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TYDZIEŃ Z

Niedziela, 2 lipca

Oddaj rzeczy 
pOtrzebującym!

poNiedziałek, 3 lipca

Wpadł dO rOWu 
i uciekł 

Wtorek, 4 lipca

autObusem 
W OsObóWkę

Środa, 5 lipca

Na rOWerze 
z prOmilami 

czWartek, 6 lipca

Okradał dOmy
W budOWie

 W Wejherowie odbyło się 
otwarcie sklepu charytatyw-
nego, z którego dochód prze-
znaczony jest na stworzenie 
miejsc pracy i rehabilitację 
niepełnosprawnych. 

 Na ulicy Przemysłowej 
w Wejherowie samochód oso-
bowy zjechał z drogi i wpadł 
do rowu. Kierowca volkswage-
na zbiegł z miejsca zdarzenia.

 Do groźnie wyglądającej ko-
lizji doszło w Wejherowie. Na 
skrzyżowaniu ulic Chopina ze 
Staromłyńską autobus zde-
rzył się z osobówką. 

 Straż Miejska ostrzega – ro-
werzystów, którzy poruszają 
się „zygzakiem” i stwarzają 
zagrożenie na drodze jest coraz 
więcej.

 Policja złapała mężczyznę, 
który włamywał się do domów 
jednorodzinnych. 35-latek 
kradł elektronarzędzia z do-
mów, będących w budowie. 

Twoje źródło informacji

ChCesz wiedzieć więcEj?
wEjDź NA www.GwE24.Pl

Polub nasz profil 
i bądź na bieżąco!

Takie zachowanie kierowców jest 
jednym z najbardziej irytujących. 
Właściciel tego volvo postanowił 
nie przejmować się innymi oraz 
wyznaczonymi miejscami parkin-
gowymi i zaparkował swoje auto, 
zajmując aż cztery miejsca!
Sytuacja miała miejsce na parkingu 
Portu Rumia Centrum Handlowego 
Auchan. Dziękujemy naszemu Czy-
telnikowi za przesłanie zdjęcia. 

Jesteś świadkiem parkowania, 
które Cię rozśmieszyło lub 
zirytowało? Zrób zdjęcie i wraz 
z krótkim opisem wyślij je do 
nas w wiadomości na Facebo-
ok’u lub napisz na maila: 
       a.walk@expressy.pl

cZtEry miEjscA  
DlA jEDNEGo

FOTOpstryk

DyŻur 
reporTera

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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Choć wygląda dość niepozornie, to 
psom latem może uratować życie. Chodzi 
o plastikowy basen, który w okresie upa-
łów jest wręcz towarem pierwszej potrze-
by. dlatego pracownicy schroniska dla 
Bezdomnych zwierząt w dąbrówce orga-
nizują zbiórkę popularnych zbiorników 
na wodę.

- w upalne dni plastikowe baseny wraz 
z wodą wstawiamy do psich kojców – in-
formuje Anna szczepaniak z OTOz Ani-
mals w dąbrówce. - Taka forma chłodze-
nia to idealny sposób na radzenie sobie 
z upałami.

inspektorzy OTOz Animals używane 
i nowe baseniki zbierają przez całe wakacje. 
Chcesz przekazać im popularny zbiornik na 
wodę? skontaktuj się telefonicznie z biurem 
adopcyjnym schroniska dla Bezdomnych 
zwierząt w dąbrówce pod nr 607-540-557.

- zwierzaki na pewno będą Ci bardzo 
wdzięczne – zapewnia Anna szczepaniak. 
- Pamiętajmy, że upał może okazać się nie-
bezpieczny dla zwierząt. dlatego warto 
obserwować, czy u sąsiada pies ma wodę 
i miejsce do schowania się przed słońcem. 
Jeśli nie, należy to zgłosić na policję lub do 
najbliższej organizacji ochrony zwierząt.

pOmóż schłOdzić 
bezdOmNegO psa!
W gorące dni możesz ulżyć psom ze schroniska. Wystarczy, że 
bezdomnym czworonogom przekażesz plastikowy basen.

HistorycZNE 
fotoGrAfiE
wyjątkową wystawę już 
niedługo będzie można 
podziwiać w wejherow-
skim muzeum. 
Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w wejherowie zaprasza 
na otwarcie wystawy „z wej-
herowa do Gdańska. Obraz 
kaszubsko-pomorskich miast 
i wsi przełomu XiX i XX wieku 
w fotografii Augustyna 
ziemensa, Bruno Riebanda, 
Artura Rogorscha i innych.” 
wernisaż wystawy odbę-
dzie się we wtorek, 11 lipca 
2017 roku, o godz. 18.00 
w siedzibie muzeum przy ul 
zamkowej 2a w wejherowie. 
w  2016 roku Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej 
w wejherowie, zakupiło do 
zbiorów muzealnych kolejną 
partię 430 negatywów 
i diapozytywów szklanych 
autorstwa Augustyna zie-
mensa przedstawiającą m.in. 
Gdańsk, sopot, Gdynię, wej-
herowo, hel,  Lwów, szczecin, 
Budapeszt, wiedeń oraz 70 
widokówek do których zdję-
cia  wykonywało  kilkunastu 
fotografów  m.in.: Artur Ro-
gorsch, Charls hundt  i Franz 
wandtke  z Gdańska, A. 
Arnhold z  heringsdorfu, von 
Kreisig z Malborka,  Buchholz 
z Gniewina, Bruno Rieband 
z Lęborka, engler  i Branden-
burg z wejherowa. 

widokówki  przedstawia-
ją wsie dawnego powiatu 
wejherowskiego (prowincja 
Prusy zachodnie) i lęborskie-
go (prowincja Pomorze) na 
przełomie XiX i XX wieku. 

/raf/
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Najważniejszą częścią 
czerwcowej sesji Rady 
Miejskiej było udzielenie 
absolutorium burmistrzo-
wi Michałowi Pasiecznemu 
za rok 2016. Absolutorium 
to ocena prawidłowości 
zrealizowanych dochodów 
i wydatków gminy w roku 
kalendarzowym. stanowi 
potwierdzenie legalności, 
zasadności i skuteczności 
działań podejmowanych 
przez władze w danym roku 
kalendarzowym.  

– Komisja Rewizyjna 
stwierdziła, że burmistrz 
miasta realizując zadania 
związane z wykonaniem 
budżetu, kierował się zasa-
dami celowości, legalności, 
rzetelności i oszczędności 
w gospodarowaniu środ-
kami publicznymi– mó-
wił podczas sesji Leszek 
Grzeszczyk, przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej. - Nie 
nastąpiło przekroczenie 
planowanych wydatków 
bieżących czy majątkowych, 
a tym samym nie doszło do 
naruszenia dyscypliny fi-
nansów publicznych . 

Absolutorium zostało 
udzielone przy niemal cał-
kowitej aprobacie radnych. 
Nie było głosów sprzeciwu, 
od głosu wstrzymał się je-

den radny - Tadeusz Piąt-
kowski, reprezentujący klub 
Gospodarność. 

– Chciałem bardzo ser-
decznie podziękować. To 
był rok wytężonej, ciężkiej 
pracy. Nasze osiągnięcia to 
zasługa całego naszego ze-
społu. zaangażowanie jest 
stuprocentowe. zapocząt-
kowanych już zmian nie da 
się zatrzymać, nasze miasto 
pędzi do przodu. Mamy za-
gwarantowane gigantyczne 
środki finansowe, w ciągu 
pięciu lat Rumia mocno się 
zmieni – mówił burmistrz 
Michał Pasieczny.

AriEl siNicKi, 
przewodniczący rady miejskiej:

– Radni przyjęli budżet na rok 2016 
jednogłośnie, następnie praktycznie 
wszystkie uchwały w ciągu roku po-
dejmowane były bez żadnego sprze-
ciwu. To świadczy o tym że kierun-
ki działania Pana Burmistrza były 
akceptowane przez całą Radę. Rok 

2016 w naszym mieście to bardzo wiele 
potrzebnych i oczekiwanych inwestycji. To wybudowane 
liczne drogi i odcinki dróg. Udało się mocno rozwinąć 
bazę sportową i rekreacyjną dla naszych mieszkańców. 
Duże środki zainwestowano w poprawę bezpieczeństwa 
w Rumi. Jednym z sukcesów jest także uruchomienie 
całodobowej apteki. Coraz większe wsparcie przekazy-
wane jest również organizacjom pozarządowym. Do ka-
lendarza w 2016 weszły nowe inicjatywy kulturalne czy 
sportowe, które cieszą się dużym poparciem społecznym. 
Jak np. Jarmark Świąteczny czy Dzień Seniora. Zaś naj-
większym sukcesem burmistrza jest pełna współpraca 
i szukanie porozumienia z różnego rodzaju jednostkami, 
instytucjami i podmiotami. Kluczowy był również dobór 
pracowników do urzędu miasta. To skutkowało w 2016 
roku ogromną pracą na rzecz pozyskiwania środków ze-
wnętrznych na inwestycje w Rumi. Efekty tych działań 
z każdym dniem są coraz bardziej widoczne.

