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Gra mobilna „Sekrety biblioteki” miała w  swej 
idei nawiązać do  jubileuszu 75-lecia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w  Wejherowie i  wzmoc-
nić funkcję biblioteki jako ośrodka animującego 
kulturę i  aktywizującego społeczność lokalną. 
W  fabułę gry wplecione zostały miejsca, z  któ-
rymi związana była Miejska Biblioteka Publicz-
na w  Wejherowie. Na  trasie można było odna-
leźć książki i  zdobyć atrakcyjne nagrody. 

Dyrektor wejherowskiej biblioteki Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek informuje, że  już od  
wiosny trwały przygotowania do  stworzenia 
tej  gry mobilnej prowadzone w  formie cyklu 
warsztatów z  zakresu makrofotografii i  zasad 
tworzenia gier mobilnych pod  kierunkiem 
Krzysztofa Powałki. Uczniowie pracowali 
nad  technikami fotografowania i  skanowa-
nia książek smartfonem. Następnie uczyli 
się techniki projektowania gry mobilnej. 
Ciekawym doświadczeniem było spotkanie 
międzypokoleniowe z  seniorami, podczas 
którego seniorzy dzielili się osobistymi do-
świadczeniami dotyczącymi korzyści wyni-
kających z czytelnictwa książek. 

W grze wystąpiły 4 drużyny zewnętrzne do-
brane przypadkowo, których zadaniem było 
zebranie na  trasie jak największej ilości punk-
tów. Motywacją do  aktywnej postawy na  trasie 
było też znajdowanie książek, które ufundowa-
ne przez bibliotekę stawały się po  zalezieniu 
własnością znajdującego. W  grze wzięli tez 
udział poza konkursem uczniowie ze  Szkoły 
Podstawowej nr  9. Jedna grupa walczyła pod  
okiem Sabiny Podolskiej, a  druga po  okiem 
Aleksandry Rohde. 

Nagrody zwycięzcom wraz z  gratulacjami i  
podziękowaniami za  udział w  grze wręczył 
zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz.

Projekt #czytamwbibliotece dofinansowany 
jest ze  środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i  Sportu pochodzących z  Fundu-
szu Promocji Kultury.

Z pośród 47 projektów wybrane zostaną te najlepsze, na których 
realizacje miasto przeznaczy 1,5 miliona złotych. Glosować można 
przez stronę internetową rumia.budzet-obywatelski.org lub wypeł-
nić papierowy formularz dostępny w czterech placówkach: Urzędzie 
Miasta Rumi, Miejskim Domu Kultury w Rumi, Stacji Kultura oraz 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Dostępne będą również w mo-
bilnych punktach, podczas miejskich wydarzeń. Pierwsze papierowe 
głosy trafiły do urny podczas konferencji 13 września w Klubie Inte-
gracji Społecznej, gdzie zgromadzili się przedstawiciele różnych grup 
społecznych, od przedszkolaków, po osoby starsze, funkcjonariuszy 
publicznych po opiekunów niepełnosprawnych. 

Głosowanie potrwa dwa tygodnie, do 27 września. Oficjalne ogło-
szenie wyników nastąpi 12 października podczas uroczystej gali. 
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Złoty Medal otrzymała spółka Szpitale Pomorskie, 
za  zasługi w  walce o  zdrowie i  życie pacjentów 
zakażonych covid19.  W gali uczestniczył Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa ds.  ekonomicznych i społecznych, który 
pogratulował wyróżnienia Szpitalom Pomorskim 
(w  skład, którego wchodzi szpital wejherowski), 
które tak zaangażowały się   walkę z  pandemią.
Jak powiedział podczas gali w  Polskiej Filharmo-
nii Bałtyckiej w  Gdańsku Zbigniew Canowiecki, 
prezydent Pracodawców Pomorza, wszyscy 
powinniśmy być wdzięczni medykom, którzy od  
pierwszych dni stanęli do  walki o  zdrowie, a czę-
sto i  życie pacjentów.

Złoty Medal dla SZpitali poMorSkich 
od pracodawców poMorZa
weJherowo | pracodawcy pomorza, podczas uroczystej gali z okazji 30-lecia "przedsiębiorcy Medykom", nagrodzili 
instytucje i medyków, którzy z  dużym zaangażowaniem walczyli z  pandemią. wśród laureatów znalazła się m.in. spółka 
Szpitale pomorskie, w  skład którego wchodzi Szpital Specjalistyczny w wejherowie.nagrody. 

fot. UM Wejherowo

„Sekrety biblioteki” 
na 75-lecie MBP

WejheroWo | Premiera gry mobilnej "Sekrety biblioteki" przypomniała o 75-leciu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie. Gra została stworzona przez uczniów wejherowskiej Szkoły Podstawowej nr  9 
w ramach projektu #czytamwbibliotece. 

Niepełnosprawna młodzież oprócz zdobywania wiedzy, 
trzymała od prezydenta pamiątkowe gadżety i trochę 
ciekawostek o mieście. Gośćmi zaopiekowała się Ewa 
Cielecka, a Izabela Barzowska oprowadzała ich po ratu-
szowych izbach historii miasta. 
- Uczestniczymy w projekcie „Cztery strony świata – 
zagraj, wygraj, zakochaj się w Polsce”. W ramach tego 
projektu mamy zamiar zwiedzić dwa miasta z woje-
wództwa pomorskiego: Wejherowo i Lębork. Podczas 
zwiedzania tych miast musimy zrobić sobie zdjęcia przy 
największych, bądź najważniejszych atrakcjach w tych 
miastach np. przy historycznych nazwach nazw ulic lub 
zabytkach. W planie mamy również spotkania z włoda-
rzami tych miast – mówi Monika Plata ze Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skarszewach. 
Niepełnosprawnym uczestnikom projektu towarzyszyli 
w podróży wychowawcy: Monika Plata, Urszula Wo-
ronowicz, Magdalena Brzeska, Monika Bydłoń, Jacek 
Prokopiuk i Tomasz Łętowski.

MłodZież Ze SkarSZew 
podbiła MieJSki ratuSZ
weJherowo | w spotkaniu udział wziął osobiście pre-
zydent wejherowa krzysztof hildebrandt oraz zastępca 
prezydenta arkadiusz kraszkiewicz. wycieczkowicze 
wraz z nimi zwiedzali zabytki i historyczne izby.

fot.wejherowo.pl

„Rumia 2022”, 
projekty obywatelskie
rumia | Elektronicznie lub stacjonarnie można oddawać głosy, jeden 
inwestycyjny, jeden prospołeczny i jeden zielony. Decyduje każdy 
mieszaniec miasta, jakiej chce inwestycji. Liczy się każdy głos. 
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dla 

dziennikarza
jest praca

Prasa może mieć charakter ogólny lub 
specjalistyczny, może mieć zasięg lokalny, 
taki jak gwe24.pl lub ogólnokrajowy i ma 
określony nakład w tym przypadku 12.000 
tys egzemplarzy, które jest kolportowane 
w każdy piątek. Im większy nakład, tym 
większa szansa na dotarcie do odbiorcy 
docelowego. Reklama prasowa może mieć 
formę drobnych ogłoszeń tekstowych, ze 
zdjęciami lub ilustracjami oraz reklamy 
modułowej  i jest to najczęściej występują-
cy jej rodzaj. Poniżej przedstawiamy zalety 
reklamy w prasie.

Jeden egzemplarz gazety dociera do więk-
szej ilości osób, ponieważ są one często 
udostępniane w poczekalniach, w salonach 
fryzjerskich, kosmetycznych, czy w pocze-
kalniach gabinetów lekarskich. Prasa bez-
płatna jest również kolportowana w skle-
pach spożywczych a jej dystrybucja odbywa 
się z samego rana. Egzemplarz gazety zaku-
piony prywatnie jest również udostępniany 
do czytania bliskim osobom z otoczenia. 
Mamy też dużo możliwości na promocję 
określonej usługi lub produktu ze względu 
na stosunkowo swobodny wybór miejsca 
reklamy w gazecie. Dużą rolę odgrywa tak-

że wybór konkretnego wydania. Reklama 
może zostać przykładowo opublikowana 
w wiodącym wydaniu lub w dodatku do 
czasopisma. Mamy również jako klient do-
wolność w kreowaniu treści reklamy oraz 
jej formatu. Na końcu powinniśmy określić 
wybór czasu emisji, z możliwością dużego 
wyprzedzenia, z wyborem interesującej nas 
częstotliwości oraz reemisją reklamy w ko-
lejnych terminach. 

Reklama w prasie jest odbierana pozy-
tywnie, badania wykazują, że jest najmniej 
krytycznie przyjmowaną reklamą ze wszyst-
kich dostępnych na rynku. Przychylnie jest 
przyjmowana przez odbiorców także rekla-
ma kontekstowa, polegająca na powiązaniu 
reklamy produktu z artykułem na podobny 
temat. Reklama w czasopiśmie to nie tylko 
tradycyjna prasa papierowa, ale także re-
klama w e-gazetach, ma ona dynamiczny 
charakter w postaci animacji, filmów itp. 
Reklamę prasową często wykorzystuje się 
również w kampaniach, która jest doskona-
łą reklamą uzupełniającą do tej w telewizji, 
radio lub w Internecie. Warto więc zaintere-
sować się czy wydanie papierowe ma swój 
odpowiednik jako portal internetowy.

Dlaczego reklama w prasie 
jest tak bardzo istotna

WejheroWo | Ciężko wyobrazić sobie sukces firmy bez odpowiednich działań, przesądza o nim całe mnóstwo czynników. 
Jednym z nich jest wybór odpowiedniej formy reklamowej, który należy dobrze przemyśleć. Gazety to jeden z najstarszych 

i najbardziej skutecznych przekaźników informacji - więcej na stronie 11.

17 września wystawcy z wielu miast Polski zjadą 
się w jedno miejsce by zaprezentować swoje zbio-
ry i uszczęśliwić kogoś możliwością zakupu z nich 
nośnika muzyki. 

