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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

INWESTYCJE | 

Wreszcie 
mniej korków!

str. 3

Wreszcie – po 
wielu latach wy-
czekiwania - po-
łączenie drogowe 
pomiędzy Rumią 
a Redą zostało 
ukończone. Al-
ternatywna dla 
krajowej „szóstki” 
trasa zmniejszy 
korki na głównej 
drodze i ułatwi 
kierowcom prze-
jazd pomiędzy 
dwoma miastami. 
Dziś ( w piątek) 
odbędzie sie uro-
czyste oddanie 
tej nowej, nie-
zwykle ważnej nie 
tylko dla miesz-
kańców powiatu 
wejherowskiego, 
drogi.

Podziel się 
krwią

str. 9 str. 10

Koszykarskie 
show Gortata
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Jakub W. 

Wszyscy o JOW-ach, to 
czemu nie ja? Oczywi-

ście nie będę zabierał 
głosu w sprawie, czy 

pan pieśniarz „ro-
cocowy” Kukiz 

zdradził ruch 
JOW-ów, czy 
nie? Komplet-
nie mnie to 

nie interesuje. Zaj-
mę się za to krótką analizą, 
co dały jednomandatowe 

okręgi wyborcze 
w samorządach lo-
kalnych? Jesienią 
ubiegłego roku, 
decyzją Sejmu 

odbyły się wybory w okrę-
gach jednomandatowych 
do wszystkich gmin, poza 
miastami które jednocześnie 
są powiatami. Po raz pierw-
szy wybory w takim trybie 
miały miejsce w gminach 
powyżej dwudziestu tysię-
cy mieszkańców. Zatem 
doświadczenie z JOW-ami 
w III RP mamy od pierw-
szych wyborów w 1990 roku 
tyle, że w gminach do dwu-
dziestu tysięcy ludności. 
Nikt już dziś nie chce o tym 
pamiętać i wygłaszane są 
nieprawdopodobne mądro-
ści w tym temacie. Zatem 

uporządkujmy. W małych 
gminach wybory jednoman-
datowe od dawna, do Senatu 
od niedawna, a w dużych 
gminach od 2014 roku. 
Doświadczenie w tym go-
rącym obecnie temacie jest 
olbrzymie. Popatrzmy tylko 
na nasze Wejherowo. Gdy 
przyjrzymy się kto został 
wybrany, to faktycznie mu-
simy przyznać, że niewiel-
kie „trzęsienie ziemi” miało 
miejsce. Dziewięciu nowych 
radnych w dwudziesto jedno 
osobowej Radzie Miasta, 
czyli prawie 43%. To pierw-
szy sukces. Drugi jest taki, 
że radni poczuli się zwią-
zani ze swymi okręgami, 
a co za tym idzie ze swoimi 
wyborcami. Wiedzą także, 
że nikt ich nie wybierze, je-
śli dadzą „plamę” przez te 
cztery lata. Walczą zatem 
i to bez względu na to, czy 
są od prezia czy od innego 
„szefa”.  Niech sobie nikt 
nie myśli, że każdy ciągnie 
przysłowiową kołdrę z forsą 
tylko w swoją stronę. Już po 

paru miesiącach nasi wy-
brańcy zrozumieli, że tego 
typu działanie prowadziłoby 
w ślepy zaułek. Zatem in-
teres miasta jest nadrzędny, 
ale z punktu widzenia lokal-
nej społeczności. To bardzo 
trudne, ale jak już od dawna 
było widać w gminach wiej-
skich, możliwe do realizacji. 
Powstają czasowe koalicje 
do załatwienia ważnych 
spraw. Partie i inne „partie” 
zeszły na margines. Liczy 
się człowiek. Nareszcie. 
Gdy obserwuję działania 
Rady Mista w VII kadencji 
to oczom nie wierzę. Oka-
zuje się, że można działać 
inaczej. Czyli jednak JOW
-y zadziałały. Krąży zarzut, 
że okręgi jednomandatowe 
„betonują” scenę politycz-
ną. Potwierdzam. W Wejhe-
rowie wybrano dziewięciu 
mądrali z Wolę Wejherowo, 
dziewięciu z PO, dwóch 
z PIS-u i jednego z Wejhe-
rowskiego Ruchu Sąsiedz-
kiego. Tyle, że to komplet-
nie nie przeszkadza radnym, 

aby częściej niż dotychczas 
działać wspólnie. Czy jed-
nak JOW-y w wyborach 
do Sejmu zdadzą egzamin? 
Moim zdaniem tylko w wa-
riancie niemieckim. Część 
posłów wybieralibyśmy 
w okręgach jednomandato-
wych a resztę w wyborach 
proporcjonalnych po to, 
aby weszli do parlamentu 
liderzy partyjni. Za efekty 
nie ręczę bo… ”A to Polska 
właśnie” – Poeta w akcie III, 
scenie XVI WESELA Stani-
sława Wyspiańskiego. Nic 
u nas nie jest do przewidze-
nia. Nawet JOW-y mogą się 
okazać katastrofą lub równie 
dobrze sukcesem. Życzę do-
brych wakacji. Sam znikam 
z cokołu i zaszyję się gdzieś 
daleko stąd. Na szczęście 
z Internetem coraz lepiej, 
więc zapewne uda mi się coś 
napisać od czasu do czasu.

Okręgi jednomandatoweJakub W. 

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

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

znak Jest, czy Go nie ma?
Co w takiej sytuacji mają zrobić kierowcy ciężarówek? Na ul. Gdańskiej (bo tam zostało 
zrobione zdjęcie) wolno wjechać samochodem o masie powyżej 6 ton, czy nie? A może 
to był znak zakazu ruchu, na którym ktoś dla zabawy domalował 6t? Pytań jest mnó-
stwo, ale z pewnością nie tak powinno wyglądać oznakowanie ulic.  
      Adrian, mieszkaniec Wejherowa

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl
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Droga wreszcie otwarta
INWESTYCJE | Na ten moment czekali od lat mieszkańcy ne tylko powiatu wejherowskiego, ale też Trójmiasta oraz turyści. Nowa droga 
połączyła Redę z Rumią. 

O budowie drogi mówiło sie 
od wielu lat i od wielu lat 
walczyły o nią władze samo-
rządowe. Ulica Kosynierów 
miała połączyć Rumie z Redą 
już dawno, gdy na granicy 
dwóch miasta budowane było 
Centrum Handlowe Auchan. 
Mówiono wówczas, że to wła-
śnie Auchan miało zbudować 
alternatywne dla krajowej 
„szóstki” połączenie. Wów-
czas jednak tak sie nie stało 
i droga przez wiele lat koń-
czyła się zaraz za obiektem 
handlowym, nie dochodząc do 
Redy, lecz urywając się po 
prostu w polu. 

Władze samorządowe wie-
lokrotnie próbowały dopro-
wadzić do tego, aby droga 
w końcu powstała. Na prze-
szkodzie stawały jednak kwe-
stie formalne, polityczne oraz 
– oczywiście – fi nansowe. 
Wreszcie inwestycję udało się 
zakończyć. Od niedawna kie-
rowcy mogą korzystać z no-
wej trasy, a dziś (w piatek) 
droga zostanie już ofi cjalnie 
oddana do 
użytku.

krzysztof 
KRZEMIŃSKI, 
burmistrz Redy:

Sprawa tej dro-
gi ciągnie się od 
lipca 2007, wtedy 
powstał plan za-
gospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta, 
przez który droga miała przebie-
gać. Wówczas zawarliśmy umowę 
z właścicielem Auchan i to oni mie-
li droge wybudować. Tymczasem 
obiekt został otwarty, dostał pozwo-
lenie na użytkowanie i właściciel 
stracił zainteresowanie drogą. Nie 
zbudował jej, zasłaniając się tym, 
że jest to droga wewnętrzna (po-

wołując się na plan zagospodaro-
wania). Podejmowaliśmy rozmaite 
starania, ale z Rumią i Auchan nie 
mogliśmy dojść do porozumienia. 
W końcu w 2014 r. spisaliśmy trój-
stronną umowę władz samorządo-
wych Redy, Rumi i władz Auchan 
- Reda zobowiązała się do realizacji 
inwestycji, zaś Auchan do zapłace-
nia 7,4 mln zł brutto. To umozliwiło 
rozpoczęcie postępowania oraz bu-
dowy. 
To połączenie komunikacyjne jest 
by-passem w stosunku do DK6, 
która jest bardzo zatłoczona, szcze-
gólnie na odcinku pomiędzy Redą 
a Rumią. Otwarcie drogi jest uwień-
czeniem 7 lat zabiegów i starań, dla 
nas jest to nowe otwarcie miasta. 

uwieŃczenie 7 Lat staraŃ bĘdĄ daLsze 
usprawnienia rucHu

MICHAŁ 
Pasieczny, 
burmistrz 
Rumi:

Jest to już 
trzecia nitka 
(po Drodze 
Krajowej nr 

6 oraz połączeniem ulic Le-
śna-Cegielniana – przyp. Red.) 
łącząca Rumię z Redą. Jest to 
jednocześnie skrót dla miesz-
kańców Rumi, którym mają 
możliwość dotarcia na Półwy-
sep. Nowa droga jest otwarta 
od niedawna, ale już zaobser-
wowaliśmy, że ruch w mieście 

się zwiększył. Dlatego podję-
liśmy działania w celu jeszcze 
większego jego udrożnienia: 
powstała koncepcja rionda Po-
morska-Gdańska, koncepcja 
ronda Jana Pawła II (będzie 
w nie wpięta droga wojewódz-
ka, czyli ul. I Dywizji Wojska 
Polskiego) oraz przebudowany 
został odcinek ul. 1000-lecia 
pomiędzy Żwirki i Wigury 
a Kosynietrów, co tez odciąża 
ciąg z Gdyni do Redy poprzez 
Rumię. 
Bardzo sioę cieszymy że po tylu 
latach oczekiwania ta niezmier-
nie ważna inwestycja drogowa 
dobiegła końca. 

uwieŃczenie 7 Lat staraŃ

przeglądaj, 
     czytaj, 
  komentuj

gwe24.pl
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FELIETON | Nie jest nowy, 
bo w każdej epoce byli lu-
dzie prześladowani i repre-
sjonowani za poglądy lub 
wyznawaną wiarę, którzy 
w trosce o swoje i swojej 
rodziny bezpieczeństwo, 
a nawet życie, zmuszeni 
byli uciekać z rodzinnego 
kraju. Dotyczyło to także 
Polaków.

