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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

str. 15str. 5

Mieszkamy gorzej, 
niż zwierzęta!

Dwie formacje 
Mistrzami Świata!

Witaj II ligo!

WEJHEROWO | Kibice mają powód do świętowania – Wejherowski Klub Sportowy Gryf Wejherowo awan-
sował do II ligi! Nie jest to jedyny powód do radości. Kolejnym jest współpraca z władzami miasta, co za-
owocowało obietnicą złożoną przez Krzysztofa Hildebrandta, prezydenta Wejherowa, że jeszcze w tym roku 
piłkarze otrzymają 200 tys. zł dofinansowania. Te pieniądze umożliwią Gryfowi rozgrywki w II lidze.
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Jak zapewne wiecie, la-
tam sobie od czasu do 

czasu nad naszym 
pięknym krajem. 

Wszak nie na dar-
mo Batmanem 

mnie zwą. Jed-
nak zawsze 

wracam do 
Wejhero-
wa i stwier-

dzam ka-
tegorycznie, że to 

najpiękniejsze miejsce 
na Ziemi. Utwierdził 

mnie w tym 
ostatnio także 
periodyk „Re-
nowacje i za-
bytki”, a kon-

kretnie numer 1(53) z 2015 
roku. Prawie cały poświęcony 
Mojemu Ukochanemu Mia-
stu. Wrócę jednak na moment 
do mojego ostatniego lotu nad 
Polską. Postanowiłem zoba-
czyć co tam ciekawego dzieje 
się w mieście Łodzi? Donie-
siono mi bowiem, że jest to 
pierwsze miasto w naszym 
kraju, gdzie powstają wooner-
fy. Wg Wikipedii: „Woonerf 
(ulica do mieszkania) − rodzaj 
ulicy w strefi e zurbanizowa-
nej, na której położono nacisk 
na wysoki poziom bezpie-
czeństwa, uspokojenie ruchu 
i wysokie walory estetyczne 
przy zachowaniu miejsc par-
kingowych i funkcji komuni-

kacyjnej z priorytetem dla pie-
szych i rowerzystów. Woonerf 
jest w założeniu przestrzenią 
publiczną, która łączy funk-
cje ulicy, deptaku, parkingu 
i miejsca spotkań mieszkań-
ców. Podstawą projektowania 
ulicy tego typu jest rezygnacja 
z tradycyjnego podziału prze-
strzeni między jezdnię i chod-
niki oraz zastosowanie ele-
mentów małej architektury, co 
zniechęca kierowców do ruchu 
tranzytowego, nie wyklucza 
jednak możliwości wprowa-
dzenia komunikacji miejskiej. 
Woonerf pojawił się w latach 
70. XX wieku w Holandii 
w reakcji na gwałtowny wzrost 
liczby samochodów w strefach 

wymagających szczególnej 
ochrony, m.in w rejonie szkół 
i stref zamieszkania. Woonerfy 
znajdują się m.in. w Amsterda-
mie, Kopenhadze czy Berlinie. 
Jedna z pierwszych tego typu 
inwestycji w Polsce powstała 
w 2014 roku w Łodzi, na ul. 
6 Sierpnia, w ramach budżetu 
obywatelskiego. Realizacja 
została pozytywnie odebrana 
przez mieszkańców, na ulicy 
znacząco wzrósł ruch pieszy. 
W związku z pozytywnym od-
biorem woonerfów, do kolejnej 
edycji budżetu obywatelskiego 
zgłoszone zostało sześć wnio-
sków o przekształcenie ulicy 
w woonerf. Według danych 
z września 2011 roku, ponad 

milion Holendrów mieszka 
przy woonerfach.” Może tak 
w kolejnej edycji Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskie-
go na rok 2016 pomyśli ktoś 
z mieszkańców o pierwszym 
wejherowskim woonerfi e? Py-
tanie tylko gdzie, która to mo-
głaby być ulica? Zapewniam, 
oglądając woonerfy w Amster-
damie i ten w Łodzi, że gdy 
stworzymy takie przestrzenie 
w Wejherowie, będzie to naj-
piękniejsze miasto nie tylko na 
Ziemi ale nawet w całej Galak-
tyce.

Polacy, nic się nie stało
Jakub W. Jakub W. 

ARCHIWALNE FELIETONY
można znaleźć na stronie: 
www.gwe24.pl

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

Nie mam miejsca do zaparkowania? Przecież można zatrzymać się na chodniku!
Co z tego, że przepisy wyraźnie określają, że dla pieszych ma zostać pas szerokości co naj-
mniej 1,5 m. Zdjęcie zostało zrobione w okolicach wejherowskiego szpitala, wykonał je nasz 
czytelnik, pan Adrian. 

Pieszy JakOŚ siĘ PrzeCiŚnie...

- to chyba jakaś zaraźliwa głupota, albo jedna 
bardzo pracowita osoba bo na oś. kaszubskim 
ostatnio podpalili toi toi postawiony dla pra-
cowników ocieplających bloki. @Bogumiła

- Myślę, że wysoka grzywna wybiłaby spraw-
com głupotę z głowy. @władysław

- Kiedy tam w końcu postawią kamerę moni-
toringu miejskiego? @Tomek

- Zacznijmy od tego,ze kontenery pewnie sto-
ją bezprawnie.Kontenery szpeca miasto i nikt 
z tym nie robi porządku.Ubrania prawdopo-
dobnie nie trafi ają do potrzebujących,tylko 
są sprzedawane w lumpeksach. @Joanna

WASZYM
zdanieM:

Przeglądaj, czytaj, komentuj         

W nocy z 8 na 9 czerwca około godziny 00:15 funkcjonariusze ze zmo-
toryzowanego patrolu Straży Miejskiej, na łączniku przy ulicy Sikorskie-
go z przystankiem SKM w Wejherowie-Śmiechowie zauważyli dym wy-
dobywający się z pojemnika PCK na używaną odzież.

Głupota ludzka nie zna granic...

         
/Gwe24.pl

Poniżej prezentujemy komentarze na naszym profi lu 
na facebooku dotyczące powyższego artykułu:
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Awans i dofi nansowanie
Podobny historyczny moment 
przeżywaliśmy w 2012 roku, 
gdy piłkarze Gryfa wywal-
czyli historyczny awans. Mu-
sieli jednak – jak utrzymywa-
ły władze klubu – wycofać 
się z rozgrywek z powodów 
fi nansowych. Gra w II lidze 
oznacza bowiem znacznie 
większe koszty. 
W tym roku prawdopodobnie 
będzie inaczej. W końcu, po 
latach, władze miasta i wła-
dze klubu piłkarskiego Gryf 
Wejherowo doszły do poro-
zumienia – skutkować to bę-
dzie dotacją z budżetu miasta 
dla sportowców. Klub otrzy-
ma 400 tys. zł. Te pieniądze 
– jak zapewnia prezes Gryfa 
– umożliwią klubowi pozo-
stanie w II lidze. 
Z prośbą o dotację z budżetu 
miasta zwróciły się władze 
klubu po wywalczonym nie-
dawno awansie. Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa, spotkał się we wtorek 
z przedstawicielami Gryfa, 
złożył gratulacje piłkarzom 
oraz obiecał, że poszuka pie-
niędzy w budżecie i udzieli 
dotacji piłkarzom. 

WEJHEROWO | Na ten moment kibice czekali od początku sezonu. WKS Gryf Wejherowo ponownie awansował do II ligi! 

GRAMY DALEJ!
PiOTr waGa, 
prezes WKS Gryf Wejherowo:

Gra w drugiej lidze oznacza większe wydatki. 
Dlatego byłem zmuszony poprosić prezyden-
ta miasta, aby udzielił nam wsparcia fi nan-
sowego. Potrzebujemy oczywiście więcej 

pieniędzy, ale poprosiliśmy o 400 tys. zł, o resztę zatroszczymy się 
sami. Ta dotacja otwiera nam drogę do tego, aby prowadzić dal-
sze rozgrywki w pierwszej rundzie II ligi. Dało nam to pewność, 
że będziemy w stanie ponieść te niemałe przecież koszty. To 
wydatki na poziomie co najmniej dwukrotnie wyższym, niż w III 
lidze. Dlatego w tym sezonie, który się zakończył, skupiliśmy się 
na tym, aby tę III ligę wygrać i pokazać, że jesteśmy godni repre-
zentowania miasta Wejherowa i powiatu wejherowskiego. I my-
ślę, że to jest najlepszy sposób na promowanie naszego regionu 
i jednocześnie najbardziej skuteczny. Poza tym w ten sposób 
zachęcamy juniorów do brania udziału w aktywnym spędzaniu 
wolnego czasu. Do odejścia od komputerów i telewizorów i do 
wyjścia na boisko. Aby osiągnąć ten sukces musieliśmy ciężko 
pracować przez cały sezon. Pierwsza runda była bardzo ciężka, 
tym bardziej w drugiej musieliśmy się zmobilizować. Postanowi-
liśmy, że spróbujemy powrócić na szczeble II ligi i to się stało. Ale 
nie spoczywamy na laurach. Nadal ciężko pracujemy. Codzien-
nie trwają rozmowy, podpisywanie kontraktów i wiele spraw 
organizacyjnych. Zawodnicy pójdą teraz na zasłużone urlopy i za 
miesiąc wróca na murawę, by zmierzyć się z kolejnymi rywalami. 

TO POWÓD DO DUMY
krzyszTOF HildeBrandT, 
prezydent Wejherowa:

Ostatnie osiągnięcia WKS „Gryf Wejherowo” 
napawają nas, wejherowian dumą. Gratulu-
jemy zawodnikom, trenerom i zarządowi wej-
herowskiego klubu awansu do II ligi i cieszymy 

się z sukcesów sportowych. Drużyna Gryfa odnosi sukcesy, ma 
stabilną pozycję piłkarską, jest już znana w całym kraju. Doskonale 
się więc wpisuje w budowanie dobrego wizerunku miasta, który 
staramy się wypracować. Te środki przeznaczone będą zarówno 
na wsparcie klubu, jak i na promocję miasta. Budżet miasta co 
prawda jest już uchwalony i w połowie zrealizowany, ale rozu-
miem potrzeby klubu i dlatego podejmę działania, aby do końca 
roku potrzebne pieniądze się znalazły. Deklaruję, że miasto będzie 
wspierać klub na miarę aktualnych możliwości fi nansowych.

MGr. wiTOld kruszyŃski, 
Kierownik Działu 
ds. techniczno-eksploatacyjnych
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WEJHEROWO | Rozpoczęła 
się jedna z najważniejszych 
inwestycji drogowych - „Wę-
zeł Działki”, którą realizuje 
Urząd Miejski w Wejherowie. 
Inwestycja obejmuje budowę 
nowej ulicy na odcinku od ul. 
Sucharskiego do istniejące-
go skrzyżowania na drodze 
krajowej nr 6 na wysokości 
Powiatowego Urzędu Pracy. 
„Węzeł Działki” jest elemen-
tem budowy Zachodniego 
Połączenia Drogowego 
Wejherowa. 

- Jest to układ drogowy, któ-
ry obejmuje budowę nowej 
ulicy wraz z dwoma rondami 
na odcinku od ul. Sucharskie-
go-Sobieskiego do istniejące-
go skrzyżowania na drodze 
krajowej nr 6 na wysokości 
Powiatowego Urzędu Pracy 
– wyjaśnia Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhero-

wa. - Nowo wybudowana ulica 
ma przebiegać między ogród-
kami działkowymi, a Osiedlem 
Sobieskiego. 
- Zaplanowane na ten rok in-
westycje („Węzeł Działki” 
i połączenie Lelewela-Na-
drzeczna) są elementami bu-
dowy Zachodniego Połączenia 
Drogowego Wejherowa, który 
usprawnią ruch w całej za-
chodniej części miasta – dodaje 
Krzysztof Hildebrandt. - Tymi 
inwestycjami wybiegamy da-
leko w przyszłość w rozwoju 
miasta. Dzięki ominięciu cen-
trum Wejherowa i rozbudowie 
systemu dróg ruch samocho-
dów będzie dużo płynniejszy 
i mniej uciążliwy. Powstanie 
całego połączenia jest zaplano-
wane na kilka lat i będzie reali-
zowane przez miasto etapami, 
gdyż to ogromne i ambitne za-
danie. (raf)

powstaje wĘzeŁ „dziaŁki”
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Ogłoszenie konkursu
pt. „Kre@tywnie z komputerem”

Serdecznie zapraszamy
dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Linia do wzięcia udziału w konkursie multime-
dialnym dot. przygotowania prezentacji multimedialnej promującej możliwości i bezpieczne korzystanie z komputera 
i Internetu w ramach projektu pt. „E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia”.

Dla 3 najlepszych prac przewidziano nagrody w postaci tabletu. 
Laureaci będą wybierani w ramach następujących grup wiekowych:

I. Dzieci klas 0-3 szkół podstawowych (1 nagroda)
II. Dzieci i młodzież klas 4-6 szkół podstawowych (1 nagroda)

III. Młodzież i osoby dorosłe (1 nagroda).

Prace należy składać w terminie: do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 15:30 na adres email: rada@gminalinia.com.pl 
w tytule Konkurs pt. „Kre@tywnie z komputerem”. Organizatorem Konkursu jest Gmina Linia.

Wręczenie nagród nastąpi we wrześniu br. podczas konferencji kończącej realizację projektu „E-projekt szansą rozwo-
ju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia”.
Więcej informacji i regulamin można uzyskać na stronie internetowej: www.e-projekt.gminalinia.com.pl

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka



5www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Niewielkie mieszkania mają 
powierzchnię od kilkunastu 
do nieco ponad dwudziestu 
metrów kwadratowych. Część 
z tego wydzielona jest na ła-
zienkę, reszta to kuchnia, pokój 
dzienny, pokój dziecięcy i sy-
pialnia w jednym. I musi się 
tam zmieścić wszystko, co jest 
potrzebne do życia: kanapy do 
spania, stół, krzesła, szafa, sza-
fa, regał, telewizor i przedmio-
ty codziennego użytku. 
Jest ciasno, ale nie to najbar-
dziej dokucza mieszkańcom. 
Najgorszy jest chłód, wilgoć, 
pleśń i grzyb. 

