiekowej oraz nagrodę GRAND 
PRIX. Dla młodzieży przewiduje się nagro-
dy rzeczowe, a dla dorosłych finansowe. Or-
ganizator zastrzega sobie prawo do dowol-
nego podziału nagród, bądź nieprzyznania 
poszczególnych nagród lub wyróżnień.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
nastąpi w listopadzie 2021 roku w formie 
adekwatnej do aktualnej sytuacji epide-
miologicznej. Imiona i nazwiska laureatów 
będą podane do publicznej wiadomości. 
Prace po konkursie będą zniszczone, a na-
grodzone opublikowane.

Nad przebiegiem konkursu czuwać bę-
dzie komisja konkursowa powołana przez 
Dyrektora biblioteki w składzie: Daniel 
Odija - pisarz, dziennikarz, publicysta 
i animator kultury, Piotr Schmandt - pi-

sarz, pracownik Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Michał 
Jeliński - Kierownik Wydziału Kultury, 
Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki 
w UM Wejherowo oraz Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek - Dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Wejherowie, teatrolog, 
kulturoznawca.

Nagrody finansowe funduje Prezydent 
Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  
Nagrody rzeczowe Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

Więcej szczegółów oraz kartę zgłoszeń 
z odpowiednimi zgodami zawiera Regula-
min konkursu na stronie biblioteki:

https://biblioteka.wejherowo.pl

Ruszył Wejherowski Konkurs 
Literacki „Powiew Weny”

KonKurs | Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłasza XVI Edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem 
Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem „Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem, nigdy 
nie gaś światła nadziei”. Jest to cytat  Boba Dylana – laureata Literackiej Nagrody Nobla.

Wiadomości | sport | Kultura | Biznes | region | Co? Gdzie? Kiedy?
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Ogólnopolska akcja Czytania Narodo-
wego organizowana jest przez Prezydenta 
RP od 2012 roku. Przez te lata wspólnie 
przeczytano fragmenty kolejno: „Pana Ta-
deusza” Adama Mickiewicza, dzieł Alek-
sandra Fredry, Trylogii Henryka Sien-
kiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa,  „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwio-
śnia” Stefana Żeromskiego,  Nowel Pol-
skich, „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

- Co roku w całej Polsce i za granicą akcja 
Narodowego Czytania odbyła się w ponad 
2 tysiącach miejsc – mówiła dyrektor bi-
blioteki Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. 
- Cieszymy się, że ponownie na tej liście 
znajduje się Wejherowo i że Miejska Bi-
blioteka może przygotować dla mieszkań-
ców to wyjątkowe spotkanie z literaturą 
polską. Jak dodaje „Moralność pani Dul-
skiej” Gabriela Zapolska napisała  jesienią 
1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się 

popularny i jest uważany za jedno z naj-
ważniejszych osiągnięć twórczych pisarki.  

Inscenizowane fragmenty lektury Na-
rodowego czytania w wersji on-line przy-
gotowała grupa teatralna „Errata”, które 
można obejrzeć w naszych mediach 
społecznościowych, a na żywo wystąpi-
li aktorzy-amatorzy z grupy teatralnej 
„Srebrna Nitka”.

Wejherowskie Narodowe Czytanie od-
było się także w Parku Cedron. W każdym 

z punktów była możliwość zdobycia odci-
sku pamiątkowej pieczęci we własnym eg-
zemplarzu lektury Narodowego czytania 
oraz symboliczny przypinek.

- Wejherowo kolejny raz włączyło się 
w akcję Narodowego Czytania i za sprawą 
wejherowskich aktorów z grupy teatralnej 
„Srebrna Nitka”, mieliśmy okazję na żywo 
spotkać się z literaturą polską – Bogusław 

Suwara, sekretarz Wejherowa w imieniu 
prezydenta Wejherowa złożył gratulacje 
artystom i reżyser wydarzenia. – Jestem 
pod wrażeniem insceniacji i gry aktor-
skiej wejherowskich artystów. Dziękujemy 
za ten wspaniały występ!

Stroną organizacyjną całego wydarzenia 
zajęła się Miejska Biblioteką Publiczna, 
a koordynatorem był Krzysztof Powałka.

Główny celem całej akcji jest możliwość sprzedawania lub 
wymieniania się przedmiotami, które zawadzają w szafach, 
gromadzą się na strychach lub leżą w garażach i piwnicach 
pokrywając się kurzem. Dzięki temu rozwiązaniu książki, 
biżuteria, zabawki czy rękodzieło oraz inne przedmioty 
mogą znaleźć nowego właściciela. Ponowne wprowadzanie 
do obiegu używanych przedmiotów nie jest jednak jedy-
nym celem Rumskiej Szafy Otwartej. Organizatorzy chcą 
oczywiście zadbać o środowisko naturalne, ale też integro-
wać społeczność oraz propagować przedsiębiorczość.
Wydarzenie odbędzie się 22 września w godzinach 16:00-
19:00 przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Wystawcy mogą zapisywać się na stronie podanej przez 
rumia.eu

szafa otwarta, czas 
zrobić Porządki
rumia | kolejna edycja odbędzie się tym razem na par-
kingu. wstęp jest bezpłatny, tak jak zapisy dla wystaw-
ców. nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, strefy 
gastronomicznej oraz oczywiście interesujących stoisk.

Moralność pani Dulskiej na 
wejherowskim rynku i w Parku Cedron 

WejheroWo | W minioną sobotę na placu Jakuba Wejhera, a następnie w Parku Cedron, miała miejsce jubileuszowa 10. akcja Czytania Narodowego, 
podczas, którego przedstawiono fragmenty „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Fragmenty dramatu komediowego zaprezentowali mistrzowsko 
aktorzy-amatorzy z grupy teatralnej „Srebrna Nitka” w reżyserii dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Eweliny Magdziarczyk-Plebanek.

