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Najchętniej 
czytana gazeta

w powiecie 
wejherowskim

WEJHEROWO | Miejski monitoring przyczynia się do ujawnia-
nia coraz większej ilości przestępstw i wykroczeń. Niedawno 
jedna z kamer zarejestrowała trzech mężczyzn, spożywających 
alkohol, którzy chwilę później wsiedli do samochodu – jeden 
z nich za kierownicę. Miał ponad 2,2 promila alkoholu... Kupcy 
z targowiska przy ul. rzeźnickiej chcą z własnej inicjatywy za-
montować kolejną kamerę, zaś urzędnicy miejscy zapowiadają 
rozwój sieci teleinformatycznej w Wejherowie oraz podłączenie 
do niej kolejnych kamer. 

W oku kamer

więcej str. 3
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 To miasto bezpieczne 
 i wszechstronne

KrzySztof KrzemińSKi:

czytaj str. 8

””po wyborach, zasiedliśmy do 
opracowania strategii rozwoju 

miasta i w 2007 roku ustaliliśmy 
priorytetowe inwestycje, które chcieliśmy 
w mieście zrealizować. Była to lista kilkunastu 
zadań w zakresie infrastruktury technicznej 
i społecznej. 

Alternatywne drogi 
wybawieniem 
Redy i Rumi

czytaj str. 5

Wakacyjne korki na 
krajowej drodze nr 6 
nie są już takie uciąż-
liwe dla mieszkań-
ców powiatu wej-
herowskiego. Dzięki 
dwóm alternatyw-
nym połączeniom 
rumi z redą.

burmistrz Redy:
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wypadają? Ot, taki niewytłu-
maczalny absurd. Interes czep-
kowy kwitnie. Turysta oprócz 
taplania się w wodzie pije... 
Bo gorąco. Do najbardziej 
ulubionych napojów należy 
oczywiście piwo. Turysta kupi 
piwo w sklepie, pójdzie do 
miejsca stacjonowania, wypije 
i chce oddać butelkę. Oczywi-
ście problem. W jednym skle-
pie działają automaty, które 
połykają butelki. Wypluwają 
paragony i klient śmiga do 
kasy po zwrot kaucji. A tu nie-
spodzianka. Czy ma pan/pani 
dowód zakupu piwa w naszym 
sklepie – pyta kasjer? Nie 
mam, ale mam paragon przy-
jęcia butelki. To za mało jed-
nak aby dostać te swoje kilka, 
kilkanaście czy kilkadziesiąt 
groszy. W innym sklepie znów 
powiedzą, że takiego piwa nie 
sprzedawali i kaucji nie zwró-
cą. W trzecim oznajmiają, że 

nie mają tylu skrzynek na 
piwo. Gdy likwidowano 
tak zwany socjalizm, ktoś 
powiedział, że od tej chwili 
nie będzie już problemów 
ze skupem makulatury i bu-
telek. Okazuje się, że to 
nadal wielkie oszustwo. Co 
prawda z makulaturą jest le-
piej, ale ze zwrotnymi butel-
kami nadal kiepsko. Cieka-
we swoją drogą kto i kiedy 
ten nierozwiązywalny pro-
blem zlikwiduje? A może 
w Polsce to jest niemożli-
we w ogóle? Inny turysta 
poszedł na pocztę. Chciał 
wysłać list polecony. Zapra-
gnął najpierw zrobić sobie 

odbitkę kserografi czną doku-
mentu. Nie takie proste. Pani 
w okienku agencji pocztowej 
oznajmia, że my usług ksero 
nie świadczymy. Ale mi Poczta 
i na dodatek Polska! Dziś więk-
szość obywateli ma drukarki 
w domu, no ale trudno jechać 
z tym urządzeniem na wczasy. 
Nie dziwmy się, że skoro PP 
nie może poradzić sobie z taki-
mi drobiazgami, to przegrywa 
przetargi na obsługę polskiego 
wymiaru sprawiedliwości. Za-
kończę opowieści o absurdach 
dnia codziennego i przygadam 
teraz samym turystom. Bo 
nie jest tak, że oni są idealni. 
Wiadomo, zostawiają w miej-
scowościach turystycznych 
mnóstwo pieniędzy i chwała 
im za to. Bardzo często wyka-
zują się brakiem rozwagi ba, 
nawet bezmyślnością. I za tę 
bezmyślność płacą wszyscy 
obywatele. Pewnie wszyscy 
myślą, że napiszę o nadużywa-
niu alkoholu a stąd wypadki na 
drogach i utonięcia? To zgroza 
ma się rozumieć. Nie to jednak 
mam na myśli. Gdy obserwo-
wałem turystów w polskich 
Tatrach, co innego zwróciło 
moją uwagę. Duży odsetek 
naszych rodaków wybiera się 
na szlaki górskie w klapkach 
a nawet w butach na wysokich 
obcasach. Nie mają podsta-
wowego ekwipunku górskie-
go. Nie rozumieją, że pogoda 
w górach potrafi  zmieniać 
się z minuty na minutę. Do-
szedłem do jedynego, moim 
zdaniem słusznego wniosku. 
Zamiast wydawać miliony na 

ratowanie górskich szaleńców 
powinniśmy zarządzić, aby 
przy wejściu na szlaki górskie 
postawić strażników. Każdy 
byłby sprawdzany, czy ma 
właściwe obuwie i ekwipunek. 
Nie ma, to „wypad”, jak mówi 
młodzież. Koszt utrzymania 
straży górskiej byłby zdecy-
dowanie niższy od wydatków 
na ratowanie ludzi zachowu-
jących się absurdalnie. Skoro 
możemy mieć straże miejskie, 
to możemy mieć i górskie. 
Zresztą, czy strażnicy miejscy 
lub gminni w miejscowościach 
górskich nie mogliby się tym 
zajmować, zamiast zakładać 
obręcze na koła źle zaparko-
wanych samochodów?

Ps. Napisał do mnie czytel-
nik z Wejherowa w odpowie-
dzi do felietonu „Kosmiczne 
nazwy”. Wyszydzałem tam 
niechlujstwo na tablicach z na-
zwami ulic. Czytelnik napisał 
tak: „W odległości 29 metrów 
od siebie są tabliczki: 1. Ul. 
Kazimiery Panek, 2. Ul. S. i K. 
Panek. Więc jednak Pankowej 
czy sióstr? Aczkolwiek naj-
bardziej zasłużony był ojciec, 
więc może zmienić na rodzi-
ny Panek?” Ja się obawiam, 
że może ktoś jeszcze pomylić 
z obecnym Sekretarzem Po-
wiatu Markiem Pankiem? Ba, 
nawet z subkulturą panków 
nawet. To taki absurd na ko-
niec.

FOTOPSTRYK
Zmieniaj z nami swoją okolicę!

wyślij zdjęcie

wraz z krótkim

opisem na adres:

pstryk@expressy.pl

zaKaz hanDLu. obowiązuJe?
W Wejherowie nieopodal targowiska praktycznie codziennie stoją osoby, sprzedające jago-
dy, grzyby, czasem jakieś drobne ubrania. Co ciekawe – robią to dokładnie pod tabliczką z 
napisem „Zakaz handlu!”. Rozumiem, że to często osoby ubogie, które w ten sposób chcą 
dorobić do skromnej emerytury – ale z drugiej strony to przecież jawne łamanie przepisów. 

Aleksander, mieszkaniec Wejherowa

Jakub W. 

Wakacje trwają w naj-
lepsze. Upały brazylijskie 
i całe szczęście, że nasze 
bałtyckie plaże niczym tym 

brazylijskim nie ustępują. 
Turyści wydają pienią-

dze lekką ręką i po-
kazują, że Polakom 

nie dzieje się tak 
źle, jak twierdzą 
niektórzy poli-
tycy. Gdy pójdą 

do aqua parku pływają 
i bawią się w wodzie bez 

żadnych ograniczeń. 
Jednak jeśli odwiedzą 
zwykłą lokalną pły-
walnię, także w Wej-
herowie, czeka ich 

niespodzianka. Warunkiem 
wejścia do basenu jest po-
siadanie czepka. Czym róż-
ni się pływalnia miejska od 
parku wodnego? Wg mnie 
niczym. Ktoś w czasach 
dawno minionych wydał 
przepisy, które zmuszały 
do zakładania czepków na 
głowę. I tak zostało. Nikt 
z pracowników pływalni 
nie potrafi  odpowiedzieć 
na pytanie: po co czepek 
na głowie? Przychodzi mi 
do głowy (bez czepka) tyl-
ko pomysł, że może chodzi 
o to, aby włosy nie wypada-
ły z głów? No, ale w aqua 
parkach bez czepków i nie 

AbsurdyJakub W. 

ARCHIWALNE FELIETONY
można znaleźć na stronie: 
www.gwe24.pl
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INWESTYCJA | Clinica 
Medica otworzyła w Gdyni 
prywatny oddział położni-
czo - neonatologiczny. 

Nowoczesny i komforto-
wy oddział posiada I stopień 
referencyjności, natomiast 
wyposażony jest w sprzęt 
do ratowania życia matki 
i noworodka, kwalifikujący 
do wyższego - II stopnia.  

