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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

REDA | W przyszłym roku powstanie całkowicie nowy 
budynek, który będzie siedzibą redzkiego Urzędu Miasta. 
Obiekt będzie połączony łącznikiem z niedawno wyre-
montowanym budynkiem po starej szkole, znajdującym 
się przy ul. Gdańskiej. Wczoraj Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy, podpisał umowę z wykonawcą, prace nieba-
wem więc się rozpoczną. Ich zakończenie planowane
 jest na jesień przyszłego roku.

Nowszy ratusz
fo

t. 
R

af
ał

 K
or

bu
t

str. 3



2 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Jakub W. 

„Jedna śmierć, a rozlał 
się ściek narodowy, obu-
dzili się mitomani i ciem-
nogród. Zazdrośnicy, 

nieudacznicy, frustraci. 
Wyłazi z nor i zaka-

marków naszego 
społeczeństwa za-

kała rozsądku. 
Dlaczego ciem-
nota, podłość 
i chciwość stały 

się cnotą nad Wisłą?...” 
Tak napisał w Internecie 

znany i poczytny pol-
ski pisarz, do nie-
dawna jeszcze oficer 
wywiadu polskiego. 
Zrobił to w minioną 

środę, gdy media obiegła 
wieść o śmierci Jana Kul-
czyka. Zgadzam się z tym 
jego wpisem całkowicie 
i ogromnie ubolewam 
nad stanem naszego spo-
łeczeństwa. Większość 
naszych obywateli ocho-
czo przyznaje, że chodzi 
do kościoła katolickiego, 
że modli się gorliwie, że 
kocha bliźniego swego 
jak siebie samego. Otóż 
po raz kolejny ogłaszam, 
że kompletnie w to nie 
wierzę. Oczywiście mam 
na myśli tych, którzy hej-
tują ochoczo na różnego 
rodzaju portalach i obra-

Źli ludzieJakub W. 

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

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

żają imię zmarłych. Kim są 
ci ludzie? Co nimi kieruje? 
Trudno ich wszystkich wy-
mienić z nazwiska i imienia, 
bowiem kryją się ci „bohate-
rowie” pod pseudonimami. 
To tak samo, jakby włożyli 
kaptury i poszli rozrabiać na 
ulicy czy na stadionie. Wia-
domo jednak, że reprezentu-
ją wszystkie zawody, różny 
poziom wykształcenia, róż-
ne pochodzenie społeczne. 
Nie ma znaczenia czy to 
kobiety czy mężczyźni. Są 
starzy i młodzi, pochodzą 
z miasta i ze wsi. Są gene-
rałami WP, księżmi, poeta-
mi, pisarzami, politykami, 
lekarzami, muzykami, arty-
stami, uczniami, studentami, 
policjantami, nauczyciela-
mi, kucharzami, kelnerami, 
urzędnikami, księgowymi, 
emerytami. Jeśli jakiegoś 
zawodu lub statusu spo-

łecznego nie wymieniłem to 
przepraszam. Jesteście tam 
z całą pewnością! Są absol-
wenci renomowanych uczel-
ni jak i WSGnG, czyli Wyż-
szych Szkół Gotowania na 
Gazie. Kim są, już wiemy. 
A teraz to drugie pytanie, 
co nimi kieruje? Ale prze-
cież odpowiedź jest w cy-
tacie, którym rozpocząłem 
dzisiejszy felieton, nie będę 
więc roztrząsał tego tematu. 
To smutni ludzie. Z ich oczu 
wyziera pogarda dla innych, 
złość i nienawiść. Wydaje 
się tym biedakom, że w ten 
sposób zasłużą sobie na po-
chwałę w tym innym, lep-
szym świecie w którym ja od 
ponad 358 lat a Jan Kulczyk 
od kilkudziesięciu godzin 
jesteśmy. Zapewniamy obaj, 
że TUTAJ ceni się ludzi 
uśmiechniętych i dobrych 
dla wszystkich bez wyjąt-

ku. Reszta jest wysyłana na 
nieprzerwane rekolekcje. 
Nie wierzycie? Szybciej się 
o tym przekonacie niż wam 
się wydaje tym bardziej, że 
ludzie, którym ciągle wyle-
wa się z wnętrza żółć, żyją 
krócej. Na koniec ostrzeże-
nie. Czy pamiętacie do cze-
go doprowadziło hejtowanie 
w prasie przed i po wyborze 
na prezydenta Polski Ga-
briela Narutowicza? Pewnie 
„bohaterowie” współczesne-
go hejtu nie wiedzą, bo nie 
czytają książek ani gazet. 
Otóż był naszym prezyden-
tem tylko dwa dni od 14 do 
16 grudnia 1922 roku. Zgi-
nął od kuli zamachowca. 

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

zAdBAJMy O POrzĄdek
Jako matka i jako mieszkanka Wejherowa chciałabym zachęcić mieszkańców do dbania 
o czystość dla dobra naszych dzieci. Wspólnie musimy zatroszczyć się o miejsce, gdzie 
wypoczywamy. To Plac im. Ryszarda Jakubka - choć w przyszłości ma powstać tu kompleks 
sportowo-rekreacyjny w ramach Budżetu Obywatelskiego, to teraz odstrasza bałaganem. 
Miejsce, gdzie bawią się dzieci i funkcjonuje Rada Osiedla Sucharskiego - jedyna w mieście. 
Gdzie są nasi gospodarze osiedla? Ktoś wreszcie zadba o porządek w tym miejscu?

Anna, mieszkanka Wejherowa
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WEJHEROWO | W okresie 
wakacji, kiedy dzieci nie ma 
w szkołach, prowadzone są 
tradycyjnie różnego rodzaju 
inwestycje i remonty wejhe-
rowskich placówek oświato-
wo-wychowawczych. 

Największa inwestycja ma 
miejsce w Szkole Podstawo-
wej nr 9, gdzie budowana jest 
nowa sala sportowa. Dobiega 
także końca rozbudowa bo-
isk sportowych oraz bieżni 
w Zespole Szkół nr 1 przy ul. 
Śmiechowskiej.
- W związku z tym, że w ostat-
nich latach w wszystkich 
placówkach oświatowych 
przeprowadzono termomo-
dernizację obiektów, w zasa-
dzie tegoroczne prace mają 
charakter doraźnych napraw, 
poprawek bądź malowania 
klas - mówi Piotr Bochiński, 
zastępca prezydenta miasta 
Wejherowa. - Są to raczej nie-
wielkie roboty, z wyjątkiem 
remontu kuchni w Szkole 
Podstawowej nr 9, przebudo-
wy toalet na potrzeby uczniów 
zerówki w Szkole Podstawo-
wej nr 5 oraz przebudowy 
w Przedszkolu Samorządo-
wym przy ul. Derdowskiego, 
gdzie z trzeba będzie z dwóch 
mniejszych pomieszczeń wy-
budować jedną większą salę 
dla 4-latków poprzez rozbiór-
kę ściany działowej.  
Wiceprezydent Bochiński 
podkreśla, że decyzja Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej  
o włączaniu coraz to niższych 
roczników do społeczności 
szkolnej, a nie do przedszko-
la osobno, spowodowała, że 
szkoły trzeba dzielić na dwie 
części.
Jak wyjaśnia - jedna część po-
winna być przeznaczona dla 
maluchów, co wymaga mniej-

szych toalet i mniejszych ła-
wek. Stanowi to problem, bo 
tych pomieszczeń nie można 
zamiennie przeznaczać dla 
starszych roczników. Wytycz-
ne przewidują również od-
dzielenie maluchów od klas 
starszych, np. przez umiesz-
czenie sal na innym piętrze 
lub w innym skrzydle, ale nie 
zawsze jest to możliwe.   
Niezależnie od prowadzonych 
inwestycji i remontów trwają 
prace planistyczne związane 
z opracowaniem koncepcji 
zagospodarowaniem terenu 
dla Zespołu Szkół nr 2 przy 
ul. Gdańskiej, gdzie trzeba 
wybudować nową salę gim-
nastyczną oraz zespół boisk ze 
sztuczną nawierzchnią. Trze-
ba również opracować kon-
cepcję dokumentacji zabez-
pieczenia terenu szkoły przed 
napływem wód deszczowych 
z drogi krajowej nr 6. Doku-
mentacja planistyczna opra-
cowywana jest również dla 
Gimnazjum nr 1, gdzie trzeba 
także zaplanować koncepcję 
zagospodarowania terenu 
przewidującą budowę nowej 
sali sportowej z łącznikiem do 
budynku szkolnego, a także 
budowę boiska sportowego 
o sztucznej nawierzchni. Ko-
nieczna jest również zgoda na 
rozebranie starej sali gimna-
stycznej, na co musi wyrazić 
zgodę konserwator zabytków. 
Remont boisk konieczny bę-
dzie także w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2.
Koszt zaplanowanych tego-
rocznych inwestycji w oświa-
cie, w tym remontów oraz 
dokumentacji, to rząd ok. 3 
milionów zł. Wszystkie pra-
ce z wyjątkiem budowy sali 
sportowej w SP 9 powinny 
być wykonane przed 1 wrze-
śnia. (raf)