Absolutorium 
bez sprzeciwu
rumiA |  Trzeci rok z rzędu MichaŁ pasieczny, 
burMisTrz ruMi, oTrzyMaŁ od radnych abso-
luToriuM. po raz kolejny nie byŁo osób prze-
ciWnych udzieleniu poparcia. 

zadłużeNie miasta cOraz mNiejsze
2014 r. - •	 51,5	mln	zł     
(co stanowi 38,8 proc. wykonanych dochodów ogółem)
2015 r. - •	 48,4	mln	zł     
(co stanowi 34,6 proc. wykonanych dochodów ogółem)
2016 r. - •	 41,1	mln	zł	     
(co stanowi 23,7 proc. wykonanych dochodów ogółem)
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- Przy tym święcie nie 
sposób nie wspomnieć 
o innym jubileuszu, który 
niedawno obchodziliśmy, 
a mianowicie dwadzieścia 
pięć lat samorządu – mówi-
ła podczas uroczystości Be-
ata Rutkiewicz, wiceprezy-
dent wejherowa. - wtedy, 
spotykając się w różnych 
gronach, wspominaliśmy 
i przypominaliśmy sobie 
o tym, jak zmieniło się 
nasze najbliższe otocze-
nie, nasze gminy przez te 
ostatnie dwadzieścia pięć 
lat. Myślę, że związek Gmin 
Pomorskich na tej drodze 
ogromnych zmian, które 
miały miejsce w ostatnim 
ćwierćwieczu, był często 
bardzo pomocny.

w ramach wtorkowej 
uroczystości zasłużonym 
samorządowcom wręczo-
no Medale za długoletnią 
służbę, które przyznane 
zostały na wniosek woje-
wody pomorskiego przez 
Prezydenta RP. Pamiątko-
we odznaki w trakcie ju-
bileuszowej gali wręczyli 
wicewojewoda Mariusz Łu-
czyk i prezes związku Gmin 
Pomorskich, Błażej Konkol. 
Grupa samorządowców 
otrzymała również okolicz-
nościowe podziękowania.

- samorząd terytorialny 
jest ważnym elementem 
naszego prawa, naszej kon-
stytucji – mówił w trakcie 
jubileuszu wicewojewoda 

Gminy współpracują 
ze sobą już 25 lat
wEjHErowo | 25-lecie isTnienia ŚWięTuje zWiązek GMin poMorskich. z Tej okazji 
W filharMonii kaszubskiej zorGanizoWana zosTaŁa uroczysTa Gala. 

Mariusz Łuczyk. - zasada po-
mocniczości bardzo dobrze 
sprawdziła się w naszym 
codziennym funkcjonowa-
niu w ciągu ostatnich ponad 
dwudziestu pięciu lat. Świad-
czy to bardzo dobrze o ustro-
ju Rzeczypospolitej i o naszej 
tradycji. Mamy samorząd, 

który dobrze funkcjonuje, 
dobrze realizuje swoje zało-
żenia, o czym świadczy mię-
dzy innymi budynek, w któ-
rym się znajdujemy.

związek Gmin Pomorskich 
jest najstarszą i największą 
w województwie pomor-
skim korporacją zrzeszającą 

jednostki samorządu tery-
torialnego. Obecnie zrzesza 
blisko dziewięćdziesiąt gmin 
wiejskich, miejsko – wiej-
skich i miejskich, a podejmo-
wane przez nią inicjatywy 
mają przełożenie na jakość 
życia ponad 750 000 miesz-
kańców. wA
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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                                                                                                                                                165/2017/dB

Przedstawiciele starostwa 
Powiatowego w wejherowie 
poinformowali, że od minio-
nego poniedziałku w apte-
ce dyżurnej „Apteka dbam 
o zdrowie” w wejherowie 
przy Placu Jakuba wejhe-
ra 3 trwać będzie remont. 
Oznacza to brak możliwości 
obsługi klientów. 

Remont potrwa około 10 

dni, prawdopodobnie za-
kończy się 13 lipca. w związ-
ku z powyższym brak będzie 
możliwości prowadzenia 
także dyżurów nocnych.

Najbliższa apteka, która 
prowadzi dyżury nocne, 
znajduje się w Rumi przy ul. 
dębogórskiej 132 (Apteka 
„ekozdrowie”, tel. 58 670 48 
48). /raf/

w nocy leków nie kupisz
wEjHErowo | uWaGa – jeszcze przez naj-
bliższe kilka dni W WejheroWie W Godzinach 
nocnych nie będzie Można kupić lekóW!

- Od początku tej kaden-
cji konsekwentnie każdego 
roku dokonujemy remon-
tów bieżących chodników 
w wejherowie – zapewnia 
witold Reclaf, wicestarosta 
wejherowski. - To kolejny 
wyremontowany odcinek 
na ulicy sobieskiego, bo 
niedawno został wykona-
ny fragment chodnika przy 
Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie.

Teraz chodnik na ulicy 
sobieskiego odnowiony 
został na odcinku od Fil-
harmonii Kaszubskiej do 
ulicy harcerskiej. Prace re-
montowe, które sfinanso-
wano z budżetu powiatu 
wejherowskiego, pochło-
nęły 90 tys. zł. dodatkowo 
na ww. odcinku miejski 

bezpieczniej i wygodniej
wEjHErowo | zakończyŁ się reMonT chodnika i zaToki auTobusoWej na ulicy sobieskieGo W Wejhero-
Wie. realizacja przedsięWzięcia poWinna przyczynić się do popraWy bezpieczeńsTWa i WyGody pieszych.

związek Pracodawców 
Pomorza to największa or-
ganizacja zrzeszająca pra-
codawców na Pomorzu. 
Powstała 25 lat temu po to, 
aby bronić interesów pra-
codawców i być partne-
rem w dialogu społecznym 
z organizacjami związków 
zawodowych oraz admi-
nistracją rządową oraz sa-
morządową. 

- Jeśli zwykły pracodaw-
ca sam zwróci się w jakiejś 
sprawie do marszałka lub 
wojewody, to ten powie, że 
to jego problem – wyjaśnia 
Jerzy Jerkiewicz, prezes 
Pracodawców Pomorza. 
- Jeśli zaś to my występu-
jemy w imieniu kilkudzie-
sięciu czy nawet kilkuset 
członków ze sprawą, to po 
prostu z nami się liczą.

Na terenie powiatu wej-
herowskiego oddziały 
Pracodawców Pomorza 
funkcjonowały w Rumi 
i wejherowie. w celu po-
prawy efektywności przed-
siębiorcy postanowili się 
zjednoczyć. spotkanie 
inauguracyjne połączo-
nych oddziałów odbyło się 
w starostwie Powiatowym 
w wejherowie.

- Oczywiście decyzja o po-
łączeniu dwóch oddziałów 
w jeden większy to auto-
nomiczna decyzja przed-
siębiorców i na pewno 
została wnikliwe przemy-
ślana - mówi witold Reclaf, 
wicestarosta wejherowski. 
- skoro tak, to z pewnością 

przewoźnik zamontował 
nową wiatę przystankową. 

- Miejski zakład Komunika-
cji robi wszystko, aby ludzie 

korzystali z autobusów, a je-
żeli muszą trochę poczekać 
na pojazd, to chcemy, żeby 
czekali w dobrych i wygod-

nych warunkach – mówi 
Czesław Kornel, prezes MzK 
w wejherowie. 

wA

Pracodawcy połączeni
PowiAt | sTanisŁaWa kierznikoWicz zosTaŁa przeWodniczącą poŁączonych od-
dziaŁóW pracodaWcóW poMorza WejheroWa i ruMi. funkcja WiceprzeWodni-
czącej przypadŁa aGnieszce kaMińskiej. 

wpłynie to na większą efek-
tywność działania organiza-
cji pracodawców oraz dalszą 
dobrą współpracę z partne-
rami, w tym samorządami, 
z korzyścią dla rozwoju go-
spodarczego powiatu.