Płyty CD, kasety magnetofonowe i płyty winy-
lowe wraz ze swoimi właścicielami zjadą się do 
Portu Rumia aż z Poznania, Płocka, Katowic, Kra-
kowa czy nawet z zza granicy. Na giełdzie będzie 
można zakupić wystawiane przedmioty, a przed 
zakupem ich odsłuchać na specjalnie do tego 

wyposażonym stanowisku. Wystawcy chętnie po-
dzielą się swoją wiedzą i poradzą jak wybrać dla 
siebie, lub bliskich, jaki egzemplarz wybrać. Coś 
dla siebie znajdą miłośnicy najróżniejszych ga-
tunków muzycznych. 

Całe wydarzenie odbędzie się 17 września w Por-
cie Rumia Centrum Handlowym Auchan przy uli-
cy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Od godziny 09:00 
do 20:00 będzie można przebierać w muzycznych 
eksponatach. Wstęp jest wolny. 
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Giełda winyli, kaset i płyt CD, 
gratka dla kolekcjonerów
rumia | Miłośnicy dźwięków z dawnych lat będą mogli zakupić do swoich kolekcji nowe egzemplarze.
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Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu 
Wejherowskiego 

wyrazy najgłębszego współczucia i słowa 
otuchy w tych trudnych chwilach po 

śmierci 

Męża
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

OgłOSzenie 149/2021/DB

Zamów nekrolog
lub kondolencje
w naszej gazecie

wyślij email:
d.bieszke@expressy.pl

lub zadzwoń:
660 731 138

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz zarządzenia 
nr 1117/242/2021 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 09.09.2021r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony 
został, na okres 21 dni, wykaz obejmujący 
nieruchomości położone w Rumi, stanowiące 
własność i będące we władaniu gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy 
w formie bezprzetargowej. Przedmiotowy 
wykaz zamieszczony został również na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Rumi: 
http://bip.rumia.pl/

Rumia, 09.09.2021r.

OgłOSzenie 217/2021/DB

PaNI 
GENOWEFIE 

SŁOWI

OgłOSzenie 215/2021/DB

RekLaMa 18/2021/RL

Już od godziny 11:00 można będzie spotkać 
się z Mateuszem Rogalskim, doświadczonym 
menadżerem, zagorzałym graczem RPG, by-
walcem konwentów i aktywistą Legnickiego 
Klubu Fantastyki Gladius. Jest również au-
torem powieści pt. „Obrońcy Ahury. Paso-
wanie.” opartej o doświadczenia z rozgrywek 
RPG. Spotkanie to zakończy się o 12:00, ale 
zaraz po nim będzie się kolejne. 

WYOBRAŹNIA-MARZENIA-ROZWÓJ 
to spotkanie z Pawłem Kopijerem, innowa-
cyjnym przedsiębiorcą, wykładowcą szeregu 
uczelni wyższych, ekspertem zarządzania oraz 
autorem trylogii Mitrys. Są to wciągające po-
wieści fantastyczne w ramach cyklu Kroniki 
Dwuświata oraz gry planszowej fantasy, ad-
venture „BiWorld Magic”. 

W trakcie tego przewidziane są konkursy, 
dyskusje, konkursy oraz gry zespołowe z na-
grodami. 

Od 13:00 ruszy kolejne spotkanie, tym ra-
zem z Mariuszem Szczerbaniewiczem, au-
torem książki „Omaha 6:29” wydanej pod 
pseudonimem Mariusz Roqfort. Opolanin 
z urodzenia, Kaszub z wyboru. Bloger, dzien-
nikarz, fotograf, pisarz, gitarzysta, perkusista 
i na dodatek kolekcjoner. 

Między 14:00 a 17:00 będzie można odwie-
dzać stoiska z książkami, grać w gry planszo-
we w klimatach fantasy oraz sesji RPG. 

O 17:00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursów. 
Wszystkie te wspaniałości odbędą się 18 

września w Fabryce Kultury w Redzie. 

FF jak Festiwal Fantasy
reda | Spotkania autorskie i gry zespołowe to tylko dwie z wielu opcji na świetną zabawę podczas 
imprezy. Autorzy porwą widownie w niesamowite światy ze swoich książek, zdradzając ich sekrety.
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Kryminalni z Wejherowa na terenie Redy zatrzymali 39-latka. 
W trakcie zatrzymania policjanci w mieszkaniu zatrzyma-
nego znaleźli plastikowe opakowanie z niewielką ilością 
narkotyków, na domiar tego, dalsze przeszukanie doprowa-
dziło do odnalezienia skradzionego roweru.  Po sprawdzeniu 
w systemie okazało się, że zgłoszenie o zniknięciu jednośla-
du pochodzi z Sopotu. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. 
Tego samego dnia kryminalni z Rumi zatrzymali na terenie 
miasta innego mężczyznę, w którego mieszkaniu odnalezio-
no kilka gramów marihuany i haszyszu.  Doprowadzano go 
do miejscowej komendy. 
Za przestępstw posiadania narkotyków grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności, natomiast za kradzież mienia od 3 
miesięcy do 5 lat. 

Narkotyki i kradZieże
Na SygNale | Substancje zabronione jak i kradziony 
rower odnalezione. Sprawcy odpowiedzą za 
popełnione przestępstwa. 

Druhowie z Redy, w 2020 roku najczęściej 
wyjeżdżali z pomocą w województwie pomor-
skim. Nie proszą o wiele. Proszą o sprzęt, który 
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowa-
nia ich jednostki. Sprzęt, bez którego ich apara-
ty powietrzne wykorzystywane podczas działań 
pożarniczych są zupełnie bezużyteczne.

Konkretnie chodzi o sprężarkę elektryczną 
do napełniania butli powietrza, dzięki którym 
strażacy mogą poruszać się w zadymionych 
pomieszczeniach. W tej chwili, po zakończeniu 
działań gaśniczych muszą prosić o możliwość 
uzupełnienia powietrza w PSP w Rumi. Dodat-
kowym atutem posiadania takiego sprzętu, by-
łaby możliwość pełnego wykorzystania wozu 
pożarniczo-ratowniczego w ratownictwie 
lodowym, gdzie często niezbędna jest pomoc 
nurka ratownika. 

OSP Reda dysponuje sporządzoną ofertą na za-
kup tego sprzętu, jego koszt to 13550 zł brutto.

Zakup sprężarki zaoszczędzi strażakom 
ochotnikom mnóstwo czasu i będzie też wy-
razem podziękowania mieszkańców miasta, 
powiatu i województwa za ich służbę.

CM

Zbierają na sprzęt 
dla OSP w Redzie

reda | To właśnie mieszkańcy małych miast i wsi najczęściej potrzebują pomocy druhów ochotników. 
Zbierając środki na sprzęt są pewni, że tą pomoc uzyskają.

20-latek został zatrzymany przez poli-
cjantów zajmujących się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej z Wejhe-
rowa w związku z posiadaniem znacznej 
ilości narkotyków. Wraz z funkcjonariu-
szami Krajowej Administracji Skarbowej 
z Gdyni, policjanci podczas przeszukania 
domu mężczyzny znaleźli zakazane 
substancje pochowane w lodówce, pla-
stikowych pudełkach w garażu i aptecz-
ce. Łącznie mundurowi zabezpieczyli 
2 kilogramy amfetaminy oraz niewielką 
ilość marihuany, które zostaną poddane 
badaniom przez biegłego specjalistę. 
W przeszukaniu posesji pomagał pies 
Edek, specjalnie wyszkolony do odnajdy-
wania narkotyków. 
Mężczyzna został zatrzymany i noc 
spędził w policyjnym areszcie, przesłu-
chano go po czym postawiono mu zarzut 

posiadania znacznej ilości narkotyków. 
Doprowadzono go do wejherowskiej 
prokuratury, niebawem również trafi do 
sądu rejonowego. Niewykluczone, że 

zostanie tymczasowo aresztowany. 
Za popełnione przez 20-latka przestęp-
stwo grozi kara do 10 lat pozbawienia 
wolności. 

ZNacZNa ilość Narkotyków w lodówce
Na SygNale | apteczka i garaż oraz tytułowa lodówka, to tam narkotyki trzymał młody mężczyzna zatrzymany przez 
wejherowskich policjantów.

fot. Policja Pomorska

Złapali nietrzeźwego kierowcę, 
zatrzymano mu prawo jazdy

Na SYGNaLe | Wtorkowa, poranna kontrola trzeźwości  przyczyniła się do zatrzymania mężczyzny 
stanowiącego realne zagrożenie dla innych użytkowników drogi.

Policjanci z wejherowskiej drogówki prowadzi-
li kontrolę trzeźwości wśród kierowców na terenie 
Wejherowa dnia 14 września. Zatrzymany 56-latek, 
kierowca peugeota, został poddany alko-testowi. 
W jego organizmie znajdował się blisko promil alko-
holu. Nietrzeźwemu zabrano natychmiast prawo jaz-
dy, przewożąc go na komendę. Mężczyzna zostanie 

niebawem przesłuchany a za prowadzenie pojazdu 
mechanicznego na podwójnym gazie, grozi kara do 
nawet 2 lat więzienia oraz sądowy zakaz kierowania. 

Pamiętajmy, że osoba w stanie nietrzeźwości wsia-
dając za kierownicę zagraża nie tylko swojemu życiu 
i bezpieczeństwu ale i też innym osobą uczestniczą-
cym w ruchu ulicznym.

Z ustaleń policjantów z Wydziału 
Kryminalnego Komendy Powiato-
wej w Wejherowie, kobieta weszła 
na klatkę schodową jednego z bu-
dynków wielorodzinnych w Bol-
szewie i stamtąd ukradła rower, 
który nie był w żaden sposób za-
bezpieczony. Do zdarzenia doszło 
na początku sierpnia br., za co grozi 
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

Policjanci przypominają by nie 
pozostawiać jednośladów na lat-
kach, przed domami lub w innych 

miejscach gdzie nie będą dobrze zabezpieczone. Do ochrony pojazdu 
najlepiej jest zastosować specjalny łańcuch, zamki czy kabłąki. Ważny 
jest też sposób przypięcia zabezpieczenia, nie może to być na szprychach 
od koła lub lince hamulcowej, które złodziej łatwo może zniszczyć. Do-
brze jest też pozostawić rower w miejscu, które obejmuje monitoring, to 
może odstraszyć rabusia. 