- Z biegiem czasu oraz na-
bieranego doświadczenia 
będziemy przyjmować przy-
padki adekwatne dla II stop-
nia referencyjności – podkre-
ślają przedstawiciele kliniki.  
Zespół oddziału położniczo 
- neonatologicznego two-
rzą specjaliści z wieloletnim 
doświadczeniem w dzie-
dzinie ginekologii, położ-
nictwa, neonatologii oraz 
anestezjologii. Wysoko wy-
kwalifikowana kadra lekar-
ska stanowi gwarancję bez-
piecznej opieki zarówno nad 
matką, jak i nad dzieckiem. 
Położne i pielęgniarki ukoń-
czyły liczne kursy specjali-
styczne uprawniające m.in. 
do poradnictwa laktacyjnego, 

pobierania krwi pępowino-
wej, wykonywania szczepień 
ochronnych noworodków. 
Nowo powstały oddział 
położniczy jest jedynym 
prywatnym oddziałem na 
obszarze województwa po-
morskiego. 

-Dyżurujemy 24h na 
dobę, przez 7 dni w tygo-
dniu. Każda przyszła mama 
może liczyć na komfort, 

bezpieczeństwo i opiekę 
medyczną na najwyższym, 
światowym poziomie- zapew-
niają przedstawiciele kliniki 

Wszelkie dodatkowe in-
formacje i szczegóły udzie-
lane są pod dedykowanym 
numerem telefonu i adresem 
e-mail (24h) oraz dostępne są 
na stronie internetowej i FB 
Kliniki:

 
58 661 01 03 
poloznictwo@clinica-medica.pl

 

Nowa oferta 
CliNiCa MediCa
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Przychodnia i Szpital 
Clinica Medica 
ul. Mireckiego 11 
81-229 Gdynia 
Rozwijamy się dla Was!

Rejon ulic Rzeźnickiej i Puc-
kiej od dawna był newralgicz-
nym punktem w mieście – od-
notowywano tu wiele zdarzeń: 
kradzieży, pobić, uszkodzeń 
mienia czy łamania zakazu 
spożywania alkoholu w miej-
scach publicznych. Niedawno 
miasto zainstalowało tam więc 
kamerę monitoringu. Na efek-
ty nie trzeba było długo cze-
kać – już w pierwszych dniach 
zauważono trzech mężczyzn, 
pijących piwo „pod chmurką”. 
Chwilę później mężczyźni 
wsiedli do samochodu, jeden 

z nich na fotelu kierowcy. Nie 
odjechali jednak daleko, gdyż 
strażnicy miejscy zatrzymali 
auto i uniemożliwili pijanemu 
(jak się okazało miał ponad 2,2 
promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu) dalszą „po-
dróż na podwójnym gazie”. 

Kupcy i urzędnicy przyznają, 
że założenie kamery natych-
miast wpłynęło na poprawę 
bezpieczeństwa w tym miej-
scu. Dlatego handlujący chcą 
pójść o krok dalej i za własne 
pieniądze zainstalować jeszcze 
jedną kamerę – wewnątrz tere-

nu targowiska – i podłączyć ją 
do miejskiej sieci. 

- Po zainstalowaniu kamery 
w okolicach Puckiej i Rzeź-
nickiej zniknęli stamtąd ludzie, 
którzy pili alkohol, załatwiali 
swoje potrzeby fizjologiczne 
czy zakłócali porządek – mówi 
Bogusław Suwara, Sekretarz 
Miasta Wejherowa. - To poka-
zuje, że kamery działają pre-
wencyjnie. Ale to nie wszyst-
ko – są przecież patrole straży 
miejskiej i policji, które także 
dbają o porządek i bezpie-
czeństwo. Co do monitoringu, 

to obecnie działa 37 kamer, 
w najbliższym czasie będzie-
my zakładać kolejne – w par-
ku, na ul. Iwaszkiewicza, ul. 
Bukowej. Docelowo system 
można rozbudować do 64 ka-
mer. 

Władze miasta zapowiadają 
natomiast podjęcie jeszcze in-
nych działań: założenie sieci 
światłowodowej, opasującej 
całe miasto, do której podłą-
czony zostanie zarówno miej-
ski monitoring, jak i wszystkie 
obiekty użyteczności publicz-
nej.  Rafał Korbut

Kamery to prewencja
WEJHEROWO | Przedstawiciele kupców spotkali się z przedstawicielami władz miasta, aby 
porozmawiać o bezpieczeństwie i zaproponować rozwiązania, które – ich zdaniem – pomogą 
w walce z osobami łamiącymi prawo. 

Sławomir KnapińSKi, 
właściciel jednego 
z pawilonów handlowych:

- Efekty współpracy i rozmów z władzami 
miasta są wymierne i wpływają na popra-
wę bezpieczeństwa. My – kupcy jesteśmy 
współodpowiedzialni za bezpieczeństwo w 

tym miejscu, ponieważ teren targowiska jest 
prywatny. Dziękujemy, że miasto założyło kamerę, a my ze 
swojej strony chcemy zainstalować kamerę wewnętrzną i 
zgłaszać policji lub straży miejskiej przypadki łamania pra-
wa, zakłócania porządku czy zanieczyszczania terenu. Tutaj 
odbywały się „pijackie biesiady”, już znacznie się zmniejszył 
ten preceder po zainstalowaniu kamery. Był okres, gdy roz-
maite zdarzenia zdarzały się codziennie, teraz jest lepiej, ale 
chcemy jeszcze to poprawić.
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Tego dnia, przy OSP Orle 
zorganizowano Dzień 
Otwarty Wypożyczalni Ka-
jaków. Wszystko z myślą 
o tych, którzy do tej pory nie 
mieli okazji przekonać się, 
jak świetnym pomysłem na 
spędzanie czasu jest spływ 
kajakowy. Bo chociaż wy-
pożyczalnia dostępna jest dla 
mieszkańców i turystów od 2 
maja bieżącego roku, kiedy 
dokonano wodowania sprzę-
tu, wielu z przybyłych po 
raz pierwszy testowało nowe 
kajaki. Warto nadmienić, że 
w wodniackim ekwipunku 
wartym 34 528,53 zł znaj-

duje się 12 kajaków dwu-
osobowych, 16 kamizelek 
ratunkowych dla dzieci, 24 
kamizelki asekuracyjne dla 
dorosłych, 12 lekkich wioseł 
dla dzieci, 24 lekkie wiosła 
dla dorosłych oraz przycze-
pa do przewozu 12 kajaków. 
Przystań kajakowa znajduje 
się przy OSP Orle, natomiast 
rezerwacji dokonywać moż-
na drogą elektroniczną na 
stronie: http://www.mypro-
aktywni.pl/kajaki/ To i inne 
cenne informacje z zakresu 
korzystania ze sprzętu gmin-
nego, mieszkańcom przed-
stawiali członkowie Funda-

cji, racząc przybyłych kawą, 
herbatą i jak na upalne dni 
przystało zapasem wody. Jak 
zapewniają, konkurencyjność 
oferty oraz dobra organizacja 
sprawiają, że mieszkańcy 
coraz szerzej interesują się 
gminnym sprzętem wodnym. 
Ich celem jest natomiast 
przekonanie odbiorców, że 
to jedna z najlepszy, jeśli nie 
najlepsza, atrakcja turystycz-
na w Gminie Wejherowo. 
Przybyli przekonali się o tym 
osobiście, do czego zaprasza-
my każdego z Państwa!
(mat. UG Wejherowo, 
opr. raf)

Wypożyczalnia kajaków 
otwarta na mieszkańców
GM. WEJHEROWO | O tym, że sport to zdrowie wie każdy. O tym, 
że sport to także ogromna przyjemność, 8 sierpnia przekonywała Fun-
dacja Proaktywni z Orla, która zajmuje się udostępnianiem kajaków 
zakupionych przez Gminę Wejherowo z funduszy unijnych. 
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Obie drogi służą przede wszyst-
kim mieszkańcom Rumi, Redy 
i Wejherowa, a najczęściej spo-
tykaną rejestracją na samocho-
dach jest GWE. 
Otwarta na początku lipca tego 
roku droga z Rumi (ulica Ko-
synierów) do Redy (ulica Mor-
ska) od samego początku bar-
dzo pomogła przede wszystkim 
mieszkańcom obu miast.
- Na tę inwestycję czekaliśmy 
od przynajmniej dziesięciu lat 
– mówi pan Mirosław, miesz-
kaniec Rumi. – W końcu się 
udało i faktycznie można bez 
problemu przejechać ten krótki 
odcinek zarówno samochodem 
jak i rowerem. 
Równie zadowoleni są miesz-
kańcy Redy, którzy często robią 
zakupy w centrum handlowym 
Auchan, a w środy i soboty na 
rumskim rynku, gdzie można 
kupić owoce i warzywa pro-
sto od rolników. Rynek cieszy 
bardzo dużym powodzeniem, 
m.in. regularnie zakupy robi 
tam burmistrz Rumi wraz z ro-
dziną, którzy cenią targowisko, 
pobliską piekarnię oraz sklepy 
mięsne. 
Znakomitym połączeniem jest 
również ciąg ulic Towarowa - 
Cegielniana – Leśna, która po-
zwala sprawnie i szybko prze-
jechać z Rumi na koniec Redy 
przy Parku Krajobrazowym. 
W związku z faktem, iż kie-

rowcy nagminnie jeździli bar-
dzo szybko i niebezpiecznie, 
władze Rumi zmuszone były 
wzorem Redy (przy dworcu) 
zamontować spowalniacze, aby 
nie doszło do tragedii. 
- To nie jest droga szybkiego ru-
chu, i niestety to sami kierowcy 
swoją niebezpieczną jazdą 
wymuszają takie rozwiązania 
– mówi Beata Ławrukajtis, 
radna miasta. – Nasze dzieci, 
ale i starsze osoby, muszą mieć 
bezpieczną możliwość przej-
ścia przez jezdnię. 
Potwierdza to również rumski 
magistrat, który od dłuższego 
już czasu notował coraz więk-

szy wzrost ilości skarg miesz-
kańców na zbyt szybko jeżdżą-
ce pojazdy. 
- Nie pomogły nawet patro-
le policji, która kontrolowała 
prędkość na odcinku od ulicy 
Zbychowskiej do ulicy Puł-
kownika Dąbka w Rumi, stąd 
nasza decyzja, że warto aby 
kierowca stracił 20 sekund, niż 
człowiek miałby stracić zdro-
wie lub życie – mówi Ariel 
Sinicki, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Rumi.
Inwestycja związana z budową 
tego ciągu ulic to największy 
sukces w powiecie wejherow-
skim pod kątem pozyskania 