GCKSiR w Szemudzie otrzyma mobilny 
sprzęt oświetleniowy
WIADoMoŚCI | Doposażenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w mobilny sprzęt oświetleniowy zostanie zreali-
zowane dzięki dofinansowaniu kwotą prawie 20 tys. złotych z programu PSE „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Korzyści będzie wiele, ale najważniejsze to po-
szerzenie oferty kulturalnej instytucji, podniesie-
nie poziomu artystycznego przedstawień, kon-
certów, prezentacji scenicznych czy wydarzeń 
sportowych. 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Szemudzie otrzyma mobilny sprzęt oświe-
tleniowy dzięki dofinansowaniu w ramach do-
brosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje 
otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne. Na przedsięwzięcie przezna-
czono prawie 20 tys. złotych.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera 
lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społecz-
ną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, po-
prawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Nowy sprzęt oświetleniowy przyczyni się do 
rozwoju oferty kulturalnej instytucji i pozwoli 
na podniesienie poziomu artystycznego przed-
stawień, koncertów, prezentacji scenicznych, 
wydarzeń sportowych i innych eventów, ale rów-
nież umożliwi ograniczenie kosztów organizacji 
imprez. Profesjonalne oświetlenie jest także waż-
ne w realizacjach projektów on-line, zwłaszcza 
w okresie pandemii.
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Dawniej wyprawiano w nim huczne 
wesela, studniówki i wszelkiego rodzaju 
uroczyste imprezy. Sławny Hotel Murat 
w Redzie, którego ruiny stoją przy dro-
dze krajowej numer sześć, swoją upadłość 
ogłosił w 2013 roku. Kontrowersje wokół 
jego właścicieli to tylko niektóre problemy 
pojawiające się po zakończeniu działalno-
ści kompleksu wypoczynkowego.

Do dnia dzisiejszego w internecie moż-
na znaleźć komentarze dotyczące wpłaco-
nych zaliczek, których nie udało się odzy-
skać. Pieniądze były zadatkiem na wesela 
i inne wcześniej uzgodnione imprezy.

- Planowaliśmy wesele w lipcu 2013 
roku, w marcu poinformowano nas, że 
wesela nie będzie a wpłaconych pieniędzy 

czyli 2 tysięcy złotych nie odzyskamy. Po-
daliśmy właścicieli do sądu, nasz adwokat 
mówił że sprawa jest do wygrania. - czyta-
my wypowiedź Pani Barbary.

- To jest już powszechnie wiadomo, że 
Hotel Murat został oficjalnie zamknięty. 
Niestety nawet strona internetowa już nie 
działa, a zapewne o odzyskaniu zaliczek 
możemy pomarzyć. - pisała wtedy Pani 
Paulina.

W 2019 roku również szerokim echem 
odbiła się sprawa znalezionych na miejscu 
dokumentów księgowych. Nikt nie zadbał 
o wywiezienie z dawnego hotelu kilku 
tysięcy egzemplarzy różnego rodzaju akt, 
które, według przepisów prawa, powinny 
być przechowywane w miejscu niedostęp-

nym dla osób postronnych. Nie wiadomo 
czy dane, które widniały na dokumentach 
nie wpadły w niepowołane ręce. Sprawą 
zajmowała się policja.

Niestety budynek do dnia dzisiejszego 
nie jest właściwie zabezpieczony, świad-
czy o tym fakt, że wejście do środka nie 
stanowi żadnego problemu. Na miejscu 
bardzo często można zastać przesiadują-
cą młodzież, która nie boi się zwiedzania 
wysokich i rozpadających się elementów 
budynku. Brak prawidłowego zabezpie-
czenia opuszczonego hotelu doprowadził 
także do jego kompletnej dewastacji, 
która niesie za sobą szereg kradzieży po-
zostałości. Nie wiadomo jaki los czeka 
porzuconą ruinę.

Kiedyś Hotel Murat w Redzie, 
dziś pusta i niebezpieczna ruina

reDA | Ponad 8 lat temu tętniło w nim życie, aktualnie na miejscu zastać można opustoszały, rozpadający się i bardzo niebezpieczny budynek.
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Policjanci apelują by nie wybierać się do lasu 
samotnie szczególnie na te tereny, których nie 
znamy lub występuje mgła. Dobrze jest wybie-
rać się na takie wycieczki w ciągu dnia, nie kiedy 
słońce już zachodzi. 

Kiedy dojdzie jedna do sytuacji, w której się 
zgubimy należy kierować się w jednym kierun-
ku, prędzej czy później dotrzemy na bezdrzew-
ny pas, tzw. linie oddziałową, lub drogę. Idąc 
wzdłuż tej linii natrafimy na słupek oddziałowy 
z numerem działu, który można podać podczas 
dzwonienia o pomoc. Ratownikom pomoże to 
szybciej dotrzeć do zagubionej osoby, pod wa-
runkiem, że zostaniemy w tym miejscu. 

