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Studenci Politechniki Gdań-
skiej, którzy przy współpracy 
z radnymi i urzędnikami przy-
gotowali swoje koncepcje za-
gospodarowania Śródmieścia 
Rumi, w ubiegłym tygodniu 
w Stacji Kultura zaprezento-
wali swoje prace. 

Studenci Wydziału Architek-
tury I semestru studiów ma-
gisterskich mieli za zadanie 
zaprojektować nowe zago-
spodarowanie terenu Śród-
mieścia Rumi kładąc szczegól-
ny nacisk na jego tożsamość 
i rozwój funkcji śródmiejskich. 
W swoich pracach wykreowali 
przyjazną dla ruchu pieszego 
przestrzeń usług, kultury oraz 
spotkań w otoczeniu węzła 
kolejowego w Rumi. Kluczo-
wym elementem projektu 
było także odniesienie się do 
problemu planowania prze-
strzeni publicznych i dostęp-
ności pieszej WALKABLIITY. 

Urząd Miasta planuje w naj-
bliższym czasie zorganizowa-
nie ogólnodostępnej wystawy 
wszystkich koncepcji.  /raf/
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Koncepcje dla Śródmieścia
RUMIA | Jak może wyglądać śródmieście miasta? 
swoJe koncepcJe przedstawili przyszli architekci. 

ArIEl SINIckI, 
przewodniczący 
rady Miejskiej rumi:

- Projekty są bardzo cie-
kawe. Widać, że auto-
rzy włożyli bardzo dużo 
pracy w ich przygoto-
wanie. Studenci zapro-
ponowali dużo rozwią-
zań innowacyjnych ale 
nie zapomnieli o posza-
nowaniu dla walorów 
ekologicznych Rumi. 
To sprawiło, że prace 
są zbieżne z kierunkiem 
rozwoju urbanistyczne-
go miasta.

Burmistrz z absolutorium
REDA | radni Jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie 
budżetu za 2016 rok. 

Z wnioskiem o udzielenie 
burmistrzowi absolutorium  
zwróciła się do radnych pod-
czas ostatniej sesji Komisja 

Rewizyjna, która po zapo-
znaniu się z uchwałą Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku, również jedno-

krzYSztof krzEmIńSkI, 
burmistrz redy:

- Przede wszystkim chciałbym po-
dziękować Radzie Miejskiej, z prze-
wodniczącym Kazimierzem Okro-
jem na czele, za wzorową współpra-
cę, bez której nie moglibyśmy zreali-
zować założonych planów. Niewątpli-
wie najbardziej widoczną inwestycją 

jest rozbudowa Urzędu Miasta, który został uprzednio czę-
ściowo przeniesiony do starego budynku szkoły przy ulicy 
Gdańskiej. Teraz wszystkie referaty są w jednym miejscu 
a Reda może cieszyć się obiektem, który będzie przez dłu-
gie lata służył mieszkańcom. Trzeba również mieć świado-
mość, że mieszkańców w Redzie systematycznie przybywa 
i nowy obiekt musi być na to przygotowany.
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głośnie zatwierdziła sprawoz-
danie z wykonania budżetu za 
2016 rok oraz sprawozdanie 
finansowe za 2016 rok.

Jak co roku pieniądze wy-
dano - między innymi - na 
miejską infrastrukturę. Zakoń-
czono budowę ulicy Wiśnio-
wej, częściową przebudowę 
ulicy Obwodowej (która jest 
kontynuowana w tym roku), 
w mieście przybyło też ście-
żek rowerowych. Teren wokół 
cmentarza został uporządko-
wany, przy ulicy wykonano 
specjalne zatoczki dla sprze-
dających znicze i kwiaty, a 
cały podjazd został wyłożony 
nową kostką brukową. Na 
ul. Jęczmiennej zakończono 
utwardzenia płytami IOMB 
(od Alei Lipowej do skrzy-
żowania z ul. Żytnią oraz od 
skrzyżowania z ul. Żytnią do 
skrzyżowania z ul. Chmielną). 

Utwardzenia prowadzono też 
na ulicach Żytniej i na ulicy 
Pszennej.

Niemałe środki pochłonęły 
działania związane z przygo-
towaniem nowych inwestycji, 
które rozpoczną się w roku 
bieżącym lub latach kolej-
nych, jak projekt pn. „Odna-
wialne źródła energii oraz 
instalacje solarne na terenie 
Gminy Miasto Reda i Miasta 
Puck oraz Gminy Luzino, Linia, 
Łęczyce i Gniewino”, „Wymia-
na oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne”, czy „Bu-
dowa węzła integracyjnego 
Reda”. 

Kolejna, XXXI sesja Rady 
Miejskiej w Redzie, odbędzie 
się w piątek 23 czerwca i bę-
dzie miała uroczysty charak-
ter, rozpoczynając główne 
obchody jubileuszu 50-lecia 
nadania praw miejskich. /WA/

Do NAjWAżNIEjsZych INWEstycjI 
NAlEży ZAlIcZyć PRZEbUDoWę 
URZęDU MIAstA REDy



4 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 16 czerwca 2017

Z j a z d 
rozpocznie 
się w sobotę 
o godz. 10:30 na 
dworcu PKP Rumia. Wła-
śnie tam prof. Edmund Witt-
brodt, prezes Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego wraz 
z burmistrzem miasta Mi-
chałem Pasiecznym powitają 
gości przybyłych pociągiem 
Transcassubia. Po uroczystym 
przemarszu odprawiona zo-
stanie msza święta w Sank-
tuarium NMP Wspomożenia 
Wiernych w Rumi o godz. 
11:15. 

Oficjalne otwarcie Zjazdu 
zaplanowane jest na godzi-
nę 13:00 na scenie głównej 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. W dalszej 
części imprezy przygotowano 
mnóstwo atrakcji: turniej baś-
ki kaszubskiej, wystawy ręko-
dzieła, strefy gastronomicz-
ne, strefę dla dzieci, a także 
wydarzenia muzyczne. Wstęp 
dla wszystkich jest bezpłatny.  

Ze Zjazdem związana jest 
też zmiana organizacji ruchu. 
W sobotę 1 lipca zostanie 
wyłączona z ruchu ul. Mic-

kiewicza (na 
odcinku od 

ul. Dębogórskiej 
do ul. Czechowa). 

Mieszkańcy zamkniętego 
odcinka mogą odbierać prze-
pustki w Referacie Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
(pok. 113 w godzinach pracy 
urzędu miasta).

Wyłączony z użytkowania 
będzie parking przy rynku (ul. 
Dębogórska/ul. Kościelna) 
oraz przy hali MOSiR (ul. Mic-
kiewicza).

Na czas trwania przemarszu 
Kaszubów (w godzinach od 
10:30 – 11:15 oraz po mszy 
św. w godzinach 12:15-13:00) 
przewidywane są również 
miejscowe utrudnienia w ru-
chu (przemarsz odbywa się 
następującą trasą: dworzec 
PKP- ul. Starowiejska- ul. Dą-
browskiego - Sanktuarium 
NMP Wspomożenia Wiernych 
(msza święta) – ul. Dąbrow-
skiego- ul. Starowiejska - Sta-
dion MOSiR).

Urząd zapewnia, że doło-
ży wszelakich starań, aby 
powyższe zmiany były dla 
mieszkańców, jak najmniej 

Przyjadą Kaszubi z całego świata
RUMIA | Już 1 lipca w rumi odbędzie się XiX światowy zJazd kaszubów. do miasta przyJadą tysiące gości, by wspólnie 
świętować to wydarzenie.

mIchAł PASIEczNY, 
burmistrz miasta rumi:

XIX Światowy Zjazd Kaszu-
bów to bardzo istotne świę-
to w kalendarzu wydarzeń 
kulturalnych na Pomorzu. 
Jesteśmy dumni, że w tym 
roku to właśnie Rumia przy-
czyni się do krzewienia kul-
tury i tradycji kaszubskiej. 
Z całą pewnością Światowy 
Zjazd przyciągnie do nasze-
go miasta mnóstwo gości z 
całego świata. Dla wszyst-
kich przygotowaliśmy wiele 
różnorodnych atrakcji: od 
występów kaszubskich arty-
stów przez tradycyjną stre-
fę gastronomiczną na stre-
fie dla dzieci kończąc. Li-
piec w tym roku zaczyna się 
w Rumi, Do ùzdrzeni!

uciążliwe, zachęcając jedno-
cześnie do korzystania z ko-
munikacji miejskiej oraz do 
zapoznania się z mapką, którą 
publikujemy obok. 

Wszystkie szczegóły wyda-
rzenia na bieżąco podawane 
są również na Facebook’owym 
profilu miasta Rumia oraz na 
stronie internetowej rumia.
eu. /raf/

Dni Redy 2017 zaplano-
wane zostały na ostatni 
weekend czerwca. W sobo-
tę, 24 czerwca, na stadionie 
miejskim wystąpią Antek 
Smykiewicz, Szymon Cho-
dyniecki i Natalia Szroeder. 
Koncerty popularnych arty-
stów poprzedzone zostaną 
występami zespołów ka-
szubskich, a także festynem 
rodzinnym.

W niedzielę w Redzie kró-
lował będzie rock, a to za 
sprawą takich zespołów, 
jak Milczenie Owiec, Jary 
Oddział Zamknięty i Dżem. 
Koncerty powyższych grup 
poprzedzone zostaną m.in. 

rodzinnymi zawodami spor-
towymi. Dodatkowo władze 
Redy wręczą wyróżnienia za 
zasługi sportowe i kultural-
ne. 

Warto zaznaczyć, że w ra-
mach Dni Redy w sobotę 24 
czerwca odprawiona zo-
stanie uroczysta msza św. 
Dodatkowo odbędzie się 
sadzenie dębów w Rodzin-
nym Parku Miejskim. Dzień 
wcześniej, czyli w piątek 23 
czerwca, odbędzie się uro-
czysta sesja Rady Miejskiej 
w Redzie. Szczegółowy har-
monogram kilkudniowych 
uroczystości opublikujemy 
za tydzień. DA

Dni Redy pełne gwiazd
REDA | gwiazdy polskieJ sceny muzycz-
neJ uświetnią urodziny miasta. będzie 
się działo, bo reda w tym roku obcho-
dzi 50-lecie nadania praw mieJskich. 
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Całkowity koszt projektu 
to ponad 5 mln zł, z czego 
koszty kwalifikowane to 3,3 
mln zł. Pozyskane dofinan-
sowanie z UE wynosi ponad 
2,7 mln zł.

W ramach inwestycji kom-
pleksowa termomoder-
nizacja obejmie budynki 
komunalne przy ulicach: 
10 Lutego, Śmiechowskiej, 
Gniewowskiej, Kopernika, 
Wniebowstąpienia, Wschod-
niej, Krzyżowej, Kalwaryj-
skiej, Reformatów, Św. Jacka.

- Wejherowo na tle całego 
województwa jest w ścisłej 
czołówce, jeśli chodzi o ilość 
budynków, które zostaną 
zmodernizowane dzięki 
dotacji - mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. - Realizacja tych pro-
jektów to dla mieszkańców 
lokali komunalno-socjalnych 
przede wszystkim mniejsze 
rachunki za ogrzewanie i zu-
życie energii. Przeprowadzo-
ne zostaną prace m.in. docie-
plenia ścian zewnętrznych, 

ścian wewnętrznych, da-
chów, stropodachów. Ocie-
plenie ścian zewnętrznych 
zaplanowano od zewnątrz 
wraz z wykonaniem elewa-
cji, a w kilku budynkach od 
wewnątrz ze względu na 
zalecenie konserwatorskie. 
Ważnym aspektem inwe-
stycji jest też ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych 
i niezdrowego dymu z komi-
nów, który w wielu miastach 
jest przyczyną smogu.

Prace rozpoczynają się już 
teraz od opracowania doku-
mentacji, cały projekt zakoń-
czy się natomiast najpóźniej 
w roku 2022.

- Będziemy szukać kolej-
nych możliwości pozyskania 
pieniędzy z funduszy ze-
wnętrznych, dzięki którym 
będziemy mogli przepro-
wadzić termomodernizację 
kolejnych budynków – do-
daje prezydent Hildebrandt. 
- Potrzeby w tym zakresie są 
bowiem bardzo duże. 

/raf/

Oszczędność i ekologia
WEjhERoWo | rozpoczyna się termomoderni-
zacJa 13 budynków komunalnych w mieście. 
takie działania powoduJą zmnieJszenie smo-
gu w okresie grzewczym i daJą oszczędności.
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Pomysł w głowie miesz-
kańca powiatu wejherow-
skiego zrodził się kilkanaście 
lat temu. Teraz przyszedł 
czas na realizację zamysłu. 
Za rodzinne oszczędności 
mężczyzna kupił już działkę 
na Kaszubach, a teraz zbiera 
środki na budowę domów 
na drzewach i hobbicich no-
rek. Niezbędne środki zbiera 
za pomocą popularnej stro-
ny, która umożliwia prowa-
dzenie zbiórek pieniężnych 
w sieci.