Na czele połączonych od-
działów stanęła stanisława 
Kierznikowicz. Funkcja wice-
przewodniczącej przypadła 
Agnieszce Kamińskiej. Po-
zostali członkowie zarządu 
to: wojciech Lamentowicz, 
Mieczysław hebel i edmund 

Kwidziński. sekretarzem zo-
stała Bożena zybała.

- Jako wiceprzewodnicząca 
Pracodawców Pomorza od-
działu powiatu wejherow-
skiego w szczególności pla-
nuję zadbać o współpracę ze 
wszystkimi organizacjami, 
izbami gospodarczymi, sto-
warzyszeniami i związkami 
pracodawców w naszym re-
gionie – zapewnia Agnieszka 
Kamińska. - wspólne organi-
zowanie konferencji, kon-
gresów czy eventów, takich 

jak koktajle biznesowe, na 
których następuje wymia-
na informacji i kontaktów 
zawsze pozytywnie wpływa 
na rozwój szeroko pojętego 
biznesu. dokładnie wiemy, 
ile korzyści przynoszą roz-
mowy w kuluarach. Naszą 
misją jest promowanie pro-
duktów i usług regional-
nych, ich wymiana między 
przedsiębiorcami z Pomorza 
oraz wspieranie rzemieślnic-
twa.

Anna walk
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droga pieszo-rowerowa 
o długości ok. 630 metrów 
połączyła Miejski dom Kul-
tury i Miejski Ośrodek sportu 
i Rekreacji. inwestycję, która 
kosztowała 1,38 mln złotych 
zrealizowano w ciągu kilku 
ostatnich tygodni.

w ramach inwestycji wy-
budowano także 2 mostki 
i przepust. droga oświetlona 
jest przez lampy ledowe, dla 
bezpieczeństwa zamontowa-
no również monitoring. 

- Ciąg wzdłuż zagórskiej 
strugi od wielu lat był marze-
niem mieszkańców naszego 
miasta. dzisiaj udało nam się 
zrealizować kluczowy odcinek 
– od Miejskiego domu Kultu-
ry aż do MOsiRu. Jest to za-
równo bardzo dobra trasa do 

spacerów i jazdy na rowerze, 
jak i funkcjonalne połączenie 
dwóch ważnych rumskich 
obiektów kulturalno-sporto-
wych – mówi burmistrz mia-
sta Michał Pasieczny.  

Budowa ciągu pieszo-rowe-
rowego na odcinku między 
siedzibą MdK oraz MOsiR 
nie jest pierwszą inwestycją 
wzdłuż zagórskiej strugi. Na 
początku 2016 roku zbudo-
wana została trasa od mostku 
przy ul. Torowej do ul. Abra-
hama. wówczas prace objęły 
budowę nowej nawierzchni, 
montaż instalacji odprowa-
dzania wód opadowych oraz 
nowoczesnego, energoosz-
czędnego oświetlenia ulicz-
nego. 

/raf/

deptak nad zagórską 
strugą gotowy
rumiA | W ubieGŁyM TyGodniu oficjalnie odda-
no do użyTku depTak WzdŁuż zaGórskiej sTruGi.

fo
t. 

U
M

 R
um

ia
fo

t. 
U

M
 R

um
ia

Jest to jedno z najważniej-
szych świąt dla Kaszubów, 
w tym roku obchodzone 
było już po raz XiX. do Rumi 
przyjechali goście nie tylko 
z Pomorza, ale też z odle-
głych zakątków Polski, a na-
wet z zagranicy (m.in. z UsA 
i Kanady). 

wielki „najazd” Kaszubów 
na Rumię rozpoczął się so-
botnim przedpołudniem, 
gdy na stację wjechał po-
ciąg Transcassubia. Przyby-
łych nim gości witali prof. 
edmund wittbrodt, prezes 
zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego i Michał Pasiecz-
ny, burmistrz miasta. Kaszu-
bi przeszli następnie ulicami 
Rumi do sanktuarium NMP 
wspomożenia wiernych, 
gdzie odprawiono uroczy-
stą mszę świętą. 

Później na scenie ustawio-
nej na stadionie rumskiego 
MOsiR-u oficjalnie otwarto 
XiX Światowy zjazd Kaszu-
bów. dokonali tego prof. 
edmund wittbrodt, Mieczy-
sław struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego, 
witold Reclaf, wicestarosta 
wejherowski, Michał Pa-
sieczny, burmistrz Rumi oraz 
Ariel sinicki, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Rumi. 

- zjazd Kaszubów jest pa-
miątką zmian administra-
cyjnych z 1998 roku, które 
połączyły Kaszubów w jed-
nym regionie – powiedział 

Świętowali Kaszubi 
z całego świata
rumiA | czarny i żóŁTy – W Miniony Weekend ruMi doMinoWaŁy Te dWa kolory. 
a To za spraWą ŚWiaToWeGo zjazdu kaszubóW.

demonstracja, że jesteśmy ra-
zem i że chcemy dbać o naszą 
wspólnotę. 

dla uczestników przygoto-
wano wiele atrakcji: wystę-
py, konkursy, strefę gastro-

nomiczną i strefę dla dzieci, 
a wieczorem odbyły się kon-
certy Moniki Lewczuk i Kami-
la Bednarka. wydarzenie za-
kończyło się widowiskowym 
pokazem laserowym. /raf/

micHAŁ PAsiEcZNy, 
burmistrz Rumi:

- XIX Światowy Zjazd Kaszubów był jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. 
Pogoda nie przeszkodziła nam w zorganizowaniu 
wspaniałego święta, które przejdzie do historii 
naszego miasta. Jesteśmy dumni, że w to właśnie 

Rumia przyczyniła się do krzewienia kultury i tradycji kaszubskiej. 
Zjazd zgromadził gości z całego świata, a także przedstawicieli me-
diów oraz wiele osobistości ze świata polityki czy kultury. Z całą 
pewnością przełoży się to na rozpoznawalność Rumi.

prof. edmund wittbrodt, pre-
zes zK-P. - To  bardzo ważne 
wydarzenie dla całej naszej 
społeczności. spotykamy się, 
żeby pokazać jedność. Mó-
wiąc o jedności, mam na myśli 
jedność w różnorodności, bo 
to ona jest naszym bogac-
twem. Łączą nas korzenie, 
dziedzictwo, kultura, wartości, 
wiara i dbałość o nasz region. 
silne regiony to silna Polska, 
a silna Polska to silna Unia eu-
ropejska, której jesteśmy waż-
ną częścią.

- Chcę gorąco podziękować 
za przyjazd na kolejny zjazd 
Kaszubów – dodał Mieczysław 
struk, Marszałek wojewódz-
twa Pomorskiego. - To wielka 
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W WejheroWie, ruMi i redzie będzie okazja do 
oGlądania filMóW pod GoŁyM niebeM. propo-
zycji jesT Wiele.

startuje kino plenerowe! wEjHErowo
Filmy będą wyświetlane 
w Parku Majkowskiego. 
seanse będą się odbywać 
w czwartkowe wieczory 
o 21:30. spotkania z kinem 
w wejherowskim parku za-
powiadają się równie cieka-
wie. inauguracja odbyła się 
w czwartek, a w przyszłym 
tygodniu kolejny seans.

13 lipca•	  – Młodość (Youth)
20 lipca•	  – Gang wiewióra 
(The Nut Job)
27 lipca •	 – Mad Max
3 sierpnia•	  – Furia (Fury)

10 sierpnia•	  – Pokój  
(The Room)
17 sierpnia •	 – deadpool
24 sierpnia •	 – Kocha, lubi, 
 szanuje (Crazy, stupid,  
Love)

rumiA
Kino w Rumi obejmuje dwa 
seanse w lipcu.  Pierwszy 
z nich odbędzie się w najbliż-
szą sobotę o 21:30 na scenie 
Miejskiego domu Kultury. Na 
widzów czekać będą leżaki 
oraz popcorn. w przypadku 
złej pogody kino zostanie 

przeniesione do rumskiego 
MOsiR-u.

8 lipca•	  – Nietykalni  
(intouchables)
29 lipca•	  – tytuł filmu  
na razie nieznany

rEDA
Pierwszy seans kina pod 
gwiazdami w Redzie już 
za nami, ale w amfiteatrze 
w parku miejskim odbędą się 
jeszcze dwa seanse i w do-
datku podczas nich będą wy-
świetlane po dwa filmy. Tutaj 
również postawiono na róż-

norodne kino, wartym uwagi 
będzie film „Marsjanin” Ri-
dleya scotta. w razie gorszej 
pogody wydarzenie przenie-
sie się do Fabryki Kultury. se-
anse zaczynają się o 22:00.