środków unijnych. Całość kosz-
towało prawie 60 mln zł (otrzy-
mane dofinansowanie unijne 
sięgało 37 mln zł), a zakres 
robót obejmował w Rumi bu-
dowę wjazdu z ulicy Sobieskie-
go, budowę ulicy Towarowej, 
przebudowę przejazdu kolejo-
wego na ulicy Zbychowskiej, 
budowę ulicy Cegielnianej 
a w Redzie ulicy Leśnej oraz 
dwóch wiaduktów kolejowych 
i włączenia w drogę krajową. 
Była to największa inwestycja 
prowadzona przez jakikolwiek 
samorząd powiatowy w woje-
wództwie pomorskim.
Rafał Korbut

Alternatywne drogi 
wybawieniem Redy i Rumi
INWESTYCJE | Wakacyjne korki na krajowej drodze nr 6 nie są już takie uciążliwe dla miesz-
kańców powiatu wejherowskiego. Dzięki dwóm alternatywnym połączeniom Rumi z Redą (To-
warowa – Cegielniana - Leśna oraz Kosynierów - Morska) możemy płynnie przemieszczać się 
między wspomnianymi miastami.

 
michał paSieczny, 
burmistrz Rumi: 

- Należą się tutaj ogromne słowa uznania 
i podziękowania dla Kazimierza Okroja, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Redy, 
który lobbował za tą inwestycją, oraz  Jó-
zefa Reszke, ówczesnego Starosty Wejhe-
rowskiego, który doprowadził do stworze-

nia projektu i realizacji inwestycji. Powiat kierowany przez 
Józefa Reszke skutecznie aplikował o środki unijne na to 
zadanie. To oni są ojcami sukcesu i w głównej mierze dzięki 
nim możemy bez konieczności stania w korkach przemiesz-
czać się po Małym Trójmieście Kaszubskim.

RUMIA | Nowe nasadze-
nia roślin, odbywające się 
wiosną oraz jesienią w Rumi, 
obejmują co roku kilkadzie-
siąt najbardziej wyekspo-
nowanych punktów – m.in. 
okolice pomników, parków 
miejskich, a także najważ-
niejszych szlaków komuni-
kacyjnych.

Bratki, begonie, aksamitki, 
surfinie… to tylko niewiel-
ka część gatunków kwiatów, 
jakie latem można podzi-

wiać w Rumi. Każdego roku 
nowe nasadzenia obejmują 
setki metrów kwadratowych, 
dzięki którym przestrzeń pu-
bliczna staje się jeszcze bar-
dziej atrakcyjna – zarówno 
dla mieszkańców, jak i tury-
stów. 
- Dokładamy wszelkich 
starań, aby lokalny krajo-
braz z roku na rok stawał 
się coraz piękniejszy. Jest 

to niezwykle ważne, ponie-
waż wygląd miasta ma duży 
wpływ na jego ogólną ocenę, 
a co za tym idzie  także po-
pularność wśród inwestorów, 
potencjalnych mieszkańców 
i turystów – mówi Katarzy-
na Bielińska, naczelnik wy-
działu odpowiedzialnego za 
nasadzenia w rumskim urzę-
dzie miasta.
Nowe rośliny są nie tylko 
ładne, lecz także wytrzyma-
łe. W ciągu roku muszą bo-

wiem wykazywać się dużą 
odpornością na zmienne 
warunki pogodowe, spaliny 
oraz uszkodzenia mecha-
niczne. Tych ostatnich – na 
szczęście – jest coraz mniej. 
Wszystko dzięki zwiększają-
cej się liczbie estetycznych 
gazonów oraz kwiatonów, 
które jednocześnie chronią 
i wyróżniają rośliny. 
(raf)

Dbają o estetykę przestrzeni
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Zieleń to jeden 
z ważniejszych 
elementów, 
wpływających na 
estetykę miasta

RUMIA | Jak co roku, Rumia 
zachęca mieszkańców do 
korzystania z dofinansowa-
nia  na likwidację azbestu. 

W ramach podejmowanych 
przez Rumię działań, po-
prawiających stan środowi-
ska, wprowadzono program 
udzielania dotacji na przed-
sięwzięcia, związane z usu-
waniem azbestu. O wsparcie 
ubiegać się mogą zarówno 
właściciele pojedynczych 
nieruchomości jak i wspól-
noty mieszkaniowe. Wnio-
sek może złożyć właściciel, 
zarządca a nawet użytkow-
nik nieruchomości. Dofinan-
sowanie obejmuje połowę 
kosztów, związanych z usu-
waniem odpadów azbesto-
wych. Jednorazowo dotacja 
nie może przekroczyć 1200 
zł (2000 zł na jeden budynek 
w przypadku spółdzielni, 
5000 zł dla wspólnot miesz-
kaniowych), jednak istnieje 
możliwość uzyskania wie-
lokrotnego wsparcia finan-
sowego.
-  Mamy wystarczającą ilość 
środków finansowych na zre-
alizowanie wszystkich wnio-
sków oraz chętnie udzielimy 

porad przy ich wypełnianiu 
– tłumaczy Katarzyna Bie-
lińska, naczelnik wydzia-
łu Polityki Gospodarczej 
Mieszkaniowej i Ochrony 
Środowiska. Azbest, szcze-
gólnie stary i uszkodzony 
jest materiałem niezwykle 
szkodliwym i chociażby ze 
względu na własne zdrowie 
mieszkańcy powinni poważ-
nie rozważyć usunięcie tego 
budulca ze swojego otocze-
nia.
Odpowiednie formularze 
pobrać można zarówno 
na stronie Urzędu Miasta 
w Rumi (www.rumia.eu), 
jak również w Biurze Ob-
sługi Mieszkańców. Wnio-
ski rozpatrywane będą we-
dług kolejności składania.  
(raf)

Groźny azbeSt
Wdychane przez człowieka 
mikroskopijne włókna azbe-
stu mogą doprowadzić do 
pylicy azbestowej.

Choroby wywoływane 
przez pylicę azbestową:

• rozległe zgrubienia 
   opłucnej
• zapalenie opłucnej
• nowotwory płuc i oskrzeli

Miasto poMaga usunąć azbest

Józef reSzKe, 
Starosta Wejherowski 
w latach 2002-2014:

Cieszę się, że już od dwóch lat mieszkańcy 
powiatu wejherowskiego mogą korzystać 
z alternatywnego połączenia do drogi kra-
jowej nr 6. Ta inwestycja była największą, 
którą zrealizowaliśmy od początku istnienia 

naszego samorządu powiatowego. Nietrudno sobie wyobra-
zić co dzisiaj działoby się na drodze krajowej nr 6, gdyby nie 
dodatkowe połączenie Leśna – Cegielniana – Towarowa. 
Tymbardziej dziękuję samorządom Redy i Rumi za wsparcie 
naszych działań.
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POWIAT | XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona przed nami. 

Konkurs prozatorski – ostatnia chwila na zgłoszenie

W roku bieżącym wprowadzo-
no nową kategorię – poezja. Or-
ganizatorzy oczekują na prace:
1. opowiadanie lub esej w języ-
ku kaszubskim - praca konkur-
sowa nie może zawierać mniej 
niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. 
znaków wraz ze spacjami.
2. utwór poetycki w języku ka-

szubskim (poemat) - praca kon-
kursowa musi zawierać mini-
mum 3 strony maszynopisu (60 
wersów). Kategoria ta w tym 
roku dedykowana jest w postaci 
ks. Leona Heyke. 
Prace w czterech egzemplarzach 
maszynopisu powinny być opa-
trzone godłem (pseudonimem), 

umieszczonym także w zaklejo-
nej kopercie, w której autor po-
daje swoje imię, nazwisko, adres 
i numer telefonu. Dodatkowo 
należy dołączyć wersję pracy na 
płycie CD. Twórca może wziąć 
udział tylko w jednej z kategorii 
Konkursu. Warunkiem udziału 
w konkursie jest dostarczenie do 

soboty 15 sierpnia 2015 r. nie-
publikowanych wcześniej prac 
na adres:
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 
84-200 Wejherowo z dopiskiem 
na kopercie: Konkurs im. Jana 
Drzeżdżona. (raf)



FELIETON | Z punktu 
widzenia ładu konstytucyj-
nego to bardzo doniosłe 
wydarzenie. Tak podcho-
dziłem do zaprzysiężenia 
każdego prezydenta, 
wybranego w minionym 25 
- leciu, bez względu na to, 
czy na niego głosowałem, 
czy nie.

