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REDA | Co roku, w pierwszą sobotę lipca, Kaszubi z różnych części regionu, ale także z kraju i zagranicy 
spotykają się aby wspólnie świętować. Tegorocznym gospodarzem siedemnastego zjazdu była Reda. 
I to właśnie do Redy zjechały tysiące osób nie tylko z różnych miejscowości naszego kraju, ale i z zagranicy. 

Wielki zjazd 
Kaszubów

str. 8-9
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Spędź sobotę 
aktywnie

Trener Gryfa jeszcze 
testuje piłkarzy
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Jakub W. 

Chciałem w tytule bez cu-
dzysłowu, ale przestra-

szyłem się tych, którzy 
czytają tylko tytuły. 

Nie przestaję być 
krytycznym w sto-

sunku do tego 
co zrobiono 
w Wejherowie, 
ale nie przesta-

ję też być obiektyw-
nym w stosunku do tego co 
faktycznie zrobiono. Mało 

zrozumiałe? Zatem 
raz jeszcze. Można 
zawsze wydać pie-
niądze inaczej lub 
na co innego, tego 

nikt nie zakwestionuje, nawet 
nasz prezio. Gdy jednak spoj-
rzę na całą historię ostatniego 
ćwierćwiecza, to nawet moim 
pomnikowym okiem widać, 
że Wejherowo wyładniało 
i nadal pięknieje. Od razu 
uwaga, że nikt mnie Jakuba 
W. nie przebije, bo to ja to 
miasto założyłem. Pomyślcie, 
co by było gdybym nie wpadł 
na taki pomysł? Co by dziś 
robił prezio? Wiem co, ale 
nie powiem. Zatem ruszamy 
w miasto. Będę pisał o tym co 
mi się podoba, a co nie bardzo. 
Filharmonia. Była potrzebna. 
Dla mnie nie w tym miejscu. 

Dziś byłbym zwolennikiem, 
żeby stanęła na tak zwanym 
osiedlu „Srebrna”. Stało się 
i nie odstanie. Zatem słów kil-
ka o tym nieszczęsnym terenie 
pustynnym w samym centrum 
miasta. Przez dwadzieścia 
pięć lat nie udało się tego tere-
nu zagospodarować (w kwar-
tale ulic Wałowa, Północna, 
Św. Jana i Sienkiewicza). Już 
inwestor wyznaczył termin 
oddania do użytku centrum 
handlowego i nic z tego nie 
wyszło. Dla mnie na szczę-
ście. Błagam wręcz radnych 
obecnej kadencji, zróbcie coś, 
aby tam nie powstała ta nie-
szczęsna galeria handlowa! 
Wybudujcie tam nowe cen-
trum z domami do zamiesz-
kania, z ulicami o charakterze 
typowo miejskim, z parkinga-
mi podziemnymi itp. itd. Dziś 
jest tak, że macie duży wpływ 
na prezia, więc wykorzystaj-
cie to. Potomni będą wam za 
to bardzo wdzięczni. Coś tam 
kombinują, aby zagospodaro-
wać stare baseny odkryte przy 
ul. Kalwaryjskiej. I bardzo 
dobrze, może powstanie cen-
trum (ale nie handlowe) do 
wypoczynku dla dużych i ma-
łych? Cały czas wraca temat 
kolejki górskiej od Parku im. 
Majkowskiego do Wzgórza 
Wolności z widokiem na Kal-
warię. Ponoć prezio uparł się, 
aby to wybudować. Wątpię 

aby odstąpił, bo przecież pre-
zio Szczurek w Gdyni swoją 
kolejkę na Kamienną Górę 
już uruchomił, a to najlepszy 
kumpel naszego prezia. Z tym, 
że nasza kolejka nie będzie po 
szynach tylko co najmniej jak 
na Kasprowy Wierch. Kto był 
ten wie, kto nie, niech sobie 
wyGoogle-uje. Gęba mi się 
śmieje gdy jako Batman fru-
wam nad miastem i widzę bu-
dowę dróg. Zresztą nie tylko, 
bo rośnie w oczach parking 
przy cmentarzu. Wszak tam 
wszyscy prędzej czy później 
„wylądują”, zatem inwestycja 
jest z gatunku tych wieko-
pomnych. Po kawałku budują 
tak zwaną obwodnicę Wej-
herowa. Teraz dla przykładu 
łączniki od Sobieskiego do 
drogi nr 6 i od Lelewela do 
Nadrzecznej. Do tego oczy-
wiście ronda i inne cuda. 
Mam pytanie do prezia, czy 
ostatecznie obwodnica włą-
czy się w ul. Strzelecką, czy 
wyjdzie za Wejherowem przy 
drodze na Szemud? Czekam 
z utęsknieniem na bezkolizyj-
ne połączenie północy z połu-
dniem. Podobno na początek 
tunel Kwiatowa potem Zryw? 
Oby jak najszybciej. Gdy sły-
szę turystów, co prawda nie-
zbyt licznych ale zawsze, to 
nic tylko pieją z zachwytu nad 
pięknem mojego miasta. Kła-
niają się nawet przede mną 

na cokole i gratulują pomysłu 
założenia miasta. Ja im tłu-
maczę, że wygląd Wejherowa 
to zasługa wszystkich wło-
darzy ode mnie począwszy 
a na dzisiejszym preziu skoń-
czywszy. Zatem jeszcze słów 
kilka o tym co jest i co będzie. 
Park pięknieje z roku na rok, 
nawet róże w końcu po latach 
obrastają „wybieg dla lwów”. 
Obok straszy niestety teren po 
fabryce wina „Las”. Ponoć 
pokonać prywatnego właści-
ciela i zmusić do czegokol-
wiek się nie daje. Sąd mają 
budować w kwartale między 
Reformatów, Wniebowstą-
pienia, 12 Marca i łączni-
kiem obok Magistratu. Też 
bym w tym miejscu postawił 
domy w zabudowie zwartej, 
ale trudno. Mógłbym jeszcze 
o paru sprawach napisać, ale 
każdy widzi jak jest. Zapewne 
w głowach macie inne pomy-
sły? Pozostaje wam drodzy 
czytelnicy wystartować za 
trzy lata w wyborach do Rady 
Miasta Wejherowa i zmieniać 
rzeczywistość według tych 
swoich pomysłów. Ci co teraz 
zasiedli w ławach rajców już 
widzą i wiedzą, że sprawowa-
nie władzy to ciężka i odpo-
wiedzialna harówka. 

Wejherowo „w ruinie”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

PO CO TA SkRZYnkA?
- Czy ta skrzynka elektryczna musi stać na środku chodnika? - pyta nasz Czytelnik, mieszka-
niec Rumi. - Kierowcy otrzymują mandaty są za nieprawidłowe parkowanie, gdy zaparkują 
samochód, pozostawiając dla pieszych mniej, niż 1,5m. A tu od skrzynki pozostawiono 
zaledwie 1m. Zdjęcie zostało zrobione na ul. Ks. Ormińskiego w Rumi.  Ambroży Z. 
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Pula środków w ramach bu-
dżetu obywatelskiego 2016 
to aż 1,5 mln zł. To jeden 
z najwyższych na Pomorzu 
wskaźników, w odniesieniu 
do wydatków budżetowych 
miasta ogółem.  
Propozycje projektów 
można składać do 24 lipca 
w Urzędzie Miasta Rumi, 
w Biurze Obsługi Miesz-
kańców lub drogą elektro-
niczną. Pomysły miesz-
kańców na wykorzystanie 
budżetu obywatelskiego 
mogą dotyczyć inwesty-
cji, remontów, inicjatyw 
zmierzających do poprawy 
życia lub zadań tzw. „mięk-
kich” - społecznych, kul-
turalnych, sportowych etc. 
Kwota jednostkowego pro-
jektu nie może przekroczyć 
100 tys. zł. 
Nowością jest to, że 
w edycji 2016 znacznie ob-
niżono dolną granicę wieku 
osób uprawnionych do 
składania wniosków – po-
mysłodawcy w dniu 1 lipca 
muszą mieć ukończone 13 
lat. Jest to innowacyjne 
rozwiązanie w skali całego 
kraju.
Weryfi kacja złożonych 
przez mieszkańców projek-
tów będzie miała miejsce 
pomiędzy 3 sierpnia a 18 
września br. Pomysły, zaak-
ceptowane przez komisję, 
zostaną poddane pod gło-
sowanie. Ogłoszenie wyni-
ków głosowania nastąpi 15 
października 2015 r.