„Rozpocząłem przygoto-
wania pod budowę pierw-

szej norki Hobbita. Oczyści-
łem staw, zrobiłem wykop 
pod pierwszą chatkę, uzy-
skałem warunki zabudowy 
etc. Jednakże fundusze się 
skończyły i stanąłem chwi-
lowo w miejscu. Jestem 
skromnym człowiekiem 
pomagającym zwierzakom 
w schronisku, a potrzebuję 
zakupić drewno konstruk-
cyjne, trochę tarcicy, desek” 
- pisze na stronie projektu 
Paweł Sokol.

We „Władcy Pierścieni” 
Hobbiton było uosobieniem 
spokoju, oazą na targanej 

wojnami mapie Śródziemia. 
Miejscem, w którym beztro-
scy hobbici wiedli życie z da-
leka od problemów reszty 
świata. Podobny zamysł 
przyświeca mieszkańcowi 
powiatu wejherowskiego, 
który chce stworzyć oazę 
dla zmęczonych miejskim 
życiem.

- Poza miejscem oddam tam 
także swoje serce, które za-
mierzam poświęcić ludziom 
zagubionym. Może wskazać 
drogę lub uwierzyć w to, że 
marzenia się spełniają, jeśli 
bardzo tego pragniesz. A ja 

pragnę tak bardzo, że spać 
po nocach nie mogę i tylko 
rysuję, co nowe koncepcje 
i pomysły – zapewnia autor 
przedsięwzięcia. 

Chcesz pomóc Pawłowi 
z Częstkowa spełnić ma-
rzenie? Nic prostszego. Wy-
starczy, że wesprzesz jego 
zbiórkę, która prowadzona 
jest na stronie Pomagam.pl. 
Nie musisz wpłacać dużych 
środków, bo jak zapewnia 
pomysłodawca projektu, 
liczy się każde, nawet naj-
mniejsze wsparcie. 

Anna Walk

REGIoN | zawsze z chęcią pomagał innym, teraz liczy na wsparcie internautów. 
paweł sokol przy pomocy miłośników fantastyki zamierza stworzyć raJ na zie-
mi rodem z tolkienowskiego świata.

Na Kaszubach 
powstanie Hobbiton?



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OGŁOSZENIE
  

  
Na podstawie art. 113 ust. 5 i 7, art. 114 ust. 
3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), 
  

Starosta Wejherowski
wykonujący zadanie z zakresu

 administracji rządowej
  
zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia nie-
ruchomości o nieuregulowanym stanie praw-
nym, położonej w miejscowości Kamień, gmi-
na Szemud, oznaczonej ewidencyjnie jako 
działka nr 183/2, obręb Kamień, o powierzch-
ni 0,1700 ha.
  
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejsze-
go ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym 
przysługują prawa rzeczowe do opisanej nie-
ruchomości, zostanie wszczęte postępowanie 
wywłaszczeniowe.
  
Treść ogłoszenia podaje się do publicznej wia-
domości w sposób zwyczajowo przyjęty w da-
nej miejscowości, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Szemud, na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie oraz na stronach 
internetowych Starostwa Powiatowego i Urzę-
du Gminy Szemud, a także przez ogłoszenie 
w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

W Polsce co roku rodzi się 
około 1000 dzieci z zaburze-
niami powodowanymi spo-
żywaniem alkoholu przez ko-
bietę w czasie ciąży, które 
określane są mianem Płodo-

wego Zespołu Alkoholowego 
(FAS). – Specjalnie wybra-
liśmy 1 czerwca, czyli dzień 
dziecka na rozpoczęcie kam-
panii, aby od najmłodszych 
lat mówić o zagrożeniach 

związanych z piciem alkoholu 
przez kobiety w ciąży – mówi 
Starosta Wejherowski Gabrie-
la Lisius. – Chcemy dotrzeć 
do jak największej liczby od-
biorców poprzez ulotki, pla-
katy czy poganki w szkołach. 
Dlatego w placówkach gim-
nazjalnych i ponadgimnazjal-
nych będą odbywać się lek-
cje, które prowadzić będą stu-
dentki Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego i Uniwer-
sytetu Gdańskiego w oparciu 
o prezentację „W ciąży – ani 
kieliszka”. Płodowy Zespół 
Alkoholowy – FAS to zespół 
wad wrodzonych u dzieci, 
których matki spożywały al-
kohol podczas ciąży. U osób 
z rozpoznaniem FAS obser-
wuje się m.in.: opóźnienie 
wzrostu, zmniejszony obwód 
głowy, charakterystyczne ce-
chy dymorficzne twarzy oraz 
uszkodzenie Ośrodkowego 
Układu Nerwowego, które 
może powodować opóźnienie 
rozwoju, zaburzenia zacho-
wania oraz trudności w ucze-
niu się.

W trosce o dziecko. 
Ruszyła kampania społeczna faS
W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius zainaugurowała kampanię społeczną „Jak zadbać o zdro-
wie swoje i dziecka?”, mającą na celu uświadomienie przyszłym matkom 
skutków picia alkoholu w czasie ciąży. 

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Wejherowskiego
o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej 
oraz katastru nieruchomości

KW GD1W/00045605/5
Miasto Wejherowo, obręb 15,  działka nr 473/2

Powierzchnia nieruchomości 312 m2

Opis nieruchomości Nieruchomość położona jest  przy ul. Przebendowskiego,  posiada do-
stęp do drogi publicznej, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 
18 m2. Działka w kształcie prostokąta, teren płaski, ogrodzony, zagospo-
darowany, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. 
W południowo-wschodnim narożniku działki znajduje się szafka ener-
getyczna. W przyległej ulicy przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, 
kanalizacji sanitarnej, teletechniczna oraz gazowa.

Cena wywoławcza 140 000,00 zł
(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT)

Wysokość wadium 14.000,00 zł
Termin i miejsce przetargu 20 lipca 2017 r. o godz. 10.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4, sala nr 08

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie oraz  na stronie internetowej www.bip.powiat.wejherowo.pl i www.powiat.wejherowo.pl.

Informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, II piętro, pokój 229 lub pod nr tel. 58 572-94-78.
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Miron Łukowicz był le-
karzem medycyny, dzia-
łaczem regionalnym 
i społeczny, uczestnikiem 
ruchu „Solidarność” i opo-
zycji niepodległościowej, 
a także lokalnym samo-
rządowcem. Urodził się 
w 1928 roku w Toruniu, 
pochodził z rodziny  lekar-
skiej, o silnych tradycjach 
patriotycznych i społecz-
nikowskich. 

Zapisał się w historii jako 
długoletni ordynator Od-
działu Dermatologicznego 
w szpitalu w Wejherowie, 
aktywny działacz Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, współinicja-
tor powołania do 
życia Muzeum 
Piśmiennictwa 
i Muzyki Ka-
szubsko-Pomor-
skiej w Wejhe-
rowie. Był też 
p r z e w o d n i -
czącym Komi-
sji Zakładowej 
NSZZ „Solidar-
ność” przy Zespole 
Opieki Zdrowotnej 
w Wejherowie i członkiem 
Zarządu Regionu Gdań-
skiego NSZZ „Solidar-
ność”. 

- Pamiętamy go jako 
współzałożyciela i prze-
wodniczącego Wejherow-
skiego Komitetu Obywa-
telskiego  „Solidarność” 
oraz pierwszego prze-
wodniczącego Rady Mia-
sta Wejherowa po resty-
tucji samorządów – mówi 
Maciej Łukowicz, radny 
miasta Wejherowa i syn 

Rondo im. Łukowicza
WEjhERoWo | rondo przy zbiegu ulic 10 lutego, henryka sienkiewicza i św. Jana 
od niedawna nosi imię dra mirona łukowicza. 

Mirona Łu-
kowicza. - Całe 

swoje życie  służył 
wiernie i z oddaniem Bogu 
i Ojczyźnie. Inicjatywa, aby 
uhonorować pamięć mo-
jego ojca, wyszła od strony 
przede wszystkim radnych: 
Ryszarda Kandzory, Marka 
Budnika, Mateusza Szmidta 
i Marcina Drewy, ale także 
wielu innych – nie chcę ni-
kogo pomijać. Uznali oni, że 
jego działalność, zaangażo-
wanie w pracy na rzecz re-
gionu, w życie miasta, czyn-
ny udział w walce o wolność 

– to wszystko nie może 
pójść w niepamięć, że tę hi-
storię trzeba pielęgnować. 
Pojawił się więc pomysł, aby 
jedno z rond w mieście na-
zwać imieniem Mirona Łu-
kowicza. Pomysł ten poparli 
w 100 proc. inni radni. 

Podczas uroczystości 
nadania imienia rondu były 
poseł i prezydent Wejhero-
wa- Jerzy Budnik (który wraz 
z Andrzejem Remiszewskim, 
ówczesnym wiceprezyden-
tem, był pomysłodawcą 
spoza obecnej Rady Miasta 
nadania imienia Łukowicza) 

wspominał, że Miron Łuko-
wicz był osobą, która współ-
tworzyła komitet obywatel-
ski zajmujący się lokalnymi 
wyborami samorządowymi; 
był tym „dobrym duchem, 
liderem zmian, oparciem 
dla nas wszystkich”. 

Dr Łukowicz zmarł 7 wrze-
śnia 1991 roku. Pochowany 
jest na Cmentarzu w Śmie-
chowie. Uhonorowany zo-
stał między innymi Statu-
etką Jakuba Wejhera oraz 
pośmiertnie Krzyżem Wol-
ności i Solidarności.

Rafał Korbut

Z taką inicjatywą wystąpił 
Marcin Drewa, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta 
Wejherowa.

- Zwróciłem się już z tą 
propozycją do prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta oraz m.in. dyrek-
tora Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej Tomasza Fopke, preze-
sa Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego Mirosława Gaffke, 
Stanisława Janke, Adama 
Hebla i innych – wylicza Mar-
cin Drewa. - W najbliższym 
czasie zamierzam zwrócić 
się  z projektem uchwały 
Rady Miasta Wejherowa dot. 
postawienia tablic z informa-
cją „Wejherowo – duchowa 
stolica Kaszub”. Tablice znaj-
dowałyby się na rogatkach 
naszego miasta.

Podobne tablice umiej-
scowiono przy wjazdach do 
m.in. takich miast jak Gdańsk  
„Gdańsk–historyczna stolica 
kaszub” („Gduńsk – stolëca 
Kaszëb witô”)  oraz Kartuzy 
„Kartuzy – stolica Kaszub wi-
ta”(„Kartuze – stolëca Kaszëb 
witô”).

- Wejherowo to miasto 
położone w samym sercu 

Kaszub, od zawsze nieroze-
rwalnie związane z kulturą, 
historią i językiem swych oj-
ców – dodaje Marcin Drewa. 
- Z takimi miejscami kultu 
religijnego, jak unikalna Kal-
waria Wejherowska, zwana 
również Kaszubską Jerozo-
limą, wejherowska Kole-
giata, klasztor Ojców Fran-
ciszkanów oraz nekropolią 
w Lesie Piaśnickim. Praw-
dziwą skarbnicą kaszubskiej 
tożsamości w mieście jest 
Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko Pomor-
skiej w Wejherowie. Powstała 
też Filharmonia Kaszubska,  
figury z kaszubskim abe-
cadłem, pomnik grającego 
Kaszuby... Powstaje książnica 
śp. Profesora Gerarda Labu-
dy. Wejherowo jako stolica 
duchowa Kaszub przedsta-
wiana jest w wielu pozycjach 
książkowych, reportażach 
lub w środkach masowego 
przekazu. Uważam iż, ini-
cjatywa postawienia tablic 
z napisem w języku kaszub-
skim „Wejherowo duchowa 
stolica Kaszub” przyczyni się 
do jeszcze większego propa-
gowania kultury kaszubskiej 
oraz Wejherowa. /raf/

Duchowa stolica Kaszub
WEjhERoWo | czy tablice w Języku kaszub-
skim „weJrowò dëchòwô stolëca kaszëb witô” 
staną przy drogach wJazdowych do miasta?
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Wygraj atrakcyjne 
nagrody! Dziś świętujemy jubileusz i z tej okazji 

przygotowaliśmy dla Was konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami. 