Zaprzysiężenie nowego pre-
zydenta Andrzeja Dudy przed 
Zgromadzeniem Narodowym 
(przypomnę, że to wspólne po-
siedzenie Sejmu i Senatu) od-
było się w miniony czwartek 6 
sierpnia. Tuż po wypowiedze-
niu roty przysięgi,  prezydent 
wygłosił krótkie expose, w któ-
rym przypomniał  najważniej-
sze tezy ze swojego programu 
wyborczego.  Zapewniał przy 
tej okazji, że wywiąże się ze 
wszystkich złożonych obiet-
nic, a jednymi z jego pierw-
szych inicjatyw legislacyjnych 
będą projekty ustaw o skróce-
niu wieku emerytalnego i pod-
niesieniu kwoty wolnej od 
podatku. Politycy, publicyści, 
eksperci zastanawiają się jaka 
będzie ta prezydentura. Czy 
całkowitym przeciwieństwem 
prezydentury B. Komorow-
skiego? Na to wskazywałaby 
retoryka z kampanii wybor-
czej, bo jeżeli wsłuchać się 
w to, co Duda wtedy mówił, to 
w tym, co Komorowski robił 
jako prezydent, nic mu się nie 
podobało. Teraz to on będzie 
na cenzurowanym. To jego 
będą oceniać i krytykować, 
a takich nie zabraknie, bo jesz-
cze się taki nie urodził, co by 
wszystkim dogodził. Duda też 
nie wszystkim dogodzi i musi 
mieć tego świadomość. Nawet 

ci, którzy na niego głosowali, 
a szczególnie młodzi, radykal-
ni wyborcy,  którzy w I turze 
poparli Pawła Kukiza, nie będą 
go oszczędzać. Wynika to z ko-
mentarzy na moim fan page na 
Facebooku. Poza tym podziały 
w Polsce są zbyt głębokie, by 
zakopała je deklaracja z expo-
se, że chce być „prezydentem 
dialogu i porozumienia”. Bar-
dzo dobrze, że chce, ale same 
słowa, to za mało. Potrzebne są 
pojednawcze gesty i konkretne 
czyny. Ale nawet jeśli się poja-
wią, w co chcę wierzyć, to czy 
padną na podatny grunt? Prze-
cież B. Komorowskiemu też 
zależało, by zapisać się w hi-
storii  Polski z jak najlepszej 
strony, a w wyniku negatyw-
nej, agresywnej kampanii swo-
ich oponentów odchodził z  tak 
złą opinią, że w sondażu TNS, 
w którym zapytano Polaków 
jak oceniają wszystkich pre-
zydentów wybranych po 1989 
roku,  wyprzedził tylko W. Ja-
ruzelskiego.  Moim zdaniem to 
niesprawiedliwa i krzywdząca 
ocena i to niezależnie od błę-
dów, zaniechań i wstydliwych 
wpadek, które przecież zdarza-
ją się każdemu. Czy taki sam 
los spotka za 5 lat  Dudę? Nie 
życzę mu tego. Dużo zależeć 
będzie od jego pierwszych de-
cyzji. Jak sprawdzi się w sytu-
acji tzw. kohabitacji? Czyli, jak 
ułoży sobie relacje z rządem, 
który jest z konkurencyjnego 
obozu politycznego i to w cza-
sie trwającej  kampanii parla-
mentarnej? Z nastawieniem 
na współpracę, czy na ostrą 
konfrontację? Stali czytelni-
cy moich felietonów wiedzą, 
że nie głosowałem na niego. 
Ale szanuję demokratyczny 
werdykt wyborców i uważam 
Dudę za swojego prezydenta. 
I całkiem szczerze życzę mu 
jak najlepiej, bo jak najlepiej 
życzę Polsce.

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

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

Prezydent Andrzej Duda  
zaprzysiężony

SPEKTAKL | Jak przygotować się do międzyplanetarnej podróży oraz jak 
zbudowany jest nasz układ słoneczny – tego w najbliższą niedzielę dowiedzą 
się najmłodsi goście Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan. 

Wyrusz w kosmiczną podróż

Podczas spotkania teatralnego 
z cyklu „Bajeczne niedziele” 
mali widzowie wezmą udział 
w niezapomnianej kosmicznej 
przygodzie. Tak daleka podróż, 
to poważne przedsięwzięcie. 
Wie o tym szalony naukowiec, 
który wraz z niezdarnym robo-
tem, chce zabrać na wycieczkę 
po kosmosie wszystkie dzieci. 
Wyprawa ruszy z Portu Rumia 
w niedzielę 16 sierpnia. 
Zanim jednak mali widzowie 
odwiedzą przestrzeń kosmicz-
ną, trzeba zbudować srebrną 
rakietę, która wyniesie wszyst-
kich w przestworza. Zdaje 
się, że maluchy będą musiały 
pomóc uczonemu, który cierpli-
wie znosi psikusy swawolnego 

robota. Dzięki wspólnej pracy 
wszyscy uczestnicy teatralnego 
spotkania wyruszą w daleką te-
atralną podróż, dzięki której po-
znają układ słoneczny, a nawet 
przez chwilę sami staną się 
planetami krążącymi wokół 
Słońca. 
Bezpłatne przedstawienie będzie 

ósmym w tym roku spotkaniem 
z cyklu „Bajeczne niedziele”. 
Na najmłodszych widzów czeka 
także bajkowa zabawa. Udział 
w comiesięcznych spotkaniach 
teatralnych jest bowiem nagra-
dzany pieczątkami, które mali 
widzowie mogą gromadzić 
na specjalnej ulotce. Już trzy 
stemple gwarantują maluchom 
otrzymanie upominku. 
Spektakl pt. „Kosmiczna przy-
goda” odbędzie się w niedzie-
lę 16 sierpnia w Porcie Rumia 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108. 
Bezpłatne przedstawienie ode-
grane zostanie trzykrotnie: o go-
dzinie 13.00, 15.00 oraz 17.00. 
Udział w kosmicznej zabawie 
jest bezpłatny! (raf)

 Najdłuższa, bo aż dwudniowa, 
impreza z największymi gwiaz-
dami disco odbędzie się w Sopo-
cie na słynnych wyścigach kon-
nych zwanych Hipodromem. 
Podczas dwu dniowego festi-
walu zaprezentują się topowe 
gwiazdy nurtu muzyki disco 
oraz obiecujący debiutanci! 
Pierwszy dzień festiwa-
lu rozpoczniemy koncer-
tem zespołu After Party! 
Piątkowa impreza rozpocznie 
się już o godzinie 16:00. Bramy 
festiwalu zostaną otwarte już 
od godziny 15:00 aby uniknąć 
kolejek. Jako pierwsza wystąpi 
formacja After Party, ale przed 
nimi wystąpią jeszcze dwa ze-
społy stanowiące support dla 
wyżej wymienionej grupy.  

Dzień pierwSzy, piąteK 
(16.00 – 22.00)
• Support 16:00 – 17:30 
• After Party 17:30 – 18:30 
• Gesek 18:30 – 19 30 
• Mejk 19.30 – 20:30 
• Milano 20:30 – 21:30 
• Dj Patrick B with Helenka 
od godz. 22:00 
Dzień DruGi, Sobota
(12:00 - 22:00)  
• Piękni i Młodzi  
• D-bomb  
• Mega Dance  
• Spike  
• Skalars  
• Stereo  
• Boston  
.. i inni... 
+ After Party z Dj-em
(od godz. 22:00) 
bilety w przedsprzedaży 
do nabycia na ebilet.pl oraz 
w sieci salonów Empik.

Festiwal Disco Polo w Sopocie
ROZRYWKA | Zapraszamy Was na największy dwudniowy festiwal Di-
sco Polo! Trójmiasto doczekało się swojego festiwalu Disco Polo!
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Jest Pan burmistrzem od 
2006 roku, już trzecią ka-
dencję. Jakie były początki?

- Decyzja o kandydowaniu 
na burmistrza poprzedzona 
była wieloletnim doświad-
czeniem w funkcjonowaniu 
w redzkim samorządzie, bo 
od 1992 do 1998 roku byłem 
zastępcą burmistrza. A w la-
tach 1998 – 2006 przez dwie 
kadencje byłem członkiem 
rady powiatu z ramienia 
Redy. Znam miasto, znam 
jego bolączki i potrzeby, bo 
przez te wszystkie lata mam 
bieżący kontakt z mieszkań-
cami. Znam też możliwości 
rozwojowe Redy, stąd moje 
wyjście do wyborców po-
dyktowane było zarówno 
chęciami, jak i dobrą znajo-
mością realiów. 

Jakie zatem wówczas były 
najważniejsze sprawy, któ-
rymi Pan chciał się zająć 
i którymi musiał się zająć 
po objęciu stanowiska bur-
mistrza?