Pamiętać należy też o obserwacji osób, z któ-
rymi przebywamy w lesie, zwłaszcza jeśli są to 
dzieci lub osoby niesamodzielne czy chore. Do-
brze jest zabierać ze sobą telefon komórkowy na 
każde takie wyjście 

Aby uniknąć jednak zgubienia się w lesie, war-
to zapamiętać te zasady: 

- wychodźmy najlepiej rano, a nie po zmierz-
chu. Przełom lata i jesieni to czas, kiedy w nocy 
temperatura jest niska i może stanowić zagroże-
nie dla naszego życia lub zdrowia,

- zapewnijmy sobie towarzystwo. Jeśli jednak 
zdarzy się, że na grzybobranie idziemy sami, 
nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się znajduje-
my i o której godzinie zamierzamy wrócić,

- jeśli wybieramy się do lasu w towarzystwie, 
nie oddalajmy się od tych osób. Pozostańmy 
z nimi w kontakcie wzrokowym,

- kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odnie-

sienia, elementy charakterystyczne dla danego 
terenu

- zabierzmy ze sobą naładowany telefon ko-
mórkowy i latarkę, które w momencie gdy 
zgubimy się w lesie, mogą okazać się bardzo 
przydatne. Telefon może posłużyć do wezwania 
pomocy i odczytania lokalizacji zaginionego,

- przebywając w lesie, zwracajmy szczególną 
uwagę na osoby w podeszłym wieku. Starajmy 
się zapobiegać sytuacjom, w których seniorzy 
samotnie wybierają się do lasu

- jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się za-
nadto od samochodu, przystanku autobusowe-
go czy stacji kolejowej,

- jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich 

zgubił się w lesie, nie zwlekajmy i natychmiast 
zaalarmujmy policjantów,

- jeśli zabłądzimy w lesie dzwońmy na numer 
alarmowy 112 i starajmy się dojść do najbliższej 
drogi. Wtedy jest większa szansa na odnalezienie,

- warto być przygotowanym na zmianę pogo-
dy, dlatego podczas leśnych spacerów niezastą-
piona będzie kurtka przeciwdeszczowa i wyso-
kie nieprzemakalne obuwie,

- gdy wybieramy się na dłużej do lasu, weźmy 
ze sobą wodę i coś do jedzenia.

Apelujemy o rozwagę podczas wypraw do lasu. 
Nie przeceniajmy swojego zmysłu orientacji 
w terenie i zadbajmy o własne bezpieczeństwo.

Źródło: KPP w Wejherowie

Bezpieczne grzybobranie
nA sYGnALe | Zbieranie darów lasów jest dobrym sposobem na aktywność ale i odpoczynek, jednak 
wraz z rozpoczęciem się sezonu grzybowego coraz więcej ludzi gubi się w zielonej przestrzeni. 
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski
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EdMuNdA SłOWi

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Niech spoczywa w pokoju

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

społecznika, darczyńcy, filantropa, działacza samorządowego 
oraz Laureata Medalu 

„Za Zasługi dla powiatu Wejherowskiego”.  
Był lokalnym przedsiębiorcą o wielkim sercu, niezwykle 

pomocny i życzliwy.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Pierwsze zgłoszenie strażacy otrzymali po godzinie 15:00 i dotyczyło ono 
topiącego się mężczyzny. Jednostki OSP Choczewo i Słajszewo udały się na 
plaże przy wejściu numer 49.

Podczas dojazdu do miejsca zdarzenia dyżurny SKKP PSP w Wejherowie 
otrzymał informację, iż mężczyzna wyszedł z wody o własnych siłach i nie 
odniósł żadnych obrażeń. - czytamy na stronie OSP Choczewo. Zastępy zo-
stały wówczas zawrócone do swoich remiz.

Kolejne wezwanie miało miejsce po godzinie 18:00 tym razem do wej-
ścia numer 48 z uwagi na pozostawione ubrania i dokumenty na brzegu. 
Zastępy SLRr z łodzią ratowniczą i quad JOT I OSP Choczewo udały się 
w stronę plaży. W trakcie dojazdu do miejsca zdarzenia otrzymano infor-
mację od dyżurnego SKKP PSP w Wejherowie, że osoba która pozostawiła 
wspomniane rzeczy odnalazła się cała i zdrowa. 

Rzeczy pozostawione 
na plaży i topiący się 
mężczyzna
nA sYGnALe | Do zdarzeń doszło 2 września w Słajszewie, OSP na 
plażę wyjeżdżało dwukrotnie. Najpierw do topiącego się w morzu 
mężczyzny, a za kilka godzin w sprawie możliwego utonięcia, 
ponieważ rzeczy zaginionej osoby pozostawione były na brzegu.

Odbyła się X edycja Narodowego Czytania, 
którego jubileuszową lekturą był utwór Ga-
brieli Zapolskiej "Moralność Pani Dulskiej".
Biblioteka już po raz kolejny zaprosiła swo-
ich Czytelników i miłośników czytania na 
wspólne świętowanie! Wśród czytających 
znaleźli się: Starosta Powiatu Wejherow-
skiego Pani Gabriela Lisius, Wicestarosta 
Pan Jacek Thiel, Radna Powiatu Wejherow-
skiego Pani Łucja Słowikowska, Członko-
wie Zarządu Powiatu Pan Ludwik Zegzuła 
oraz Pan Kazimierz Bistroń, Dziekan 
Kaszubsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej 
Pani Beata Dudzińska-Huczuk, Prezes Sto-
warzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Pani Krystyna Laskowska, 

Wiceprezes SWUTW Pani Bożena Krywald 
oraz Pani Teresa Malinowska, Rzecznik 
Prasowy SWUTW Pani Bogna Zubrzycka, 
Redaktor Naczelna TTM Norda FM Pani 
Kalina Janczewska, Słuchacze SWUTW 
Pani Ewa Papke, Pani Teresa Kozak, Pani 
Zenia Kołodziejska, Pan Kazimierz Wójcik.
Przed zgromadzonymi wystąpiła również 
grupa poetycko-teatralna "Pod Sową", któ-
rej członkowie wcielili się w role bohaterów 
dramatu Gabrieli Zapolskiej i odegrali 
scenkę z salonu pani Dulskiej. Aktorzy: 
Aleksandra Leżohupska, Anna Oseńko, 
Anna Glinkowska, Alicja Orszulak, Franci-
szek Kuzmiński. Przedstawienie reżysero-
wała niezastąpiona Pani Wanda Kantecka.

