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Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety oraz na 
naszym portalu gwe24.pl

ZGŁOŚ TEMAT
tel. 606 112 745
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TYDZIEŃ Z

Niedziela, 18 czerwca

Warsztaty 
Jogi Śmiechu

PoNiedziałek, 19 czerwca

mężczyzna 
porWał niemoWlę 

wtorek, 20 czerwca

Wygrana na 
koniec sezonu

Środa, 21 czerwca

przemytnicy 
W rumi

czwartek, 22 czerwca

z kim gryf 
zagra W ii lidze?

 To szansa na powrót do 
szczerej, dziecięcej i bez-
troskiej radości. W Fa-
bryce Kultury w Redzie 
odbędą się warsztaty Jogi 
Śmiechu. 

 Wejherowscy policjanci i 
strażnicy miejscy otrzymali 
zgłoszenie o porwaniu pię-
ciomiesięcznego dziecka. 
Do zdarzenia miało dojść w 
sobotę na terenie parku.

 Rumscy piłkarze dobrze 
zamknęli sezon – wygra-
li 3-1 z Gedanią Gdańsk i 
zakończyli czwartoligowe 
rozgrywki na 12. miejscu. 

 Prawie 300 litrów nie-
legalnego alkoholu prze-
chwycili funkcjonariusze 
Straży Granicznej z Gdyni. 
Spirytus był przekazywany 
na jednym z rumskich par-
kingów. 

 Żółto-czarni wkrótce za-
czną przygotowania do ko-
lejnego sezonu. Większość 
nowych przeciwników wej-
herowian jest już znana, są 
jednak dwie niewiadome.

Twoje źródło informacji

RUMIA | PRZyjdź już juTRO (w sObOTę) dO NZOZ „PANAcEum” PRZy ul. KATO-
wicKiEj i OddAj swOją KREw, KTóRA mOżE uRATOwAć KOmuŚ życiE. 

Oddaj krew i uratuj życie 

Akcja zbiórki krwi organi-
zowana jest w Rumi nie po 
raz pierwszy. Dla wszyst-
kich honorowych krwio-
dawców przewidziane są 
słodkie nagrody oraz ga-

dżety. 
Akcja zostanie przeprowa-
dzona w sobotę 24 czerw-
ca w godzinach 9:00-14:00 
w przychodni przy ulicy 
Katowickiej 16.            /raf/

Ariel Sinicki, 
przewodniczący 
Rady Miejskiej w Rumi:

Jak zwykle w okresie wakacyjnym 
przeprowadzamy zbiórkę krwi w na-

szym mieście. Krew to surowiec, które-
go nie da się wytworzyć, a więc w przy-

padku jego znacznej utraty, oddana w so-
botę krew może naprawdę uratować komuś 

życie. Zachęcamy wszystkich do wspólnej zbiórki!
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WEJHEROWO | ROZPOcZyNAją się PRAcE dROGOwE PRZy budOwiE węZŁA wEjhEROwO                                                         
(ul. KwiATOwA). będą uTRudNiENiA. 

RUMIA | NA Tę iNFORmAcję miEsZKAńcy Rumi cZEKAli Od dAwNA. 13 cZERwcA PiERwsZE mAsZy-
Ny ROZPOcZęŁy wybuRZANiE ZdEwAsTOwANEGO budyNKu.

GM. WEJHEROWO | KOlEjNA EdycjA cOROcZNE-
GO GmiNNEGO KONKuRsu PięKNA wiEŚ ZA NAmi, 
ZNAmy już ZwycięZców.

Rusza ogromna inwestycja

REKLAMA                                                                                                                      347/2016/DB

WYbURZAJą OPUSZcZONą KOTŁOWNIę

bOlSZEWO 
NAJPIęKNIEJSZE

- Już od dłuższego czasu prowadzi-
łam działania mające na celu dopro-
wadzenie do usunięcia tego budyn-
ku z krajobrazu Rumi. Nie było to 
bezpieczne miejsce w naszym mie-
ście. Cieszę się, że to przedsięwzięcie 
zostanie zrealizowane. – powiedzia-
ła Wiceprzewodnicząca Rady Miej-
skiej Małgorzata Łoboz.
Koszt wyczekiwanej inwestycji to 67 
650 złotych. Wyburzenie planowo 
ma zostać zrealizowane do 29 sierp-
nia.
Jest to kolejny element estetyza-
cji Miasta, który został zainicjowany 
przez władze Rumi. W zeszłym roku 
został rozebrany budynek starego 
bazaru, który znajdował się u zbiegu 
ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego. 
Ostatnio zostały również odmalowa-
ne dwa tunele przy dworcu PKP oraz 
powstał pierwszy w mieście mural. 
/raf/
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To jedna z największych 
i najważniejszych inwesty-
cji w mieście, która będzie 
miała ogromny wpływ na 
komunikację zbiorową i sy-
tuację na drogach.
Prace rozpoczynają się już 
w poniedziałek 26 czerw-
ca. W ramach inwestycji 
powstanie metropolitalny 
węzeł integracyjny oraz tu-
nel w ciągu ulicy Kwiatowej 
w Wejherowie. 
Inwestycja została po-
dzielona na cztery etapy, 
a planowane zakończenie 
pierwszego etapu to maj 
2018 r. W ramach pierwsze-
go etapu przewidziana jest 
przebudowa ulicy 10 Lu-
tego i części ulic: Koperni-
ka, Dworcowej i Kwiatowej 
wraz z Placem Piłsudskiego 
przed dworcem PKP.
W związku z pracami kie-
rowcy i piesi muszą liczyć 
się z utrudnieniami – z ru-
chu wyłączona zostanie 
ul. 10 Lutego (od skrzyżo-
wania z ul. Kopernika do 
Placu Piłsudskiego) wraz 
z pierwszym odcinkiem ul. 
Kwiatowej (do posesji nr 
1). Realizowane będą pra-
ce rozbiórkowe, sieciowe 
– wodno-kanalizacyjne, 
elektryczne, teletechnicz-
ne, gazowe oraz prace dro-
gowe. W tym czasie będzie 
możliwy przejazd przez te-
ren budowy od ul. Dworco-
wej do ul. Kwiatowej przez 
autobusy PKS i samochody 
zaopatrzenia.
W dalszej części pierwsze-
go etapu wyłączona zosta-
nie część ul. Dworcowej, ul. 

Kwiatowa (do skrzyżowa-
nia z ul. Zachodnią) oraz 
Plac Piłsudskiego. W tym 
okresie zostaną rozpoczę-
te prace związane z praca-
mi rozbiórkami oraz siecia-
mi. Przez cały czas trwania 
prac budowlanych zapew-
niony będzie dojazd samo-
chodów zaopatrzenia.
- Inwestycja została podzie-
lona na etapy, aby nie było 
konieczności zamykania 
wszystkich ulic i przejaz-
du kolejowego jednocze-
śnie, co byłoby niezwykle 
uciążliwe dla mieszkańców 
– mówi Beata Rutkiewicz. – 
Takie rozwiązanie zapew-
ni częściową komunikację 
w mieście.
/raf/

- Połączenie bezkolizyjne łą-
czące północną i południową 
część miasta to bardzo waż-
na inwestycja. Usprawnienie i 
bezpieczeństwo ruchu miesz-
kańców Wejherowa od wie-
lu lat jest dla mnie jednym 
z priorytetów. Chcę rozwią-

zać problem poruszania się 
po mieście. Strategiczne po-
łączenia drogowe, które wła-
śnie powstają, zapewnią ko-
munikację w mieście na całe 
lata. Budując węzły integra-
cyjne, które zapewnią bezko-
lizyjne połączenie dwóch czę-
ści miasta, wybiegamy da-
leko w przyszłość w rozwoju 
Wejherowa. Celem tych inwe-
stycji jest zmniejszenie obcią-
żenia dróg ruchem samocho-
dowym zwiększając jedno-
cześnie udział w transporcie 
publicznym.

„

W konkursie o tytuł najpięk-
niejszej walczyły posesje 
prywatne, zagrody rolnicze, 
i oczywiście wsie. Tegorocz-
ne wyjazdy i posiedzenia Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy Wej-
herowo odbyły się w dniach 
13 - 16 czerwca. Wśród zgło-
szonych do plebiscytu pose-
sji i sołectw, komisja wyło-

niła zwycięzców plebiscytu 
we wszystkich 3 kategoriach, 
jednocześnie przyznając na-
grody, które tradycyjnie zo-
staną wręczone podczas 
Gminnych Dożynek. 
Do etapu eliminacji powiato-
wych  zgłoszone zostanie So-
łectwo Bolszewo oraz zagro-
da rolnicza Grzegorza Kloki 
ze Zbychowa.

Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa:

I miejsce – Bolszewo
II miejsce – Gniewowo
III miejsce – Gowino
Zagroda rolnicza:
I miejsce – Grzegorz Kloka, 
Zbychowo
II miejsce – Marcin Kloka, Go-
wino
III miejsce – Anita Nowak, 
Ustarbowo
Prywatna posesja miesz-
kalna:
I miejsce – Urszula Palach, 

Ustarbowo
II miejsce – Jadwiga Walkusz, 
Gowino
III miejsce – Regina Mutka, 
Warszkowo
Wyróżnienia:
Grażyna i Franciszek Kustusz, 
Gowino
Krystyna Sielczak, Orle
Katarzyna i Roman Pranga, 
Bolszewo
Jan i Grażyna Galik, Bolszewo
Katarzyna Groth, Bolszewo