22 lipca•	  – stażyści (The in-
ternship), Marsjanin (The 
Martian)
12 sierpnia•	  – Most szpie-
gów (Bridge of spies), 127 
godzin (127 hours)

wstęp na wszystkie te wyda-
rzenia jest wolny.

Oficjalnego otwarcia sezo-
nu turystycznego dokonali 
wspólnie prezydent wejhe-
rowa Krzysztof hildebrandt 
i Jacek Thiel, członek zarzą-
du powiatu.

- wejherowo jest przy-
gotowane na lato – pod-
kreśla prezydent Krzysztof 
hildebrandt - Na turystów 
i wypoczywających wspól-
nie z powiatem przygotowa-
liśmy liczne atrakcje. Chcemy 
pokazać, jak fantastycznym 
regionem jest wejherowo 
i ziemia wejherowska. 

Jako główne atrakcje w wej-
herowie można wymienić: 
udostępniony do zwiedza-
nia ratusz w samym sercu za-
bytkowego miasta (z salami 
tradycji i historii miasta), od-
restaurowany park miejski 
im. A. Majkowskiego (tu zor-
ganizowane jest m.in. kino 
pod gwiazdami i odbędzie 
się wiele zajęć rekreacyjnych 
oraz kulturalnych), Kalwaria 
wejherowska, Filharmonia 
Kaszubska czy szlak Kaszub-
skich Nut. Po mieście i kal-
warii turystów oprowadzać 
będą przewodnicy. 

Na atrakcje powiatu wej-
herowskiego zwraca uwagę 
Jacek Thiel, członek zarządu 
powiatu. 

- zapraszam do parku 
miejskiego, Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej, Powia-
towej Biblioteki Publicznej 
– wylicza Jacek Thiel. - warto 
zobaczyć szlak dworów i pa-

łaców a także skorzystać z: 
nadmorskich kwater agrotu-
rystycznych w gminie Cho-
czewo, Kaszubskiego Oka 
w Gniewinie, Fermy strusi 
w Kniewie, Muzeum Tech-
niki wojskowej w dąbrówce 
i Aquaparku w Redzie. To 
bardzo silna oferta turystycz-
na, która przyciąga w nasze 
strony wiele osób. 

Mówiąc o rozrywce i kul-
turze nie można zapomnieć 
o powiatowej bibliotece 
i wejherowskim Centrum 
Kultury. 

- Lato to dla nas szansa na 
pozyskanie kolejnych czytel-
ników – mówi Barbara Gu-
sman, dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w wej-
herowie. - w lipcu zorgani-
zujemy dwa cykle spotkań 
dla młodych czytelników: 
warsztaty ceramiczne oraz 
warsztaty chemiczne. A na 
wszystkich czekają spotka-
nia autorskie oraz atrakcyjne 
konkursy. 

- dla najmłodszych przy-
gotowaliśmy warsztaty 
z różnych dziedzin – dodaje 
Jolanta Rożyńska, dyrektor 
Filharmonii Kaszubskiej. - 
dla dojrzalszych odbędą się 
warsztaty bębniarskie, po-
tańcówka na wejherowskim 
rynku, koncerty, festyn letni, 
spotkania ze sportowcami, 
Ladies Jazz Festiwal, festi-
wale rockowe i hip-hopu, 
występy kabaretów i wiele 
innych wydarzeń.  

rafał Korbut

Lato zaczęło się 
w Wejherowie
wEjHErowo | sezon TurysTyczny rozpoczęTy! 
laTeM W poWiecie WejheroWskiM i W MieŚcie na 
MieszkańcóW i TurysTóW czeka Wiele aTrakcji. 

Przy ul. Przemysłowej 20 
handlować można za sprawą 
inicjatywy i zaangażowania 
henryka Pionka. Miejscowy 
przedsiębiorca przy wsparciu 
zaprzyjaźnionych osób przy-
gotował i zorganizował plac, 
który od piątku pełni funkcję 
targowiska. 

- To targowisko rodziło się 

w bardzo dużych bólach, po-
nieważ trzeba było spełnić 
różne warunki - mówi hen-
ryk Pionk. - Najważniejsze 
jednak jest to, że w końcu się 
udało. Teraz będziemy starali 
się przyciągnąć tu rolników. 

Targowisko zostało przygo-
towane na około pięćdziesiąt 
stanowisk handlowych. han-

del ma odbywać się na nim 
w każdy piątek od wczesnych 
godzin rannych do godz. 14. 

- Aby targowisko mogło 
zacząć funkcjonować, trze-
ba było przezwyciężyć wiele 
przeszkód – mówi Bogusław 
suwara, sekretarz wejhe-
rowa. - Jak tylko mogliśmy, 
staraliśmy się pomóc panu 

henrykowi, żeby ta inicja-
tywa gospodarcza została 
wcielona w życie.

Uroczystość otwarcia tar-
gowiska „Naj Renk” uświetnił 
występy zespołu kaszubskie-
go „Czarne kapelusze” człon-
kiń Koła Gospodyń wiejskich 
w Bolszewie. 

/wA/

Naj Renk w Wejherowie
PowiAt | MnósTWo przyGoToWań i sporo Trudu, ale W końcu się udaŁo. W Wejhe-
roWie uroczyŚcie oTWarTo TarGoWisko „naj renk”. 
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zespół wystąpił na kon-
certach w świątyniach 
najpiękniejszych miast 
polskich – w sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie Łagiewnikach, 
w Bazylice Katedralnej pw. 
Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w sando-
mierzu, w Katedrze zmar-
twychwstania Pańskiego 
i Św. Tomasza Aposto-
ła w zamościu oraz 
w Kościele Farnym pw. 
Św. Jana Chrzciciela 
i Św. Bartłomieja Apostoła 
w Kazimierzu dolnym.

Głównym celem wyjazdu 
było promowanie regionu 
wejherowskiego oraz ję-
zyka kaszubskiego. zespół 
pod kierownictwem Toma-
sza Chyły wykonywał m. in. 
artystyczne opracowania 

Tournee przez Polskę
wEjHErowo | chór canTores VeiheroVienses poWróciŁ WŁaŚnie z Trasy koncerToWej proMu-
jącej Muzykę kaszubską i MarynisTyczną koMpozyToróW reGionu WejheroWskieGo. 

pieśni ludowych w języku 
kaszubskim, a także kompo-
zycje pochodzącej z wejhe-
rowa Anny Rocławskiej–Mu-
siałczyk. 

- w ten sposób zakończy-

liśmy kolejny sezon śpiewa-
czy. Był to czas wytężonej 
pracy, której uwieńczeniem 
były wspaniałe koncerty. 
Czas na zasłużony wakacyj-
ny odpoczynek. Od września 

wracamy do intensywnych 
przygotowań, aby móc reali-
zować kolejne plany - dodaje 
dominika Trusewicz Prezes 
Chóru. 

/raf/
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Tę niezwykle piękną i malowniczą krainę 
zamieszkują Kaszubi, którzy mają swój 
własny język, flagę, godło i hymn. Co waż-
ne, kaszubski język nie jest gwarą – jego 
status prawny został uregulowany sto-
sowną ustawą w 2005 r. Kaszubski został 
zdefiniowany wówczas jako język regio-
nalny.

Kaszubski coraz częściej obecny jest w ży-
ciu publicznym całego regionu. W gmi-
nach Linia, Luzino, Szemud i Wejherowo 
zauważymy kaszubskie nazwy miejsco-
wości. Na terenie powiatu wydawanych 
jest kilka czasopism kaszubskich, np. „Po-

merania”.

Herbem Kaszub jest czarny gryf na 
żółtym (złotym) tle. Flaga kaszub-
ska jest odzwierciedleniem kolorów 
z herbu. Składa się z dwóch pozio-
mych pasów, czarnego u góry i żół-
tego u dołu. Bardzo często używane 
są też żółte flagi, z umieszczonym 
na środku czarnym gryfem. Kaszubi 
mają swój hymn, a właściwie dwie 
pieśni pełniące jego rolę. Autorem 
pierwszej jest Hieronim Derdowski, 
który umieścił ją w swoim poemacie 
„O panu Czôrlińsczim co do Pucka po 
sécë jachôł”. Popularna kaszubska pieśń 
patriotyczna „Zemia Rodnô” Jana Trep-

czyka, to drugi utwór peł-
niący rolę hymnu. 