odbyła się X edycja narodowego 
czytania
kultura | Przed południem o godz. 11.00 na dziedzińcu Powiatowej biblioteki Publicz-
nej w wejherowie przy ulicy dworcowej 7 zgromadziło się liczne grono zaproszonych 
gości czytających, aktorów grupy poetycko-teatralnej "Pod sową" oraz słuchaczy. 
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Zgłoszenie, które wpłynęło 6 września na 
Komendę w Wejherowie dotyczyło 84-letniej 
mieszkanki zamkniętej w swoim mieszkaniu. 
Sąsiedzi rankiem usłyszeli wołanie o pomoc, 
ale nie mogli dostać się do kobiety. Wezwali 
policjantów, którzy podjęli decyzję o wejściu 
do mieszania, gdzie strażacy dostali się przez 
otwarte okno za pomocą podnośnika. Kobie-
ta leżała na podłodze w kuchni, była wyzię-
biona ale przytomna i reagowała na obecność 

policji, spędziła w tej pozycji dwa dni. We-
zwana karetka przewiozła ją do szpitala. 

Podczas ratowania kobiety, przed blokiem 
został policjant kierujący ruchem by umoż-
liwić dojazd odpowiednim służbą. W tym 
samym czasie podbiegł do niego przecho-
dzień, informując o chłopaku, który stracił 
przytomność na chodniku niedaleko bloku. 
Policjant wraz ze strażakami ruszyli na po-
moc, ułożyli chłopaka w bezpiecznej pozycji 

po czym wezwali kolejny zastęp ratowników 
medycznych. Po badaniach przekazano mło-
dzieńca pod opiekę bliskich. 

Dzięki wzorowemu zachowaniu funkcjo-
nariuszy i świadków zdarzeń, pomoc do 
poszkodowanych dotarła w odpowiednim 
czasie. 

Na miejsce tych zdarzeń wezwani zostali 
sierż. Kamil Gorczycki oraz sierż. sztab. Mi-
chalina Patelczyk. 

33 i 20 latek zostali złapani w Redzie przez dzielnico-
wych w terenie. 29 sierpnia mężczyźni wtargnęli na teren 
budowy domu w Redzie oraz zabrali stamtąd sprzęty 
elektroniczne, ale nie tylko to. Między innymi z budynku 
wyniesiono laptop, wędkę, zegar drewniany, lampę, wieże 
z głośnikami, gramofon oraz maszynę do szycia. 
Podczas przeszukania domów obu sprawców, w jednym 
z nich, odnaleziono część zaginionych przedmiotów, któ-
re policjanci zabezpieczyli jako dowody w sprawie. 
Za popełnienie tego przestępstwa mężczyzną grozi do 10 
lat więzienia. 

dzielnicowi złaPali 
włamywaczy, usłyszeli 
zarzuty
na sygnale | dwoje mężczyzn zostało zatrzymanych 
w związku z kradzieżą i włamaniem na teren budowy. 
noc spędzili w policyjnej celi, zostali już przesłuchani. 

ReklaMa U/2021/PR

Dwie różne interwencje 
w tym samym czasie

nA sYGnALe | Dwie różne interwencje w tym samym czasie Policjanci jadąc do tego zgłoszenia 
nie zakładali tak dynamicznego rozwoju sytuacji. Uratowali dwa życia dzięki szybkiej i odpowie-
dzialnej reakcji świadków. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. 

Torby zawierające w sobie opatrunki, maskę tlenową wraz z butlą i de-
fibrylator oraz tą z szynami „Kramera”, zniknęły spod budki ratowniczej 
w ostatnią sobotę wakacji. Po ustaleniach policjantów, podejrzenia padły na 
34-latka będącego, tamtego dnia, na plaży w powiecie puckim. Mężczyzna 
jest mieszkańcem Redy, ujętym 29 sierpnia przez mundurowych. Za prze-
stępstwo kradzieży grozi kara pozbawienia wolność od 3 miesięcy do 5 lat. 

Wartość skradzionego sprzętu oszacowano na kwotę 10 tys. złotych. Na 
szczęście udało się odzyskać wszystko w całości. 

Nieudana kradzież 
drogiej torby z plaży
nA sYGnALe | Zatrzymany został mężczyzna podejrzany o zabra-
nie mienia należącego do ratowników medycznych WOPR.
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Pierwszy występ festiwalu odbył się 
w Muzeum PiMKP w Wejherowie, gdzie 
wystąpili z koncertem improwizacyj-
nej muzyki jazzowej w składzie: Jakub 
Klemensiewicz- pochodzący z Jastarni 
saksofonista i klarnecista oraz Domi-
nik Kisiel- pianista, kompozytor aran-
żer i wykładowca Akademii Muzycznej 
w Gdańsku. Duet ten powstał w 2015 
roku, zachwycając debiutanckim al-

bumem „Cassubia- Live at Sfinks700”. 
Jakub Klemensiewicz jest również twór-
cą cyklu koncertów „A Morze Dżez” 
i współtwórcą  koncertu dialogowego 
na chór, organy i saksofon „Missa Pro 
Pace” na podstawie żarnowieckiego gra-
duału z XIV wieku. 

Drugi dzień festiwalu zaczął się mu-
zyką kameralną i organową w Kościele 
pw. NMP Królowej Polski na Śmiecho-

wie, gdzie wystąpili: Maria Perucka- 
skrzypce i Roman Perucki- organista 
Katedry Oliwskiej oraz profesor Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku. Na koncert 
wybitnych artystów mających na swym 
koncie liczne nagrody oraz występy kra-
jowe i zagraniczne, złożyły się utwory 
m.in. Bacha, Vivaldiego, Volckmara, 
Rhainbergera i Gardonyi’ego. 