W 1967 roku Reda uzyska-
ła prawa miejskie. 50 lat to z 
jednej strony mało, a z dru-
giej bardzo dużo. Jak zmie-
niło się miasto przez ten 
czas?
Reda miała w swojej histo-
rii kilka impulsów, które w 
znacznym stopniu przyczyni-
ły się do jej rozwoju. Pierwszy 
z nich to budowa  elektrow-
ni jądrowej w Żarnowcu. W 
związku z planowaną inwe-
stycją, w latach osiemdzie-
siątych podjęto w Redzie cały 
szereg działań, które bezpo-
średnio wiązały się z zamie-
rzeniami rządu w tej kwestii. 
W mieście rozpoczęły się in-
westycje związane z budową 
mieszkań dla budowniczych 
elektrowni. Przyjazd osób za-
angażowanych w prowadzo-
ne prace przyczynił się do 
dynamicznego wzrostu licz-
by mieszkańców Redy, z po-
nad czterech tysięcy do oko-
ło ośmiu. W mieście powsta-
ły nie tylko bloki, ale i mię-
dzy innymi przedszkole oraz 
szkoła. Wówczas ruszyła też 
budowa krytej pływalni, czy 
przejścia podziemnego przy 
dworcu kolejowym. Inwe-
stycyjny boom zakończył się 
pod koniec lat osiemdziesią-
tych, gdy rząd podjął decyzję 
o wstrzymaniu budowy elek-
trowni jądrowej, a następnie 
jej likwidacji. Po nim przyszły 
lata zastoju, które trwały nie-
co ponad dekadę, aż pojawił 
się kolejny impuls do rozwo-
ju. W latach 2000 - 2002 na te-

renie Redy zaczęło intensyw-
nie rozwijać się budownic-
two mieszkaniowe. Przybyło 
sporo mieszkań, a wraz z nimi 
znacznie zwiększała się liczba 
mieszkańców. Taka sytuacja 
trwa do dziś. Rocznie w Re-
dzie przybywa około 500, a 
nawet 600 mieszkańców.

co sprawia, że ludzie chętnie 
wiążą swoje życie z Redą?
Tak dzieje się z kilku powo-
dów. Reda to miasto z odpo-
wiednim zapleczem miesz-
kaniowym, dogodnymi po-
łączeniami komunikacyjny-
mi, niezbędną infrastrukturą 
drogową oraz szeroką ofertą 
sportowo-rekreacyjną. Oczy-
wiście, że sporo jest jeszcze 
do zrobienia, ale już wykona-
no szereg działań, które przy-
czyniły się do poprawy jako-
ści życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców. W ciągu ostat-
nich dziesięciu lat miasto 
wzbogaciło się m.in. o czte-
ry zupełnie nowe sale gim-
nastyczne, docelową siedzi-
bę Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, park miej-
ski z prawdziwego zdarzenia, 
a także dziesiątki kilometrów 
nowych dróg z ulicami Leśną 
i Cegielnianą na czele. Dodat-
kowo całkowicie zmoderni-
zowane zostały nasze wszyst-
kie placówki oświatowe, a 
Miejski Dom Kultury z sukce-
sem funkcjonuje w zupełnie 
nowym miejscu. Trzeba wie-
dzieć, że nie zapomnieliśmy 
też o wypoczynku i rekreacji. 

Oprócz parku miejskiego w 
Redzie rewitalizacji podda-
liśmy park w Ciechocinie. W 
coraz lepszych warunkach 
funkcjonuje też Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. Stara-
my się realizować wszystkie 
przedsięwzięcia, które zakła-
damy. Pamiętną datą w hi-
storii miasta był rok 2007, 
gdy uchwalaliśmy Strate-
gię Rozwoju Miasta do 2020 
roku, a w niej zaplanowali-
śmy kilkanaście bardzo waż-
nych i wyjątkowo ambitnych 
inwestycji. Myśleliśmy wte-
dy, że jeśli uda nam się prze-
prowadzić 1/3 wszystkich za-
mierzeń, to będzie ogrom-
ny sukces. Obecnie do 2020 
roku zostało jeszcze trochę 
czasu, a praktycznie to, co za-
łożyliśmy w Strategii, zostało 
w zdecydowanej większości 
zrealizowane. Redzie udało 
się dokonać ogromnego sko-
ku cywilizacyjnego, wykorzy-
stując potencjał miasta, jego 
mieszkańców i środki z Unii 
Europejskiej. Cały czas pra-
cujemy nad tym, aby Reda 
nie była kojarzona wyłącz-
nie z sypialnią Trójmiasta. I to 
się powoli zmienia, co bardzo 
nas cieszy.

To chyba nie tylko dobre 
miasto do mieszkania, ale i 
inwestowania?
Reda ma ogromny potencjał. 
Muszę przyznać, że jako mia-
sto nie dysponujemy dużą 
ilością terenów przeznaczo-
nych bezpośrednio pod in-

westycje, ale nie brakuje wła-
ścicieli prywatnych, którzy 
posiadają takie obszary. W 
tej chwili staramy się kształ-
tować miejską przestrzeń w 
taki sposób, aby w parze z za-
budową mieszkaniową poja-
wiały się usługi. To przynosi 
oczekiwane efekty, bo dzięki 
temu mieszkańcy, aby zaspo-
koić swoje różne potrzeby, 

nie muszą już jeździć do Trój-
miasta czy okolicznych miej-
scowości.

czego życzyć Panu burmi-
strzowi i Redzie z okazji te-
gorocznego jubileuszu?
Myślę, że życzeń z okazji 50-
lecia nadania praw miejskich 
poszczególnym osobom, 
zwłaszcza tym, które pełnią 

istotne funkcje w mieście, nie 
trzeba składać. Wszyscy, jako 
mieszkańcy, powinniśmy ży-
czyć sobie dobrej energii, 
patrzenia z optymizmem w 
przyszłość i jedności w dzia-
łaniu na rzecz dalszego, tak 
intensywnego i zrównowa-
żanego rozwoju Redy.
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REDA | O życiu wcZORAj i dZisiAj w REdZiE Z buRmisTRZEm KRZysZTOFEm KRZEmińsKim ROZmAwiA ANNA wAlK.

Reda dokonała ogromnego skoku

REDA | NiE sPOsób wyObRAZić sObiE RAdy miEjsKiEj w REdZiE bEZ jEGO OsOby. PRZEwOdNicZący KAZimiERZ OKRój OPOwiAdA NAm O ZREAliZOwANych 
PRZEdsięwZięciAch i PlANOwANych dZiAŁANiAch.

licZy się TO, żE jEsTEŚmy Z REdy
50 lat temu Reda otrzyma-
ła prawa miejskie. czy pa-
mięta Pan to ważne wyda-
rzenie?
W roku 1967, gdy Reda otrzy-
mała prawa miejskie, byłem 
w drugiej klasie szkoły pod-
stawowej i zupełnie nie zda-
wałem sobie sprawy z wagi 
tego wydarzenia. Wówczas 
Reda wyglądała zupełnie ina-
czej. Obraz ten mile wspomi-
nam i zachowuję w pamięci, 
lecz teraz wiem, że nadanie 
praw miejskich miało kolo-
salne znaczenie, zarówno dla 
miasta, jak i kolejnych poko-
leń mieszkańców.

Na rzecz miasta pracuje 
Pan nieprzerwanie od po-
nad dwudziestu lat.  To chy-
ba okres największych prze-
mian Redy?
W samorządzie Redy dzia-
łam dokładnie od 1994 roku, 

przez sześć czteroletnich ka-
dencji, pełniąc od trzech 
funkcję Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. To był przede 
wszystkim czas inwestycji. W 
mojej ocenie, jednym z naj-
ważniejszych zadań była re-
alizacja ciągu ulic Leśnej i Ce-
gielnianej wraz z rondami i 
tunelem. Nowe połączenie 

drogowe stało się alternaty-
wą dla zatłoczonej, zwłaszcza 
w sezonie, drogi krajowej nr 
6. Obecnie mieszkańcy Redy 
korzystają z bezkolizyjnego 
przejazdu kolejowego, co w 
sposób szczególny przyczy-
niło się do poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców. W 
perspektywie rozwoju prze-

strzennego i infrastruktural-
nego wielkim, wielomilio-
nowym przedsięwzięciem 
było kompleksowe uzbroje-
nie podziemne obszaru Redy 
w sieć deszczową i wodocią-
gową. Tą inwestycją nadro-
biliśmy potężne zaległości i 
otworzyliśmy perspektywy 
dla rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego i budowy 
dróg, co w kolejnych latach 
umożliwiło lokalizację no-
wych osiedli. Podkreślić trze-
ba, że od początku Reda ko-
rzysta z dofinansowania ze-
wnętrznego, głównie fundu-
szy europejskich. Szczególną 
uwagę zwracamy na staran-
ne przygotowanie inwestycji 
pod względem projektowym 
i formalnym, dzięki czemu 
nasze wnioski są rozpatrywa-
ne pozytywnie.
Ogromne znaczenie dla mia-
sta miała także budowa przy 

redzkich szkołach sieci dwóch 
hal sportowych i dwóch no-
woczesnych sal gimnastycz-
nych, dzięki czemu każde 
dziecko ma takie same wa-
runki do nauki i kultury fi-
zycznej bez względu na to, 
w której części Redy mieszka 
i do której szkoły uczęszcza.  
Przed nami jeszcze sporo do 
zrobienia. Konieczny jest dal-
szy rozwój miejskiej infra-
struktury, bo liczba ludno-
ści w Redzie z roku na rok ro-
śnie. W pierwszej kolejności, 
w nurcie reformy oświatowej 
przystępujemy do komplek-
sowej rozbudowy redzkich 
szkół podstawowych tak, by 
wszystkie bez przeszkód re-
alizowały pełny, ośmioletni 
etap kształcenia. W bieżącym 
roku, przy wsparciu środków 
unijnych, rozpoczynamy bu-
dowę nowoczesnego węzła 
komunikacyjnego przy dwor-

cu PKP. Bardzo ważną kwestią 
jest też ochrona środowiska 
naturalnego i czystości po-
wietrza.

co wpływa na to, że udaje 
się Państwu osiągać zamie-
rzone cele?
Nie do przecenienia w tym 
przypadku jest wypracowa-
ny przez lata klimat zgodnej 
współpracy. To widać przede 
wszystkim poprzez efekty 
naszych działań. W 2006 roku 
odsunęliśmy na bok wszel-
kie, mogące zaszkodzić na-
szej pracy sprawy, jak pry-
watne ambicje, czy wzajem-
ne antypatie. Rada Miejska 
pracuje zgodnie, ponad po-
działami i przekonaniami po-
litycznymi. W naszym samo-
rządzie jedyną legitymacją 
jest to, że wszyscy razem je-
steśmy z Redy.
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REDA | dZisiAj, Tj. 23 cZERwcA, RusZyŁy GŁówNE uROcZysTOŚci ZwiąZANE Z 50-lEciEm NAdANiA REdZiE PRAw miEjsKich. Z OKAZji jubilEusZu ZAchęcAmy 
cZyTElNiKów dO ZAPOZNANiA się Z NAjwAżNiEjsZymi wydARZENiAmi Z hisTORii miAsTA.