Budżet obywatelski wystartował
RUMIA | Do przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego projekty zgłaszać może nawet młodzież gimnazjalna.

MICHAŁ PASIeCzNy, 
burmistrz Rumi:

- Chcielibyśmy zachęcić mło-
dzież, w tym tą w wieku gim-
nazjalnym, która ma bardzo cie-
kawe pomysły, aby włączyła się 
w działalność społeczną. Stara-
my się aktywizować wszystkich 
mieszkańców, tak by maksymal-
nie włączyli się w życie Rumi. 

W tym roku stawiamy na projekty 
małe, do 100 tys. zł, dzięki czemu minimum 15 projektów 
zostanie zrealizowanych. Zachęcamy mieszkańców do re-
alizacji swoich pomysłów!

1 lipca – 24 lipca 2015 r. - składanie propozycji projektów 
przez mieszkańców Rumi (w Biurze Obsługi Mieszkańca lub 
drogą elektroniczną na adres: budzet2016@um.rumia.pl)

3 sierpnia – 18 września 2015 r. – weryfi kacja złożonych 
projektów 

21 września 2015 r.- ogłoszenie listy projektów pozytywnie 
zweryfi kowanych i poddanych pod głosowanie

23 września – 9 października 2015 r. – głosowanie nad 
projektami

15 października 2015 r. – ogłoszenie wyników.

BUDŻET OBYWATELSKI 
KROK PO KROKU:

Warto zaznaczyć, iż w realiza-
cji jest obecnie sześć zwycię-
skich projektów tegorocznej 
edycji budżetu obywatelskie-
go. Wśród nich znalazły się 
min: budowa wielofunkcyj-
nych boisk szkolnych przy 
gimnazjum nr 1, szkole pod-
stawowej nr 10 czy np. utwo-

rzenie placu zabaw przy ul. 
Różanej. Więcej informacji 
oraz druki formularzy nie-
zbędne do złożenia projektu 
do edycji budżetu obywatel-
skiego 2016 znajdują się na 
stronie internetowej Urzędu 
Miasta Rumi pod adresem 
www.rumia.eu.

To było wiel-
kie, koszykarskie 
święto. Zawodnik 
trenował z dzieć-
mi, zachęcając 
jednocześnie do 
zainteresowania 
się ciekawą o wi-
dowiskową grą, 
jaką jest koszy-
kówka. 
Marcin Gortat 
Camp to cykl co-
rocznych trenin-
gów naszego je-
dynaka w NBA 
z dziećmi w prze-
dziale wiekowym 
9-13 lat z terenu 

całej Polski. 
Pierwszym go-
spodarzem w tym 
roku była Rumia. 
Obszerną relację 
z tego wydarze-
nia opublikujemy 
w kolejnym wy-
daniu Expressu 
oraz na naszym 
portalu interneto-
wym GWE24.pl.
(raf)

KOSZYKARSKIE SHOW GORTATA
RUMIA | Marcin Gortat, światowej sławy 
koszykarz, jedyny Polak grający w lidze 
NBA, poprowadził pierwszy w tym roku 
trening z dziećmi Marcin Gortat Camp. 
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przeglądaj, 
     czytaj, 
  komentuj

gwe24.pl

... oraz wielofunkcyjne, w pełni wyposażo-
ne boiska wraz z niezbędną infrastrukturą

W ramach budżetu obywatel-
skiego w mieście budowane 
są place zabaw...
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Zakończyliśmy konkurs 
z okazji jubileuszowego, 
400 numeru naszej gazety.
W ramach tej zabawy 
prosiliśmy Czytelników 
o przyniesienie do redakcji 
najstarszego, papierowego 
wydania Expressu Powiatu 
Wejherowskiego.
Konkurs wygrał Pan Piotr 
Sroka z Szemuda, który 
przekazał nam archiwalny 
220 numer gazety z paź-
dziernika 2013 roku.
Czytelnika nagrodziliśmy 
voucherem na kolację dla 
dwóch osób w hotelu Vic-
toria.
Gratulujemy wygranej!

400 numer 
- konkurs rozstrzygnięty!

fo
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Inspektor Sławomir Wal-
czewski, narażając własne 
życie, wyciągnął z płonące-
go budynku bezdomnego 55-
letniego mężczyznę. Mowa 
tu o pożarze, który miał miej-
sce dwa tygodnie temu w pu-
stostanie przy ulicy Zamko-
wej w Wejherowie. Zginął 
tam inny bezdomny.
Zdarzenie miało miejsce 
24 czerwca około godzi-
ny 5:55. Wówczas dyżurny 
Straży Miejskiej otrzymał 

Bohater nagrodzony
WEJHEROWO | Sławomir Walczewski, strażnik miejski z Wejhero-
wa, za swój bohaterski czyn – uratowanie z pożaru bezdomnego – zo-
stał wyróżniony trzema nagrodami: Prezydenta Miasta Wejherowa, 
Starosty Wejherowskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Wejherowie. 

zawiadomienie, że w centrum 
Wejherowa jest widoczne duże 
zadymienie. Palił się budynek 
przeznaczony do rozbiórki. 
Strażnicy udali się na miejsce 
zdarzenia i usłyszeli wołanie 
o pomoc. Wraz z funkcjonariu-
szami Policji wpadli na pomysł, 
aby pod okno, z którego docho-
dził głos mężczyzny, podstawić 
radiowóz. 
Po dachu policyjnego samo-
chodu, do środka  budynku, 
wszedł  insp. Sławomir Wal-
czewski i wyprowadził bez-
domnego przez okno. Pomagał 
mu strażnik Piotr Semmerling. 
Wszystko zostało uwiecznione 
na filmie, który jest dostępny 
na wielu stronach w Internecie.
Sławomir Walczewski, były 
piłkarz Gryfa Wejherowo, nie 
czuje się bohaterem. Powie-
dział, że uratowanie człowieka 
z pożaru było jego obowiąz-
kiem. Oprac. PSfo
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W pierwszy weekend lipca na 
roboczej wizycie w Święcia-
nach gościli zastępcy burmistrza 
Rumi - Stanisław Pogorzelski 
oraz Marcin Kurkowski. Wizyta 
miała na celu m.in. odnowienie 
relacji miast partnerskich, jak 
również udział w cyklicznie or-
ganizowanym w Święcianach 
międzynarodowym festiwalu 
folklorystycznym. 
W trakcie spotkania podpisany 

został list intencyjny, w którym 
Michał Pasieczny i Rimantas 
Klipcius deklarują powołanie 
grupy roboczej, w celu zapla-
nowania szczegółowego zakre-
su współpracy. Rewizyta dele-
gacji z Litwy w Rumi, podczas 
której wypracowane zostaną 
konkretne propozycje przedsię-
wzięć,  planowana jest jeszcze 
w tym roku.
- Wizyta rumskiej delegacji 

Współpraca z Litwą
RUMIA | Burmistrz Rumi oraz mer miasta 
rejonowego Święciany (w okręgu wileńskim 
na Litwie) podpisali na początku lipca list in-
tencyjny w sprawie nawiązania współpracy 
międzynarodowej pomiędzy ich miastami. 

w Święcianach otworzyła nowy 
etap wzajemnych kontaktów, 
których elementem będą wspól-
ne projekty, możliwe do współfi-
nansowania z programów euro-
pejskiej współpracy terytorialnej 
czy programów dla miast bliź-
niaczych. Wśród planowanych 
inicjatyw wymienić można cho-
ciażby przedsięwzięcia z zakre-
su rozwijania innowacyjności 
naszych samorządów, poprawy 
stanu środowiska naturalnego  
czy podnoszenia jakości edukacji 
– podsumował wyjazd Stanisław 
Pogorzelski. 
Święciany to jedno z najstarszych 
miast na Litwie, położone w jej 
wschodniej części, w okręgu wi-
leńskim. Miasto zamieszkuje 5,5 
tys. osób. Prawa miejskie nabyły 
już w 1486 r. Polacy stanowią 
ponad 25 proc. mieszkańców 
rejonu święciańskiego. Umowa 
o współpracy partnerskiej pomię-
dzy Rumią i Święcianami została 
zawarta w 1999 roku. (raf)
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POWIAT WEJHEROWSKI
www.powiat.wejherowo.pl /powiatwejherowski

W wejherowskim starostwie 
podpisano umowę na wyko-
nanie dokumentacji projekto-
wej dotyczącej budowy drogi 
z Wejherowa do Pucka. Długo 
oczekiwana inwestycja będzie 
alternatywą dla istniejącej  
drogi wojewódzkiej nr 216. 
Planowany termin zakończenia 
zadania to koniec maja 2017 r.