Funpark croco roco w redzie to miejsce zabaw i spo-tkań. są tu atrakcje które zadowolą dzieci w każdym wieku, a niektóre z pewnością wciągną do zabawy tak-że dorosłych.
chcesz zapewnić dziecku wspaniałą zabawę i jedno-cześnie aktywne spędzenie czasu? nic prostszego – wystarczy wziąć udział w naszym konkursie, w którym do wygrania jest 5 całodniowych wejściówek do cro-co roco!
ChCesz zdobyć zaproszenie? pokaż nam, jak spędzasz wolny czas! Wyślij swoje zdjęcie z dzieckiem lub zdjęcie dziecka na placu zabaw, podczas wyciecz-ki, z jakiegoś ciekawego miejsca, albo... tu już pozosta-wiamy Wam niemal nieograniczone możliwości! naj-ciekawsze zdjęcia opublikujemy oraz nagrodzimy wej-ściówkami! 

Zdjęcia należy wysyłać na adres: konkursy@expres-sy.pl (w tytule wiadomości należy wpisać: konkurs Croco Roco). Nie zapomnijcie podać imienia i nazwi-ska oraz numeru kontaktowego!

Cały dzień zabawy

przeszłość ziemi w pigułce – czyli dawka skondensowanej, po-

danej w atrakcyjnej formie wiedzy czeka na gości parku po-

wrót do przeszłości w rumi. Dzięki kilkunastu tematycznym 

atrakcjom najmłodsi oraz ich opiekunowie mogą dowiedzieć 

się wielu ciekawostek na temat życia dinozaurów, prehisto-

rycznych ludzi, pradawnych owadów oraz roślin. Oprócz tego 

goście mogą odwiedzić m.in. pokój zagadek, chatkę Lego oraz 

Kaszuba, kącik rozwoju czy labirynt Minotaura.

aby zdobyć jedno z 2 podwójnych zaproszeń do parku powro-

tu do przeszłości w rumi wystarczy wziąć udział w naszym 

konkursie!
odpowiedz na 3 pytania: 

- Którą planetą (licząc od słońca) jest ziemia?

- jak nazywają się prehistoryczne zwierzęta, które w czasach 

prehistorycznych żyły na ziemi?

- czy gady są zwierzętami, które mają stałą temperaturę ciała?

Odpowiedzi na pytania należy wysyłać na adres: konkursy@

expressy.pl (w tytule wiadomości należy wpisać: konkurs 

przeszłość Ziemi). Nie zapomnijcie podać imienia i nazwiska 

oraz numeru kontaktowego!

Poznaj 
przeszłość 
Ziemi

Masz ochotę na coś smacznego? Wybierz się do pierogarni Vivat pierogi, która serwuje piero-gi naturalne, bez konserwantów, zdrowe i domo-we. Do tego ręcznie lepione z zawsze świeżych i naturalnych składników. ponadto w lokalu spró-bować można zupy przygotowywane z tradycyj-nych zakwasów, świeże rumiane domowe ciasta oraz pyszny domowy kompot.
już zrobiłeś się głodny? to weź udział w naszym konkursie i wygraj jeden z 5 voucherów o warto-ści 50 zł na obiad w lokalu Vivat pierogi w Bol-szewie!

aby otrzymać zaproszenie do pierogar-ni wystarczy przysłać do nas przepis na jakąś smaczną, a może oryginalną potrawę. Dołączenie do przepisu zdjęcia tej potrawy nie jest obowiąz-kowe, ale z pewnością zwiększy szansę na to, że to właśnie ty wybierzesz się na pyszny obiad!Przepisy i zdjęcia potraw należy wysyłać na ad-res: konkursy@expressy.pl (w tytule wiadomo-ści należy wpisać: konkurs Vivat Pierogi). Nie zapomnijcie podać imienia i nazwiska oraz nu-meru kontaktowego!

Dla smakoszy

zastanawiałeś się kiedyś, jakie są kulisy po-

rwania Bohdana piaseckiego, zabójstwa jana 

gerharda czy śmiertelnego pobicia stanisła-

wa pyjasa i grzegorza przemyka? tego i wie-

le innych faktów dowiesz się z książki prze-

mysława słowińskiego „niewyjaśnione zabój-

stwa”. 
KsiążKę otrzymają od nas dwie 

osoby. Co zrobić, żeby ją wygrać? 

Wystarczy polecić jakąś ciekawą książkę (po-

dać tytuł i autora) z krótkim uzasadnieniem, 

dlaczego akurat tę pozycję warto przeczytać. 

Tytuły książek wraz z uzasadnieniem nale-

ży wysyłać na adres: konkursy@expressy.

pl (w tytule wiadomości należy wpisać: kon-

kurs dla moli książkowych). Nie zapomnijcie 

podać imienia i nazwiska oraz numeru kon-

taktowego|!

Dla moli 
książkowych



Miłą niespodziankę sprawił nam pan Andrzej Sitek, który z okazji 500 
wydania Expressu Powiatu Wejherowskiego napisał dla nas okolicz-
nościowy wiersz. 

Już pięćset tygodninabieracie wprawyaby opisywać tedla wejherowiannajciekawsze sprawy.
My Kaszubi Wejherowadumni ze swej ślicznej ziemipo Express chętnie sięgamy; złych i dobrych wieściz powiatu spragnieni.

Niechaj redakcyjne pióra,niechby nawet były kacze,wzniosą Express nad poziomy,informując nas rzetelnienawet gdy obrażą władzę. Dziękujemy panu andrzejowi i jednocześnie zapraszamy do naszej 
redakcji po odbiór upominku w postaci książki. Chcemy się bowiem 
w ten sposób odwdzięczyć autorowi wiersza. Na pana Andrzeja czeka książka „Świt, który nie nadejdzie” Remi-
giusza Mroza.

Jubileuszowy wiersz

zaczęło się skromnie, od jednej gazety. express 
powiatu Wejherowskiego po raz pierwszy uka-
zał się na początku 2008 roku. początki – jak to 
zwykle bywa – nie były łatwe. gdy express de-
biutował, nasi czytelnicy z rezerwą, ale i z du-
żym zaciekawieniem przeglądali strony nowej 
gazety. Wówczas był to dwutygodnik, dopiero 
później zaczął się ukazywać w każdy piątek. 
Od początku najważniejsze dla nas było to, aby 
być zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy najważ-
niejsze dla mieszkańców powiatu. aby opisy-
wać, relacjonować, interweniować i pomagać. 
express powiatu Wejherowskiego był, jest i bę-
dzie gazetą dla Was i o Was. 
a potem? potem było już coraz lepiej... przez te 
niemal 10 lat wiele się zmieniało, oczywiście nas 
także te zmiany nie ominęły. Metamorfozie ule-
gała szata graficzna, logo, a nawet rozmiar na-
szej gazety. jednocześnie wciąż staraliśmy się 
spełniać oczekiwania naszych czytelników. De-

terminacja i konsekwencja, z jaką realizowali-
śmy postawione sobie cele, spowodowały, że 
rozrośliśmy się i rozwinęliśmy. 
Kolejnym krokiem były kolejne gazety. Dziś je-
steśmy największym wydawnictwem na pomo-
rzu, a nasze gazety ukazują się w trójmieście 
i powiatach wejherowskim, puckim, lęborskim, 
kartuskim i starogardzkim. jednym z tytułów 
wydawanych przez nas jest też express Bizne-
su – miesięcznik, skierowany (jak sama nazwa 
wskazuje) do ludzi biznesu. 
nie zapomnieliśmy też o innowacjach, dlate-
go nie poprzestaliśmy na papierowym wydaniu 
expressu powiatu Wejherowskiego, ale urucho-
miliśmy też portal internetowy i fanpage na Fa-
cebooku. Dziś mamy tysiące wiernych czytelni-
ków. 
a zatem – świętujcie z nami 500 wydanie 
expressu powiatu Wejherowskiego i bądźcie 
z nami przez kolejne lata!

Dzi  więtujemy!
Właśnie w Waszych rękach trzymacie 500 wydanie Expressu Powiatu Wejherowskiego!

- Dziękujemy, że z nami jesteście przez ten cały czas! Dzięku-
ję Czytelnikom – za uznanie, reklamodawcom – że z nami są 
i nas wspierają, instytucjom i samorządom – za owocną, wie-
loletnią współpracę. To pokazuje, że jesteśmy gazetą rzetel-
ną, wiarygodną i cenioną. Naszym marzeniem było stać się 
„numerem jeden” w regionie, jeśli chodzi o dostarczanie in-
formacji. I dziś mogę powiedzieć, że Czytelnicy i nasi partne-
rzy potwierdzają, że udało nam się to! Nie spoczywamy oczy-
wiście na laurach i ciągle będziemy starali się, aby być coraz 
lepszym. Nie zawiedziemy Was.

PIotR RUsZEWsKI, 
Redaktor Naczelny 

Expressu Powiatu Wejherowskiego:
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, posiadają bazę adresową, 

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową 
i specjalistyczną obsługę wszystkich zainteresowanych 
świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy 

Europejskich działający w budynku Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie pomorskim

PUNKT 
INfORMaCJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                138/2017/DB

Finaliści przez cały miesiąc 
przygotowywali się do wy-
stępu. Najlepszym wokalistą 
okazał się Gracjan Gołębiew-
ski, który znakomicie wyko-
nał utwór Marka Grechuty 
„Wszystko dla Twej miłości”. 

- Pan Gracjan wykonał 
bardzo dużo pracy nad za-
prezentowanym utworem, 
co zaowocowało bardzo do-
brym wykonaniem. Czuć też, 
że wokalista bardzo dobrze 

odnalazł się w tej piosence. 
Słuchając jego adaptacji do-
szłam do wniosku, że to jest 
właśnie to. – powiedziała dy-
rektor MDK Rumia Agnieszka 
Skawińska. 

Zwycięzca otrzyma możli-
wość nagrania profesjonalne-
go dema wokalnego w studio. 
Wszystkich finalistów usłyszy-
my podczas zbliżającego się 
Światowego Zjazdu Kaszu-
bów.  /raf/

Rumski wokal 
rozstrzygnięty
RUMIA | uroczysta gala rumskiego wo-
kalu odbyła się w mieJskim domu kultury. 
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Podczas festynu promowano 
zdrowy tryb życia, zorga-
nizowano gry i zabawy dla 
najmłodszych oraz zlicytowano 
koszulkę z podpisami piłkarzy 

Piknik 
w „piątce”

Wejherowo | „Wesoło, zdro-
wo i sportowo” - pod takim 
hasłem odbył się festyn 
rodzinny przy Zespole szkół 
nr 2 w Wejherowie. 

Arki Gdynia. Jak mówi dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie 
festyn to integracyjne święto nie 
tylko uczniów szkoły, ale także 
ich rodzin.

- Przygotowaliśmy stanowiska 
sportowe i kulinarne, które pro-
mują zdrowy styl życia i zachę-
cają do zdrowego odżywiania 
– mówi Beata Dampc.

W zorganizowanie festynu 
aktywnie włączyli się rodzice 
i środowiska sportowe, działa-
jące w Wejherowie m.in. Tytani, 
którzy zorganizowali zabawy dla 
najmłodszych. WAFo
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W tym roku w wielkim 
sprzątaniu miasta wzięło 
udział kilkaset mieszkańców. 
Z pierwszych informacji wyni-
ka, że udało się zebrać ponad 
6,5 tony śmieci. Z pewnością 
dzięki temu Rumia stała się 
jednym z najczystszych miast 
w Polsce. 

Po zakończeniu sprzątania, 
w godzinach popołudnio-
wych w Parku Miejskim przy 
ul. Filtrowej odbył się festyn, 
podczas którego oprócz wielu 

atrakcji przygotowano także 
elementy edukacji proekolo-
gicznej. 

- Bardzo zależy nam, żeby 
Rumia była coraz czystsza. 
Jestem przekonany, że takimi 
proekologicznymi akcjami 
poprawiany estetykę miasta. 
Czysta Rumia to także wa-
lory edukacyjny. W sprząta-
niu bierze udział mnóstwo 
dzieci oraz młodzieży i jest 
to bardzo dobry prognostyk 
na przyszłość – mówi Michał 

Pasieczny, burmistrz miasta 
Rumi, który był też jednym z 
koordynatorów. 

Jak co roku odbył się rów-
nież konkurs na najlepsze 
zdjęcie nadesłane przez 
uczestnika akcji Czysta Rumia. 
Tym razem rywalizację wygrał 
Jarosław Matusiak. Drugą po-
zycję zajęła fotografia Apolo-
nii Gorszewskiej, a nagrodę za 
3. miejsce zdobyła Magdalena 
Łaga. Serdecznie gratulujemy. 
/raf/

Mieszkańcy 
zadbali o czystość
RUMIA | trzecia Już edycJa proekologiczneJ akcJi czysta rumia odbyła 
się w minioną sobotę. 
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To ważna kwestia, gdyż 
mająca spory wpływ na ceny 
wywozu odpadów komu-
nalnych. A te opłaty dotyczą 
przecież praktycznie każdego 
- musi je uiszczać każdy wła-
ściciel nieruchomości. Poro-
zumienie podpisano w ubie-
głym tygodniu w Urzędzie 
Miejskim w Kartuzach. Śmieci 
będą składowane w Chlewni-
cy w gminie Potęgowo. 