Socjalne, czyli najniższy
standard

Wejherowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa wybudowała 
pięć niskich, parterowych bu-
dynków, przez mieszkańców 
określanych barakami. Obecnie 
mają nieco ponad 10 lat, wy-
glądają natomiast, jakby były 
kilka razy starsze. 
- I za co ja mam płacić taki 
czynsz?! - pyta retorycznie 
Roman Majewski, jeden z lo-
katorów. - Opłata wynosi 7,5 zł 
za metr kwadratowy. To opłata 
tylko za czynsz, ponieważ nie 
ma tam ani centralnego ogrze-
wania, ani ciepłej wody. Ogrze-
wanie ma zapewnić niewielki, 
elektryczny grzejnik, zamonto-
wany pod oknem, o mocy ok. 
2000W. Grzejniki są za słabe, 
aby ogrzać całe pomieszcze-
nie, poza tym, aby zapewnić 
temperaturę chociaż zbliżoną 
do takiej, w której dałoby się 
mieszkać, musiałyby praco-
wać bez przerwy, 24 godziny 

na dobę. To z kolei oznacza-
łoby, że lokatorzy musieliby 
płacić za prąd miesięcznie co 
najmniej 500 złotych! Podob-
nie jest z ciepłą wodą. Aby się 
umyć, trzeba wodę nagrzać 
w elektrycznym bojlerze.  

Zimno i mokro

W zimie temperatura w miesz-
kaniach, w zależności od tego, 
jak silny mróz jest na zewnątrz, 
waha się w granicach od 10 do 
15 stopni. 
- Tu jest straszna wilgoć, nie 
mogę schować pościeli do tap-
czanu, bo wszystko pleśnieje 
– dodaje Roman Majewski. - 
Ściany nie są w żaden sposób 

zaizolowane, podłoga to beton 
wylany bezpośrednio na zie-
mię. Nic więc dziwnego, że 
woda przemaka do wewnątrz, 
na ścianach i sufi cie są zacie-
ki, tworzy się grzyb. I nic się 
z tym nie da zrobić – co wy-
czyszczę, umyję, to grzyb od 
nowa wychodzi. Gdy wprowa-
dzałem się, to mieszkanie było 
odmalowane, tych wszystkich 
mankamentów nie było widać. 
Ściany były pomalowane na 
biało, więc pleśni i grzyba na 
pierwszy rzut oka nie było. Ale 
nie minęło nawet pół roku, jak 
wszystko zaczęło wychodzić 
na ścianach i sufi cie. 
- Gdyby w takich warunkach 
trzymać zwierzęta, to natych-
miast organizacja zajmujące się 
zwierzętami wszczęłyby alarm, 
że to znęcanie się – wtóruje 
Celina Rzepa, mieszkająca 
w jednym z „baraków”. - Ale 
jak ludzi się tu kwateruje, to 
już wszystko jest w porząd-
ku?! To nie jest mieszkanie, 
tylko jakaś nieogrzewana 
nora, barak z kołchozu. W czę-
ści mieszkania nie ma prądu, 
bo woda cieknie po ścianach 
i zalewa instalacje. Poza tym 
to mają być mieszkania socjal-
ne, czyli dla ludzi, którzy są 
w trudnej sytuacji materialnej. 
A ogrzewanie i ciepła woda 
jest na prąd, co przecież jest 
najdroższym rozwiązaniem! 
Gdy w grudniu 2013 roku 
otrzymałam rozliczenie za 
energię za ostatnie pół roku, 
okazało się, że mam niedo-
płatę w wysokości... 3 tys. zł. 
Usiadłam wówczas i zaczęłam 
płakać... bo skąd nagle wziąć 
tyle pieniędzy? 

Wciąż brakuje mieszkań

Mieszkańcy podkreślają, że 
przez to, w jakich warunkach 
muszą mieszkać, wciąż choru-
ją. I umierają. 
- W ciągu ostatnich 10 lat z tych 
pięciu baraków „wyprowadziło 
się” około 40 osób – twierdzi 
Roman Majewski. - Teraz mają 
oni swoje kwatery tu niedaleko, 
na cmentarzu w Śmiechowie...
- Gdybym był młody, miałbym 
szansę zarobić na mieszkanie 
i się stąd wynieść – dodaje Ta-
deusz Kubaczyk. - Ale co teraz 
mam zrobić? Mam ponad 60 
lat, zdrowie już nie to, co kie-
dyś, siły też czasem brakuje... 
Władze miasta wiedzą o pro-
blemach mieszkańców. 
- Budynki przy ul. Sikorskiego 

77 stanowią własność Wejhe-
rowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, warunki w tych miesz-
kaniach są nam znane – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Skargi na 
ich stan trafi ały do administra-
cji Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych. 

Mieszkamy gorzej, niż zwierzęta!
WEJHEROWO | Już w progu każdego wchodzącego „wita” wszechobecny odór stęchlizny. Ściany i sufi ty pokryte są pleśnią i grzybem, wszędzie 
widoczne są zacieki. Tak wyglądają „mieszkania” socjalne przy ul. Sikorskiego w Wejherowie. 

Ze względu na to, że budynki są 
własnością wspomnianej Spół-
dzielni, nie mamy możliwości 
ingerowania w ich stan.
Wiceprezydent zapewnia, że 
sprawa mieszkań komunalnych 
i socjalnych jest dla władz mia-
sta bardzo ważnym tematem. 
- Liczba osób oczekujących na 
lokale z zasobu miasta z roku na 
rok maleje – dodaje Beata Rut-
kiewicz. - Jednakże ze względu 
na niewystarczającą liczbę loka-
li, nie jesteśmy w stanie zaspoko-
ić wszystkich potrzeb. W chwili 
obecnej oczekujących jest ponad 
400 osób. Miasto posiada obec-
nie 1360 lokali, w tym 105 to 
lokale socjalne. Aktualnie trwają 
prace projektowe nad komplek-
sem budynków o charakterze so-
cjalnym składającym się z sied-
miu budynków z dwunastoma 
lokalowych. Realizacja będzie 
następować etapowo począwszy 
od roku 2016 w zależności od 
możliwości fi nansowych mia-
sta i pozyskanych środków ze-
wnętrznych.
Rafał Korbut

Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
informuje, że mieszkania w budynkach przy ul. 
Sikorskiego 73 do 77 w Wejherowie służą jako 
mieszkania do wynajęcia na podstawie cywilnej 
umowy najmu. Każdy z mieszkańców, zawiera-
jąc umowę ze spółdzielnią, wprowadzał się do 
lokalu, który jest przygotowany do natychmia-
stowego zamieszkania i nie posiada usterek. 
Zgodnie z umową, czynsz wraz z zaliczkowymi 
opłatami za zimną wodę, płacony jest na konto 
spółdzielni. Ogrzewanie jest elektryczne i wy-
najmujący zawiera umowę na dostawę energii 
elektrycznej bezpośrednio z zakładem energe-
tycznym, który wystawia rachunki w zależności 

od ilości zużytych KW. Moc grzejników jest tak 
dobrana, aby mogły one zapewnić optymalną 
temperaturę w mieszkaniu. Oszczędzanie energii 
elektrycznej powoduje niedogrzanie mieszkań. 
Nie we wszystkich mieszkaniach występuje wil-
goć. Wilgoć występuje jedynie w lokalach, które 
są eksploatowane niezgodnie z obowiązującymi 
zasadami tzn.: brak wietrzenia i oszczędność 
energii elektrycznej do ogrzania. Spółdzielnia ze 
swej strony zabezpiecza usuwanie ewentualnych 
usterek. Warunki mieszkaniowe są takie, jakie 
zapewnią sobie osoby wynajmujące, ponieważ 
na nich spoczywa obowiązek wykonywania 
bieżących konserwacji oraz prawidłowej eksplo-
atacji. W najbliższym czasie WSM nie planuje 
wykonywania żadnych remontów i termomo-
dernizacji. Reasumując informujemy, że warunki 
do mieszkania w /w budynkach są zadowalające 
i pozwalają na normalną egzystencję.

stanowisko wejherowskiej 
spóŁdzielni Mieszkaniowej:
MGr. wiTOld kruszyŃski, 
Kierownik Działu 
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Czekamy na Wasze
komentarze:

fb.com/gwe24
www.gwe24.pl
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POWIAT WEJHEROWSKI
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

W Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie, w czwartek 
28 maja, odbyła się uroczysta 

sesja Rady Miasta Wejhero-
wa. Zaproszenia na uroczy-
stość otrzymali wejherowscy 
samorządowcy, m.in. radni 
wszystkich kadencji, którzy 
przez minione ćwierćwiecze 
współtworzyli miejską samo-
rządność. W spotkaniu udział 
wzięli także włodarze sąsied-
nich samorządów, wójtowie 
gmin, burmistrzowie, Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius, 

Marszałek Województwa Po-
morskiego Mieczysław Struk, 
Wojewoda Pomorski Ryszard 
Stachurski, Prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek, dyrekto-
rzy szkół oraz zaproszeni go-
ście. 

Uroczystość była okazją do 
wręczenia podziękowań i pa-
miątkowych statuetek Jakuba 
Wejhera zasłużonym samorzą-
dowcom.

Podczas uroczystej sesji 
Gabriela Lisius wręczyła Na-
grodę Starosty Wejherowskie-
go „Bursztynowego Gryfa” 
Krzysztofowi Hildebrandtowi. 

– Proszę przyjąć to honoro-
we wyróżnienie za 25-letnią 
działalność Samorządową, 
a także za szczególne zasługi 
oraz osobisty wkład i zaan-
gażowanie w rozwój Miasta 
Wejherowa – powiedziała Sta-
rosta Wejherowski.

Wręczając statuetkę starosta 
podkreśliła, że jest to niezwy-
kle ważne wydarzenie, ponie-
waż Krzysztof Hildebrandt od 

25 lat, najpierw jako Etatowy 
Członek Zarządu Miasta i rad-
ny, a od siedemnastu lat Pre-
zydent Wejherowa, aktywnie 
uczestniczy w budowaniu lo-
kalnej samorządności.

Nagroda „Bursztynowy 
Gryf” nadawana jest przez 
Starostę Wejherowskiego. Jest 
uhonorowaniem osób fi zycz-
nych, prawnych, instytucji 
i jednostek organizacyjnych, 
które w sposób szczególny 
wyróżniają się swoją posta-
wą i działalnością na rzecz 
Powiatu Wejherowskiego. 
Nagroda została ustanowiona 

przez Radę Powiatu Wejhe-
rowskiego w 2001 r. Stanowi 
ją mosiężna statuetka, której 
wzór opracował rzeźbiarz 
z Rumi Eugeniusz Lademann. 
Dotychczasowymi laureatami 
nagrody byli m.in. prof. Je-
rzy Treder, wykładowca aka-
demicki i językoznawca oraz 
Zbigniew Walczak, samorzą-
dowiec i Wójt Gminy Gnie-
wino.

Krzysztof Hildebrandt uhonorowany 
przez starostę „Bursztynowym Gryfem”

Na terenie PCPR w Wejhe-
rowie odbył się festyn rodzin-
ny zorganizowany w ramach 
obchodów Dnia Rodziciel-
stwa Zastępczego. Święto 
to uchwalone zostało przez 
Sejm w 2006 r. w celu popu-
laryzacji ruchu rodzicielstwa 
zastępczego. 

Po raz drugi Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie oraz Stowarzy-
szenie Rodzicielstwa Zastęp-
czego „Nasze Gniazdo” zor-
ganizowało Powiatowy Festyn 
Rodzinny z okazji Dnia Rodzi-
cielstwa Zastępczego. Spotka-
nie było okazją do wspólnej 
zabawy dzieci oraz do wyra-
żenia wdzięczności rodzinom 
zastępczym za ich dotychcza-
sową opiekę.

Uczestników festynu powi-
tała dyrektor PCPR w Wejhe-
rowie Iwona Romanowska. 
Wśród zaproszonych gości 

byli między innymi Senator 
prof. Edmund Wittbrodt, Poseł 
Jerzy Budnik, Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius, Eta-
towy Członek Zarządu Jacek 
Thiel, Przewodniczący Rady 
Powiatu Wejherowskiego Ry-
szard Czarnecki.

– To szczególny dzień, 

w którym należy pokłonić się 
wszystkim rodzinom zastęp-
czym, które przyjęły pod swój 
dach dzieci spragnione miłości 
i rodzinnego ciepła – mówiła 
Gabriela Lisius Starosta Wej-
herowski. 

Dzieci mogły wziąć udział 
w konkursie kulinarnym i pla-
stycznym, obejrzeć pokazy 
karate sportowego oraz uczest-
niczyć w grach i zabawach 
sprawnościowych.

W tym roku uhonorowano 
„Drzewkami wdzięczności” 
osoby pracujące na rzecz dru-
giego człowieka. Wyróżnienia 

Festyn z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego

Rozstrzygnięcie konkursu. 
Haft Kaszubski

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
wraz z Klubem Hafciarskim „Tulpa”

działającym przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim
Oddział Wejherowo

 
serdecznie zapraszają na uroczyste rozstrzygnięcie

IX Powiatowo-Miejskiego
Konkursu Haftu Kaszubskiego

 
Uroczystość odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r. (wtorek)

o godz.17.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a
 

W programie:
- powitanie gości

- część artystyczna
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród

- wernisaż wystawy

Koleżance
Elżbiecie Urbaniak

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z  powodu  śmierci

Ojca 
składają

Starosta Gabriela Lisius 
i współpracownicy ze

Starostwa Powiatowego w Wejherowie

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (tj. Dz.U.2014.518 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 
4, w dniu 29.05.2015 r. wywieszono na okres 21 dni wykaz nr II/2015, do-
tyczący nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położo-
nych: w Gminie Choczewo obr. Jackowo działka nr 4/6 i obr. Kierzkowo 
działka 1/5, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 
Przedmiotem dzierżawy są części w/w działek stanowiących plażę.