29 czerwca br. w siedzibie Sta-
rostwa  Powiatowego w Wejhe-

rowie została zawarta  umowa 
pomiędzy Powiatem Wejherow-
skim i Puckim, a fi rmą Europro-
jekt na wykonanie dokumentacji 
technicznej drogi powiatowej 

nr 1442G Celbowo – Brudze-
wo – Wejherowo. Dokumenty 
podpisali: Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius, Wicestaro-
sta Wejherowski Witold Reclaf, 
Starosta Pucki Jarosław Białk, 
Prezes Europrojekt Gdańsk S.A. 
Witold Kosecki oraz Dyrektor 
Zarządu Drogowego Janusz No-
wak. 

– Opracowanie dokumentacji 
projektowej zajmie dwa lata, po-
nieważ droga przechodzić będzie 

przez obszar chroniony Natura 
2000 – mówiła Gabriela Lisius 
Starosta Wejherowski.  – Trzeba 
przygotować zatem dokładny ra-
port oddziaływania na środowi-

Umowa na projekt drogi Wejherowo – Celbowo

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza 

na wernisaż wystawy dr. Sławomira Czaleja pt. „Portrety z przemijaniem w tle”
oraz fi nisaż ekspozycji Kamili Suchodolskiej-Lipińskiej pt. „Moje senne koty za płoty”

które odbędą się 28 lipca 2015 roku o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

Wydarzenia uświetni rozmowa z autorami prac przeprowadzona przez Artura Jabłońskiego oraz występ 
czeskiej kompozytorski i śpiewaczki Silvie Morasten.

„Portrety z przemijaniem w tle” to cykl fotografi i dr. Sławomira Czaleja ukazujących mieszkańców Kaszub poprzez ich 
twórczość, wzajemnie relacje, przedmioty jakimi się otaczają i przywiązanie do kultywowanych przez nich tradycji. Zdję-
cia stanowią kronikę zaginionych zawodów i zwyczajów.

„Moje senne koty za płoty” to wystawa malarstwa Kamili Suchodolskiej-Lipińskiej, w której artystka stara się przypomi-
nać odbiorcom nierozerwalny związek człowieka z naturą, zobrazować kontakty między ludźmi.

Silvie Morasten to urodzona w 1987 r. w Usti nad Łabą, czeska kompozytorka i śpiewaczka. Jej artystyczne zaintereso-
wania idą w parze z zamiłowaniem do języków oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Europie. Jej własne kompo-
zycje są pełne melancholii i smutku. Ma za sobą 7 lat nauki śpiewu w czeskich konserwatoriach muzycznych. Śpiewała 
w różnych stylach: jazz, blues, rock, nie obcy jest jej również śpiew klasyczny…, ale najbardziej lubi improwizować.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami  (tj. Dz.U.2015.782)

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 
4, w dniu 26.06.2015 r. wywieszono na okres 21 dni wykaz nr III/2015, do-
tyczący nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położo-
nych: Miast Rumia obręb 6, działka 79/49  i część działki 79/52 oraz Gmi-
na Szemud, Obręb Jeleńska Huta działka 162 przeznaczonych do dzier-
żawy w trybie bezprzetargowym.

INFORMACJA

sko. Po zatwierdzeniu projek-
tu zostanie rozpisany przetarg 
na wykonawcę i ruszą prace 
budowlane.

Samorządy będą mogły 
ubiegać się również o środki 
na dofi nansowanie zadań ze 
środków Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych na rok 2018.

Trasa stanowić będzie alter-
natywę dla drogi wojewódz-
kiej nr 216, która w sezonie 
letnim jest bardzo obciążona. 
Długo wyczekiwana inwesty-
cja zapewni także sprawną 
komunikację pomiędzy po-
wiatami i skróci dojazd  mię-
dzy szpitalami. 

Droga liczyć ma 12 km. 
Powiat wejherowski i pucki 

podzielą się kosztami pro-
porcjonalnie do długości 
przechodzącej drogi na ich te-
renie, czyli po połowie ponie-
waż droga wypada w połowie 
każdego z nich. Do zadania 
dołączy się również samorząd 
wojewódzki, który przebudu-
je skrzyżowanie w Celbowie, 
to jest w miejscu gdzie droga 
łączy się z trasą wojewódzką.

– Koszt samej dokumenta-
cji wyniesie około 570 tys. 
zł – powiedział Witold Reclaf 
Wicestarosta Wejherowski. – 
Natomiast szacunkowa war-
tość całej inwestycji powinna 
zamknąć się kwotą 15 mln zł. 

 Nową drogą nad morze 
pojedziemy prawdopodobnie 
już w 2018 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodar-
ce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015.782)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4 wywieszono:

• wykaz nr III/P/2015,
dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wejherowskie-
go położonej przy ul. Pomorskiej 9 w Wejherowie przeznaczonej do od-
dania w najem w trybie bezprzetargowym.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 7.07.2015 r. do dnia 28.07.2015 r.

INFORMACJA

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Lp Oznaczenie 
hipoteczne

Ozna-
czenie 
ewi-
den-
cyjne

Pow. 
działki

Przeznaczenie nieru-
chomości w planie za-
gospodarowania prze-
strzennego i sposób jej 
zagospodarowania

Opis 
nierucho-
mości

Cena wywo-
ławcza

Wadium 
i tytuł 
przelewu

Termin wnie-
sienia 
wadium

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 KW
GD1W/0000
3146/3

działka
nr 
200/3 
obr. 13

0,0642 
ha

Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowa-
nia przestrzennego mia-
sta Wejherowa, zatwier-
dzonym uchwałą Rady 
Miasta Wejherowa nr IIIk/
XXXV/379/2001 z dnia 
18. 12. 2001 r. (Dz. Urz. 
Woj. Pomorskiego Nr 13, 
poz. 267 z 28.02.2002 r.), 
przedmiotowa nierucho-
mość znajduje się w ob-
szarze jednostki teryto-
rialnej T10.

Nierucho-
mość nieza-
budowana, 
położona w 
Wejherowie 
przy 
ul. Odręb-
nej, stano-
wiąca wła-
sność Po-
wiatu Wej-
herowskie-
go.

118.000,00 zł 
+ VAT

11.800,00 
zł

tytułem: 
„wadium 
Odrębna”

31.08.2015 r. Z uwagi na wa-
runki miejsco-
we oraz brak 
dokumenta-
cji niewyklu-
czone, że na 
terenie dzia-
łek przebiega-
ją podziemne 
sieci, które nie 
zostały ujęte 
na mapie ewi-
dencyjnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, sala Nr 8.

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

Informacji na temat przetargu udziela Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wejherowo, ul. 3 Maja 
4, II piętro, pokój 225, tel. 58 572-94-79.
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Informuje,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejhe-
rowie przy: Pl. J. Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 195, dn. 
10 lipca 2015 r., wywieszono na okres 21 dni wy-
kaz nieruchomości gruntowych, stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczo-
nych:

1. dz. nr 1/2, KW nr GD1W/00032731/3, 2, 20, 
    KW nr GD1W/00044259/7, obr. 3, o łącznej 
    pow. 26 181 m2, położone w Wejherowie 
    przy ul. Podmiejskiej,

2. dz. nr 104/2, obr. 14, 
     KW nr GD1W/00046556/3, o pow. 810 m2,
     poł. w Wejherowie przy ul. 12 Marca.