Porozumienie podpisali 
wójtowie i burmistrzowie 12 
gmin, w tym jednej z powiatu 
wejherowskiego: Potęgowo, 

Kartuzy, Żukowo, Przodko-
wo, Sierakowice, Chmielno, 
Sulęczyno, Somonino, Puck, 
Czarna Dąbrówka, Damnica 
oraz Gniewino. 

Jak mówili włodarze gmin 
obecni na spotkaniu, wszyst-

ko wskazuje na to, że w naj-
bliższym czasie opłaty za 
wywóz śmieci do Szadółek 
uległyby podwyższeniu. Skła-
dowanie śmieci w Chlewnicy 
będzie więc ekonomicznym 
rozwiązaniem. /raf/

Wywóz odpadów nie zdrożeje
GM. GNIEWINo | przedstawiciele 12 gmin podpisali niedawno porozu-
mienie w sprawie wywozu odpadów. 
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    Marszałkowi Województwa Pomorskiego 

MIECZySŁaWOWI  
STRUKOWI

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCa
składają:
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Ból przeszywa Pana serce. Została pustka.
Śmierć zabrała - OJCA. 

W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dadzą Panu ukojenie.

PANU

MIECZySŁaWOWI 
STRUKOWI

Marszałkowi Województwa Pomorskiego
z powodu śmierci

OJCa
łącząc się bólu, wyrazy głębokiego współczucia

składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent 

Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Redzie
wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z  pracownikami

Urzędu Miasta”

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia

PANU

 MIECZySŁaWOWI 
STRUKOWI

Marszałkowi Województwa Pomorskiego
z powodu śmierci 

OJCa
 

składają

Michał Pasieczny 
Burmistrz Miasta Rumi

ariel Sinicki 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi 
wraz z Radnymi Rady Miejskiej Rumi

PANU  

MIECZySŁaWOWI 
STRUKOWI 

Marszałkowi Województwa Pomorskiego

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

OJCa 
fRaNCISZKa

składają

Przewodniczący Rady
Gminy Wejherowo

Hubert Toma
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło
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PANU 

MIECZySŁaWOWI 
STRUKOWI

Marszałkowi Województwa Pomorskiego
wyrazy głębokiego współczucia

z  powodu śmierci 

 OJCa
składają

Przewodniczący Rady 
Powiatu Wejherowskiego
Ryszard Czarnecki

wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem
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Prace nad wspólnym bi-
letem zainaugurowane zo-
stały w Gdańsku. Oprócz 
Pomorza uczestniczyć 
w nich będą regiony ze 
Szwecji, Niemiec, Danii, Li-
twy oraz Estonii. Wszystko 
po to, aby ułatwić podró-
żowanie po krajach bałtyc-
kich. 

- Pomorze długo czekało 
na ten krok – zapewniał 
podczas inauguracji pro-
jektu Ryszard Świlski, wi-
cemarszałek województwa 
pomorskiego. - Cieszę się, 
że dziś rozpoczynamy pra-
ce nad wspólnym biletem. 
Mam nadzieję, że ten pro-
jekt będzie przełomowy nie 
tylko dla naszego regionu, 
a jego efekty będą wdraża-
nie nie tylko na Pomorzu, 
ale i w innych okręgach.

Wspólny bilet dla regionu 
bałtyckiego to narzędzie, 
które ułatwi podróżowa-
nie. Jak wyjaśnia Krzysztof 
Rudziński z Biura Integracji 
Transportu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Pomorskiego, posiadacz 
karty będzie mógł opłacić 
przejazd na przykład ze 

stolicy Szwecji, bezpośred-
nio do Luzina i odwrotnie. 
System zakoduje w pamię-
ci karty albo smartfonu tra-
sę i bilety poszczególnych 
przewoźników, np. promo-
wych, autobusowych czy 

kolejowych. Do kontroli 
wystarczy pokazać kod QR.

Rozpoczynające się wła-
śnie prace techniczne 
mają potrwać około roku 
– Chcemy, aby w połowie 
2018 roku system pilota-

żowo został wprowadzony 
w Starogardzie Gdańskim, 
Słupsku oraz na wybranych 
liniach komunikacyjnych 
w Trójmieście – informuje 
Krzysztof Rudziński. - Trze-
ba sprawdzić, jak to zadzia-
ła u różnych przewoźników 
i czy spodoba się pasaże-
rom. System w pełni powi-
nien ruszyć w 2020 roku.

Na inaugurację prac do 
Gdańska przybyli zagra-
niczni partnerzy projektu: 
przedstawiciele regionu 
Blekinge w Szwecji, bę-
dącego liderem projektu, 
Związku Komunikacyjnego 
Warnow (VVW) w Meklem-
burgii oraz gminy Viimsi 
w Estonii. Każdy z part-
nerów przedstawił swoje 
doświadczenia związane 
z organizacją przewozów. 
Uczestnicy spotkania, ze 
szczególnym zaintereso-
waniem wysłuchali prezen-
tacji VVW. Organizator ten 
ma szerokie doświadczenie 
w międzynarodowej współ-
pracy taryfowo-biletowej 
oraz integracji transportu 
lądowego i promowego.
WA

Wspólny bilet coraz bliżej
REGIoN | na pomorzu pasażerowie komunikacJi zbioroweJ będą korzystali z Jednego wspólnego 
biletu. to efekt proJektu interconnect, którego pilotażowy program ruszy Już w przyszłym roku. 

- Zapraszam do wejherow-
skiego ratusza i obejrzenia 
nowo otwartej sali historycz-
nej – mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejhero-
wa. – Ekspozycja prezentuje 
niektóre wydarzenia i formy 
działalności z tego okresu 
m.in.przejęcie Wejherowa 
z rąk pruskich, tworzenie 
struktur państwowości pol-
skiej, przywracanie i rozwój 
„polskości” w najważniej-
szych aspektach życia – go-
spodarczego, społecznego 
i kulturalnego.

Jak mówi Bogusław Suwa-
ra, sekretarz Wejherowa, sala 

historyczna przygotowana 
została w hołdzie Teodorowi 
Bolduanowi – burmistrzo-
wi Wejherowa oraz przed-
siębiorcom, rzemieślnikom 
i organizacjom społecznym, 
które przyczyniły się do roz-
kwitu miasta Wejherowa 
w okresie międzywojennym. 
Jest to bogata ekspozycja, 
a klimat epoki został podkre-
ślony efektami multimedial-
nymi.

W sali historycznej można 
obejrzeć m.in. multimedial-
ny gabinet Teodora Boldu-
ana, burmistrza Wejherowa 
w latach 1934-39, warsztat 

stolarski, Bank Polski z za-
bytkową już kasą pancerną, 
zakład zegarmistrzowski, 
zakład fryzjerski „Rococo”, 
który powstał w Wejherowie 
w 1927 r., a jego właścicielem 
był Jakub Hildebrandt. Jest 
także odtworzona kawiarnia, 
która mieściła się przy ul. Lę-
borskiej.

Oryginalne pamiątki, zdję-
cia, wyposażenie zakładów 
usługowych, które przeka-
zali darczyńcy - mieszkańcy 
Wejherowa, wprowadzą od-
wiedzających wejherowski 
Ratusz w klimat lat 30-tych. 
WA

Ekspozycja w ratuszu
WEjhERoWo | w mieJskim ratuszu można oglądać wystawę, przedsta-
wiaJąca historię miasta w szczególnym okresie – odzyskania niepod-
ległości po 148 latach zaborów i powrotu polski na mapę europy.
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W siedzibie wejherow-
skiego muzeum odbyło się 
cykliczne posiedzenie Rady 
Muzeum. Obradom prze-
wodniczył senator prof. Ed-
mund Wittbrodt. Podczas 
spotkania przedstawiono 
sprawozdanie z działalno-
ści instytucji za 2016 r. oraz 
omówiono bieżącą działal-
ność, a także plan pracy na 
obecny rok. Rada Muzeum 
zbiera się, co najmniej raz do 
roku, aby ocenić działalność 
muzeum oraz zaopiniować 
i zatwierdzić przedłożony 
przez dyrektora roczny plan 
działalności, wraz z planem 
finansowym, a także spra-
wozdanie roczne z działal-
ności muzeum.

Podczas spotkania dyrek-

tor muzeum Tomasz Fopke 
przedstawił sprawozdanie 
z działalności Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie za 2016 r., w którym 
omówił najważniejsze osią-
gnięcia muzeum w zakresie 
pozyskiwania i ewidencjo-
nowania zbiorów. Obok gro-
madzenia i opracowywania 
zbiorów placówka zainicjo-
wała szereg przedsięwzięć 
wystawienniczych i imprez 
cyklicznych. Ponadto mu-
zeum realizowało szeroką 
ofertę edukacyjną, w tym 
warsztaty z języka i kultury 
języka kaszubskiego oraz 
zajęcia i warsztaty tematycz-
ne dla dzieci podczas ferii 
zimowych i wakacji. /raf/

czas na podsumowanie
PoWIAt | działalność edukacyJna, gromadzenie 
zbiorów i plany na przyszłość to tematy, które 
poruszono podczas spotkania podsumowuJą-
cego działalność weJherowskiego muzeum. 

OGŁOSZENIE                                                                                            23/2017/DB
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Lato to czas odpoczynku 
i relaksu. Później jednak dla 
rodziców przychodzi stresu-
jący moment, gdy zaczynają 
myśleć o przygotowaniach 
swoich dzieci do kolejnego 
roku szkolnego. Zaczyna się 
nerwowe bieganie po skle-
pach, szukanie artykułów 
szkolnych i często niepo-
trzebne wydawanie pienię-
dzy. Dlaczego niepotrzebne? 
Bo wiele rzeczy można kupić 
szybciej i taniej, minimalizu-
jąc wydatki i oszczędzając so-
bie późniejszego stresu. 

Warto zatem już dziś wy-
brać się do Hurtowni Arty-
kułów Papierniczych „Alga” 
w Wejherowie przy ul. 12 
Marca 200 (wjazd na parking 
naprzeciwko sklepu JYSK). 
Duży wybór towaru, atrakcyj-
ne ceny, możliwość zamówie-
nia konkretnych artykułów 
na indywidualne zamówie-
nie – to wszystko powoduje, 
że zakupy w „Aldze” są łatwe 
i przyjemne. 

- Staramy się stanąć na wy-
sokości zadania i mieć w ofer-
cie towar dla każdego klienta 
– wyjaśnia Tomasz Polaszek, 
współwłaściciel hurtowni. - 
Mamy zatem artykuły z róż-
nych przedziałów cenowych, 
tak aby każdy znalazł u nas to, 

co potrzebuje. 
Co ważne, Alga przygotowa-

ła specjalną ofertę dla rodzin 
posiadających „kartę dużej 
rodziny”. Na cały asortyment 
proponuje 10 proc. rabatu! 

W ofercie znajduje się 
również duży wybór puzzli, 
upominków i gier.

Do szkoły i biura mają wszystko
WEjhERoWo | co prawda letnie wakacJe przed nami, ale właśnie lato to świetny 
moment, aby pomyśleć o przyborach i materiałach szkolnych. 

Zapraszamy 
do nas! 
„Alga”, 
ul. 12 Marca 200 
Wejherowo 

Tu kupisz 
najtańsze 
długopisy 
zmazywane 
marki PILOT!
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O gadżety dla naszych Czytel-
ników zadbali m.in. Leroy Mer-
lin, lokal Vivat Pierogi, park za-
baw Croco Roco, Park Powrotu 
do Przeszłości, Stena Line, Pra-
cownia Artystyczna Agaty Ja-
worskiej  czy Dolina Charlotty. 
Dzięki ich zaangażowaniu Czy-
telnicy Expressu Powiatu Wej-
herowskiego i portalu Gwe24.
pl mieli okazję brać udział 
w różnego rodzaju zabawach.

Chcesz zostać jed-
nym z laureatów zma-
gań? Koniecznie śledź 
portal Gwe24.pl, nasz 
fanpage na Facebooku 
i czytaj Express Powiatu 
Wejherowskiego. Cyklicz-
nie ogłaszamy zabawy, 
w których do zgarnięcia są 
atrakcyjne gadżety.

WA

Oni już wygrali. 
Spróbuj i Ty!