Zarządzeniem Nr 50/2015 Starosty Wejherowskiego 
z dnia 12 maja 2015 r., od 1 czerwca 2015 r. 

ustala się następujące godziny przyjmowania interesantów 
w Starostwie Powiatowym w Wejherowie:

Pozostałe Wydziały:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Wydział Komunikacji:
poniedziałek-czwartek 7.00-17.30
piątek 7.00-16.00

otrzymali – Warsztaty terapii 
zajęciowej z Rumi, Zofi a Ku-
sterska prowadząca Stowarzy-
szenie Przyjaciół Rodziny i Ewa 
Kwidzińska-Bielska prowadzą-
ca pogotowie rodzinne. Ponadto 
za całokształt pracy wyróżniono 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Wejherowie, 
profesora Edmunda Wittbrodta 
oraz Starostę Wejherowskiego 
Gabrielę Lisius.

Ustawa o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, 

która weszła w życie 1 stycznia 
2012 r. kładzie szczególny na-
cisk na rodzinne formy pieczy 
zastępczej, jako te najbardziej 
przyjazne dziecku. Powiat Wej-
herowski wspiera rozwój rodzi-
cielstwa zastępczego przyzna-
jąc co roku odpowiednie środki 
fi nansowe na ten cel.

Obecnie w Powiecie Wej-
herowskim mamy 215 rodzin 
zastępczych, w tym 119 rodzin 
spokrewnionych, 80 rodzin 
niezawodowych oraz 16 ro-
dzin zastępczych zawodowych, 
w których przebywa łącznie 339 
dzieci.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof  Hildebrandt 
otrzymał prestiżowe wy-
różnienie przyznawane 
przez Starostę Wejherow-
skiego – nagrodę „Bursz-
tynowy Gryf”. Nagroda 
została wręczona podczas 
uroczystej sesji Rady Mia-
sta Wejherowa, która od-
była się z okazji 25-lecia 
samorządności w Wejhe-
rowie. 



PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA WEJHEROWA
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW 
NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników 
działających przy sądach powszechnych, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdań-
sku zwrócił się do Rady Miasta Wejherowa z wnioskiem o dokonanie naboru kandy-
datów na ławników na kadencję 2016-2019:

- do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 5;
- do Sądu Rejonowego w Gdyni – 5, w tym do orzekania w sprawach 
  z zakresu prawa pracy – 5;
- do Sądu Rejonowego w Wejherowie – 8.
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z doku-
mentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzo-
ru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693) informuję, iż nieprzekraczalny termin 
przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdań-
sku, do Sądu Rejonowego w Gdyni oraz do Sądu Rejonowego w Wejherowie upły-
wa z dniem 30 czerwca 2015 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłosze-
nia, które wpłyną do Rady Miasta Wejherowa po 30 czerwca 2015 roku, pozostawia 
się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest nie-
dopuszczalne.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO: 

 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych 
                  i obywatelskich,
 2) jest nieskazitelnego charakteru,
 3) ukończył 30 lat,
 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka 
                  w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5) nie przekroczył 70 lat,
 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
                  ławnika,
 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana 
osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz 
                  w prokuraturze,
 2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można 
                  żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska 
                  związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6) duchowni,
 7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowa-
rzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie 
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu 
obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gmi-
ny dokonującej wyboru. 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłosze-
nie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest 
zatrudniony lub zamieszkuje.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA 
DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ 
NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, 
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 
r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykony-
wania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wyda-
nie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniej-
szą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  sto-
warzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podsta-
wie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Są-
dowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego 
rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone 
datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  oby-
wateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer 
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej 
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za ba-
danie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ław-
nika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi pod-
miot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz 
z kompletem załączników składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie przy ul. 12 Marca 195 (parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem 

„KANDYDAT NA ŁAWNIKA”

– w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku 7:30 – 
15:30. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
(58) 677 70 26 lub (58) 677 70 27.
Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa www.bip.wejherowo.pl.

Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa

Bogdan Tokłowicz
Załączniki:
1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego;
2. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
3. Oświadczenie, że kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
     a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. Lista osób popierających kandydata; 
5. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.
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To już trzecie wyróżnienie 
dla firmy, ale po raz pierw-
szy najwyższe - w minionych 
latach Grupa Energa uhono-
rowana była Srebrnym oraz 
Białym Listkiem CSR.

Zestawienie tygodnika Po-
lityka gromadzi firmy, które 
w swojej działalności  stosują 
zasady zrównoważonego roz-
woju (opisywane w skrócie 
jako CSR - z ang. corporate 
social responsibility), czyli 
biorą odpowiedzialność za 
swój wpływ na otoczenie go-
spodarcze, społeczne i środo-
wiskowe. Istotny jest też spo-
sób, w jaki komunikują efekty 
swoich działań lub zaniechań. 
Odpowiedzialne firmy często 
opierają się o najlepsze lo-
kalne i globalne praktyki oraz 
stosują międzynarodowe stan-
dardy. Dodatkowo istotnym 
elementem jest ich system 
etyczny oraz dokument, który 
opisuje zasady postępowania 
biznesowego oraz zarządzania 
personelem.

- Złoty Listek CSR 2015 
jest dowodem na to, że Gru-
pa Energa jest uznawana 
przez ekspertów za podmiot 

konsekwentnie i skutecznie 
podnoszący standardy działa-
nia wynikające ze społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
- mówi Katarzyna Karolak 
z Departamentu Środowisko-
wo-Prawnego Energa Cen-
trum Usług Wspólnych, która 
jest członkiem zespołu odpo-
wiadającego za działania CSR 
w firmie.

Autorzy zestawienia oce-
niali siedem najważniejszych 
dla zrównoważonego rozwoju 
aspektów: ład korporacyjny, 
prawa człowieka, zachowania 
wobec pracowników, ochronę 
środowiska, dbałość o klienta, 
uczciwość biznesową i zaan-
gażowanie społeczne. Wybór 
tych aspektów bazuje na wy-
tycznych międzynarodowej 
normy społecznej odpowie-
dzialności ISO 26 000.

Grupa Energa dba o zacho-
wanie odpowiednich proporcji 
między swoją działalnością, 
etyką, ekologią oraz potrze-
bami klientów i pracowników. 
Produkcja i dystrybucja ener-
gii elektrycznej nie pozostaje 
bez wpływu na środowisko 
naturalne, dlatego od lat Ener-

ga podejmuje działania służą-
ce jego ochronie.

Energa inwestuje w przyja-
zne środowisku odnawialne 
źródła energii. W ubiegłym 
roku oddano do użytku kolej-
ne nowe, ekologiczne źródła 
energii: farmę fotowoltaiczną 
w okolicach Gdańska, blok na 
biomasę w Elblągu oraz farmę 

wiatrową w Myślinie. Obecnie 
36 procent wyprodukowanej 
przez Grupę energii elektrycz-
nej pochodzi z odnawialnych 
źródeł energii.

Środowisku naturalnemu 
sprzyjają także prace moderni-
zacyjne. W Elektrowni Ostro-
łęka nowe instalacje do odazo-
towania i odsiarczania spalin 

redukują emisję szkodliwych 
substancji oraz ograniczają 
zanieczyszczenia powietrza. 
A inwestycje w moderniza-
cję  sieci energii elektrycznej 
przyczyniają się do ogranicze-
nia strat sieciowych, przez co 
firma traci mniej energii elek-
trycznej przy jej dystrybucji, 
co również wpływa korzystnie 

na środowisko naturalne.
Energa - jako jeden z naj-

większych pracodawców na 
Pomorzu dokłada wszelkich 
starań, aby zapewnić pra-
cownikom przyjazne miejsce 
pracy, bezpieczeństwo oraz 
rozwój zawodowy i osobisty. 
Dba o kulturę organizacyjną, 
aby była zgodna z zasadami 
etyki. Istotnym narzędziem 
w kształtowaniu społecznej 
odpowiedzialności jest przyję-
ty Kodeks Etyczny Energa SA. 
Dokument opisuje kluczowe 
wartości oraz zachowania, ja-
kie pracownicy chcą przestrze-
gać w kontaktach z klientami, 
partnerami biznesowymi oraz 
w relacjach wewnętrznych.

Za działanie prowadzone 
zgodnie z najlepszymi stan-
dardami obejmujące m.in. 
ład korporacyjny, czynniki 
środowiskowe, społeczne 
i ekonomiczne Energa została 
włączona do indeksu spółek 
odpowiedzialnych RESPECT 
Index, który obejmuje swoim 
portfelem polskie i zagranicz-
ne spółki z Głównego Rynku 
Giełdy Papierów Wartościo-
wych.

Energa doceniona za działania CSR
NAGRODA | Grupa Energa, jako jedyna firma energetyczna, zdobyła najwyższą nagrodę w czwartej edycji zestawienia firm, które w swojej działalności 
stosują zasady społecznej odpowiedzialności. W tegorocznym rankingu prowadzonym przez tygodnik Polityka, Energa otrzymała Złoty Listek CSR.
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Wójt Gminy Wejherowo 
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, na stronie internetowej oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz lokali (wraz z po-
mieszczeniami przynależnymi) przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców, 
znajdujących się w budynku pod adresem ,, Warszkowo 18”, obręb Kniewo. Informację o nieruchomo-
ściach objętych wykazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, 
pokój 302, lub pod nr tel. (58) 677-97-07.

Oprócz mieszkańców do 
udziału zaproszono m.in. przed-
siębiorców, szkoły, stowarzy-
szenia i organizacje pozarzą-
dowe. Organizatorzy zakładają 
uprzątniecie całego miasta.

Porządki rozpoczną się o godz. 
10:00 i potrwają do godz.16:00, 
a na  koniec o godz. 17:00 prze-
widziano wspólne spotkanie 
mieszkańców miasta w Parku 
Żelewskiego w Janowie, przy 
ognisku z licznymi atrakcjami. 

- Akcja „Czysta Rumia” bę-
dzie inicjatywą cykliczną - za-
powiada Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Kolejne edy-
cje będą rokrocznie uatrakcyj-
niane. 

W określonych przez UM 
miejscach zostaną wystawione 
kontenery na zebrane śmieci. 
Do ich zbierania służyć będą 
specjalnie oznakowane worki, 
dystrybuowane przez UM (tam 
też można zgłaszać potrzebę 
otrzymania worka czy ręka-
wic).

Podczas akcji „Czysta Ru-
mia” warto zrobić ciekawe 
zdjęcie z własnych działań - np. 
z „górą” zebranych worków 
bądź po prostu zdjęcie ujmują-
ce swoją oryginalnością i wy-
słać na adres mailowy (podany 
poniżej). Najciekawsze zdjęcia 
zostaną nagrodzone podczas 
festynu będącego zwieńcze-
niem działań podjętych przez 
rumian 13 czerwca.   

Wszelkie dodatkowe infor-
macje znajdują się na stronie 
internetowej UM oraz plaka-
tach i ulotkach.  

Rafał Korbut

Posprzątajmy 
miasto!
RUMIA | Na sobotę, 13 czerwca, Urząd Miasta Rumi na czele z burmistrzem 
zaplanowali wielką akcję sprzątania miasta pod nazwą „Czysta Rumia”. 

Wszystkie informacje i uwagi odnośnie akcji „Czysta Rumia” należy 
zgłaszać do UM Rumi pod nr tel. 58 679-65-60, tel. kom. 605-045-102 
lub na adres mailowy czystarumia@um.rumia.pl. Pod wymieniony wyżej 
kontakt można także zgłaszać informacje dotyczące potrzeby naprawy 
zniszczonych lub pokrzywionych znaków drogowych. Tego typu działania 
będzie również obejmował przebieg akcji. 

lOkalizaCJa POJeMnikÓw na OdPady:
- ul. Towarowa róg ul. Płk. Dąbka,
- ul. Szkolna – przy placu zabaw,
- ul. Batorego róg ul. Chmielna,
- ul. Rybaków -  na luku, na tyłach budynków FUO
- ul. Abrahama - parking przy DT Abraham,
- ul. Przemysłowa róg ul. Piaskowa,
- ul. Rodziewiczówny – naprzeciwko pływalni, 
- ul. Wileńska – przy nr 30,
- ul. Abrahama róg ul. Piłsudskiego,
- ul. Katowicka  - na wys. budynku nr 21,
- ul. Gdyńska róg ul. Sopocka,
- ul. Pomorska – naprzeciwko budynku nr 23,
- ul. Chełmińska – zatoka postojowa na wys. budynków nr 2-8,
- ul. Rajska – naprzeciwko budynku nr 10,
- ul. Reja róg ul. Żwirki i Wigury,
- ul. Partyzantów róg ul. Nagietkowa,
- ul. 1 Maja róg ul. Mackiewicza.

wOrki z zeBranyMi  OdPadaMi MieszkaŃCy 
MOGĄ POzOsTawiĆ w OBrĘBie skrzyŻOwaŃ, 
Przy sŁuPkaCH z nazwaMi uliC: 
- ul. Kamienna, ul. Batorego, ul. Św. Józefa, ul. Sabata, 
ul. Sobieskiego, ul. Górnicza, ul. Robotnicza, ul. Towarowa, ul. Cegielniana, 
ul. Grunwaldzka, ul. Starowiejska, ul. Żwirki i Wigury, ul. Kościuszki, ul. 
Ceynowy, ul. I D.W. Polskiego, 
ul. Gdańska, ul. Pomorska, ul. Dębogórska, ul. Kosynierów, 
ul. Partyzantów.

Worki z „wycieczki” wzdłuż rzeki oraz torów PKP – należy zostawić w ob-
rębie skrzyżowań dróg, w miejscach, z których będzie możliwy odbiór – 
lokalizacje należy zgłosić do Urzędu Miasta.