PRACE REMONTOWE 
w szkołach trwają

Budynek powstanie w bezpo-
średnim sąsiedztwie obecnej 
siedziby urzędu, przy ul. Gdań-
skiej. Wczoraj została podpi-
sana umowa z wykonawcą, 
niedługo więc ruszy budowa. 
Przypomnijmy, że urząd został 
stosunkowo niedawno przenie-
siony z ul. Puckiej do całkowi-
cie przebudowanego budynku, 
w którym niegdyś mieściła się 
cała szkoła. 
- Ale nie cały urząd przenie-
śliśmy – zastrzega Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. 
- Ponieważ budynek po starej 
szkole nie jest wystarczający, 
jeśli chodzi o powierzchnię, 
niektóre wydziały wciąż znaj-
dują się w starym obiekcie przy 
ul. Puckiej. Jest to niewygodne 
zarówno dla nas, jak i dla sa-
mych mieszkańców. Czasami, 
aby załatwić jakąś sprawę, mu-
szą przemieszczać się od jed-

nego budynku do drugiego. Do 
tego przy ul. Puckiej brakuje 
miejsc parkingowych. Posta-
nowiliśmy to zmienić i zbudo-
wać całkowicie nowy obiekt, 
który będzie połączony z obec-
ną siedzibą przy ul. Gdańskiej. 
Dzięki temu powstanie cały 
kompleks, w którym znajdą 
swoją siedzibę wszystkie ko-
mórki urzędu. 
Budynek po starej szkole, do 
którego przenieśli się urzędni-
cy, ma dużą wartość historycz-
ną dla miasta. Został wybudo-
wany jeszcze przed pierwszą 
wojną światową, a znajduje się 
w centralnej części miasta. Do-
budowana część będzie miał 
nowoczesną architekturę. 
- Jest to celowy zabieg, aby 
połączyć współczesność z hi-
storią naszego miasta – tłu-
maczy Krzysztof Krzemiński. 
- Z punktu widzenia funkcjo-

nowania mieszkańców jest to 
o tyle ważne, że referat obywa-
telski (czyli komórka bardzo 
ważna dla redzian) zostanie 
przeniesiona tutaj, w bezpo-
średnie sąsiedztwo siedziby 
władz i pozostałych wydzia-
łów. Teraz nie jest to możliwe, 
ponieważ referat obywatelski 
z racji np. wydziału stanu cy-
wilnego potrzebuje dużej, re-
prezentacyjnej sali. Potrzebna 
jest przestrzeń choćby na to, 
aby odbywały się śluby. 
A co z budynkiem przy ul. Puc-
kiej? Burmistrz Krzemiński 
nie ukrywa, że nie ma żadnych 
planów związanych z nim 
w kontekście użyteczności pu-
blicznej. Prawdopodobnie mia-
sto będzie więc chciało obiekt 
wydzierżawić lub sprzedać. 
- Ten budynek do funkcjono-
wania naszego miasta jako 
przestrzeń publiczna nie jest 

potrzebny – wyjaśnia bur-
mistrz. - Mamy siedzibę urzędu 
i będziemy mieć docelową przy 
ul. Gdańskiej, mamy siedzibę 
dopiero co oddaną Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
jest Miejski Dom Kultury z po-
trzebą, ale też z możliwością 
dalszej rozbudowy, jest MO-
SiR z hotelikiem, jest w końcu 
miejska Biblioteka Publiczna. 
Dysponujemy jeszcze budyn-
kiem po komisariacie policji – 
obecnie funkcjonuje tam jedno 
ze stowarzyszeń, ale jest to też 
przestrzeń do zagospodarowa-
nia. W związku z tym budy-
nek przy ul. Puckiej z punktu 
widzenia rozwoju miasta jest 
zbędny. Decyzję, co z nim zro-
bić, podejmiemy wtedy, gdy 
nowy budynek urzędu będzie 
oddany do użytku, co ma nastą-
pić jesienią przyszłego roku. 
Rafał Korbut

Urząd w jednym miejscu
REDA | Ułatwienie obsługi mieszkańców, scalenie wszystkich wydziałów urzędu, więcej 
miejsc parkingowych i łatwiejszy dojazd – takie mają być korzyści płynące z budowy nowego 
obiektu na potrzeby Urzędu Miasta Redy. 
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  miasta Rumi

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199) , oraz art. 21 ust.2, pkt 2 i 7, art. 30, art.39 
ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r, poz.1235)

Zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Partyzantów wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko 

w dniach od 07.08.2015r. do 04.09.2015r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzinach pracy 
urzędu. Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w sali po-
siedzeń nr 100 tut. Urzędu w dniu 10.08.2015r. o godzinie 16.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być składane w formie pisemnej do dnia 
25 września 2015r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Poniższą informację zamieszcza się:
1. na tablicy  informacyjnej Urzędu Miasta Rumi 
2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Rumi 
3. w publicznie dostępnym wykazie  danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie www.ekoportal.pl
4. w lokalnej prasie

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199  z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w 
związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z p.z.) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miejską Rumi uchwały Nr X/84/2015 z dnia 28 maja 2015 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi  dla obszaru położonego w Rumi ograniczonego od północy i 
wschodu  granicami miasta oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego i planowanym prze-
biegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
 (Załącznik grafi czny  do wyżej wymienionej uchwały, szczegółowo określający granice 
planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej 
www.bip.rumia.pl)
 
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz 
do prognozy oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta 
Rumi na adres: Urząd Miasta Rumi 

 ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-
ności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: bia@
um.rumia.pl w terminie do dnia 31 sierpnia  2015 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE

Miasto chce kasacji wyroku
WEJHEROWO | W trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa radni większością głosów poparli uchwałę w sprawie wniesie-
nia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. głosów poparli uchwałę 
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

-Miasto nie zgadza się z wy-
rokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego z dnia 27 
maja 2015 w sprawie uchwa-
lenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
miasta Wejherowa w ciągu 
ulicy Sobieskiego od ul. Wa-
łowej do wysokości ul. Buko-

wej - tłumaczył radnym Piotr 
Bochiński, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Sąd jest 
zdania, że podjęta uchwała 
przekroczyła władztwo pla-
nistyczne. Naszym zdaniem 
tak nie jestr. Wyrok WSA 
stwierdza nieważność części 
podjętej uchwały przez Radę 
Miasta, co powodowałoby 

brak planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na spor-
nym obszarze.
- Miasto w celu stworze-
nia atrakcyjnej przestrzeni 
publicznej na tym terenie, 
przed uchwaleniem plano-
wanych zmian, udostępniło 
mieszkańcom dokumentację 
obrazującą koncepcję zago-

spodarowania przestrzennego 
przedmiotowego terenu oraz 
podjęło rozmowy z zaintere-
sowanymi podmiotami i oso-
bami - dodał Mirosław Zie-
mann, kierownik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Urbanistyki. - Wpłynęła 
tylko jedna skarga, której nie 
można było uwzględnić ze 

względu na uwarunkowania 
prawne. Propozycje miasta 
zmierzające do kompromi-
su zostały defi nitywnie od-
rzucone. Miasto dochowało 
wierności wszelkim zasadom 
prawnym, którymi gmina 
musi kierować się przy po-
dejmowaniu tego typu decy-
zji, w tym zasadzie równości 