Zasady, do których warto się stosować: 
- postaw na profesjonalne zabezpieczenie, warto skorzystać z moc-

nych i profesjonalnych blokad, ale także nawet najprostsze zabezpiecze-
nie może utrudnić kradzież,

- dwa zabezpieczenia są lepsze niż jedno. Im więcej czasu zabierze zło-
dziejowi pokonanie zabezpieczeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo, 
że stracisz swój rower,

- stosujmy linki rowerowe zawsze – odchodząc nawet na chwilę, przy-
pnijmy rower do nieruchomej części otoczenia. Linka powinna trzymać 
nie koło, które łatwo zdjąć, ale ramę z kołem, dobrym zabezpieczeniem 
jest tzw. „U-LOCK”

- zadbajmy o jak najlepsze zabezpieczenia naszej piwnicy lub innego 
pomieszczenia gdzie trzymamy nasze rowery – złodzieja goni czas, więc 
dobrze zabezpieczone drzwi będzie omijał,

- miejmy oczy otwarte na to, kto wchodzi do naszej klatki schodowej, 
nie wpuszczajmy osób postronnych na klatki schodowe (np. z ulotkami, 
czy takich, które pod błahym pretekstem chcą się dostać do środka).

Pamiętajmy też, aby zawsze zamykać drzwi do domu czy mieszkania. 
Złodzieje, którzy wchodzą na teren posesji czy klatki schodowej spraw-
dzają, które mieszkania są otwarte, a kiedy nadarzy się okazja, wchodzą 
do środka i kradną różne rzeczy.

Źródło: KPP w Wejherowie

Ukradła rower 
usłyszała zarzut
Na SYGNaLe | Sprawa skradzionego roweru została rozwiązana. 
30-letnią złodziejkę złapano w Wejherowie. Kobietę doprowadzono na 
komendę i przesłuchano. Ja dobrze zabezpieczyć swój rower? 
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

StaROSta WEjhEROWSkI
Informacja/komunikat

Starosta Wejherowski w związku z art. 4 ust. 1 pkt 18 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020.920 tj. z dnia 2020.05.25) oraz art. 38 ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U.2021.275 tj. z dnia 2021.02.11):

niniejszym informuję, iż nastąpiła zmiana w prawie konsumenckim 
oraz kodeksie cywilnym polegająca na tym, iż osoba fizyczna 
prowadzącą działalność gospodarczą będzie w określonych 
sytuacjach traktowana jak konsument i w związku z tym objęta 
zostaje ochroną przewidzianą dla konsumenta, mimo że jest 
przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej ewidencji i informacji 
Działalności gospodarczej. Dotyczy to również wspólników spółek 
cywilnych.

Przedsiębiorca – konsument otrzyma ochronę gdy zawierana 
umowa wiąże się z prowadzoną przez niego działalnością 
gospodarczą, ale nie ma dla niego charakteru zawodowego. 
W takim przypadku zatem zakup rzeczy może zostać potwierdzony 
fakturą VaT i rozliczony w kosztach prowadzenia działalności 
gospodarczej.

z ułatwień właściwych dla konsumentów nie skorzystają 
podmioty, które są wpisane do krajowego Rejestru Sądowego, 
w tym spółki prawa handlowego, np. spółki z o.o., komandytowe, 
akcyjne.

nowe uprawnienia jakie zyska przedsiębiorca – konsument to:

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni bez podawania 
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu 
rzeczy.

Szersze uprawnienia z tytułu rękojmi, możliwość powołania się 
na domniemanie istnienia wady, jeżeli ujawni się ona w ciągu roku 
od wydania rzeczy, korzystanie z dłuższego okresu rękojmi.

Zakaz stosowania wobec niego niedozwolonych klauzul 
umownych - oznacza to w praktyce, że wszelkie takie klauzule 
zawarte w regulaminach nie będą wiązać przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy-konsumenci nie będą mogli skorzystać z pomocy 
miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

nowe przepisy mają zastosowanie do umów zawartych po 
1 stycznia 2021r.

W przypadku zainteresowania szerszą informacją dotyczącą 
nowych uregulowań należy przesłać e-mail na adres: 
starostwo@powiatwejherowski.pl wskazując w treści niP i/lub 
RegOn oraz nazwę przedsiębiorcy do dnia 30 września.

Starosta Wejherowski

dr Gabriela Lisius

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1740)

Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1495)

DNI OtWaRtE FUNDUSZy EUROPEjSkIch!
Starosta Wejherowski gabriela Lisius wraz z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zaprasza 
w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich do nieodpłatnego 
zwiedzania książnicy prof. Gerarda Labudy w dniach:

17.09.2021 r. (piątek) – 9.00-15.30

18-19.09.2021 r. (sobota – niedziela) –10.00-15.00

książnica prof. Gerarda Labudy:

Wystawa pt. „historia kaszubów wg prof. Gerarda Labudy”

kim są kaszubi? gdzie leży stolica kaszub? Co stanowi o tożsamości kaszubów? Jakimi 
językami się posługują? i… kim dla kaszub był gerard Labuda? na te oraz wiele innych 
pytań znajdziecie Państwo odpowiedź, zwiedzając wystawę w książnicy profesora 
gerarda Labudy, gdzie historia kaszub opowiedziana jest z perspektywy jej rdzennych 
mieszkańców.

Wystawa pt. „Malarski pamiętnik” autorstwa Leona Bieszke

Leon Bieszke, przedstawiciel nurtu malarstwa naturalistycznego. W jego sztuce, 
przedstawiającej zwłaszcza pejzaże, odnajdujemy piękno kaszub. Leon Bieszke był częstym 
gościem plenerów malarskich. Większość z jego dzieł są to efekty tych spotkań.

Wystawa pt. „testament prof. Gerarda Labudy. Wypełnienie woli”

Wystawa składa się z 12 plansz obrazujących proces pozyskania księgozbioru do zbiorów 
Muzeum, poszczególne etapy budowy książnicy prof. gerarda Labudy oraz efekt końcowy 
przedsięwzięcia. ekspozycję wzbogacają elementy aranżacyjne – pamiątki po Profesorze, 
m.in. jego biurko, krzesło, liczydło, a także książki.

Misją książnicy jest upamiętnienie prof. gerarda Labudy, upowszechnianie wiedzy o nim 
oraz o historii kaszubów. Służy promocji nauki, zwłaszcza historii i kultury oraz współpracy 
międzynarodowej w tym zakresie. Placówka pełni również funkcję kulturotwórczą i jest 
miejscem organizacji wystaw, wykładów, konkursów, warsztatów, szkoleń i spotkań.

Dodatkowo będzie też możliwość zwiedzania nieodpłatnie Pałacu Przebendowskich / 
keyserlingków w Wejherowie, który jest siedzibą muzeum. 

Pałac:

– wystawa pt. „nasze kaszuby” malarstwo Członków Stowarzyszenia Plastyków zkP 
w Wejherowie im. Stefana Lewińskiego

 – wystawa malarstwa kamy kuik pt. „Patrząc w oczy rybaka”

– prezentacja osiągnięć chóru „Cantores Veiherovienses”

– prezentacja dokonań artystycznych zespołu Wokalnego art'n'Voices

– prezentacja dokonań artystycznych Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka 
z Wejherowa

– „Muzyczne instrumenty kaszub”

– kącik wybranych eksponatów z wystawy pt. „Bestiariusz kaszubski…”

– wystawa fotograficzna pt. „kaszubi z Jones island”

– wystawa planszowa o dziejach i kulturze kaszubów

– galeria pisarzy kaszubskich

Wystawy zewnętrzne:

– wystawa fotosów – kalamburów filmowych z czasów pandemii z kina „Żeglarz” z Jastarni”

– wystawa prezentująca efekty projektu „kaszubski Spichlerz Pamięci”

Wstęp wolny! Zapraszamy!
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Grupa 11 strażaków z jednostki ukończyła kurs Sternika 
Motorowodnego w miniony weekend. Nauka przebiegała 
sprawnie i w miłej atmosferze. - relacjonuje OSP Orle na 
swoim Facebooku, dziękując przy tym za chęć nabycia no-
wych umiejętności związanych z ratowaniem życia i mienia.
Uprawnienia osoby posiadającej patent Sternika Motoro-
wodnego:

prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądo-•	
wych, 

prowadzenie łodzi motorowych o długości kadłuba do •	
12 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, 
w porze dziennej, 

osoby poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje •	
uprawnienia na jachtach o mocy do 60 kW. 
Ochotnicy wyrazili chęć poniesienia przez nich połowy 
kosztów kursu. Podziękowania kierują również do Wójta 
Przemysława Kiedrowskiego za zainteresowanie się spra-
wa oraz szybkie podjecie działań, w celu dofinansowania 
strażaków OSP Orle przez Gminę Wejherowo. 
CM

kurS Na SterNika 
MotorowodNego
orle | w ostatni weekend druhowie z ochotniczej 
Straży pożarnej w orlu po raz kolejny poszerzyli swoje 
umiejętności. teraz będą mogli nieść pomoc potrzebu-
jącym nawet na wodzie.

fot. FB OSP Orle
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Darmowe sadzonki 
za odpady
rumia | Przynieś makulaturę lub elektroodpady a w zamian otrzy-
masz roślinkę i coś do niej. 

Każdy kto przyniesie odpowiednią ilość śmieci, otrzyma w zamian ga-
dżety lub młode roślinki.

Zasady ekowyiany:
 Makulatura;
-do 5 kg= 1 sadzonka wrzosu,
-od 6 do 10 kg= 1 sadzonka krzewu lub trawy ozdobnej,
-powyżej 10 kg= 2 sadzonki krzewu lub trawy ozdobnej bądź wrzosu. 
Elektroodpady;
-mały sprzęt= 1 sadzonka wrzosu
-średni sprzęt= 1 sadzonka krzewu lub trawy ozdobnej bądź 2 sadzon-

ki wrzosu 
-duży sprzęt= 2 sadzonki krzewu lub trawy ozdobnej bądź wrzosu. 
Dla chętnych przygotowano również będą worki kompostu, na który 

może się przydać przy sadzeniu roślinek. Akcja rozpocznie się 18 wrze-
śnia o godzinie 10:00 na parkingu przy hali MOSiR Rumia i potrwa do 
godziny 13:00 lub do wyczerpania sadzonek. 