Gdzie po inForMacje i uwaGi?
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Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 189/164/2015 Burmistrza Mia-
sta Rumi z dnia 08.06.2015r. informuję, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszo-
ny został wykaz obejmujący nieruchomości położone w Rumi, 
stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej:
-część działki nr 434/2 oraz część działki nr 435/2 przy ul. Grabo-
wej, część działki nr 1/105 w rejonie ul. Gałczyńskiego, działka nr 
128/4 przy ul. Okrzei, część działki nr 187 w rejonie ul. Młyńskiej, 
działka nr 126/1 przy ul. Gdańskiej, część działki nr 41/25 w rejo-
nie ul. Kolejowej, część działki nr 354 w przy ul. Piłsudskiego, na 
cele działki przydomowej – zieleń ozdobna,
-działka nr 74/1 przy ul. Krakowskiej, na cele transportowe,

OGŁOSZENIE 
Burmistrza  Miasta  Rumi

Rumia, 08.06.2015r.

ogłasza nabór na wolne 
stanowisko  pracy 

Podinspektora 
w Biurze Rady Miejskiej 

Urzędu Miasta Rumi 
w pełnym wymiarze

 czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszenia o na-
borze dostępna jest na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Rumi www.bip.rumia.pl.

Burmistrz 
Miasta Rumi

Krokodyl „Croco – Roco” 
wraz z animatorami fun-
parku w Redzie zapraszają 
wszystkie dzieci wraz z ro-
dzicami do wspólnej zabawy 
i aktywnego spędzania wol-
nego czasu. Funpark posia-
da certyfi kat bezpieczeń-
stwa Instytutu Nadzoru 
Technicznego – masz pew-
ność, że Twoje dziecko 
i Ty, korzystając z atrakcji 
„Croco – Roco”, jeste-
ście bezpieczni.

W Redzie przy 
ulicy Gdańskiej 30, 
tuż obok Biedron-
ki, znajduje się wy-
jątkowe miejsce dla 
dzieci i dorosłych, 
którzy uwielbia-
ją aktywnie spę-
dzać r a z e m 

c z a s 
– 

funpark „Croco – Roco”. 
Wszystkie pociechy, wraz 
z rodzicami, mogą się tam 
świetnie bawić i dzięki temu 
budować pozytywne relacje.

Wysokość poziomów plat-
formy i umiejscowienie prze-
szkód w funparku są dosto-
sowane do gabarytów osób 
dorosłych. „Croco – Roco” 
to jedyne tego typu miej-

sce w małym Trójmie-
ście, gdzie także rodzi-

ce mogą korzystać 
ze zjeżdżalni, pode-
stów, siatek do ska-
kania etc. Gwaran-
cją bezpieczeństwa 
jest certyfi kat INT, 

który funpark 
„Croco – Roco” 

niedawno otrzy-
mał.

W funpar-
ku w Redzie, 
oprócz mnó-
stwa zabawek, 
w tym eduka-

cyjnych, rozwi-
jających zmysły 

dziecka, znajdziecie m.in. 
kącik dla maluszka (odizolo-
wany od pozostałych części), 
stolik interaktywny z grami 
komputerowymi, miejsce do 
odpoczynku i wypicia kawy 
bądź herbaty. Główną atrakcją 
jest oczywiście kilkupozio-

mowa platforma z przeszko-
dami do aktywnej zabawy.

Funpark „Croco – Roco” ofe-
ruje również organizację uro-
dzin tematycznych z anima-
torem. Urodziny odbywają 
się, po wcześniejszym umó-

wieniu, w specjalnie do tego 
przeznaczonej salce. Anima-
tora można również zaprosić 
do domu. Dodatkową atrak-
cją jest możliwość wynajęcia 
średniej wielkości ogrodo-
wych dmuchańców do skaka-
nia. „Croco – Roco” organizu-
je również bale karnawałowe, 
Halloween, Andrzejki i wiele 
innych imprez okolicznościo-
wych dla dzieci.

Do funparku w Redzie można 
również przyprowadzić 
dziecko... na noc. „Croco 
– Roco” ma w swojej ofer-
cie zabawę dla dzieci, która 
trwa do późnych godzin wie-
czornych. Po kilku godzi-
nach wrażeń dzieci myją się, 
jedzą kolację, przebierają 
w piżamy i zasypiają, oglą-
dając bajki. Rodzice, dzięki 
systemowi kamer, mogą wi-
dzieć, co robi ich pocie-
cha i w każdej chwili upew-
nić się, że jest bezpieczna 
– muszą tylko zainstalo-
wać odpowiednią aplikację 
na telefon. Rano mogą ode-
brać dziecko, a wieczór i noc 

należy wyłącznie do nich.

„Croco – Roco” oferu-
je bilety godzinne, kilkugo-
dzinne, całodniowe oraz kar-
nety na kilka lub kilkanaście 
wejść. Na zainteresowanych 
czeka wiele promocji, z któ-
rymi można się zapoznać na 
profi lu funparku dostępnym 
na Facebooku.

Reda. Funpark „Croco - Roco” 
z certyfi katem bezpieczeństwa INT
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Pani Annie Schulz
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MAtki

składa
Burmistrz Miasta 

oraz pracownicy Urzędu 
Miasta Rumi

   najnowsze 
    wydanie 
magazynu
	 już	niedługo

			przeglądaj	
      online 
gwe24.pl

Dowiedz	się	więcej:
tel. 792 060 155
z.mochnacz@expressy.pl

W tym tygodniu w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie 
zostały podpisane umowy na 
finansowanie lub dofinanso-
wanie zadań z zakresu ochro-
ny środowiska i gospodarki 
wodnej. Pieniądze pochodzą 
z wpływów uzyskanych 
z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska i kar
pieniężnych.
Umowy zostały podpisane 
z następującymi podmiotami: 
Polskim Związkiem Wędkar-
stwa Okręg w Gdańsku, Koło 
nr 80 Wejherowo Miasto -  na 
Społeczną Straż Rybacką  przy 
Kole PZW nr 80 Wejherowo 
Miasto, ochronę wód, likwida-
cję dzikich wysypisk - 7000 zł; 
Wejherowskim Klubem Spor-
towym „Gryf” - na całoroczne 
utrzymanie terenów zielonych 
na terenie stadionu WKS 
„Gryf” Wejherowo - 50 000 zł; 
Małą Elektrownią Wodną - na 
ochronę wód płynących rzeki 
Redy, poprzez
usuwanie zanieczyszczeń sta-
łych - 2000 zł; Spółką Wodną 
„Kniewo” - na konserwację 
i odmulenie rowów, naprawę 
płotków z kiszki faszynowej 
oraz wymianę zniszczonych 
przepustów - 10 000 zł; Admi-
nistracją Obiektami Towarzy-
stwa Salezjańskiego Inspek-
torii pw. św. Wojciecha - na 
budowę oczyszczalni ścieków 
przy Gimnazjum Towarzy-
stwa Salezjańskiego w Knie-
wie - 58 000 zł; Stowarzy-

szeniem Pomocy Zwierzętom 
- na leczenie, rehabilitację oraz 
opiekę w ośrodku nad dzikimi 
ptakami i drobnymi ssakami - 
5000 zł.
- Umowy są na realizację kon-
kretnych zadań – wyjaśnia Ga-
briela Lisius, starosta powiatu 
wejherowskiego. - Pieniądze 
otrzymały podmioty, które 
dbają o środowisko. Cieszymy 
się z tego, że są osoby, które 
chcą, aby środowisko było 
czyste, abyśmy żyli w pięk-
nym i czystym otoczeniu. 
Starosta podkreśliła, że pienię-
dzy z kar i opłat za zanieczysz-
czanie środowiska jest coraz 
mniej, co oznacza, że dbałość 
o środowisko jest coraz więk-
sza. 
- Jesteśmy stowarzyszeniem, 
które pracuje społecznie, dla-
tego każde dofinansowanie 
jest dla nas tak ważne – po-

Pieniądze na ochronę 
środowiska
POWIAT | Ochrona wód, utrzymanie zieleni, naprawa i konserwacja urządzeń produkujących ekologicz-
nie czystą energię elektryczną oraz budowa oczyszczalni ścieków – m.in. na te cele władze powiatu przeka-
zały pieniądze instytucjom i stowarzyszeniom. 

wiedział z kolei Piotr Waga, 
prezes WKS Gryf Wejherowo, 
dziękując za przyznaną dota-
cję. - My musimy zieleń wciąż 
odnawiać i o nią dbać. Nasz 
obiekt znajduje się na ok. 3 
hektarowym terenie, w obrębie 
góry Kalwarii. Jest w pięknym, 
położeniu, musimy tym bar-

dziej dbać o stan i wygląd tego 
miejsca. Przewija się tam mnó-
stwo turystów oraz kibiców. I to 
my musimy zadbać o okolice 
stadionu oraz o samą murawę. 
Muszą się tu przecież odbywać 
rozgrywki, w ten sposób także 
promujemy powiat. 
Rafał Korbut

Mariusz Baliszewski, 
prezes Pzw, koło nr 80 
wejherowo Miasto

- Otrzymane środki wydamy na likwidację 
dzikich wysypisk śmieci, ochronę wód (np. 
jezioro Orle, rzeka Reda, rzeka Cedron) oraz 
doposażenie Społecznej Straży Rybackiej. Na 
naszym terenie pracuje kilkunastu strażników, 
potrzebują oni sprzęt i odzież. Nasze koło 

od 16 lat sprząta rzekę Redę, takich akcji jest pięć co roku. SSR 
bardzo dobrze pracuje o sprząta jezioro Orle, tam ze środków ze 
starostwa zakupiliśmy kosze i wywozimy odpady do EkoDoliny. 
Śmieci nie trafiają do wody, co jest bardzo ważne, bo ekologia 
jest naszym priorytetem.

WEJHEROWO | Wejherowia-
nie nie przyszli w środę do 
Filharmonii Kaszubskiej na 
spotkanie z Krzysztofem Hil-
debrandtem, prezydentem 
miasta, i innymi urzędnika-
mi, którzy piastują ważne 
stanowiska w Wejherowie.

Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa, wyszedł 
naprzeciw oczekiwaniom 
tych mieszkańców, którzy 
w trakcie ostatniej kampa-
nii wyborczej narzekali, że 
nie chce z nimi rozmawiać. 
Pojawiały się nawet głosy, 
że urzędnicy podlegli prezy-
dentowi podejmują decyzje 
bez uwzględnienia głosu oby-
watelskiego, bez zwracania 
uwagi na realne potrzeby 
zwykłych ludzi. W Filharmo-
nii Kaszubskiej zorganizowa-
no więc pierwsze spotkanie 
pod hasłem „Wejherowo roz-
mawia”. 
Na scenie głównej w dużej 
sali WCK-u, przy ogromnym 
stole, zasiedli więc, obok pre-
zydenta Wejherowa, urzędni-
cy piastujący ważne stanowi-
ska w mieście. Do dyspozycji 
mieszkańców byli Bogusław 
Suwara (sekretarz), Arkadiusz 
Kraszkiewicz (skarbnik), 

Bogdan Tokłowicz (przewod-
niczący rady miasta), Piotr 
Bochiński i Beata Rutkiewicz 
(zastępcy prezydenta), Jacek 
Thiel (etatowy członek za-
rządu powiatu wejherowskie-
go – obecny za starostę) oraz 
Krzysztof Lawer (komendant 

powiatowy wejherowskiej 
policji, inspektor).
Mieszkańcy Wejherowa nie 
skorzystali z okazji, aby zadać 
pytanie prezydentowi i innym 
urzędnikom. Na miejscach, 
które nie były zarezerwowane 
dla miejscowych VIP-ów, sie-
działo zaledwie ok. 20 osób, 
a Wejherowo liczy ponad 50 
tys. mieszkańców. 
Z widowni padło kilkanaście 
pytań, skierowanych głów-
nie do prezydenta Wejhero-
wa. Nieliczni przybyli pytali 
go m.in. o bezpieczeństwo, 
dostęp do informacji publicz-
nej, dofinansowania dla fun-
dacji i klubów sportowych 
etc.
Wkrótce mają się odbyć kolej-
ne spotkania przedstawicieli 
lokalnych władz z mieszkań-
cami Wejherowa. Prezydent 
liczy na to, że w przyszłości 
frekwencja będzie wyższa.  
(ps)

Mieszkańcy 
nie chcieli rozMawiać

fo
t. 

ps



12 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

W debacie wzięli udział 
rumscy seniorzy, a jako pre-
legenci zostali zaprosze-
ni przedstawiciele Policji, 
Straży Miejskiej oraz Rzecz-
nika Praw Obywatelskich. 
Patronat nad debatą objęła 
poseł Krystyna Kłosin. 
Policjanci zwrócili szczegól-
ną uwagę na oszustów, którzy 
coraz częściej wykorzystują 
osoby starsze. Podając się za 
członków rodziny albo przed-
stawicieli rozmaitych instytu-
cji wyłudzają pieniądze. 
Bardzo popularna od lat jest 
metoda „na wnuczka”. Polega 
to na tym, że oszust dzwoni do 
starszej osoby, przedstawia-
jąc się jako jej wnuk. Mówi, 
że ma problemy finansowe 
z powodu jakiejś losowej 
sytuacji (np. wypadek samo-
chodowy, problemy zdrowot-
ne, itp.) i prosi o pożyczenie 
pieniędzy, zwykle kilku ty-
sięcy złotych, ale bywa, że 
kwoty są znacznie większe. 
Później oszust umawia się, że 
zadzwoni, gdy „babcia” lub 
„dziadek” przygotują pienią-
dze. Kolejny telefon zwykle 
kończy się stwierdzeniem, że 
po pieniądze zgłosi się jakiś 
znajomy. Osoba oszukana 
przekazuje pieniądze, a po 
jakimś czasie dowiaduje się, 
że została w ten sposób okra-
dziona. 
- Coraz częściej oszuści sto-

sują jednak inne metody, pod-
szywając się pod przedstawi-
cieli rozmaitych instytucji 
czy urzędów – przestrzegają 
policjanci. - Pokazują fałszy-
we legitymacje czy identy-
fikatory, podsuwają umowy 
do podpisania. Osoba starsza 
podpisuje taką umowę, a po 
jakimś czasie okazuje się, że 
zgodziła się na płacenie za 
jakieś usługi albo wzięła po-
życzkę. 
Debatę zorganizowano, aby 

zapoznać rumskich seniorów 
z różnymi zagrożeniami i wy-
jaśnić im, jak takim niebez-
pieczeństwom zapobiegać. 
- Inicjatorem tego spotka-
nia był Mieczysław Grzenia, 
przewodniczący Rumskiej 
Rady Seniorów działającej 
przy Burmistrzu Miasta, który 
zwrócił się do poseł Krysty-
ny Kłosin z prośbą o objęcie 
tego wydarzenia patronatem 
– wyjaśnia Krzysztof Selke, 
dyrektor biura poselskiego. - 

RUMIA | Sukcesem zakoń-
czyła się akcja honorowego 
oddawania krwi. 