Miasto kończy 50 lat

hARmONOGRAm uROcZysTOŚci

1 stycznia 1967 roku Osiedle Reda w po-
wiecie wejherowskim na mocy Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 
1966 roku uzyskało prawa miejskie. Miasto 
zamieszkiwało wówczas niewiele ponad 5 
300 osób, na 25 km2 powierzchni. Pierw-
szym przewodniczącym Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej był Alfons Wesołka.

lata 70. i 80. 
W Redzie funkcjonowały wówczas dwa za-
kłady pracy, tj. Spółdzielcze Zakłady Gumo-
we oraz Zakłady Elementów Budowlanych, 
późniejszy Prefabet. Istniały już biblioteka, 
dom kultury i kino „Zacisze”. W 1972 roku 
uruchomiono przystanek kolejowy Reda 
Pieleszewo, a cztery lata później powstał 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji . W la-
tach osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
pierwszym większym wydarzeniem inwe-
stycyjnym była budowa tzw. „bloków żar-
nowieckich” oraz przychodni wraz z apte-
ką, przeznaczonych dla pracowników bu-
dowanej w tym czasie EJ „Żarnowiec”. Za-
niechanie inwestycji pozostawiło w Redzie 
część planowanej w związku z tym infra-
struktury i jeszcze więcej niespełnionych 
obietnic, jak basen i nowe drogi. Na osie-
dle Buczka wprowadzili się pierwsi miesz-
kańcy i można było korzystać z nowego 
pawilonu handlowego.

Przełom wieków
Trzecia dekada to w Redzie początek sa-
morządności, możliwy po pierwszych wol-
nych wyborach w 1990 roku. Pierwszym 
przewodniczącym Rady Miejskiej został 
Tadeusz Kisielewski a, a burmistrzem Bar-
bara Brzezińska - Lacka. W latach dzie-
więćdziesiątych wybudowano m.in. tunel 
pod ul. Gdańską, powstała miejska spół-
ka ciepłownicza „Koksik”, a Reda przystą-
piła, jako członek założyciel do Komunal-
nego Związku Gmin „Dolina Redy i Chy-
lonki”. W 1992 roku utworzono redzki od-
dział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskie-
go. Trzy lata później powstała Miejska 
Orkiestra Dęta.  W 1996 roku Reda zmieni-
ła herb, który w przyjętej wówczas formie 
funkcjonuje do tej pory. Przełom tysiącle-
ci to powiększenie obszaru miasta do 29 
km2, po przyłączeniu w 1998 roku Rekowa 
Dolnego. To czas, w którym ruszają prace 
nad rozbudową systemu wodociągowe-
go i kanalizacyjnego w ramach funduszy 

ISPA. Dodatkowo tunel pod ulicą Gdań-
ską zostaje oświetlony, a reforma oświa-
ty powoduje restrukturyzację redzkich 
szkół. Od 2004 roku Reda wprowadza 
selektywną zbiórkę odpadów.  W latach 
1998 - 2002 funkcje burmistrza sprawuje 
Antoni Jaks, a w kolejnej kadencji - Sta-
nisław Wicki. W 2000 roku powstaje ka-
szubski zespół „Redzanie”.

czas inwestycji
W ostatniej z pięciu opisywanych dekad, 
od 2006 roku, przewodniczącym Rady 
Miejskiej (w składzie prawie niezmienio-
nym) jest Kazimierz Okrój, a burmistrzem 
Krzysztof Krzemiński. W dniu 1 stycznia 
2010 roku Moście Błota stają się dzielnicą 
Redy. Jednocześnie trwają budowy i mo-
dernizacje najważniejszych ulic (12 Mar-
ca, Gdańska, Pucka, Piaskowa, Wiśniowa, 
Nowa, Leśna - Cegielniana, Gniewow-
ska wraz z rondami i tunelem, Obwodo-
wa, Łąkowa, Morska i inne). Powstaje Fa-
bryka Kultury oraz rozbudowuje się in-
frastruktura Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji (Orlik, korty, lodowisko i kryta 
trybuna). Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej przenosi się do nowej siedziby. 
Urząd Miasta przeprowadza się do histo-
rycznego budynku szkoły na ul. Gdań-
skiej, wyremontowanego i rozbudowa-
nego w stylu łączącym tradycję z no-
woczesnością. Wszystkie redzkie szko-
ły mają już nowoczesne hale sportowe 
i sale gimnastyczne, a miejski park został 
poddany rewitalizacji, tworząc przyjazną 
przestrzeń publiczną. Redzki samorząd 
stara się wykorzystywać wszystkie moż-
liwe źródła finansowania inwestycji, co 
w latach 2006 - 2016 daje prawie 64 mln 
zł pozyskanych środków zewnętrznych. 
Od 2014 roku Rada Miejska w Redzie li-
czy już 21 radnych, co jest związane ze 
wzrostem liczby mieszkańców. W lipcu 
2015 roku Reda jest gospodarzem Świa-
towego Zjazdu Kaszubów.  W tym samym 
roku powstaje Młodzieżowa Rada Miej-
ska. Rok później w Redzie otwarto jeden 
z największych i najnowocześniejszych 
aquaparków z żywymi rekinami, do któ-
rego przyjeżdżają ludzie nawet z drugie-
go końca Polski.  W maju 2017 roku Reda 
po raz pierwszy wprowadza Budżet Oby-
watelski, a liczba mieszkańców wynosi 
obecnie 23 814 osób.

Zobacz, jak zmieniła się Reda!
Reda w 1967 roku 
Fot. Wacław Matulewicz

Reda w 2017 roku 
Fot. UM w Redzie

Piątek, 23. czerwca
godz. 13:00 Odsłonięcie ławeczki przyjaźni miast partnerskich 
Redy, Łowicza i Lublińca
godz. 13:30 Umieszczenie kapsuły czasu w Urzędzie Miasta w 
Redzie
godz. 14:30 Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Redzie
godz. 22:00 Kino pod gwiazdami (Rodzinny Park Miejski)

Sobota, 24. czerwca
godz. 9:00 Msza św. w intencji mieszkańców Redy i 25-lecia 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (Kościół WNMP, ul. Gdań-
ska)
godz. 10:00 Turniej Piłki Nożnej z okazji 25-lecia Celtic Reda
godz. 10:30 Powitanie na stadionie miejskim
godz. 11:00 Występy zespołów kaszubskich (festyn rodzinny 
na stadionie miejskim)
godz. 14:30 Sadzenie dębów w Rodzinnym Parku Miejskim
godz. 18:00 Koncerty Antka Smykiewicza, Szymona Chody-
nieckiego i Natalii Szroeder

Niedziela, 25. czerwca
godz. 10:00 Turniej deblowy w tenisie ziemnym
godz. 13:00 Wręczenie wyróżnień za zasługi sportowe i kultu-
ralne
                    Festyn rodzinny na stadionie miejskim
                    Scena młodych
godz. 16:00 50 okrążeń Orlika na 50-lecie Redy dla dzieci i ro-
dziców
godz. 18:00 Koncerty zespołów Milczenie Owiec, Jary Oddział 
Zamknięty i Dżem
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Wójt Gminy Wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wej-
herowo, Os. Przyjaźni nr 6 oraz na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Gminy Wejherowo, został wywieszony 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do od-
dania w dzierżawę, oznaczonej w ewidencji 

gruntów i budynków jako część działki o 
nr ewid. 655 o powierzchni 4 ha, położonej 
w Kąpinie. Szczegółowe informacje o nie-
ruchomościach objętych wykazem można 

uzyskać w Referacie Gospodarki Nierucho-
mościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

OGŁOSZENIE
Burmistrza   Miasta   Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-

ruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Rumi Nr 1218/260/2017 z dnia 20 
czerwca 2017 roku informuję, iż w siedzi-

bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskie-
go 7, na okres 21 dni, wywieszony został 

wykaz obejmujący nieruchomość położoną 
w Rumi przy ul. Jeziornej, oznaczona jako 
działka nr 23/6 o pow.15560 m2, obręb 2, 
stanowiącą własność Gminy Miejskiej Ru-
mia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego.
  

Rumia, dnia 20.06.2017 r.

GM. WEJHEROWO | ich idOlAmi są PiŁKARZE GRAjący w KlubiE Fc bARcElONA (w sKR. bARcA). mOwA O mŁOdych PiŁKARZAch i PiŁKARKAch Z GmiNy wEjhERO-
wO, KTóRZy ROZPOcZęli TRENiNGi.

Sprzęt dla młodych piłkarzy
Na boisku przy Samorządowym Gimnazjum 
w Bolszewie odbył się pierwszy oficjalny tre-
ning klubu piłkarskiego Barca Bolszewo. Wzię-
li w nim udział chłopcy (w wieku 9-12 lat) oraz 
dziewczęta (w wieku 11-14 lat) należący do 
bolszewskiego zespołu. 
Tego dnia grze młodych piłkarzy przyglądali się 
nie tylko rodzice i trenerzy, ale również Henryk 
Skwarło, wójt Gminy Wejherowo, oraz radny 
Wojciech Kuziel. Po krótkim przywitaniu mło-
dych zawodników, Wójt wraz z radnym uro-
czyście przekazali sprzęt sportowy, niezbędny 
do przeprowadzania treningów (m.in. piłki, na-
rzutki, chorągiewki). 
- Mam nadzieję, że nowe wyposażenie posłuży 
zdolnej młodzieży, a w przyszłości - jak wskazu-
je nazwa klubu - pójdzie w ślady swoich idoli – 
powiedział wójt Henryk Skwarło. 
/raf/
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MOTORYZACJA
Lato już się rozpo-
częło, przed nami 
wakacje! To czas 
wypoczynku, relak-
su i podróży. A wy-
jazd wiąże się z pa-
kowaniem i baga-
żami, które gdzieś 
trzeba pomieścić...
Dlatego postanowiliśmy 
sporządzić nietypowy ran-
king samochodów. Dlacze-
go nietypowy? Bo jako kry-
terium wybraliśmy... po-
jemność bagażową!
Poniżej przedstawiamy 
10 samochodów różnych, 
które z pewnością będą 
dobrym wyborem na wa-
kacyjny wyjazd. Wszystkie 
to rodzinne kombi. W ran-
kingu wzięliśmy pod uwagę 
przede wszystkim podsta-
wową wielkość bagażnika, 
nie uwzględniając powięk-
szenia jej po rozłożeniu sie-
dzeń. Dlaczego? Bo zazwy-
czaj na wakacje jedziemy 
z dziećmi, zakładamy za-
tem, że w aucie muszą być 
co najmniej cztery miejsca 
siedzące. 
Ranking zaczynamy od 
miejsca „1”, czyli od auta, 
które dysponuje największą 
przestrzenią bagażową.