Ukoronowaniem festiwalu był nie-

dzielny koncert Zespołu Wokalnego 
„Art n Voices” w Kościele pw. Chrystu-
sa Króla i Bł. s. Kotowskiej, w którym 
trójmiejsko-wejherowski oktet zapre-
zentował interesujący wybór z bogatego 
repertuaru dotychczas wykonywanych 
utworów. W koncercie, który był ukoro-
nowaniem 10-lecia działalności zespołu, 
znalazły się m.in. utwory skomponowa-
ne przez Annę Rocławska-Musiałczyk, 
w tym autorska aranżacja tej kompozy-
torki i wokalistki pt. „Rosemary’s Baby” 
Krzysztofa Komedy. Przypomnijmy, 
że "Art n Voices" jest laureatem Nagro-
dy Akademii Fonograficznej Fryderyk 
2020 w dziedzinie muzyki poważnej 

w kategorii: Album Roku - Muzyka 
współczesna.  

Z okazji 10-lecia Art’n’Voices zespół 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w wysokości 10 tys. 
złotych oraz Miniaturkę Statuetki Jaku-
ba Wejhera przyznaną przez Prezydenta 
Miasta Wejherowa za wkład w rozwój kul-
tury i promocję Miasta Wejherowa. 

Rozstrzygnięty został również konkurs 
Kompozytorski na utwór a capella dla 
zespołu Art’n’Voices. Zwyciężcami zo-
stali:  Karol Pyka z Katowic- główna na-
groda, pierwsze wyróżnienie – Bartosz 
Pokorski z Gdańska, a drugie wyróżnie-
nie - Krzysztof Ratajski z Warszawy.  

Impreza organizowana przez Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk 
Czarnieckiego z Wejherowa nie będzie 
dostępna dla widowni ale odbędzie się 
na Planie Piknikowej przy Amfiteatrze 
Miejskim oraz w okolicy Młynu Cedroń-
skiego. Osób występujących będzie tylko 
od 30 do 50, ze względu na wspólne 
bezpieczeństwo. 
Wydarzenie odbędzie się 11 września, 
w sobotę od godziny 12:00 do 21:00. 
W programie znajdzie się między innymi: 
atak wroga na Polski obóz o 12:00- 12:30, 
Sąd oficerów 13:00- 13:10, Przesłuchanie 
jeńca 14:00- 14:10, Prace przy tunelu 
minerskim 16:00- 16:15, Ostatni atak, czyli 
jak to z Jakubem Wejherem było 18:00- 
18:00 oraz Sarmacka biesiada i pokaz 
ognia 21:00- 21:15. 
W przerwach między zaplanowany-
mi scenkami będą pokazy rzemiosła 
i działań z życia żołnierza w tym: kucie 
gwoździ i noży, przygotowywanie gofrów 
i podpłomyków na ognisku, pisanie gęsim 
piórem czy szycie i kaletnictwo. 
Ze względów pogodowych zakładane 

wydarzenia mogą się przesunąć ale nic 
straconego, bo całe wydarzenie będzie 
dostępne w formie filmu na YouTube 

i fanpage Pułk Czarnieckiego. Transmi-
sja na żywo będzie na Facebooku Pułk 
Czarnieckiego.

rekonstrukcja historyczna wsPółcześnie
wejherowo | z powodu trudności finansowych i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa rekonstruowane wydarzenie będą 
dostępne tylko online na żywo. 

Nagroda dla Art’n’Voices, to już 10 
lat aktywności

WejheroWo | Festiwal muzyczny ArteFonie, który odbył się 3-5 września zachwycał nie tylko brzmieniem ale i różnorodnością gatunków. Nie za-
brakło ciekawych gości jak i nagród. 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosowanie do art. 35 ust. 1 i  ust. 
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. 
- Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) 
oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi 
nr 1095/220/2021 z dnia 27 sierpnia 
2021r.  informuję, że w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, 
na okres 21 dni, wywieszony został 
wykaz nr XX obejmujący udział ¼ części 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej 
własność gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczoną do sprzedaży w  drodze 
bezprzetargowej. 

OgłOszenie 213/2021/DB

@expressy.pl
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Na scenie parkowego amfiteatru dzieci mogły 
obejrzeć spektakl  Teatru  Atrybut pt. „Paweł 
i Gaweł”, a dla starszych widzów, w ostatnim 
tegorocznym parkowym koncercie wystąpiła 
Basia Kawa (skrzypce, śpiew), w towarzystwie 
gitarzysty Huberta Baumanna. W programie 
znalazły się autorskie piosenki z pogranicza 
popu i bluesa.

Niewątpliwie główną atrakcję dnia stano-

wił II Pchli Targ. Wystawców było więcej, niż 
podczas pierwszej edycji, więcej było też ku-
pujących. Jak to na pchlim targu – można było 
znaleźć wszystko, więc miłośnicy tego typu im-
prez na pewno się nie zawiedli. Uwagę przycią-
gały stoiska artystów ze Stowarzyszenia Kunszt 
– współorganizatora redzkich Pchlich Tar-
gów. Zwiedzający mogli również wziąć udział 
w warsztatach tworzenia makramy.

Jedną z inicjatyw towarzyszących Zakoń-
czeniu Lata były zorganizowane przez Urząd 
Miasta w Redzie stanowiska informacyjne dla 
mieszkańców. Znalazł się tu punkt konsulta-
cyjno-informacyjny, gdzie można było uzyskać 
szczegółowe informacje o możliwości dofinan-
sowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła 
z programu „Czyste Powietrze” oraz o obowiąz-
ku związanym z Centralną Ewidencją Emisyj-
ności Budynków. W kolejnym punkcie zorgani-
zowano stanowisko spisowe  Narodowego Spisu 
Ludności i Mieszkań, gdzie osoby, które jeszcze 
nie dokonały obowiązku spisowego, mogły - 
korzystając z pomocy rachmistrzów - dokonać 
tego na miejscu. Ponadto radni Rady Miejskiej 
w Redzie służyli mieszkańcom informacją i po-
mocą w punkcie informacyjnym redzkiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. A jeśli ktoś zgłodniał, to 
mógł skorzystać z bogatej oferty foodtrucków.