Wspominam o Polakach nie 
bez kozery. W zasadzie każ-
de pokolenie, na przestrzeni 
całej naszej trudnej historii, 
doświadczyło uchodźctwa, 
rzecz jasna w różnym zakre-
sie. Ci, którzy musieli z kraju 
uciekać, znajdowali schronie-
nie tam, gdzie mogli poczuć 
się bezpiecznie. Nieraz było 
to za miedzą, innym razem za 
oceanem. I mimo iż będąc na 
obczyźnie, nadal czuli się Po-
lakami, a wielu po latach spę-
dzonych na przymusowej emi-
gracji wracało do Ojczyzny, to 
ucieczkom zawsze towarzy-
szyło zrozumiałe cierpienie 
i poczucie wielkiej krzywdy. 

Tym bardziej powinniśmy być 
na ten bolesny problem uwraż-
liwieni. Niestety tak nie jest. 
Niedawno kraje członkowskie 
UE uzgodniły, że na zasadzie 
solidarności, w ramach szero-
ko zakrojonej, humanitarnej 
akcji pomocowej, będą przyj-
mować na swoje terytoria 
uchodźców z państw dotknię-
tych działaniami wojennymi. 
Zwracam uwagę, że nie chodzi 
tu o emigrantów zarobkowych. 
Ich sytuacja jest zupełnie 
inna, niż np. chrześcijan zabi-
janych z premedytacją przez 
bojówki fundamentalistów 
islamskich w państwach arab-
skich. Chodzi o przyjęcie ok. 
60 tys. uchodźców, z tego 40 
tys. z istniejących już obozów 
na terenie Włoch i Grecji i 20 
tys. z miejsc, gdzie wciąż są 
oni zagrożeni. Polska wstępnie 
zgodziła się przyjąć do siebie 
w ciągu najbliższych dwóch 
lat ok. 2 tys. uchodźców z ob-
jętych wojną domową Syrii 
i Erytrei. Mają to być głównie 
chrześcijanie. Żadne z państw 
unijnych z tego programu się 
nie wyłamało. Dla przykładu 
podam, że Niemcy zgodziły się 
przyjąć 11,1 tys. uchodźców, 
Francja 8,1, a dużo mniejsze 
od Polski, bo zaledwie 10,5 
mln. Czechy 1,5 tys. Mimo iż 
ostateczna decyzja polskich 
władz w tej sprawie ma zapaść 
pod koniec lipca już pojawi-
ły się głosy, że to kardynalny 
błąd, który znacząco pogorszy 

bezpieczeństwo naszego pań-
stwa. Przywoływane są przy 
tej okazji opinie o całkowitym 
fiasku polityki „multikulti”, 
czyli polityki współistnienia 
ludzi różnych kultur i religii, 
realizowanej w wielu krajach 
europejskich, o zagrożeniach 
wynikających z przenikania 
pod płaszczykiem uchodźców 
na nowe tereny fundamentali-
stów islamskich. Nasze mini-
sterstwo spraw wewnętrznych 
uspakaja, że zdiagnozowało 
już potencjalne zagrożenia i że 
wszystko będzie pod należy-
tą kontrolą, a sprawa bezpie-
czeństwa państwa jest dla nas 
kluczowa. Uchodźcy, którzy 
zdecydują się przyjechać do 
Polski (nie będzie przymusu, 
każdy będzie dobrowolnie 
decydował o tym, który kraj 
wybierze) zostaną umieszcze-
ni o ośrodkach zarządzanych 
przez Urząd ds. Cudzoziem-
ców i objęci specjalnym, przy-
gotowanym już programem 
integracyjnym. Obejmuje on 
m.in. naukę języka polskiego, 
zajęcia edukacyjne oraz kur-
sy adaptacyjne. Cały program 
finansowany jest ze środków 
unijnych, a nad jego realizacją 
czuwać ma specjalny zespół 
ministerialny. 

Łącznie na prace remontowe 
w placówkach oświatowych 
powiat wejherowski przezna-
czył prawie 4,5 mln zł. Prace 
zaplanowano w dziewięciu 
placówkach powiatowych. 
Większość ma się zakończyć 
jeszcze przed 1 września.
Największy zakres prac prze-
widziano w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Wejherowie.  Koszt prac bu-
dowlanych sięgnie tutaj ponad 
2,5 mln zł, z czego ponad 2 
mln zł  kosztować będzie sto-
larka okienna i instalacja CO. 
Pieniądze na termomoder-
nizację placówka otrzymała 
w ramach dofinansowania ze 
środków norweskich.
Do tej pory wymieniono prawie 
60 procent stolarki okiennej, 
trwają prace przy moderniza-
cji instalacji CO i ściągany jest 
stary parkiet. Ponadto szkoła 

zyska nową szatnię wraz z wy-
posażeniem i parking od strony 
ulicy. W szkole zostanie także 
przeprowadzona termomoder-
nizacja ścian piwnic i studzie-
nek retencyjnych.
- Wiele prac jest wykonywa-
nych jednocześnie na różnych 
płaszczyznach - tłumaczy Kry-
styna Grubba Dyrektor ZSP nr 
2 w Wejherowie. - To kosztow-
ny remont, ponieważ budynek 
pochodzi z 1904 r. Wszelkie 
prace muszą być więc uzgad-
niane z konserwatorem zabyt-
ków. Dzięki nowej instalacji 
CO będziemy mogli ustawiać 
w każdym z pomieszczeń od-
powiedni poziom temperatury 
w zależności od potrzeb.
W Powiatowym Zespole Szkół 
Policealnych wymieniona zo-
stanie instalacja elektryczna 
i instalacja CO. W Zespole 
Szkół Ponadimnazjalnych nr 
1 zostaną utwardzone ciągi 
piesze i miejsca postojowe. 
Placówka zyska również au-
tomatyczne nawodnienie po-
wierzchni terenu. W Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 zostaną przeprowadzone 
prace naprawcze po awarii ka-
nalizacji oraz remontowe 6 sal 
lekcyjnych, toalet i pracowni 
gastronomicznej. Natomiast 
podopieczni Powiatowego Ze-
społu Kształcenia Specjalnego 
będą mogli korzystać z no-
wych warsztatów szkolnych.
Dziewięć odświeżonych sal, 
wyremontowane toalety oraz 
zmodernizowana instalacja 
wodociągowa i przeciwpoża-
rowa od nowego roku szkolne-
go będzie czekać na uczniów 
uczących się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Rumi.
W pozostałych placówkach 
prowadzone są bieżące prace 
remontowe. 
Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie zyska zaś nową 
siedzibę modelarni Okrętowej 
„Bliza” oraz sekcji Radio-
jachtingu „Bliza” Balexmetal. 
Otwarcie  zaplanowano na po-
czątek października.

4,5 mln zł na remonty
POWIAT | Wymiana okien, malowanie sal, układanie parkietu czy modernizacja instalacji 
elektrycznej - prace remontowe w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach 
szkolno-wychowawczych ruszyły.

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

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

Problem uchodźców
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PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA OGŁASZA
PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

Lp. Numer ewiden-
cyjny i obręb

Powierzch-
nia

Numer księgi 
wieczystej

Cena 
wywoławcza

Wadium Termin wpłacania
wadium

Data przetargu

1 22/6, obr. 12 767 m2 GD1W/00006646/9 117 500,00 zł 11 750,00 zł 12 sierpnia 2015 r. 19 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00
2 22/8, obr. 12 767 m2 GD1W/00006646/9 117 500,00 zł 11 750,00 zł 12 sierpnia 2015 r. 19 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00
3 22/10, obr. 12 978 m2 GD1W/00006646/9 145 700,00 zł 14 570,00 zł 12 sierpnia 2015 r. 19 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00
4 22/7, obr. 12 767 m2 GD1W/00006646/9 115 800,00 zł 11 580,00 zł 12 sierpnia 2015 r. 19 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00
5 22/9, obr. 12 767 m2 GD1W/00006646/9 115 800,00 zł 11 580,00 zł 12 sierpnia 2015 r. 19 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:

Opis: nieruchomości położone w północno – wschodniej części miasta, działki foremne, w kształcie zbliżonym do kwadratu, tereny niezabudowane, nieogrodzone, po-
rośnięte trawą; na przedmiotowych działkach oraz na dojazdowych drogach wewnętrznych mogą występować pojedyncze krzewy.
Dostęp do drogi publicznej: pośredni – ww. nieruchomości zostaną sprzedane wraz z udziałem w dojazdowych drogach wewnętrznych, który został już wliczony 
w cenę wywoławczą: dz. nr 22/6, 22/8 i 22/10 zostaną sprzedane wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 
545 m2, dz. nr 22/7 i 22/9 zostaną sprzedane wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2.
Przeznaczenie: przedmiotowe działki położone są na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr 
IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta Wejherowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującego obszar 
miasta Wejherowa z wyłączeniem obszarów, dla których Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie miejscowym (tekst 
jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 31.11.2012 r., poz. 4569 z późn. zm.), w jednostce terytorialnej T5, gdzie dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.
Uzbrojenie: w ulicy Gryfa Pomorskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna, ciepłownicza i kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywcy udziału w dz. nr 22/4 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wynikające z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 
z dn. 02.04.2012 r., zawartej z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.; nabywcy udziału w dz. nr 22/5 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wynikające 
z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 z dn. 02.04.2012 r., zawartej z Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Umowy nr WGNiU.6853.2.9.2012 z dn. 07.05.2012 r. oraz Umo-
wy nr WGNiU.6853.2.28.2012 z dn. 09.07.2012 r., zawartej z ENERGA – OPERATOR S.A.,
w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nabywcy ustanowią lub zobowiążą się ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz każdocze-
snych właścicieli dz. nr 22/12, obr. 12 polegającą na prawie korzystania z dz. nr 22/4, obr. 12 i 22/5, obr. 12 (drogi wewnętrzne), w celu budowy i eksploatacji kolektora 
kanalizacji deszczowej.

Przetargi odbędą się ww. terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w ni-
niejszym ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz ko-
nieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawar-
cia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym 
terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.
 Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nierucho-
mości. Dnia 7 sierpnia 2015 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.
Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 
Marca 195, p. 204, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu.
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Podsumowano działalność  LPI 
FE za ostatnie pół roku. W okre-
sie od 1 stycznia do 30 czerwca 
2015 r. w ramach przedmioto-
wego projektu LPI:
• udzielono 1733 konsultacji 
w tym: 918 konsultacji telefo-
nicznych, 682 konsultacji bez-
pośrednich i 133 konsultacji 
mailowych
• przeprowadzono 24 Mobilne 
Punkty Informacyjne
• skonsultowano 47 wniosków 
na etapie ich przygotowania 
(głównie dotacje do PUP)
• zorganizowano 17 spotkań in-
formacyjnych w czasie, których 
uczestniczyło łącznie 439 osób.
• Razem liczba mieszkańców 
w powiatu wejherowskiego, 

puckiego czy kartuskiego (to jest 
obszar naszego działania ok. 415 
000 mieszkańców), która w róż-
nej formie skorzystała z naszych 
usług to 2200 osoby – informuje 
Arkadiusz Szczygieł, Naczelnik 
Wydziału Rozwoju i Progra-
mów Europejskich w Starostwie 
Powiatowym w Wejherowie.
Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich jest koordynowa-
ny przez Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju.
- Zachęcamy również do po-
dzielenia się Państwa opiniami 
dotyczącymi funkcjonowania 
Sieci poprzez wysłanie maila 
na adres monitoringpunktow@
mir.gov.pl – dodaje Arkadiusz 
Szczygieł. 

Już w styczniu burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny podjął decy-
zję o ograniczeniu używania 
przez strażników miejskich 
fotoradaru. 

- Straż Miejska to formacja, 
która nie została powołana 
do walki z kierowcami, tyl-
ko do służby powodującej 
realny wzrost bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców 
- wyjaśnia Michał Pasieczny, 
burmistrz miasta. - W konse-
kwencji mojej decyzji, którą 
poparła Rada Miasta, trzech 
kolejnych strażników będzie 
mogło podejmować działania 
poprawiające bezpieczeństwo 
mieszkańców Rumi w dziel-
nicach, a nie obrabiać doku-
mentację związaną z obsługą 
fotoradaru. 

Tą decyzją burmistrz wy-
przedził rozwiązanie prawne 
zaproponowane przez rząd, 
które weszło w życie 1 lipca 
br., a zgodnie z którymi straże 
gminne i miejskie zaprzesta-
ją korzystania z przenośnych 
fotoradarów w ogóle. Komen-
dant rumskiej Straży Miejskiej 
Roman Świrski podkreśla, iż 
stacjonarne fotoradary będą 
przede wszystkim wykorzy-
stywany prewencyjnie - tam 
gdzie w sposób rzeczywisty 
można poprawić bezpieczeń-
stwo. Wzrost liczby patroli 
Straży Miejskiej na rumskich 
ulicach stał się więc faktem. 

Zakup monitorów, odbierają-
cych sygnału miejskiego mo-

nitoringu sprawi natomiast, że 
oprócz Policji, to także Straż 
Miejska będzie obserwowała 
najbardziej zagrożone rejony 
miasta i w razie konieczności 
podejmowała natychmiastowe 
działania. 

Jak podkreśla Krzysztof Woź-
niak, przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Rady Miej-
skiej Rumi, władze miasta 
i radni starają się reagować na 
potrzeby mieszkańców. 

- Potrzeba szerszego wykorzy-
stania miejskiego monitoringu 
była jednym z takich sygna-
łów – tłumaczy radny Woź-
niak. - Na wniosek rowerzy-
stów monitoring na rumskim 
dworcu objął także stojaki na 
rowery. Taka współpraca przy-
nosi obopólne korzyści, a naj-
ważniejszą z nich jest poprawa 
bezpieczeństwa w Rumi.

W ubiegłym miesiącu Straż 
Miejska w Rumi otrzymała 
także nowe narzędzie - pa-
ralizatory “TASER XP–26”. 
To specyficzna broń, która 
jest w stanie wystrzeliwać 
elektrody na odległość nawet 
do 7 m. Ładunek elektryczny 
o wysokim napięciu (i ni-
skim natężeniu) wywołuje 
u agresywnego napastnika 
chwilowy bezwład mięśni, 
pozwalając tym samym na 
odpowiednią reakcję funk-
cjonariuszom. Paralizatory  
będą używane jedynie w sy-
tuacjach najbardziej agre-
sywnych, które bezpośrednio 
mogłyby zagrażać zdrowiu 
i życiu mieszkańców.

To nie jedynie działania, ma-
jące na celu poprawę bez-
pieczeństwa rumian. Istotną 
rolę, w procesie poszukiwa-
nia nowych rozwiązań, pełni 

w Rumi dialog społeczny.  

- Reagujemy na bieżąco na 
otaczającą nas rzeczywistość, 
staramy się inwestować w lu-
dzi i sprzęt – podsumowuje 
burmistrz Pasieczny. - Spo-
tykamy się z mieszkańcami, 
rozmawiamy z nimi na temat 
sposobów poprawy bezpie-
czeństwa w mieście.

Inwestują w bezpieczeństwo
RUMIA | Ograniczenie pracy z fotoradarem, możliwość wykorzystania monitoringu miej-
skiego czy zakup paralizatorów to tylko niektóre z wdrożonych przez Rumię rozwiązań, mają-
cych umożliwić skuteczniejsze działanie Straży Miejskiej. 

2,2 tys. osób skorzystało z porad
POWIAT | Konsultacje, porady i spotkania to usługi świadczone przez Lokalny Punkt Infor-
macyjny Funduszy Europejskich (LPI FE) w Wejherowie. Skorzystało z nich już 2,2 tys. osób. 

Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 7:30-17:30, wtorek-piątek: 7:30-15:30

LokaLny Punkt informacyJny 
funduszy euroPeJskich w weJherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. 58 572 94 52, fax. 58 572 94 54
e-mail: lpi@powiatwejherowski.pl, 
punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

Kalwaria Wejherowska, 
Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie, 
wieża widokowa w Gnie-
winie, latarnia Stilo czy 
legendarne pojazdy woj-
skowe w Dąbrówce. To 
tylko niektóre atrakcje 
turystyczne powiatu wej-
herowskiego. Właśnie uka-
zała się specjalna gazeta 
promująca najciekawsze 
miejsca w powiecie, przy-
gotowana specjalnie z my-
ślą o turystach odwiedza-
jących teren Północnych 
Kaszub.

Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie i Urząd Miej-
ski w Wejherowie wydały 
wspólnie  gazetę skierowa-
ną do turystów, którzy chcą 
poznać ciekawe miejsca lub 
uczestniczyć w interesują-
cych wydarzeniach powiatu.

– Z myślą 
o turystach 
odwiedzają-
cych powiat 
wejherowski 
w okresie 
wakacyjnym, 
ale również 

dla naszych mieszkańców 
przygotowaliśmy z Expres-
sem Powiatu Wejherow-
skiego dodatek z opisami 
ciekawych miejsc – mówi 
Jacek Thiel Etatowy Czło-
nek Zarządu. – Mamy się 
czym pochwalić. W powie-

cie znajduje się bowiem 
ponad 350-letnia Kalwaria 
Wejherowska, Szlak Dwo-
rów i Pałaców Północnych 
Kaszub czy latarnia morska 
Stilo. Możemy również za-
interesować gości kulturą 
kaszubską oraz skusić regio-
nalnymi  potrawami.    

Dodatek zawiera liczne 
fotografie i opisy miejsc, 
które warto zobaczyć. Infor-
muje o tym co można robić, 
jak  aktywnie spędzić czas 
i co zobaczyć odwiedza-
jąc Nadole, Gniewino czy 
Choczewo. Ponadto zachęca 
do bezpłatnego zwiedzania 
Wejherowa z przewodni-
kiem, ze względu na historię 
miasta, liczne zabytki, no-
woczesną Filharmonię Ka-
szubską, a także zabytkową 
starówkę. Opisuje powiat 
wejherowski, zwracając 
uwagę nie tylko na Kalwa-
rię Wejherowską czy naj-
większą w Polsce elektrow-
nię szczytowo-pompową 
„Żarnowiec”, ale również 
na specjalnie przygotowa-
ne szlaki piesze,  rowerowe 
i Nordic Walking.