Auto na wakacje
Czym pojechać na wypoczynek?

Honda Civic     
Tourer1

Pojemność bagażnika: 610 l.
Tego samochodu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Gdy 

tylko pierwszy model octavii pojawił się na rynku, zdobył uznanie klientów. 
I nic dziwnego – to auto praktyczne, przestronne (szczególnie w wersji kombi) i niezbyt 
drogie. Nowa octavia combi to po prostu klasa sama w sobie. Chyba każdemu, kto szu-
ka uniwersalnego, wygodnego auta octavia zaimponuje systemami wspomagającymi 
kierowcę, dotąd zarezerwowanymi dla droższych samochodów. Duża funkcjonalność, 
bezpieczeństwo i wysoki poziom komfortu czyni z niej doskonały samochód rodzinny.

Skoda 
Octavia Combi2

Pojemność bagażnika: 605 l.
Już dawno minęły czasy, kiedy o vw golfie mówi-
ło się, że to niewielkie auto. Nowa wersja tego ro-
dzinnego kombi oferuje dużą przestrzeń bagażową 
i przestronne wnętrze. To samochód, który jest wzorem niemieckiej solidności. Nowy Golf 
Variant ma dynamiczną sylwetkę, silniki o sporej mocy i sportowym charakterze i liczne 
systemy wspomagające kierowcę. Jest pojemny, wygodny i intuicyjny – a zatem gotowy 
na każdą podróż, również tę wakacyjną. Ciekawostką jest funkcja sterowania gestami.

3 Volkswagen
Golf Variant

Pojemność bagażnika: 602 l.
Tym, co zaskoczyło potencjalnych klientów w dniu premiery nowego Hyundaia i30 
Wagon, była...  cena. Auto jest jednym z tańszych w swojej klasie, a jednocześnie ofe-
ruje wszystko, czego można wymagać od samochodu rodzinnego. Samochód można 
uznać za jedno z ładniejszych kombi na rynku, także pod względem funkcjonalności 
koreańska nowość wypada atrakcyjnie. Wyposażenie podstawowe obejmuje m.in. sys-
temy autonomicznego hamowania, utrzymywania pasa ruchu, kontroli poziomu uwa-
gi kierowcy, klimatyzację, automatyczne światła i tempomat.

4 Hyundai 
i30 Wagon

Pojemność bagażnika: 624 l.
Nasz zwycięzca w tym niety-
powym rankingu. W tym wypad-
ku trzeba to powiedzieć: wielkość ma znaczenie! 
Wszechstronność jest tym, co definiuje Hondę Civic Tourer. 624 litry przestrzeni baga-
żowej i 125 litrów w schowku pod podłogą bagażnika to naprawdę duża przestrzeń 
na walizki i pakunki. Pasażerowie z pewnością docenią dużą ilość miejsca nad głową 
oraz przestronne wnęki na nogi. Bardzo istotny jest niski próg załadunkowy bagażni-
ka, który ułatwia załadunek i rozładunek bagażnika.

5

6

Pojemność bagażnika: 600 l.
Toyoty są po prostu piękne. A do tego od wielu lat ta marka uważa-
na jest za wzór niezawodności i bezawaryjności. Czy może być zatem 
lepsza rekomendacja do wyboru tego właśnie auta. Okazuje się, że 
może: innowacyjne technologie i najwyższy poziom bezpieczeństwa 
zapewniany przez systemy pakietu Toyota Safety Sense, wydajne, 
a jednocześnie ekonomiczne silniki i komfortowe wnętrze - to wła-
śnie nowa Toyota Avensis. Co istotne, innowacyjne rozwiązania tech-
nologiczne są dostępne w standardzie. Duży bagażnik i komfortowe 
fotele gwarantują, że wyjazd na wakacje stanie się po prostu wypo-
czynkiem.

Toyota Avensis To-
uring

Pojemność bagażnika: 587 l.
Pierwsze słowa, jakie nasuwają się na widok seata leona, to „robi 
wrażenie!”. Jego elegancki, a jednocześnie drapieżny wygląd i nie-
banalna stylistyka może zachwycić. Jest to też samochód, który zo-
stał wyposażony w sporą ilość technologicznych nowinek. Zastoso-
wane innowacje, duży bagażnik, maksymalna ilość gwiazdek w te-
stach bezpieczeństwa NCAP, komfortowe i przestrzenne wnętrze, a 
do tego jednostki napędowe gwarantujące sportowe emocje – to 
wszystko pozwala czerpać przyjemność z podróży zarówno kierow-
cy, jak i pasażerom.

Seat 
Leon ST
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MOTORYZACJA

7
Pojemność bagażnika: 573 l.
Według producenta Dacia Logan MCV to 
„dobry wybór na każdą porę roku”. Kup-
no tego auta to z pewnością decyzja roz-
sądna i ekonomiczna. Nowy Logan MCV to 
nowoczesne i praktyczne kombi. Raczej nie 
znajdziemy w nim rozwiązań spotykanych w luksu-
sowych autach, ale nowoczesna i dynamiczna linia nad-
wozia, przestronne wnętrze z pięcioma pełnowymiarowymi 
miejscami zapewniającymi komfort podróżowania całej rodzi-
nie oraz systemy wspomagające kierowcę (np. kamera cofania 
czy system ułatwiający ruszanie pod górę) powodują, że jest 
to dobry wybór na wakacyjną podróż.

Dacia 
Logan MCV

8 Peugeot 
308 SW

Pojemność bagażnika: 556 l.
Peugeot 308 SW otrzymał nagrodę Best Car 2014 od portalu Onet.pl 
w kategorii „najlepszy samochód rodzinny 2014”. 308 SW to połączenie 
nowoczesnej, eleganckiej i aerodynamicznej stylistyki z przestronnym 
i funkcjonalnym wnętrzem. Oczywiście - jak na francuski samochód przy-

stało - podróżując peugeotem poczujemy się 
naprawdę komfortowo. Deska rozdzielcza 

ze znacznie ograniczoną liczbą przy-
cisków i przełączników stano-

wi nowość w branży mo-
toryzacyjnej. Jeśli do tego 
dodać ekran dotykowy 
o przekątnej 9,7 cala – to 
oznacza gwarancję przy-

jemności z jazdy.

Pojemność bagażnika: 540 l. 
To jeden z najnowszych modeli fiata. Producent reklamu-
je go hasłem: „przestrzeń i komfort w podróży”. I cóż więcej 
tu dodać? To kompaktowe kombi wyposażono w pojem-

ny bagażnik, przestronne wnętrze oraz bogate wyposaże-
nie dostępne w niskiej cenie. W porównaniu do poprzednich 

modeli tipo auto zapewnia sporo przestrzeni dla pięciu nawet bar-
dzo wysokich osób. Posiada też największą w swojej klasie prze-
strzeń na nogi, co ma duże znaczenie przy dłuższych wyjazdach.

Fiat Tipo 
Station Wagon9

10
Pojemność bagażnika: 540 l. 
Astra to jeden z najpopularniejszych samochodów w naszym kra-
ju. Przystępna cena, atrakcyjna stylistyka, a jednocześnie rozwiąza-
nia technologiczne oraz poprawiające bezpieczeństwo i komfort, 
które możemy spotkać w autach wyższej klasy, powodują, że opel 
świetnie się sprawdza jako rodzinne auto. 
Na uwagę zasługuje system automa-
tycznego otwierania klapy ba-
gażnika bez użycia rąk, 
co ułatwia pakowa-
nie czy sięgnięcie 
do bagażu podczas 
postoju w trakcie 
wyjazdu.

Opel Astra 
Sports Tourer

Niewielu kierowców wie, co powinni wozić ze sobą w samocho-
dzie. Większość kojarzy przepisy o gaśnicy i tójkacie ostrzegaw-
czym, ale dużo niejasności powstaje przy temacie kamizelki odbla-
skowej czy apteczce. Zamieszczamy więc listę tego co trzeba w sa-
mochodzie konieczne mieć i tego co w nim także warto posiadać.

Co trzeba, a co warto
mieć w samochodzie?

ObOwiązkOwe
Gaśnica – w samochodzie musi znajdować 1. 
się gasnica. Powinna być zamontowana w 
łatwo dostepnym miejscu, co jest określe-
niem dość nieprecyzyjnym. Bo czy bagaż-
nik może być takim miejscem ? W tym przy-
padku kierujemy się rozsądkiem – gaśnica 
może znajdować się w bagażniku, ale nie 
pod warstwą toreb, ciuchów czy jakichkol-
wiek innych bagaży. Jednak najlepiej jak bę-
dzie zamontowana w środku auta. Zamon-
towana, czyli dość mocno przytwierdzona 
do samochodu. Nie ma nic gorszego, niż 
luzna gasnica w trakcie wypadku. Gaśnica 
musi posiadać ważną homologację.

Trójkąt ostrzegawczy – też powinien być 2. 
łatwo dostępny. W nowych samochodach 
trójkąt jest wyposażeniem seryjnym, przy 
zakupie samochodu używanego warto 
sprawdzić czy się gdzieś nie zapodział i ko-
niecznie uzupełnić jego brak. Pamietajmy 
też o odległości w której musimy ustawić 
trójkąt – na autostradzie będzie to 100m od 
samochodu, poza obszarem zabudowanym 
30 do 50m, a na obszarze zabudowanym 
praktycznie tuż przed samochodem.