- Wśród redzkiej społeczności tę piękną 
rocznicę świętuje w tym roku 47 małżeństw, 
niestety  nie wszyscy mogli przybyć do Urzę-
du – mówi Teresa Dzienisz-Dombrowska, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Redzie 
– To dla nas, urzędników, również bardzo 
wzruszający moment, móc pogratulować tak 
długiego pożycia małżeńskiego.

Goście otrzymali listy gratulacyjne oraz 

okolicznościowe upominki. Burmistrz Mia-
sta Redy Krzysztof Krzemiński, w towarzy-
stwie Sekretarz Miasta Hanny Janiak, złożył 
Jubilatom najserdeczniejsze życzenia, z na-
dzieją spotkania w tym samym gronie z oka-
zji świętowania 60 rocznicy ślubu. Spotkanie 
zakończył występ artystyczny i drobny po-
częstunek.

- Co roku pytamy Jubilatów, jaki jest sekret 

udanego, wieloletniego związku i odpowiedzi 
są bardzo podobne. To miłość, wzajemny sza-
cunek, dużo uśmiechu i poczucia humoru – 
mówi burmistrz Krzysztof Krzemiński.

To już drugi w tym roku jubileusz Złotych 
Godów. Ze względu na pandemię odwołano 
wszystkie ubiegłoroczne uroczystości. Jubilaci 
roku 2020 świętowali w czerwcu, w nowej sali 
widowiskowej Fabryki Kultury.

Złote Gody 2021. Redzkie 
pary świętowały jubileusz.

reda | 13 września, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Redzie spotkało się 26 par obchodzących 50 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego uroczy-
stość zorganizowano w dwóch turach.

„Misja: Zielona Moc”, nowy sposób na 
aktywne spędzenie czasu
rumia | Swoją premierę 18 września będzie miała nowa gra na smartfony, ale by w nią zagrać będzie trzeba udać się na krótki spacer po mieście.

Ding! – rozbrzmiewa dźwięk przycho-
dzącej wiadomości. Otwierasz ją, zaczy-
nasz czytać i nie możesz uwierzyć, że to się 
dzieje naprawdę... „Halo, witaj! Wiem, że to 
zabrzmi nieprawdopodobnie, ale błagam – 
przeczytaj do końca moją prośbę. Piszę do 
Ciebie z Rumi, jest rok 2121, połączyliśmy 
się poprzez tunel czasoprzestrzenny! Jestem 

studentką historii i prowadzę badania nad 
Erą Smogu. Proponuję Ci pewne zadanie 
do wykonania. Podejmij wyzwanie i podą-
żaj rumskimi ścieżkami, odkrywając ukryte 
tajemnice przyszłości. Jeśli wytrwasz i wy-
pełnisz wszystkie zadania, to posiądziesz 
Zieloną Moc, która gwarantuje zdrowie 
i długowieczność, a Twoje miasto dołączy 

do szczęśliwych zielonych krain, w których 
ludziom żyje się spokojnie. Niech zielona 
moc będzie z Tobą!”. 

Tak rozpoczyna się przygoda w nowej 
grze, w której wcielamy się w tropicieli wal-
czących o zdrowie i długie życie. Zadaniem 
graczy będzie podążanie za wskazówkami 
z przyszłości, zbieranie ukrytych haseł i roz-
wiązywanie zagadek, po to aby na koniec 
zdobyć Zieloną Moc. Gra odbywać się bę-
dzie 18 września na terenie Miasta Rumia. 

Start będzie  godzinie 10:30 na Stacji Kul-
tura przy ulicy Starowiejskiej 2, a koniec na 
parkingu MOSiR ul. Mickiewicza 49. Punk-
ty gry zlokalizowane są na trasie o długości 
około 1,5 km, a czas potrzebny na ukończe-
nie rozgrywki wynosi od 60 do 90 minut, 
w zależności od wieku uczestników i tempa 
poruszania się. Aplikacja dokładnie pro-
wadzi uczestników po wyznaczonej trasie, 
w dniu premiery będą na niej również po-
mocnicy oraz drobne upominki. Na mecie 
każdy, to ukończy grę w pierwszych godzi-
nach, otrzyma dyplom Zielonej Mocy.

 Po premierze gra będzie dostępna do od-
wołania, aby można było wziąć w niej udział 
w dowolnym dogodnym terminie. Dostęp 
do gry będzie można uzyskać poprzez link 
lub zeskanowanie kodu QR.

Regulamin można pobrać na stronie
rumia.eu. 
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Sezon letni dobiegł końca. Jak co roku 
część wypoczywających w naszych uro-
kliwych lasach postarała się, aby już tak 
urokliwe nie były. Nie jest łatwo w cen-
zuralny sposób opisać uczucia towarzy-
szące takiemu widokowi. Pozostaje za-
kasać rękawy, posprzątać i mieć złudną 
nadzieje, że to już ostatni raz. - czytamy 
na Facebooku Nadleśnictwa Choczewo.

Sprawcy, których coraz częściej uda-
je się ostatnio złapać muszą się liczyć 
z wysokimi karami. Reguluje to art. 162 

Kodeksu wykroczeń:
§ 1 Kto w lasach zanieczyszcza glebę 

lub wodę albo wyrzuca do lasu kamie-
nie, śmieci, złom padlinę lub inne nie-
czystości albo w inny sposób zaśmieca 
las podlega karze grzywny lub karze 
nagany,

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na za-
kopywaniu, zatapianiu odprowadzaniu 
do gruntu lub w inny sposób składowa-
niu odpadów w lesie sprawca podlega 
karze aresztu lub grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia 
określonego w § 1. można orzec nawiąz-
kę, a w razie popełnienia wykroczenia 
określonego w § 2. Orzeka się nawiązkę 
do wysokości równej kosztom rekulty-
wacji gleby, oczyszczenia wody, wydoby-
cia, wykopania, usunięcia z lasu, a także 
zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Za zaśmiecanie lasu może być nało-
żona grzywna w drodze mandatu kar-
nego w wysokości 500 zł, a 1000 zł za 
zbieg dwóch wykroczeń np.: (nielegalny 

wjazd i parkowanie na terenach leśnych 
plus zaśmiecenie lasu). Jeżeli sprawa zo-
stanie skierowana do sądu to może być 
wymierzona kara grzywny do 5000 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem 
osoba zanieczyszczająca środowisko, 
czyli każdy z nas ma obowiązek zapłacić 
za właściwe zagospodarowanie odpa-
dów, aby nie były uciążliwe dla środowi-
ska. Każde gospodarstwo domowe pod-
pisuje więc umowę z firmą odbierającą 
nieczystości, a obowiązek podpisania 

umowy spoczywa na właścicielu lub za-
rządcy nieruchomości. Po co zatem po-
nosić po raz drugi koszy mandatu?

Wywożenie nieczystości do lasu po-
woduje kolejne zbędne wydatki, które 
leśnicy muszą ponieść na uprzątnięcie 
lasu. Co roku Lasy Państwowe wyda-
ją na likwidację nielegalnych wysypisk 
około 15 mln złotych. Wielkość obra-
zująca ilość odpadów przywożonych do 
lasu to 1000 wagonów kolejowych.

CM

Zaśmiecone lasy Nadleśnictwa Choczewo
ChoCzeWo | Pozostawione odpady w lasach to częsty widok w naszych regionach. Przekonało się o tym również Nadleśnictwo Choczewo.

Pomost powstał w ramach programu 
„Pomorskie Szlaki Kajakowe”, współfi-
nansowany ze środków  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Oprócz tego, wybudowano zadaszone 
wiaty z ławkami i koszami oraz par-

king leśny wraz z miejscami dla osób 
niepełnosprawnych. Wygospodarowa-
no również trochę miejsca na stojak 
dla rowerów oraz zestaw naprawczy 
dla jednośladów. 
Przystań kajakowa na rzece Redzie 

znajduję się przy moście na ulicy Ofiar 
Piaśnicy. Służyć będzie nie jednemu 
kajakarzowi ale i spacerowiczom czy 
nawet Morsom. Koszt całej inwestycji to 
350 tys. złotych. 
- Rzeka Reda płynąca na północnych 
obrzeżach Wejherowa zawsze wzbu-
dzała zainteresowanie amatorów 
kajakarstwa turystycznego ze względu 
na rzadko spotykane meandrowanie 
rzeki – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju 
miasta – Stąd decyzja miasta o budowie 
w tym miejscu nowoczesnej przystani 
kajakowej, na której można bezpiecznie 
zwodować i wyciągnąć z wody kajaki 
i skorzystać z infrastruktury m.in. wiat. 
Radny Paweł Formela dodaje, że z przy-
stani będą korzystać także wejherow-
skie Morsy.
- Bardzo cieszę się, że to miejsce zostało 
tak zagospodarowane ku wielkiej ucie-
sze kajakarzy – mówi Paweł Forme-
la – Dla mnie dodatkowym powodem 
do radości jest to, że będę mógł z tego 
miejsca  i zejścia do wody korzystać 
razem z grupą Wejherowskiego Klubu 
Morsów, do której należę.

prZyStań kaJakowa Nową atrakcJą w Mieście 
weJherowo | turyści i miejscowi mogą już korzystać z nowej przystani kajakowej. Zakończona inwestycja wygląda 
naprawdę zachęcająco. projekt powstał ze środków europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego.

fot. wejherowo.pl
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Pomóż 5-letniej 
Matyldzie Mielke
LuziNo | Mała mieszkanka Luzina czeka na przeszczep szpiku 
kostnego. Utworzona została zrzutka aby zebrać potrzebą kwotę na 
leczenie.