Gazetę można znaleźć 
w punktach informacji tury-
stycznej i miejscach najczę-
ściej odwiedzanych  przez 
turystów w powiecie, wcze-
śnie trafiła do czytelników 
Expressu oraz rozdawana 
była w miejscowościach 
nadmorskich.

Gazeta z atrakcjami 
turystycznymi powiatu
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Konkurs ma charakter 
otwarty i skierowany jest 
do autorów mieszkających 
na terenie województwa 
pomorskiego. Rozgrywa-
ny jest w kategorii prozy 
i poezji w dwóch grupach 
wiekowych: „A” - od 16 
do l9 lat oraz „B” - powy-
żej 20 lat. 
W grupie wiekowej „A” 
obowiązuje jedna katego-
ria, w której można przed-
stawić utwory poetyckie 
lub prozatorskie.  W gru-
pie wiekowej B są dwie 
kategorie: proza i poezja. 
W prozie są do wyboru 2 
gatunki: opowiadanie – 10 
stron maszynopisu i słu-
chowisko – do 15 minut 
(max. 1500 wyrazów). 
W poezji należy przedsta-
wić obowiązkowo 3 utwo-
ry poetyckie. Nagradzane 
będą zwłaszcza nowocze-
sne rozwiązania leksykal-
ne i interesujące formy 
poetyckie. Motto konkur-

su ma stanowić dla auto-
rów inspirację. Ich prace 
mogą bezpośrednio lub 
metaforycznie nawiązy-
wać do tematu jubileuszu 
Utwory nadesłane na kon-
kurs nie mogą być wcze-
śnie nagradzane w innych 
konkursach ani publiko-
wane. Do zgłoszenia na-
leży dołączyć informację, 
że autor wyraża zgodę 
na bezpłatną publikację 
jego tekstu w almanachu 
pokonkursowym, a tym 
samym na poprawki re-
dakcyjno-korektorskie. 
Informacja powinna za-
wierać czytelny podpis 
autora. Warunkiem nie-
zbędnym do odbioru na-
grody jest obecność na 
uroczystym ogłoszeniu 
wyników. W przypadku 
absencji laureata, jego 
nagroda zostaje anulowa-
na.  Ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród nastą-
pi 4 listopada 2015 roku. 
Nad przebiegiem konkur-
su czuwać będzie komisja 
konkursowa w składzie: 
1. Przewodniczący Komi-

sji Konkursowej Bogdan 
Tokłowicz – przewodni-
czący Rady Miasta Wej-
herowa 
2. Ekspert merytoryczny 
Tadeusz Dąbrowski – po-
eta, eseista, krytyk literac-
ki, redaktor dwumiesięcz-
nika literackiego „Topos”, 
dyrektor artystyczny fe-
stiwalu Europejski Poeta 
Wolności
3. Członkowie komisji: 
Barbara Gusman – dyrek-
tor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie, 
Ewelina Magdziarczyk-
Plebanek – teatrolog, 
kulturoznawca, bibliote-
karz, Henryk Połchowski 
– dziennikarz, pisarz, po-
eta; 4-Sekretarz konkursu: 
Krzysztof Powałka – pra-
cownik biblioteki.
Nagrody fi nansowe fun-
duje Krzysztof Hilde-
brandt, Prezydent Miasta 
Wejherowa, zaś nagrody 
rzeczowe - Gabriela Li-
sius, Starosta Powiatu 
Wejherowskiego.
Więcej na stronie www.bi-
blioteka.wejherowo.pl

Powiew Weny – jubileuszowa edycja
WEJHEROWO | Rusza X  edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”. Temat tegorocznego konkursu brzmi: „Niech ten 
jubileusz milowym będzie kamieniem…” 

Praca musi być przygotowana w edytorze tek-
stowym, czcionka Times New Roman (wielkość 
12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wiersza-
mi 1,5). 
Prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową) 
należy dostarczyć w 3 egzemplarzach maszyno-
pisu oraz dodatkowo na płycie CD lub przesłać 
na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 84-200 
Wejherowo ul. Kaszubska 14 z dopiskiem: „Po-

wiew Weny ” - do 16 października 2015 roku. 
Pracę konkursową należy opatrzyć godłem, 
czyli słowem, logiem lub hasłem maskującym 
właściwą tożsamość autora (innym, niż w po-
przednich edycjach konkursu, jeżeli autor brał 
w nich udział. Godłem należy podpisać również 
osobną kopertę z danymi osobowymi (imię i na-
zwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon 
autora). Koperta powinna być zaklejona.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA RUMI

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. 
poz. 782 t.j.) oraz Zarządzenia Nr 219/194/2015 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 08.07.2015r. informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni 
wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomości poło-
żone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej:

• część działki nr 84/2 przy ul. Sabata, na cele handlowe,
• działka nr 51 przy ul. Kopernika, działka nr 351/1 oraz
  część działki nr 354/1 przy ul. Strzeleckiej, działka nr 58/1 
  przy ul. Kopernika, część działki nr 136 w rejonie 
  ul. Irysowej, część działki nr 12/2 w rejonie ul. Sobieskiego, 
  część działki nr 1/105 w rejonie ul. Gałczyńskiego, część
  działki nr 200 przy ul. Starowiejskiej, działka nr 567/1 
  w rejonie ul. Norwida, działka nr 147/1 przy ul. Konopnic-
  kiej, na cele działki przydomowej – zieleń ozdobna, 
• część działki nr 20/2 przy ul. Górniczej, na cele urządzenia
   automatycznego typu bankomat,
- działka nr 3/4 oraz część działki nr 3/1 przy ul. Gdyńskiej, 
   część działki nr 165/2 przy ul. Parkowej, na cele składowe,
• część działki nr 3/3 w rejonie ul. Wiązowej, działka nr
  17/11 przy ul. Świętopełka, na cele upraw rolniczych 
   jednorocznych,
• część działki nr 242/1 oraz część działki nr 244/4 przy 
   ul. Piłsudskiego, na cele transportowe i na cele działki 
   przydomowej – zieleń ozdobna,
• działka nr 177/1 oraz działka nr 178/2 przy ul. 1 Maja, 
   na cele garażowe i na cele transportowe,

BURMISTRZ MIASTA RUMI 
OGŁASZA ZAMIAR WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W RUMI

1. Kryteria wynajmu lokalu mieszkalnego:
          1) lokal mieszkalny położony w Rumi stanowiący odrębną własność lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 2) powierzchnia lokalu 20 m2  - 25m2 ,
 3) lokal  jedno pokojowy, z kuchnią, łazienką, p. pokojem,
 4) wyposażenie: instalacja zimnej wody, instalacja sieci kanalizacyjnej, instalacja elektryczna, instalacja grzewcza 
 (z miejskiej sieci ciepłowniczej, kotłowni lokalnej lub ogrzewanie własne),
 5) kuchnia  wyposażona w jedno lub dwu komorowy zlewozmywak, kuchenkę gazową czteropalnikową 
 z piekarnikiem lub równoważną  użytkowo kuchenkę elektryczną,  
 6) łazienka wyposażona w wannę lub kabinę natryskową,
 7) stolarka okienna i drzwiowa  drewniana lub PCV, stan dobry,
 8) wykończenie ścian – farba lub tapety, stan dobry,
 9) do lokalu winno przynależeć pomieszczenie piwniczne lub gospodarcze,
 10) lokal nadający się do zamieszkania bez dodatkowych remontów.

2. Oferta powinna zawierać:
 1) Dane właściciela lokalu:
      – osoba fi zyczna (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), 
      – inny podmiot (dokument potwierdzający status podmiotu),
 2) Dane lokalizacyjne  przedmiotu wynajmu, tj. adres lokalu i jego oznaczenie  ewidencyjne, 
                   odpis księgi wieczystej lub  zaświadczenie,
 3) Wykaz i powierzchnie poszczególnych pomieszczeń,
 4) Szkic lokalu.
 5) Propozycja miesięcznego czynszu … w PLN.

3. Gmina zastrzega sobie prawo obejrzenia lokalu przed wyborem oferty.
4. Oferty w sprawie wynajmu lokalu winny być składane w terminie nie później niż do dnia 10 sierpnia 2015 roku w Sekretariacie 
Urzędu Miasta Rumi, pok. 204, ul. Sobieskiego 7.
5. Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
6. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 110, pod 
numerem telefonu (058) 679 65 61, lub 58 679 65 03.
7. Najkorzystniejsza oferta stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu wynajmu lokalu.
8. W przypadku ofert równorzędnych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami.
9. Projekt umowy najmu lokalu do wglądu w Wydziale  Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 110.  

wymaGania tecHniczne: 

Laureaci jednej 
z poprzednich 

edycji konkursu
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Na dużej ścianie kamieni-
cy znajdują się wzory haftu 
kaszubskiego i trzy kule, 
w których artyści umieści-
li w trójwymiarze obraz 
Wejherowa i wejherowian 
sprzed lat.
- Mural to część rewitaliza-
cji Śródmieścia Wejherowa, 
a także element współpra-
cy z artystami i pomysł na 
podkreślenie kaszubskich 
korzeni miasta – tłumaczy 
Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa.
Grafika wykonana jest tech-
niką sgraffita ściennego, 
która polegała na nakłada-

niu kolejnych, kolorowych 
warstw tynku i na zeskroby-
waniu fragmentów warstw 
wierzchnich. 
Wielu mieszkańcom miasta 
grafika wykonana na kamie-
nicy przy ul. Wałowej bar-
dzo się podoba. 
- To doskonały pomysł oży-
wienia ścian na tej ulicy, bar-
dzo podoba mi się zarówno 
kaszubski wzór, jak i trójwy-
miarowe scenki – mówi pani 
Bogusława, mieszkanka 
Wejherowa. – Ulica Wało-
wa stanowi teraz prawdziwą 
perełkę, to piękne miejsce 
w centrum miasta. (opr. raf)

kaszubska Grafika 
na kamienicy
WEJHEROWO | Historia w trójwymiarze i kaszubski wzór 
ozdobił kamienicę przy ul. Wałowej w Wejherowie. Grafikę 
na ścianie budynku wykonali wejherowscy artyści – Artur 
Wyszecki i Tomasz Morek.