POlecane
Apteczka – nie jest obowiąz-1. 
kowa, jednak zdrowy rozsa-
dek podpowiada, że warto 
ją mieć i to dobrze wyposa-
żoną.
Kamizelka odblaskowa – 2. 
również nie jest obowiazko-
wa, a szkoda. Warto ją mieć, 
bo już nieraz uratowała ko-
muś życie.
Koło zapasowe – lub zestaw 3. 
naprawczy. Razem z pod-
nośnikiem i porządnym klu-
czem do kół.
Linka holownicza – może 4. 
okazać się niezbedna przy 
niespodziewanej awari sa-
mochodu, nie zajmuje dużo 
miejsca a pomoże dotrzeć 
do najbliższego czy wybra-
nego warsztatu.
Kable rozruchowe- szczegól-5. 
nie niezbędne zimą kiedy na-
sze akumulatory odmawiają 
„ współpracy „ i w żaden inny 
sposób nie można urucho-
mić auto.
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Pojemność bagażnika: 540 l. 
To jeden z najnowszych modeli fiata. Producent reklamu-
je go hasłem: „przestrzeń i komfort w podróży”. I cóż więcej 
tu dodać? To kompaktowe kombi wyposażono w pojem-

ny bagażnik, przestronne wnętrze oraz bogate wyposaże-
nie dostępne w niskiej cenie. W porównaniu do poprzednich 

modeli tipo auto zapewnia sporo przestrzeni dla pięciu nawet bar-
dzo wysokich osób. Posiada też największą w swojej klasie prze-
strzeń na nogi, co ma duże znaczenie przy dłuższych wyjazdach.

Fiat Tipo 
Station Wagon

Pojemność bagażnika: 540 l. 
Astra to jeden z najpopularniejszych samochodów w naszym kra-
ju. Przystępna cena, atrakcyjna stylistyka, a jednocześnie rozwiąza-
nia technologiczne oraz poprawiające bezpieczeństwo i komfort, 
które możemy spotkać w autach wyższej klasy, powodują, że opel 
świetnie się sprawdza jako rodzinne auto. 
Na uwagę zasługuje system automa-
tycznego otwierania klapy ba-
gażnika bez użycia rąk, 
co ułatwia pakowa-
nie czy sięgnięcie 
do bagażu podczas 
postoju w trakcie 
wyjazdu.

Opel Astra 
Sports Tourer

Do zgarnięcia są vouchery, 
które pozwalają na darmowe 
mycie samochodu, kom-
pleksowe sprzątanie auta, 
a także czyszczenie szyb 
i plakowanie plastyków. 
Co trzeba zrobić, aby zgar-
nąć talony od automyjni ręcznej 
„AS” w Rumi? Niewiele. Wy-
starczy w kilku zdaniach odpo-
wiedzieć na pytanie: jakie myj-
nie preferujesz (ręczne, bezdo-
tykowe czy automatyczne)?
Zgłoszenia należy przesyłać 
drogą elektroniczną na adres: 

Zgarnij
Dla naszych Czytel-
ników mamy nie lada 
gratkę. Przy współpra-
cy z automyjnią ręczną 
„AS” w Rumi orga-
nizujemy wyjątko-
wą zabawę.

voucher!

a.walk@expressy.pl. W tytu-
le wiadomości należy wpisać: 
„Konkurs – myjnia”. Na odpo-
wiedzi czekamy do przyszłe-
go piątku, 30 czerwca. Spośród 
wszystkich uczestników za-
bawy wybierzemy trzy osoby, 

którym przekażemy vouche-
ry. Zwycięzcy zabawy o otrzy-
maniu talonów od automyj-
ni ręcznej „AS”, która mieści 
się przy ulicy Pomorskiej 27A 
w Rumi, zostaną powiadomie-
ni drogą elektroniczną.

Serwisuj auto na bieżąco, każda niesprawność 1. 
np. zła zbieżność czy zatarte łożyska na pewno 
będą przyczyną zwiększonego zużycia paliwa,
Regularnie sprawdzaj stan ciśnienia w oponach, 2. 
zbyt małe powoduje nie tylko wzrost spalania 
ale także wpływa na szybsze zużycie opon,
Nie woz niepotrzebnych ciężarów, a bagażnik 3. 
dachowy zdemontuj zaraz po wykorzystaniu,
Unikaj gwałtownego przyspieszania i hamowa-4. 
nia, a wybierając się w dalszą trasę wybierz tą 
która zapewni płynniejszą jazdę,
Przewiduj sytuację na drodze, zwalniaj przed 5. 
skrzyżowaniem, przyspieszaj przed wzniesie-
niem tak, aby pózniej po zjezdzie auto toczyło 
się siłą bezwładności,
Zmieniaj biegi na wyższe, gdy można to zrobić, 6. 
przyjąć można, że będzie to 2.000 – 3000 obro-
tów/min. i jak najkrócej korzystaj z „ jedynki „,
Jadąc wolniej naprawdę oszczędzasz, przyspie-7. 
szanie od 100 km/godz do 120 km/godz zwięk-
sza zużycie paliwa o 20%, od 120 km/godz do 
140 km/godz to kolejne 20%,
Podczas szybkiej jazdy unikaj opuszczania szyb, 8. 
dodatkowe zawirowania zwiększają opory sa-
mochodu,
Nie używaj klimatyzacji bez wyraznej potrzeby, 9. 
a średnio w baku pozostanie 1 litr,
Kiedy to możliwe unikaj pracy silnika na biegu 10. 
jałowym.

10reguł 
oszczędnej 
jazdy

REKLAMA                                                                                                                                   6/2017/ZI



Głównym celem konferen-
cji zorganizowanej przez sa-
morządowców i parlamen-
tarzystów PiS, która odbyła 
się na wejherowskim rynku, 
było podsumowanie działań 
samorządu (we współpracy 
z rządem) na terenie powiatu 
wejherowskiego. 
Wzięli w niej udział m.in. Ja-
nusz Śniadek, szef pomor-
skiego okręgu PiS, Dorota Ar-
ciszewska-Mielewczyk, szefo-
wa sejmowej Komisji Gospo-
darki Morskiej, Marcin Ho-
rała, poseł na Sejm, Witold 
Reclaf, wicestarosta wejhe-
rowski, Marcin Drewa, wice-
przewodniczący wejherow-
skiej rady miasta i Wojciech 
Rybakowski, członek zarządu 
powiatu wejherowskiego. 
- Chcemy pokazać, że wspól-
na praca parlamentarzystów 
i samorządowców przyno-
si efekty – powiedział wice-
starosta Witold Reclaf. - Wie-
le razy słyszy się, że obec-
ny rząd nie sprzyja samorzą-

dom. A na przykładzie powia-
tu wejherowskiego widać, że 
nie jest to prawda. 
Jako przykłady takiej współ-
pracy przedstawiciele PiS 
wymieniają pozyskanie dofi-
nansowania na budowę ron-
da na granicy gmin Linia i Lu-
zino i drogi z Kębłowa do kra-

jowej „szóstki”, dofinanso-
wania ronda na skrzyżowa-
niu ul. Pomorskiej i Gdańskiej 
w Rumi, rozpoczęcie budowy 
Trasy Kaszubskiej (fragmen-
tu „S6-ki”), planowaną trasę 
Via Maris, rozpoczętą budo-
wę Książnicy im. Gerarda La-
budy w Wejherowie, budowę 

Muzeum Piaśnickiego.
- Rząd PiS wspiera działania 
samorządowców, czego do-
wodem jest duża ilość pro-
gramów i środków, skiero-
wana do powiatu wejherow-
skiego - dodał poseł Marcin 
Horała. 
/Al/
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RUMIA | PiERwsZy w miEŚciE muRAl PRZEdsTA-
wiAjący dZiEcKO huŚTAjącE się NA lOGO miAsTA 
POwsTAŁ NA blOKu PRZy ul. dąbROwsKiEGO 5.

GM. WEJHEROWO | wiElE ATRAKcji i mNósTwO dObREj muZyKi - PRZEd NAmi dNi GmiNy wEjhEROwO. 

PIERWSZY MURAl 
GOTOWY

FESTYN, RAJD I lIPNIcKA

Prace nad malowaniem ścia-
ny budynku trwały 10 dni. 
Efekt jest bardzo pozytywny. 
Autora muralu wyłonił ogło-
szony przez Urząd Miasta 
konkurs. Spośród 34 nade-
słanych prac komisja jedno-
głośnie wybrała projekt Ju-
styny Cychowskiej, która też 
wykonała swój pomysł. 
- Jestem przekonany, że mu-

ral świetnie wkomponuje się 
w miejski krajobraz – komen-
tuje Piotr Wittbrodt, zastęp-
ca burmistrza miasta. - Jest 
pozytywny, energetyczny 
i z rumskim akcentem. To je-
den z kilku elementów este-
tyzacji miasta, jaka jest ostat-
nio realizowana. Myślę, że jej 
efekty są już zauważalne. 
/raf/
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WEJHEROWO | ROZPOcZęciE budOwy TRAsy KAsZubsKiEj, dużE dOFiNANsOwANiE dlA ZAdAń REAli-
ZOwANych w POwiEciE wEjhEROwsKim i budOwA KsiążNicy ORAZ muZEum – TO GŁówNE TEmATy, 
PORusZONE NA KONFERENcji ZwOŁANEj PRZEZ PRZEdsTAwiciEli PRAwA i sPRAwiEdliwOŚci. 

Mówili o współpracy

Święto gminy trwać bę-
dzie dwa dni i odbędzie się 
w dwóch miejscowościach 
gminy. W sobotę 24 czerw-
ca od godz. 17.00 w ArtParku 
w Bolszewie od godz. 17.00 
trwać będą koncerty plenero-
we. Na scenie wystąpią Magie 
Of The Queen, Abba Cover, 
a jako gwiazda wieczoru wy-
stąpi Anita Lipnicka. 
Tego samego dnia w Nowym 
Dworze Wejherowskim odbę-

dzie się festyn rodzinny „Baw 
się razem z nami!’. Sobotnia 
zabawa na boisku szkolnym 
rozpocznie się o godz. 14.00. 
W programie: pokaz karate 
grupy „Sakura”, kiermasz rę-
kodzieła, rodzinne rozgrywki 
sportowe, fotobudka, balono-
we ZOO, loteria i zabawa przy 
muzyce. 
Natomiast w niedzielę o godz. 
15.00 w ArtParku w Bolsze-
wie rozpocznie się Turniej So-

łectw. Rozegrane zostaną ta-
kie konkurencje, jak plażowa 
piłka siatkowa i przeciąganie 
liny. 
Oprócz tego przygotowano 
też atrakcję dla miłośników 
jazdy na rowerze. W niedzie-
lę odbędzie się Rajd Rowero-
wy na trasie ArtPark Bolszewo 
- Jezioro Stoborowe – ArtPark. 
Start - o godz. 10.00 z ArtPar-
ku, trasa ma długość ok. 17 
km.       /raf/
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HANNIE JANIAK
Sekretarzowi Miasta Reda

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA 
składają

Przewodniczący Rady
w Redzie

Kaziemierz Okrój
wraz z Radnymi

Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński
wraz z pracownikami

Urzędu Miasta

OGŁOSZENIE                                                                                          152/2017/DB

WEJHEROWO | już w NAjbliżsZy wEEKENd w miEŚciE OdbędZiE się REKONsTRuKcjA hisTORycZNA.