5-letnia Matylda Mielke z Luzina w maju tego roku zachorowała na 
ostrą białaczkę fibroblastyczną i czeka na przeszczep szpiku kostne-
go. Obecnie przebywa w szpitalu Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
w Gdańsku na oddziale hematologii dziecięcej. Na portalu zrzutka.pl 
została utworzona zbiórka pod hasłem „Na leczenie oraz rehabilita-
cję 5-letniej Matyldy Mielke z Luzina” gdzie bliscy dziewczynki wraz 
z internautami toczą walkę o jej powrót do zdrowia. Na Facebooku 
powstała również grupa „Licytacje-Poszukiwacze „Dawców Szpiku 
„- wysłannicy Matyldy Mielke” na której można pomóc biorąc udział 
w licznych licytacjach. 

CM
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Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie odbyły 
się warsztaty prowadzone przez legendę trójmiejskiego 
streetartu Piotra TUSE Jaworskiego. Artysta przyjechał 
na zaproszenie organizatora zajęć, jednej z najbardziej 
innowacyjnych szkół podstawowych w województwie po-
morskim, Naja Szkoła. Warsztaty, których partnerem jest 
Kaszubskie Centrum Edukacji „Vademecum” w Luzinie 
odbyły się w ramach Dni solidarności z Osobami Chorują-
cymi Psychicznie 2021.
TUSE tworzy w miejskiej przestrzeni w powszechnie 
rozpoznawalnym już stylu. Najbardziej znane są jego 
duże produkcje z fotorealistycznymi portretami. Namalo-
wał Annę Przybylską i Zbigniewa Wodeckiego. Mural jego 
autorstwa, który powstał w Luzinie to inicjatywa wspie-
rania osób z problemami psychicznymi, spotkała się ona 
z bardzo pozytywnym odzewem.
CM

tuSe poprowadZił 
warSZtaty w luZiNie
luZiNo | piotr tuSe Jaworski popularny i niezwykle 
aktywnie działający gdański artysta streetartowy po-
nownie odwiedził luzino. uczniowie szkoły podstawo-
wej Naja Szkoła wzięli udział w ciekawych warsztatach.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu jest hasło „Korzystaj ze zrównowa-
żonej mobilności. Dbaj o zdrowie”. 

Na zakończenie tygodnia, 22 września, za 
darmo będzie można podróżować komunika-
cją miejską, pod warunkiem, że jesteśmy wła-
ścicielami lub współwłaścicielami samochodu. 
Wystarczy posiadać przy sobie dowód rejestra-
cyjny pojazdu by w Dniu Bez Samochodu śmi-
gać wszystkimi MZK-ami za darmo. W tym 
dniu również autobusy miejskie w Gdyni 
i Gdańsku będą darmowe dla kierowców z do-
wodami rejestracyjnymi, tak samo jak SKM-ki 
czy POLREGIO na obszarze województwa po-
morskiego. 

Z okazji ETZT również w Rumi szykują się 
atrakcje m.in. 17 września otwarte treningi dla 
seniorów o 10:00 na terenie Centrum Abraham, 
18 września akcja zbierania makulatury i elek-
tro odpadów, przejazd rowerowy 19 września, 
czy 21 września bezpłatne podwózki rikszami 
dla ludzi przemieszczających się ulicami Dą-

browskiego, Dębogórską czy Gdańska, a tego 
samego dnia również pokazy taneczne o 18:00 
w CH Port Rumia. 22 września w Rumi będzie 

nie tylko Dniem Bez Samochodu, ale również 
okazją by odwiedzić pchli targ Rumskiej Szafy 
Otwartej. Wszystkie te atrakcje są bezpłatne.

Europejski Tydzień 
Zrównoważonego 
Transportu

rumia | 16 września zaczął się tydzień ekologicznego przemieszczanie się. Wysiądź z samochodu 
i zastąp go rowerem, transportem zbiorowym lub spacerem.

Hołd poprzez złożenie wiązanek przed  
pomnikiem oddali m.in.  przedstawicie-
le władz, instytucji oraz  stowarzyszeń, 
a  także delegacje służb mundurowych i  
placówek oświatowych. W  imieniu prezy-

denta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, 
kwiaty przed  pomnikiem złożył zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz wspól-
nie z  wiceprzewodniczącym Rady Miasta 
Leszkiem Szczypiorem.

upaMiętNieNie żołNierZy kaMpaNii 
wrZeśNioweJ w białeJ
weJherowo | w  białej odbyły się tradycyjne uroczystości upamiętniające miejsce 
walki i  spoczynku żołnierzy 1. Morskiego pułku Strzelców. pamięć o  bohaterach ii 
wojny światowej uczczono salwą honorową i  apelem poległych. we wrześniu 1939 
roku w  okolicach białej zginęło 15. żołnierzy, natomiast w  mogile spoczywa 28. boha-
terów poległych w  okolicach wejherowa.

fot. UM Wejherowo

fot. FB gOk Luzino

- Zależy nam na upowszechnieniu wiedzy o zasadach 
dokarmiania ptaków, zwłaszcza w okresie jesienno-zi-
mowym, a także o tym, że nie należy dokarmiać pta-
ków hodowlanych, które przebywają na terenie Parku 
Miejskiego w Wejherowie. Są one bowiem karmione 
przez pracowników WZNK wzbogaconą mieszanką 
pasz i warzyw. W żadnym przypadku nie należy kar-
mić ptaków pieczywem. Takie dokarmianie bardzo 
szkodzi ptakom i zagraża ich zdrowiu a nawet życiu – 
wyjaśnia Paweł Formela, kierownik Działu Edukacji 
Przyrodniczej WZNK, przypominając, że w wejhe-
rowskim parku występują takie m.in. gatunki ptaków 
jak: żurawie koroniaste i bieliki – w wolierach, a na 
stawach – łabędzie czarne i czarnoszyje, jeden pelikan 
oraz różnego rodzaju dzikie kaczki.

Pieczywo szkodzi ptakom ze względu na zawartość 
soli, nie wolno również karmić ptaków innymi produk-
tami przetworzonymi, zwłaszcza tymi zawierającymi 
liczby E. Sól dla ptaków jest bardzo szkodliwa i trudno 
usuwalna, a ptaki cierpią i mogą nawet zginąć. 

- Jeżeli już chcemy coś podać ptakom do jedzenia, 
to lepiej ugotować trochę marchewki, trochę ziem-
niaków pokroić w kosteczkę, ale bez przypraw i bez 

soli. Pod żadnym pozorem nie wolno karmić ptaków 
resztkami z obiadu. A jeżeli zamierzamy wystawić 
karmnik, to musi być regularnie, najlepiej codzien-
nie, sprzątany.   Trzeba opróżniać to czego ptaki 
nie zjadły, bo one często załatwiają się w karmniku, 
a inne ptaki mogą się czymś zarazić od tych odcho-
dów. Natomiast jeśli chodzi o dokarmianie zimowe 
można stawiać karmniki, które należy umieszczać 
z daleka od szyb, bo ptaki o nie się rozbijają. Jedzenie 
musi być podawane regularnie np. od jesieni do wio-
sny, bo jeśli ptaki się przyzwyczaja do obecności po-
karmu, a potem go nie dostaną, będą zagrożone. Pod-
czas mrozu i śniegu ptakom trzeba dostarczać wodę 
w płaskich naczyniach, by się nie potopiły, bo oprócz 
tego że piją, to czasem się kąpią. W naczyniu powi-
nien być też jakiś kamień, na którym mogłyby siadać. 
Natomiast nadmiar żywności jest niebezpieczny, bo 
inne produkty niż pasza mogą się psuć – dodaje An-
drzej Gutowski kierownik Działu Handlowego Sekcji 
Zwierząt ZOO w Gdańsku-Oliwie.Na spacer z nim 
wybrały się lasy VII ze szkoły Podstawowej nr 11 
z nauczycielka biologi oraz Izabelą Kashyna-Pleskot 
z Nadleśnictwa Wejherowo. 

Spacer i karmienie ptaków
WejheroWo | Prelekcja o „Bezpiecznym dokarmianiu ptaków wolno żyjących” była kolejnym elementem 
akcji „KLIMATycznie w Wejherowie”. Czego możemy się z niej dowiedzieć i do czego warto się zastosować? 
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W  ostatnim, w  tym roku odpuście kalwaryjskim - tzw. 
odpuście szkolnym, wzięła udział młodzież ze  szkół 
z Wejherowa i  powiatu wejherowskiego. W niedzielę rano, 
z kościoła klasztornego ulicami miasta, wyruszyła na  
Kalwarię procesja z  Najświętszym Sakramentem. W  uro-
czystej mszy św.  wzięli udział przedstawiciele samorządu 
wejherowskiego m.in.  Gabriela Lisius, starosta powiatu 
wejherowskiego i  Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.

odpuSt podwyżSZeNia 
krZyża Na kalwarii 
weJherowSkieJ
weJherowo | Na  kalwarii wejherowskiej obchodzony 
był w  miniony weekend odpust podwyższenia krzyża 
świętego. uczestniczą w  nim każdego roku delegacje 
wejherowskich szkół i  poczty sztandarowe.

Podczas retrospekcji w siedzibie MZK przy ul. Tartacznej 2 będzie 
okazja dowiedzieć się jaka była, jaka jest i jaka ma być wejherowska ko-
munikacja miejska. Przypomnijmy, że 40 lat temu została uruchomiona 
pierwsza linia miejskiej komunikacji autobusowej a pierwszy autobus 
wyjechał na   ulice Wejherowa 7 września 1981 roku.

W trakcie tego spotkania odbędzie się konkurs, a   najbardziej traf-
ne odpowiedzi zostaną nagrodzone. Chęć wizyty należy zgłosić do   
20 września 2021 roku poprzez wysłanie maila na   adres mrudnik@
mzkwejherowo.pl. Uwaga! Wjazd na   wewnętrzny parking poprzez 
bramki szlabanu. Parking bezpłatny.

40 lat wejherowskiej 
komunikacji miejskiej 
WejheroWo | 22 września 2021 roku przypada Europejski Dzień 
bez Samochodu. Z tej okazji w godzinach od 13.00 do 15.00 Miejski 
Zakład Komunikacji, który obchodzi swoje 40-lecie, umożliwi 
mieszkańcom udział w sentymentalnej retrospekcji.