- Najważniejsze w naszym 
mieście to komunikacja 
i układ drogowy. W tym 
kontekście Reda jest w trud-
nej sytuacji, ponieważ przez 
środek prężnie rozwijające-
go się miasta przebiega dro-
ga krajowa, którą odbywa 
się ruch tranzytowy. Tym 
zatem musieliśmy się zająć 
w pierwszej kolejności i to 
zarówno w zakresach głów-
nych szlaków komunikacyj-
nych, jak też dróg lokalnych. 
Tu bowiem były największe 
zaległości . Trzeba jednak 
pamiętać, że w Redzie mimo 
dużych wysiłków inwesty-
cyjnych w ostatnich latach, 
jest jeszcze ok. 60 km dróg 
gruntowych, nieutwardzo-
nych. Druga niezwykle istot-
na sprawa to zmiana funk-
cjonowania miasta, zdjęcie 
wizerunku „sypialni”. Reda 
jako miasto powstała w roku 
1967, bo wtedy otrzymała 
prawa miejskie. Wcześniej 
nie była nigdy planowana 
jako miasto – były to trzy 
osady połączone, które de-
cyzją administracyjną zo-
stały połączone w jeden or-
ganizm miejski. Pierwszym 
impulsem rozwojowym dla 
tego niewielkiego miastecz-
ka była budowa elektrowni 
jądrowej Żarnowiec oraz 

osiedli mieszkaniowych jej 
towarzyszących. Powstały 
więc blokowiska, ale bez ca-
łej infrastruktury miejskiej. 
To pogłębiło wizerunek 
Redy właśnie jako „sypial-
ni”. 

I Pan postanowił to zmie-
nić. 

- Tak, wspólnie z całym 
redzkim samorządem za-
częliśmy szukać możliwości 
rozwoju tkanki miejskiej. Po 
wyborach, zasiedliśmy do 
opracowania strategii roz-
woju miasta i w 2007 roku 
ustaliliśmy priorytetowe in-
westycje, które chcieliśmy 
w mieście zrealizować. Była 

to lista kilkunastu zadań 
w zakresie infrastruktury 
technicznej i społecznej. 
Konkluzja była taka: będzie-
my zadowoleni, jeśli uda 
nam się zrealizować chociaż 
30 proc. wypracowanych 
w wyniku trudnych negocja-
cji zadań. 

A do dziś udało się zrealizo-
wać...?

- Niemal 100 proc. W per-
spektywie 2007-2014 wy-
konaliśmy wszystkie za-
mierzone inwestycje. Plan 
udało się zrealizować m.in. 
dzięki możliwości korzysta-
nia z funduszy unijnych. Te 
cele dotyczyły zarówno roz-

wiązań drogowych (na czele 
z połączeniem ulicy Leśnej 
z Cegielnianą. To jedno 
z priorytetowych zadań, 
którego realizacja popra-
wiła funkcjonowanie mia-
sta, przeciętego w poprzek 
zarówno drogą krajową, 
jak i linią kolejowa Gdynia 
Szczecin. Zrealizowaliśmy 
tez wiele zadań w zakresie 
infrastruktury technicznej 
jak i społecznej.

Udało się więc poprawić 
układ komunikacyjny, ale 
też zmienić wizerunek mia-
sta. W jakich dziedzinach?

- Jako przykład mogę podać 
oświatę. Gdy zaczynaliśmy 

w roku 2007, tylko jedna 
szkoła miała salę gimna-
styczną z prawdziwego zda-
rzenia. Do dziś ta sytuacja 
uległa diametralnej zmia-
nie, każda z pięciu redz-
kich szkół ma odpowiednie 
warunki uprawiania sportu. 
Duży nacisk położyliśmy 
też na zapewnienie miejsc 
rekreacji i odpoczynku. Po 
to, aby w Redzie można 
było nie tylko wrócić na noc 
do domu, a rozrywki szukać 
w innych miastach, lecz to 
wszystko zależć na miejscu. 
Stąd rozbudowa MOSiR-u, 
rewitalizacja terenów nad 
rzeką (czyli park miejski), 
czy też wybudowanie przy 
każdej ze szkół placów za-
baw Radosna Szkoła. 

Wracając jeszcze do in-
frastruktury technicznej 
– Reda miała problem z ka-
nalizacją sanitarną. 

- Z tym problemem musie-
liśmy się również zmierzyć. 
Reda z jednej strony jest 
położona dogodnie, bo na 
płaskim terenie, z drugiej 
strony była ograniczona roz-
wojowo, właśnie brakiem 
sieci kanalizacji sanitarnej. 
Ta inwestycja była więc 
też jedną z priorytetowych. 
Obecnie po jej zrealizowa-
niu w większej części mia-
sta, możemy planować in-
westycje drogowych. 

A zatem Reda się rozwija. 
Widać to nie tylko po inwe-
stycjach drogowych i spo-
łecznych, ale też po stale 
zwiększającej się liczbie 
mieszkańców. 

- Co z kolei potwierdza to, że 
przyjęliśmy właściwy kie-
runek rozwoju, inwestując 
w oświatę. Przeprowadzają 
się bowiem do naszego mia-
sta przede wszystkim ludzie 
młodzi, z dziećmi. A dzieci 
potrzebują dobrych warun-
ków do nauki, uprawiania 
sportu, rozwijania swoich 
talentów i spędzania wolne-
go czasu. 

Zarówno baza sportowa, jak 
i rekreacyjna, także została 
mocno rozbudowana?

- Tak, zainwestowaliśmy 
w modernizację MOSiR-u, 
wyremontowaliśmy stadion, 

 To miasto bezpieczne     
 i wszechstronne
WYWIAD | Z Krzysztofem Krzemińskim, burmistrzem Redy, rozmawia Rafał Korbut. 

powstało wielofunkcyjne bo-
isko z infrastrukturą „Orlik”. 
Jeśli zaś chodzi o rekreację 
i odpoczynek to zagospoda-
rowaliśmy teren nad rzeką 
Redą. Obecnie jest tam pięk-
ny park z ławeczkami, alej-
kami, skateparkiem i przy-
stanią kajakową, z oczkami 
wodnymi i fontannami. Są 
tam jeszcze możliwości roz-
wojowe, z pewnością będzie-
my więc ten teren dalej zago-
spodarować. 

Co Pan uważa za swój naj-
większy sukces osiągnięty od 
momentu objęcia stanowiska 
burmistrza?

- Przede wszystkim to suk-
ces nie tylko mój, ale całego 
redzkiego samorządu czyli 
burmistrza, rady miejskiej 
i pracowników urzędu. Naj-
ważniejszym zrealizowanym 
zadaniem była połączenie 
drogowe Leśna – Cegielnia-
na. Ale największym sukce-
sem jest to, że mimo fatalnego 
startu po wyborach w 2006 r., 
kiedy to były bardzo duże na-
pięcia, udało nam się dopro-
wadzić do takiej sytuacji, że 
samorząd redzki (w postaci 
rady miejskiej i burmistrza) 
funkcjonuje zgodnie , dzięki 
czemu udaje się podejmować 
duże wyzwania. Nie traci się 
czasu na różnego rodzaju 
ambicjonalne czy partyjne 
rozgrywki. 

Wybiegając w przyszłość – 
co jest priorytetem w rozwo-
ju miasta?

- Wszystkie dziedziny są 
ważne, ale priorytetem nadal 
jest infrastruktura drogowa. 
To jest bowiem największa 
bolączka naszego miasta. 
Ale nie będziemy się skupiać 
na jednej czy dwóch inwe-
stycjach, zamierzamy nadal 
konsekwentnie realizować 
strategię zrównoważone-
go rozwoju Redy. Tak, aby 
w każdym obszarze miasta, 
jak i w każdej dziedzinie ży-
cia coś się działo. 

Na koniec pytanie: jaką 
Redę Pan chciał widzieć za – 
powiedzmy – 10 lat? Z czym 
to miasto ma się kojarzyć 
mieszkańcom?

- Dobrze to określa nasze 
motto: „Reda w dobrym 
otoczeniu”. Chcemy, aby 
to było wygodne, spokoj-
ne i bezpieczne miejsce do 
zamieszkania, które daje 
możliwość nie tylko spo-
kojnego mieszkania, ale też 
wypoczynku i realizowania 
najważniejszych potrzeb. 
Bez wielkomiejskiego gwa-
ru, ale atrakcyjne i z cieka-
wymi miejscami. Aby Reda 
nie była tylko miastem, przez 
które się przejeżdża, ale ta-
kim, gdzie warto się zatrzy-
mać, bo każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. 
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Jak co roku właścicieli naj-
ładniej ukwieconych balko-
nów, ogrodów i ogródków 
działkowych uhonorowano 
– właśnie rozstrzygnięto co-
roczny konkurs. 

I tak w kategorii balkony 
oraz okna w domach jedno- 
i wielorodzinnych l miejsce 
zajęła Elżbieta Bocian z ul. 
Necla, a II miejsce - Wspól-
nota Mieszkaniowa „Św. 
Jacka 11”. III miejsca nie 
przyznano, zaś wyróżnienie 
otrzymała Aniela Bartnicka 
z os. Kaszubskiego.

W kategorii ogrody przy-
domowe l miejsce zajęli 
Katarzyna i Krzysztof Ort-
mann z ul. Wejherowskiej, 
II miejsce - Grażyna Cioban 
z ul. Judyckiego, III miejsce 
- Ewa Roguska-Naczk z ul. 
Sikorskiego, a wyróżnienia 
otrzymali Lucyna Błock z ul. 
Okrężnej, Stanisław Piastow-
ski z os. Kaszubskiego i Mi-
rosław Okroy z ul. Borowiac-
kiej. 