i proporcjonalności, a podjęta 
uchwała nie naruszyła władz-
twa planistycznego.
W dalszej części dyskusji 
radny Wojciech Kozłowski 
wyjaśnił, że sprawa wnoszo-
na przez skarżącą jest wielo-
wątkowa i ciągnie się przez 
wiele lat, jeszcze od czasów 
prezydentury Jerzego Budni-
ka. Zaś owa nieruchomość, 
ze względu na swoją specy-
fi kę i upór właścicielki, nie 
wchodzi w zakres planu zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta. Uchwałę  poparło 14 
radnych, przy jednym glosie 
sprzeciwu i 6 głosach wstrzy-
mujących.
Konieczność podjęcia 
uchwały w sprawie zmian 
w wieloletnim programie 
gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym gminy na 
lata 2013-2017 wynikała 
z potrzeby wyłączenia ze 
sprzedaży lokali przy uicach: 
Bukowej, Judyckiego, Sobie-
skiego i 12 Marca.
(raf)
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Kino pod chmurką
GM. WEJHEROWO | To ciekawa wakacyjna propozycja gminy 
Wejherowo! Za nami już 3 weekendy letniego kina plenerowego.
Sześć plenerowych seansów 
cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców, jak i 
licznie przybyłych gości gminy 
Wejherowo. Lokalni kinoma-
niacy spotkali się już w Zby-
chowie, Gościcinie, Gowinie 
oraz trzykrotnie w Bolszewie. 
Jak dotąd seanse w bolszew-
skim ArtParku gromadziły 
największą publiczność, która 

w sobotnie noce, na przyniesio-
nych przez siebie kocach i róż-
norodnym sprzęcie wypoczyn-
kowym, obejrzała: „Zaginioną 
dziewczynę” Davida Fincher’a  
„Incepcję” Christophera Nola-
n’a oraz „Więźnia Labiryntu” 
Wesa Ball’a. Z kolei filmem 
wyświetlanym w Zbychowie 
był „X-men. Przeszłość, która 
nadejdzie” w reżyserii Bry-

ana Singer’a, w Gościcinie 
„Mroczny rycerz powstaje” 
Christophera Nolana, a w Go-
winie „Epoka Lodowcowa cz. 
IV”. Ostatni filmowy weekend 
zrealizowany zostanie w Gó-
rze (przy szkole podstawowej) 
oraz niezmiennie w ArtParku 
w Bolszewie (31.07 – 01.08). 
Serdecznie zapraszamy!
(mat. UG Wejherowo) Fo

t. 
U
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RUMIA | Już drugiego sierpnia w Rumi 
odbędzie się XXII  Jarmark Kaszubski.
Odbywający się  w okolicach 
Sceny Letniej przy Miejskim 
Domu Kultury przy ul. Mic-
kiewicza 19 jarmark, jest jed-
ną z większych imprez plene-
rowych w sezonie letnim.
Jak co roku, organizatorzy 
przygotowali mnóstwo atrak-
cji dla całej rodziny. Zosta-
nie przeprowadzony konkurs 
wspinaczki na słup, a także ro-
dzinny konkurs malarski – Ka-
szuby Dziś. Ponadto odbędzie 
się Turniej „Baśki” - kaszub-
skiej gry karcianej, pokazy 
gołębi ozdobnych, dmuchane 
place zabaw i różnego rodza-
ju konkursy z nagrodami. Nie 
zabraknie stoisk ze sztuką lu-

dową Kaszub oraz tabakierka-
mi z kaszubską tabaką. 
W trakcie imprezy wystąpi 
m.in. Chór Kaszubski „Rumia-
nie”, Kaszubski Zespół Pieśni 
i Tańca „Sierakowice”, zespół 
rockowo folkowy „Mitra” 
oraz zespół szantowy „Sie-
bie Warci”. Główną gwiazdą 
XXII Jarmarku Kaszubskiego 
będzie Patryk Kumór wraz z 
zespołem, który rozpocznie 
swój występ o godzinie 19.30. 
Jarmark Kaszubski to idealny 
sposób na spędzenie tego nie-
dzielnego popołudnia z całą 
rodziną w świetnej atmosfe-
rze. Wstęp jak co roku wolny.
(raf)

Niedługo Jarmark 
Kaszubski
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Księdzu Proboszczowi
JANOWI KOWALSKIEMU

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

składają

PANU
RAFAŁOWI SZLASOWI

Radnemu Rady Miasta Wejherowa, Przewodniczącemu Komisji 
Zdrowia, Sportu i Rekreacji 

 łącząc się w bólu,
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
składają

                                      

                                                                  

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Krzysztof Hildebrandt
 Prezydent Miasta 

Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący                                                    

Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radą Miasta Wejherowa

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami 

Urzędu Miasta

Kazimierz Okrój
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Redzie
wraz z Radnymi

Panu 
RAFAŁOWI SZLASOWI

radnemu Rady Miasta Wejherowa

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z  powodu  śmierci

OJCA 

składają
Starosta Wejherowski 

Gabriela Lisius 
oraz Zarząd Powiatu

Dowodem na to jest wakacyj-
na oferta Domu Kultury w Ja-
nowie i Urzędu Miasta Rumi. 

Warsztaty w Janowie
Program akcji wakacyjnej 

Lato ze Sztuką, skierowany 
jest głównie do dzieci w wieku 
od 7 do 15 lat. Zajęcia odbywa-
ją się od poniedziałku do piąt-
ku od godziny 10:00 do 14:00. 
Każde dziecko znajdzie w tym 
czasie coś dla siebie. Dla ak-
tywnych polecamy szczególnie 
wakacyjną szkołę tańca prowa-

dzoną przez trenerów lokalnej 
grupy tanecznej „eMBi” ale 
również tenis stołowy i mini 
football. W ofercie znajdują 
się również zajęcia plastyczne 
i, dla bardziej umuzykalnio-
nych dzieci, szkółka gitary bi-
wakowej. 

W ruchu
Akcja Lato ze Sztuką  to 

nie tylko warsztaty, to rów-
nież cotygodniowe wycieczki 
z cyku SKM-ką zwiedzamy 
Trójmiasto, organizowane 

Latem jest co robić
RUMIA | Wakacje wielu osobom kojarzą się z kosztownymi wycieczkami, przesadzonymi 
ofertami biur podróży i niepewnymi, drogimi koloniami dla dzieci. Zagospodarowanie czasu 
swoim dzieciom  wcale nie musi kosztować fortuny. 

w każdy wtorek. W trakcie 
tych wyjazdów nasze pocie-
chy czekają wycieczki do trój-
miejskich muzeów, wypady do 
kina i na kręgle (U7 w Gdyni). 
Oprócz tych cyklicznych 
wycieczek po Trójmie-
ście, organizowane są rów-
nież wyjazdy nieco dalsze. 
Dla zainteresowanych historią 
jest przewidziany wyjazd do 
Malborka i do osady średnio-
wiecznej we wsi Subkowy. 
Miłośnikom zwierząt szczegól-
nie polecamy wyjazd do Leźna 
do tzw. „kaszubskiej Alaski”, 
gdzie dzieci będą miały okazję 
pojeździć na koniach, pobawić 
się z pieskami husky a również 
postrzelać z łuku i brać udział 
w płukaniu złota.

Lato w Mieście 
Oferta Domu Kultury SM 

„Janowo” nie jest jedyną moż-
liwością spędzenia aktywnie 
wakacji bez wyjeżdżania z mia-

sta. Jak co roku, Urząd Miasta 
Rumia, organizuje akcje Lato 
w Mieście podczas której moż-
na brać udział w zajęciach spor-
towych na rumskich obiektach 
sportowych. 

Co? Gdzie? Kiedy?
 Zorganizowanie dzie-

ciom czasu w wakacje, dzię-
ki akcjom takim jak Lato ze 
Sztuką czy Lato w Mieście, 
wcale nie muszą być ani cza-
sochłonne ani kosztowne. 
Plan zajęć w Domu Kultury 
SM „Janowo” znajdą Pań-
stwo na stronie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Janowo” 
(smj-rumia.pl) w zakładce 
Dom Kultury – Wydarzenia. 
Pełny plan wakacyjnych imprez 
i zajęć organizowanych w Rumi 
znajdą Państwo w serwisie in-
formacyjnym Urzędu Miasta 
Rumi (um.rumia.pl) w zakładce 
aktualności – kalendarz imprez. 
Rafał Korbut

PANU
RAFAŁOWI SZLASOWI

Radnemu Rady Miasta Wejherowa

 
łącząc się w bólu, wyrazy głębokiego 

współczucia oraz słowa otuchy z powodu śmierci 

OJCA 
składają

Piotr Ruszewski 
Redaktor Naczelny Expressu Powiatu Wejherowskiego

wraz z zespołem redakcyjnym



Jak szacują organizato-
rzy w Zjeździe mogło wziąć 
udział nawet 12 tys. osób. Or-
ganizacja tak dużej imprezy 
nie jest sprawą łatwą. Trze-
ba bowiem zadbać o wiele 
aspektów, z których jednym 
z najważniejszych jest za-
pewnienie bezpieczeństwa 
uczestnikom.