Kaszubi mogą 
się pochwalić wie-
loma dziedzinami 
twórczości ludowej, 
z których najbardziej 
znany jest haft ka-
szubski oraz rogar-
stwo. W hafcie używa 
się kilku kolorów, któ-
rym przypisuje się od-
powiednie znaczenia. 
Zielony odzwierciedla 
lasy i łąki, niebieski 
morze, niebo i jeziora, 

Unikalna przyroda, bogata spuścizna tradycji, kul-
tywowana od wieków tradycja – tym właśnie wy-
różniają się Kaszuby. 

Lubisz sam wszystko zwiedzać? Nie chcesz wycieczek gru-
powych z przewodnikiem? Włącz zatem swój smartfon, ścią-
gnij aplikację i... masz już wszystko, czego potrzebujesz do 
zwiedzania!

Aplikacja SmartTour podpowie, gdzie znajdują się zabyt-
ki i najciekawsze miejsca w Wejherowie, podsunie informacje 
o obiekcie, w którym się znajdujesz, a także pokieruje do kolej-
nego punktu wartego odwiedzenia.  SmartTour to przewodnik 
przeznaczony na telefony komórkowe. Pozwala na wybór najcie-
kawszej trasy turystycznej i oprowadzi po mieście podsuwając in-
formacje dotyczące zwiedzanych obiektów czy miejsc. W Wejhe-
rowie można już zwiedzić w ten sposób zabytki miejskie, Kalwarię 
Wejherowską, Szlak Nut Kaszubskich czy wybrać opcję trasy dla osób 
lubiących aktywne spędzanie czasu.  Aplikacja obsługuje również Trój-
miasto. Poprzez aplikację można również kupić bilety na sopockie molo, 
a docelowo będzie informowała o lokalach gastronomicznych znajdują-
cych się w pobliżu zwiedzanych obiektów.

a żółty 
piasek morski i bursz-

tyn. Ponadto używa się nici czer-
wonej, czarnej, złotej i srebrnej. 
Wzory haftu bardzo często wy-
korzystywane są na ceramice 
użytkowej lub różnego rodzaju 
pamiątkach. Co roku w Gminie 
Linia odbywa się konkurs haftu, 
który jest największą i najbardziej 
znaną imprezą promującą pięk-
no haftu kaszubskiego. Kaszubi 
znani są także z zamiłowania do 
zażywania tytoniowego proszku, 
zwanego tabaką. Do jego prze-
chowywania służą przede wszyst-
kim tabakiery wykonywanie 
z krowiego rogu. Warto również 
wspomnieć o instrumentach uży-
wanych przez kaszubskie zespoły 

ludowe. Do najbardziej 
popularnych należą diabelskie 
skrzypce i burczybas. Pierwszy 
przypomina długi kij na szczycie 
którego umieszczona jest podo-
bizna brodatego diabła, a drugi 
beczułkę z wystającym pękiem 
końskiego włosia. 

Jedną z form promocji kaszubsz-
czyzny są zjazdy Kaszubów orga-
nizowane od 1999 r. Do tej pory 
Kaszubi gościli niemal we wszyst-
kich głównych miastach Pomo-
rza. W tym roku Światowy Zjazd 
Kaszubów odbył się w Rumi. Ta-
kie zjazdy są doskonałą okazją do 
promocji walorów całego Powia-
tu Wejherowskiego oraz ogromną 
promocją kultury kaszubskiej, po-
przez muzykę, stroje oraz kuchnię 
regionalną.
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W centrum Wejherowa przyciąga uwagę nowo-
czesny i okazały budynek. To Wejherowskie Cen-
trum Kultury, nazywane Filharmonią Kaszubską. 
Organizowane są tam imprezy kulturalne i roz-
rywkowe (koncerty, seanse filmowe, spektakle 
teatralne, itp.) oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży 
(wokalne, teatralne, muzyczne, plastyczne, itp.). 
WCK jak co roku przygotowało dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych wiele ciekawych propozycji 
spędzenia wolnego czasu.

Zapraszamy na taras widokowy (17,5 metra nad 
ziemią), z którego rozciąga się wspaniały widok 
na Wejherowo oraz Kalwarię Wejherowską. Ta-
ras dostępny jest przez całe wakacje do 31 sierp-
nia w sezonie letnim codziennie w godz. 14 - 19. 
W każdą środę o godz. 17 przy sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych, na tarasie odbywa się 
Zumba - zajęcia są bezpłatne. 

Zabytkowy budynek ratusza można odwie-
dzić przez 7 dni w tygodniu. Na turystów cze-
kają m.in. sala historii i tradycji, cela więzienna, 
makiety miasta oraz Kalwarii Wejherowskiej. 
Ratusz dostępny dla zwiedzających: od po-
niedziałku do piątku w godz. 9 -15, a w soboty 
i niedziele w godz. 11-15.
Zapraszamy także do zwiedzania nowej Sali 
Historycznej „Wejherowo okresu międzywojen-
nego” od poniedziałku do piątku o pełnej go-
dzinie od 10 do 14.

Wycieczki 
po Wejherowie 
i Kalwarii 
Wejherowskiej
Szlak głównych atrakcji miasta wraz z Kal-
warią Wejherowską – perłą wśród obiektów 
sakralnych – można zwiedzić bezpłatnie 
z przewodnikiem od 8 lipca do 27 sierpnia. 
W środę i niedzielę - Szlakiem Nut Kaszub-
skich. 
Zbiórka codziennie o godz. 11 przy pomni-
ku Jakuba Wejhera. Grupy zorganizowane 
prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej 
obecności – tel. 58 677 70 58. 

Zwiedzamy 
ratusz
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Od 14 czerwca w każdą 
środę o godz. 18 przy al-
tanie w wejherowskim 
parku prowadzone będą 
zajęcia darmowej zumby.

Muzyka na żywo w każdą 
niedzielę lipca i sierpnia 
o godz. 17 na małej scenie. 
9 lipca wystąpi Fucus, 16 
lipca - Jagoda Wojciechow-
ska, 23 lipca - Nieme Kino 
Objazdowe z muzyką na 
żywo, 6 sierpnia - Teatr Lalki 

Tęcza „Przygody Kubusia”, 13 sierpnia 
– Foliba, 20 sierpnia - Kwartet smyczkowy Emilii Chyły, 27 

sierpnia Kabaret - Jacimek i Tremiszewski improwizują.

Aktywne 
soboty

W każdy czwartkowy lipcowy i sierp-
niowy wieczór, wielbicieli plenerowego kina zapraszamy 

do Kina pod Gwiazdami w wejherowskim Amfiteatrze. Seanse rozpoczy-
nać się będą o godz. 21.30, a wstęp jest wolny. 
13 lipca zobaczymy Młodość, reż. Paolo Sorrentino, 20 lipca – Gang Wie-
wióra, reż. Petera Lepeniotisa, a 27 lipca Mad Max, reż. Georga Millera. 3 
sierpnia zaprezentowana zostanie Furia, reż. David Ayer, 10 sierpnia – Pokój, 
reż. Lenny Abrahamso, 17 sierpnia – Deadpoo, reż. Tim Miller, a 24 sierpnia – 
Kocha, lubi, szanuje, reż. Glenn Ficarra.

Zacznij weekend na sportowo. W każdą sobo-
tę lipca i sierpnia w parku o godz. 10 profesjo-
nalni trenerzy poprowadzą zajęcia sportowe:  

8 lipca – zdrowy kręgosłup
15 lipca – salsation
22 lipca – płaski brzuch
29 lipca – stretching
5 sierpnia – maraton
12 sierpnia – interwał
19 sierpnia – brzuch, uda,  
           pośladki
28 sierpnia – rozmiar mniej. 

Przez całe wakacje trwać 
będzie cykl darmowych 
zajęć „JOGA w PARKU”, 
które prowadzi Magda 
Ziemińska. 
W każdą niedzielę od godz. 
9.30 do 10.30 ćwiczymy 
jogę na trawie w Parku Miej-
skim w Wejherowie.

Joga 
w parku

Zumba 
w parku

Prezydent Wejherowa oraz 
Wejherowskie Centrum Kul-
tury zapraszają dzieci szkół 
podstawowych na „Lato 
z Piłką 2017”. Zajęcia będą 
odbywały się od 10 do 14 
lipca w godz. 9-12 na boisku 
„Jamajka” przy ul. Partyzan-
tów. 
Harmonogram turniejów 
na stronie internetowej  
www.wejherowo.pl.