PREZYDENT 
MIASTA WEJHEROWA

Niedawno przedstawiciele 
władz gminy dokonali ofi -
cjalnego odbioru komplek-
sowo wykonanej ul. Sło-
necznej w Gościcinie.
Odbudowa z wykorzysta-
niem technologii nakładek 
asfaltowej odbyła się na ca-
łej szerokości drogi (6,5m) 
na długości 900 m. Po od-

powiednim stężeniu asfaltu, 
niebawem na jezdni pojawią 
się również odpowiednie 
oznakowania, w tym przej-
ścia dla pieszych.
Jednocześnie dokonano 
również odbioru nakładek 
asfaltowych na ul. Długiej 
w Gowinie o długości 320 m 
oraz odcinek na ul. Jeziornej 

w Ustarbowie na długości 
300 m.
Ostatecznie w ramach Pro-
gramu Odbudowy Dróg 
Gminnych w 2015 r. w tech-
nologii nakładek asfalto-
wych wykonanych zostało 
niemal 2,2 km dróg za łącz-
ną kwotę ok. 1 mln 44 tys. 
zł. (raf)

Nowa kanalizacja 
i wyremontowane drogi
GM. WEJHEROWO | Duże i kosztowne przedsięwzięcie, jakim była 
budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gościcina 
(w sumie to sieć o długości aż 45 km), zakończone zostało odtworzeniem 
naruszonych w tym procesie nawierzchni drogowych.
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Jedną z ulic, które zyskały nową na-
wierzchnię, jest ul. Długa w Gowinie
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Uczestników wydarzenia 
wiozła na zjazd Transcassu-
bia - specjalny pociąg, który 
rozpoczął swoją podróż 
już po godz. 5:00 od stacji 
Brusy, by fi nalnie dotrzeć do 
Redy około godziny 9:00. 
Do Redy przyjechali Kaszubi 

z wielu miejsc świata, nawet 
z Kanady, aby zamanifesto-
wać swoją przynależność do 
Kaszub. Wielu z nich porozu-
miewa się w języku kaszub-
skim, rodzimą tradycję kulty-
wuje na co dzień.
Z dworca PKP pochód Ka-

szubów udał się pod Urząd 
Miasta Redy, aby odsłonić 
pamiątkową tablicę. Dokona-
no tego z udziałem samorzą-
dowców, wśród których zna-
leźli się burmistrzowie Redy 
i Rumi. 
W zjeździe uczestniczyli 

marszałek Senatu, posłowie 
na sejm RP, niemal wszyscy 
włodarze kaszubskich gmin 
i powiatów, a także samorzą-
dowcy z Gdańska, na czele 
z Mieczysławem Strukiem, 
marszałkiem województwa 
pomorskiego. Nie zabrakło 

również czołowych kaszub-
skich działaczy, m.in. Łukasz 
Grzędzickiego, prezesa Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomor-
skiego.
Główne uroczystości rozpo-
częły się tradycyjnie od mszy 
św. Po zakończonej liturgii 

uczestnicy zjazdu udali się 
na stadion Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, gdzie 
ofi cjalnego otwarcia imprezy 
dokonali Łukasz Grzędzicki 
– prezes ZK-P oraz Krzysz-
tof Krzemiński – burmistrz 
Redy. 

Światowy Zjazd Kaszubów
REDA | XVII Światowy Zjazd Kaszubów, na który zjechało tysiące osób nie tylko z Polski, ale i zagranicy, odbył się w Redzie. 

fo
t. 
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ogłasza nabór na wolne 
stanowisko  pracy 
Inspektora bezpieczeń-
stwa i higieny pracy 
Urzędu Miasta Rumi w 
niepełnym pełnym wy-
miarze czasu pracy
 ¼ etatu.

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

BURMISTRZ 
MIASTA RUMI
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Do wieczora trwały natomiast 
śpiewy kaszubskich zespo-
łów oraz odbywał się jarmark 
kaszubski. Wystąpiły liczne 
kaszubskie zespoły i kapele, 
wyłoniono „Kaszubskiego 
Idola”, zaśpiewali Weronika 
Korthals, Maciej Mieczni-
kowski oraz Mrozu.
- Na zjazd przybyli licznie 
także mieszkańcy Rumi, 
którzy dotarli do Redy Trans-
cassubią, a następnie wzięli 
także udział we wspólnym po-
chodzie na miejsce wydarze-
nia – mówi Michał Pasieczny, 

burmistrz Rumi. - O kaszub-
ską „oprawę”, stroje, transpa-
renty Rumian zadbał Ludwik 
Bach, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury. 
Rumianom szczególnie 
spodobał się rozmiar wyda-
rzenia. 
- Zjazd naprawdę jest świa-
towy! – oceniła pani Małgo-
sia. - Przybyli na niego m.in. 
Kaszubi, mieszkający na 
co dzień w Kanadzie. Taka 
obecność cieszy szczegól-
nie i dobrze wróży na przy-
szłość.

Zjazd Kaszubów to cykliczna, 
organizowana od 1999 roku, 
muzyczna i etniczna impreza, 
która ma na celu propagowa-
nie kaszubskości i szeroko 
pojętej kultury kaszubskiej. 
Tym razem Zjazd Kaszubów 
miał miejsce w Redzie. Pierw-
szy odbył się w Chojnicach. 
Następnie świętowano m.in. 
w Helu, Wejherowie, Kartu-
zach, Słupsku, Kościerzynie, 
Gdański u Gdyni. W ubie-
głym roku Kaszubi spotkali 
się w Pruszczu Gdańskim.
R. Korbut, P. Smoliński

fo
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Spółdzielnia została założona 
przede wszystkim po to, by 
pomóc osobom pozostającym 
bez zatrudnienia powrócić na 
rynek zawodowy. 
Podczas sesji Rady Powia-
tu Wejherowskiego i Gminy 
Wejherowo przyjęto uchwały 
intencyjne w sprawie powoła-
nia spółdzielni socjalnej pod 
nazwą Powiatowo-Gminna 
Spółdzielnia Socjalna „Ka-
szubia” z siedzibą w Bol-
szewie. Będzie to pierwsza 
w województwie pomorskim 
spółdzielnia socjalna prowa-
dzona przez dwa samorządy. 
Pomysł na utworzenie tego 
typu przedsiębiorstwa spo-
łecznego zrodził się w Gminie 
Wejherowo, która wystąpiła 
z propozycją  partnerstwa.
- Powiat Wejherowski 
i Gmina Wejherowo podjęły 
inicjatywę założenia spół-
dzielni socjalnej w celu umoż-
liwienia osobom najbardziej 
zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, tj. długotrwale 
bezrobotnym, niepełnospraw-
nym, uzależnionym i ofiarom 
patologii życia rodzinnego 
przystąpienia do spółdzielni 
i podjęcia w niej zatrudnie-
nia - mówi Witold Reclaf, 
wicestarosta wejherowski. - 

Głównym celem będzie zatem 
reintegracja społeczna i za-
wodowa osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sy-
tuacji życiowej. Utworzenie 

spółdzielni socjalnej ma uła-
twić takim osobom wejście na 
rynek pracy.
Korzyści będą obopólne. 
Z jednej strony mieszkań-

cy powiatu wejherowskiego 
otrzymają szansę na zatrud-
nienie, a z drugiej  oba samo-
rządy będą  wspierać osoby 
zagrożone wykluczeniem 

społecznym.
- Chodzi tu głównie o re-
alizację zadań gminnych, 
które obecnie samorząd zleca 
firmom zewnętrznym – tłuma-

Spółdzielnia „Kaszubia” 
pomoże bezrobotnym
POWIAT | Pierwsza w województwie pomorskim spółdzielnia socjalna, prowadzona przez dwa samorządy, zaczyna działalność. 