W kategorii ogrody dział-
kowe l miejsce komisja kon-
kursowa przyznała Teresie 
i Januszowi Ginter z ul. Płk. 
Dąbka, II miejsce zajął Edwin 
Ziętkowski, os. 1000-lecia, III 
miejsce - Elżbieta i Herbert 
Okoń z os. 1000-lecia, zaś 
wyróżnienie - Elżbieta Patel-
czyk z os. Kaszubskiego. 

W tegorocznym konkursie 
wzięła udział rekordowa licz-
ba uczestników. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody fi nansowe 
i roliny ozdobne. 

- Faktycznie, konkurs cie-
szy się coraz większym po-

Wśród kwiatów i zieleni
WEJHEROWO | Ukwiecone balkony, przepięknie zagospodarowane przydomowe ogrody i zadbane ogródki działkowe – tak sami mieszkańcy Wejherowa 
dbają o to, żeby żyć w estetycznym i zadbanym otoczeniu.

wodzeniem – mówi Teresa Pat-
sidis, przewodnicząca komisji 
konkursowej. - W konkursie 
startowało 25 obiektów. Widać, 
że wejherowianie na bardzo 
poważnie traktują dbanie o naj-
bliższe otoczenie. W tym skwa-
rze, jaki mamy ostatnio, zieleń 
ma szczególne znaczenie. Daje 
bowiem cień, wytwarza tlen, 
a poza tym znacząco wpływa 
na estetykę miasta. 

Komisja, oceniając poszcze-
gólne zgłoszenia, brała pod 
uwagę pomysłowość mieszkań-
ców, ogólny wygląd estetyczny, 
ocena kompozycji z zewnątrz 
(czy jest widoczna dla innych), 

różnorodność roślin, kolorysty-
kę, a w przypadku ogrodów tak-
że elementy małej architektury. 

- Bardzo kocham kwiaty, za-
wsze nimi się zachwycałam 
i w moim mieszkaniu i na bal-
konie od zawsze królują kwiaty 
- mówi Elżbieta Bocian, która 
zdobyła I miejsce w kategorii 
balkonów i okien. - Szczegól-
nie lubię surfi nie i begonie. 
Każdą wolną chwilę spędzam 
na balkonie wśród kwiatów 
– na bujanym fotelu, przy her-
bacie, także na  balkonie jemy 
z mężem śniadania czy kolacje. 
To taki mój azyl, odskocznia 
od codzienności. Bardzo cie-

szę się z tej wygranej, bo za te 
pieniądze będę mogła kupić 
i zamontować markizę, o której 
marzyłam. 

- Do konkursu zgłosiły mnie 
koleżanki, za co jestem im bar-
dzo wdzięczna – mówi  Kata-
rzyna Ortmann, zwyciężczyni 
w kategorii ogrody przydomo-
we. - Doprowadzenie ogrodu 
do obecnego stanu kosztowało 
mnie i męża dużo pracy i wysił-
ku. Mamy tam kwiaty, krzewy, 
drzewka. Kocham kwiaty i po-
święcam dużo czasu na przeby-
wanie w ogrodzie. 

Kolejna edycja konkursu – już 
za rok. Rafał Korbut

Elżbieta Bocian z ul. Necla odbiera 
nagrodę od prezydenta miasta

Katarzyna Ortmann z ul. Wejherowskiej 
zajęła I miejsce w kategorii balkonów

Komisja, oceniając poszcze-
gólne zgłoszenia, brała pod 
uwagę pomysłowość mieszkań-
ców, ogólny wygląd estetyczny, 
ocena kompozycji z zewnątrz 
(czy jest widoczna dla innych), 

Najpiękniejszy 
ogród działkowy 
należy do Teresy 

i Janusza Ginterów
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Wśród zwycięzców triathlo-
nu sprinterskiego, organizo-
wanego w ramach tegorocznej 
edycji imprezy, znalazł się za-
wodnik UKS Tri-Team Rumia 
– Kacper Stępniak!

Rumia historycznym 
gospodarzem

Seria Ironman jest powszech-
nie uznawana za najbardziej 
rozpoznawalne zawody triath-
lonowe na świecie. Tegoroczna 
edycja imprezy, odbywająca 
się m.in. w Gdyni oraz Rumi, 
jest wydarzeniem historycz-
nym. „Żelazny” triathlon po 
raz pierwszy zawitał bowiem 
do Polski, a wraz z nim – naj-
lepsi zawodnicy z całego glo-
bu.

Przez Rumię przebiegał etap 
rowerowy zmagań. Z tej oka-
zji w mieście zorganizowano 
specjalne punkty kibicowania, 
w których mieszkańcy mogli 
nie tylko wspierać uczestni-
ków, lecz także skorzystać 
z oferty gastronomicznej czy 
rozrywkowej. W pobliżu Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji umieszczono telebim 
wyświetlający zmagania tria-
thlonistów w innych punktach 
trasy.

- Rumia przechodzi do histo-
rii jako gospodarz historycznej 
edycji Ironman 70.3. Jest to dla 
naszego miasta ogromne wy-
różnienie i dowód zaufania ze 
strony organizatorów – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. – Ten wielki sukces nie 

byłby możliwy bez ogromne-
go zaangażowania ze strony 
mieszkańców, którzy tłumnie 
przybyli do punktów kibico-
wania, aby podziwiać zmaga-
nia zawodników.

Rumianin 
nokautuje w sprincie

Pierwszy na mecie Ironman 
70.3 zameldował się Nils 
Frommhold. Zabójczy dystans 
70.3 mil pozostawił za sobą 
w czasie 3 godzin, 54 minut i 7 
sekund. Drugie miejsce z pię-
ciominutową stratą zajął Anton 
Blokhin z Ukrainy (3:59:30). 
Najniższy stopień „pudła” 
przypadł w udziale Polako-
wi – Miłoszowi Sowińskiemu 
(4:02:01).

Herbalife Ironman 70.3 
Gdynia poprzedziły zawody 
na krótszym, sprinterskim dy-
stansie (0,75 km pływania – 20 
km rowerem– 5 km biegania). 
Ich zwycięzcą został zawodnik 
UKS Tri Team Rumia – Kacper 
Stępniak. Na pokonanie trasy 
potrzebował zaledwie 1 godzi-
ny 2 minut oraz 3 sekund.

- Jest to dla mnie raczej stan-
dardowy czas na tym dystansie 
– mówi zawodnik. – Jestem 
jednak zadowolony, bowiem 
warunki na trasie, głównie 
z powodu wysokiej tempera-
tury, były ciężkie. Przede mną 
start na Mistrzostwach Polski 
w Przechlewie, jestem dobrej 
myśli – dodaje.  

Zawodnik UKS Tri-Team 
Rumia okazał się najlepszy 

Rumia górą w triathlonie
IRONMAN | 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu. Razem – 70.3 mil. Taki dystans musieli pokonać zawodnicy biorący 
udział w Herbalife Ironman 70.3 Gdynia 2015. 
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zarówno w wodzie, gdzie zła-
mał barierę 10 minut (9:09), 
jak i w pozostałych etapach. 
Drugi w rywalizacji Kamil 
Magott zanotował w stosunku 
do naszego triathlonisty po-
nad siedmiominutową stratę! 
Prawdziwy nokaut!

Warto dodać, że trenerem 
zawodnika jest Piotr Netter 
– były szkoleniowiec kadry 
narodowej, główny trener 
Akademii Triathlonu, dyrek-
tor Herbalife Triathlon Gdy-
nia, od wielu lat działający na 
rzecz rozwoju sportu w mie-
ście. W 2015 roku wyróżnio-
ny został tytułem Najlepszego 
Trenera Roku podczas Rum-
skiej Gali Sportu.

Wyzwanie dla ludzi 
z żelaza

W wydarzeniu wzięło udział 
także wielu amatorów, dla 
których start w tak prestiżo-
wych zawodach jest spełnie-
niem triathlonowych marzeń. 
- Pokonanie tak dużego dy-
stansu wymaga wielu miesię-
cy ciężkich treningów – mówi 
Łukasz, jeden z zawodników, 
którym udało się zakończyć 
wyścig.

- Triathlon jest wymaga-
jącym sportem, jednak przy 
odpowiednim zaangażowaniu 
możliwe jest nie tylko ukoń-
czenie zawodów, lecz także 
osiągniecie przyzwoitych wy-
ników – komentuje Agniesz-

ka, uczestniczka dystansu 
sprinterskiego – Jestem pew-
na, że każdy może spróbować 
swoich sił, nic nie przebije 
radości na mecie – podsumo-
wuje.