Podczas spotkania podsu-
mowującego władze miasta 
z burmistrzem na czele, po-
licjanci, członkowie Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskie-
go, pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
pracownicy Miejskiego Domu 
Kultury oraz wiele innych 
osób podkreślali, że Zjazd 
był bardzo udany a organiza-
cja nie zawiodła.

- To był ogromny wysi-
łek i ogromna praca wielu 
ludzi – zaznacza Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. 
- Pierwszy raz organizowa-
liśmy tak dużą imprezę, tym 
większa jest więc satysfakcja, 
że wszystko udało się per-
fekcyjnie. Oczywiście przed 
Zjazdem było mnóstwo przy-

gotowań, pracy i nerwów. 
Ale udało się. To święto jest 
bardzo ważnym dniem. Nie 
ukrywam, że bardzo zależa-
ło nam, aby Zjazd Kaszubów 
odbył się w Redzie, która ma 
bardzo silne kaszubskie ko-
rzenie.

- To był drugi Zjazd Kaszu-
bów, jaki odbył się w powie-
cie wejherowskim – doda-

je Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego. 
- Przed laty taki Zjazd odbył 
się w Wejherowie, w tym 
roku w Redzie. I muszę pod-
kreślić, że Reda spisała się 
znakomicie. Wyrazy uznania 
należą się organizatorom tym 
bardziej, że takiego tłumu, 
takiej liczby uczestników, nie 
spodziewał się chyba nikt.

Z tego, jak wydarzenie było 
zorganizowane, zadowoleni 
są też sami Kaszubi.

- Jesteśmy wdzięczni, że 
Reda aż tak bardzo zaanga-
żowała się – mówi Bogusław 
Breza, prezes redzkiego od-
działu Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. - Inwencja 
burmistrza i pracowników 
urzędu miejskiego – jak np. 

bannery powitalne, rozwie-
szone w mieście - była dla 
nas miłą niespodzianką. Mam 
nadzieję że za kilka, kilka-
naście lat Zjazd Kaszubów 
znów zostanie zorganizowa-
ny w tym mieście.

Jedną z najważniejszych 
kwestii było zapewnienie 
bezpieczeństwa tak dużej 
liczbie osób, uczestniczących 

w imprezie.
- Współpraca pomiędzy po-

licją a organizatorami była 
wzorcowa – zaznacza Krzysz-
tof Lawer, szef wejherow-
skiej policji. - Ten Zjazd był 
najlepszym dowodem na to, 
że miasto Reda jest świetnie 
przygotowane do organizacji 
takich imprez masowych.

Rafał Korbut

Udany zjazd Kaszubów
REDA | To był jeden z największych i najbardziej udanych Ogólnoświatowych Zjazdów Kaszubów – podkreślali organizatorzy i uczestnicy 
tego wydarzenia. W Redzie podsumowano Zjazd.
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W nowym modelu Avensisa 
znaczące jest to, co wewnątrz 
- mówi Jarosław Omelańczuk, 
kierownik Działu Sprzeda-
ży w salonie Toyota Walder 
w Chwaszczynie. Przede 
wszystkim nowe materiały 
wykończeniowe – m.in. pokry-
ta miękką skórą Nappa wielo-
funkcyjna kierownica, skó-
rzana gałka dźwigni zmiany 
biegów z chromowanymi ele-
mentami czy skórzana tapicer-
ka z elementami z Alcantary 
w kolorze szarym lub terraco-
ta. Największy 8” ekran doty-
kowy w klasie z intuicyjnym 
systemem multimedialnym 
Toyota Touch 2 zapewnia stałą 
łączność ze światem, a kamera 
cofania ułatwia parkowanie. 
Zegary zostały umieszczo-
ne w sportowych tubach po 
obydwu stronach kolorowego 
wyświetlacza TFT wyświe-
tlającego wszelkie niezbędne 
podczas jazdy informacje. 
Nowe bardziej komfortowe 
fotele z przeprojektowanym 
odcinkiem lędźwiowym i udo-
skonalonym trzymaniem 
bocznym. Toyota położyła 
duży nacisk na stylistykę wnę-
trza. Klienci mają się poczuć 
przede wszystkim komforto-
wo. Tym, co mocno wyróżnia 
Toyotę Avensis, jest innowa-
cyjny system bezpieczeństwa 

- Toyota Safety Sense, który 
Toyota tworzy dla wszystkich 
swoich produktów. Toyota 
Safety Sense łączy cztery 
aktywne technologie: układ 
wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia, układ ostrze-
gania o niezamierzonej zmia-
nie pasa ruchu, układ automa-
tycznego włączania świateł 
drogowych oraz układ rozpo-
znawania znaków drogowych. 
Kolejnym premierowym 
modelem, który pojawia się 
w wakacje, jest mocno od-
świeżony Auris. Nowa Toyota 

Auris to samochód, który trafił 
w ręce bardzo zdolnego „chi-
rurga plastycznego”  - mówi 
żartobliwie Magdalena Sen-
kowska specjalista ds. marke-
tingu salonów Toyota Walder 
oraz Lexus Trójmiasto – Auris 
po facelifcie po prostu za-
chwyca.  Dynamiczna linia 
przyciąga spojrzenia, stylowy 
i nowoczesny design wyróżnia 
auto na drodze. Dzięki charak-
terystycznym lampom LED, 
zaakcentowanym wlotom po-
wietrza i przetłoczeniom na 
karoserii modele Hatchback 

i Touring Sports charakteryzu-
ją się zwartą i lekką postawą. 
Toyota Auris to wszechstron-
ne, komfortowe i wyjątko-
wo przestronne auto. Wersja 
hatchback została wyposażo-
na w tylną kanapę składaną 
w proporcji 60/40, opcjonal-
ną płaską podłogę oraz 360 
litrów przestrzeni bagażowej. 
Dla najbardziej wymagają-
cych stworzona została wersja 
Touring Sports, która oferu-
je bezkonkurencyjne 1658 
litrów pojemności bagażnika, 
siedzenia z systemem łatwe-

go składania Easy Flat i nie-
zliczone możliwości przewozu 
bagaży. Z takim autem moż-
liwości się nie kończą. Nowa 
Toyota Auris nawiązuje styli-
styką oraz elementami wypo-
sażenia do Avensisa. Podob-
nie, jak u kolegi z segmentu D, 
w Aurisie pojawiają się m.in. 
zegary w sportowych tubach, 
między którymi umieszczony 
został wyświetlacz TFT oraz 
nowy dotykowy ekran. Do-
skonałą kulturę pracy, niską 
emisję, dynamikę i oszczęd-
ność zapewni każdy z trzech 
napędów – benzynowy, Diesla 
oraz innowacyjny i nieza-
wodny napęd hybrydowy. 
Także salon Lexus Trójmia-
sto gościć będzie kolejne 
nowe modele - już po waka-
cjach powita w swoich pro-

gach model IS 200t, który 
zyskuje nowy turbodołado-
wany silnik współpracują-
cy z z 8-stopniową skrzy-
nią biegów Sport Direct 
Shift. To drugi z trzech 
modeli Lexusa, który zosta-
je wyposażony w ten silnik.  
Na tym jeszcze nie koniec no-
wości. W tym roku debiutuje 
także nowy silnik w Toyocie 
Land Cruiser, a także sztanda-
rowy i bardzo wyczekiwany 
model Lexusa – nowy RX, 
także z nowym turbodołado-
wanym silnikiem. 
Zapraszamy do salonów 
Toyota Walder Chwaszczy-
no i Rumia oraz Lexus Trój-
miasto na jazdy testowe – już 
teraz można usiąść za kółkiem 
Lexusa NX 200t, nowej Toyoty 
Avensis oraz Auris.