czy Witold Reclaf. - Podobnie 
sytuacja wygląda w powiecie 
wejherowskim. Odtąd prace 
porządkowe, położonych na 
terenie gminy i powiatu obiek-
tów rekreacyjnych czy pamięci 
narodowej, samorządy będą 
mogły zlecić pracownikom 
spółdzielni socjalnej „Kaszu-
bia”.
Spółdzielnia jest powoływana 
w celu prowadzenia działal-
ności gospodarczej w opar-
ciu o pracę swoich członków. 
Wkładem finansowym Powiatu 
będzie uiszczenie wpisowego 
i wkładu członkowskiego. Wy-
sokość wpisowego i wkładu 
będzie ustalona w statucie. 
Spółdzielnia będzie opie-
rać się przede wszystkim na 
pracy swoich członków, toteż 
wkłady finansowe ograniczone 
zostaną do takich kwot, które 
umożliwią założenie spółdziel-
ni i podjęcie przez nią działal-
ności.
Ponadto wkładem Powiatu 
i Gminy do spółdzielni mogą 
być nieodpłatne usługi wyko-
nywane przez pracowników 
samorządowych, w szczegól-
ności w zakresie księgowo-
ści, pomocy administracyjnej 
i prawnej.
Ustawa dopuszcza wspieranie 
spółdzielni socjalnej poprzez 
dotację, co wymagać będzie 
podjęcia odrębnej uchwały.
Obowiązujące przepisy po-
zwalają na wprowadzenie dla 
spółdzielni socjalnej określo-
nych preferencji w ubieganiu 
się o udzielenie zamówienia 
publicznego, a w przypadku 
spółdzielni socjalnej, założo-
nej przez jednostki samorządu 
terytorialnego, nawet do od-
stąpienia od stosowania trybu 
zamówień publicznych. W ten 
sposób Powiat Wejherow-
ski i Gmina Wejherowo będą 
mogły pośrednio wspierać 
członków spółdzielni w reinte-
gracji społecznej i zawodowej.
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FELIETON | To dobrze, że 
nasze krajowe media dużo 
miejsca poświęcają nowej 
odsłonie kryzysu finansowe-
go i politycznego w Grecji. 
Dobrze dlatego, bo grecki 
scenariusz, za sprawą nieod-
powiedzialnych polityków, 
może powtórzyć się w Polsce.

I właśnie przed tym trzeba Po-
laków ostrzegać. Przede wszyst-
kim przed politykami, którzy 
kompletnie ignorując prawa eko-
nomiczne i możliwości finanso-
we państwa, obiecują im przy-
słowiowe „złote góry”, co może 
skończyć się katastrofą, podobną 
do greckiej. Pół biedy, gdy robią 
to nieświadomie. W końcu nie 
każdego stać na zgłębienie taj-
ników niełatwej wiedzy ekono-
micznej. Ale ci niedouczeni po-
winni milczeć, a nie wymądrzać 
się, bo jak się to mówi „dobrymi 
chęciami, piekło jest wybruko-
wane”. Gorzej, gdy doskonale 
wiedzą, że to, co obiecują, to 
szkodliwy populizm, a robią to 
z politycznego wyrachowania, 
by przypodobać się wyborcom. 
Jesteśmy w przededniu kolejnej 
kampanii wyborczej, więc takich 
nieszczerych uzdrowicieli będzie 
pojawiało się w mediach coraz 
więcej. Każdy z cudownymi, pro-
stymi receptami i przesłaniem, 
że tylko on dostrzega potrzeby 
zwykłego człowieka i tylko on 
wie, jak obronić interes Polski. 
W Grecji tak właśnie było. Cen-
troprawica, której nie zamierzam 
wybielać, bo też ma niemało za 
uszami, zdała sobie sprawę, że 
niemoralne jest dalsze zwodze-
nie ludzi, wmawianie im, że po-
głębiający się z każdym rokiem 
kryzys finansów państwa, da się 

zażegnać bezboleśnie i podjęła 
odkładane przez lata, społecznie 
niepopularne reformy systemo-
we i strukturalne. Ale wtedy uak-
tywniła się grecka lewica, która 
zaczęła przekonywać Greków, 
że to głównie możni tego świata, 
powinni martwić się, jak ich kraj 
wyciągnąć z kryzysu. Owszem 
ci możni nie są bez winy, bo 
przecież dla nikogo nie było ta-
jemnicą, że Grecy od dłuższego 
czasu żyli ponad stan i że zrujno-
wało to ich finanse publiczne. A 
jednak udzielali im nowych kre-
dytów i pożyczek, nieźle na tym 
zarabiając. Ale słusznie uznali, 
że skoro wina leży po obu stro-
nach, to obie powinny znaleźć 
wyjście z tej sytuacji. I wyjście 
się znalazło. Wynegocjowane 
przez centroprawicowy rząd po-
rozumienie z wierzycielami, UE 
i MFW, co prawda nie rozwią-
zało wszystkich narosłych przez 
lata problemów, ale pozwoliło 
Grecji nabrać życiodajnego od-
dechu. Sprawy szły już w do-
brym kierunku, jednak wszystko 
zmieniło się, gdy władzę zdobyła 
lewicowa, populistyczna Syriza. 
Wygrała wybory, bo szła do nich 
z ponętnie brzmiącym hasłem, 
że dość już zaciskania pasa. No 
i zaczęło się wycofywanie z 
przyjętych zobowiązań, co skoń-
czyło się wstrzymaniem kolejnej 
raty pomocy, bez której Grecji 
grozi bankructwo. Zarządzo-
ne referendum, to objaw braku 
odwagi i przyznanie się do bez-
radności przez lewicowy rząd. 
Z góry można było przewidzieć, 
że większość Greków opowie 
się przeciw drastycznemu pro-
gramowi oszczędnościowemu. 
Niczego to jednak nie zmieni. 
Stracono tylko drogocenny czas 
i pieniądze, a główne problemy 
zostały. Boję się, że w Grecji 
sprawdzi się teraz czarny scena-
riusz.

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

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

Grecka nauczka

- Pogoda była wyśmienita, 
a na licznie przybyłych gości 
czekało mnóstwo atrakcji, 
m.in.: występy artystyczne, 
konkursy, pokaz strażacki, 
loteria fantowa, przejażdżka 
bryczką lub oldschoolowym 
samochodem, a także kilka 
stanowisk gastronomicznych 
– relacjonują organizatorzy. 
- Najmłodsi mogli poskakać 
na trampolinie, pobawić się 

na dmuchanym zamku czy 
zjeżdżalni, pojeździć konno 
oraz pomalować sobie buźki. 
Rozegrano również turniej 
drużyn OSP w siatkówkę. 
Podczas festynu przeprowa-
dzono zbiórkę publiczną na 
zakup pomocy dydaktycz-
nych dla Szkoły Podstawowej 
w Częstkowie. Zwieńczeniem 
imprezy była zabawa tanecz-
na z DJ’em, na której bawio-

no się do późnych godzin 
nocnych.
Warto dodać, iż swoją obec-
nością zaszczycił nas Wójt 
Gminy Szemud - Ryszard 
Kalkowski, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Szemud – 
Aleksandra Perz oraz Radna 
Powiatu Wejherowskiego 
pani Genowefa Słowi wraz 
z mężem.
Dzięki zaangażowaniu wielu 

osób festyn okazał się strzałem 
w dziesiątkę! Dowiedliśmy, 
że jeśli chcemy, potrafimy 
zintegrować niemal całą lo-
kalną społeczność. W imieniu 
organizatorów pragnę zatem 
podziękować wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji 
tego przedsięwzięcia. To nasz 
wspólny sukces!
Iwona Białas-Rychlak

Rodzinnie, wesoło i słonecznie
GM. SZEMUD | Wspaniała pogody, doskonałe nastroje uczestników i mnóstwo dobrej zabawy – tak 
wyglądał Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny pod hasłem „Częstkowo wita lato!”. 
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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