RekLaMa U/2021/PR

Otwarcia turnieju dokonali: 
zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz i wójt 
gminy Wejherowo Przemysław 
Kiedrowski. 

- Dziękuję za  zorganizowanie 
kolejnego turnieju strzeleckie-
go - Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie w  Wejherowie kontynuuje 
działalność naszych przodków 
wpisując się aktywnie w  życie 
kulturalne naszego miasta – 
mówi Arkadiusz Kraszkiewicz.

Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie w  Wejherowie założono 
w  1836 r. Skupiało w  swoich 
szeregach przedstawicieli ku-
piectwa, rzemiosła i  przemy-

słu. Działalność prowadziło 
we  wspaniałym obiekcie jakim 
była strzelnica wraz z  okaza-
łym budynkiem, który po  ge-
neralnej przebudowie w  latach 
1907-1920 był ośrodkiem życia 
kulturalnego i  towarzyskiego 
Wejherowa. Tę bardzo aktywną 
działalność przerwała II woj-
na światowa, która zamknę-
ła najdłuższy okres działania 
stowarzyszenia.W roku 1993 
reaktywowano Kurkowe Brac-
two Strzeleckie w Wejherowie. 
Każdego roku organizowane są 
każdego roku zawody o  "Miecz 
Jakuba Wejhera" dla bractw 
z całej Polski.

„Za wolność Kaszub i Polski”
WejheroWo | Na  strzelnicy Stowarzyszenia Strzeleckiego Walther w  Bieszkowicach rozegrano Turniej Strzelecki dla upamiętnienia I  Morskiego Pułku 
Strzelców „Za wolność Kaszub i  Polski”. W  turnieju zorganizowanym przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie wzięli udział uczestnicy z  okręgu pomorskiego.
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MOTORYZACJAZdROwie NIERUCHOMOŚCI

TOwARZYSKiePRACA

edUKACJA

USŁUGI

SKUP 
POJAZdów 

CIężaROwyCH

Tel. 792 xxx 978

kOREPEtycjE 
jęZyk 

NIEMIEckI

ApArAty słuchowe

Luzino, uL, armii krajowej 21
tel. 63 278 XX X9

 MIEjSCE zajęć dO 
UzGOdNIENIa

UMOwA Z NFZ

możliwość dofinansowania pcpr 
i uzyskania aparatu za darmo

JAN wiesiXXek

GOŚCICINO
 Ul. ZielONA 9

PRZYJMUJe 
w RAMACh 

UMOwY 
Z NFZ

wIAtA Do wyNAJĘcIA

teL. 693 XXX 933

165M KM. 
z kaNaŁEM SaMOCHOdOwyM 

I wySOką bRaMą

POkÓj

teL. 12 258 XX X6

GOwINO
Ul. dŁUGa 15

W NOWOCZESNYM 
MIESZKANIU

wyNajMę 
MieSZKANie

teL. 507 XXX 390

RedA

52M Kw. 
UMEblOwaNE

kUpIę MIlItaRIa

teL. 793 XXX 765

pŁatNOŚć GOtówką 
Od RękI

NaŁOGI

teL. 792 XXX 463

bOlSzEwO, Ul. dŁUGa 72 

kUPIę

teL. 693 XXX 006

każde auto do 
1500zł, stan 
techniczy 
obojętny

kaSacja 
POjaZDÓW 

teL. 603 XXX 742

SKUP POJAZdów 
pOwypadkOwyCH, 

ZNiSZCZONYCh
wYSTAwiAMY 

zaŚwIadCzENIE 
O wYCOFANiU 

Z eKSPlOATACJi

daRMOwE badaNIa SŁUCHU

 STAwKA ZA 60 MiN/35Zl

Tel. 63 278 xx x3
Tel. 601 xxx 350

zatRUdNIę

teL. 602 XXX 165

dO SPAwANiA 

KONSTRUKCJi 

STAlOwYCh i AlUMiNiO-

wYCh 

wOlNY

Tel. 514 xxx 213

GaBINEt 
UROLOGIcZNy

teL. 693 XXX 836

bOlSzEwO

-USG
-bEzOpERaCyjNIE

GABINet 
stomAtoLoGIcZNy

teL. 63 278 XX 79

RUMiA
Ul. SkRzEtUSkIEGO 3 

SKUTECZNE I TRWAŁE 
UWOLNIENIE OD:

•DEPRESJI 
•PALENIA TYTONIU 

•NERWIC 
•ALKOHOLU 

•STRESÓW NARKOMANI 
•NIEPOWODZEŃ ŻYCIOWYCH

bIOENERGOtERapEUta

RóżNE

NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI

SPAwACZA

weJheROwO

teL. 501 XXX 246

660 731 138
d.bieszke@eXpressy.pL

bEz NaŁOGów
POZNA 
paNIą

aNtykI, paMIątkI 
Z ii wOJNY 

ŚwIatOwEj

RUMiA
ul. polna 2

RedA
KOPeRNiKA 5

GNIEwINO

weJheROwO

Auto
rek

lam
a

potrzebujesz 

reklamy 

możesz tu być
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Pierwszą częścią wydarzenia było 
sprzątanie terenów miejskich, podzielo-
ne na 11 stref pod opieką koordynatorów. 
Chętnych do zapełniania worków odpa-
dami nie brakowało, zgłosiło się kilkaset 
osób w tym kilkuletnie dzieci, młodzież 
dorośli czy seniorzy. Nagrodą za wspa-
niałą pracę były nagrody, które można 
było odebrać na festynie będącym drugą 
częścią zabawy. 

Wydawanie miejskich gadżetów odby-
wało się w parku Starowiejskim, gdzie 

miejsce miał festyn i wiele ekologicznych 
atrakcji przygotowanych z tej okazji. 

W pobliżu Dworku pod Lipami moż-
na było zobaczyć nowoczesne pojazdy 
rumskiego PUK-u, a nawet usiąść za 
ich kierownicami. W tej samej stre-
fie znajdowało się miodowe stoisko, 
przy którym odbywały się wykłady na 
temat pszczół w obecności tych zwie-
rząt. Miłośnicy lasu mogli zamknąć 
jego namiastkę w słoiku oraz sprawdzić 

swoją wiedzę, kręcąc kołem fortuny. 
Nie zabrakło również majsterkowania 
i ręcznych robótek. Zarówno dzieci, jak 
i dorośli, bardzo chętnie wykonywali 
własnoręcznie spersonalizowane torby 
lniane, budki dla ptaków, ekologicz-
ną biżuterię czy wielorazowe worki na 
zakupy. Dla maluchów przygotowano 
dmuchańce do wyszalenia się, a z ko-
lei na głodnych i spragnionych czekała 
strefa gastronomiczna. 

Ekobohaterowie sprzątali ulice miasta
rumia | Oczyszczanie miejskiej przestrzeni, wspólna zabawa i festyn ekologiczny, to wszystko działo się podczas akcji Czysta Rumia 2021. 

Pracownicy Nadleśnictwa Wejherowo ciekawie opowiadali o  le-
śnych ssakach, które choć owiane złą sławą, są niezwykle pożyteczne. 
Dla dzieci przygotowano kącik plastyczny, wspólnie rozwiązywano 
krzyżówki przyrodnicze i  wykonywano budkę-schron dla nietoperzy. 

Podczas spaceru ścieżką edukacyjną „Las za  Muzą”, leśnik demon-
strował, jak sprawdza się zasiedlenie takiej budki-schronu. Uczestnicy 
spaceru mieli okazję zobaczyć prawdziwe, żywe nietoperze oraz  usły-
szeć  je poprzez detektory dźwięku - specjalne urządzenia wykorzysty-
wane przez badaczy nietoperzy do  nasłuchiwania i  nagrywania. 

Nietoperze jako jedyne ssaki potrafią latać i  posiadają wyjątkową 
zdolność do  echolokacji. Wysyłają sygnały o  wysokich częstotliwo-
ściach - niesłyszalne dla ludzi.
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Noc Nietoperzy 
w ośrodku MUZA
WejheroWo | Wieczorny spacer w  lesie w  poszukiwaniu nietoperzy, 
wykonywanie dla nich budek, rodzinne rozwiązywanie krzyżówek –m.in. 
takie zajęcia przygotowali wejherowscy leśnicy dla uczestników Nocy 
Nietoperzy. Wyjątkowe spotkanie odbyło się w  Ośrodku Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej MUZA w  ramach akcji „KLIMATycznie w  Wejherowie”.

WycIąG Z OGŁOSZENIa StaROSty WEjhEROWSkIEGO 
O PIERWSZyM PRZEtaRGU UStNyM NIEOGRaNIcZONyM Na SPRZEDaż 

NIERUchOMOścI StaNOWIącEj WŁaSNOść SkaRBU PańStWa

Oznaczenie nieruchomości według 
księgi wieczystej oraz ewidencji 

gruntów

GD1W/00100909/0
Gmina Szemud, obręb jeleńska huta,  działka nr 162

Powierzchnia nieruchomości 82 500 m2

cena wywoławcza
390 200,00 zł

(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VaT)

Wysokość wadium oraz termin, 
forma i sposób jego wniesienia

39 020,00 zł
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 

15 października 2021 r. na konto Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie.

termin i miejsce oraz rodzaj 
przetargu

20 października 2021 r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

ul. 3 Maja 4, sala nr 09,
przetarg ustny nieograniczony

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie oraz na stronie internetowej www.powiat.wejherowo.pl.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale gospodarki nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4 lub pod nr tel. 58 572-94-76.

OgłOSzenie U/2021/DB
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Gryfici po porażce w poprzedniej kolejce w Koście-
rzynie z miejscową Kaszubią (2:3) chcieli się odkuć 
w spotkaniu przed własną publicznością. Patrząc w ta-
belę przed meczem Gryfa z Czarnymi można byłoby 
obstawiać remis. Wejherowianie w trwającym sezonie 
IV ligi nie przegrali jeszcze na Wzgórzu Wolności, a ze-
spół z Pruszcza Gdańskiego nie opuszczał nadal mura-
wy boiska rywali na przysłowiowej „tarczy”. 