Kolejne wielkie wydarzenie 
sportowe – Garmin MTB Se-
ries – odbędzie się w Rumi już 
w październiku. Tym razem 
zmierzą się ze sobą miłośni-
cy dwóch kółek w wydaniu 
„górskim”. Więcej na www.
mtbseries.pl

Rafał Korbut
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Koleżance
Marcie Chodorowskiej

wyrazy  głębokiego  współczucia  
i  słowa  otuchy z  powodu  śmierci

OJCA
składają

Starosta Gabriela Lisius 
i współpracownicy ze Starostwa Powiatowego 

w Wejherowie

Pani 
Joannie Smorkowskiej

Prezes Oddziału Związku
 Nauczycielstwa Polskiego w Rumi

wyrazy głębokiego współczucia
z  powodu śmierci 

MĘŻA

składa

Burmistrz Miasta Rumi
Michał Pasieczny

MĘŻA



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
DOM wolno stojący w Wejherowie, dział-
ka 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 domek piętrowy, murowany, 
ocieplony na działce ogrodniczej 468m2, 
cena 38 tys. zł. Tel: 516-311-161

SPRZEDAM działkę budowlaną 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 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  

KUPIĘ

DO WYNAJĘCIA

POSZUKUJĘ
WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa 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 160 GB, 
DDR 1,5MB ,monitor 17LCD, Windows 
XP, cena 1000 zł. Tel: 784-428-524 

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

TELEFONY
INNE

KAMERY, rejestratory. Tanio, możliwy 
montaż. Tel: 519-597-365

CENTRALE alarmowe, powiadomienie o 
alarmie na telefon. Możliwy montaż, Ta-
nio. Tel: 519-597-365

PRACA

DAM PRACĘ
ZATRUDNIĘ od zaraz samodzielnego 
hydraulika. Prawo jazdy mile widziane, 
Wejherowo. Tel: 601-677-964 

ZATRUDNIĘ blacharza, lakiernika, Go-
ścicino. Tel:  510-739-534

SZUKAM PRACY

USŁUGI

POŻYCZKI prywatne pod zastaw nieru-
chomości, ekspresowo, gotówka od ręki. 
Tel: 510-908-900

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OPAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

TOWARZYSKIE

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

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

ZWIERZĘTA

RÓŻNE

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

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

BURSZTYN kupię. Tel: 532-110-190

ATRAKCYJNY rower treningowy, zerwa-
ny pasek klinowy, cena 170 zł, Wejhero-
wo. Tel: 502-351-988

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

SPRZEDAM dwa fotele dwu osobowe, 
stylowe, solidne drewno, niemiecki wy-
rób. Tel: 780-070-086

SPRZEDAM betoniarkę 250l 1,5kW 
380V korba, żeliwny wieniec, cena 1200 
zł. Tel: 784-428-524

KANCELARIA Radcy Prawnego, Siera-
kowice, Kartuska 1, majkowska-mozello.
pl . Tel: 508-419-201

SPRZEDAM 4 szafki kuchenne, wiszące 
50*55cm, szafkę stojącą 58*84cm i szaf-
kę wraz ze zlewozmywakiem 70*82cm, 
cena 130zł, Wejherowo. Tel: 504-658-
460

SPRZEDAM fotelik samochodowy 0-13 
kg 80 zł, krzesełko do karmienia  kółka 
200 zł, łóżeczko drewniane 50 zł, tel. 
505-567-034

KUPIĘ militaria, antyki, pamiątki z II Woj-
ny Światowej, dojazd do klienta, płatność 
gotówką od ręki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

ZŁOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace w 
ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 
693 737 381

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

G R U P A  M E D I A L N A

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Grzegorz 

Bryszewski, Krzysztof Handke, 
Piotr Smoliński

SKŁAD: Jagoda Lezner
redakcja@expresspowiatu.pl
www.gwe24.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie 

prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAM
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,

tel. 660 731 138
reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

REDAKCJA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. fax. 58 55 333 40, 
tel. 58 736 33 22

REDAKCJA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel. fax. 59 843 42 71

OGŁOSZENIA www.gwe24.infoNadaj drobne ogłoszenie 
SMS-em lub ze zdjęciem MMS-em!

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rumi

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) oraz art. 30, 
art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zmianami) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rumi wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 21.08.2015 r. do 21.09.2015 r 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi pok.200 .w godzinach pra-
cy urzędu.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowa-
niu projektu w/w dokumentu zostanie przeprowadzona 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium roz-
wiązaniami w dniu 24.08.2015 r. o godz 16.00 w siedzibie 
urzędu w Sali obrad nr 100.

Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w pu-
blicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawie-
rających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi. 

Zgodnie art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, osoby prawne i fi zyczne oraz jednost-
ki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu studium. Zgodnie z art. 39, ust. 
1, pkt 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi moż-
na składać do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Rumi 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz 
Miasta Rumi.

Burmistrz Miasta Rumi

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 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 267/242/2015 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 07.08.2015r. 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:
- działka nr 50 z obrębu 11 przy ul. Kopernika, na cele trans-
portowe,
- część działki nr 32/1 przy ul. Kazimierskiej, na cele upraw rol-
niczych jednorocznych,
- część działki nr 234/4 przy ul. Świętopełka, na cele szopki,
- część działki nr 126/4 przy ul. Okrzei, część działki nr 216/8 
przy ul. Św. Józefa, na cele działki przydomowej – zieleń 
ozdobna,

POSZUKUJEMY 
KOLPORTERA 

do rozdawania gazet 
Express Powiatu Wejherowskiego 
na stałe (rencista / emeryt) 
Prosimy o kontakt sms tel: 

601-216-418
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Zbigniew 
chuchała

Dzisiejsze dywagacje miały do-
tyczyć meczów, jakie nasza re-
prezentacja rozgrywała 14 
sierpnia. Okazało się, że pra-
cy nie miałem zbyt wiele. Ta-
kich meczów było w całej hi-
storii polskiej piłki nożnej tyl-
ko dwa. Pierwszy miał miejsce 
w 1991 roku w Poznaniu. Na-
sza drużyna przygotowywała 
się do meczów z Irlandią i An-
glią w ramach eliminacji Mi-
strzostw Europy 1992. Nieste-
ty sparing nie był udany. Re-
prezentacja pod wodzą Andrze-
ja Strejlaua wybiegła na boisko 
w następującym składzie: Józef 
Wandzik (Panathinaikos Ateny), 
Piotr Soczyński i Czesław Jakoł-
cewicz (Fenerbahce Stambuł), 
Dariusz Kubicki (Aston Villa), 
Andrzej Lesiak (GKS Katowice), 
Robert Warzycha (Everton FC), 
Ryszard Tarasiewicz (AS Nan-
cy), Piotr Czachowski (Zagłębie 
Lubin), Jacek Ziober (Montpel-
lier HSC), Roman Kosecki (Ga-
latasaray Stambuł), Jan Urban 
(CA Osasuna). W 45. minucie 
Józefa Wandzika zastąpił Kazi-
mierz Sidorczuk. Od 53. minu-
ty w miejsce Roberta Warzy-
chy zagrał Marek Rzepka. Trze-
cia zmiana dotyczyła Romana 
Koseckiego. Za niego od 70. mi-
nuty grał Dariusz Skrzypczak. 
Wszyscy trzej zmiennicy byli za-
wodnikami Lecha Poznań, czyli 
drużyny na stadionie której roz-
grywany był ten mecz. Zaczę-
ło się bardzo obiecująco, bo już 
w 6. minucie gola na 1:0 zdobył 
Jan Urban. Niestety to wszyst-
ko na co stać było tego dnia na-
szą drużynę. Francuzi pokonali 
Wandzika w pierwszej połowie 
dwa razy a Kazimierza Sidorczu-
ka po przerwie jeszcze trzy razy. 
Skończyło się na wysokiej po-
rażce 1:5. Mecze eliminacyjne 
też nie były zbyt udane, gdyż 
nasi chłopcy tylko zremisowa-
li na stadionie w Poznaniu z Ir-
landią 3:3 i z Anglią 1:1. Fran-
cuzi pojechali na ME do Szwe-
cji a my nie. Drugi, i jak na razie 
ostatni raz graliśmy 14 sierp-

nia w 2013 roku na nowym 
stadionie w Gdańsku z repre-
zentacją Danii. Polska repre-
zentacja była w trakcie przygo-
towań do meczów eliminacyj-
nych Mistrzostw Świata 2014. 
Jesienią drużyna miała zagrać 
kolejno z Czarnogórą, San Ma-
rino, Ukrainą i Anglią. Trener 
Waldemar Fornalik wystawił 
przeciw Duńczykom Wojciecha 
Szczęsnego, Artura Jędrzejczy-
ka, Łukasza Szukałę, Kamila Gli-
ka, Jakuba Wawrzyniaka, Jaku-
ba Błaszczykowskiego, Grzego-
rza Krychowiaka, Przemysława 
Kaźmierczaka, Mateusza Klicha, 
Waldemara Sobotę i Rober-
ta Lewandowskiego. To bardzo 
świeża historia, więc nie podaję 
klubów z jakich pochodzili nasi 
reprezentanci. Po przerwie tre-
ner dokonał aż sześciu zmian 
i na boisko w różnym czasie wy-
biegli także Artur Boruc, Piotr 
Celeban, Piotr Zieliński, Bar-
tosz Salamon, Adrian Mierze-
jewski i Artur Sobiech. Polacy 
pokonali drużynę Danii 3:2 po 
bramkach Mateusza Klicha w 4. 
minucie, Waldemara Soboty 
w 59. minucie oraz Piotra Zie-
lińskiego w 60. minucie. Mecz 
był na niezłym poziomie co mo-
gło dobrze wróżyć przed jesien-
nymi meczami w eliminacjach. 
Niestety z Czarnogórą padł re-
mis 1:1, z San Marino co praw-
da było 5:1, ale z Ukrainą 0:1 
i z Anglią 0:2. Na Mistrzostwa 
Świata do Brazylii nasi chłop-
cy nie pojechali, zresztą Duń-
czycy też oglądali mecze fi na-
łowe w telewizji. Gdy nasza ga-
zeta dociera do czytelników jest 
właśnie 14 sierpnia i nasza re-
prezentacja nie gra. Trwają roz-
grywki ligowe i pucharowe. Za 

to przed nami 
arcytrudny 
mecz z Niem-
cami w elimi-
nacjach do 
ME 2016.