Lato 
z piłką

Letnia
Biblioteka

Po raz kolejny w naszym 
mieście pojawi się Letnia 
Biblioteka w Pałacu. Dzię-
ki współpracy z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej, 
na tarasie wejherow-
skiego pałacu od końca 
czerwca zagości plenero-
wy punkt biblioteczny. Znajdzie się 
w nim zarówno oferta książek do wypożyczenia, jak 
i do czytania na wygodnych parkowych ławkach. Letni punkt biblioteczny 
otwarty będzie od środy do piątku w godz. 14– 18. 
Sztandarowym cyklem Letniej Biblioteki w Pałacu będą ponownie Lite-
rackie Środy - kameralne spotkania z autorami pod patronatem Prezy-
denta Miasta Wejherowa – Krzysztofa Hildebrandta. 
Dzięki współpracy z Wydawnictwem Oficynka w otoczeniu parkowej zie-
leni toczyć się będą rozmowy o literaturze, historii i kulturze. 
W letnim punkcie bibliotecznym pojawią się też zajęcia otwarte z cy-
klu “Wakacje z językiem angielskim na wesoło”. Bibliotekarze zapraszają 
chętnych w czwartki i piątki w godzinach 16 - 17 od 20 lipca do 11 sierpnia. 
Na te zajęcia nie obowiązują wcześniejsze zapisy. 

Kino letnie

Muzyczne 
niedziele
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Ponad 360-letnia Kalwaria jest jednym z naj-
cenniejszych zabytków sakralnych Pomorza. Ka-
szubska Jerozolima składa się z 25 barokowych 
kaplic zlokalizowanych na wejherowskich wzgó-
rzach w południowej części miasta. 

Niektóre źródła podają, że odległości między 
kapliczkami równe są odległościom między 
przystankami Drogi Krzyżowej Chrystusa w Jero-
zolimie, a pod każdą z kaplic znajduje się garść 
ziemi świętej. Duchową opiekę nad sanktuarium 
sprawuje Zakon Ojców Franciszkanów. Szczegól-
ną uroczystością, która na Ziemię Wejherowską 
przyciąga rzeszę wiernych jest coroczne Miste-
rium Męki Pańskiej. Jest ono odwzorowaniem 
Jezusowej drogi krzyżowej. Przebrani w stylizo-
wane stroje aktorzy, będący częścią grupy Mister-
ników Kaszubskich, wcielają się w rolę biblijnych 
postaci. 

Dzięki środkom z Unii Europejskiej Kalwaria 
Wejherowska została poddana całkowitej reno-
wacji. Odremontowano poszczególne kapliczki, 
ścieżki a szczególną rolę odegrała zainstalowana 
iluminacja. Kalwarię okrzyknięto najlepiej odre-
staurowanym ze środków unijnych zabytkiem 
w Polsce, a także największą atrakcją turystyczną 
Wejherowa.

Kalwaria Wejherowska jest jednym z naj-
chętniej odwiedzanych przez turystów 
miejscem na ziemi kaszubskiej.

W świadomości historycznej miesz-
kańców Kaszub Piaśnica jest symbo-
lem martyrologii ludności pomorskiej 
w czasie II wojny światowej. Jest to 
miejsce największej masowej zbrod-
ni ludobójstwa w województwie po-
morskim, która została zaplanowana 
przez najwyższych funkcjonariuszy 
Rzeszy Niemieckiej.

Według ustaleń historyków, od jesie-
ni 1939 r. do wiosny 1940 r. w lasach 
piaśnickich zginęło od 12 do 14 tys. 
osób. Zbrodnia ta była dokonywa-
na pod nadzorem SS i gestapo przy 
użyciu różnych form policyjnych i or-
ganizacji paramilitarnej Selbstschutz. 
W połowie 1944 r. Niemcy podjęli 
próbę zniszczenia wszelkich śladów 
zbrodni w Piaśnicy. Do tego celu po-
służyli się grupą więźniów z obozu 
Stutthof. Jeńcy odkopali ciała pomor-
dowanych i spalili na stosach. Po wy-
konaniu zadania spotkał ich podobny 
los. Z powodu zacierania śladów przez 
Niemców do dnia dzisiejszego nie jest 

znana pełna lista osób pomordowa-
nych. Ustalono jednak, że większość 
ofiar stanowią osoby pochodzenia 
polskiego, głównie przedstawiciele 
elity intelektualnej, pacjenci niemiec-
kich szpitali psychiatrycznych, a także 
Czesi i Niemcy, którzy sprzeciwiali się 
polityce Hitlera .

Jesienią 1945 r. rozpoczęto badanie 
rozmiarów zbrodni piaśnickiej. Odna-
leziono ślady po 30 mogiłach, z któ-
rych zbadano 26. W dwóch grobach 
odkryto 305 zwłok, których nie spa-
lono w 1944 r. Rodziny zdołały rozpo-
znać 55 osób. 

Od 1955 r. miejsce ludobójstwa upa-
miętnia Pomnik Ofiar Piaśnicy. W hoł-
dzie ofiarom 3 października 2010 r. 
w lasach piaśnickich stanęła nowa 
kaplica pełniąca funkcję pomnika. 
Pomnik-mauzoleum przypomina 
swoją formą stos całopalny. Z tyłu po-
mnika, na słupach podobnych do pni 
ułożonych w stos, zostały wytłoczone 
wszystkie poznane dotąd nazwiska 

W czasie wypoczynku i rozrywki czasem po-
trzebna jest chwila zadumy i refleksji. Wtedy 
warto odwiedzić Lasy Piaśnickie. 

852 ofiar zbrodni. Umieszczono tam 
także sześć mosiężnych tablic z wyry-
tymi fragmentami książki autorstwa dr 
Barbary Bojarskiej, poświęconej zbrod-
ni w Piaśnicy. W środku stosu została 
umieszczona grupa rzeźb, składająca 
się z dwunastu postaci symbolizują-
cych ofiary.

Uroczystości upamiętniające pomor-
dowanych odbywają się co roku w mie-
siącu kwietniu oraz październiku. 

Od kilku lat organizowane są Dni 

Piaśnickie, aby pamięć o tragicznych 
losach Polaków była wciąż żywa. 
W ramach tych dni odbywa się szereg 
imprez o charakterze sportowo-rekre-
acyjnym i edukacyjnym, z udziałem 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

Przebywając w tej okolicy warto 
przeznaczyć jeden dzień na pozna-
wanie historii miejsca masowych eg-
zekucji i udać się na wycieczkę rowe-
rową szlakiem biegnącym przez lasy 
piaśnickie.
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Od samego początku istnienia, fo-
tografia cieszyła się ogromnym za-
interesowaniem wśród wszystkich. 
Pasjonatami nowego, ciągle udosko-
nalanego wynalazku, byli nie tylko 
malarze, ale także drogerzyści, złot-
nicy, emalierzy, drukarze i inni, któ-
rzy w nowym fachu upatrywali także 
źródło dobrego dochodu. 

W pierwszych dziesięcioleciach 
swojego funkcjonowania, nowy wy-
nalazek był dostępny dla nielicznych, 
posiadających znaczne finanse, ale 
szybki postęp techniczny w zakre-
sie m.in. budowy aparatów zapisu 
i utrwalania obrazu, pozwolił na roz-
powszechnienie fotografii i coraz to 
nowsze pola jej eksploatacji.

W każdym większym mieście ist-
niało co najmniej kilkanaście zakła-
dów fotograficznych. W Gdańsku na 
początku XX wieku było ich aż 28. 
W Wejherowie, Lęborku, Kościerzy-
nie, Kartuzach funkcjonowało ich po 
kilka. Właściciele tych zakładów fo-
tograficznych (m.in. Artur Rogorsch 
z Gdańska, Bruno Rieband z Lęborka, 

Georg Engler z Wejherowa) oprócz 
fotografii atelierowej, zajmowali się 
również uwiecznianiem architektury 
i krajobrazu. Wzorem pierwszych fo-
tografów wyjeżdżali poza miasto, do-
cierając do wsi położonych wówczas 
na głębokiej prowincji. W ten sposób, 
z usług przez nich świadczonych mo-
gli skorzystać również mieszkańcy 
danej miejscowości. Będąc w terenie 
uwieczniali także położenie i układ 
wsi, jej ważniejsze budowle (np. ko-
ściół, pałac, karczmę, młyn, dworzec 
kolejowy) jak i pejzaże. Często jechali 
na zaproszenie ziemianina, karczma-
rza lub właściciela sklepu kolonial-
nego. Metodą na rozpowszechnienie 
takiej twórczości artystycznej foto-
grafa początkowo były kunsztownie 
zdobione albumy, ale pod koniec XIX 
wieku na rynku zaczęły pojawiać się 
także bogato ilustrowane litograficz-
ne karty pocztowe i widokówki z dru-
kowanym obrazem fotograficznym. 
To właśnie dzięki widokówce, dziś 
tak często kolekcjonowanej, twór-
czość dawnych fotografów została 

Obraz kaszubsko–pomorskich miast i wsi przeło-
mu XIX i XX wieku w fotografii Augustyna Ziemen-
sa, Bruno Riebanda, Artura Rogorscha i innych.