W Rumi powstanie 
nowoczesne boisko
RUMIA | W mieście powstanie nowoczesne, wielofunkcyjne boisko. Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi, podpisał umowę na dofinansowanie budowy tego obiektu sportowego, które 
powstanie przy ul. Bukowej.

Dzięki zaangażowaniu miej-
skich urzędników, wniosek 
na budowę boiska został zło-
żony do Ministerstwa Sportu 
i Turystyki na początku br. 
Inwestycja otrzymała wsparcie 
w wysokości 1 mln złotych.  
W ramach przedsięwzięcia 
powstanie nowe boisko ze 
sztuczną nawierzchnią oraz 
trybunami. Projekt zakłada 
również poprawę bezpieczeń-
stwa w postaci budowy ogro-
dzenia, oświetlenia oraz mo-

nitoringu. Boisko ma powstać 
jeszcze w tym roku.
- Środki zewnętrzne w wysoko-
ści miliona złotych to pierwszy 
od kilku lat tak duży zastrzyk 
dla Rumi na zadania, związane 
z rozwojem bazy sportowej. 
Cieszymy się z otrzymanego 
wsparcia, ale na nim nie po-
przestajemy. Cały czas przygo-
towujemy się do aplikowania 
o kolejne fundusze, nie tylko 
na rozwój sportu – podkreśla 
burmistrz Michał Pasieczny.

Dofinansowanie, które otrzy-
mał rumski samorząd, związa-
ne jest z kolejnym etapem roz-
budowy obiektów sportowych 
przy ul. Bukowej. Wcześniej 
zbudowano w tej lokalizacji 
boisko w ramach programu 
„Orlik”. 
Nowy obiekt zostanie wypo-
sażony w profesjonalną na-
wierzchnię syntetyczną, mini 
trybuny, piłkochwyty, ogrodze-
nie i wiaty dla zawodników. 
(raf)

zakres inwestycJi:
• przebudowa boiska 
  do piłki nożnej i rugby 
• budowa ciągu pieszo –
   jezdnego
• oświetlenie boiska 
• monitoring wizyjny 
• pozostała infrastruktura
   towarzysząca, w tym:
   ławki, mini-trybuny, 
   wiaty dla zawodników, 
   tablica wyników, 
   piłkochwyty, maszty flagowe, 
   stojaki rowerowe, ogrodzenie
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Umowa na bu-
dowę boiska zo-
stała niedawno 
podpisana
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Krew w Wejherowie będzie 
można oddawać w specjal-
nym ambulansie Regionalne-

go Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa (RCKiK), 
zaopatrzonym specjalistycz-
ny sprzęt medyczny pozwala-
jący na bezpieczne pobieranie 
krwi. 
– Personel medyczny wyko-

nujący zabiegi w tego typu 
ambulansach korzysta z ta-
kiego samego jednorazowego 
sprzętu, jak w stacjonarnych 
placówka publicznej służby 
krwi – wyjaśnia Sławomir 
Kaczyński, Przewodniczący 

Podziel się krwią
WEJHEROWO | W przyszłą sobotę, 25 lipca, w ramach VIII edycji 
kampanii sieci supermarketów Intermarché i Bricomarché oraz Pol-
skiego Czerwonego Krzyża – „Zbieramy Krew dla Polski”, swoją krew 
dla pacjentów okręgowych szpitali będą mogli oddać mieszkańcy 
Wejherowa.

Krajowej Rady Honorowe-
go Krwiodawstwa Polskie-
go Czerwonego Krzyża. 
- Nie należy obawiać się 
również samego zabiegu: 
ból ukłucia jest znikomy, 
a niepożądane objawy po 
poborze krwi zdarzają się 
niezmiernie rzadko. Warto 
przy tym mieć na uwadze, 
że każda jednostka krwi 
jest na wagę złota 
Każdy Krwiodawca otrzy-
ma w tym roku breloczek 
ratunkowy, zawierający 
maseczkę do sztucznego 
oddychania i jednorazo-
we rękawiczki. Jest to no-
wość, wprowadzona w ra-
mach propagowania idei 
pierwszej pomocy. Wśród 
Krwiodawców rozlosowa-
ne zostaną również profe-
sjonalne apteczki samo-
chodowe. 
Dodatkowe atrakcje pod-
czas akcji w Wejherowie: 
poczęstunek dla Krwio-
dawców, pokazy pierwszej 
pomocy i ratownictwa, 
konkurs plastyczny, punkt 
informacyjny – „Zostań 
Krwiodawcą – Ratowni-
kiem”. 
Celem kampanii „Zbiera-
my krew dla Polski” jest 
zwiększenie świadomości 
polskiego społeczeństwa na 
temat honorowego krwio-
dawstwa, propagowanie 

zdrowego i aktywnego sty-
lu życia oraz zachęcenie 
Polaków do dzielenia się 
bezcennym darem życia.
W VIII edycji akcji am-
bulanse RCKiK pojawią 
się na parkingach przy 
supermarketach Intermar-
ché i Bricomarché łącznie 
w 145 miejscowościach. 
W 19 kolejnych miastach 
zorganizowane zostaną 
natomiast kampanie edu-
kacyjne, mające na celu 
zwiększenie wiedzy na 
temat wartości zdrowego 
stylu życia oraz promocję 
honorowego krwiodaw-
stwa. Tegoroczna kampania 
potrwa do 5 października.
– Realizując kolejny rok 
z rzędu kampanię „Zbiera-
my krew dla Polski”, pod-
kreślamy wagę krwi jako 
daru ratującego zdrowie 
i życie człowieka – pod-
kreśla Eliza Orepiuk-Szy-
mura, Kierownik Dyrekcji 
Komunikacji i Informacji 
Grupy Muszkieterów. - 
Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców Wejherowa 
i okolic do przyłączenia się 
do naszej inicjatywy. 

podzieL siĘ krwiĄ
i uratuj życie!
kiedy: 
25 lipca 2015 r., 
godz. 9:00-13:00

Gdzie:  
ul. I Brygady Pancernej Wojska 
Polskiego 73 
(parking przed supermarke-
tem Intermarché)

MOŻESZ ODDAĆ 
KREW JEŚLI:
masz nie mniej niż 18 
oraz nie więcej niż 65 lat
ważysz co najmniej 50 kg
cieszysz się dobrym zdrowiem

WAŻNE:
Na dzień przed oddawaniem 
krwi powstrzymaj się od spo-
żywania alkoholu! 
Na kilka dni przed powstrzy-
maj się od zażywania niektó-
rych leków, w tym aspiryny! 
W dniu oddania krwi zjedz 
lekkie śniadanie i wypij dużą 
ilość płynów!
Zabierz ze sobą dowód osobi-
sty!

Najważniejsze informacje
Polub nasz profi l na facebook’u i bądź na bieżąco:

fb.com/gwe24
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To było wielkie, koszykarskie 
święto. Zawodnik trenował 
z dziećmi, zachęcając jedno-
cześnie do zainteresowania 
się ciekawą o widowiskową 
grą, jaką jest koszykówka. 
Marcin Gortat Camp to cykl 
corocznych treningów nasze-
go jedynaka w NBA z dzieć-
mi w przedziale wiekowym 
9-13 lat z terenu całej Polski. 
Pierwszym gospodarzem 
w tym roku była Rumia. 
- Znaleźliśmy się w Rumi 
dzięki burmistrzowi, który 
wyszedł z inicjatywą takie-
go spotkania – mówi Marcin 
Gortat, zawodnik grający 
w lidze NBA. - Bardzo nam 
zależało, aby kontynuować 
pracę na Wybrzeżu , więc 
skorzystaliśmy z zaproszenia 
władz miasta. Staramy się 
organizować takie treningi 
w ten sposób, aby co roku 
było miasto, które gości nas 
po raz pierwszy. Mam na-
dzieję, że nie jest to nasza 
ostatnia wizyta tutaj. 
Marcin Gortat podkreśla, że 
najważniejsze w całej akcji 
są dzieci. 
- Dojeżdżają tu z całego 
kraju, z różnych miejscowo-
ści – tłumaczy koszykarz. - 
Nieważne, gdzie odbywa się 
Camp, bo dzieci i tak przyja-
dą. Tu, w Rumi, mamy świet-
ną salę, dobrze wyposażoną, 
a i kibice dopisali. W tych 
treningach chce uczestniczyć 
coraz więcej osób, ale jeste-
śmy ograniczeni wielkością 
hal sportowych, w których 
Campy się odbywają. Stara-
my się organizować to tak, 
aby dzieci z tego jak najwię-

cej wyniosły, aby dobrze się 
bawiły i aby zarazić je pasją 
do koszykówki.
W młodszej grupie wieko-
wej głównym motywem była 
zabawa w koszykówkę połą-
czona z rywalizacją. Bardziej 
zaawansowana młodzież 
wzięła udział w profesjonal-
nym treningu – identycznym 
jak na zapleczu najlepszej 
ligi świata! Młodzi sportow-
cy z całego kraju trenowali 
z ogromnym zaangażowa-
niem i przy fantastycznym 
dopingu publiczności. Marci-
nowi Gortatowi towarzyszyły 
gwiazdy NBA i reprezentacji 

Polski, w tym Otto Porter 
– klubowy kolega Gortata 
z Washington Wizards. Do-
datkową atrakcją była obec-
ność trenera Pata Sullivana, 
który wcześniej sięgał już po 
mistrzostwo NBA z druży-
ną Detroit Pistons. Do Rumi 
przybyli polscy koszykarze 
- Przemysław Karnowski 
z Gonzaga Bulldogs, Marcin 
Stefański z Trefla Sopot 
i grający w lidze hiszpań-
skiej Adam Waczyński. Po 
raz pierwszy obecna była na 
campie maskotka NBA, bu-
dząca zainteresowanie mło-
dych zawodników.