- Obie edycje Pchlego Targu pokazały, że jest to 
fajne wydarzenie, przyciągające wielu mieszkań-
ców – mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy - Planujemy kontynuować tę inicjatywę. 
Warto wspomnieć, że redzki Pchli Targ jest po-
mysłem radnych naszej Rady Miejskiej. W imie-
niu mieszkańców bardzo im dziękuję.

Michał Kaczmarek

Do potrącenia doszło 4 września w pobliżu stacji Reda. Jak się okazało 
pod kołami pociągu relacji Wejherowo - Gdańsk zginął mężczyzna. Na 
miejscu trwały prace policji w celu ustalenia jego tożsamości oraz oko-
liczności samego wypadku. Służbę pełniła również straż pożarna w celu 
zabezpieczenia terenu oraz zespół ratownictwa medycznego.

Ruch pociągów odbywał się wówczas tylko na jednym torze. O wszyst-
kich utrudnieniach w związku z potrąceniem na swoim Facebooku in-
formowało SKM Trójmiasto. Po godzinie 16:00 czynności dochodzenio-
wo – śledcze zakończyły się, ruch obu torów został przywrócony. Pociągi 
kursowały zgodnie z rozkładem jazdy.

Pod kołami pociągu 
w Redzie zginął 
mężczyzna
reDA | W ubiegłą sobotę po godzinie 13:00 służby otrzymały 
zgłoszenie, które dotyczyło wypadku z udziałem człowieka. Sytuacja 
miała miejsce w Redzie.

Pchli Targ ponownie 
bardzo udany!

reDA | W pierwszą, wrześniową niedzielę Fabryka Kultury zorganizowała w Rodzinnym Parku Miej-
skim imprezę plenerową, w ramach której odbył się II Pchli Targ i wydarzenia towarzyszące. Pogoda 
dopisała, po kilku chłodnych i deszczowych dniach wyszło słońce.

 - To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i za-
kłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką iro-
nię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie 
języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie 
moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości 
każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła li-
teraturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie 
„dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego 
i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, sta-
jąc się przedmiotem żywych dyskusji – czytamy w li-
ście Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który zachęcał do 
współtworzenia akcji. 

Powoli tradycją redzkiej edycji Narodowego Czyta-
nia staje się oprawa teatralna, przygotowywana przez 
Grupę Artystyczną działającą przy Uniwersytecie III 
Wieku. Przy współpracy z Fabryką Kultury i Miejską 
Biblioteką Publiczną, seniorzy przygotowali insceni-

zację obszernych części dramatu. Do występu w ak-
cie drugim zaprosili również przebywających wśród 
publiczności Burmistrza Miasta Redy Krzysztofa 
Krzemińskiego, jego zastępcę Łukasza Kamińskie-
go, Sekretarz Miasta Hannę Janiak oraz dyrektorów 
współorganizujących instytucji - Bożenę Natzke oraz 
Tomasza Wiśniewskiego.

- Przypadła mi rola bardzo sympatycznej i dość 
dobrze kojarzonej przez pokolenia Polaków postaci 
Felicjana Dulskiego. To niesamowite doświadczenie, 
móc występować przed publicznością na profesjonal-
nej scenie - mówi burmistrz Krzysztof Krzemiński 
- Grupa Artystyczna pod wodzą pani Anny Mostek 
zaprezentowała nam kolejne dzieło polskiej literatu-
ry. Podziwiać należy profesjonalne przygotowanie 
i dbałość o szczegóły, jak stroje z epoki, scenografię 
i oprawę muzyczną.
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Redzkie Narodowe Czytanie 
w mistrzowskiej interpretacji seniorów
reDA | Początek września oznacza wielkie Narodowe Czytanie. Lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony 
Narodowego Czytania była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 

Już dzisiaj, 10 września, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Redzie organizuje w Fabryce Kultury 
spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim 
- dziennikarzem, reportażystą i pisarzem. 
Wojciech Jagielski w latach 1986–1991 pra-
cował w Polskiej Agencji Prasowej, następnie 
dołączył do „Gazety Wyborczej”, z którą był 
związany do 2012 roku, kiedy to powrócił do 
współpracy z PAP. Od 2017 roku jest człon-
kiem redakcji „Tygodnika Powszechnego”, 
współpracuje też z BBC i „Le Monde”. Jest 
autorem książek dotyczących Afganistanu, 
Czeczenii i Kaukazu, Ugandy i RPA. Zajmuje 
się problematyką Afryki, Azji Środkowej, 
Kaukazu i Zakaukazia, był obserwatorem 
konfliktów zbrojnych w Afganistanie, Tadży-
kistanie, Czeczenii i Gruzji.
- Wojciech Jagielski otwiera cykl spotkań 
autorskich organizowanych przez naszą 
bibliotekę – mówi Bożena Natzke, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki publicznej w Redzie – 
Tydzień później będziemy gościć Andrzeja 
Stasiuka, a w ostatni piątek września Redę 
odwiedzi Jacek Hugo-Bader. 
Na wszystkie spotkania obowiązują bez-
płatne wejściówki, które można odbierać 
w bibliotece oraz w Fabryce Kultury.
To nie koniec czytelniczych atrakcji. 18 
września Miejska Biblioteka Publiczna 
w Redzie wraz z Fabryką Kultury zapraszają 
na Festiwal Fantasy. Tego dnia w budynku 