Zawodnicy tegoroczne zma-
gania rozpoczęli od oka-
załego zwycięstwa 4:0 
z beniaminkiem Zawiszą 
z Borzytuchomia. Bogatym 
łupem bramkowym podzieli-
li się: Opłatkowski Krystian 
2, Mienik Adrian oraz Karol 
Piątek. 
Od początku spotkania dość 
liczna publiczność była świad-
kiem przewagi, jaką mieli za-
wodnicy Wikędu. Kierowani 
przez Karola Piątka, luzińscy 
piłkarze co kilka minut stwa-
rzali sobie sytuacje do zdoby-
cia gola i już w 15 minucie po 
raz pierwszy za sprawą Kry-
stiana Opłatkowskiego, który 
został znakomicie obsłużony 
prostopadłym podaniem przez 
Piątka, pokonali bardzo dobrze 
broniącego bramkarza gości.
W 18 minucie było już 2:0. 
Wynik do przerwy ustalił 
Opłatkowski pokonując bram-
karza gości w 44 minucie strza-
łem z pola karnego w długi róg.
Po zmianie stron Wikęd stwo-
rzył sobie tyle sytuacji do zdo-
bycia bramki, że można by było 
nimi obdzielić kilka meczów. 

Dwóch zawodników „Zawi-
szy” dostało w tym meczu 
czerwone kartki, pozosta-
li musieli więc radzić sobie 
w „9”. 
Rzut karny na gola zamie-
nił Piątek ustalając wynik 
spotkania, które patrząc 
na niewykorzystane sytu-
ację, powinno zakończyć się 

wynikiem dwucyfrowym.
- Wygraliśmy zasłużenie i zde-
cydowanie – powiedział po 
meczu trener Wojciech Pięta. 
- Pomimo ogromnego upału 
mecz toczony był w dobrym 
tempie. Całe spotkanie było 
pod naszą kontrolą. Stworzy-
liśmy bardzo dużo sytuacji, 
z których tylko cztery wyko-

rzystaliśmy. Zdajemy sobie 
sprawę, że w kolejnych me-
czach będzie o wiele trudniej, 
ale na tą chwilę cieszymy się 
z pierwszych trzech punk-
tów, a od przyszłego tygodnia 
koncentrujemy się i myślimy 
już tylko o kolejnym meczu 
z Władysławowem.
(raf)

Najniższy wymiar kary
LUZINO | Z Karolem Piątkiem w pierwszym składzie oraz z grającym trenerem Wojciechem Pięta na 
ławce rozgrywki zainaugurowali zawodnicy Wiked/GOSRiT Luzino. 
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Znowu horror w meczu 
Gryfa! Tym razem remis 2:2 
z Kotwicą Kołobrzeg. Bo-
haterami Michał Skwiercz 
i Maciej Osłowski. Ten drugi 
trafi ł do siatki w 90. minucie 
gry, po zamieszaniu w polu 
karnym i pięknym strzale 
z dystansu, w długi róg. Po 
zwycięstwie z Legionovią 
Gryf zajmował 5. miejsce 
w tabeli 2. ligi. Teraz jest 7.

Już w sobotę o godzinie 17 
w Wejherowie mecz Gryf 
- Okocimski KS Brzesko. 
Rywale żółto-czarnych pla-
sują się na 3. pozycji, ostat-
nio wygrali 2:1 z Błękitnymi 
Stargard Szczeciński, na in-
augurację zremisowali z Ra-
kowem Częstochowa 1:1. 
W poprzednim sezonie Oki-
cimski ostatecznie ulokował 
się na 14. pozycji z bilansem 
goli 32 strzelonych, 43 stra-
conych.

Jak dotąd podopieczni tre-
nera Tomasza Kotwicy spi-
sują się na miarę oczekiwań. 
Miejmy nadzieję, że będzie 
jeszcze lepiej i w kolejnym 
meczu uda się im wygrać.

KOTWICA KOŁOBRZEG 
- GRYF WEJHEROWO 2:2 (1:0)

Bramki:
• Jakub Księżniakiewicz 
  29’ dla Kotwicy
• Michał Skwiercz 54’ 
  dla Gryfa

• Mateusz Wrzesień 79’ 
  dla Kotwicy
• Maciej Osłowski 90’ dla Gryfa

Kotwica Kołobrzeg: 
Małecki - Soczyński, Poznań-
ski, Księżniakiewicz, Azikiewicz, 
Świechowski (74’ Nowak), Witt 

(90’ Sochań), Wrzesień, Bejuk (59’ 
Otręba), Rydzak, Szubert (58’ Ku-
giel).

Gryf Wejherowo: 
Ferra – Kowalski, Kostuch, 
Skwiercz, Dampc, Rzepa (46’ Wi-
con), Kołc, Osłowski, Klimczak, 

Kuzimski (60’ Czoska), Czychow-
ski.

Żółte kartki: Świechowski, So-
czyński, Otręba, Kugiel, Azikie-
wicz (Kotwica), Osłowski (Gryf).
Czerwone kartki: Soczyński 
(Kotwica, 77’, za drugą żółtą)

Gryf zremisował, 
zagra z Okocimskim
MECZ | Gryf Wejherowo w ostatnim meczu zremisował 2:2 z Kotwicą Kołobrzeg. Bohaterem spotka-
nia był Maciej Osłowski, strzelec gola w 90. minucie. W sobotę pojedynek z Okocimskim KS Brzesko. 
Początek o 17 w Wejherowie.

PIŁKA NOŻNA | „To był 
piękny sen” – tak wspominał 
grę Gryfa w Pucharze Polski 
w sezonie 2011/12 Grzegorz 
Niciński, były trener żółto-
czarnych.

Zaczęło się od wygranych 
rozgrywek Pucharu Polski 
na szczeblu regionalnym. 
Do dalszej rywalizacji sta-
nęły Chrobry Głogów, Lech 
Rypin, Podlasie II Biała 
Podlaska, Ilanka Rzepin, 
Włókniarz Zelów, Limano-
via Limanowa, Mazur Kar-
czew, Start Namysłów, LZS 
Turbia, ŁKS 1926 Łomża, 
Gryf Wejherowo, Rozwój II 
Katowice, Alit Ożarów, Hu-
ragan Morąg, Sokół Kleczew 
i Bałtyk Koszalin. Do tych 
ekip dokoptowano 36 zespo-
łów z 2. ligi z poprzedniego 
sezonu.
Pierwszy ważny pojedynek 
Gryfa miał miejsce 20 lipca 
2011 roku. Skromne zwycię-
stwo z Olimpią Grudziądz 
zapewnił Łukasz Krzemiń-
ski. 
10 sierpnia przeciwnikiem 
żółto-czarnych była Zawisza 
Bydgoszcz. Po 90 minutach 
na tablicy widniał wynik 2:2, 
po dogrywce 3:3. Dla Gryfa 
strzelali Krzemiński, Topor-
kiewicz i Felisiak. W karnych 
piłkarze z Wejherowa okazali 
się lepsi i wygrali 4:3. 
Tydzień później przyszło 
nieoczekiwane zwycięstwo 
z Sendecją Nowy Sącz. 
Strzelił Gicewicz, już w 13. 

minucie. Gryf awansował do 
1/16 fi nału.
Kolejnym przeciwnikiem 
piłkarzy z Wejherowa była 
Korona Kielce. Mecz z ze-
społem z Ekstraklasy odbył 
się we wrześniu. Znowu 
skromna wygrana, dzięki 
bramce Krzysztofa Wickie-
go w 24. minucie. Miesiąc 
później miał miejsce mecz 
z Górnikiem Zabrze i... 
znowu 1:0. Strzelił Topor-
kiewicz. Gryf awansował do 
1/4 fi nału i w marcu miał się 
zmierzyć z Legią Warszawa.
13 marca 2012 roku Gryf 
przegrał z wielokrotnym mi-
strzem Polski 0:3. Mecz roz-
strzygnął się już w pierwszej 
połowie – do przerwy padły 
wszystkie gole. Rewanż był 
bardziej udany, bo żółto-czar-
ni zremisowali z Legią 1:1. 
Dla Gryfa strzelił Tomasz 
Kotwica w 64. minucie. Wy-
równał tuż przed końcowym 
gwizdkiem Michał Żyro.
Puchar Polski zdobyła Legia 
Warszawa, która w półfi na-
le pokonała gdyńską Arkę, 
a w fi nale, który odbył się 
w Kielcach, Ruch Chorzów 
aż 3:0. 
Dla Gryfa dotarcie do 1/4 
fi nału Pucharu Polski było 
największym osiągnięciem 
w historii. Czy kiedyś uda się 
powtórzyć ten sukces, a może 
i osiągnąć jeszcze więcej? 
Miejmy taką nadzieję.

źródło: 90minut.pl 
foto: ekstraklasa.net

Z KART HISTORII GRYFA 
- PUCHAR POLSKI 2011/12