- Rumia sportem stoi i na 
pewno będziemy ten sport 
rozwijali – mówi Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi. 
- Gwiazdy sportowej świato-
wego formatu chyba w Rumi 
jeszcze nie gościliśmy. Mie-
liśmy w tym roku również 
galę kickboxingu, więc roz-
wijamy się mocno. Mam 
nadzieję, że Marcin Gortat 
Camp to szansa na reakty-
wację koszykówki w Rumi. 
Najważniejsze dla nas jest 
jednak to, aby zachęcić 
dzieci do czynnego upra-
wiania sportu, aby wycią-
gnąć je sprzed telewizorów 

Koszykarskie show Gortata
RUMIA | Marcin Gortat, światowej sławy koszykarz, jedyny Polak grający w lidze NBA, poprowadził pierwszy w tym roku trening z dziećmi 
o nazwie Marcin Gortat Camp. 

i komputerów. Taka gwiazda 
jest wzorem do naśladowania 
i magnesem, który przyciąga 
do sportu. Chcemy, aby rum-
skie dzieci były wciągnięte 
w taką piramidę szkoleniową, 

która ma stabilny fundament. 
Chcemy, aby jak najwięcej 
dzieci uprawiało różne dys-
cypliny sportu. I w tym kie-
runku chcemy iść i chcemy to 
dofinansowywać.

przeglądaj online na  

expressrolniczy.pl

więcej o magazynie: 
tel. 796 944 155

JUŻ NIEDŁUGO
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Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2015., poz. 782 j.t) oraz 
Zarządzenia Nr 215/190/2015 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 3 lipca  2015 r. informuję, 
iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony 
został wykaz obejmujący lokal użytkowy, 
stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, 
położony w Rumi  przy ul. Dąbrowskiego 10, 
przeznaczony do oddania w najem na okres 
3 lat, w formie  bezprzetargowej na rzecz do-
tychczasowego najemcy, z przeznaczeniem 
na działalność usługową- sklep mięsny – nie-
uciążliwą dla mieszkańców budynku.       

OGŁOSZENIE                 
BURMISTRZA  MIASTA  RUMI

W konkursie, zorganizowa-
nym przez Kaszunski Bank 
Spółdzielczy (należący do 
Spółdzielczej Grupy Banko-
wej), wzięło udział 15 Szkół 
Podstawowych z powiatu 
wejherowskiego i kartuskie-
go. Zestaw tablic dydaktycz-
nych z historii oraz zestaw 
globusów – za zajęcie 
I miejsca - wygrała po raz 
kolejny splacówka: Zespół 
Kształcenia i Wychowania 
w Rozłazinie

• I MIEJSCE i wkład 500 zł 
na książeczkę SKO – zajął: 
Kacper Hewelt z Zespołu 
Kształcenia i Wychowania 
w Rozłazinie

• II MIEJSCE i wkład 300 
zł na książeczkę SKO – 
zajął: Maciej Matyszewski 
z Zespołu Szkół w Kost-
kowie

• III MIEJSCE i wkład 
100 zł na książeczkę SKO 
– zajął: Jakub Kwaśniewski 
ze ze Szkoły Podstawowej 
w Ciekocinie

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom 
a zwłaszcza zwycięskiej 
szkole i trójce uczniów!
Już we wrześniu kolejna 
edycja konkursu. Zaprasza-
my!!!
(opr. raf)

Mistrzowie oszczędzania
KONKURS | Nagrody w konkursie „Umiemy Oszczędzać w SKO” w kategorii „Nasze Oszczęd-
ności” zostały wręczone.

 i wkład 300 
zł na książeczkę SKO – 
zajął: Maciej Matyszewski 

przeglądaj, 
     czytaj, 
  komentuj

gwe24.pl
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dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
                        e-mail: z.mochnacz@expressy.pl
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Rodzinny Dom opieki zlo-
kalizowany jest na ulicy 
Garbarskiej 32 w Rumi i ofe-
ruje 8 miejsc (pokoje 2 lub 
3-osobowe). Dom prowadzi 
Agencja Opiekuńczo-Pielę-
gnacyjna Senior. Ta firma ma 
już prawie 7 lat doświadcze-
nia w swojej branży i może 
się pochwalić wieloma pozy-
tywnymi komentarzami zado-
wolonych klientów. Co ważne 
- dom działa na zasadach ko-
mercyjnych, współpracuje 
także z MOPS W Gdyni.
- W naszym domu możemy 
zapewnić wyjątkową, rodzin-
ną atmosferę, profesjonalną 
opiekę i indywidualne sku-
pienie na potrzebach osób, 
którymi się opiekujemy - pod-
kreśla Barbara Olszewska, 
właścicielka Domu Opieki. 
- Stanowimy alternatywę do 
obiektów, które przyjmują 
kilkadziesiąt osób i nie mogą 
skupić się na ich potrzebach. 
Atmosferę w naszym domu 
można porównać do rodziny 
zastępczej. Nasi podopieczni 

mogą liczyć na opiekę przez 
całą dobę i dużą dowolność, 
jeśli chodzi o sposoby spę-
dzania wolnego czasu. Część 
naszych podopiecznych jest 
zaangażowana w dbanie 
o nasz domowy ogródek, inni 
uczestniczą w życiu domo-
wym, nie ma także problemu 
jeśli chodzi o odwiedzny ro-

dziny w dowolnych porach.
Właściciele Rodzinnego 
Domu Opieki w Rumi mogą 
zapewnić profesjonalną 
opiekę nad osobami starszy-
mi i chorymi. W grę wcho-
dzi kompleksowa opieka 
pielęgnacyjna a także usługi 
rehabilitanta. Duży nacisk 
stawiany jest na odpowiednie 

posiłki - placówka zapewnia 
cztery posiłki dziennie z za-
chowaniem odpowiedniej 
diety.
W opiece nad osobami star-
szymi ważne jest także odpo-
wiednie podejście. W Rodzin-
nym Domu Opieki w Rumi 
osoby starsze traktowane 
są w sposób indywidualny 

i uczestniczą w życiu domu. 
Pracownicy placówki to 
osoby, które  posiadają odpo-
wiednie podejście do swoich 
podopiecznych. Kadra składa 
się wyłącznie z ciepłych, 
empatycznych osób dyspo-
nujących dobrymi kwalifika-
cjami do pracy ze starszymi 
ludźmi.

Profesjonalna i rodzinna opieka
RUMIA | Codzienne obowiązki, długie godziny pracy zawodowej i wreszcie brak czasu. To wszystko sprawia, że wiele osób nie jest w stanie należycie zaopie-
kować się osobami starszymi. Rozwiązaniem może być współpraca z Rodzinnym Domem Opieki „Senior” w Rumi, który zapewnia profesjonalną, indywidual-
ną i rodzinną opiekę. Tak, jak w domu.

Agencja Opiekuńczo-Pie-
lęgnacyjna Senior z Rumi 
świadczy usługi pielęgnacyj-
ne także podczas wizyt domo-
wych. W tym przypadku w grę 
wchodzą oprócz komplek-
sowej opieki pielęgnacyjnej 
także opieka rehabilitanta oraz 
usługi gospodarcze (pomocy 
w pracach domowych, robie-
nie zakupów oraz asysta pod-
czas wizyt u lekarza).