Bawili się i zdobywali bilety, vouche-
ry, elektronarzędzia czy zabawki. To 
Czytelnicy portalu Gwe24.pl i Expressu 
Powiatu Wejherowskiego, którzy brali 
udział w naszych zabaw organizowa-
nych przy współpracy z miejsco-
wymi firmami. 





GAlERIA
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Rozstrzygnęliśmy nasz 
konkurs, zorganizowany 
z okazji Dnia Mamy. 

Zadanie dla uczestników wydawa-
ło się łatwe – wystarczyło pokolo-
rować obrazek, który zamieściliśmy 
w naszej gazecie. Prac otrzyma-
liśmy dość sporo, a niektórzy 
uczestnicy podeszli do wyzwania 
z ogromnym zaangażowaniem. 
Spośród wszystkich nadesłanych 
prac nasze jury wyłoniło pięciu 
zwycięzców, którzy w nagrodę 
otrzymują od nas upominki w po-
staci książek dla dzieci i ich mam. 
W konkursie zwyciężyli: 
Kalina stark (lat 9), Amelia bian-
ga (lat 6), Krystian bulczak (lat 8), 
Kinga Dasznik (lat 8) i Ania Wir-
kus (lat 5). 
Gratulujemy i zapraszamy do na-
szej redakcji po odbiór nagród!

Kolorowy 
Dzień Mamy
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Konkurs „Teraz Polska” ma 
charakter niekomercyjny. 
Jego zadaniem jest wyło-
nienie najlepszych produk-
tów, usług, przedsięwzięć 
innowacyjnych i gmin. 
W tym roku Kapituła Kon-
kursu nagrodziła Godłem 
„Teraz Polska” 13 produk-
tów, 9 usług, 3 przedsię-
wzięcia innowacyjne oraz 
3 gminy. 

Okręgowe Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdy-
ni jest firmą ze 100%. kapi-
tałem polskim, której wła-
ścicielami są: Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylonki”, Gmina Miasta 
Gdyni, Gmina Miasta Wejhe-
rowa i Gmina Miasta Rumi. 

OPEC z prestiżowym 
Godłem „Teraz Polska”
okręgowe przedsiębiorstwo energetyki cieplneJ z gdyni zostało nagrodzone w XXVii edycJi konkur-
su „teraz polska” w kategorii usługi za produkcJę, dystrybucJę i dostawę energii cieplneJ oraz wy-
twarzanie energii elektryczneJ w kogeneracJi. 

Przedmiotem działalności 
jest produkcja, dystrybucja 
i dostawa energii cieplnej 
do mieszkańców Gdyni, Rumi 
i Wejherowa oraz do części 
gminy Kosakowo, a także 
produkcja energii elektrycz-
nej w kogeneracji. Skojarzo-
ne wytwarzanie energii elek-
trycznej i ciepła skutecznie 
obniża emisję CO2 - nawet 
do 50% w porównaniu z kon-
wencjonalnymi ciepłowniami 
opalanymi węglem. Pozwala 
także na obniżenie zużycia 
paliwa oraz zwiększa spraw-
ność ogólną procesu wytwa-
rzania energii. 

- Godło „Teraz Polska” ma 
dla nas znaczenie prestiżowe 
– mówi Janusz Różalski, Pre-
zes Zarządu OPEC -  podkre-
ślające jakość naszych usług, 
a także szacunek do wartości 
narodowo - patriotycznych. 
Marka „Teraz Polska” harmo-
nijnie wpisuje się w strategię 
OPEC, budzi zaufanie klien-
tów i jednocześnie zobowią-
zanie do nieustannego do-
skonalenia. 

Fundacja „Teraz Polska” od 
ponad 25 lat nagradza naj-
lepsze produkty i usługi, 
które dzięki swoim walorom 
jakościowym, technologicz-
nym i użytkowym, wyróżnia-
ją się na rynku oraz mogą być 
wzorem dla innych.
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Na ręce Jubilatów złożono słowa uznania za trud towa-
rzyszący ich codziennej pracy, wręczono Złote Czepki oraz 
pamiątkowe dyplomy.W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Jo-
lanta Sobierańska-Grenda, prezes zarządu Szpitali Pomor-
skich Sp. z o.o., Elżbieta Rucińska-Kulesz, dyrektor Pomor-
skiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Anna Czarnecka, 
przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, Marzena Olszewska-Fryc, wiceprzewodnicząca 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz 
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych m.in.: 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

(sP)

życZENIA 
DlA PIElęGNIAREK
URocZystoŚć | w szpitalu specJalistycznym 
im. f. ceynowy w weJherowie zorganizowano 
uroczyste obchody międzynarodowego dnia 
pielęgniarek i położnych.

- Rocznik zatrzymuje 
nadłużej ulotne zdarzenia 
artystyczne, które mia-
ły miejsce w 2016 roku 
– powiedziała otwierając 
promocję Jolanta Rożyń-
ska, dyrektor Wejherow-
skiego Centrum Kultury 
– Filharmonii Kaszubskiej. 
– W publikacji zawarte są 
informacje, artykuły, re-
lacje z licznych wydarzeń 
kulturalnych oraz wywiady 
zartystami, a także zdjęcia 
z imprez. Przedstawieni są 
utalentowani animatorzy 
kultury, artyści, a także au-
torzy projektów i inicjatyw.

Wejherowski Rocznik 
Kulturalny 2016 to wspól-
na publikacja Wejherow-
skiego Centrum Kultury 
– Filharmonii Kaszubskiej, 
Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Frydery-
ka Chopina orazBiblioteki 
Publicznej im. Aleksandra 
Majkowskiego.

Promocja Wejherowskiego 
Rocznika Kulturalnego
KUltURA | w filharmonii kaszubskieJ zorganizowanopromocJę trzeciego nu-
meru weJherowskiego rocznika kulturalnego. ta publikacJa obrazuJe naJważ-
nieJsze wydarzenia kulturalne na terenie weJherowa w2016 roku.

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt pod-
kreślił zaangażowanie iak-
tywność mieszkańców, któ-
rzy tworzą i promują kulturę.

- Publikacja, która zawiera 
wszystkie te wydarzenia kul-
turalne wyraźnie pokazuje, 
ile miejsca w naszym życiu 
zajmuje kultura, zwłaszcza ta 
wysoka – powiedział Krzysz-
tof Hildebrandt.

Wydawcą tegorocznego 
numeru było Wejherowskie 
Centrum Kultury – Filharmo-
nia Kaszubska, a redaktorka-
mi Wejherowskiego Roczni-
ka Kulturalnymi były: Iwona 
Rogacka – redaktor naczel-
ny, Zuzanna Szwedek-Kwie-
cińska, Iwona Block i Beata 
Felczykowska.

W promocji wziął także 
udział Arkadiusz Kraszkie-

wicz, skarbnik Wejhero-
wa oraz zaproszeni goście 
– wśród nich byli także 
bohaterowie artykułów. 
W programie spotkania zna-
lazły się także elementy ar-
tystyczne – zaprezentowano 
pokaz stepu wwykonaniu 
mistrza stepu Macieja Glazy 
i fragment spektaklu „Alicja 
w krainie czarów” wreż. Alicji 
Araszkiewicz. (bG)
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Być jak Ignacy
RUMIA | szkoła z rumi znalazła się wśród zwycięzców i edycJi 
ogólnopolskiego programu edukacyJnego „być Jak ignacy”.

Nagrodzonych zostało 16 
placówek edukacyjnych, 
wśród laureatów jest rum-
ska Szkoła Podstawowa nr 9. 
Oficjalne wręczenie nagród 
odbyło się w Warszawie. 

W programie, którego ce-
lem jest zachęcenie dzieci 
do poznania nauk ścisłych 
poprzez zabawę i samo-

dzielne eksperymentowa-
nie, wzięło udział prawie 3 
tys. uczniów ze 159 szkół. 

Tytuł Szkoły Roku trafił do 
Szkoły Podstawowej w Pod-
chojnach (woj. świętokrzy-
skie).

– Program edukacyjny „Być 
jak Ignacy” to przede wszyst-
kim nauka poprzez zabawę. 

Wierzymy, że sukcesy mło-
dych pokoleń naukowców 
będą w przyszłości stanowić 
podstawę ich wielkich osią-
gnięć. To nasza inwestycja 
w przyszłość polskiej nauki 
– powiedziała Magdalena 
Zegarska, wiceprezes Zarzą-
du PGNiG SA. 

„Być jak Ignacy” to pro-

gram edukacyjny połączo-
ny z konkursem dla szkół 
podstawowych, które mogą 
ubiegać się o tytuł Naukowej 
Szkoły im. Ignacego Łukasie-
wicza i nagrody. W tym roku 
tytuł trafił do placówek, któ-
rych uczniowie przeprowa-
dzili najciekawsze działania 
związane z promocją nauki 
i postacią Ignacego Łukasie-
wicza. 

W ramach projektu ucznio-
wie wraz z nauczycielami 
założyli koła naukowe, dzię-
ki którym poszerzali wie-
dzę z zakresu nauk ścisłych 
i przyrodniczych, korzystając 

z nowoczesnych narzędzi 
edukacyjnych przygotowa-
nych przez twórców progra-
mu.

Zwycięskie 16 szkół otrzy-
mało nagrody pieniężne, 
które zostaną przeznaczone 
na wybrany przez uczniów 
cel, np. zakup sprzętu kom-
puterowego.

– Cieszymy się, że nasz 
program został tak pozy-
tywnie odebrany przez 
uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców. Już teraz zapraszamy 
do udziału w kolejnej edycji 
konkursu, która wystartuje  
po wakacjach – powiedział 

Zbigniew Kajdanowski, pre-
zes Fundacji PGNiG im. Igna-
cego Łukasiewicza. 

Podczas wręczenia na-
gród w Muzeum Gazownic-
twa Fundacja PGNiG po raz 
pierwszy zaprezentowała 
specjalne mobilne laborato-
rium. Od września będzie od-
wiedzało szkoły, które wygra-
ły w konkursie. Na pokładzie 
specjalnie zaadoptowanego 
autobusu będą odbywać się 
zajęcia dydaktyczne, poka-
zy, warsztaty, eksperymenty 
i projekcje filmów edukacyj-
nych.

/raf/
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Rowerzyści wyjechali na 
trasę z kilku różnych miej-
scowości na Pomorzu i uda-
li się do Trójmiasta. 

Była to już XXI edycja 
Wielkiego Przejazdu Rowe-
rowego. Wyjątkowa, ponie-
waż w tym roku mija 200 
rocznica wynalezienia ro-
weru. Pojazd skonstruował 
Karl Dreis, który następnie 
przejechał 8 kilometrów na 
pierwszym rowerze. 

Z Wejherowa wyjechał 
peleton pod egidą Wejhe-
rowskiego Towarzystwa Cy-
klistów. Wszystkie peletony 
tegorocznego Wielkiego 
Przejazdu Rowerowego 

spotkały się na mecie, która 
znajdowała się tym razem 
na Sopockich Błoniach. 
Tam odbył się wielki finał, 
m.in. konkurs na najlepsze 
przebranie, loteria szpry-
chówkowa, rozdano Złote 
i Srebrne Szprychy i wiele 
innych atrakcji. 

- Pogoda dopisała, atmos-
fera była sielankowa, a tem-
po dostosowane do malu-
chów, których było sporo 
– podkreślali uczestnicy. 
- Najważniejsze, że była to 
wspaniała zabawa i świetny 
sposób aktywnego spędze-
nia czasu. 

/raf/

WIELKI PRZEJAZD 
NA 200-LECIE
PoMoRZE | w tym roku obchodzimy 200. rocz-
nicę wynalezienia roweru. miłośnicy „dwóch 
kółek” święt5owali ten Jubileusz podczas 
wielkiego przeJazdu rowerowego, Jaki zorga-
nizowano w minioną niedzielę. 
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Już w najbliższą sobotę, 17 
czerwca, Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie 
serdecznie zaprasza na 52. 
koncert z cyklu „Spotkania 
z muzyką Kaszub” pt. „W Ka-

szëbsczich Stronach”. 
W programie wieczoru 

znajdą się popularne utwory 
ludowe z Kaszub środkowych 
i północnych, pieśni regio-
nalne autorstwa Władysława 
Kirsteina,  Aleksandra To-

maczkowskiego, Antoniego 
Peplińskiego, Mariana Seli-
na, Tomasza Fopke, Tadeusza 
Korthalsa. Koncert  odbędzie 
się w siedzibie Muzeum przy 
ul. Zamkowej 2 a,  w sobotę 
17 czerwca o godz. 18.00.

Wykonawcy: Zespół „Ko-
sakowianie” pod dyrekcją 
Tadeusza Korthalsa. Słowo 
o muzyce: Witosława Fran-
kowska. 