Pierwsza edycja cyklicznej 
imprezy już za nami. 
Zajęcia były poprowadzone 
przez Aleksandrę Szlagę, 
trenerkę z Fitness Klubu 
Tiger Gym Wejher Park. 
Sobotnie treningi przezna-
czone są dla każdego,  bez 
względu na poziom zaawan-
sowania. 
- Cieszy nas duże zaan-
gażowanie mieszkańców. 
Widać, że wejherowianie 
żyją coraz aktywniej i chęt-
nie uczestniczą w zajęciach 
ruchowych. Widać to było 
na akcji „Wejherowo biega” 
i pierwszych „Aktywnych 
sobotach w wejherowskim 
parku” – powiedział Michał 
Jeliński, kierownik Wydzia-
łu Kultury Spraw Społecz-
nych, promocji i Turystyki 
w wejherowskim UM.
Kolejny trening w wejhe-
rowskim parku już w naj-
bliższą sobotę (11.07.2015r.) 

o godzinie 10:00. Będą to za-
jęcia TBC, czyli ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, mające 
na celu poprawić wydolność, 
wytrzymałość mięśniową 
i koordynację całego ciała. 
- Podczas zajęć TBC wy-
korzystujemy różne przy-
bory m.in. step, gumy, piłki 
i hantle, dzięki którym wyko-
nywane ćwiczenia przynoszą 
zamierzone efekty w posta-
ci silnych, mocnych mięśni, 
proporcjonalnej sylwetce oraz 
spalonej zbędnej tkanki tłusz-
czowej. Zajęcia polecamy dla 
wszystkich zainteresowanych 
- powiedziała Marysia Tara-
siuk, menager klubu Tiger 
Gym Wejher Park, zaprasza-
jąc w najbliższą sobotę do 
parku. 
(raf)

Spędź sobotę aktywnie
WEJHEROWO | „Aktywne soboty w wejherowskim parku” to bezpłatne treningi fi tness oraz zajęcia 
ruchowe dla mieszkańców Wejherowa i okolic. 
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Ponad 200-letni dach wejhe-
rowskiej Kolegiaty wymaga 
kapitalnego remontu. Czę-
ściowe naprawy, przepro-
wadzane co roku przez pro-
boszcza Tadeusza Reszke, 
nie wystarczają na dłuższą 
metę. Trzeba wymienić 
wszystkie dachówki oraz 
drewniane elementy kon-
strukcji. Dach na szczęście 
jeszcze nie przecieka.
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa, zdecy-
dował się wesprzeć remont 
kwotą 150 tysięcy złotych. 
Potrzeba znacznie więcej, 
lecz urzędnicy nie wyklu-

czają dalszego wsparcia 
w kolejnych latach. Jeśli 
strony się dogadają, za 4 
lata parafi anie kościoła p.w. 
św. Trójcy będą mieli nowe 
opierzenie górnej części 
swojej świątyni.
Jak powiedziała Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa, wysokość 
wsparcia dla remontu w ko-
lejnych latach jest uzależ-
niona od możliwości fi nan-
sowych miasta, a Kolegiata 
jest miejskim zabytkiem, 
ważnym dla wszystkich 
mieszkańców.
(PS)

PrEzyDEnt PoMoŻE 
WyrEMontoWAĆ DACH
WEJHEROWO | Dach wejherowskiej Kolegiaty prawdopo-
dobnie zostanie w całości wyremontowany. 
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500-350-925

SAMOTNY, zadbany 
44-latek pozna miłą Panią 
do stałego związku. Tel: 
786-197-025

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM ładną budę 
dla psa. Tel: 500-504-794

DREWNO do CO i gałę-
ziówkę sprzedam możliwy 
transport gratis. Tel: 782-
846-927 

SPRZEDAM silnik 7,5 kw 
960 obrotów oraz piłę 
motorową Makita, mało 
używana. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM dwa kaski jak 
nowe na motor lub skuter, 
czarne Tel: 601-638-877

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

SPRZEDAM fotelik samo-
chodowy 0-13 kg 80 zł, 
bujaczek 30 zł, krzesełko 
do karmienia  kółka 100 zł, 
łóżeczko drewniane 50 zł, 
tel. 505-567-034

SPRZEDAM łyżwy � guro-
we, 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, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od ręki, 
tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@
gmail.com

SPRZEDAM kurtkę nar-
ciarską, damską, rozm. L, 
kolor biały, czarne wstaw-
ki, stan idealny, cena: 350 
zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie obej-
ścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice 
Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

DOM wolno stojący w 
Wejherowie, działka 1202 
m2, cztery garaże, mu-
rowane, pilnie sprzedam 
lub zamienię na 2 pokoje 
z kuchnią za dopłatą, tel. 
501 549 579, tel. 58 672 
34 13

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

SPRZEDAM lub wynaj-
mę 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 
budowlaną, 600 m kw, 
Wejherowo, tel. 513-005-
898 

SPRZEDAM działkę 
budowlaną 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

KUPIĘ

KUPIE dom w stanie su-
rowym lub do remontu w 
Lęborku. Tel: 504-090-873

KUPIE nieużytki rolne, 
łąki, działki zakrzewione. 
Tel: 504-090-873

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana 
wynajęciem garażu w 
okolicach ul. Rejtana / 
osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 
665 117 489

ZAMIENIĘ

ZAMIENIĘ mieszkanie 
2 pokojowe na ulicy 
Czołg na parterze,czynsz 
190zł(lato), blisko bie-
dronka, zamienię na Dom 
do remontu, wykończe-
nia, dopłata. Tel: 504-090-
873

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, auto 
części, awaryjne otwiera-
nie drzwi, pomoc drogo-
wa. 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 

TELEFONY

SPRZEDAM telefon 
Nokia X1-01 z kartonem, 
papierami, słuchawki, 
nowy skórzany pokro-
wiec, ładowarka, cena 
65zł, Wejherowo. Tel: 730-

499-146

INNE

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – cie-
sielskie, tel. 697 753 504

OPAKOWANIA jednora-
zowe, tel. 501 175 330

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 
okolice, tel. 601 677 964

FOTOGRAF – śluby, tel. 
660 310 311

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia pozna 
sponsorów, również 
sex-telefon, Sopot. Tel: 
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Na ich czele stoi Marian 
Trocki, który, choć ma 65 lat, 
sam bierze udział w zawo-
dach. 
Weterani lekkoatletyki z Wej-
herowa i okolicznych miej-
scowości, rozsianych na 
terenie całego powiatu wejhe-
rowskiego, osiągają niemałe 
sukcesy. Zdobywają medale 
ogólnopolskich i europej-
skich imprez. Wzięli ostatnio 
udział w XXV Mistrzostwach 
Polski Weteranów w Lekkiej 
Atletyce, wcześniej na Mi-
strzostwach Europy rywalizo-
wali ze sportowcami z innych 
krajów.
XXV Mistrzostwa Polski 
Weteranów w Lekkiej Atle-
tyce odbyły się pod koniec 
czerwca. W rywalizacji 
wzięło udział łącznie 350 
osób. Patronat nad zawodami 
objęli Adama Korol – mini-
ster sportu i turystyki, Jerzy 
Skucha – prezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki 
oraz Maciej Hamankiewicz 
– prezes Naczelnej Izby Le-
karskiej.

Sukcesy weteranów
POWIAT | Spore sukcesy w rywalizacji lekkoatletycznej osiągają weterani z powiatu wejherowskiego. 
W czerwcu na Mistrzostwach Polski zdobyli aż 9 medali, w tym 5 złotych. 

W chodzie sportowym na dy-
stansie 3 kilometrów Grze-
gorz Grinholc z Rumi zdobył 
złoty medal w kategorii M-35. 
Piotr Żebrowski z Wejherowa 
(M-50) i Mirosław Łuniewski 
z Redy (M-55) również się-
gnęli po złoto. Marian Trocki 
z Wejherowa zajął trzecie 
miejsce w kategorii M-60.