Historyczne widowisko

W ostatni weekend 
czerwca wejherowianie 
będą mieli okazję cofnąć 
się w czasie do Rzeczpo-
spolitej z okresu Potopu 
Szwedzkiego. Dwudnio-
we wydarzenie historycz-
ne rozpocznie się w pią-
tek o godz. 17.00 Nocą 
Kupały, podczas której 
każdy będzie mógł spró-
bować swoich sił przy 
wyplataniu wianków, 
szukaniu kwiatu papro-
ci oraz przy innych daw-
nych zwyczajach. Wie-

czorem zagra zespół mu-
zyki dawnej. Nie zabrak-
nie także takich atrakcji, 
jak pokaz ognia oraz po-
kaz tańca brzucha.
Natomiast sobota roz-
pocznie się bitwą, która 
o 10:20 odbędzie się na 
Placu Jakuba Wejhera. 
Zobaczymy czy ponow-
nie uda się pojmać Zdraj-
cę Sarpskiego.
O godzinie 11, w wejhe-
rowskim Klasztorze od-
będzie się msza święta 
w Rycie Trydenckim (po 

łacinie), która nawiązu-
je do siedemnastowiecz-
nych obrzędów kościel-
nych.
Tego dnia czekają nas 
jeszcze dwie widowi-
skowe bitwy - o godzi-
nie 14 zobaczymy jak to 
wojsko próbuje złupić 
wóz kupiecki, zaś o go-
dzinie 20:45 zobaczymy 
jak obrońcy Wejhero-
wa będą próbowali ode-
przeć atak szwedzkie-
go wojska. Nie zabraknie 
huku armat, wystrzałów 

z muszkietów czy szczę-
ku szabli.
Po bitwie o godz. 22, tra-
dycyjnie odbędzie się 
przemarsz ulicami mia-
sta z pochodniami. Po-
czątek plac Jakuba Wej-
hera.
Przez całą sobotę, w par-
ku dostępne będą kramy 
rzemieślników i lokal-
nych twórców, pamiąt-
ki i strawa. Nie zabraknie 
także atrakcji dla dzieci 
i dorosłych.          /raf/
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„Burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

Kierownik Administracji Budynków Komunal-
nych 

w Rumi w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze dostęp-
na jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Rumi 
/www.bip.rumia.pl/”.

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

JUbIlEUSZ |  są GRuPą AmATORów i PAsjONATów, KTóRZy POsTANOwili PRZyGOTOwAć NiEZwyKŁy sPEKTAKl „misTERium męKi PAńsKiEj”. i TO ZREAliZOwAli. 
Od TEGO mOmENTu miNęŁO już 15 lAT...

Grupa odgrywająca od 2002 
roku misterium na wejhe-
rowskiej kalwarii, spotyka 
się zazwyczaj zadaniowo. Na 
dwa miesiące przed kolejną 
edycją misterium rozpoczy-
nają się działania przygoto-
wawcze, aby – jak sami mó-
wią – nie tylko dobrze się za-
prezentować, ale też dobrze 
przeżyć tę szczególną insce-
nizację. 
Rok 2017 jest rokiem wyjąt-
kowym, bo wszystkie osoby 
zaangażowane w tworzenie, 
obsługę i zabezpieczenie wi-
dowiska będą miały dodat-

kową okazję do uroczystego 
spotkania z okazji małego ju-
bileuszu, jakim jest 15 lat wy-
stawiania misterium na wej-
herowskich górach.
Uroczyste obchody jubile-
uszu odbędą się 9 września 
tego roku i rozpoczną się 
mszą św. o godz. 10 w ko-
ściele pw. św. Anny, a następ-
nie przejście do Filharmonii 
Kaszubskiej, gdzie m.in. po 
części oficjalnej uczestnicy 
będą mogli wysłuchać kon-
certu Diakoni Muzycznej Ce-
zarego Paciorka z udziałem 
mistrza.  /raf/

- Chciałbym w imieniu własnym, ale też wszystkich organizato-
rów, zaprosić wszystkich, którzy w minionych 15 latach wystąpi-
li jako aktorzy, czy też w zespole muzycznym. Nie jesteśmy w sta-
nie dotrzeć z imiennym zaproszeniem do wszystkich uczestników 
kolejnych edycji misterium. Dlatego korzystając z możliwości za-
praszam Was wszystkich. Zarezerwujcie sobie dzień 9 września w 
godzinach od 10.00 do 14.00 i spotkajmy się, na wspólnym świę-
towaniu.

Wojciech Rybakowski, 
prezes stowarzyszenia 
Misternicy Kaszubscy:

„
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę .bud.,1150 m2 w Oso-
wej, tel. 600 292 151

KębŁOWO dom, 139 m dz. 716. Jadal. kuch. 
4 pok. 2 łaz., położenie super, 290 tel. 519 
390 162

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

SPRZEDAM działkę budowlaną w Darżlubiu 
900 m2, ul. Wesoła, tel. 696 383 444  

SPRZEDAM działkę budowlaną, uzbrojona, 
1599 m2, 160 zł za 1 m2, Bojano, tel. 601 641 
748

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 nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

SPRZEDAM dom murowany, podpiwniczo-
ny, dobra lokalizacja, garaż, ogród, możli-
wość dwóch oddzielnych mieszkań, ul. Pon-
tonowa 10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
STARSZY, samotny Pan, bez nałogów, szuka 
kawalerki, ewentualnie pokoju gościnnego 
w domu jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

WYNAJMĘ
WYNAJMę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

WYNAJMę pokój z kuchnia emerytom za 
opiekę nad domem i ogrodem. opłata media 
300 za m-c. Gdynia tel. 609 022 300

WYNAJMę pokój z kuchnią emerytom za 
opiekę domu, opłata media 300 za mc. Gdy-
nia, tel. 512 116 424

JESTEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

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

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

DV-MATIZ  99r zadbany OC-B ważne do 
6.18r. 1650zł., do negocjacji, 503 079 026 

OPEl-cORSA 95r. 5 drzwi poj. 1.2/B  OC-B 
ważne do 3.18r. 1.600 zł., do negocjacji, tel. 
509 914 569

FIAT-UNO 2001r 900, B/G do 2022r. 5Drzwio-
wy 2.500 zł., tel. 509 914 569

SPRZEDAM WOLGA Gaz 24 rok produkcji, 
197, kolor czarny, tel. 661 173 517

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

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

ZATRUDNIę budowlańca z doświadczeniem, 
Władysławowo i okolice tel. 696 383 444

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

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

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

RÓŻNE
SPRZEDAM maszynkę do robienia tynku-
baranek, 50 zł, tel. 600 292 151

SIANO, słoma w balotach 120x150, siano, 
słoma w kostkach z magazynu, możliwość 
transportu, tel. 506 250 477

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

ROTAcYJNA supska stan.dobry. 1750 zł, 
Częstkowo, tel. 510 751 837

blAcHY stal do wypieku tel. 694 642 709 

SPRZEDAM kuchnie elektryczną z blatem 
ceramicznym w idealnym stanie, 320 zł, tel. 
695 230 080

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

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

SPRZEDAM ubranka dla dziewczynki, 
rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, stan ide-
alny, Wejherowo, 505-567-034

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

KUPIę militaria (umundurowanie, odznacze-
nia, ekwipunek wojskowy, części pojazdów 
itp..) z okresu II Wojny Światowej oraz antyki, 
tel. 793 262 765, e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com

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 ogrodzie, 
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

SPRZEDAM krzesełko do karmienia dziecka, 
zielone, 150 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM dwa krzesła kuchenne metalo-
we, 100 zł, Wejherowo, tel. 505 567 034

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

„
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Działo się u tytanów!
PIŁKA RęcZNA | dużA FREKwENcjA, ŚwiETNA POGOdA i mNósTwO ATRAKcji – TAK 
mOżNA sTREŚcić Vii PiKNiK Z TyTANAmi wEjhEROwO. 

KIcKbOXING | w ubiEGŁy wEEKENd w NisKu (w wOjEwódZ-
TwiE POdKARPAcKiE), OdbyŁy się PiąTE misTRZOsTwA POlsKi 
sŁużb muNduROwych w KicKbOxiNGu. 

KARATE | wEjhEROwscy ZAwOdNicy ZAlicZyli FANTAsTycZNy 
sTART w ŁOdZi NA PuchARZE ŚwiATA w KARATE TRAdycyjNym. 
ZOsTAli ZAPROsZENi NA wiZyTę dO miEjsKiEGO RATusZA.

RUGbY | sZEŚć mEcZów i sZEŚć wyGRA-
Nych – TAK wyGlądA bilANs RumsKich RuG-
bisTów w ObEcNych ROZGRywKAch ii liGi.

– Jest jeszcze lepsza frekwen-
cja, niż w zeszłym roku. Przy-
szło naprawdę dużo ludzi, a to 
nas bardzo cieszy. – powiedział  
prezes klubu, Remigiusz Sała-
ta. I rzeczywiście – ciekawe 
gry i zabawy, oraz inne atrak-
cje dla osób w różnym wie-
ku sprawiły, że przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
4 (popularna „samochodów-
ka”) zjawiły się prawdziwe tłu-

my. Sprzyjała też aura – przez 
cały czas trwania pikniku było 
ciepło i słonecznie.