Wstęp wolny. Zapraszamy! 
/raf/

MUZycZNE sPotKANIE Z KAsZUbAMI
WEjhERoWo | koleJny koncert, organizowany w ramach cyklu „spotkania z muzyką kaszub”, 
odbędzie się w weJherowie. 



Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Pożyczki współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców z Pomorza do składania wniosków o udzielenie pożyczek
na cele inwestycyjne i rozwojowe w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej

• pożyczki NA START • pożyczki inwestycyjne
oprocentowanie już od 1% w skali roku

• bez prowizji i dodatkowych opłat    • decyzja w 14 dni
• okres spłaty do 5 lat    • minimum formalności
• wsparcie doradcy

Zapraszamy do biura w Wejherowie:
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 3 lok. 2 / parter
tel. 58 572 20 05, kom. 607 377 767
biurowejherowo@pfp.gda.pl
Centrala:
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk, tel. 58 302 20 05, biuro@pfp.gda.pl

www.pfp.gda.pl
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Na wszystkie dzieci, które 18 czerwca przyjdą do Portu 
Rumia, czeka wspaniała teatralna przygoda. Najmłodsi po-
znają nową wersję baśni o Czerwonym Kapturku, w której 
wystąpi Zaczarowany Kapturek – dziewczynka stworzona 
przez magika, sztukmistrza nad sztukmistrzami. 

Nowe wersje znanych opowieści ukazują inwencję 
twórców oraz zaskakują, łamią schematy i rozwijają 
kreatywność widzów. Tym razem wszyscy mali wielbiciele 
teatralnych przygód, którzy przyjdą do Portu Rumia Cen-
trum Handlowego Auchan poznają nowe losy bohaterów 
Czerwonego Kapturka.

Dzieci wyruszą w fascynującą podróż w krainę wyobraźni 
i spotkają tam wiele barwnych i zapadających na długo 
w pamięć postaci. Pojawią się: wilk, babcia, myśliwy, mama 
oraz Czerwony Kapturek, który jednak w niczym nie przy-
pomina pomocnej dziewczynki z baśni braci Grimm. 

Spektakl ma formę tradycyjnego spektaklu pacynek. 
Przewodnikiem po świecie baśni będzie sztukmistrz nad 
sztukmistrzami, który wyczaruje główną bohaterkę i wcieli 
się również w inne postacie, błyskawicznie zmieniając lalki 
na dłoniach. Uwagę widzów z pewnością zwróci barwa, 
oryginalna scenografia, a chwile spędzone przed teatralną 
sceną umili ciekawa muzyka.

Teatrzyk pt. „Zaczarowany Kapturek” odbędzie się 18 
czerwca w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Spektakl zostanie 
odegrany trzykrotnie o godzinie 13.00, 15.00 i 17.00. Udział 
w przedstawieniu jest bezpłatny!  /raf/

ZAcZARoWANy 
KAPtUREK
RUMIA | baśń o czerwonym kapturku w no-
weJ odsłonie? tak, Już w naJbliższą niedzielę!

Stowarzyszenie Pomocy 
,,Siej Ziarno’’ już w najbliż-
szy weekend organizuje 
koncert charytatywny, 
z którego dochód zosta-
nie przekazany na zakup 
sprzętu medycznego, który 
następnie trafi bezpłatnie 
do osób potrzebujących.

Zaśpiewają Jagoda Woj-
ciechowska oraz Ewelina 
,,Poblo’’ Pobłocka. Obie ar-
tystki mają na swoim kon-
cie występy w telewizyj-
nych talent-show. 

Jagoda Wojciechowska 
jest młodą wokalistką, 
kompozytorką i autorką 

Charytatywny koncert
lUZINo | dwie doskonale zapowiadaJące się młode artystki, znane z telewizyJnych programów 
talent-show, wystąpią w koncercie, z którego dochód przekazany na potrzeby osób chorych. 

tekstów. Jej repertuar jest 
zróżnicowany: śpiewa ka-
wałki od old jazzu i swin-
gu przez rock’n’rolla, aż do 
współcześnie radiowych 
przebojów. Wydała w tym 
roku swoją debiutancką pły-
tę ,,Samotność’’, utrzymaną 
w klimacie jazzowym. Ewe-
lina natomiast była uczest-
niczką V edycji programu 
,,The Voice of Poland”, a Lu-
zino jest jej rodzinnym mia-
stem. Obecnie wraz z zespo-
łem przygotowuje materiał 
na pierwszą płytę.

Podczas koncertu zbierane 
będą środki na zakup sprzę-
tu medycznego, który nieod-
płatnie będzie wypożyczany 
osobom potrzebującym 
wsparcia w opiece domowej. 
Do najpilniejszych potrzeb 
zaliczają się łóżka medyczne 
oraz materace przeciwodle-
żynowe. Taki specjalistyczny 

sprzęt nie tylko zmniejsza 
problemy związane z opie-
ką i wpływa na zmniejszenie 
dyskomfortu osoby chorej - 
może nawet uratować życie.

- Serdecznie zapraszamy 
do kaplicy MBR w Luzinie 
w niedzielę 18 czerwca na 
godzinę 17:00 – zachęca 
Dawid Czoska ze Stowarzy-
szenia Pomocy „Siej Ziarno’”. 
- Oprócz koncertu w pla-
nach mamy również aukcję 
charytatywną, w której do 
zlicytowania będzie wiele 
ciekawych bonów, między 
innymi: lot balonem, bilety 
na koncert Anny Marii Jo-
pek czy profesjonalna sesja 
zdjęciowa. Czas wszystkim, 
którzy wybiorą się na to 
wydarzenie, umili również 
wystawa prac plastycznych 
dzieci wyróżnionych w kon-
kursie pt. ,,Jak pomagam in-
nym?’’. /raf/
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Kaszubska Riviera
GDyNIA | centrum riViera w gdyni zaprasza 
do wspólnych obchodów dnia kaszëbë. 

Centrum zamieni się w pach-
nącą truskawkami kaszubską 
stolicę, pełną śpiewów i tańców 
oraz garncarskich wyrobów. 
Odwiedzający będą mieli okazję 
zobaczyć wyjazdowe studio Ra-
dia Kaszëbë, spróbować kaszub-
skich truskawek, a także wziąć 
udział w warsztatach wzornic-
twa ludowego i garncarstwa. 
W programie opowieści o tech-
nologii wyrobu glinianych na-
czyń, pokaz lepienia z gliny na 
kole oraz malowanie barwnych, 
kaszubskich wzorów na tkani-
nie i ubraniach. Na rodziców 
z dziećmi czeka bajkowa strefa 
czytania w języku kaszubskim.

 Scena Riviera gościć będzie 
teatr Zymk z przedstawieniem 
dla dzieci „Rëbôk Jón” (Rybak 
Jan). Wystąpi także kaszubski 
dziecięcy zespół pieśni i tańca, 
Chór Lutnia z Luzina, Zespół 
Pieśni i Tańca Sierakowice oraz 
duet artystyczny We Dwa Kònie. 
Słuchacze będą mogli nauczyć 
się także kaszubskich tańców. 
Na zakończenie scena rozbrzmi 
współczesną muzyką prosto 
z serca Kaszub – wystąpi grupa 
Radia Kaszëbë, Kaszubski Idol 
Live 2017, oraz gwiazda kaszub-
skiego popu - Damroka.

Kaszubska Riviera - już w sobo-
tę, 17 czerwca, o godzinie 12.00. 
Wstęp wolny!

/raf/

Film to osobista, poetyc-
ka wędrówka po Meksyku 
śladami znanego i cenio-
nego na świecie reporta-
żysty i pisarza – Ryszarda 
Kapuścińskiego. Dokument 
Eli Chrzanowskiej ukazuje 
współczesny Meksyk oraz 
ludzi, którzy osobiście znali 
Ryszarda Kapuścińskiego 
i dzielą się wspomnieniami 
o nim. Wśród bohaterów do-
kumentu pojawiają się m.in. 
Elena Poniatowska Amor, 
laureatka nagrody literac-
kiej Cervantesa oraz José 
Carreño Carlón, dyrektor 
meksykańskiego wydawnic-
twa Fondo de Cultura Eco-
nómica. 

Film jest też swoistą podró-
żą przez reportaże Ryszarda 

Kapuścińskiego. Ich mało 
znane fragmenty czyta Da-
riusz Bugalski – popularny 
dziennikarz radiowej „Trójki”. 

Po pokazie odbędzie się 
spotkanie z Elą Chrzanow-
ską, reżyserką filmu, które 
poprowadzi Beata Szewczyk, 

dziennikarka Radia Gdańsk.
Pokaz odbędzie się 20 

czerwca o godzinie 18:00 
w Stacji Kultura przy ul. Sta-
rowiejskiej 2 w Rumi (bu-
dynek dworca PKP). Wstęp 
wolny!

/raf/

Po MEKsyKU ŚlADAMI 
KAPUŚcIńsKIEGo
RUMIA | na pokaz filmu „rzeki. podróż do meksyku z maestro kapuściń-
skim” zaprasza stacJa kultura. 
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SPRZĘT ELEKT.

sPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

sZKoDy komunikacyjne, majątkowe, likwi-
dacja, wyceny, kosztorysy, opinie, tel. 601 
631 835

PożycZKI, chwilówki, bez BIK, dojazd do 
klienta, tel. 530 203 182

UsŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

PRofEsjoNAlNA fotografia okolicznościo-
wa: śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, 
komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

sEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi pozna 
panów sponsorów, tel. 514 120 213 Sopot

WDoWA pozna Pana w wieku 63-65 lat, bez 
nałogów, zmotoryzowanego, na SMSy nie 
odpowiadam, tel. 881 237 164
 
sZUKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 503 590 
203

RÓŻNE

sŁoMA 120x120, 40 zł i 2.50 zł za kostkę, 
dmuchawa 600 zł, Częstkowo, tel. 510 751 
837

sPRZEDAM kanapę w dobrym stanie kolor 
cegły rozkładana, 260 zł, Sierakowice, tel. 
790 290 835

sPRZEDAM kanapę, rozkładana, kolor ce-
gły w dobrym stanie, 260 zł, obrus z kaszub-
skim haftem, 130x95 cm, tel. 790 290 835

sPRZEDAM zamrażarkę 4-szufladowa 
w dobrym stanie, 105x60, 330 zł, Sierakowi-
ce, tel. 790 290 835

PRAsA kostka masy Ferguson 1.40 podbie-
racz.4.500 zł, tel. 506 250 477

sIANo, słoma w balotach, 120x150, siano, 
sloma w kostkach z magazynu, Możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREWNo opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

sPRZEDAM rowery nowe i używane oraz 
przyczepki rowerowe, tel. 603 661 240

sPRZEDAM piłę tarczową 2.0 kw 380 W, sa-
morobną z kółkami, 600 zł, tel. 695 230 080

sPRZEDAM rowery nowe i używane oraz 
przyczepki rowerowe, tel. 603 661 240 

sPRZEDAM łyżwy figurowe, białe, rozm. 30, 
nowe, 50 zł, Wejherowo, tel. 505-567-034

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

sPRZEDAM kurtkę narciarską, damską, 
rozm. L, kolor biały, czarne wstawki, stan 
idealny, cena: 350 zł, Wejherowo, tel. 660 
731 138

ZŁotA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

sPRZEDAM szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

sPRZEDAM rowerek treningowy orbitrek, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024
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DRUK Express Media Bydgoszcz
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

WyKAZ KAtEGoRII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
KOMPUTERY:

EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
TELEFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

KębŁoWo dom 139/716 m, 4 pok., 2 łaz., 
jadal. Kuch., b.db. Dojazd, 290 tys, tel. 519 
399 162

sPRZEDAM siedlisko na działce 4800 m 
kw w malowniczej okolicy, Zblewo, tel. 
531 175 770

sPRZEDAM działkę budowlaną, Kębłowo 
Nowowiejskie, 4km od Lęborka, 1033 m2, 
cena 39.000 zł, tel. 602 306 210

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, me-
dia przy drodze, tel. 661 582 483

sPRZEDAM nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzę-
biej Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 
536

sPRZEDAM dom murowany, podpiw-
niczony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych mieszkań, 
ul. Pontonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 
157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jEstEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 665 
117 489

stARsZy, samotny Pan, bez nałogów, 
szuka kawalerki, ewentualnie pokoju go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, tel. tel. 
503 590 203