Ponad 19 litrów krwi udało 
się zebrać podczas Akcji Ho-
norowego Oddawania Krwi, 
która odbyła się w Rumi. 
Zarejestrowało się 48 osób, 
a 43 oddało krew. Jak zwykle 

mieszkańcy miasta nie za-
wiedli. Tradycyjnie wszyscy, 
którzy oddali krew, otrzymali 
upominki ufundowane przez 
rumskich sponsorów.

Jako jeden z pierwszych, 
pojawił się Ariel Sinicki, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Rumi. Krew oddaje ho-
norowo już od kilku lat i jest 
obecny na każdej Akcji Ho-
norowego Oddawania Krwi, 
organizowanej przez Burmi-

strza Miasta Rumi.
– Jeżeli można pomóc 

w taki sposób, dlaczego tego 
nie zrobić? – twierdzi Ariel 
Sinicki. - W bankach ciągle 
krwi brakuje. Przed nami 
wakacje, dzieci mogą ulec 
różnym wypadkom i często 
krew jest darem, który ratuje 
im życie. Myślę, że nie ma 

się nad czym zastanawiać, 
tylko oddawać krew w każ-
dej akcji tego typu.

Akcja Honorowego Odda-
wania Krwi odbyła już po 
raz dwudziesty szósty. Akcję 
obsługiwał personel z Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku. Zebrana krew 
trafi do gdańskiego banku 
krwi przy RCKiK. 

Rafał Korbut

oddali ponad 
19 litrów krwi

Ariel Sinicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, pod-
czas oddawania krwi
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Seniorze, zadbaj 
o bezpieczeństwo
RUMIA | Jak uniknąć oszustów, co można zrobić, aby nie stracić majątku, na 
co zwrócić uwagę biorąc pożyczkę – między innymi te tematy były poruszane 
podczas debaty o bezpieczeństwie, jaka została zorganizowana w Rumi. 

Oczywiście pani poseł wyrazi-
ła zgodę, ponieważ temat jest 
bardzo ważny. Chyba każdy 
z nas zna kogoś, kto spotkał 
się z podobnym przypadkiem 
oszustwa, albo przynajmniej 
z próbą wyłudzenia pieniędzy. 
Jest więc bardzo duża potrzeba 
edukacji osób starszych w tym 
temacie. Jeśli będą oni wie-
dzieli, jak unikać niebezpie-
czeństwa, jak postąpić w takiej 
sytuacji, to uchroni ich to 
przed wieloma nieprzyjemny-
mi i trudnymi sytuacjami. 
Krzysztof Szerkus, Pełnomoc-
nik Terenowy Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Gdańsku, za-
poznał zebranych z zakresem 
działalności RPO i wyjaśnił, 
z jakimi problemami i spra-
wami można się zgłaszać do 
rzecznika. 
- RPO nie zajmuje się bezpie-
czeństwem bezpośrednio, ale 
przyjmuje skargi na służby 
i instytucje, które są do tego 
powołane – tłumaczy Krzysz-
tof Szerkus. - Otrzymujemy 
np. wiele skarg (oczywiście 
nie zawsze uzasadnionych) na 
pracę Policji czy działalność 
parabanków i firm, zajmują-
cych się udzielaniem poży-
czek. I z tymi ostatnimi jest 
wiele problemów – zdarza się 
bowiem, że osoby starsze za-
ciągają pożyczkę na niewielką 
kwotę, gdzie zabezpieczeniem 
jest... nieruchomość. I zda-
rzało się, że np. osoba, która 
pożyczyła 3 czy 5 tys. zł, tra-
ciła później mieszkanie. Prze-
strzegamy przed podpisywa-
niem tak ryzykownych umów, 
bo zdarza się, że firmom nie 
zależy na tym, aby otrzymać 
spłatę pożyczki, ale właśnie 
wyłudzić nieruchomość, która 
jest wielokrotnie więcej warta. 
Uczestnicy debaty byli zgodni 
co do jednego – takie spotka-
nia są potrzebne i z pewnością 
będą organizowane w przy-
szłości. 
Rafał Korbut
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Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

FELIETON | Nie z powodu 
doznanego szoku, ale po to, 
by nadążyć za aktualnymi 
wydarzeniami, poprzedni 
felieton poświęciłem przypa-
dającemu w tych dniach 25-
leciu Samorządności. Teraz, 
już na spokojnie, wracam do 
II tury wyborów prezydenc-
kich. 

Ich oficjalne wyniki są znane, 
ale dla porządku je przypomnę. 
Wygrał kandydat PiS Andrzej 
Duda, uzyskując 51,55 proc. 
poparcia, podczas gdy Broni-
sław Komorowski dostał 48,45 
proc. Dzieliła ich więc stosun-
kowo niewielka różnica 3,10 
proc, co przekłada się na ok. 0,5 
mln głosów. To pokazuje, że Po-
lacy wciąż są podzieleni, mniej 
więcej po połowie, z grubsza 
na zwolenników i przeciwni-
ków III RP, z tą różnicą, że tym 
razem wygrał kandydat po-
pierany przez tych drugich. To 
żadna nowość, że ten podział 
pokrywa się z innym podzia-
łem, na Polskę zachodnią i Pol-
skę wschodnią. Na ile jest on 
głęboki i co z tego wynika dla 
polityki krajowej, napiszę przy 
innej okazji. To nie jest rzecz 
jasna jedyny podział, który te 
wybory ujawniły. Ale ten wy-
daje mi się najważniejszy. Bo 
o porażce Komorowskiego nie 
przesądziły jego wcześniejsze 
i kampanijne błędy i potknięcia. 
Owszem ludzie z nich się śmia-
li, fora internetowe szalały od 
złośliwych memów i komen-
tarzy, ale każdy rozsądny wie, 
że zdarzają się one każdemu, 
nie wyłączając głów mocarstw 
i Papieża. Nie zdecydowała 

też o jego porażce zła strategia 
wyborcza. Owszem mógł być 
bardziej aktywny, więcej jeź-
dzić po Polsce, konsekwentnie 
trzymać się hasła „zgoda i bez-
pieczeństwo”, a zupełnie nie-
wiarygodne w jego przypadku, 
mizdrzenie się do elektoratu 
lewicowego, co skłóciło go 
z elektoratem konserwatywnym 
i Kościołem, do dziś jest dla 
mnie zagadką. Dużo większy 
wpływ na jego porażkę miały 
arogancja i pycha ludzi wywo-
dzących się lub związanych 
z PO i to na każdym szczeblu. 
Jednak ojcem zwycięstwa Dudy 
był, moim zdaniem, Paweł Ku-
kiz. To jego radykalna retory-
ka, zraziła do PO znaczą część 
młodego elektoratu. Przyznaję 
Duda, aż tak daleko w kryty-
kowaniu III RP jak Kukiz nie 
szedł. Owszem bardzo dużo 
obiecywał, w sensie zupełnie 
nierealistycznych zobowiązań 
finansowych państwa, co teraz 
stanie się dla niego balastem, 
bo z tego wszystkiego, już za 
kilka miesięcy, jak minie „okres 
miodowy”, będzie twardo roz-
liczany. Ale nie mówił, tak jak 
Kukiz, że ostatnie ćwierćwie-
cze, to pasmo niekończących 
się klęsk i nieszczęść i trzeba 
cały obecny system wywrócić 
do góry nogami. W tę infantyl-
ną receptę na nasze problemy, 
w I turze uwierzyło ponad 20 
proc. wyborców. W drugiej, 
zdecydowana większość z nich 
zagłosowała, jak wnioskuję 
chociażby z wpisów na moim 
fan page (na Facebooku), na 
zasadzie wyboru „mniejszego 
zła”, na Dudę bo mimo wszyst-
ko w nim, a nie w Komorow-
skim widzieli gwaranta zmian. 
Za tydzień napiszę o tym, co 
moim zdaniem, wynika z po-
rażki Komorowskiego dla PO.

Archiwalne felietony 
posła można 
przeczytać na stronie 
www.budnik.pl

A jednak Duda

Dumni są z tego, że mają 
swój dzień, w którym 
mogą spotkać się nie tylko 
przy zwyczajnym „dzień 
dobry”, ale także usiąść, 
porozmawiać, pochwalić 
się swoimi wyrobami, czy 
wypiekami.
Idea zorganizowania ta-
kiego spotkania powsta-
ła pięć lat temu wśród 
nowych mieszkańców 
ulicy Kapitańskiej. Z za-
łożenia chcieli poznać nie 
tylko najbliższych sąsia-
dów zza płotu, ale także 
dalszych mieszkających 
dwie, trzy czy cztery ulice 

dalej. Na pierwszym spo-
tkaniu było ok. trzydzie-
stu osób, głównie z ulicy 
Kapitańskiej, Admiral-
skiej, płk. Dąbka i To-
warowej. Przez następne 
lata liczba uczestników 
spotkań wzrastała,  gdyż 
mieszkańcy kolejnych 
ulic zgłaszali chęć udziału 
w tej formie integracji. 
Charakter spotkań co roku 
ulegał zmianie. Pierwsze 
było na sportowo - z prze-
ciąganiem liny panów ale 
także i pań, rodzinnymi 
biegami w workach itp. 
Następny rok to sąsiedz-

Dzień sąsiada po raz piąty
RUMIA | Małym jubileuszem mogą poszczycić się mieszkańcy Zagórza, którzy po raz piąty zorganizowali spotkanie integracyjne pod nazwą „Dzień Sąsiada”. 

ka strefa kibica związana 
z rozgrywanymi w Polsce 
i na Ukrainie Mistrzo-
stwami Europy w piłce 
nożnej. Przez kolejne dwa 
lata - wspólne śpiewanie 
biesiadne przy ognisku, 
gdzie nie mogło zabrak-
nąć pieczonych kiełbasek. 
Jubileuszowe - piąte spo-
tkanie na Zagórzu odbyło 
się w scenerii lasu, przy 
dobrej muzyce, tańcach, 
smakowitościach pieczo-
nych na grillu. 
Obchody Dnia Sąsiada 
swoją obecnością za-
szczycił burmistrz miasta 

Michał Pasieczny wraz 
z rodziną oraz radni or-
ganizatorzy, bez których 
impreza nie odbyłaby 
się: Beata Ławrukajtis, 
Tomasz Urbaniak-Dzienisz 
oraz Marcin  Kaczmarek. 
Z okazji pięciolecia zo-
stała także przedstawiona 
prezentacja multimedialna 
dotycząca historii spotkań 
sąsiedzkich. Na zakończe-
nie wspólnej zabawy wszy-
scy uczestnicy solidarnie 
zapowiedzieli swoje przy-
bycie na kolejną doroczną 
sąsiedzką imprezę. 
Robert Ławrukajtis  
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wielu krajów świata.
Ogromne emocje, które to-

warzyszyły tancerzom i ich 
trenerom w czasie przejścia 
z polską fl agą i biało czerwo-
nych strojach podczas ceremo-
nii otwarcia WORLD DANCE 
MASTERS 2015  na 
zawsze pozostaną 
w ich pamięci.

- Oprócz osiągnięć 
sportowych naj-
większym sukcesem 
dla nas, trenerów, 
jest kształtowanie 
silnych charakterów 
dzieci i młodzieży 

poprzez sport, co owocuje wła-
ściwą postawą na wszystkich 
płaszczyznach życia – dodaje 
Jacek Bernaśkiewicz. - Wszyst-
kim rodzicom i przyjaciołom 
dziękujemy za pomoc w organi-
zacji wyjazdu na mistrzostwa.

Mistrzostwa Świata odby-
ły się w miejscowości Poreć 
w Chorwacji. Zespół Explo-
zja w kategorii hip hop junior 
oraz Expresik w kategorii hip 
hop children nie dali szans ry-
walom i zdobyli Mistrzostwo 
Świata. Trzecie miejsce zdoby-
ła formacja Fusion w kategorii 
hip hop seniors oraz Nikola 
Suchocka w kategorii solo ju-
nior. Wszystkie te formacje są 
częścią Klubu „Świat Tańca” 
z Wejherowa, prowadzonego 
przez Joannę i Jacka Bernaś-
kiewiczów. 

- Wspaniale przygotowane 
mistrzostwa po raz kolejny 
zachwyciły nas rozmachem 
i precyzją organizacji – mówi 
Jacek Bernaśkiewicz. - W ry-
walizacji sportowej brało 
udział około 8 tysięcy tancerzy 

z 26 państw tworząc wspa-
niałe widowisko. Jako jedyna 
polska ekipa (55 osób) god-
nie reprezentowaliśmy Pol-
skę i z dumą rozsławialiśmy 
miasto Wejherowo już po 
raz piąty, co zostało zauwa-
żone przez organizatorów 
oraz międzynarodowe ekipy. 
Wysoki poziom umiejętno-
ści tanecznych oraz nasza 
otwartość i spontaniczna po-
stawa podczas całego turnie-
ju wzbudziły wiele uznania 
i sympatii oraz zaowocowała 
licznymi zaproszeniami na 
międzynarodowe turnieje do 

Dwie formacje Mistrzami Świata!
WEJHEROWO | Dwa zespoły taneczne - Explozja i Expresik – z Klubu „Świat Tańca” stanęły na najwyższym podium podczas Mistrzostw Świata, 
które odbyły się w Chorwacji. Oprócz tego wysokie III miejsce wywalczyli formacja Fusion oraz solo Nikola Suchocka. 