Fabryki, będą odbywać się spotkania autor-
skie, panele dyskusyjne oraz rozgrywki dla 
wielbicieli planszówek w klimatach fantasy 
oraz sesji RPG.
- Udział w Festiwalu Fantasy zapowiedzieli 
autorzy Mateusz Rogalski, Mateusz Szczer-
baniewicz i Paweł Kopijer – mówi Bożena 
Natzke – Pierwszy z nich to doświadczony 
menedżer, zagorzały gracz RPG, bywalec 
konwentów i aktywista Legnickiego Klubu 
Fantastyki Gladius, autor powieści. „Obrońcy 
Ahury. Pasowanie”, opartej o doświadcze-
nia rozgrywek RPG. Drugi, czyli Mateusz 
Szczerbaniewicz (opolanin z urodzenia, 
Kaszub z wyboru) to autor książki „Omaha 
6:29”, wydanej pod pseudonimem Mariusz 
Roqfort. Paweł Kopijer jest innowacyjnym 
przedsiębiorcą, wykładowcą szeregu uczelni 
wyższych, ekspertem zarządzania, autorem 
wciągających powieści fantasy w ramach 
cyklu Kroniki Dwuświata oraz gry planszowej 
fantasy adventure „BiWorld Magic”.
Bardzo interesująco zapowiada się panel 
dyskusyjny pt. „FANTASTYKA MOTOREM 
ROZWOJU WYOBRAŹNI – czy literatura fikcji 
jest światem tylko dla młodych?”. Dzień za-
kończą  rozgrywki dla wielbicieli planszówek 
w klimatach fantasy oraz sesji RPG. Dostęp-
ne będą również stoiska z książkami.
Zapraszamy 18 września od godziny 11:00 do 
Fabryki Kultury. Liczba miejsc ograniczona.

czytelniczy wrzesień w redzie
reda | redzka biblioteka zaprasza na spotkania z pisarzami i festiwal fantasy.
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- Hip Hop Fest to wydarzenie, które przyciąga 
do Wejherowa przede wszystkim młodszą publicz-
ność. Cieszę się, że impreza ponownie odbywa się 
w naszym mieście, ponieważ poprzednie edycje po-
kazały, że jest zapotrzebowanie na tego typu wyda-
rzenia. Warto również zauważyć, że Hip Hop Fest 
to również znakomita okazja na debiut sceniczny 
dla wielu młodych i utalentowanych artystów z Wej-
herowa - powiedział zastępca prezydenta miasta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz.

Podczas tegorocznej edycji na scenie przed wejhe-
rowską publicznością wystąpili czołowi polscy rape-
rzy i niekwestionowane legendy polskiego hip-hopu 
oraz przyszłe gwiazdy sceny hiphopowej.

Jako pierwsi zagrali przed widownią odpo-
wiednio PHMK, Format, Forest, Noniemoge, 
Rudxbwooy. Niespodziewanie ogromnym zainte-
resowaniem cieszył się występ młodej grup WV, 
którzy przyciągnęli pod scenę tłumy. Po niezwykle 
udanym wstępie wejherowian na scenie pojawili 
się: Ceiberstein, Miejska Narracja, NZP/Luzbuk-
se. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert Trill 
Pem oraz  Kacper HTA, którzy w ostatniej chwili 
zastąpili główną gwiazdę wieczoru – Hinola, który 
z powodów zdrowotnych był zmuszony odwołać 
swój koncert.

Współorganizatorami wydarzenia było miasto 
Wejherowo oraz Wejherowskie Centrum Kultury.

Powstało ono przy ulicy Sędzickiego w Rumi. 
Obiekt ma wymiary 15 na 4 metry, wokół wybudo-
wano chodnik, ostawiono ławki i kosze na śmieci, nie 
zabrakło również zieleni oraz tablic informacyjnych 
o podstawowych zasadach gry. Wejście jest możliwe 
od ul. Bojanowskiego lub przez pobliski plac zabaw. 

Jak zapewniają mieszkańcy będący pomysłodawca-
mi budowy boiska w Rumi, gra w bule to niedroga 
i doskonała forma rozrywki oraz aktywności dla lu-
dzi w każdym wieku. 

Osoby chcące skorzystać z boiska muszą posiadać 
własny zestaw do gry.

Pétanque- tradycyjna francuska gra towarzyska 
z elementami zręcznościowymi, szczególnie popu-
larna w Prowansji oraz innych krajach Europy takich 
jak: Niemcy, Włochy, Hiszpania czy Belgia. 

Rozgrywki odbywają się na bulodrom, czyli placu 
pozbawionym trawy. Gra polega na rzucaniu z wyty-
czonego kręgu metalowymi kulami w kierunku małej 

drewnianej lub plastikowej kulki, w Polsce potocznie 
nazywana świnką. Wygrywa ten, którego bula jest 
najbliżej świnki. 

Pétanque, grywana od ok. 1907, wywodzi się 
z innej, podobnej gry, jeu provençal („gra pro-
wansalska”), a jej nazwa – ze słów prowansal-
skich ped tanco (fr. pieds tanqués: „stopy razem”), 
ponieważ podczas rzutu obie stopy gracza muszą 
znajdować się wewnątrz wcześniej nakreślone-
go na placu niewielkiego koła. Petanka podobnie 
jak bowls i boccie (boccia) wywodzi się z uprawia-
nej przez rzymskich legionistów gry w kule, którzy 
rozpowszechnili ją w całym basenie Morza Śród-
ziemnego. Pierwsze bule były robione z drewna 
i obijane zewsząd gwoździami. W 1930 roku przy-
jęto definitywnie użycie buli ze stali. W 1958 roku, 
w Marsylii powstała Międzynarodowa Federacja 
Pétanque i Gry Prowansalskiej. 