WYNAJMĘ

WyNAjMę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

bolsZEWo, odnajmę pokój, mile widzia-
na pani pracująca, tel. 781 426 010

KUPIĘ

KUPIę mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 
55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

oPEl-coRsA 95r. 5 drzwi poj. 1,2 B. OC-B 
ważne, 1.600 zł, tel. 509 914 569

WV-WENto 92r. B+OC ważne 1,8 B/G 
1,700zl kolor granatowy, tel. 508 161 062 

DV-MAtIZ 800 99r. Zadbany, OC-B ważne, 
1850 zł, tel. 503 079 026

fIAt- UNo. 2001r. 900- B/G 5drzwi 2.9 zł, 
tel. 608 710 076

fIAt UNo 2000 1.0 benz+gaz, od pierwsze-
go właściciela, nowy zbiornik gazu, 2500 zł, 
514 255 993

KUPIĘ

sKUP AUt, kasacja, pomoc drogowa, auto 
części, Wejherowo, Trójmiasto, tel. 789 345 
593

EDUKACJA

lEKcjE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

REKLAMA                   23/2017/RL

510 894 627

oGŁosZENIE
burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 
2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1208/250/2017 Bur-
mistrza Miasta Rumi z dnia 08.06.2017r. informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieruchomości 
położone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej Ru-
mia, przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej:
- część działki nr 179/16 przy ul. Kombatantów, część działki 
nr 182/4 przy ul. Młyńskiej, część działki nr 140/1, część dział-
ki nr 53/29 oraz część działki nr 131/8 w rejonie ul. Placu Ka-
szubskiego, część działki nr 179/16 przy ul. Kombatantów, 
część działki nr 337/2 przy ul. Różanej, część działki nr 68/1 
oraz część działki nr 68/12 w rejonie ul. Chmielna, część dział-
ki nr 354/1 przy ul. Strzelecka, część działki nr 140/2 przy ul. 
Plac Kaszubski, na cele działki przydomowej - zieleń ozdob-
na,
- część działki nr 1097 oraz część działki nr 936/3 w rejonie ul. 
Wejhera, na cele składowe, 
- część działki nr 187/13 przy ul. Ludowej, na cele działki przy-
domowej – zieleń ozdobna oraz na cele transportowe,

burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska 

pracy w Urzędzie Miasta Rumi:

Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat Wydziału Finan-•	
sowo-Budżetowego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Podinspektor w Referacie Księgowości Budżetowej Wydziału •	
Finansowo-Budżetowego w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

oGŁosZENIE
burmistrza   Miasta   Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Za-
rządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1215/257/2017 z dnia 12 czerwca 
2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobie-
skiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieru-
chomość położoną w Rumi przy ul. Władysława IV, składającą się z dzia-
łek nr nr 12, 14/9 i 27/1 o łącznej pow. 662 m2, obręb 12, stanowiącą 
własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE                                                          151/2017/DB

OGŁOSZENIE                                                          149/2017/DB
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Impreza była organizowa-
na przez UKS Basket Ósem-
ka Wejherowo, a konkretnie 
przez Kordiana Zabrockiego 
oraz Bartłomieja Woźniak.  
Była to już czwarta edycja 
turnieju, pierwsza odbyła 
się we wrześniu 2015 roku 
na parkingu przy Cen-
trum Handlowym Auchan 
w Rumi.

Pierwotna lokalizacja 
czwartej edycji Streetbal-
la MTK miała być na Placu 
Wejhera w Wejherowie, ale 
ze względu na niekorzystne 
prognozy pogody, turniej 
został przeniesiony pod lo-
dowisko przy Zespole Szkół 
nr 3 w Wejherowie.

W turnieju wystartowało 
w sumie 39 zespołów, co 
daje łączną liczbę ok. 150 
uczestników. Były ekipy ze 
Starogardu Gdańskiego, 
Kolbud, Gdańska, Gdyni czy 
Sopotu.

W najciekawszej katego-
rii, czyli w kategorii Open 
Mężczyzn wystartowało 9 
zespołów. Wśród nich zna-
lazła się jedna ekipa żeńska 
– UG Team. Zwycięzcą zo-
stała ekipa „Piwoszy” która 
wystąpiła w składzie: Rafał 
Paczoska, Maciej Blok, Ma-
ciej Szwinka oraz Gracjan 
Dampc. W kategorii Open 
Kobiet do turnieju przystą-
piło siedem teamów. Zwy-
ciężył zespół pod nazwą 
„Szczypiory” w składzie: 
Dominika Mudlaf, Julia Zim-
niewicz, Rozalia Zabrocka 

Tłumy pod koszem
KosZyKÓWKA | uliczna odmiana basketu cieszy się coraz większą popularno-
ścią – aż 150 zawodników uczestniczyło w iV edycJi streetballa małego tróJ-
miasta kaszubskiego.

oraz Anastazja Kinas. Warto 
dodać, że zwycięskie dziew-
częta na co dzień są zawod-
niczkami UKS Basket Ósemki 
Wejherowo.

W rywalizacji chłopców ze 
szkół gimnazjalnych wystą-
piło najwięcej ekip, bo aż 11. 
Najlepsi byli  „Piękni i skrom-
ni” . W najmłodszej kategorii, 
czyli szkół podstawowych 
chłopców wygrał zespół „Bry-
zy” (Sebastian Kloska, Jakub 
Birunt, Kacper Lipiński oraz 
Stanisław Chwiećko). Nato-

miast w rywalizacji dziewcząt 
wygrała drużyna „Młode Lwi-
ce 04” w składzie : Kornelia 
Lisińska, Emily Kalenik, Julia 
Dudek oraz Lena Bielawa. 

W zawodach został roze-
grany także konkurs rzutów 
za trzy punkty, w którym na-
grody w postaci bonów oraz 
sprzętu sportowego ufundo-
wał  Tiger Gym Wejher Park 
Wejherowo.  Zwycięzcą wśród 
chłopców został Adam Kazi-
mierczuk, a w dziewczynach 
triumfowała Natalia Kur.  

Najlepsze trzy zespoły 
w każdej kategorii otrzymały 
również nagrody rzeczowe, 
a zwycięzcy w kategorii open 
mężczyzn dodatkowo wy-
grali czek w wysokości 1000 
zł. Każdy uczestnik IV edycji 
Streetballa Małego Trójmia-
sta Kaszubskiego otrzymał 
nagrodę. Wręczali je: Prezy-
dent Miasta Wejherowa – Pan 
Krzysztof Hildebrandt oraz 
Etatowy Członek Zarządu Po-
wiatu Wejherowskiego – Pan 
Jacek Thiel. KG

Do końca czerwca luzińskie zespoły będą orga-
nizować swoje imprezy związane z zakończeniem 
sezonu, najbliższa z nich odbędzie się w najbliższy 
poniedziałek – rozgrywki będzie podsumowy-
wać będzie GOSRiT 2009. Seniorów Wikędu czeka 
w czerwcu zasłużony odpoczynek. Świeżo upie-
czeni czwartoligowcy wrócą do treningów za dwa 
tygodnie.

2. lipca na stadionie odbędzie się Piknik Sportowy, 
na którym luzinianie wraz ze wszystkimi drużynami 
podsumują sezon i odbędzie się Turniej Rodziców.

-Piłkarze z roczników 2002/2003 będą uczestniczyć 
w turnieju „Piłkarska kadra czeka”, który zacznie się 
10. lipca. - mówi Piotr Klecha, prezes KTS-K GOSRiT 
Luzino. – Nasze drużyny piłkarskie pojadą na zawo-
dy sportowe – do Iławy, Żelistrzewa, czy Jezierzyc. 
Do Stężycy pojadą z kolei kickbokserzy.

W Kębłowie z kolei odbywać się będzie Wakacyjna 
Liga Orlik, która rok temu cieszyła się dużym zainte-
resowaniem – Pracujemy nad tym, aby jeszcze bar-
dziej uatrakcyjnić tę imprezę – powiedział dyrektor 
– Jedno jest pewne – wakacje sportowe w Luzinie 
będą bardzo atrakcyjne. KG

Już przed tą kolejką mi-
strzostwo zapewnione mia-
ło Kąpino, a pewny drugiego 
miejsca był też zespół Cho-
pina Wejherowo. Najlepszą 
trójkę mogły uzupełnić ze-
społy Mark-Metal Bolszewo 
i La Magika Rumia. Zespół 
z Bolszewa zremisował swo-
je ostatnie spotkanie, ale to 
wystarczyło, aby zakończyć 
sezon przed zawodnikami 

z Rumi, którzy znaleźli się na 
4. miejscu mimo zwycięstwa 
w ostatnim meczu.

Wyjątkowego wyczynu do-
konali zawodnicy z Kąpina, 
którzy nie tylko wygrali całą 
WLPN, ale zrobili to, osią-
gając komplet zwycięstw. 
Ostatnie miejsce w lidze za-
jęła Lambada Wejherowo, 
która spada z ligi.

W każdą sobotę lipca i sierpnia nadarzy okazja, by 
zadbać o formę, sprawność i samopoczucie. Tiger Gym 
w Wejherowie organizuje bezpłatne zajęcia ruchowe 
oraz treningi fitness, w których uczestniczyć może 
zarówno młodzież, dorośli, jak i seniorzy. Wszystkie 
zajęcia będą odbywać się w soboty, od godziny 10:00 
w Parku im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie. 
Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta, Krzysztof 
Hildebrandt.

PlAN „AKtyWNych 
sobotNIch PoRANKÓW”:

1. lipca: trening obwodowy •	
8. lipca: zdrowy kręgosłup •	
15. lipca: „salsation” •	
22. lipca: płaski brzuch•	
29. lipca: stretching•	
5. sierpnia: maraton•	
12. sierpnia: interwały•	
19. sierpnia: brzuch, uda, pośladki•	
26. sierpnia: rozmiar mniej•	

Wakacyjne soboty 
będą aktyWne

Mieszkańców lubiących aktywny tryb życia na pew-
no zainteresuje to, co będzie się działo w wejherow-
skim Parku Majkowskiego.

Wakacje pełne sportu
lUZINo | co prawda niebawem zaczynaJą się wakacJe, Jednak sportowcy zamierzaJą zadbać o swoJą 
formę, czekaJą ich zgrupowania i zawody.

liga zakończona
PIŁKA NożNA | odbyła się ostatnia koleJka weJhe-
rowskieJ ligi piłki nożneJ. poznaliśmy końcową 
klasyfikacJę występuJących w nieJ drużyn.
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Dwaj czwartoligowcy, którzy 
reprezentują nasz powiat 
co prawda od dawna już 
nie biją się ani o awans, ani 
o utrzymanie, ale wciąż grają 
z dużym zaangażowaniem 
i w końcówce sezonu mają 
dobrą formę. W sobotę Sto-
lem Gniewino nie dał szans 
będącym w dole tabeli Anio-
łom Garczegorze, wygrywa-
jąc 3-1. Orkan w Rumi zagrał 
z wyżej notowanymi rezer-
wami Arki Gdynia. Żółto-nie-
biescy nie zdołali pokonać 
rumskich piłkarzy, ostatecz-
nie padł wynik 1-1. Stolem 

umocnił się na 10. miejscu 
w tabeli IV ligi, a Orkan pozo-
stał na 12. pozycji.
Naprawdę godnie z własną 
publicznością pożegnał się 
Wikęd Luzino. Kibice na sta-
dionie GOSRiT zobaczyli aż 9 
bramek, a podopieczni Grze-
gorza Lisewskiego wygrali 
6-3. Warto przypomnieć, że 
luzińscy piłkarze mają już 
pewny awans do IV ligi. Na 
kolejkę przed końcem Wikęd 
ma 8 punktów przewagi nad 
zespołem z drugiego miej-
sca. Orlęta w Redzie podjęły 
Polonię Gdańsk i w tym me-

czu również nie brakowało 
goli i także gospodarz wy-
szedł z wymiany ciosów zwy-
cięsko – Orlęta wygrały 3-2 
i zajmują 9. miejsce w tabeli. 
W kiepskim stylu żegnają się 
z V ligą piłkarze Startu Mrze-
zino i Eko-Prod Szemud (za-
grali swój ostatni mecz). Ci 
pierwsi przegrali u siebie 1-2 
ze Sztormem Mosty, nato-
miast ci drudzy doznali wsty-
dliwej porażki 1-7 z KS-em 
Kamienica Królewska. Jeśli 
nie nastąpią przetasowania 
związane z wycofywaniem 
się drużyn to Start i Eko-Prod 

w przyszłym sezonie zagrają 
w A klasie. Tam dołączą do 
szerokiej reprezentacji po-
wiatu, w której są: Dragon 
Bojano, Zenit Łęczyce, Bły-
skawica Reda, Latarnik Cho-
czewo i Celtik Reda.

W najbliższą sobotę o 15:00 
Orkan i Stolem zagrają u sie-
bie, odpowiednio z: Gedanią 
Gdańsk i GKS-em Kolbudy.  
Wszyscy piątoligowcy zagra-
ją na wyjeździe: Orlęta z MKS
-em Władysławowo, Start 
z GKS-em Kowale, a Wikęd 
z KS-em Mściszewice. 