Nowości w salonach Toyota 
Walder oraz Lexus Trójmiasto
MOTORYZACJA | Rok 2015 to rok pełen premier w salonach Toyota Walder Chwaszczyno i Rumia, a także Lexus Trójmiasto. Pierwszą wiosen-
ną nowością był Lexus NX 200t, który pod maską kryje turbodoładowane serce pełne niewiarygodnej mocy. Po nim do salonów w Chwaszczynie 
i Rumi wjechał długo wyczekiwany przez wszystkich Avensis.
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Władze starostwa starają się 
przestrzec młodych ludzi, aby 
nie ryzykowali własnym zdro-
wiem, a nawet życiem, dla 
kilku chwil „odlotu”. W sie-
dzibie starostwa zorganizowa-
no więc konferencję, podczas 
której starosta powiatu, ko-
mendant policji i szef sane-
pidu przekazali informacje, 
dotyczące niebezpiecznych 
używek, znanych właśnie pod 
nazwą „dopalacze”.

- Ostatnio pojawia się coraz 
więcej sygnałów dotyczących 
zażywania dopalaczy, które 
są zagrożeniem nie tylko dla 
zdrowia, ale i życia – tłuma-
czy Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego. - 
Środki te zażywają najczęściej 
ludzie młodzi, w wieku 15 
– 24 lata. Dlaczego to robią? 
Zazwyczaj jest to szukanie 
jakichś dodatkowych wrażeń, 
a tymczasem nie zdają sobie 
sprawy z bardzo poważnych 
konsekwencji takiego zacho-
wania. Dlatego poprosiłam 
komendanta i szefa sanepidu, 
aby przedstawili sytuację, jak 
to wygląda w powiecie wejhe-
rowskim.

Czy zatem w powiecie pro-
blem dopalaczy występuje? 
Czy okres wakacji i napływ 
turystów powoduje, że młodzi 
ludzie częściej sięgają po te 
niebezpieczne używki?

- My, jako powiat wejhe-
rowski, nie odbiegamy od 
reszty kraju, jeśli chodzi o za-
grożenie tym procederem – 
wyjaśnia Krzysztof Lawer, 
komendant powiatowy poli-
cji w Wejherowie. - My, po-
licjanci, działamy w oparciu 
o ustawę o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Przy dopalaczach 
trzeba pamiętać, że specyfika 
tych „produktów”, dostarcza-

nych młodym ludziom, stale 
się zmienia. Producenci takich 
środków stale zmieniają ich 
skład po to, aby uniknąć od-
powiedzialności karnej. Jeśli 
coś nie jest zabronione, to jest 
dozwolone. My za każdym 
razem sprawdzamy, czy dany 
środek jest środkiem zabronio-
nym, czy nie. I w zależności 
od tego osoby, które posiada-
ją, dostarczają lub produkują 

dany środek, łamią prawo, 
czy nie. Każdy ze środków 
zabezpieczonych przez poli-
cję jest poddawany badaniom 
laboratoryjnym. W przypadku 
narkotyków sprawa jest jasna, 
ale w przypadku dopalaczy 
komplikuje się. Dopalacze 
sa bowiem poza ramą, nie są 
zaklasyfikowane do substan-
cji zabronionych, a co za tym 
idzie osobom posiadającym 

i sprzedającym je nie można 
przypisać sprawstwa prze-
stępstwa.

Dlatego władze powiatu 
oraz przedstawiciele policji 
i sanepidu podkreślają, że 
działania, jakie mogą podej-
mować, to przede wszystkim 
profilaktyka i uświadamianie 
w jak największym zakresie 
o zagrożeniach, jakie wiążą 
się z zażywaniem środków 

Starosta apeluje: 
nie zażywajcie dopalaczy!
POWIAT | W ostatnich tygodniach w całym kraju pojawił się problem związany z zażywaniem dopalaczy. Już kilkaset 
osób trafiło do szpitali z silnymi objawami zatrucia. Najbardziej nagłośniony był przypadek, gdy na Śląsku ponad 200 osób 
było hospitalizowanych właśnie po zażyciu dopalacza!

odurzających. A zagrożenie 
jest, i to bardzo duże. Na od-
dział ratunkowy wejherowskie-
go szpitala od początku lipca 
trafiły 4 osoby zatrute po zaży-
ciu dopalaczy.

- Dopalacze są to środki za-
stępcze w stosunku do narko-
tyków – mówi Zdzisław Westa, 
p.o. inspektora sanitarnego 
w powiecie wejherowskim. 
- Mają działać podobnie do 
narkotyków, ale nimi nie są. 
Największe zagrożenie polega 
na tym, że są to substancje nie-
przebadane, nieznane jest ich 
działanie i szkodliwy wpływ 
na organizm człowieka. Często 
działają ona bardziej toksycz-
nie niż narkotyk, na bazie któ-
rego dany dopalacz powstał. 
Walka z dopalaczami to trochę 
„walka z wiatrakami” - chemi-
cy współpracujący z grupami 
przestępczymi działają szyb-
ciej, niż ustawodawca. Obecnie 
jest na liście wprowadzonych 
114 substancji zakazanych, 
a na rynku wciąż pojawiają się 
nowe, które działają podobnie. 
I najczęściej działają gorzej, 
niż same narkotyki! Do tego 
ofiary leczone są tylko objawo-
wo, ponieważ nie ma testów, 
które wskazywałyby na to, jaką 
dokładnie substancją człowiek 
się zatruł. Możemy więc tylko 
uświadamiać młodych ludzi, że 
dopalacz nie jest bezpieczniej-
szy od narkotyku i że są inne, 
lepsze sposoby na dobrą zaba-
wę, niż sięganie po narkotyki 
czy dopalacze.

Władze starostwa zapowiada-
ją, że od września chcą – z po-
mocą przedstawicieli różnych 
instytucji i służb – wprowadzić 
do szkół ponadgimnazjalnych 
kompleksowy program profi-
laktyczny. Głównymi założe-
niami programu będzie eduka-
cja i uświadamianie młodzieży, 
jak niebezpieczne mogą być 
substancje zawarte właśnie 
z dopalaczy. 

Rafał Korbut

fo
t. 

R
af

ał
 K

or
bu

t



10 www.gwe24.pl/AKTUALNOŚCI

Umowa stanowi kontynuację 
działań starostwa mających 
na celu promocję Powia-
tu Wejherowskiego dzięki 
młodym i odnoszących suk-
cesy sportowcom.
-  Sukcesy Małgorzaty Za-
brockiej, w tym zdobycie 
srebrnego medalu w tego-
rocznym Pucharze Świata 
w karate tradycyjnym, pro-
mują Powiat Wejherowski na 
zawodach nie tylko w Polsce, 
ale także za granicą - mówiła 
po podpisaniu umowy Ga-
briela Lisius Starosta Wejhe-
rowski.
Wśród ostatnich osiągnięć, 
którymi pochwalić się może 

zawodniczka jest zdoby-
cie wicemistrzostwa w VIII 
Pucharze Świata w Karate 
Tradycyjnym, który odbył 
się w czerwcu w Centrum 
Japońskich Sportów i Sztuk 
Walki Dojo Stara Wieś. 
Przed Pucharem Świata, na 
Mistrzostwach Polski we 
Wrocławiu, karacistka wy-
walczyła trzy medale, srebr-
ny w ko-go kumite oraz dwa 
brązowe w fuku-go i kumite 
indywidualnym.
- Małgorzata Zabrocka 
w ramach promocji powia-
tu zobowiązana jest m.in. 
do umieszczenia herbu Po-
wiatu Wejherowskiego na 

sportowej odzie-
ży wierzchniej, 
w szczególności zaś 
na stroju treningo-
wym, na oficjalnej 
stronie internetowej  
w w w. m a l g o r z a -
tazabrocka.pl czy 
zorganizowania we 
współpracy ze sta-
rostwem imprezy 
rekreacyjnej zachę-
cającej uczniów do 
uczęszczania na za-
jęcia wychowania 
fizycznego - mówi 
Jacek Thiel Etatowy 
Członek Zarządu 
Powiatu. (raf)

Małgorzata Zabrocka promuje powiat
POWIAT | Starosta Wejherowski podpisała umowę z Małgorzatą Zabrocką, utalentowaną zawodniczką karate tradycyjnego z Wejherowa. 
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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

- Jeśli macie ochotę poznać 
nowe tytuły gier planszo-
wych, spotkać kompanów do 
grania, spędzić czas ze znajo-
mymi czy rodziną lub po pro-
stu lubicie klimaty spotkań 
planszówkowych, to ta im-
preza jest dla Was – zachęcają 
organizatorzy. - Będzie około 
100 tytułów gier, od szybkich 
imprezówek po długie w roz-

grywce strategiczne tytuły. A 
do tego - turniej z nagrodami! 
Gry będą na Was czekały w 
nowym budynku Miejskiego 
Domu Kultury w Redzie, ul. 
Łąkowa 59a - Fabryka Kultu-
ry w godzinach od 19.00 do 1 
w nocy.