Na imprezie nie zabrakło ca-
teringu – był zarówno grill, 
jak i popcorn, czy wata cukro-
wa, a także słodycze i napoje. 
Wszystko było obsługiwane 
przez dobrze znanych wejhe-
rowskich Tytanów, wspiera-
nych przez ich rodziny. Szcze-

gólnie oblegane przez dzie-
ci były dmuchane zamki, po-
nadto swoje pokazy zapre-
zentowali policja oraz straż 
pożarna.

Dużo też działo się na bo-
isku – Robert Wicon, piłkarz 
Tytanów właściwie bez prze-
rwy prowadził konkursy. Były 
biegi w różnych kategoriach 
wiekowych, przeciąganie liny, 

a także „rzut Siódmiaka”. Pod-
czas tej konkurencji można 
było się przekonać, jak trud-
ne jest powtórzenie sztuki re-
prezentanta Polski, który w 
ostatniej akcji słynnego me-
czu Polska-Norwegia rzucił 
bramkę spod własnej bram-
ki. Naprawdę nielicznym uda-
ło się dorzucić do bramki ze 
znacznej odległości. Zwycięz-
cy dostali atrakcyjne nagrody 
– odżywki, które na pewno 
przydadzą się w poprawianiu 
swojej formy fizycznej.

Oprócz tego wręczone zosta-
ły puchary. Nagrodzeni zo-
stali najlepsi młodzi piłkarze 
i piłkarki ręczne. Puchar za 
Ligę Młodych Tytanów otrzy-
mał UKS Jedenastka. Drugie 
miejsce zajął SSP Orle, a trze-
cie – SSP Bolszewo. Ligę Mło-
dych Tytanek wygrały zawod-
niczki SSP Orle, za nimi upla-
sowały się piłkarki SSP Bolsze-
wo, a trzecie miejsce zajęły re-
prezentantki SSP Nowy Dwór 
Wejherowski.

Rafał Karcz Mistrzem Polski WRÓCILI Z MEDALAMI, 
GOŚCILI W RATUSZU

ARKA RUMIA 
WCIĄŻ NIEPOKONANA

Wejherowską straż miejską 
reprezentował Rafał Karcz. 
W tym roku po raz kolej-
ny obronił tytuł mistrzow-
ski w wadze do 63 kg, poko-
nując tym razem w finale na 
punkty reprezentanta Cen-
trum Szkolenia Sił Powietrz-
nych w Koszalinie, Andrze-
ja Szewczyka, który jest 
doświadczonym zawodni-
kiem taekwondo olimpij-
skiego oraz kickboxingu.

Oprócz Rafała Karcz, meda-
le – srebrne i brązowe wy-
walczyli jego podopieczni, 
reprezentująca OSP Zele-
wo Patrycja Hinc oraz Adam 
Wróbel – OSP Luzino, któ-
rzy na co dzień trenują kick-
boxing w Wejherowie i Lu-
zinie.
Turniej rozgrywano w for-
mułach pointfighting, kick-
light i K-1. Na starcie stanę-
ło ponad 130 zawodników 
i zawodniczek, funkcjona-
riuszy służb mundurowych. 
Rafał Karcz jest trenerem 
kickboxingu w Wejherow-
skim Stowarzyszeniu Spor-
towym.

Pojechali walczyć o medale 
– i nie zawiedli. Podczas XVII 
Ogólnopolskiego Pucharu 
Dzieci w Karate Tradycyjnym 
zawodnicy Karate Klub Wej-
herowo zrobili prawdziwą fu-
rorę – przywieźli z Łodzi aż 11 
medali.

Młodzi karatecy wrócili z trze-
ma pucharami, które wywal-
czyli Łukasz Gąsiewicz, Lena 
Kisielewska i Julia Staniszew-
ska, srebrne medale zdoby-
li: Mateusz Gąsiewicz, Oliwia 
Westa, Julia Mudlaff, Marce-
lina Kruszyńska, natomiast z 
brązowych medali mogli cie-
szyć się: Seweryn Rogowski, 
Amelia Dzienisz, Kinga Płotka 
i Julia Ortmann. Ponadto sam 
klub zajął wysokie, 4. miejsce 
w klasyfikacji drużynowej.

Karatecy gościli w wejherow-
skim ratuszu, gdzie w imieniu 
prezydenta miasta, Krzyszto-
fa Hildebrandta przyjął ich 
skarbnik, Arkadiusz Kraszkie-
wicz. - Wy jesteście najwięk-
szymi skarbami miasta – po-
wiedział o młodych sportow-
cach. Skarbnik pogratulo-
wał też obecnym na spotka-
niu trenerom, Mirosławowi 
Ellwartowi i Małgorzacie Za-
brockiej.

-Ważne jest, że nasi pod-
opieczni dzięki sportowi le-
piej radzą sobie w życiu. Nie 
jest tak, że zajmuje ich tylko 
sport. – powiedziała sensei 
wejherowskiego klubu, Mał-
gorzata Zabrocka – Bardzo 
dobrze radzą sobie w nauce, 
odnoszą sukcesy, jeżdżą re-
prezentować swoje szkoły 

na rozmaitych konkursach i 
olimpiadach.

-Sport pomaga w samody-
scyplinie i samorozwoju – 
wtórował trener, Mirosław 
Ellwart. - Bardzo dziękujemy 
rodzicom za ogromne wspar-
cie i pomoc. – dodał.

Młodzi zawodnicy byli nieco 
onieśmieleni wizytą w ratu-
szu ale opowiedzieli, że tur-
niej w Łodzi dostarczył im 
ogromnych emocji, a przy-
wiezienie z niego tylu meda-
li było prawdziwym zaszczy-
tem, podobnie jak już sam 
występ w tak dużym turnieju. 
Zawodnicy, trenerzy, rodzice 
karateków, a także przedsta-
wiciele miasta zrobili sobie 
na koniec wspólne zdjęcie.

W ubiegłą niedzielę Arka za-
grała mecz wyjazdowy z 
Spartą Jarocin. Przed spo-
tkaniem żółto-niebiescy byli 
liderami tabeli, za to Sparta 
była na drugim miejscu. Rug-
biści z Rumi nie dali jednak 

gospodarzom szans i wygra-
li 45:10. Arka Rumia wciąż 
pozostaje niezwyciężona i z 
kompletem 6 zwycięstw li-
deruje w grupie zachodniej 
II ligi.
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wiesław Renusz: Nowy trener niebawem
GRyF NiE TAK dAwNO ZAKOńcZyŁ sEZON, AlE już PRZyGOTOwujE się dO KOlEjNEGO. jAKiE ZmiANy sZyKują się PRZEd NOwym sEZO-
NEm? KRZysZTOF GRAjKOwsKi ROZmAwiA Z dyREKTOREm sPORTOwym, wiEsŁAwEm RENusZEm.

RObERT chwAsTEK, uZNANy PRZEZ PAńsTwA NAjlEPsZym PiŁKARZEm żóŁTO-cZARNych 
w PRZysZŁym sEZONiE NiE będZiE GRAŁ w wEjhEROwsKim ZEsPOlE.

duży suKcEs mŁOdZiEżOwców GRyFA wEj-
hEROwO. ROcZNiK 2000/2001 AwANsOwAŁ 
dO POmORsKiEj liGi juNiORów mŁOdsZych. 

Na jakim etapie przygoto-
wań do nowego sezonu je-
steście?
Intensywnie pracujemy nad 
kadrą, nie ma mowy o wa-
kacjach. Trwają rozmowy 
z wieloma zawodnikami, 27. 
czerwca zaczynami treningi, 
na których będziemy testo-
wać nowych zawodników. 
Są też piłkarze, dla których, 
nie ukrywamy, jesteśmy jed-

ną z opcji i ich sytuacji też się 
przyglądamy.

Trener Kotas w najbliższej 
rundzie nie będzie mógł 
prowadzić Gryfa – nie ma li-
cencji UEFA Pro. Wiecie już 
kto go zastąpi?
To obecnie priorytet, musimy 
do 25. czerwca zgłosić nowe-
go trenera. Oczywiście pro-
wadzimy rozmowy, ale póki 

co nie mogę więcej oficjalnie 
powiedzieć. Bardzo możliwe, 
że kibice poznają nazwisko 
nowego trenera już w piątek.

Kto pożegnał, lub pożegna 
się z zespołem?
Na ten moment odeszli Chwa-
stek i Klimczak, jesienią w na-
szym zespole nie zagra też 
Przemysław Czerwiński. Cze-
ka go leczenie, więc na razie 
wraca do Chojnic, skąd był do 
nas wypożyczony. Nad kolej-
ny sprowadzeniem go pomy-
ślimy już zimą. Dawid Leleń 
jest do stycznia na wypoży-
czeniu z Legii Warszawa, Da-
wid Tomczak, który był na cały 
sezon wypożyczony z Arki 
Gdynia ma do końca czerw-
ca ważny kontrakt z naszym 
klubem. Na ten moment nie 
mogę powiedzieć, czy zagra 
u nas w rundzie jesiennej.

Zastąpić Roberta chwastka 
nie będzie łatwo. Szukacie 
podobnego, doświad-

czonego piłkarza, który 
z miejsca wniesie jakość do 
Waszej drużyny?
Oczywiście, że szukamy ta-
kiego zawodnika, widzieli-
śmy jak pomógł nam Robert 
w zeszłym sezonie. Najpierw 
jednak musimy się zająć prio-
rytetami. Pamiętajmy, że jest 
przepis o dwóch młodzie-
żowcach w każdym meczu, 
obecnie tylko Mateusz Go-
erke, który urodził się w 1997 
roku ma taki status. A chcie-
libyśmy mieć pięciu mło-
dzieżowców. To jest 
więc naszym priory-
tetem, choć oczy-
wiście będziemy 
szukać kogoś, 
kto zastąpi 
Roberta 
Chwast-
ka.

AWANS 
JUNIORóW!