W chodzie na 5 kilometrów 
złoto zdobył Grinholc, srebro 
Łuniewski, brąz Trocki. Na 
dystansie 1,5 kilometra Piotr 
Żebrowski zdobył srebrny 
medal. Na 800 metrów rów-
nież był drugi. Żebrowski 
wziął jeszcze udział w biegu 
długodystansowym i wygrał.
Nieco wcześniej, w lutym 
i marcu, sportowcy z powia-
tu wejherowskiego byli na 
X Halowych Mistrzostwach 
Europy Weteranów Lekkiej 
Atletyki oraz Halowych Mi-
strzostwach Polski Wetera-
nów. Obie imprezy odbyły się 
w Toruniu.
Na Mistrzostwach Europy 
weterani z powiatu wejherow-
skiego zdobyli pięć medali 
w chodzie na 3 i 5 kilome-
trów. Nagradzani byli Iwona 
i Grzegorz Grinholcowie oraz 
Mirosław Łuniewski. Marian 
Trocki, Janina Łuniewska 
oraz Piotr Żebrowski nie wy-
walczyli miejsc na podium. 
W Mistrzostwach Polski We-
teranów zawodnikom z po-
wiatu udało się zdobyć 3 złote 
i 2 srebrne krążki.
(P.S.)
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Wciąż nie wiadomo, któ-
rzy konkretnie nowi piłka-
rze, oprócz pozyskanego 
z Wikędu GOSRiT Luzino 
Jacka Wiconia, będę grali 
w wejherowskim Gryfi e. 
Drużyna potrzebuje wzmoc-
nień, aby móc walczyć 
o dobre miejsce w 2. lidze. 
Odeszło kilku zawodników: 
Cysewski, Miler, Pestilenz, 
Roppel, Wiśniewski. Nowi 
wciąż są testowani. W śro-
dę mieli okazję pokazać się 
z dobrej strony w wyjaz-
dowym starciu z Wikędem 
GOSRiT Luzino, w sobotę 
zagrają w Gdyni z 1-ligową 
Arką Gdynia.

O wejście do składu ekipy 
z Wejherowa starają się Ja-
kub Czapliński z Unii Swa-
rzędz, Paweł Czychowski 
z Lechii Gdańsk, Jakub Giec 
z Pogoni II Szczecin, Adrian 
Klimczak z Chemika Poli-
ce, Jacek Koza z Bystrzycy 
Kąty Wrocławskie, Michał 
Szubert, Przemysław Szur 
i Maciej Borski z Arki Gdynia, 
Filip Wichman z Odry Opole, 
Kamil Zieliński z Błękitnych 
Stargard Szczeciński, Łukasz 
Kwaśnik z GKS Przodkowo, 
Mohamed Doumbouya z Na-
barouh, oraz juniorzy – Piotr 
Młynarczykowski i Szymon 
Joachimiak. 

Trener Tomasz Kotwica po-
dziękował już kilku zawodni-

kom: Jakubowi Tobiaskiemu, 
Kamilowi Jastrzębskiemu, 
Michałowi Płókarzowi oraz 
Damianowi Kupiszowi. 
W Gryfi e zagra prawdopodob-
nie Filip Sosnowski z Kaszu-
bii Kościerzyna, lecz ofi cjalna 
decyzja – po niedzieli.

W sparingowym meczu 
z Wikędem GOSRiT Luzi-
no Gryf Wejherowo już do 
przerwy prowadził 3:0. Dwu-

krotnie trafi ł Paweł Czoska, 
trzeci gol był samobójczy. Po 
przerwie strzelali kolejno Pa-
weł Rutkowski (dla Wikędu), 
Michał Skwiercz (z rzutu kar-
nego), a także Adrian Mienik 
(dla Wikędu). Pojedynek za-
kończył się wynikiem 4:2.

Pierwszą bramkę Gryfi ci 
strzelili po prostopadłym po-
daniu Wicona do Czychow-
skiego. Ten drugi zgrał piłkę 

w tempo do wchodzącego 
w pole karne Rzepy, który 
idealnie wycofał do Czoski. 
Drugi gol wyglądał bardzo 
podobnie. Czychowski po-
nownie podał do Rzepy, ten 
do Czoski, po którego ude-
rzeniu piłka trafi ła w jednego 
z obrońców Wikędu i wpadła 
do bramki Prangi.

Trafi enie na 3:0 to już in-
dywidualny popis Pawła 

Czoski, który otrzymał poda-
nie na połowie przeciwnika, 
pobiegł z piłką w kierunku 
bramki i oddał strzał z ponad 
dwudziestu metrów, nie dając 
szans bramkarzowi.

Na początku drugiej odsło-
ny meczu do głosu najpierw 
doszli piłkarze Wikędu. Po 
rzucie rożnym, wykonanym 
przez Jakuba Tobiaskiego, 
bramkę głową zdobył Paweł 
Rutkowski. Kolejne trafi e-
nie zaliczyli wejherowianie. 
W polu karnym faulowany 
był Gwinejczyk Doumbo-
uya, a pewnym egzekutorem 
„jedenastki” został Michał 
Skwiercz.

Wynik ustalił luzinianin 
Adrian Mienik, który minął 
dwóch zawodników WKS-u, 
a następnie mocnym i pre-
cyzyjnym strzałem pokonał 
Ferrę.

W drużynie Wikędiu zagra-
ło kilku byłych zawodników 
Gryfa. Nie zabrakło też pił-
karzy mieszkających w Wej-
herowie. Byli to Maciej Pliń-
ski, Paweł Sobczyński, Błażej 
Miszka, Maciej Bank, Kry-
stian Opłatkowski, Michał 
Dąbrowski, Adrian Roppel, 
Dominik Składowski. Trene-
rem ekipy z Luzina niedawno 
został Wojciech Pięta, który 
w latach 2001-2003 był za-
wodnikiem żółto-czarnych.

Oprac. PS

Trener Gryfa jeszcze 
testuje piłkarzy
WEJHEROWO | Tomasz Kotwica, trener Gryfa Wejherowo, jeszcze nie zdecydował, którzy zawodnicy 
zasilą szeregi jego zespołu w rozgrywkach 2 ligi. Ostateczne decyzje zostaną podjęte, w porozumieniu 
z władzami Gryfa, najprawdopodobniej w poniedziałek.

Gryf: P. Czoska (2), samo-
bójcza, M. Skwiercz (k.); 
Wikęd: P. Rutkowski, A. 
Mienik

Gryf Wejherowo: 
• I połowa: 
Wichman – Czapliński, 
Kostuch, Szur, Klimczak 
– Rzepa, Wicon, Osłow-
ski, Giec – Czoska, Czy-
chowski; 
• II połowa
Ferra – Borski, Kowal-
ski, Skwiercz, Gicewicz – 
Kwaśnik, Kołc, Sosnowski, 
Zieliński – Doumbouya, 
Szubert.

GRYF 
WEJHEROWO 
– WIKĘD/GOSRIT 
LUZINO 4:2 (3:0)

• 11 lipca, sobota, 
z Arką Gdynia
• 18 lipca, sobota, 
z Chojniczanką Chojnice
• 22 lipca, środa, 
z Bytovią Bytów
• 25 lipca, sobota, 
z Pogonią Lębork

SPARINGI GRYFA WEJHEROWO 
PRZED STARTEM ROZGRYWEK 2. LIGI:

fo
t. 

PS

fo
t. 

PS

fo
t. 