- Oprócz osiągnięć 
sportowych naj-
większym sukcesem 
dla nas, trenerów, 
jest kształtowanie 
silnych charakterów 
dzieci i młodzieży 

przeglądaj, 
 czytaj, 
  komentuj

www.gwe24.pl
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Gdyby przykładowa Zosia, 
kończąc 20 lat, przy wadze 65kg 
chciała wypróbować po kolei 
i nieprzerwanie większość po-
pularnych diet odchudzających, 
i na każdą z nich przeznaczyła-
by tylko 2 tygodnie, to ostatnia 
kuracja wypadła by koło czter-
dziestki. Młoda Zosia stałaby 
się więc już bardzo dojrzałą ko-
bietą. Dodatkowo gdyby każda 
z zastosowanych przez nią diet 
zakończyła się jedynie skrom-
nym 3kg ubytkiem wagi, nasza 
Zosia schudłaby w tym czasie 
blisko półtora tony.

Tymczasem waży dzisiaj 
90kg, czyli wszystko wskazuje, 
że przez okres ostatnich dwu-
dziestu lat przytyła więcej niż 
waży średniej klasy samochód 
osobowy. 

Chociaż zaprezentowana 
historia Zosi wydaje się skraj-
nie nieautentyczna, to jednak 
wszystko wskazuje, że wiele 
w niej prawdy. Przeciętna ko-
bieta, zaliczając przez dziesięć 
lat na swoim koncie od kilku do 
kilkunastu diet, chudnie i tyje 

przeciętnie kilkadziesiąt kilo-
gramów. Każda kolejna kuracja 
pozostawia jednak po sobie pe-
wien dodatkowy bagaż kilogra-
mów, którego niestety nie da się 
już zrzucić.

Warto także podkreślić, że 
szybki ubytek kilogramów po 
zastosowaniu większości diet 
odchudzających, to nie korzyst-
ny efekt terapii, lecz szkodliwy 
efekt uboczny. Jeżeli po tygo-
dniu  waga ciała spada o 3-4 ki-
logramy, to zyskujemy niemal 
stuprocentową gwarancję, że 
wkrótce znów przytyjemy.

Efektywne gubienie wagi 
i utrzymanie szczupłej sylwetki 
możliwe jest bowiem tylko wte-
dy, gdy organizm nie jest zmu-
szany do radykalnej zmiany 
sposobu żywienia. Wszystkie 
modyfikacje dietetyczne muszą 
być robione w sposób stopnio-
wy i uwzględniać możliwie 
najbardziej wszechstronny do-
pływ składników odżywczych. 
Ani jednostronne odwracanie 
sposobu żywienia ani jego 
prozdrowotne idealizowanie 

nie przynosi na dłuższą metę 
zadowalających wyników. 

Abyśmy mogli czuć się zdro-
wi i szczupli, nasza dieta musi 
spełniać następujące warunki:

-nie może mieć żadnej nazwy 
typu Diamondów, Dukana, So-
uth Beach, itp.

-nie może być sprzeczna z na-
szymi upodobaniami

-musi być tak dobrana, że nie 
będziemy mieć ochoty już ni-
gdy z niej rezygnować

-okresowe odstąpienie od wy-
znaczonych zasad (np. wyjazdy 
wakacyjne) nie powinny w cią-
gu 3-4 tygodni spowodować 
żadnego wzrostu wagi

-nie może całkowicie elimi-
nować produktów, które uwiel-
biamy

-tempo chudnięcia nie powin-
no być większe niż 1-2 kilogra-
my tygodniowo w pierwszych 
3-4 tygodniach, oraz 0,5 do 1 
kilograma w dalszym etapie

Dobry Dietetyk 
mgr Kamil Osowski

Znowu jesteś na diecie?
Dieta warzywna, Cambridge, 1000kcal a może modna statnio dieta Dukana? 
Która z nich zagwarantuje najszybszy ubytek kilogramów i przybliży nas do 
wymarzonego ideału? Wybór wcale nie jest prosty, tym bardziej, że wciąż 
pojawiają się  nowe rozwiązania. 
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W obiektach zwiedzają-
cy mogli zobaczyć m.in. 
sprzęt wojskowy z okre-
su II wojny światowej. 
Gościem specjalnym był 
Bogusław Wołoszański. 
Historyk nie krył podziwu 
dla zbiorów muzeum, które 
– jak zaznaczył – w znacz-
nej części składają się na 
rzadkie i w pełni sprawne 
artefakty.

Muzea w Dąbrówce na 
jeden dzień zostały bez-
płatnie otwarte dla tych 
osób, które wcześniej, za 
pomocą strony interneto-
wej, zgłosiły swój udział 
w imprezie inauguracyj-
nej.

Podczas otwarcia od-
były się pokazy grup 
rekonstrukcyjnych na 
dioramach, można było 
zwiedzić ekspozycje stałe, 
miała też miejsce insceni-
zacja historyczna pt. „Za-
nim upadł Berlin”, w której 
brali udział rekonstrukto-
rzy z Polski, Niemiec oraz 
Republiki Czeskiej.

Muzea wojskowe w Dą-
brówce znajdują się przy 
ulicy ppłk. Ryszarda Lu-
bowiedzkiego, na terenie, 
który niegdyś należał do 
wojska.

Właścicielem Muzeum 
Techniki Wojskowej 
„Gryf” jest  Marian Ko-
tecki – znany przedsię-
biorca z branży transpor-
towej, Muzeum Saperskie 
„Explosive” należy nato-
miast do Piotra Bika.

PS, MCh

Wojskowe muzeum otwarte
DĄBRÓWKA | Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” oraz Muzeum Saperskiego „Explosive” otwarto 
w Dąbrówce koło Luzina.
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POWIAT | Małe Trójmiasto 
Kaszubskie gościło w tym 
tygodniu niemal stuoso-
bową delegację studentów 
kierunku geografii Uniwer-
sytetu Gdańskiego.

Studenci odwiedzali new-
ralgiczne z punktu widzenia 
geografii, historii i zago-
spodarowania przestrzen-
nego miejsca w Małym 
Trójmieście Kaszubskim, 
jak również niektórych po-
zostałych gminach powiatu 

wejherowskiego.
W samym mieście Wejhe-

rowie odwiedzili Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko- Pomorskiej. 
Tam dyskutowali z radnym 
miejskim Jackiem Gafką 
nt. funkcjonowania samo-
rządu terytorialnego, Ma-
łego Trójmiasta Kaszub-
skiego, jak i samorządów 
je tworzących: Wejherowa, 
Redy oraz Rumi. 

(raf)

studenci uG z wizytą 

RUMIA | Miłośników czyta-
nia raz w miesiącu zapra-
szamy na wspólne rozmowy 
o przeczytanych książkach.

DKK działają w ramach 
ogólnopolskiego, wielo-
letniego programu Instytu-
tu Książki „Tu czytamy”, 
promującego czytelnictwo. 
Spotkania, które odbywają 
się w Rumi, nie mają ściśle 
określonej formy, są otwarte 
dla wszystkich i każdy jest 
tu mile widziany. Mogą być 
prowadzone przez mode-
ratora lub członków klubu. 
Moderator nie musi znać się 

dyskusyjny 
klub książki

na literaturze, a członkowie 
nie muszą prowadzić po-
ważnych dyskusji. Mogą się 
świetnie bawić, bo spotkania 
mają być okazją do zabawy 
i poznania nowych ludzi, 
sposobem spędzania czasu 
wolnego, a także poznania 
nowych autorów i książek.

Czerwcowe terminy spo-
tkań DKK:

15 czerwca (poniedziałek) 
- godz. 17.00 - Filia nr 4 
(ul. Górnicza 19) 
18 czerwca (czwartek) - 
godz. 15.00 - Filia nr 1 
(ul. Pomorska 11)
23 czerwca (wtorek) - 
godz. 18.00 – Stacja 
Kultura- Biblioteka 
Główna (ul. Starowiejska 2)
(raf)
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Tematem spotkania były 
„inicjatywy dla rozwoju 
przedsiębiorczości”. Mar-
szałkowi zaprezentowano 
kilka propozycji, które mo-
głyby znacznie ułatwić pro-
wadzenie biznesu w Polsce. 
Najważniejsze były dwa kon-
kretne pomysły. 

Pierwszy to sposób rozli-
czania godzin nadliczbowych 
- poruszone zagadnienie roz-
liczania pracy w sobotę. 

- W chwili obecnej nie ma 
możliwości wypłacania nad-
godzin pracobiorcy za prze-
pracowane godziny w sobotę 
– wyjaśnia Krzysztof Kubis, 
właściciel rodzinnej firmy SI-
BUK z Pucka. - Jedyną formą 
rozliczenia jest dzień wolny. 
Na przykład pracownik pra-
cujący w handlu 4 godziny 
w sobotę uzyskuje w okresie 
rozliczeniowym inny dzień 
wolny (8 godzin). Jest to nie-
korzystne dla pracodawcy 
w małych i średnich firmach 
handlowych ze względu na 
nierówny stosunek godzin 
przepracowanych do godzin 
wolnych. U zachodnich są-

siadów istnieje rozwiązanie 
bardziej liberalne, tzn. za 
pierwsze dwie godziny pracy 
w sobotę pracownik otrzymu-
je +25% stawki godzinowej, 

a każda następna nadgodzi-
na wynagradzana jest +50% 
stawki godzinowej. Jednak 
w tym dniu nie można prze-
pracować więcej niż 6 go-

dzin.
Zaproponowano więc zwol-

nienie z opłat ZUS i składki 
zdrowotnej, pozostawiając 
godziny nadliczbowe jedy-

nie opodatkowane podatkiem 
dochodowym oraz zniesienie 
limitu godzin nadliczbowych 
w okresie rocznym.

Druga istotna sprawa to 
wsparcie firm reinwestują-
cych swoje zyski w dalszy 
rozwój. 

- Propozycja polega na od-
roczeniu płatności podatku 
CIT do czasu pobierania dy-
widendy – wyjaśnia Jacek 
Pomieczyński-Prezes Regio-
nalnej Izby Przedsiębiorców 
„Norda”. - Jeśli firma osią-
gnie zysk i w danym roku 
właściciele przeznaczą go 
na rozwój firmy i tworze-
nie miejsc pracy to podatek 
(CIT) zostanie im odroczony 
i w tym roku go nie zapłacą. 
Podatek ten byłby płacony 
dopiero w momencie, gdy 
właściciele zdecydują się 
już nie inwestować w firmę, 
a jedynie konsumować zaro-
bione środki. Dzięki tremu 
rozwiązaniu każdy przed-
siębiorca, który zamierza 
inwestować w rozwój firmy, 
uzyskałby dodatkowe środki 
na te inwestycje. Jesteśmy 

Z marszałkiem o biznesie
WEJHEROWO | Przedstawiciele Regionalnej Izby Przedsiębiorców „Norda” spotkali się z Marszałkiem Senatu RP 
Bogdanem Borusewiczem. 

POMORZE | Konwent Powiatów 
Województwa Pomorskiego 
pod przewodnictwem Mirosła-
wa Czapli, starosty malborskie-
go, obradował w Kwidzyńskim 
Parku Naukowo-Technologicz-
nym.

Pierwszym tematem obrad był 
rozwój i konieczne przemia-
ny w kształceniu zawodowym. 
Adam Krawiec, dyrektor De-
partamentu Edukacji i Sportu 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego, 
przedstawił stan realizacji woje-
wódzkiego programu kształcenia 
zawodowego. Uzupełnieniem 
było wystąpienie Marka Piotrow-
skiego, dyrektora Ośrodka Roz-
woju Edukacji. Ośrodek jest pu-
bliczną placówką doskonalenia 
edukacji prowadzoną przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej, 
a jego głównym celem działanie 
na rzecz podnoszenia jakości 
edukacji. Dyrektor Piotrowski, 
absolwent Wydziału Fizyki Uni-
wersytetu Warszawskiego, zaj-
muje się zagadnieniami związa-
nymi z edukacją matematyczną, 
przyrodniczą i informatyczną. 
Stwierdził, że jeśli chcemy mieć 
szkolnictwo zawodowe nowo-
czesne i na wysokim poziomie, 
najpierw trzeba zreformować 
podstawówki i gimnazja. W tym 
celu należy złamać barierę w sek-
torze oświaty między powiatem 

a gminą (obecnie każda z tych 
form samorządowych odpowiada 
za inny pion edukacji). Zapowie-
dział też zmianę metod naucza-
nia matematyki poczynając od 
kl. II szkoły podstawowej oraz 
wprowadzenie w nauczaniu po-
czątkowym już od najbliższego 
września nowego podręcznika do 
matematyki. Kolejnym blokiem 
tematycznym było przedstawie-
nie przez Ryszarda Świlskiego, 
członka zarządu  Pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, infor-
macji dotyczących planu remon-
tów i renowacji dróg wojewódz-
kich. Dużo miejsca w programie 
zajmuje poprawa dojazdów do 
autostrady A-1 oraz obwodnice 
miast. Korzystając z obecności 
wicemarszałka Krzysztofa Tra-
wickiego, M. Czapla podniósł 
problem  celowości rozciągnię-
cia jurysdykcji straży rybackiej 
na teren całego województwa. 
Obecni  poparli sprawę jako na-
glącą – chodzi o przypadki, gdy 
zbiorniki wodne są usytuowane 
na terenie więcej niż jednego po-
wiatów. Obecnie wystarczy, że 
kłusownicy przekroczą granicę 
powiatów i już straż rybacka nie 
ma prawa ich ścigać. Wicemar-
szałek sugerował, aby konwent 
wystąpił do niego z pismem w tej 
sprawie, a on będzie się starał ich 
postulaty zrealizować. 