Podczas imprezy odbędą się 
też eliminacje do Mistrzostw 
Polski w grę Carcassonne. 

Eliminacje rozpoczną się 
mniej więcej pół godziny po 
wystartowaniu imprezy (ok. 
19.30). Natomiast tuż przed 
północą przeprowadzona zo-
stanie długo wyczekiwana 
licytacja naszych i waszych 
planszówek! 

Wpisowe – 5 zł, w to wliczo-
ny jest gorący poczęstunek.

(raf)

FELIETON | Referendum 
w sprawie JOW-ów (i nie 
tylko) ma odbyć się 6 
września br., a z sondażu 
CBOS wynika, że prawie 
połowa badanych Polaków 
dokładnie nie wie, co to 
jest. Uznałem więc, że war-
to zacząć o tym pisać.

Na początek przypomnę, że 
postulat wprowadzenie JO-
W-ów w wyborach do Sejmu 
nie jest całkiem nowy. Jako 
pierwsza wystąpiła z nim 
Platforma Obywatelska. Był 
to jeden z czterech postula-
tów, zainicjowanej pod ko-
niec 2004 roku akcji referen-
dalnej „Powiedz 4 x TAK dla 
Polski”. Pozostałe trzy doty-
czyły - zmniejszenia o poło-
wę liczby posłów, likwidacji 
Senatu oraz zniesienia im-
munitetu parlamentarnego. 
Niestety, na zebraniu ok. 700 
tys. podpisów pod wnioskiem 
o przeprowadzenie referen-
dum i przekazaniu ich Mar-
szałkowi Włodzimierzowi Ci-
moszewiczowi się skończyło, 

bo żadna inna z zasiadających 
wówczas w Sejmie partii, 
poparcia tej inicjatywie nie 
udzieliła, a PO miała za mało 
głosów, by ten wniosek w ca-
łości przeforsować. W nowej 
kadencji (2005-07), gdy do 
władzy doszedł PiS z LPR 
i Samoobroną i w dwóch 
następnych (2007-11 i 2011-
15), gdy rządziła z PSL, było 
podobnie, bo nawet koalicjant 
PO, nie był tym referendum 
zainteresowany, więc sprawę 
tę odłożono na później. Zresz-
tą nawet gdyby jakimś cudem 
udało się do tego referendum 
doprowadzić i zakończyło się 
ono powodzeniem, to droga 
do przeprowadzenia propono-
wanych zmian byłaby długa, 
bo niektóre wymagały nowe-
lizacji Konstytucji RP, a do 
tego jest potrzebna większość 
kwalifikowana (2/3), czyli 
zgoda przynajmniej części 
opozycji. Nie znaczy to, że 
PO nic w tym kierunku nie 
robiła. Zrobiła to, co nie wy-
magało zmian w Konstytucji. 
Już od 2011 roku, w 100 jed-
nomandatowych okręgach, 
wybiera się senatorów. Zmie-
niono także zasady wyboru 
radnych w gminach miejskich 
i wiejskich (z wyjątkiem 
miast na prawach powiatu), 
wprowadzając okręgi jedno-
mandatowe. Mandat radnego 
uzyskuje ten z kandydatów, 
który w swoim okręgu zdo-
był największą liczbę gło-

sów. Ubiegłoroczne wybory 
samorządowe odbyły się już 
według tych zasad i sami mo-
żecie państwo ocenić, czy są 
one lepsze od poprzednich. 
Faktem jest, że Paweł Kukiz, 
sympatyzujący przez pewien 
czas z PO (w co być może 
trudno państwu uwierzyć), 
był od samego początku go-
rącym zwolennikiem JOW-
ów w wyborach do Sejmu. Po 
latach przejął tę inicjatywę, 
organizując wokół niej sze-
roki ruch społeczny, a gdy 
wystartował w ubiegłorocz-
nych wyborach prezydenc-
kich, uczynił z JOW-ów jedno 
z najważniejszych haseł swo-
jego programu. Dlaczego tak 
mu na tym zależy? Bo uważa, 
że dopóki będzie obowiązy-
wała obecna ordynacja więk-
szościowa, na polskiej scenie 
politycznej dominować bę-
dzie obecny, szkodliwy jego 
zdaniem, układ okrągłostoło-
wy. JOW-y są mu potrzebne 
po to, by ten układ zburzyć 
i na jego gruzach zbudować 
nowy, jak sam mówi bardziej 
demokratyczny i obywatelski. 
Tylko czy nowy, zawsze zna-
czy lepszy? O tym napiszę za 
tydzień. 

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

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

Jednomantatowe okręgi wyborcze - co to jest?Planszówki nocą
REDA | Miejski Dom Kultury w Redzie zaprasza 8 sierpnia wszystkich miesz-
kańców małego i dużego Trójmiasta na drugą Zgraną Nockę z Planszówkami. 
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Zawodnicy będą mieli do 
pokonania dystans 1,9 km 
pływania, 90 km jazdy na 
rowerze i 21,1 km biegu, co 
stanowi połowę trasy Ironma-
na. Udział w zawodach zapo-
wiedziało wielu sportowców 
o międzynarodowej sławie, 
podejmując tym samym ry-
walizację wymagającą eks-
tremalnego wysiłku.

Po przepłynięciu wyznaczo-
nego odcinka Zatoki Gdań-
skiej, kolejnym etapem będzie 
wyścig kolarski, składający 
się dwóch pętli o długości 45 
km, a zmagania zawodników 
zakończy półmaraton.
W ramach zawodów zostaną 
zorganizowane imprezy to-
warzyszące m.in. aquathlon, 
sprint triathlon, sztafety tria-

thlonowe, rywalizacje firmo-
we oraz dla osób chcących 
sprawdzić swoje umiejętno-
ści pływackie w warunkach 
zawodów - sailfish swimni-
ghts. To treningi dla począt-
kujących triathlonistów i za-
awansowanych pływaków 
na wodach otwartych na od-
cinku zabezpieczonym przez 
ratowników.

W Rumi zostanie zorgani-
zowana strefa regeneracji 
dla zawodników oraz dwie 
strefy kibica, w których przy 
muzyce będzie można obser-
wować zmagania elity spor-
towej, a także wziąć udział 
w konkursach przeznaczo-
nych dla najbardziej zagorza-
łych kibiców.
Herbalife TRIATHLON wpi-

Potrójne zmagania
TRIATHLON | Przez Rumię przebiegać będzie trasa wyścigu kolarskiego podczas legendarnych zawo-
dów triathlonowych Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia.

suje się w tegoroczny kalen-
darz imprez sportowych na 
najwyższym poziomie, dając 
rumianom okazję do obser-
wowania zmagań najodważ-
niejszych zawodników w Eu-
ropie. Zapraszamy do udziału 
w tym sportowym wydarze-
niu, dzięki któremu Rumia 
wpisała się sportową mapę 
Polski. 
Zawody odbędą się w dniach 
7-9 sierpnia. W związku 
z przejazdem kolarzy w go-
dzinach 7:30 – 13:30 nastąpią 
utrudnienia w ruchu drogo-
wym na rumskich ulicach: 

Dąbrowskiego, Pomorskiej, 
Gdańskiej, Dębogórskiej, 
I Dywizji Wojska Polskiego 
oraz Starowiejskiej.  Dla pie-
szych organizatorzy przygotu-
ją kładkę nad jezdnią w okoli-
cy Targowiska Miejskiego nad 
ulicą Dębogórską. Natomiast 
dla kierowców na wysokości 
skrzyżowania ulicy Partyzan-
tów z ulicą I Dywizji Wojska 
Polskiego, policja przygotuje 
tzw. śluzę samochodową. 
Gorąco zapraszamy do kibi-
cowania zawodnikom w ich 
ekstremalnych zmaganiach.
Rafał Korbut
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SPRZEDAM

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

SPRZEDAM działkę 
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 budo-
wy, 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