Gdańsk, pobrzeże przy ob. ul. szafarNia,

W Głębi baszta bramy stąGieWNej,  

lata 20. XX Wieku, (fot. a ziemeNs)
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Od samego początku istnienia, fo-
tografia cieszyła się ogromnym za-
interesowaniem wśród wszystkich. 
Pasjonatami nowego, ciągle udosko-
nalanego wynalazku, byli nie tylko 
malarze, ale także drogerzyści, złot-
nicy, emalierzy, drukarze i inni, któ-
rzy w nowym fachu upatrywali także 
źródło dobrego dochodu. 

W pierwszych dziesięcioleciach 
swojego funkcjonowania, nowy wy-
nalazek był dostępny dla nielicznych, 
posiadających znaczne finanse, ale 
szybki postęp techniczny w zakre-
sie m.in. budowy aparatów zapisu 
i utrwalania obrazu, pozwolił na roz-
powszechnienie fotografii i coraz to 
nowsze pola jej eksploatacji.

W każdym większym mieście ist-
niało co najmniej kilkanaście zakła-
dów fotograficznych. W Gdańsku na 
początku XX wieku było ich aż 28. 
W Wejherowie, Lęborku, Kościerzy-
nie, Kartuzach funkcjonowało ich po 
kilka. Właściciele tych zakładów fo-
tograficznych (m.in. Artur Rogorsch 
z Gdańska, Bruno Rieband z Lęborka, 

Georg Engler z Wejherowa) oprócz 
fotografii atelierowej, zajmowali się 
również uwiecznianiem architektury 
i krajobrazu. Wzorem pierwszych fo-
tografów wyjeżdżali poza miasto, do-
cierając do wsi położonych wówczas 
na głębokiej prowincji. W ten sposób, 
z usług przez nich świadczonych mo-
gli skorzystać również mieszkańcy 
danej miejscowości. Będąc w terenie 
uwieczniali także położenie i układ 
wsi, jej ważniejsze budowle (np. ko-
ściół, pałac, karczmę, młyn, dworzec 
kolejowy) jak i pejzaże. Często jechali 
na zaproszenie ziemianina, karczma-
rza lub właściciela sklepu kolonial-
nego. Metodą na rozpowszechnienie 
takiej twórczości artystycznej foto-
grafa początkowo były kunsztownie 
zdobione albumy, ale pod koniec XIX 
wieku na rynku zaczęły pojawiać się 
także bogato ilustrowane litograficz-
ne karty pocztowe i widokówki z dru-
kowanym obrazem fotograficznym. 
To właśnie dzięki widokówce, dziś 
tak często kolekcjonowanej, twór-
czość dawnych fotografów została 

Obraz kaszubsko–pomorskich miast i wsi przeło-
mu XIX i XX wieku w fotografii Augustyna Ziemen-
sa, Bruno Riebanda, Artura Rogorscha i innych.

zachowana w tak bogatym przekroju. 
Wśród fotografujących byli również 

i tacy, którzy na co dzień nie prowadzi-
li atelier. Mając inne zajęcie, fotografo-
wali głównie dla siebie, często jednak 
reprodukowali zdjęcia w postaci wi-
dokówek, w ten sposób rozpowszech-
niając swoją twórczość fotograficzną 
na całym świecie.

Taką osobą był bez wątpienia Augu-
styn Ziemens. Ten, urodzony w 1867 
roku w Gdańsku fotograf – ama-
tor, przez prawie 60 lat, prowadził 
w Wejherowie, przy ulicy Lęborskiej 
(obecnie Jana III Sobieskiego 279), 
drogerię „Minerwa”, sprzedając 
oprócz artykułów drogeryjnych, 
także szklane płyty fotograficzne 
i chemikalia służące do ich samo-
dzielnego wywoływania. W ofercie 
drogeria miała także sprzedaż apa-
ratów fotograficznych, błon celulo-
idowych oraz „wykonywanie kopji 
w przeciągu 21 godzin”.

Ziemens, zmarły w 1948 roku w Wej-
herowie, pozostawił po sobie nieby-
wale piękną i bogatą spuściznę fo-
tograficzną w postaci negatywów, 
diapozytywów, fotografii i widokówek. 
Do końca swojej kariery fotograficznej 
pozostał wierny szklanej płycie nega-
tywowej (poza nielicznymi wyjątkami), 
pomimo że w latach 20 i 30. XX wie-
ku coraz częściej używano błon celu-
loidowych, które sprzedawał również 
w swojej drogerii.

Dla potomnych, na kilkuset szklanych 
płytach, pozostawił Ziemens zapis fo-
tograficzny życia nie tylko ukochanego 
Wejherowa i okolicznych miejscowości, 
ale również Gdańska, Gdyni, Orłowa, 
Sopotu i Helu sfotografowanych zarów-
no na początku XX wieku jak i w okre-
sie międzywojennym. 

Ziemens uwielbiał podróżować. 
Wśród miejsc odwiedzonych przez 
niego są także m.in. Lwów, Wiedeń, Bu-
dapeszt. Był ponoć nawet na Dalekim 
Wschodzie.

W 2016 roku Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie, zakupiło do zbiorów muze-
alnych kolejną partię 430 negatywów 
i diapozytywów szklanych autorstwa 
Augustyna Ziemensa przedstawiającą 
m.in. Gdańsk, Sopot, Gdynię, Wejhe-
rowo, Hel, Lwów, Szczecin, Budapeszt, 
Wiedeń oraz 70 widokówek do których 
zdjęcia wykonywało kilkunastu foto-
grafów m.in.: Artur Rogorsch, Charls 
Hundt i Franz Wandtke z Gdańska, A. 
Arnhold z Heringsdorfu, von Kreisig 
z Malborka, Buchholz z Gniewina, Bru-
no Rieband z Lęborka, Engler i Bran-
denburg z Wejherowa. 

Widokówki przedstawiają wsie daw-
nego powiatu wejherowskiego (prowin-

cja Prusy Zachodnie) i lęborskiego (prowincja 
Pomorze) na przełomie XIX i XX wieku.

Zakup zbioru 500 negatywów, diapozyty-
wów i widokówek został sfinansowany z bu-
dżetu Samorządu Powiatu Wejherowskiego 
i środków własnych Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyk Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie.

sopot, skWer kuracyjNy i molo od stroNy półNocNej plaży, 1914 r.(fot. a. ziemeNs)

sopot, plaża przy łazieNkach połudNioWych 

W czasie sezoNu letNieGo, okres międzyWojeNNy (fot. a. ziemeNs)

GdyNia, rybak pracujący przy łodzi, lata 20.XX Wieku  (fot. a. ziemeNs)
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Fundatorem kościoła św. Anny był za-
łożyciel miasta, Jakub Wejher. W 1643 
r. położył kamień węgielny pod budo-
wę świątyni, tym samym zapoczątko-
wując prace. Kościół jest budynkiem 
gotyckim ozdobiony dekoracją baroko-
wą. Opiekunami kościoła od setek lat 
są Franciszkanie. Okazują oni ogromną 
miłość i wdzięczność do Najświętszej 
Maryi Panny i to ona jest w centrum ży-
cia modlitewnego zakonników. Dumą 
świątyni jest obraz Matki Bożej Wejhe-
rowskiej, znajdujący się w bocznym oł-
tarzu kościoła klasztornego. Madonna 
dzięki łaskom jakie udziela parafianom, 

ogłoszona została Uzdrowicielką 
chorych na duszy i ciele. Dowodem 
wdzięczności wiernych do Niepo-
kalanej są wota ozdabiające mury 
świątyni. W podziemiach kościoła 
znajdują się krypty zasłużonych Wej-
herowian, rodziny założyciela miasta, 
Przebendowskich, zakonników i do-
brodziejów. Podziemia kościoła sta-
ły się dostępnym dla zwiedzających 
miejscem zbioru pamiątek z czasów 
nowo powstałego miasta.

Kościół św. Anny wraz z Kalwarią 
Wejherowską tworzą sanktuarium Pa-
syjno-Maryjne.

To niezwykła, zabytkowa budowla. Świątynię tę zna-
ją wszyscy pielgrzymi, którzy przybywają do Wejhe-
rowa – miasta, które jest duchową stolicą Kaszub. 