Krzysztof Grajkowski

Strzelali na potęgę
PIŁKA NożNA | aż 31 goli padło w sześciu spotkaniach piłkarzy z naszego powiatu. 
wysoką wygraną zaliczył wikęd, a orkan zremisował z rezerwami arki gdynia.

Zaproszenie na turniej przy-
jęły najlepsze drużyny mło-
dzieżowe z Pomorza, ale nie 
tylko – zespoły z pięciu wo-
jewództw walczyły o mia-
no najlepszego w roczniku 
2005. Nasze województwo 
reprezentowały: gospoda-
rze, KTS-K GOSRiT Luzino, 
Gryf Wejherowo, Orkan Ru-
mia, Jaguar Gdańsk, Gryf 
Słupsk, Lechia Gdańsk, 
Jedynka Reda i Jantar Ust-
ka, Pomorze Zachodnie 
reprezentował FA Szczecin, 
z województwa łódzkiego 
przyjechały PSV Łódź i Wi-
dok Skierniewice, z Mazow-
sza przybyła Pogoń Siedlce, 
województwo wielkopol-
skie reprezentowały Warta 
Poznań i SF Gniezno.

Kolejny Piątek Cup za nami!
PIŁKA NożNA | turnieJ zorganizowany przez dwóch znanych z ekstraklasy piłkarzy – karola piątka 
i pawła buzałę – znów cieszył się dużym zainteresowaniem. o zwycięstwo powalczyło 14 drużyn.

Rywalizacja była bardzo wy-
równana – pierwsze pięć dru-
żyn bardzo długo walczyło 
o zwycięstwo, ale ostatecznie 
wygrała Lechia Gdańsk, która 
zaprezentowała żelazną obro-
nę – w 13 meczach strzelili 
13 goli, ale stracili... zaledwie 
jednego gola. Gdańscy piłka-

rze wyprzedzili UKS Jedynkę 
Reda i PSV Łódź, które zajęły 
odpowiednio drugie i trzecie 
miejsce. Zespół gospodarzy 
zajął 10. miejsce, 13. lokatę 
zajął Gryf Wejherowo, a staw-
kę zamknął Orkan Rumia. 

Po zakończeniu rywaliza-
cji odbyła się uroczystość 

wręczenia nagród, w której 
oprócz organizatorów udział 
wzięli: Jarosław Wejer, Wójt 
Gminy Luzino, Gabriela Li-
sius, Starosta Powiatu Wejhe-
rowskiego, Sylwester Piątek, 
Radny Gminy Luzino oraz 
Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT 
Luzino. KG

Piknik z Tytanami to już tra-
dycja – co roku wejherowscy 
zawodnicy podsumowują 
w ten sposób miniony sezon. 
A ten poprzedni był całkiem 
udany – żółto-czerwoni zaję-
li 8. miejsce i rozegrali kilka 
naprawdę udanych meczów.

-Na pikniku całe rodziny 
znajdą coś dla siebie, jak za-
wsze nie zabraknie mnóstwo 
gier i zabaw oraz wspania-
łych konkursów z nagroda-
mi – mówi Robert Wicon, 
zawodnik Tytanów. Za samo 
uczestnictwo w konkursach 
dzieci będą otrzymywać ta-

lony, które będą mogli wy-
mienić za zabawki, lub coś 
do jedzenia. Nie zabraknie 
też cateringu w postaci gril-
la, ciastek, popcornu, czy 
waty cukrowej. Oprócz tego 
dzieci będą mogły poskakać 
na dmuchanych zjeżdżal-
niach, które jak zawsze będą 
do dyspozycji najmłodszych 
za darmo.

Piknik odbędzie się przy Ze-
spole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 przy ul. Sobieskiego 
344. Zacznie się w najbliższą 
niedzielę o 12:00, a skończy 
o 16:00. KG

tytani zapraszają na piknik
PIŁKA RęcZNA | dla weJherowskich szczypiorni-
stów to Jedna z naJważnieJszych imprez w roku. 
nadeszła doskonała okazJa, by koleJny raz spo-
tkać się z lokalnymi sportowcami.

W zeszłą sobotę na rumskim stadionie odbyły się XXI 
Zawody sztafet olimpijskich. Zawodnicy rywalizo-
wali o Puchar Dyrektora MosiR Rumia.

Wydarzenie rozpoczął kojarzący się z igrzyskami cere-
moniał olimpijski - zapalenie znicza, którego dokonali: 
uczennica  gimnazjum nr 1 Natalię Młodak i uczeń Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Rumi, Patryka Stencla. 
Wzniesiona została flaga państwowa i odegrano hymn 
Polski.

Nagrodzeni zostali najlepsi sportowcy ze wszystkich 
rumskich szkół oraz medaliści zawodów wojewódzkich. 
Wszyscy wyróżnieni otrzymali z rąk Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Ariela Sinickiego oraz Zastępcy Burmi-
strza Piotra Wittbrodta pamiątkowy dyplom oraz karty 
podarunkowe do sklepu sportowego.

UcznioWie nagrodzeni



Udało się, przynajmniej sportowo, 
utrzymać w II lidze, czyli cel został zre-
alizowany.

Utrzymanie było naszym najważniej-
szym celem. Zimą skład został wła-
ściwie uszczuplony, odeszli między 
innymi Bednarski i Szur, mieliśmy 
sporo kontuzji. Grali ci, którzy wła-
ściwie grać nie powinni, jak Adrian 
Klimczak, czy Robert Chwastek, któ-
rym leki pozwalały w ogóle biegać.

szczególnie jakoś od połowy rundy 
piłkarze zaczęli wypadać z gry seria-
mi.

Po meczu z Polonią Warszawa wy-
padł Paweł Czychowski, potem kon-
tuzję złapał Krzysiek Wicki, myślę, że 
z nimi w składzie też mielibyśmy te 
parę punktów więcej, szczególnie, 
że największe problemy zaczęły się, 
jak graliśmy częściej. Do tego więk-
szość chłopaków wypadła choć raz 
za kartki.

Do tego nie wyszło Wam z Andrijem 
Wacebą, z którym wiązano duże na-
dzieje.

Ogromne. To miał być ten zawodnik, 
który będzie nam ciągnąć grę i robić 
różnicę. Obcokrajowiec przychodzą-
cy z klubu Ekstraklasy, po obozie tre-
ningowym na Cyprze, wychowanek 
Dynama Kijów – nie zastanawialiśmy 
się, jak mieliśmy możliwość go ścią-
gnąć do zespołu.

I co właściwie się z nim stało?
Zagrał tylko dwa mecze, pokazał, że 
jest tutaj jakimś kosmitą. Był jakiś 
obrażony, przechodził obok meczu, 
pierwsze spotkanie z nim w składzie 
wygraliśmy 3-1, ale łapaliśmy się za 
głowę, patrząc co robi. Potem był 
mecz z Rakowem, w którym przegra-

liśmy pierwszą połowę, w przerwie 
ściągnąłem go z boiska, drużyna od-
wróciła losy meczu. I na tym właści-
wie Ukrainiec się skończył. 

Wyczerpało się zaangażowanie z jego 
strony?

Nie wiem, czy się obraził, czy nie 
chciał grać dla Gryfa. Ja myślę, że 
przyszedł do Polski występować 
w Ekstraklasie, Arka go odpaliła, przy-
szedł do nas i zderzył się z rzeczy-
wistością. Zobaczył to Wejherowo, 
zobaczył, że trenujemy zimą w sa-
lach gimnastycznych, przebieramy 
w szkolnych szatniach, ja woziłem 
herbaty dla zespołu. Pewnie pomy-
ślał: co to jest? (śmiech) W Arce miał 
catering, masaże, odnowy biologicz-
ne... Tłumaczyłem, że aż tak źle tutaj 
nie jest, że tak się tylko przygotowu-
jemy zimą. Pewnie też mu nie było 
łatwo, ale zachowywał się dziwnie, 
wyjeżdżał, okazało się, że studiuje na 
Ukrainie...

trudno było się na Wacebę nie skusić, 
skoro wzięła go Arka i polecała go 
Wam.

Dokładnie ja muszę komuś ufać. 
Ktoś go przecież obserwował i ktoś 
go do tej Arki wziął. Tym bardziej, że 
w Arce są nasi koledzy – Grzesiu Witt, 
„Nitek”, działacze... Nieprzypadkowi 
ludzie nam polecili tego zawodni-
ka. Ja bym teraz Waceby nie polecił 
nawet do B klasy, Orkan Rumia by 
się zapytał, to bym powiedział: jego 
nie bierzcie, szkoda prądu. Chłopak 
kasował nas finansowo, Arkę i robił 
sobie jaja. Ja myślałem, że przyjdzie 
polecany Ukrainiec do Polski, to 
zmiecie ligę i boisko będzie do re-
montu, a on przyszedł sobie pograć 
jak oldboj.

było spotkanie, że w kadrze meczo-
wej miał Pan zaledwie 14 zawodni-
ków. Popełniliście błąd, że było tego 
jednego, czy dwóch piłkarzy za mało?

Tak. Chciałem mieć niezbyt szeroką 
kadrę, wolałem, żeby byli ci, którzy 
będą często grać. I przyznaję, że 
trochę się przeliczyliśmy, bo za-
brakło nam trochę ludzi pod 
koniec sezonu. Tym bar-
dziej chwała chłopakom, 
którzy byli, bo zosta-
wiali całe serce na 
boisku. Dla mnie, 
wolą walki, za-
a n g a ż o w a -
niem prze-
bili całą 
ligę.

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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RoZMoWA | o poprzednim sezonie, zamieszaniach licencyJnych, andriJu wace-
bie i przyszłości w gryfie – krzysztof graJkowski rozmawia z Jarosławem kota-
sem, trenerem gryfa weJherowo.

kotAS: Walecznością 
przebiliśmy całą ligę

były trener orkanu Rumia, 
Gryfa Wejherowo i Arki 
Gdynia został szkoleniow-
cem występującego w I li-
dze chrobrego Głogów.

44-letni trener podpisał 
z Chrobrym roczną umowę. 
W poprzednim sezonie zespół 
z Głogowa grał w I lidze. Zajął 
w niej 12. miejsce.

Grzegorz Niciński od września 2014 do 10. kwietnia 
bieżącego roku prowadził Arkę Gdynia. W tym czasie 
wywalczył awans do Ekstraklasy i doszedł do finału 
Pucharu Polski (w finale zespół poprowadził jego na-
stępca, Leszek Ojrzyński). W przeszłości był też związany 
z Orkanem Rumia i Gryfem Wejherowo – oba zespoły 
prowadził jako trener, w Rumi był też zawodnikiem. 
Jako piłkarz zdobył Mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków.

niciński W chrobrym głogóW

swoje mecze rozegrały drużyny młodzieżowe Gryfa 
i miały mieszane szczęście – żółto-czarni zarówno gromi-
li, jak i zostali pogromieni.

Bezdyskusyjne zwycięstwo odnieśli piłkarze z roczni-
ków 2000/2001 – wygrali oni 3-0 z Orlętami Reda. O dużej 
wpadce mogą mówić z kolei zawodnicy urodzeni w 2002 
roku. Zmierzyli sie oni co prawda nie z byle kim, bo z Lechią 
Gdańsk, ale zebrali od biało-zielonych tęgie lanie 0-8. Pił-
karze rok młodsi byli z kolei nie ofiarą, a sprawcą ciężkiego 
nokautu – żółto-czarni pokonali FC Gowidlino aż 7-0. Obie 
drużyny z rocznika 2004 poniosły porażki – z Liderem Dębo-
górze (0-3) oraz Gedanią Gdańsk (1-2). Wyrównany pojedy-
nek stoczył zespół rocznika 2005 z Wichrem Wierzchucino, 
ale ostatecznie Gryf wygrał 3-2.

Juniorzy grali o punkty

Polski Związek Piłki Nożnej uchylił decyzję Komisji 
licencyjnej o nieprzyznaniu Gryfowi licencji na grę w II 
lidze w sezonie 2017/2018.

Komisja Licencyjna kilkanaście dni temu ogłosiła, że nie 
przyznaje wejherowianom licencji na najbliższy sezon. 
Teraz jednak związek uchylił tę decyzję. 

-Na klub nałożony został nadzór infrastrukturalny. Do 10. 
lipca krzesełka na stadionie będą musiały zostać wymienio-
ne na takie, które spełniają warunki podręcznika licencyj-
nego – mówi wiceprezes, Sylwester Maszota. - Oprócz tego 
do 25. czerwca Gryf będzie musiał zgłosić trenera z licencją 
UEFA Pro.

Jest licencja!
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