SPRZEDAM obrazy 
haftowane oprawione. 
Tel: 608-325-376

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

DO WYNAJĘCIA 
mieszkanie 1 pokojowe 
w domku jednorodzin-
nym w Centrum Wejhe-
rowa. Tel: 693-370-251

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

ZAMIENIĘ

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, 
awaryjne otwieranie aut, 

pomoc drogowa, auto 
części. 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

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, instala-
cje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

SPRZEDAM beczki 
plastikowe 200 litrów, 
idealne na działkę, cena 
50zł. Tel: 503-631-333

BECZKI plastikowe 200 
litrów, cena 45zł/szt. Tel: 
511-841-826

KUPIĘ rower używany, 
okolice Wejherowa. Tel: 
512-680-066

SPRZEDAM maszynę 
singer, tanio. Tel: 698-
076-828

SPRZEDAM tanio nie 
używaną, niemiecką, au-
tomatyczna maszynę do 
szycia -21 ściegów - 200 
zł. Tel: 790-734-939 

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

SPRZEDAM drewno do 
CO i gałęziówkę, możli-
wy transport gratis. Tel: 
782-846-927 

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

SPRZEDAM fotelik 
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samochodowy 0-13 
kg 80 zł, krzesełko do 
karmienia  kółka 200 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, 
pamiątki z II Wojny Świa-
towej, dojazd do klienta, 
płatność gotówką od 
ręki, tel. 793 262 765, 
e-mail: ekwipunekwoj-
skowy@gmail.com

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

ZŁOTA rączka, drobne 
naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejhero-
wa, tel. 693 737 381

informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaź-
ni nr 6, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miej-
scowości oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Gości-
cinie (dz. 699/16), Kniewie (dz. 208/1) i Ustarbowie (dz. 97/7).
Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych wyka-
zem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

WÓJT GMINY WEJHEROWO
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dowiedz się więcej:       tel. 792 060 155
                              e-mail: z.mochnacz@expressy.pl

archiwalne 
kalendarium 
czytaj na
www.gwe24.pl

KALENDARIUM 
FUTBOlOWE
Czym różniły się przygotowania 
piłkarskich reprezentacji przed 
laty, od tych obecnie? Starzy ki-
bice wiedzą. Zgrupowań kadry 
było co nie miara. W ogóle pił-
karze rozgrywali o wiele mniej 
meczów ligowych i pucharo-
wych, więc czasu na zgranie ze-
społów reprezentacyjnych było 
dużo. Ówcześni reprezentan-
ci z rozrzewnieniem pamiętają 
wyjazdy na tak zwane tournee 
po różnych kontynentach i kra-
jach. Nie raz, nie dwa jecha-
li do Azji czy obu Ameryk ba, 
nawet do trzech, bo i do Ame-
ryki Środkowej też. W lipcu 
1984 roku, czyli w roku jubile-
uszu 40-lecia PRL-u nasi kadro-
wicze pojechali do Francji, aby 
rozegrać tam mecze w ramach 
przygotowań do eliminacji MŚ 
1986 w Meksyku. Na tych Mi-
strzostwach mieliśmy bronić 
trzeciej pozycji na świecie, zdo-
bytej w 1982 na boiskach Hisz-
panii. Pierwszy mecz elimina-
cyjny zaplanowano na 17 paź-
dziernika w Zabrzu z Grecją. 
Trener Antoni Piechniczek ze-
brał więc chłopaków i udali się 
na mecze z ligowymi drużyna-
mi Francji. Miało być tych me-
czów trzy, lecz ostatecznie nie 
udało się znaleźć tego trzeciego 
chętnego. Kadrowicze pokonali 
II ligowców z Le Puy 4:1 (bram-
ki zdobyli Prusik i Wójcicki po 
jednej i Smolarek dwie) oraz II 
ligową drużynę AS St. Eti enne 

3:2 po dwóch golach Karasia 
i jednym Tarasiewicza. W klu-
bach francuskich zawsze grało 
kilku Polaków. Wówczas w Le 
Puy występował dawny piłkarz 
Zagłębia Sosnowiec Zbigniew 
Sączek, a w prowadzonym 
przez Henryka Kasperczaka AS 
St. Eti enne nie kto inny, tylko 
sam Janusz Kupcewicz. Poniżej 
przedstawię Kadrę PZPN , jaka 
wystąpiła w tych meczach. Za-
brakło w niej między innymi 
Zbigniewa Bońka, ale on przy-
gotowywał się do sezonu ze 
swoją drużyną klubową, czyli 
z turyńskim Juventusem. Oto 
skład naszych piłkarzy (w na-
wiasach kluby jakie reprezen-
towali zawodnicy w danym 
momencie): Jacek Kazimier-
ski (bramkarz Legii Warszawa), 
Marek Bęben (bramkarz Zagłę-
bia Sosnowiec), Krzysztof Paw-
lak (obrońca Lecha Poznań), 
Marek Chojnacki (obońca/po-
mocnik ŁKS Łódź), Roman Wój-
cicki (obrońca Widzewa Łódź), 
Stefan Majewski (obrońca 1. FC 
Kaiserslautern), Jan Karaś (po-
mocnik Legii Warszawa), Ma-
rek Ostrowski (pomocnik Pogo-
ni Szczecin), Waldemar Maty-
sik (pomocnik Górnika Zabrze), 
Ryszard Tarasiewicz (pomocnik 
Śląska Wrocław), Andrzej Bun-
col (pomocnik Legii Warszawa), 
Waldemar Prusik (pomocnik 
Śląska Wrocław), Kazimierz Pu-
tek (pomocnik Legii Warszawa), 

Krzysztof Warzycha (napastnik 
Ruchu Chorzów), Krzysztof Ba-
ran (napastnik ŁKS Łódź) oraz 
Włodzimierz Smolarek (na-
pastnik Widzewa Łódź). Dwóch 
z wyżej wymienionych nigdy 
nie wystąpili w ofi cjalnym me-
czu reprezentacji. Dotyczy to 
Marka Bębna i Kazimierza Put-
ka. Ten drugi pojechał zresztą 
do Francji trochę przez przy-
padek. Otóż powołanie do-
stał Jerzy Wijas (pomocnik Wi-
dzewa Łódź), ale nie otrzymał 
paszportu i nie mógł wyjechać 
za granicę. Jako powód poda-
no… Nieuregulowany stosunek 
do służby wojskowej. Kto dziś 
z młodych czytelników wie, 
o co chodzi? Zapytajcie rodzi-
ców lub dziadków, to wam wy-
tłumaczą. Na koniec  informa-
cja, którzy z „francuskich” ka-
drowiczów wystąpili we wspo-
mnianym wyżej pierwszym 
meczu eliminacji do MŚ 1986? 
Byli to Jacek Kazimierski, Ro-
man Wójcicki, Andrzej Buncol, 
Włodzimierz Smolarek, Walde-
mar Matysik i Jan Karaś. Elimi-
nacje były udane i nasi chłopcy 

zagrali na bo-
iskach Mek-
syku.

Zbigniew 
Chuchała

W zawodach udział wzięło łącznie 
50 par, które rywalizowały w Mi-
strzostwach Polski Północnej 
Amatorów w Ujeżdżeniu oraz 30 
par rywalizujących w Zawodach 
Regionalnych w ujeżdżeniu. Ry-
walizacje rozgrywały się na bardzo 
wysokim poziomie prezentowa-
nym zarówno przez jeźdźców jak 
i przez konie. Zawody trwały dwa 
dni, w każdym z nich po jednym 
konkursie w danej klasie, w sumie 
składających się na rundę. Runda 
L cieszyła się największą popular-
nością wśród zawodników, gdyż 
na jej poziomie właśnie odbywa-
ły się zmagania amatorów, czyli 
jeźdźców bez klasy sportowej. Jest 
to konkurs najmniej skomplikowa-
ny. Mistrzynią w kategorii Młodzi 
kuc została 11-letnia Marta Szcze-
paniak i kuc Figaro, a w kategorii 
kuce amatorzy zwyciężyła We-
ronika Zmarzły. Paulina Pokusa 
wygrała w konkurencji Junior, zaś 
nie miała sobie równych Monika 
Stachniuk w kategorii senior. 