PS



16 www.gwe24.pl/SPORT

KALeNDArIUM FUTBOLOWE
Sezon „ogórkowy” w me-
diach trwa, choć w tym 
roku w mniejszym natę-
żeniu. W około Grecja, to-
urnee poseł Szydło i pre-
mier Kopacz tak, że ludzie 
nie zauważają „ogórków” 
na łamach prasy, radia, 
telewizji i Internetu. Czy 
wiecie, że w naszej naro-
dowej reprezentacji fut-
bolowej nigdy nie grał za-
wodnik o nazwi- sku 
Ogórek? 
Pra-

wie nieprawdopodobne, 
ale jednak. Dziś miałem 
kontynuować poszukiwa-
nia  sprzed tygodnia re-
prezentantów o imionach 
Piotr lub Paweł, zatem 
do roboty. Pomocnik Pa-
weł Janik z Polonii Bytom 
zagrał jeden raz w 1970 
roku. Obrońca Piotr Jegor 
zagrał dwadzieścia razy 
i wszystko to były mecze 
towarzyskie. Debiutował 

jako zawodnik Górni-
ka Zabrze 20 lutego 

1989 roku w San 
Jose. Polska po-

konała wów-
czas Kostary-
kę 4:2. Za-
kończył ka-
rierę repre-
zentacyjną 
26 lute-
go 1997 
roku w Go-

ianie. Znów 
wynik 4:2, 

ale tym ra-
zem dla Brazy-

lii. Paweł Kaczo-

rowski zagrał czternaście 
razy. Był w tym czasie za-
wodnikiem Lecha Poznań, 
Polonii Warszawa i Le-
gii. Strzelił nawet bram-
kę w meczu eliminacyj-
nym do ME w 2004 roku 
z San Marino. Teraz słów 
kilka o zawodniku zna-
nym troszkę szerzej, czy-
li o napastniku Pawle Kry-
szałowiczu z Amici Wron-
ki i Eintrachtu Frank-
furt. Zagrał trzydzieści 
trzy razy i strzelił dziesięć 
goli. Grał na MŚ w Ko-
rei i Japonii w 2002 roku 
i strzelił tam nawet bram-
kę w jedynym wówczas 
wygranym meczu z USA 
(3:1). Pomocnik Piotr Ku-
klis z Widzewa dostąpił 
zaszczytu zagrania w re-
prezentacyjnym stroju 
dwukrotnie. Paweł Lubi-
na urodził się 22 grudnia 
1896 roku w Katowicach. 
Był pomocnikiem Pogo-
ni Katowice. Zagrał w wy-
granym 2:0 meczu z Esto-
nią w 1926 roku i w zre-

misowanym 3:3 meczu 
z Rumunią w 1927 roku. 
Obrońca Wisły Płock Pa-
weł Magdoń zagrał jeden 
raz w 2006 roku w wygra-
nym towarzyskim meczu 
ze Zjednoczonymi Emi-
ratami Arabskimi.  Piotr 
Madejski z Górnika Za-
brze zagrał w reprezenta-
cji tylko osiem minut, ale 
do historii przeszedł i za-
wsze może sobie to wpi-
sać do CV. Bramkarz Piotr 
Mowlik, niezbyt wyso-
kiego wzrostu (tylko 178 
cm), ale niesłychany ta-
lent. Grał w czasach Jana 
Tomaszewskiego i dla-
tego nie zagrzał między 
słupkami w reprezentacji 
zbyt wielu minut. Jednak 
mimo to udało mu się za-
grać aż dwadzieścia jeden 
razy od 21 października 
1974 roku (Polska – Ka-
nada 2:0) do 18 listopada 
1981 roku (Polska – Hisz-
pania 2:3). We wszyst-
kich meczach wpuścił 16 
bramek, co daje średnią 

0,76 na mecz. Był w tym 
czasie zawodnikiem Legii 
i Lecha. Kolejny zawod-
nik o imieniu Piotr nazy-
wa się Nowak. Nowaków 
zagrało w reprezenta-
cji sześciu, co biorąc pod 
uwagę popularność tego 
nazwiska w naszym kra-
ju, bardzo mało. Piotr był 
tym z Nowaków, który za-
grał najwięcej meczów, 
bo dziewiętnaście. W la-
tach 2007-2009 był tre-
nerem reprezentacji USA 
do lat 23 i asystentem se-
lekcjonera drużyny naro-
dowej Stanów Zjednoczo-
nych. Miał duże aspiracje 
aby objąć pierwszą repre-
zentację Polski, niestety 
przegrał zarówno ze Smu-
dą jak i z Fornalikiem. Od 
15 listopada 2013 roku 
w kadrze narodowej jest 
Paweł Olkowski  (Górnik 
Zabrze i FC Koln). Obroń-
ca Polonii Bytom Paweł 
Orzechowski zagrał cztery 
razy w latach 1964-1966. 
Piotr Piechniak, zawodnik 

Dyskoboli Grodzisk Wiel-
kopolski wystąpił trzy razy 
a Piotr Polczak z Craco-
vii pięć. Słynny w Pozna-
niu i nie tylko Piotr Reiss 
zagrał raptem cztery razy. 
To dziwne, gdyż ten wiel-
ki talent nigdy nie obja-
wił się meczach repre-
zentacji. Raz zagrał jako 
zawodnik Lecha (1998), 
dwa jako zawodnik Herty 
Berlin (1999-20000 i raz 
będąc zawodnikiem MSV 
Duisburg. Koniec jego ka-
riery piłkarskiej w Lechu 
zbiegł się z wyciąganiem 
na wierzch spraw korup-
cyjnych w polskim fut-
bolu. Reiss też okazał się 
winnym i nawet został 
ukarany. To nie koniec 

o Piotrach 
i Pawłach. 
Do zoba-
czenia za 
tydzień.

Zbigniew 
Chuchała

archiwalne kalendarium czytaj na
www.gwe24.pl

Do turnieju zgłosiło się 
40 zawodników z Rumi, 
Wejherowa, Gdańska, 
Sopotu, Gdyni, Lę-
borka, Iławy, Słupska, 
Tczewa  i  Kaliningra-
du. Dla organizatorów 
było to duże wyzwanie, 
bowiem musieli zmie-
rzyć się z zaplanowa-
niem i rozegraniem 39 
meczów w ciągu zaled-
wie dwóch dni. 
W Rumi wystartowała 
czołówka zawodników 
Grand Prix Wybrzeża, 
z jej liderem Jarosła-
wem Dejnarowiczem. 
Już w pierwszej run-
dzie  niespodziewa-
nie  wyeliminowany 
został  rozstawiony 
z nr 5 Dariusz Gajew-
ski z Tczewa. Zawod-
nicy z Rumi w tej run-
dzie pokonali swoich 
przeciwników. M.in. 
Magda Stencel, która  
przyjechała ze Stanów 
Zjednoczonych, wy-
grała po zaciętej walce 
z Rafałem Trojanem 
z Redy 6/2 , 4/6 , 10/8, 

zaś Michał Wilamowski 
- ubiegłoroczny Mistrz 
Rumi, pokonał bardzo wy-
magającego zawodnika 
Marcina Kasicę z Gdańska  

6/7 , 6/2 , 6/2. W ćwierć-
fi nale Michał Wilamowski 
przegrał po bardzo dobrym 
pojedynku z rozstawionym 
z nr 2 Robertem Marszał-

kiem z Gdańska.
Podczas meczów ćwierćfi -
nałowych rozstawiony z nr 
1 Jarosław Dejnarowicz 
z Gdańska po zwycięstwie 

w  III rundzie nad Marcinem 
Karczewskiem, w półfi na-
le  pokonał rozstawionego  
z nr 4 zawodnika Damiana 
Dąbrowskiego z Wejhero-

wa  (sześciokrotne-
go mistrza Rumi). 
W drugim półfi nale 
Robert Marszałek  
wygrał z  Maciejem 
Pałubickim z Gdań-
ska.
W wielkim fi nale 
spotkali się dwaj 
najwyżej rozstawie-
ni zawodnicy, Jaro-
sław Dejnarowicz 
i Robert Marszałek. 
Mecz stał na bardzo 
wysokim poziomie. 
Pierwszego seta 
wygrał J. Dejnaro-
wicz 6/4, drugiego 
R. Marszałek 6/3, 
zaś w trzecim secie 
J. Dejnarowicz nie-
podzielnie panował 
na korcie, zwycię-
żając ostatecznie 
6/0. Tym samym po 
raz pierwszy zdobył 
tytuł Mistrza Rumi 
za rok 2015.
Puchary i nagrody 
wręczył fi nalistom 
burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny.

Tenisowe święto
RUMIA | XXXIII Otwarte Mistrzostwa Amatorów w Tenisie Ziemnym 2015 rozegrano w Rumi. Wygrał Jarosław Dejnarowicz. 
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Od lewej: Michał Pasieczny, 

burmistrz Rumi 
i Jarosław Dejnarowicz