Sobotnie, 11 września, spotkanie dobrze rozpoczęło 
się dla podopiecznych trenera Grzegorza Lisewskiego. 
W pierwszej połowie na prowadzenie gryfitów wypro-
wadził Maciej Leske. Leske do kadry Gryfa dołączył 
w minionym letnim okienku transferowym. Zawodnik 
pierwsze kroki rozpoczynał w wejherowskiej drużynie, 
a ostatnio występował w Błyskawicy Reda Rekowo, dla 
której w V lidze strzelił 27 bramek. 

Jednak WKS długo nie cieszył się z prowadzenia. 
W 22. minucie do wyrównania doprowadził Kacper 
Redecki i takim wynikiem zakończył się mecz. W ligo-
wej tabeli na 11. miejscu z 8. punktami są Czarni, a dwie 
lokaty niżej Gryf z 7 „oczkami”. W najbliższą sobotę, na 
wyjeździe, żółto-czarni zmierzą się z zespołem z czo-
łówki Gromem Nowy Staw.

Gorzej minioną kolejkę w IV lidze wspominać będą 
zawodnicy Orkana Rumia i Wikędu Luzino. Zarów-
no zawodnicy grający pod batutą trenera Jarosława 

Formelli i Macieja Plińskiego musieli w wyjazdowych 
spotkaniach uznać wyższość rywali. Orkan przegrał 
z Jaguarem Gdańsk 1:3. Rumianom, jak widać, nie służą 
rywale z Gdańska, bo w 3. kolejce również Orkan prze-
grał z zespołem ze stolicy województwa pomorskiego. 
Gedania w Rumi ograła beniaminka 4:0.

Natomiast z Sycewic bez punktów wrócił Wikęd Lu-
zino, który przegrał z miejscową Spartą 0:1. Zarówno 
Orkan, jak i Wikęd zajmują miejsca w dolnej połowie 
tabeli. 18 września luzińska drużyna podejmie Arkę II 
Gdynia (początek meczu o godz. 16), a Orkan zagra 
z Chojniczanką II Chojnice (19 września, godz. 12).

W 8. kolejce III ligi bohaterem Stolema Gniewino 
w spotkaniu z KP Starogard Gdańsku był Mikołaj Hof-
man. Od 17 minuty w Starogardzie Gdańskim gospoda-
rze prowadzili po golu Michała Wohlerta. Gniewinianie 
wyrównali w 77. min. wykorzystując rzut karny. Kolejny 
mecz Stolem zagra u siebie 18 września o godz. 16.30 
z Unią Janikowo. 

Bramka Leske i remis Gryfa Wejherowo
Sport | Piłkarze żółto-czarnych podzielili się punktami z graczami z Puszcza Gdańskiego. W 6. kolejce 
IV ligi WKS Gryf Wejherowo przed własną publicznością zremisował z Czarnymi 1:1. 

Gryfici w dwumeczu okazali się jednak 
gorsi do stołecznego klubu i pożegnali się 
z PP. Wówczas przy ul. Łazienkowskiej 
bramkę dla żółto-czarnych zdobył To-
masz Kotwica, który obecnie reprezentuje 
barwy III-ligowego Stolema Gniewino. 
A gdzie grają pozostali zawodnicy, który 9 
lat temu stawił opór legionistom?

Wspomniany Tomasz Kotwica po sezo-
nie 2011/2012 opuścił szeregi Gryfa Wej-
herowo. Na Wzgórze Wolności jeszcze 
powrócił, ale już w innej roli. W czerwcu 
2014 roku zarząd klubu poinformował, 
że Kotwica został nowym szkoleniowcem 

żółto-czarnych. Swoją pracę na ławce tre-
nerskiej autor historycznego gola dla gry-
fitów zaczął znakomicie. Już po sezonie 
pracy pod jego wodzą gryfici cieszyli się 
z drugiego awansu do II ligi. 

- Bramka na Legii będzie w Wejhero-
wie wspominana jeszcze przez wiele lat 
jak i nasza gra w pucharach. Dla mnie 
jako byłego zawodnika było to super 
przeżycie. Ale teraz jestem trenerem. To 
mój debiutancki sezon i od razu awans. 
Będę to pamiętał do końca życia – przy-
znał w czerwcu 2015 roku na konferencji 
prasowej po ostatnim ligowym meczu na 

Wzgórzu Wolności w sezonie 2014/2015 
Tomasz Kotwica.

Z ławką trenerską Gryfa Kotwica po-
żegnał się kilka miesięcy później w paź-
dzierniku. W sezonach 2016/2017 oraz 
2017/2018 urodzony w 1986 roku w Tcze-
wie sportowiec postanowił ponownie za-
łożyć piłkarskie obuwie i reprezentował 
barwy Wikędu Luzino. Natomiast od se-
zonu 2018/2019 Tomasz Kotwica jest za-
wodnikiem Stolema Gniewino z którym 
w poprzednich rozgrywkach awansował 
do III ligi.

Przez lata ważną postacią w wejherow-
skim klubie był też Piotr Kołc. Do klu-
bu ze stolicy powiatu wejherowskiego 
trafił przed rundą wiosenną w sezonie 
2010/2011. W barwach Gryfa Kołc ro-
zegrał 252 spotkania, ostatnie w sezonie 
2018/2019. Postanowił przysłowiowo 
zawiesić korki na kołku. Jednak futbolu 
nie porzucił. Murawę boiska zamienił na 
ławkę trenerską. Swoich szkoleniowych 
sił próbował już w Sokole Ostróda, któ-
rą wprowadził do II ligi i był asystentem 
trenera w Podbeskidziu Bielsko-Biała. 
W styczniu 2021 roku Zawisza Bydgoszcz 
poinformowała, że Kołc został nowym 
szkoleniowcem klubu. Czas pokazał, że 
jest to owocna współpraca. 34-latek ma 
za sobą bardzo udane pierwsze miesiące 
pracy w bydgoskiej drużynie. Zawisza wy-
walczyła awans do III ligi.

W meczu przeciwko Legii w pomocy 
oprócz Kołca i Kotwicy grali także m.in. 
Mateusz Toporkiewicz, Po rozstaniu 
z Gryfem nosił jeszcze koszulki Bałtyku 
Gdynia, Ilianki Rzepin, Energetyka Gry-

fino, niemieckich 1. FC Frankfurt oraz 
SV Altlüdersdorf. Ostatnim jego klubem 
w piłkarskim CV jest Iskra Golczewo do 
którego Toporkiewicz trafił w sezonie 
2018/2019. 

Z pewnością wejherowscy kibice na le-
wym skrzydle doskonale pamiętają Grze-
gorza Gicewicza. Zawodnik, który cha-
rakteryzował się dobrą szybkością i grą 
lewą nogą od czterech sezonów reprezen-
tuje barwy Biali Sądów (obecnie IV liga 
w grupie zachodniopomorskiej).

Wydawało się, że dobrą karierę zrobi 
były napastnik WKS-u Michał Fidziu-
kiewicz. Po tamtym pamiętnym sezonie 
Gryfa „Fidzi” otrzymał propozycję gry 
w Jagielloni Białystok. Niestety, nie udało 
mu się tam zakotwiczyć i na ekstraklaso-
wych boiskach spędził minutę. Następ-
nie grał w takich klubach jak Koninklijke 
Bocholter VV, Zagłębie Sosnowiec, GKS 
Tychy, Olimpia Elbląg, Stal Stalowa Wola, 
Garbarnia Kraków, a od tego sezonu Mo-
tor Lublin. 

Wspominając tamtego Gryfa nie moż-
na zapomnieć o podporach defensywy, 
jakimi był duet środków obrońców Prze-
mysław Kostuch i Adrian Kochanek. Ten 
pierwszy po pożegnaniu ze z klubem ze 
Wzgórza Wolności występował jeszcze 
w GKS Przodkowo, Bałtyku Gdynia i Po-
goni Lębork. Z lęborskiego klubu trafił 
do Wikędu Luzino, w którym gra od bie-
żącego sezonu.

- Rosły obrońca w trakcie pobytu w Po-
goni zdobył wiele ważnych bramek i był 
niezwykle skuteczny jako strzelec rzutów 
karnych czy zawodnik szukający uderze-

nia głową po stałych fragmentach gry. 
Doświadczenie z wyższych lig, zaanga-
żowanie i charyzma jaką niewątpliwie 
cechuje się Przemek Kostuch przynio-
sła wiele pozytywnych emocji i radości. 
Wymagający od siebie i innych stanowił 
podporę defensywy Pogoni – napisała 
o Kostuchu w swoich mediach społecz-
nościowych Pogoń Lębork. Co ciekawe 
w Pogoni Kostuch mógł grać ze swoim 
kolegą z obrony w czasach reprezentowa-
nia barw Gryfa. W lęborskiej drużynie 
występuje Adrian Kochanek.

Z graczy, którzy pozostali na Wzgórzu 
Wolności są to Adam Duda i Maciej Szy-
mański. Duda pozycję bramkarza zamienił 
na trenera golkiperów. Z kolei popularny 
„Szyna” jest obecnie grającym asystentem 
obecnego trenera WKS-u Grzegorza Li-
sewskiego. Dodajmy, że Szymański miał 
kilkuletnie rozbrat z Gryfem. Po odejściu 
w sezonie 2015/2016 grał m.in. w Wikę-
dzie Luzino, Stolemie Gniewino i Pogoni 
Lębork. Do Wejherowa wrócił w sezonie 
2020/2021. 

Przypomnijmy, tak prezentował się 
skład WKS Gryfa Wejherowo w rewan-
żowym meczu ćwierćfinału Pucharu Pol-
ski w sezonie 2011/2012 przeciwko Legii 
Warszawa rozegranym w stolicy:

Gryf Wejherowo: Adam Duda - Jarosław 
Felisiak, Przemysław Kostuch, Adrian Ko-
chanek, Bartłomiej Oleszczuk - Mateusz 
Toporkiewicz (59. Łukasz Krzemiński), 
Maciej Szymański, Tomasz Kotwica (88. 
Robert Szudrowicz), Piotr Kołc, Grzegorz 
Gicewicz (46. Łukasz Pietroń) - Michał 
Fidziukiewicz. 