Najlepszy piłkarz Gryfa odchodzi

Podopieczni Tomasza Kotwi-
cy i Dawida Kowalskiego bra-
li udział w barażach o awans, 
w których rywalizowali z Car-
tusią Kartuzy i Kaszubią Ko-
ścierzyna. Dwa z trzech ze-
społów wejdą do Pomorskiej 
Ligi Juniorów Młodszych. To 
drugi najwyższy poziom roz-
grywek - wyżej jest już tylko 
Centralna Liga Juniorów.
W pierwszym spotkaniu Gryf 
zremisował 1-1 z Cartusią 
w Kartuzach, drugie spotka-
nie było więc dla żółto-czar-
nych kluczowe.
Mecz z Kaszubią nie był 
dla wejherowian łatwy. - 
W pierwszej połowie spotka-
nie było bardzo wyrównane. 

Mieliśmy kilka okazji do zdo-
bycia gola, ale ich nie wyko-
rzystaliśmy i do przerwy było 
0-0 - powiedział trener, To-
masz Kotwica.
W drugiej połowie worek 
z bramkami w końcu się roz-
wiązał. Na 1-0 strzelił Karol 
Baranowski (po podaniu Fa-
biana Kątnego), potem Kątny 
podwyższył wynik. Gola na 
3-0 zdobył Cezary Sawczuk, 
a ostatnią bramkę w tym me-
czu zdobył Daniel Kwidziński 
po asyście Fabiana Kątnego.
Gryf wygrał aż 4-0 i zapewnił 
sobie awans. O tym, kto dołą-
czy do żółto-czarnych w po-
morskiej lidze zadecyduje 
mecz Cartusii z Kaszubią.

28-letni pomocnik podpi-
sał kontrakt z PGE GKS Beł-
chatów, który występuje, 
podobnie jak Gryf, w II li-
dze. W Bełchatowie Chwa-
stek spotka się z trenerem, 
który prowadził go jesienią 
na Wzgórzu Wolności, czyli 
Mariuszem Pawlakiem.

Zadecydowały całościowo 
lepsze warunki, jakie posia-
da GKS. Z tego co wiem ze-
spół chce walczyć w przy-

szłym sezonie o awans. – 
powiedział w rozmowie 
z portalem Chwastek. Do-
daje jednak, że będzie do-
brze wspominał sezon spę-
dzony w Wejherowie. - Bar-
dzo chciałbym podziękować 
działaczom Gryfa, kibicom, 
sztabowi, kolegom z zespo-
łu i reszcie osób związanym 
w klubem. Cieszę się, że mo-
głem pomóc zespołowi.

Chwastek był mocnym, 

jeśli nie najmocniej-
szym ogniwem wejhe-
rowskiego zespołu w se-
zonie 2016/2017. Pomi-
mo kontuzji, z którą zma-
gał się wiosną, wystąpił 
w aż 33 spotkaniach i zdo-
był w nich 7 goli. W plebi-
scycie Expressu Powiatu 
Wejherowskiego i GWE24.
PL został wybrany najlep-
szym piłkarzem Gryfa Wej-
herowo w roku 2016.

ARKA RUMIA 
WCIĄŻ NIEPOKONANA
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Zakończyli sezon
PIŁKA NOŻNA | dRużyNy Z NAsZEGO POwiATu ZAKOńcZyŁy w ubiEGŁy wEEKENd ROZGRywKi liGOwE. wiKęd luZiNO i ORKAN RumiA 
wyGRAŁy swOjE OsTATNiE sPOTKANiA, ZNANE już są wsZysTKiE ROZsTRZyGNięciA.

Czwartoligowcy od dłuższego 
czasu pozostawali w środku 
stawki i tak też pozostało do 
samego końca. Stolem Gnie-
wino nie popisał się na zakoń-
czenie sezonu – przegrał 0-3 
z sąsiadem w tabeli GKS-em 
Kolbudy. Mimo tego wyniku, 
GKS nie miał szans na wyprze-
dzenie Stolemu, a więc gnie-
wińscy zawodnicy pozostali 
na 10. miejscu w tabeli. Swo-
jej pozycji w tabeli nie zmienił 
też Orkan, chociaż w ostatnim 
meczu sezonu zagrali bardzo 
skutecznie i pewnie pokona-
li 3-1 Gedanię Gdańsk. Tego-
roczny beniaminek IV ligi za-
kończył sezon na 12. pozycji.

Wikęd Luzino zakończył 
rozgrywki V ligi pewną 
wygraną na wyjeździe – 
pierwszy bramkę zdobył 
KS Mściszewice, ale po-
tem luzinianie zdobyli 6 
goli, a szczególnie popisał 
się Grzegorz Semak, któ-
ry zdobył hat-tricka. Wikęd 
zakończył więc sezon w 
równie dobrym stylu, jaki 
prezentował przez cały se-
zon. Orlęta Reda przegrali 
1-5 z MKS-em Władysławo-
wo, ale pozostali na 9. miej-

scu, swoich pozycji nie zmieni-
ły także drużyny, które spada-
ją do A klasy, czyli Eko-Prod 
Szemud i Start Mrzezino (od-
powiednio 14. oraz 15. miej-
sce). Szemudzianie mieli kom-
plet rozegranych meczów już 
przed weekendem, zaś Start 
został pokonany 2-6 przez 
GKS Kowale. 

Rozgrywki IV ligi zyskają no-
wego przedstawiciela z nasze-
go powiatu – będzie to wraca-
jący na ten szczebel Wikęd Lu-
zino. Zatem w V lidze, w któ-
rej mieliśmy aż czterech repre-
zentantów, ubędzie aż trzech 
i Orlęta Reda zostaną w niej 
same.

IV lIGA:
Stolem Gniewino – 10. miejsce
Orkan Rumia – 12.miejsce

V lIGA:
Wikęd Luzino – 1.miejsce 
(awans do IV ligi)
Orlęta Reda – 9.miejsce 
Eko-Prod Szemud – 14.miejsce 
(spadek do A klasy)
Start Mrzezino – 15.miejsce 
(spadek do A klasy)

PIŁKA NOŻNA | GNiEwiNO NiE mOżE NARZEKAć NA bRAK 
sPORTOwych EmOcji. w sObOTę OdbędZiE się mEcZ cy-
PRyjsKiEGO APOEl-u  Z ARKą GdyNiA.

SPORT | miNisTER sPORTu, wi-
TOld bAńKA wRęcZyŁ OdZNA-
cZENiE jOlANciE KRól, dyREK-
TOR RumsKiEGO mOsiR-u. 

JUDO | AGATA sysKA, ZAwOdNicZKA uKs 
dRAGON wEjhEROwO ZdObyŁA bRąZOwy 
mEdAl w międZyNAROdOwym TuRNiEju.

APOEL ZAGRA 
Z ARKĄ W GNIEWINIE

Minister nagrodził
Jolantę Król

WEJHEROWIANKA 
TRZECIA W EUROPIE!

Do tego, że gniewiński obiekt regular-
nie gości piłkarzy Arki i innych znanych 
polskich klubów, kibice zdążyli zapew-
ne przywyknąć. Nie na co dzień jednak 
polscy kibice mogą zobaczyć na własne 
oczy ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów.

APOEL to mający siedzibę w Niko-
zji 26-krotny (i obecny) Mistrz Cypru, 
który trzykrotnie zagrał w Lidze Mi-

strzów, po raz pierwszy w rozgryw-
kach 2009/2010. Najlepszy sezon w 
historii Cypryjczycy rozegrali dwa lata 
później. Wygrali wtedy rywalizację w 
grupie, potem w 1/8 finału po heroicz-
nym boju pokonali Olympique Lyon i 
dopiero w ćwierćfinale ulegli same-
mu Realowi Madryt. Ani wcześniej, ani 
później cypryjski zespół nie osiągnął 
podobnego sukcesu. W poprzednich 
rozgrywkach APOEL zdobył Mistrzo-
stwo Cypru.

Arka Gdynia także ma za sobą pomyśl-
ny sezon. Utrzymała się w Ekstraklasie 
i zdobyła drugi w swojej historii Puchar 
Polski. Na początku lipca czeka ją mecz 

o Superpuchar Polski (z Legią Warsza-
wa), a później – gra w eliminacjach do 
Ligi Europy. 

Arka zagra potem jeszcze jeden, lub 
dwa mecze w Gniewinie – 1. lipca z San-
decją Nowy Sącz (możliwe, że spotka-
nie odbędzie się w Gdyni), oraz 4. lipca 
z łotewskim Spartaks Jurmala.

W jednym z najbardziej pre-
stiżowych turniejów judo w 
Europie, który zgromadził w 
minioną sobotę ponad 700 
zawodników z 17 państw Eu-
ropy i Azji, w tym czołówkę 
zawodniczek z Polski w ka-
tegorii Młodziczki, bardzo 
dobrze poradziła sobie Aga-
ta Syska (kat. wagowa 44kg) 
zdobywając brązowy medal. 
Jest to jeden z największych 

sukcesów wejherowianki w 
zawodach tej rangi.

Agata, która trenuje na co 
dzień w UKS Team Dragon 
Wejherowo, a reprezentują-
ca AZS Gdańsk osiąga coraz 
większe sukcesy na zawo-
dach rangi międzynarodowej 
w sporcie olimpijskim jakim 
jest judo.

Odznaczonych 
przez ministra „Za 
zasługi dla spor-
tu” zostało 15 osób 
z działającej w ra-
mach organizacji 
Salezjańskiej Orga-
nizacji Sportowej.

Minister powitał za-
proszonych gości, 
osoby uhonorowa-
ne i towarzyszące 
(m.in. członków za-
rządu). Podzięko-
wał im za dotych-
czasową pracę, za 
wkład w wychowa-
nie młodzieży po-
przez sport. -Praca 
z młodzieżą i upo-
wszechnianie ak-
tywności fizycznej 
to jedno z głów-
nych zadań resortu. 
Propagowanie war-

tości, jaką jest czy-
sty, zdrowy sport, 
pozbawiony złych 
emocji. Nie można 
mówić o sukcesach 
sportu wyczyno-
wego bez tej pracy 
– podkreślił Witold 
Bańka.

Pani Jolanta Król, 
która odebrała z 
rąk ministra złotą 
odznakę, podzię-
kowała za wyróż-
nienie w imieniu 
wszystkich uhono-
rowanych. Prezes 
Zbigniew Dziub-
czyński podkreślił 
udaną współpracę 
SALOS RP z Mini-
sterstwem. Goście 
wręczyli ministro-
wi list i jubileuszo-
wy medal.