Agencja Opiekuńczo 
pielęgnacyjna SENIOR 
marek olszewski
84-230 Rumia, Garbarska 32

telefon:
660-428-271
adres e-mailowy
b.olszewska59@gmail.com

także 
w domu 
pacjenta
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SPRZEDAM

SPRZEDAM ziemię 
20000m2 w Łówczu Górnym 
koło Strzebielina, cena do 
negocjacji. Tel: 607-773-292

SPRZEDAM działkę budow-
laną o powierzchni 1200m2 
,cena 40 000zł. Tel: 880-132-
999

DOM wolno stojący w Wej-
herowie, działka 1202 m2, 
cztery garaże, murowane, 
pilnie sprzedam lub zamie-
nię na 2 pokoje z kuchnią za 
dopłatą, tel. 501 549 579, tel. 
58 672 34 13

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

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

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

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

DO WYNAJĘCIA mieszka-
nie 1 pokojowe w domku 
jednorodzinnym w Centrum 
Wejherowa. Tel: 693-370-251

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM Renault Trafi c 
1.9 dci, 2003r, 143 tys km, 
hak, gps, 9 osób, elektryczne 
szyby i lusterka. Tel: 509-
023-988

KUPIĘ

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
INNE

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

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

OPAKOWANIA jednorazo-
we, 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

TOWARZYSKIE

FAJNA dupcia pozna spon-
sorów, Sopot, również sex 
telefon. Tel: 500-350-925

SINGEL 34 lat szuka Pani 
35-54l, samotnej sponsorki, 
schadzki, Gdańsk, dyskrecja. 
Tel: 735-001-684

60 LATEK bez nałogów z 
Wejherowa, własne miesz-
kanie, pozna Panią do lat 60 
do trwałego związku. Tel: 
516-783-517

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

ZWIERZĘTA

SPRZEDAM cielaka, byczek 
czarno biały, wiek 2 miesiące, 
cena do uzgodnienia. Tel: 
600-314-955

SPRZEDAM jamnika minia-
turowego, długowłosego, 
szczenięta rodowodowe FCI 
po championach, ur. 26.04 
br. Wejherowo. Tel: 501-985-
030 

RÓŻNE

DREWNO do CO i gałęziów-
kę sprzedam, możliwy trans-
port gratis. Tel: 782-846-927 

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

SPRZEDAM dwa kaski jak 
nowe na motor lub skuter, 

czarne. Tel: 601-638-877

SPRZEDAM atrakcyjny 
rower stacjonarny. Jedyną 
usterką jest zerwany pasek 
napędowy, cena 170 zł, Wej-
herowo. Tel: 502-351-988

SPRZEDAM bardzo 
tanio wirówkę, kuchenkę 
elektryczną, chłodziarkę w 
bardzo dobrym stanie. Tel: 
698-226-788

SPRZEDAM  betoniarkę na 
230v. Tel: 508-202-990

ANTYK maszyny singier 
tanio sprzedam. Tel: 698-
076-828

SPRZEDAM agregat prądo-
twórczy Honda EP 6500 CXS 
nowy, nieoryginalny, 6,5kW, 
cena 1000 zł. Tel: 693-444-
124

PIEC kafl owy oddam. Tel: 
515-411-954

MATA dla dziecka do leżenia 
i przewijania, kolor pomarań-
czowy, 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 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, Wejhe-
rowo, tel. 660 731 138

ZŁOTA rączka, drobne na-
prawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381
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Grupa obozowa liczyła 34 
osoby (w tym 4-osobowa 
kadra opiekunów i trenerów 
w składzie: Rafał Karcz, 
Tomasz Hirsz, Artur Szweda 
oraz Monika Korthals). Ten 
aktywny wypoczynek był 
zgłoszony do Kuratorium 
Oświaty i podlegał kontro-
li tej instytucji, jak również 
kontroli inspekcji sanitarnej. 
Obozowicze jak zwykle mieli 
do dyspozycji wiele atrak-
cji, m.in. wycieczki dydak-
tyczne do Fojutowa (skrzy-
żowanie dwóch rzek oraz 
wieża widokowa), Wymy-
słowo (muzeum indiańskie 
im. Sat-Okh’a), Piła-Młyn 
– pozostałości po kopalni 
węgla brunatnego oraz wiele 
innych atrakcji, np. w czasie 
wolnym – kręgielnia, boisko 
ORLIK, kajaki i rowery 
wodne na strzeżonym ką-
pielisku itp. Oczywiście nie 
zabrakło wielu treningów, 
gdzie grupa była dzielona na 
sekcje rekreacyjno-sportową 
oraz grupę typowo sportową, 
przygotowującą się do sezonu 
startowego. Odbyły się m.in. 

treningi ogólnorozwojowe, 
ćwiczenia zadaniowe i spa-
ringi, treningi techniczne, 
wytrzymałościowe oraz bieg 
na 10 km dla gr. sportowej. 
Przedostatniego dnia Obozu 
w Tucholi, odbyło się pod-
sumowanie obozu, gdzie 
wyróżniający się obozowi-
cze otrzymali dyplomy oraz 
nagrody sprzętowe i odzie-

ży sportowej, ufundowane 
przez Sponsora głównego, 
DJ-Projekty oraz przez Wej-
herowskie Stowarzyszenie 
Sportowe. Nagrody dla obo-
zowiczów razem opiewały 
na kwotę ponad 1500 zł. 
Podczas obozu odbył się 
także egzamin na stopnie 
wyszkolenia. Rafał Karcz 
ogłosił także skład ścisłej 

Trenowali i wypoczywali
KICKBOXING | Ponad 30 osób uczestniczyło w dziewiątej edycji Letniego Obozu „Fight Zone”, zorganizowanego przez Rafała 
Karcza oraz Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie). 

Reprezentacji Klubu na przy-
szły sezon sportowy. W skład 
reprezentacji weszli: Zuzia 
Kalbarczyk, Patrycja Hinc, 
Nikola Siecińska, Miko-
łaj Herzberg, Błażej Mach, 
Kacper Machol, Oliwer La-
skowski i Filip Stark.
Organizator obozu oraz Wej-
herowskie Stowarzyszenie 
Sportowe zapraszają już dziś, 
wszystkie chętne osoby na 
jubileuszowy, 10 Obóz Letni, 
który odbędzie się w lipcu 
przyszłego roku. 
We wrześniu rusza nowy 
nabór dla wszystkich chęt-
nych osób na kickboxing 
i karate sportowe do Klubu. 
Chętne osoby mogą zgłaszać 
się do Rafała Karcza pod nr 
tel. 695 650 914. Warto dodać 
także, że zawodniczka Zuzia 
Kalbarczyk w sierpniu jeszcze 
będzie reprezentować Polskę 
oraz Gminę Luzino w Mi-
strzostwach Europy, które 
odbędą się w Hiszpanii, w San 
Sebastian.
(opr. raf)

przeglądaj, 
     czytaj, 
  komentuj

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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Gryf Wejherowo zremisował 
z Arką Gdynia 2:2 (2:1) w spa-
ringu. Spotkanie miało miejsce 
na boisku treningowym Arki, 
przy komplecie publiczności 
(około 300 osób). Strzelali, 
dla Gryfa, Rzepa oraz Jałocha 

(gol samobójczy).
Tomasz Kotwica, szkolenio-

wiec Gryfa, testował nowych 
piłkarzy. Którzy z nich zasilą 
szeregi żółto-czarnych w nad-
chodzącym sezonie? Tego 
mieliśmy się dowiedzieć już 

tydzień temu, lecz wybór jest 
trudny, więc trener i włodarze 
klubu jeszcze czekają. 

– Nie możemy nic powie-
dzieć, cały czas się zasta-
nawiamy. Musimy roze-
grać jeszcze jeden sparing 

i wszystko powinno być jasne 
– powiedział trener Kotwi-
ca. – Decyzje zostaną podjęte 
w poniedziałek, po sparingu 
z Chojniczanką Chojnice. Już 
ofi cjalnie – komentował Piotr 
Waga, prezes Gryfa. (PS)

Z Arką na remis, 
decyzji jeszcze nie ma
WEJHEROWO | Piłkarze Gryfa Wejherowo zremisowali 2:2 w sparingowym meczu z 1-ligową Arką 
Gdynia. Kibice muszą jeszcze poczekać, zanim dowiedzą się, którzy z testowanych zawodników zasilą 
szeregi Gryfa w rozgrywkach 2. ligi.

W ostatniej chwili przed 
wydaniem tego numeru ga-
zety dowiedzieliśmy się, że 
kontrakt z Gryfem Wejhe-
rowo podpisał wychowanek 
klubu, Przemysław Szur. 
Tym samym dołączył do Jac-
ka Wiconia z Wikędu Gosrit 

Luzino. – 19-letni obrońca 
od półtora roku znajdował 
się w szerokiej kadrze Arki 
Gdynia. W minionym se-
zonie nie zagrał w żadnym 
meczu 1. ligi, teraz został 
wypożyczony – donosi por-
tal 90minut.pl. (PS)

PRZEMYSŁAW SZUR 
PIŁKARZEM GRYFA

Z OSTATNIEJ CHWILI

Bramki: Rzepa 34’ (Gryf), Siemaszko 38’ (Arka), Jałocha 41 
(samobójcza, dla Gryfa), da Silva 69’ (karny, Arka).

Gryf Wejherowo I połowa: Ferra - Kowalski, Kostuch, Szur, 
Dampc, Kołc, Osłowski, Czapliński, Rzepa, Czychowski, Gi-
cewicz.
Gryf Wejherowo II połowa: Wichman - Czapliński, Ko-
stuch (65’ Szur), Skwiercz, Koza - Giec, Sosnowski, Wicoń, 
Klimczak - Rzepa (73’ Gicewicz), Czoska.

Arka Gdynia I połowa: Jałocha - Socha,  Fialho, Marcjanik, 
Wojowski - Lomski, Mosiejko, Łukasiewicz, Renusz - Sie-
maszko, Abbott .
Arka Gdynia II połowa: Miszczuk - Stolc, Sobieraj, Wojci-
nowicz,  Warcholak - da Silva, Bożok, Nalepa, Yussuff  - To-
masiewicz - Szerszeń.