Następnie rozgrywane zostały 
konkurencje wyższych klas już 
wyłącznie dla licencjonowanych 
zawodników. Rundę P, konkur-
sy już o nieco wyższym poziomi 
trudności, zwyciężyła  pani Sylwia 
Rychlik i klacz Bocachica Fomia. 
W rundzie N również osobno 
klasyfi kowanie były kuce i duże 
konie. Wśród kucy niepokonana 
była, reprezentantka kadry naro-
dowej zawodniczka Alicja Tra-
wińska i wspaniały Rocardo oraz, 
trenująca w Stajni Pegaz zawod-
niczka Wiktoria Sagan i Fontain. 
W klasie N w kategorii duże konie 
nie miała sobie równych zawod-
niczka również trenująca na tere-
nie Stajni Pegaz Olga Wiczanow-
ska i Pikador. Arkadiusz Ignasiak 
i koń Laudani nie mieli sobie rów-
nych w rundzie C w klasyfi kacji 
dużych koni tym samym zdoby-
wając pierwszą lokatę. Na samym 
końcu odbywały się konkursy 
klasy CC, w których nie miała 
sobie równych doświadczona za-

wodniczka, tegoroczna Mistrzyni 
Polski Juniorów i reprezentantka 
Kadry Narodowej w Ujeżdżeniu, 
również trenująca w Stajni Pegaz, 
Aleksandra Lesner i dzielny Va-
lentijn. Jej przejazd wzbudził 
wiele emocji wśród oglądających, 
gdyż wykonywane były bardzo 
skomplikowane elementy, świad-
czące o niesamowitej harmonii 
między koniem i jeźdźcem. 
Sędzią Głównym zawodów była  
Zofi a Górska, a sędziami PZJ były 
Joanna Kruk oraz Ewa Zaręba.
Regionalne Zawody Konne 
w Ujeżdżeniu zaszczycił swoją 
obecnością Poseł na Sejm RP 
Jerzy Budnik, Burmistrz Miasta 
Redy Krzysztof Krzemiński oraz 
Przewodniczący Rady Miasta 
Redy Kazimierz Okrój, którzy 
ufundowali  nagrody dla uczest-
ników. Licznie zgromadzona 
publiczność dzielnie kibicowała 
uczestnikom, tworząc wspaniałą, 
przyjazną atmosferę zawodów.
(raf)

Mistrzowie 
w ujeżdżaniu
REDA | Mistrzostwa Polski Północnej Amatorów w Ujeżdżeniu i Zawody 
Regionalne w Ujeżdżeniu odbyły się w miniony weekend. Miejscem rywalizacji 
zawodników z północnej Polski, już po raz kolejny była Stajnia PEGAZ w Redzie.  
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Jaka atmosfera Panuje 
w szatni Gryfa?

- Bardzo dobra! Wszystko 
jest w jak najlepszym porząd-
ku. Dogaduję się z kolegami 
z zespołu, nic nie zapowiada, 
aby były jakieś spięcia. Oby 
tak dalej.

Którzy zawodnicy Gryfa 
w Pana ocenie się wyróż-
niają?

- Wiele mogę się nauczyć 
od Piotra Kołca czy Macieja 
Osłowskiego. Pozostali też 
się nieźli, ale Ci dwaj moim 
zdaniem się wyróżniają. Zo-
baczymy, jak będzie z nowy-
mi piłkarzami Gryfa, w tym 
ze mną.

Czy droga do szatni Gryfa 
była prosta?

- Miałem kilka propozycji, 
lecz głównie z trzeciej ligi. 
Zgłaszały się zespoły i z na-
szego regionu, i z pozosta-
łych części Polski. Zadzwonił 

do mnie trener Gryfa i zapro-
ponował, abym przyjechał na 
testy. Postawiłem na aspekt 
sportowy, bo chcę się rozwi-
jać. Rywalizacja o miejsce 
w składzie była zacięta, ale 
udało się.

Jakie szanse ma Gryf na 
zajęcia dobrego miejsca 
w drugiej lidze?

- Mam nadzieję, że sprawi-
my niespodziankę. Trudno mi 
cokolwiek na ten temat powie-
dzieć, bo dotąd ani nie grałem 
ani w Gryfi e, ani w drugiej li-
dze. Widzę jednak, że ekipa 
żółto-czarnych jest mocna, 
więc szanse mamy. Myślę, że 
będzie dobrze.

W Kaszubi Kościerzyna 
nie chcieli Pana zatrzy-
mać?

- Chciałem odejść. Chcia-
łem grać w drugiej lidze, nie 
stać w miejscu. Do trzeciej 
ligi zawsze można wrócić.

WYWIAD | z Filipem Sosnowskim, napastnikiem Gryfa, by-
łym piłkarzem Kaszubi Kościerzyna, rozmawia Piotr Smoliński.

MAM NADZIEJĘ, 
ŻE SPRAWIMY 
NIESPODZIANKĘ

fo
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SKŁAD DRUŻYNY W SEZONIE 2015/16
W górnym rzędzie, od lewej: Michał Fierka, Sebastian Kowalski, Krzysztof Wicki, Przemysław Kostuch, Paweł Czychowski, Maciej Dampc, Grzegorz Gicewicz, 

Przemysław Szur. W dolnym rzędzie, od lewej: Paweł Czoska, Michał Skwiercz, Piotr Kołc, Mateusz Kuzimski, Tomasz Kotwica, Adam Duda, Maciej Szymański, 
Adrian Klimczak, Jakub Giec, Kamil Godula. W środkowym rzędzie, od lewej: Sylwester Maszota (członek zarządu), Piotr Waga (prezes), Filip Sosnowski, Krzysztof 
Rzepa, Jacek Wicon, Filip Wichman, Maciej Osłowski, Maksymilian Kenner, Dariusz Mikołajczak (wiceprezes), Zbigniew Hallmann (kierownik)

Doczekaliśmy się! 2. liga 
znowu zawita na stadion WKS 
Gryf Wejherowo. Pierwszy 
mecz już w sobotę 1 sierpnia o 
godzinie 17. Rywalem będzie 
2-ligowy średniak, Legionovia 
Legionowo. Pojedynek inau-
guracyjny akurat z tym prze-
ciwnikiem powinien cieszyć, 
bo piłkarze Gryfa mają ogrom-
ną szansę, aby rozpocząć rundę 
jesienną od zwycięstwa.
Piotr Waga, prezes Gryfa, jest 
zbudowany postawą zespołu, 
który solidnie przepracował 

okres przygotowawczy. – 
Mamy teraz dwie równe „je-
denastki”. Mocni są zmiennicy, 
bo jeśli ktoś zejdzie z boiska, 
to zastępuje go piłkarz będący 
praktycznie na tym samym 
albo zbliżonym poziomie – po-
wiedział.
Władze Gryfa stawiają na mło-
dość i doświadczenie, licząc na 
to, że taka mieszanka przyniesie 
im sukces. Większość zawod-
ników jest młodych, młody jest 
i trener (Tomasz Kotwica uro-
dził się w 1986 roku). – Doszły 

mnie słuchy, że Gryf rzekomo 
nie wzmocnił swojego składu, 
że transfery, które miały miej-
sce, nic nie wniosą. To oczy-
wiście nieprawda – komentuje 
Piotr waga. – Kotwica? To naj-
młodszy szkoleniowiec w dru-
giej lidze. Stawiamy na jego 
zapał i zaangażowanie. Jestem 
pewien, że da sobie radę i po-
prowadzi nas do wielu zwy-
cięstw – dodał.
Ostatnim zawodnikiem, który 
dołączył do kadry Gryfa przed 
startem 2. ligi jest Jakub Giec, 

dotychczas zawodnik Pogoni 
II Szczecin, o czym nie mo-
gliśmy jeszcze napisać w po-
przednim wydaniu tej gazety. 
Giec urodził się w 1996 roku, 
jest wychowankiem SKS-u 
Olimpic Gdańsk. Występuje na 
pozycji pomocnika. Ostatnio 
reprezentował barwy rezerw 
Pogoni Szczecin.
Wynik meczu Gryf – Legio-
novia, a także zdjęcia z tego 
spotkania, tuż po ostatnim 
gwizdku sędziego na portalu 
GWE24.pl!

2. liga już w sobotę!
MECZ | W sobotę 1 sierpnia o godzinie 17 w Wejherowie odbędzie się mecz inaugurujący grę 
Gryfa w 2. lidze. Przeciwnikiem będzie Legionovia Legionowo (11. miejsce w poprzednim sezo-
nie). – Nasi piłkarze pokażą klasę – zapowiada Piotr Waga, prezes żółto-czarnych.