Anna Kłos

konwent starostów 
poMorskich

przekonani, że Budżet Pań-
stwa nie poniósłby uszczerb-
ku z tytułu wprowadzenia 
proponowanych zmian. Takie 
rozwiązanie zmotywowałoby 
polskich przedsiębiorców do 
odważniejszego inwestowa-
nia, zmniejszyłoby ryzyko in-
westycyjne i zaoszczędziłoby 
czas przedsiębiorców. W wy-
niku zrealizowanych inwesty-
cji powstałyby nowe miejsca 
pracy, a do budżetu zwiększy-
łyby się wpływy z podatków 
PIT i VAT. 

W spotkaniu uczestniczyli: 
Jacek Pomieczyński, Prezes 
Izby; Jacek Nurzyński, Wice-
prezes Izby; Zbyszek Kwidziń-
ski, Wiceprezes Izby; Bogdan 
Szpilman, produkcja przemy-
słowa, usługi „ Rubo”, produk-
cja rusztowań, konstrukcji, na-
miotów, usługi i serwis; Paweł 
Piechota, usługi budowlane. 
„P&P” - branża elektryczna 
i ogólnobudowlana; Krzysz-
tof Kubis – handel detaliczny. 
salony AGD-RTV,”Sibuk”. 
sklepy meblowe, rowery, itd.; 
Piotr Ruszewski, regional-
na prasa o tematyce gospo-
darczej „Express Biznesu”, 
Dorota Karnikowska, Hotel 
SPA „Wieniawa”, turystyka; 
Robert Pstrągowski, „Armet 
Bis”, produkcja i usługi, me-
ble, zabudowa, itp.; Marek 
Falkowski - Zoellertech Sp. 
z o.o. produkcja zabudowy 
śmieciarek, zamiatarki oraz 
wyrzutniki. 

Rafał Korbut
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 Do 32–osobowej RM 
WKO „S” wprowadził wte-
dy 24 radnych. Na spotka-
nie przyszli prawie wszyscy 
z żyjących (bo kilka osób 
już zmarło) w tym pierw-
szy przewodniczący Rady 
Miasta lek. med. Miron Łu-
kowicz. W spotkaniu, które 
stało się okazją do miłych 
wspomnień z pierwszej, 
pionierskiej kadencji, udział 
wziął przebywający tego 
dnia w Wejherowie Marsza-
łek Senatu RP Bogdan Bo-
rusewicz, który w tamtym 
czasie był przewodniczącym 
Regionu Gdańskiego NSZZ 
„Solidarność” i z ramienia 
Związku miał pieczę nad ru-
chem Komitetów Obywatel-
skich. – To były trudne cza-
sy, oczekiwania ogromne, 
a możliwości zadłużonego 
miasta niewielkie. Ale nie 
Mamy się czego wstydzić, 
bo bardzo dużo udało nam 
się wtedy zrobić, a w kolej-

nych kadencjach zrobiono 
jeszcze więcej, dzięki czemu 

nasze miasto wypiękniało 
i dynamicznie się rozwija – 

mówi Jerzy Budnik.
(oprac. raf)

Spotkanie po latach
WEJHEROWO | W Pałacu Przebendowskich w Wejherowie z inicjatywy pierwszego po 
wyborach samorządowych prezydenta miasta Jerzego Budnika, dziś posła, spotkały się oso-
by, które w 1990 roku kandydowały do Rady Miasta z listy Wejherowskiego Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarność” i ci, którzy czynnie zaangażowali się w kampanię Komitetu.



PRENUMERATĘ
ZAMÓW

Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, 
fachowe opinie.
To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk
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SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamienię 
na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

SPRZEDAM działkę siedli-
skową mkw7600, media 
przy drodze i 5000mkw łąki, 
Łówcz Górny. Tel: 782-167-
653

KĘBŁOWO k/Wejherowa, 
dom 139/716, cisza, dobry 
dojazd, ładne miejsce, ogród 
po odbiorze, cena 395 tys. zł. 
Tel: 519-399-162 

DZIAŁKA ogrodnicza 480m. 
Cementownia z domkiem 
wyposażonym i narzędziami, 
zadbana. Tel: 507-254-040  

SPRZEDAM działkę budow-
laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę 
działkę, 434 m2, nad morzem 
w Karwińskich Błotach, 1 km 
do pięknej plaży, z prawem 
budowy, media przy drodze, 
tel. 661 582 483

SPRZEDAM działkę budow-
laną, 600 m kw, Wejherowo, 
tel. 513-005-898 

SPRZEDAM działkę budow-

laną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, 
ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

DZIAŁKA z domem, Gdynia 
Witomino, 521 m2, 380 tys. zł, 
tel. 502 686 196

DZIAŁKĘ położoną w dolinie 
Słupi z dostępem do rzeki, 7 
km do Ustki, 4700 m2, 180 zł/
m2, tel. 502 686 196

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

LĘBORK, pokój tanio do 
wynajęcia od zaraz z używal-
nością kuchni i łazienki. Tel: 
784-046-326 

WEJHEROWO - centrum, 
wynajmę pokój z używalno-
ścią kuchni i łazienki, pani 
pracującej i niepalącej, 460 zł, 
tel. 609 793 942, 58 672 78 96

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wy-
najęciem garażu w okolicach 
ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Fiata Sienę 99r. 

Ważny przegląd i oc, hak, 
zadbany, Cena 2,500 zł. Tel: 
503-530-812
SPRZEDAM przyczepkę 
samochodową jednoosiową, 
wymiary 185 x 112 x 40, 
zarejestrowana, opłaty, cena 
1000zl. Tel: 697-509-764

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwieranie 
drzwi. Tel: 789-345-593

INNE

EDUKACJA

SPRZĘT ELEKTRO

KOMPUTERY

SPRZEDAM komputer, dysk 
120 GB, klawiatura Vobis, 
monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-
70-34 

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod 
zastaw nieruchomości, eks-
presowo, gotówka od reki. 
Tel.510-908-900

WIDEOFILMOWANIE, 
Wideofoto-Piotrek. Śluby i 
rocznice. Tel:.505-908-307

USŁUGI dekarsko – ciesiel-
skie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednorazo-
we, woreczki, tel. 501 175 330

PIELĘGNACJA ogrodów, 
tel. 600 160 888

USŁUGI elektryczne, 
instalatorstwo, usuwanie 
awarii, montaż sprzętu agd, 
pomiary, Trójmiasto i okolice 
KS.EL, tel. 515 151 370

KOTŁOWNIE, instalacje, 
wod-kan, gazowe, pompy 
ciepła, całe Trójmiasto i okoli-
ce, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia, blond la-
seczka, zaprasza sponsorów, 
również sex telefonik, Sopot. 
Tel: 516-494-912

ZWIERZĘTA

ODDAM ładnego domowe-
go kota. Tel: 660-708-062

RÓŻNE

SPRZEDAM rowerek 
dziecięcy, cena 100 zł. Tel: 
503-300-245

SPRZEDAM atrakcyjny 
księgozbiór z lat 1945-1970, 
Gdynia. Tel: 58 624-35-66

POMOC mam 5-cioro dzieci. 
Potrzebuję ubrań, środków 
czystości,artykułów szkol-
nych. Z góry dziękuję. Tel: 
788-245-594

SPRZEDAM sofę, skóra kolor 
wiśniowy cena 200 zł, Wejhe-
rowo. Tel: 502-024-634

SPRZEDAM żyrandol pięcio-
ramienny, kinkiet 6 kloszy, 
stare złoto, cena 150 zł. Tel: 
502-024-634
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kę sprzedam możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927 

SPRZEDAM łuparkę świdro-
wą do drzewa silnik o mocy 
4 kw oraz silnik 7,5 kw 960 
obrotów. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM zmywarkę 
Whirlpool 60cm wolnosto-
jącą. Używana sporadycznie 
od ok 6 m-cy, na gwarancji, 
srebrna Inox w stanie bdb. 
Tel: 507-486-424

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, wym.85 cm x 75 cm, 
nowa, 20 zł, 505-567-034

LODÓWKA używana, kolor 
biały, tanio oddam, Wejhero-
wo, tel. 789-431-218

SPRZEDAM łyżwy fi gurowe, 
białe, rozm. 30, nowe, 50 zł, 
Wejherowo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla 

dziewczynki, rozm.122-128, 
czapki, szaliki, buty, stan 
idealny, Wejherowo, 505-
567-034

SPRZEDAM mydła włoskie 
Nesti Dante, 250 gram, różne 
zapachy, duży wybór, tel. 660 
731 138

KUPIĘ militaria, antyki, pa-
miątki z II Wojny Światowej, 
dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 
765, e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciar-
ską, damską, rozm. L, kolor 
biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejhero-
wo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

Dodaj swoją fi rmę do informatora medycznego

tel. 660 731 138
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Głównymi bohaterami spo-
tkania, które odbyło się 
w Starostwie Powiatowym 
w Wejherowie, byli: trener 
i zawodniczkami zespołu 
Akademia Piłki Siatko-
wej Rumia (APS zdobyło 
w Człuchowie Mistrzostwo 
Polski Młodziczek), trenerzy 
i tancerze z Klubu Tanecz-
nego „Świat Tańca” (zdo-
byli 2 złote oraz 2 brązowe 
medale na Mistrzostwach 
Świata w Chorwacji), Tytus 
Butowski, zawodnik w kla-
sie żeglarskiej Optimist 
(Tytus wprawdzie było nie-
obecny, ponieważ wyjechał 
na zawody walczyć o kolej-
ne laury, ale reprezentował 
go jego ojciec) oraz Rafał 
Karcz, trener i zawodnik 
kickboxingu.
Podczas spotkania Gabrie-
la Lisius, starosta powiatu 
wejherowskiego, wręczyła 

dwie nagrody fi nansowe za 
wysokie wyniki we współza-
wodnictwie sportowym mię-
dzynarodowym i krajowym. 
Otrzymali je Rafał Karcz 

i Tytus Butowski.
- Tytus został uznany za 
największy talent w Polsce 
w żeglarstwie nie tylko na 
Pomorzu, ale i w całej Pol-

sce – powiedział Andrzej 
Byczkowski, dyrektor Po-
wiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie. - Jeśli chodzi 

zaś o Rafała Karcza, to naj-
pierw zdobywał tytuły jako 
zawodnik (do dziś czynnie 
uczestniczy w zawodach), 
ale dziś nagrodę otrzymuje za 

Prawdziwi mistrzowie
POWIAT | Najlepsi z najlepszych, którzy odnieśli spektakularne sukcesy sportowe, uhonorowani zostali nagrodami i gratula-
cjami przez wejherowskiego starostę.

osiągnięcia jako trener. Jeste-
śmy wdzięczni za to, że potrafi  
zorganizować czas tak wielu 
dzieciom.
- Cieszę się, że możemy uho-
norować właśnie tych młodych 
mieszkańców naszego powia-
tu – dodała Gabriela Lisius. 
- To wspaniale rokuje na przy-
szłość. Mając tak wspaniałe 
dzieci, takwspaniałą młodzież, 
będziemy mieć wspaniałe spo-
łeczeństwo. Wy macie nie tyl-
ko wielki talent i pasję, ale też 
wielka determinację w tym, co 
robicie i to jest wspaniałe.
Po wręczeniu nagród gratulo-
wano dwóm zespołom, które 
w tym miesiącu zdobyły tytuły 
Mistrza Polski i Mistrza Świata 
– zespołowi APS Rumia i Klu-
bowi Tanecznemu „Świat Tań-
ca” z Wejherowa.
- Naszym młodym tancerzom 
udało się ostatnio osiągnąć 
ogromny sukces, zdobyli 2 
złote oraz 2 brązowe medale na 
Mistrzostwach Świata w Chor-
wacji – wyjaśnia Jacek Bernaś-
kiewicz, trener Klubu „Świat 
Tańca”. - W tym roku na turniej 
przyjechało 8 tysięcy tancerzy 
z całego świata. A wcześniej 
trzeba się zakwalifi kować, co 
jest bardzo trudne. Udało nam 
się nie tylko zakwalifi kować, 
ale też zająć bardzo wysokie 
miejsca i w dwóch kategoriach 
zdobyć Mistrzostwo Świata!
Gratulujemy ogromnych suk-
cesów i oczywiście życzymy 
kolejnych.

Już 9 lipca (czwartek) kil-
kuset młodych sportowców 
z całej Polski trenować 
będzie pod okiem naszego 
najbardziej utytułowanego 
koszykarza – Marcina Gor-
tata. Towarzyszyć będą mu 
gwiazdy NBA i reprezenta-
cji Polski.

Marcin Gortat Camp to 
cykl corocznych treningów 
naszego jedynaka w NBA 
z dziećmi w przedziale 
wiekowym 9-13 lat. Pierw-
szy Camp odbył się w roku 
2008 w Łodzi, a obecnie 
to impreza o ugruntowanej 
pozycji, która rokrocznie 
przyciąga coraz większe 
rzesze młodych adeptów 
koszykówki. Tegoroczna 8. 
edycja to cztery imprezy - 
Rumia będzie gospodarzem 
pierwszego eventu.
Trening prowadzony jest 
w dwóch grupach wieko-
wych, w młodszej (9-13) 
gdzie głównym motywem 
jest zabawa w koszykówkę 
połączona z rywalizacją. 
Z ponad stu dzieci wyło-

niona zostanie dwójka naj-
lepszych (chłopiec i dziew-
czynka), która pojedzie na 
fi nał i walczyć będzie o za-
proszenie na mecz NBA! 
Bardziej zaawansowana 
młodzież (14-17) weźmie 
udział w Junior NBA, gdzie 
wezmą udział w profesjonal-
nym treningu – dokładnie 
jak na zapleczu najlepszej 
ligi świata!
- Cieszymy się, że to wielkie 
święto koszykówki odbędzie 
się w Rumi! Trening z Mar-
cinem Gortatem to fenome-
nalne przeżycie nie tylko 
dla młodych zawodników, 
ale i również dla turystów 
i mieszkańców Rumi. Mamy 
mistrzynie Polski w siat-
kówce – teraz również czas 
na koszykówkę – podkreślił 
Michał Pasieczny burmistrz 
miasta Rumi.
Więcej informacji o rekruta-
cji, imprezie i Rumi znaleźć 
można na stronach: www.
mg13.com.pl i www.um.ru-
mia.pl.