ARKA GDYNIA -
GRYF WEJHEROWO 2:2
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PIŁKA NOŻNA | Na Arenie 
Mistrzów w Gniewinie swój 
kolejny sparing rozegrali 
zawodnicy IV ligowego 
Wiked/GOSRiT Luzino. 
Tym razem przeciwnikiem 
podopiecznych trenera 
Wojciecha Pięty był benia-
minek IV ligi, miejscowy 
Stolem, który od lat jest 
dla drużyny wymagającym 
przeciwnikiem.

Luzińska drużyna, mimo, 
że nie rozegrała wybitnego 

meczu, okazała się lepsza 
od Stolema, wygrywając 
3:0.
Łupem bramkowym podzie-
lili się Krystian Opłatkow-
ski -2 oraz Dariusz Mienik.
Kolejnym przeciwnikiem 
luzińskich piłkarzy będzie 
Orkan Rumia, który rzutem 
na taśmę przegrał awans do 
ligi. Spotkanie to odbędzie 
się w piątek 17 lipca o godz. 
18.30 w Luzinie.
(KP)

Organizatorem zawodów 
był Klub „LIPIEŃ” oraz 
Koło PZW Wejherowo 
Miasto. Poseł Jerzy Budnik 

Fot. mat. pras.

Zawody muchowe rozstrzygnięte

Zgodnie z planem dziś trzeci i ostatni odcinek 
o Piotrach i Pawłach w pierwszej reprezenta-
cji Polski. Skończyłem w poprzednim odcin-
ku na Piotrze Reissie. Teraz zacznę od Piotra 
Rzepki. Ten urodzony w 1961 roku w Kosza-
linie pomocnik Bałtyku Gdynia i Górnika Za-
brze, zagrał w biało czerwonym trykocie sie-
dem razy. Miał szczęście. Z tych siedmiu me-
czów nasza drużyna wygrała sześć. Cztery 
razy z Japonią w czasie tournee po tym kra-
ju oraz z Kostaryką i Gwatemalą. Porażka 
była z Meksykiem. Pierwsze cztery mecze za-
grał w 1981 roku, a trzy ostatnie na tournee 
po Ameryce Środkowej w 1989 roku. Raz na 
osiem lat powoływany, ale za to jakie wyciecz-
ki krajoznawcze zaliczył? Kolejny to Paweł Si-
bik z Odry Wodzisław Śląski. Trener Jerzy En-
gel zabrał go nawet na MŚ do Korei i Japonii 
i wystawił na cztery minuty w ostatnim, po-
żegnalnym meczu na tamtych mistrzostwach. 
Razem grał trzy razy w reprezentacji. Kolejny 
Piotr nazywa się Skrobowski. Ogromny talent 
z Wisły Kraków. W 1980 jako kapitan popro-
wadził młodzieżową reprezentację Polski do 
wicemistrzostwa Europy. Paskudna kontuzja 
spowodowała, że bardzo szybko zakończył re-
prezentacyjną karierę. Zagrał w dorosłych na-
rodowych barwach 15 razy, co na jego talent 
niezmiernie mało. Był na MŚ w Hiszpanii, gdy 
jego koledzy zdobywali brązowe medale. Sam 
nie mógł wystąpić na tamtych mistrzostwach 
ani razu z uwagi na pęknięcie kości strzałko-
wej.  Obrońca Paweł Skrzypek wystąpił w dru-
żynie narodowej 10 razy w latach 1996 – 1997, 
jako zawodnik Rakowa Częstochowa (jeden 
raz) i Legii Warszawa. Debiut miał fatalny, bo 
nasza drużyna przegrała z Japonią 0:5 w me-
czu towarzyskim rozgrywanym na neutralnym 
gruncie w Hongkongu. W latach 1952 – 1953 
pięć meczów w reprezentacji rozegrał Paweł 
Sobek, zawodnik Górnika Bytom. Dziś próżno 
szukać takiej drużyny, bo nazywa się ona po-
nownie Szombierki. W czasach stalinowskich 
zmieniano nazwy nawet klubom piłkarskim. 
Szombierki były w resorcie górniczym, no to 
Górnik. Wtedy Lechia Gdańsk to byli Budowla-
ni, bo „szmal” pochodził z resortu budownic-
twa. Następny na mojej liście to obrońca ŁKS 
Łódź, Olimpii Poznań i Fenerbahce Stambuł – 
Piotr Soczyński. Zagrał trzydzieści razy i nawet 
strzelił jedną bramkę w wygranym 2:1 na wy-
jeździe towarzyskim meczu z Grecją 19 grud-
nia 1990 roku w Volos. Obok niego grali wtedy 
dla przykładu Józef Wandzik w bramce (znako-
mity bramkarz Panathinaikos Ateny – 249 me-
czów w barwach tej drużyny), Dariusz Kubic-
ki z Legii Warszawa, Robert Warzycha z Górni-
ka Zabrze czy Roman Kosecki z Legii (dziś wi-
ceprezes PZPN i poseł na Sejm). Dziewiętna-

ście razy w drużynie biało czerwonych zagrał 
pomocnik ŁKS Łódź Piotr Suski. Było to w la-
tach 1961 – 1967. Selekcjonerami którzy po-
woływali tego zawodnika do reprezentacji byli 
Czesław Krug, Tadeusz Foryś, Wiesław Moto-
czyński, Ryszard Koncewicz, Antoni Brzeżań-
czyk i Michał Matyas. Nieźle, prawda? Sześć 
lat i sześciu trenerów. Pewnie jeden z lep-
szych wyników na świecie. Teraz jeden z naj-
bardziej znanych Piotrów w reprezentacji, czy-
li Piotr Świerczewski. Jeszcze nie tak dawno 
widzieliśmy go na stadionach, przede wszyst-
kim Polski, Francji i Anglii. Dla naszych barw, 
ten urodzony w Nowym Sączu pomocnik, za-
grał aż siedemdziesiąt razy w latach 1992 – 
2003. Debiutował w przegranym 0:2 meczu 
z Argentyną a zakończył reprezentacyjną ka-
rierę remisując 0:0 z Węgrami. Trochę krnąbr-
ny charakter, ale zawodnik pierwsza klasa. Na-
pastnik Ruchu Chorzów i Legii Warszawa Piotr 
Włodarczyk zagrał w latach 1999 – 2004 czte-
ry razy, z tego dwa razy wygrywając, raz remi-
sując i raz przegrywając. Strzelił dwa gole. Pa-
weł Wojtala z Lecha Poznań, Widzewa Łódź 
i HSV Hamburg grał w reprezentacji na pozy-
cji obrońcy w latach 1994 – 1997. Uzbierało 
mu się tych meczów dwanaście, z tego dzie-
sięć w pełnym wymiarze 90 minut. Pomoc-
nik Polonii Warszawa i Sampdorii Genua Pa-
weł Wszołek nosi buławę świetnego zawod-
nika nadal głęboko w plecaku. Rozegrał bar-
dzo dobre spotkanie w zremisowanym przez 
Polskę meczu z Anglią (1:1 w eliminacjach MŚ 
2014 na Stadionie Narodowym w Warszawie) 
a potem coraz bardziej słuch o nim ginął. Chy-
ba za wcześnie wyjechał za granicę. Ma dopie-
ro 23 lata, więc wszystko jeszcze przed nim. 
Ostatni na wykazie Piotrów i Pawłów znajduje 
się aktualny reprezentant Piotr Zieliński z Udi-
nese Calcio i Empoli FC. Zaczynał grę w druży-
nie Orła Ząbkowice Śląskie. Potem przez czte-
ry lata grał w Zagłębiu Lubin aby ostatecznie 
zostać „sprzedanym” do Udinese Calcio. Dziś 
na wypożyczeniu w Empoli FC robi coraz więk-
sze postępy i jest nadzieją polskiej piłki noż-
nej. Oby tak dalej. W przeciwieństwie do Paw-
ła Wszołka chyba nie wyjechał za wcześnie 
albo też jest bardziej pracowity i lepiej rozu-
mie zasady obowiązujące w zawodowej pił-
ce nożnej. Trochę się tych Piotrów i Pawłów 

uzbierało przez te dziewięć-
dziesiąt cztery lata rozgry-
wania meczów przez na-
szą reprezentację. Starczy-
ło aż na trzy odcinki Kalen-
darium Futbolowego. 

Zbigniew Chuchała

archiwalne 
kalendarium 
czytaj na
www.gwe24.pl

KALENDARIUM 
FUTBOLOWE

wikĘd Lepszy 
od stoLema

WĘDKARSTWO | 
Na rzece Redzie tra-
dycyjnie już odbyły się 
zawody w wędkarstwie 
muchowym o XVI 
Puchar Ziemi Wejhe-
rowskiej. 

jak co roku był jednym ze 
sponsorów i wręczał pucha-
ry zwycięzcom, zarówno w 
kategorii indywidualnej, jak 
i drużynowej. 
W tym roku w klasyfi kacji in-
dywidualnej I miejsce zdobył 
Mateusz Stochaj (Redbull 

Wejherowo), II miejsce Ry-
szrad Styn (Redbull Wejhe-
rowo), III miejsce Michał 
Greszta (Lipień Wejherowo 
I), IV miejsce Waldemar 
Smorawiński (Lipień Wejhe-
rowo I), V miejsce Dariusz 
Stochaj  (Reda) i VI miejsce 

Wincenty Polakowski (Red-
bull Wejherowo). Natomiast 
w klasyfi kacji drużynowej I 
miejsce zdobył Redbull Wej-
herowo, II miejsce Lipień 
Wejherowo I i III miejsce 
GKWS „Neptun” Gdańsk. 
(opr. raf)

Poseł Jerzy Budnik 
wręczył puchary zwycięzcom