Źródło: wikipedia.pl

HipHopowo w WejherowieNowiutkie boisko 
do grania w bule

WejheroWo | W miniony piątek, 3 września br. na polanie piknikowej w Parku Miejskim odbyła się 5. edycja 
„Wejherowo Hip Hop Fest”, która po nieobecności spowodowanej pandemią wróciła do Wejherowa. Pod względem 
organizacyjnym wydarzenie było na najwyższym poziomie i cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności.

ruMIA | Od teraz wszyscy fani gry w bule będą mogli urządzać sobie par-
tyjki na specjalnie do tego wybudowanym boisku.
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Zajęcia dla dzieci odbyły się w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi, gdzie 
hala pękała w szwach od młodych adep-
tów koszykówki. Sztab trenerski podczas 
czterogodzinnego, intensywnego treningu 
przyglądał się młodzieży, po czym wybrali 

tego najlepiej się prezentującego. Tytuł 
MVP przypadł Jankowi Grzesiakowi, który 
w nagrodę poleci do USA. 
Rumia w tym roku była ostatnim miastem na 
mapie treningowej Marcina Gortata, ale nie 
ma co się martwić, kolejna impreza już za rok.

marcin gortat camP już za nami
koszykówka | taka impreza odbyła się już szósty raz w rumi, gdzie najmłodsi 
gracze koszykówki mogli spotkać światowej klasy koszykarza. 
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Wyrzeźbione ciało, zwiększona wydol-
ność organizmu i doskonała kondycja - tak 
w skrócie można zdefiniować crossfit. Ale to 
nie tylko ćwiczenia. Coraz większą popular-
nością cieszą się crossfitowe zawody. Dwu-
dniowe zmagania odbędą się 18 i 19 wrze-
śnia przy ulicy Nanickiej 22 w Wejherowie. 
Zapisy zakończyły się 4 września. W tym 
roku organizatorzy, czyli Wejherowski Klub 
Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo”, 
zapraszają do startu w pięciu kategoriach: 
debiuty, open, 35+, 40+ i team.

- Wspaniały klimat naszych zawodów 
przyciąga wielu widzów a zawodnicy którzy 

wzięli udział w poprzednich edycjach bardzo 
chętnie do nas wracają – mówi Bartłomiej 
Szreder w WKKiSS Apollo w Wejherowie.

Przypomnijmy, że w 2019 roku w IV edycji 
(w 2020 roku zawody nie odbyły się przez 
pandemię) w najbardziej prestiżowej kate-
gorii Open Woman zwyciężyła Agnieszka 
Podwysocka (Crossfit Avanport), druga 
była Jolanta Wesołowska (Barbell Squad 
Inowrocław), a na najniższym stopniu po-
dium stanęła Irmina Husarek (Hell’s He-
aven of Szczecin). Wśród mężczyzn naj-
lepszy okazał się Miłosz Staworzyński. Tuż 
za nim uplasował się Marcin Szybaj i Paweł 

Szamocki (Crosscore).
Wyjaśnijmy, że crossfit to program treningu 

siłowego i kondycyjnego, który opiera się na 
wzroście dziesięciu najważniejszych zdolno-
ści siłowych. Podczas ćwiczeń rozwija się siłę 
i masę mięśni, aby wzmocnić siłę ruchu mię-
śni. Wykonanie ćwiczeń następuje w sposób 
intensywny, bez czasu na przerwę. W crossfit 
ćwiczy się jednocześnie podnoszenie cięża-
rów, sprawność atletyczną, odporność, przez 
co wzmacnia się odporność krążeniową oraz 
oddechową, siłę i wytrzymałość mięśni, roz-
ciągliwość, szybkość, sprawność, psychomo-
torykę, równowagę i precyzję motoryczną.

WCG V już wkrótce
CrossfIt | We wrześniu do Wejherowa po raz piąty powrócą crossfitowe zawody - Wejher Cross Ga-
mes. Dwudniowe zmagania zaplanowano na 18 i 19 września. 
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Z Tokio przenosimy się do Rumi gdzie 11 września 
zjadą się zawodnicy i zawodniczki by zaprezentować 
się publiczności. Na wydarzeniu pojawią się: Patryk 
Dobek (brązowy medal w biegu na 800 m), Mał-
gorzata Hołub-Kowalik (złota i srebrna medalistka 
w sztafecie 4 x 400 m), Iga Baumgart-Witan (złota 
i srebrna medalistka w sztafecie 4 x 400 m), Kornelia 
Lesiewicz (olimpijka specjalizująca się w biegu na 
400 m), Mateusz Borkowski (olimpijczyk specjali-
zujący się w biegach średnich), Marcin Krukowski 
(olimpijczyk specjalizujący się w rzucie oszczepem), 
Cyprian Mrzygłód (olimpijczyk specjalizujący się 
w rzucie oszczepem). 
W programie nie zabraknie również rywalizacji dzieci, 
młodzieży oraz juniorów, w tym z niepełnosprawno-
ściami. Sportowe zmagania będzie komentował Seba-
stian Chmara – dawny mistrz świata w siedmioboju, 
a także trener i działacz sportowy. Obecny będzie 
również Tomasz Majewski – wiceprezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki, kulomiot, olimpijczyk i wie-
lokrotny medalista. Impreza rozpocznie się o 16:00. 

mityng z gwiazdami 
sPortu
lekkoatletyka | wstęp jest bezpłatny ale przeżycia 
bezcenne. w miejskim ośrodku sportu w rumi spotkać 
będzie można lekkoatletów z igrzysk olimpijskich. 
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