Marcin Gortat Camp w Rumi!
KOSZYKÓWKA | Rumia będzie pierwszym gospodarzem tegorocznej edycji Marcin Gortat Camp! 

RUMIA | Niedawno 
odbyły się Mistrzostwa  
Juniorów i Juniorów Młod-
szych w lekkoatletyce.

 Zawodnicy Rumskiego 
Klubu Sportowego zdobyli 
5 medali. Złoto i srebro na 

800 m juniorów młodszych 
- Daria Kohnke i Kamila 
Hinc. Srebrne medale Da-
mian Klawikowski - chód 
10 km i Konrad Piotrowski 
-  bieg 400 m. Brązowy Jo-
anna Walas - bieg na 100 m.
(raf)

lekkoatleci z MedalaMi
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KALENDARIUM 
FUTBOLOWE
Już kilkakrotnie nawiązywa-
łem do sukcesu naszej dru-
żyny narodowej na Mistrzo-
stwach Świata w 1974 roku. 
Najwyższy czas przypomnieć 
drużynę z 1982 roku, któ-
ra w okresie od 14. czerwca 
do 10. lipca tamtego roku, na 
boiskach Hiszpanii rozegra-
ła siedem spotkań i zdobyła 
trzecie miejsce na świecie. 
To, historycznie rzecz biorąc, 
jedna z najlepszych naszych 
reprezentacji. Tym razem 
nasi chłopcy grali pod wo-
dzą Antoniego Piechniczka. 
Na pierwszy mecz z Włocha-
mi (0:w Vigo wybiegła nastę-
pująca jedenastka: Młynar-
czyk – Majewski, Żmuda, Ja-
nas, Jałocha – Lato, Buncol, 
Boniek, Matysik – Iwan (74, 
Kusto), Smolarek. Same ów-
czesne lub późniejsze sławy 
stadionów nie tylko w Pol-
sce, ale i za granicą. W me-
czu o trzecie miejsce, roze-
granym z Francją (3:2)na sta-
dionie w Alicante drużyna 
wystąpiła niemal w identycz-
nym składzie. Zamiast Jało-
chy, Iwana i Smolarka na bo-
isku pojawili się Dziuba, Kup-
cewicz i Szarmach. Od 46. 
minuty za Matysika wszedł 

Wójcicki. Polska zagrała tak-
że z Kamerunem (0:0), z Peru 
(5:1), z Belgią (3:0), z ZSRR 
(0:0) i ponownie z Włocha-
mi (0:2). W bramce nieprze-
rwanie stał Józef Młynarczyk, 
wówczas bramkarz Widzewa 
Łódź. Dwaj rezerwowi bram-
karze, Jacek Kazimierski z Le-
gii i Piotr Mowlik z Lecha nie 
zagrozili koledze ani przez 
moment. Na boisko wycho-
dzili także Włodzimierz Cio-
łek ze Stali Mielec i Andrzej 
Pałasz z Górnika Zabrze. Do 
pokazania talentu, oprócz 
rezerwowych bramkarzy, 
nie mieli szans Tadeusz Dol-
ny z Górnika Zabrze i Piotr 
Skrobowski z Wisły Kraków. 
Strzelcami goli na Mundia-
lu w meczu z Peru byli Wło-
dzimierz Smolarek z Widze-
wa, Grzegorz Lato z Lo-
keren, Zbigniew Boniek 
z Widzewa (przed MŚ 
sprzedany do Juven-
tusu), Andrzej Bun-
col (przeszedł z Ru-
chu Chorzów do Le-
gii) i Włodzimierz Cio-
łek. W meczu z Belgią 
trzy fantastyczne bram-
ki zdobył Zbigniew Bo-
niek. W meczu o medal Mi-

strzostw Świata gole padły 
dzięki Andrzejowi Szarma-
chowi  z Auxerre, Stefanowi 
Majewskiemu z Legii i Janu-
szowi Kupcewiczowi z Arki 
Gdynia. W Polsce ciężki czas 
stanu wojennego a na bo-
iskach Hiszpanii radość. Po-
lacy pokazali, że nadal umie-
ją grać w piłkę nożną. Jeszcze 
za cztery lata awansowali do 
fi nałów MŚ w Meksyku, ale 
to już był łabędzi śpiew. Jedy-
nie w 1992 roku olimpijczycy 
pod wodzą Janusza Wójcika 
przywieźli srebrny medal, też 
z Hiszpanii. Na kolejny Mun-
dial musieliśmy poczekać aż 
do 2002 roku. 
zbigniew Chuchała

archiwalne 
kalendarium 
czytaj na
www.gwe24.pl

Przez dziesięć dni uczestnicy 
będą poznawać żeglarstwo 
poprzez zabawę oraz uczyć 
się przepisów i zgłębiać tajni-
ki regatowe. Do tego kajaki, 
park-linowy, ognisko, chrzest 
żeglarski i regaty na zakoń-
czenie.
To wszystko na spokojnym 
i pięknym akwenie w sercu 
Kaszub czyli na j.Ostrzyc-
kim. 
W lipcu i sierpniu skorzystać 
można z oferty półkolonii. 
Zajęcia prowadzone są w 2 
grupach  ( początkujący , 
średnio-zaawansowani ) oraz 
dla dzieci w wieku 6-14 lat. 
Przywozimy dziecko o godzi-
nie 9.00, a odbieramy o go-
dzinie 17.00. W tym czasie są 
pod opieką doświadczonych 
trenerów, poznają podstawy 
żeglarstwa, poprawiają kon-
dycję oraz koordynację ru-
chowa. W połowie dnia cie-
pły posiłek, bo każdy dzień 
jest bardzo aktywny. Terminy 
półkolonii: 27-31 lipca, 10-12 
sierpnia 17-19 sierpnia.
(KP)

Wakacje pod żaglami
MECHELINKI | Półkolonie i obóz żeglarski to doskonała propozycja na nadchodzące wakacje. Tuż po rozdaniu świadectw, bo 27 
czerwca w sobotę rozpocznie się obóz żeglarski dla dzieci w wieku 6-14 lat. 
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tel.511 055 064
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Jak pan podsumuje minio-
ny już sezon?

- Wyniki były odzwiercie-
dleniem tego, w jaki sposób 
trenowaliśmy. Przykładali-
śmy się na zajęciach, a wcze-
śniej podczas przygotowań, 
i w związku z tym również 
zadowalająco prezentowa-
liśmy się na boiskach. Były 
to dla nas bardzo udane roz-
grywki, a sam awans jest dla 
nas sukcesem.

Który moment sezon można 
uznać za kluczowy? Taki, 
w którym wiedzieliście, że 
nie wypuścicie już awansu 
z rąk.

- Tych istotnych momentów 
było wiele. Za ważny poje-
dynek dla późniejszych losów 
można uznać mecz w Draw-
sku, gdzie wygraliśmy 1:0. 
Każde spotkanie było na swój 
sposób wymagające i trzeba 
było dawać z siebie wszyst-
ko.

W ostatnich ośmiu ligowych 
spotkaniach zdobyliście 
komplet punktów. To impo-
nujące osiągnięcie.

- Należy zwrócić uwagę na to, 
że nie zawsze wszystko ukła-
dało się po naszej myśli i sztu-
ką jest wygrywać w takich sy-
tuacjach. To się nam kilka razy 

udało na przestrzeni sezonu 
i chwała nam za to.

Jak będzie wyglądać pana 
przyszłość? Zostaje pan na 

Wzgórzu Wolności?

- Zostaję w Gryfi e, natomiast 
w tym roku już nie pojawię się 
na boisku z powodu kontuzji. 

Mam zerwane więzadła krzyżo-
we i po zabiegu nastąpi rehabi-
litacja, a na powrót do gry będę 
musiał poczekać najprawdopo-
dobniej do wiosny 2016 roku.

W tym roku już nie 
pojawię się na boisku
ROZMOWA | Z pomocnikiem żółto-czarnych, Maksymilianem Kennerem, rozmawia Krzysztof Handke.

Wiosenny bilans Gryfa:
Zwycięstwa: 13
Remisy: 1
Porażki: 1
Bramki strzelone/stracone: 
35-7

Statystyki całosezonowe:
Punkty: 68
Zwycięstwa: 21
Remisy: 5
Porażki: 4
Bramki strzelone/stracone: 
75-29

Mecze domowe:
Punkty: 34
Zwycięstwa: 11
Remisy: 1
Porażki: 3
Bramki strzelone/stracone: 
40-15

Mecze wyjazdowe:
Punkty: 34
Zwycięstwa: 10
Remisy: 4
Porażki: 1
Bramki strzelone/stracone: 
35-14
Najlepsi strzelcy III ligi 
grupy pomorsko-zachod-

niopomorskiej:
20 goli - Paweł Czychow-
ski (Lechia II Gdańsk),
17 goli - Mateusz Łuczak 
(Kaszubia Kościerzyna),
15 goli - Krzysztof Wicki 
(Gryf Wejherowo),
14 goli - Jakub Gronowski 
(GKS Przodkowo),
13 goli - Przemysław 
Brzeziański (Drawa Draw-
sko Pomorskie, Gwardia 
Koszalin), Krzysztof Rze-
pa (Gryf Wejherowo),

Strzelcy bramek dla Gry-
fa: 15 - Krzysztof Wicki, 
13 - Krzysztof Rzepa, 
8 - Grzegorz Gicewicz, 
7 - Przemysław Kostuch, 
Michał Skwiercz, 6 - Piotr 
Kołc, 4 - Sebastian Ko-
walski, 3 - Paweł Brzuzy, 
2 - Paweł Czoska, Kamil 
Godula, Maksymilian 
Kenner, Maciej Osłowski, 
Jacek Wicon, 1 - Mate-
usz Dąbrowski, Michał 
Więcek

KH
źródło: inf. własna/90minut.pl

GRYF W LICZBACH

• Arka II Gdynia 
- Bałtyk Gdynia 1:2
• Gwardia Koszalin
- Lechia II Gdańsk 1:1
• Kaszubia Kościerzyna 
- Drawa Drawsko 
Pomorskie 5:0
• KS Chwaszczyno 
- Chemik Police 0:3
• GKS Przodkowo 
- Cartusia Kartuzy 0:2
• GKS Leśnik Manowo 
- Bałtyk Koszalin 3:0
• Astra Ustronie Morskie 
- Gryf Wejherowo 0:4 
(Gicewicz, Godula, Czoska, 
Osłowski)

• Rasel Dygowo 
- Pogoń II Szczecin 0:3

Mecz 29. kolejki: 
• Gryf Wejherowo 
- Rasel Dygowo 4:0 (3:0) - 
gole: Kołc,  Kostuch, 
Wicki, Skwiercz

Podopieczni Tomasza 
Kotwicy byli pewni awansu 
jeszcze przed spotkaniem 
z Raselem, ponieważ 
z udziału w barażach zrezy-
gnował mistrz III ligi grupy 
dolnośląsko-lubuskiej- For-
macja Port 2000 Mostki.

KOMPLET WYNIKÓW 
OSTATNIEJ KOLEJKI:
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Chiquita pokonała kolej-
no: Sprzęgło Wejherowo, 
GOSRIT Luzino, Błękit-
nych Wejherowo i San 
Marino. Drużyna grająca 
na co dzień w WLPN II 
Gościcino w swoich 4 pu-
charowych meczach stra-
ciła tylko jednego gola. 
W obronie Chiquity brylo-
wał twardy jak skała Karol 

Pasieka, który był prak-
tycznie nie do przejścia 
dla rywali. W świetnej 
formie byli też ofensywni 
zawodnicy Chiquity Prze-
mek Karczewski strzelił 
5 goli, a Wojtek Szreder 
4. Bohaterem finałowe-
go meczu z San Marino 
został Karol Karczew-
ski (brat Przemka), który 

strzelił jedynego gola.
Dziękujemy wszystkim 
21 zespołom które wy-
startowały w tej edycji 
Pucharu WLPN i od razu 
serdecznie zapraszamy na 
kolejne turnieje organi-
zowane przez Wejherow-
skiej Akademii Piłki Noż-
nej Błękitni Wejherowo. 
(WLPN)

Chiquita 
z pucharem
PIŁKA NOŻNA | Najlepszą drużyną Pucharu WLPN - wiosna 2015 
została Chiquita Wejherowo dowodzona przez Damiana Elwarta.
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TENIS | Na Hali Wido-
wiskowo - Sportowej im. 
Marszałka Macieja Płażyń-
skiego w Luzinie odbył się II 
turniej z cyklu V Grand Prix 
Luzina w Tenisie Stołowym 
o Puchar Wójta Gminy Luzi-
no, Pana Jarosława Wejera.

W finale turnieju spotkali 
się Dariusz Michalak i Prze-
mysław Dosz. Po bardzo 
zaciętym i emocjonującym 
pojedynku lepszy okazał się 
Przemek, który pokonał ry-
wala 3:2.
Na najniższym stopniu po-
dium stanął Adrian Hirsz.
Po dwóch turniejach w kla-
syfikacji generalnej prowa-
dzi Dariusz Michalak, na 
drugim Adrian Hirsz, a na 
miejscu trzecim Maja Jarzy-
nowska.
Do zakończenia V edycji 

GP został do rozegrania 
ostatni trzeci turniej, który 
odbędzie się 14 czerwca br. 
o godz. 9.30.
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych!
(KP)

ostatni turniej przed naMi