Zremisowali z Legią. Dzisiaj 
stanowią o sile innych klubów

piłka NożNa | „Kopciuszek spełnił swój sen. Gryf Wejherowo sensacyjnie zremisował z Legią Warszawa” to jeden z tytułów (ten akurat z Przeglądu Spor-
towego) jakie pojawiały się w ogólnopolskich mediach po ćwierćfinałowym meczu Pucharu Polski w marcu 2012 roku.

15 września na stadionie lekkoatletycznym Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji licznie stawili 
się adepci lekkiej atletyki – prawie 450 młodych 
sportowców z klas IV - VI redzkich szkół podsta-
wowych. Przywitali ich utytułowani lekkoatleci: 
Sebastian Chmara, halowy mistrz Europy (1998) 
i halowy mistrz świata (1999) w siedmioboju oraz 
Paweł Januszewski, mistrz Europy na 400m 
przez płotki (1998), prezes Fundacji Wychowanie 
przez Sport, głównego organizatora wydarzenia. 
Honory domu pełnili dyrektor redzkiego MOSiR 
Jerzy Conradi, Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński, zastępca burmistrza Łukasz Kamiń-
ski oraz przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, 
Rekreacji i Promocji Rady Miejskiej w Redzie 
Leszek Hebel.
Po przywitaniu uczestników i wspólnej rozgrzew-
ce w programie znalazły się biegi sprinterskie, 
płotkarskie i sztafetowe oraz wspólny bieg 
integracyjny. Rywalizacja sportowa przeplatała 
się z występami artystycznymi. Najlepsi w po-
szczególnych konkurencjach otrzymali okolicz-
nościowe statuetki, a każde dziecko pamiątkową 

koszulkę oraz medal uczestnika. 
- To już drugie wydarzenie dla młodzieży or-
ganizowane przez fundację Wychowanie przez 
Sport na certyfikowanym stadionie lekkoatle-
tycznym w Redzie – mówi Krzysztof Krzemiń-
ski - Poprzednim razem spotkaliśmy się niemal 
dokładnie rok temu.
Organizatorami „Z podwórka na bieżnię” są 
PKN ORLEN, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu oraz Fundacja Wychowanie 
przez Sport. 

„Z podwórka Na bieżNię” ZNowu w redZie
Sport | Słoneczna reda przywitała organizatorów i uczestników ogólnopolskiej akcji “or-
leN z podwórka na bieżnię 2021”. akcja ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzie-
ży sportu jako sposobu spędzania wolnego czasu, a reda znalazła się w gronie 10 miast gdzie 
wydarzenie się w tym roku odbywało.

fot. UM Reda
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Zdobyli oni najwyższe laury, reprezentując Polskę 
na Letnich Igrzyskach Olimpijskich, a byli to: Pa-
tryka Dobka (brązowy medal w biegu na 800 m), 
Małgorzatę Hołub-Kowalik (złota i srebrna meda-
listka w sztafecie 4 x 400 m), Kornelię Lesiewicz 
(olimpijka specjalizująca się w biegu na 400 m), 
Marcina Krukowskiego (olimpijczyk specjalizują-
cy się w rzucie oszczepem) i Cypriana Mrzygłóda 
(olimpijczyk specjalizujący się w rzucie oszczepem). 
Na trybunach znalazły się również Gwiazdy Lekkiej 
Atletyki w osobach Igi Baumgart-Witan, (złota 
i srebrna medalistka w sztafecie 4 x 400 m) oraz Ma-
teusza Borkowskiego,  (olimpijczyk specjalizujący 
się w biegach średnich).

Zanim na dobre rozpoczęły się sportowe zmagania, 
na stadionie wybrzmiał hymn państwowy oraz  sym-
bolicznie zapalono olimpijski znicz. Natomiast głos 
zabrali organizatorzy mityngu: burmistrz Rumi Mi-
chał Pasieczny oraz prezes PZLA Henryk Olszewski.

-Dla nas to wielkie wydarzenie, święto i zaszczyt, 
że możemy gościć naszych olimpijczyków, zasłużo-
nych zawodników oraz przedstawicieli Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki. Bardzo serdecznie chciał-
bym za to podziękować, wielkie ukłony dla trene-
ra Zbigniewa Rolbieckiego, naszych działaczy oraz 
sponsorów, którzy tak naprawdę w dwie godziny za-
deklarowali nam budżetowanie tego mityngu. To są 
firmy, które wspierają naszych sportowców, senio-
rów i akcje wolontariackie. Są to ludzie o wielkich 
sercach, za co bardzo serdecznie dziękujemy – po-
wiedział Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

W ramach rozgrzewki odbył się pokaz w wykona-
niu młodych zawodników Rugby Club Arka Rumia. 
Następnie bieżnię przejęli niepełnosprawni sportow-

cy, którzy ścigali się na wózkach, oraz dzieci i mło-
dzież rywalizujące w sztafecie. Gwoździem progra-
mu były biegi indywidualne kobiet i mężczyzn oraz 
rzuty oszczepem w gwiazdorskiej obsadzie.

Redzcy zawodnicy pod kierunkiem trenerów Ilony 
Myszk, Tomasza Formeli i Anny Bałdyga wywalczyli 
1 miejsce w sztafecie 4x100m U12 Mix (Lena Her-
basz, Olaf Mej, Lea Kolasa, Adam Dylak) oraz 2 miej-
sce w sztafecie 4x100m U14 Mix (Emilia Grychta, 
Fabian Robaszkiewicz, Julia Żylla, Szymon Zbróg).

W biegach na 300 metrów kobiet i 800 metrów 
mężczyzn zobaczyliśmy m.in. złotą i srebrną meda-
listkę w sztafecie tegorocznych igrzysk olimpijskich 
Małgorzatę Hołub-Kowalik oraz Patryka Dobka, 
który wywalczył w Tokio brąz. Zasłużona sprinterka 
również w Rumi okazała się liderką, uzyskując naj-
lepszy czas w sezonie (37.78) i wyprzedzając o 21 
setnych sekundy Kornelię Lesiewicz, swoją koleżan-
kę z reprezentacji. Jako trzecia linię mety przekro-
czyła Olga Pietrzak (39.55). W rywalizacji mężczyzn 
Patryk Dobek (1:51.15) musiał uznać wyższość 18-
letniego Kacpra Lewalskiego (1:49.51). Ostatnią 
lokatę na podium zajął Filip Ostrowski (1:51.65). 
Z kolei w rzucie oszczepem zwyciężył olimpijczyk 
Cyprian Mrzygłód (71.13). Sportowe zmagania ko-
mentował Sebastian Chmara – dawny mistrz świata 
w siedmioboju, a także trener i działacz sportowy.

Sportowe zmagania komentował Sebastian Chma-
ra – dawny mistrz świata w siedmioboju, a także tre-
ner i działacz sportowy. Obecny był również Tomasz 
Majewski – wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki, kulomiot, olimpijczyk i wielokrotny meda-
lista największych imprez lekkoatletycznych.

miasto.reda.pl, rumia.eu

Zwycięzcy w sztafecie 
i Mityng Gwiazd

Sport | Na stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi przybyli 
sportowcy z Tokio by rywalizować ze sobą na oczach publiczności.
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Turniej zorganizował Uczniowski Klub 
Sportowy Basket Ósemka Wejherowo. 
Jak mówią organizatorzy Kordian Za-
brocki i  Bartłomiej Woźniak, pierwotna 
lokalizacja Streetballa MTK miała odbyć 
na  Placu Wejhera w  Wejherowie, ale  ze 
względu na  niekorzystne prognozy pogo-
dy, turniej został przeniesiony na  boisko 
pod  dachem.

- W  turnieju wystartowały w  sumie 
24 zespoły, co daje łączną liczbę ok.100 
uczestników – mówi Bartłomiej Woźniak. 
-   Jest to  bardzo dobry wynik.   Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że  tylu zawodników 
i  zawodniczek przyjechało pograć w  ko-
szykówkę do  Wejherowa.

- Bardzo się cieszymy, że  zawitały do  nas 
zespoły z  całego województwa pomorskie-

go – mówi Kordian Zabrocki. - Taka liczba 
zespołów świadczy o  tym, że  Streetball 
MTK cieszy się ogromną popularnością 
wśród miłośników koszykówki ulicznej.

Wyniki
W  najciekawszej kategorii, czyli w  ka-

tegorii Open Mężczyzn wystartowało 7 
zespołów. Zwycięzcą została ekipa „Tylko 
siatkę słychać”,   która wystąpiła w  skła-

dzie: Bartłomiej Bichowski, Piotr Pod-
bielski,   Sebastian Szmidtka oraz  Maciej 
Blok, drugie miejsce zajął „Wejherowski 
Pakiet”, a  trzecie „Ała Team”. 

W  rywalizacji w  rocznikach 2007-2008 
wystąpiło 9 drużyn. Najlepszy był zespół 
„Borowiki”. W  najmłodszej kategorii, 
czyli w  roczniku 2009 i  młodsi wygrał 
zespół „Kidy z  NBA”. W  tych zmaganiach 
było 8 ekip. 

W  zawodach został rozegrany także 
konkurs rzutów za  trzy punkty, w  któ-

rym nagrody w  postaci bonów ufun-
dowali: Sklep Leroy Merlin Rumia oraz  
Przychodnia Rehabilitacyjna „Fit – Med”. 
Zwycięzcą w  kategorii Open został Seba-
stian Szmidtka , a  w  kategorii młodszych 
zawodników triumfował Jakub Fabich. 

Każdy uczestnik X edycji Streetballa 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego otrzy-
mał koszulkę. Nagrody wręczali: zastęp-
ca Prezydenta Wejherowa - Arkadiusz 
Kraszkiewicz oraz  wicestarosta powiatu 
– Jacek Thiel.

10. „Streetball Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego”

Sport | Ponad stu koszykarzy wzięło udział w `10. jubileuszowej edycji turnieju koszykówki 
ulicznej „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego”, który odbywał się na  zadaszonym boisku 
przy Szkole Podstawowej nr  8 w  Wejherowie. Zwycięzcom gratulował zastępca Prezydenta Wej-
herowa - Arkadiusz Kraszkiewicz.
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