Ten unikalny zwyczaj, nieznany w Polsce, jest z pewnością jed-
nym z najciekawszych lokalnych ceremoniałów, z którym moż-
na się spotkać w czasie odpustów na Kalwarii Wejherowskiej. 

Pielgrzymi przybywając na uroczystość kościelną, przynoszą 
ze sobą oprócz chorągwi i sztandarów – feretrony. Przenośne 
i obustronne obrazy religijne niesione są przez cztery osoby, 
kobiety lub mężczyzn, ubranych w galowy lub regionalny 
strój. Feretrony podczas powitań i pożegnań kłaniają się, dla-
tego fachowo nazywa się on pokłonem feretronów. 

Obraźnicy, czyli osoby niosące obraz, kłaniają się wykonując 
feretronem znak krzyża i zataczają koło. Wszystkie pokłony 
są głębokie i wymagają odpowiedniej techniki, siły i opano-
wania.

Taniec feretronów, czyli świętych obrazów, 
to kaszubska tradycja znana od setek lat.
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Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej mieści się w zabytkowym Pałacu 
Przebendowskich i Keyserlingków w Wejhero-
wie. Jego historia sięga 1767 r., kiedy to Ignacy 
Przebendowski rozpoczął budowę rodzinnej po-
siadłości. Po pierwszym rozbiorze Polski całość 
dóbr wejherowskich, wraz z pałacem, nabył hra-
bia Otto Keyserlingk, bogaty dworzanin króla pru-

skiego. Nowy właściciel 
rozebrał budynek pała-
cowy i zbudował nową 
rezydencję, której bu-
dowa zakończyła się 
na początku XIX w. 

Dumą obiektu są 
zgromadzone przez 
lata bezcenne za-
bytki piśmiennictwa 

i muzyki, w tym sta-
rodruki, których niejednokrotnie 

nie zobaczymy w innych instytucjach. Wśród 
bogatych zbiorów bibliotecznych znajdziemy 
piśmiennicze zabytki kultury kaszubskiej, w tym 
pierwodruki i wydania kaszubskich utworów lite-
rackich, pierwsze opracowania naukowe w języ-
ku kaszubskim, tłumaczenia tekstów religijnych, 
w tym fragmentów Pisma Świętego. 

Nie do przecenienia są także liczne spuścizny po 
pisarzach, kompozytorach, folklorystach i działa-
czach kaszubskich, np. po Aleksandrze Majkow-
skim, Janie Rompskim, Franciszku Fenikowskim 

czy Julianie Rydzkowskim. Jednocześnie wejhe-
rowskie muzeum jest znaczącym współczesnym 
ośrodkiem kultury i nauki kaszubskiej. Odbywają 
się tutaj konferencje naukowe, spotkania z wybit-
nymi pisarzami, promocje książek, konkursy i kon-
certy. Muzeum współpracuje z wieloma towarzy-
stwami regionalno-kulturalnymi z Polski i Europy 
i od wielu lat jest organizatorem Ogólnopolskie-
go Konkursu Prozatorskiego im. J. Drzeżdżona. 
Jedną z głównych form działalności i prezen-
tacji zbiorów są wystawy i ekspozycje czasowe. 
Największym powodzeniem cieszą się wystawy 
poświęcone literaturze, szeroko pojętej historii 
i kulturze Pomorza, a także wernisaże twórców 
z regionu. 

Oprócz wystaw, muzeum oferuje różnorodne 
formy edukacji i zabawy dla dzieci, lekcje mu-
zealne, warsztaty dla najmłodszych, koncerty. 
Wokół muzeum mieści się przypałacowy ogród 
z fontanną, który jest ulubionym miejscem spa-
cerowiczów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.muzeum.wejherowo.pl.

Gdzie można dowiedzieć się niemal wszystkiego 
o kulturze, historii i tradycjach Kaszubów? Odpo-
wiedź jest prosta – w wejherowskim muzeum. 

Historia nadolskiego skansenu zaczy-
na się wyjątkowo, bo w momencie po-
wstawania Elektrowni Jądrowej. Zmiany 
zarówno ekologiczne jak i zwyczajowe 
związane z planowaną inwestycją miały 
nieodwracalnie zmienić kulturę nad Jezio-
rem Żarnowieckim. Pomysłem zatrzyma-
nia czasu miało być muzeum, które stało 
się świadectwem tradycji regionu. Prace 
inwetaryzacyjne oraz konserwatorskie wy-
konywane zarówno przez specjalistów, jak 
i mieszkańców Nadola dały niesamowity 
efekt.

Dziś możemy zwiedzać całość komplek-
su muzealnego, w którego skład wchodzi 
między innymi stodoła i chata (checz gbur-
ska), czyli dawniej część mieszkalna a, tuż 
przy niej mieści się ogród, wyjątkowo pięk-
ny wiosną i latem. Będąc w tamtym miej-
scu warto przyjrzeć się chałupie rybackiej. 

Klimat, jaki stwarzają rozmieszczone 
na terenie kompleksu piękne przed-
mioty i rękodzieła pozwalają gościom 
przenieść się w zupełnie inne czasy 
i wyobrazić sobie, jak wówczas wy-
glądało życie codzienne. Muzeum 
proponuje zwiedzającym szereg za-
jęć edukacyjnych nie tylko dla naj-
młodszych. W sezonie letnim na 
gości czekają dodatkowe atrakcje 
m.in. Dzień Chleba i Miodu, gdzie lo-
kalni rzemieślnicy prowadzą sprze-
daż własnych wyrobów i zdradzają 
niektóre tajniki produkcji. Skansen 
warto też odwiedzić w dniach trwa-
jącego Krancbalu – jarmarku folklo-
rystycznego lub podczas festynu 
kiszenia kapusty. Skansen jest, więc 
miejscem, które warto odwiedzić, 
zwłaszcza z rodziną.

Tu czas zatrzymał się przed wiekami. Skansen w Nado-
lu to przede wszystkim zachowane do dziś zabytkowe 
budynki oraz przedmioty, jakimi ówcześni mieszkań-
cy posługiwali się na co dzień. 
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Trasa powstała, by ocalić od zapomnienia 
zabytkowe obiekty – zamki, pałace czy dwor-
ki – które świadczą o bogatej historii tych te-
renów. Podczas letnich wędrówek nie sposób 
się nie zatrzymać, by na własne oczy zobaczyć 
te najpiękniejsze, najbardziej cenne na szlaku 
zabytki regionu.
Na szlaku biegnącym przez tereny powia-

tu wejherowskiego znajduje się ponad sto 
obiektów, perełek architektury, które stano-
wią prawdziwe bogactwo turystyczne tego 
regionu. Każdy ma za sobą bogatą przeszłość 
i związane z tym legendy. Wiele z nich leży 

w wyjątkowo malowniczych miejscach i niemal każ-
dy posiada pięknie odrestaurowany park. Można tu 
znaleźć obiekty, w których warto zatrzymać się na 
przerwę obiadową, kawę, jak również przenocować, 
gdyż niektóre  z nich świadczą usługi hotelarskie i ga-

stronomiczne. Wiele zabytków spowija aura tajemni-
czości, a niejeden wciąż czeka na swojego odkrywcę. 

Najpiękniejsze, najlepiej zachowane i godne pole-
cenia obiekty na Szlaku Dworów i Pałaców Północ-
nych Kaszub znajdujące się na Ziemi Wejherowskiej 
to m.in. pałace w Ciekocinku, Wejherowie, Godętowie 
i Rekowie Górnym czy dwory w Bychowie, Gościęci-
nie, Starbieninie  i Lisewie. 

Miłośnicy dwóch kółek mogą wybrać się na zwie-
dzanie zabytkowych posiadłości rowerem, bowiem 
w powiecie istnieje wiele ścieżek rowerowych bie-
gnących drogami lokalnymi, leśnymi i polnymi, po-
przez rozległe kompleksy leśne. 

Podróż Szlakiem Dworów i Pałaców Północnych 
Kaszub to doskonały sposób na spędzanie wolnego 
czasu zarówno dla miłośników historii, jak i dla zwo-
lenników odpoczynku w wyjątkowych miejscach, 
które bez wątpienia oczarują każdego z gości.

Na Pomorzu nie bra-
kuje amatorów wy-
cieczek pieszych i ro-
werowych. Specjalnie 
z myślą o nich przy-
gotowano szlak tu-
rystyczny kuszący 
zwiedzających za-
równo pięknymi wi-
dokami jak i ciekawą 
historią.
 „Poczuj Kaszubskie-
go Ducha” to nowo-
czesna rekreacyjna 
trasa na mapie Ka-
szub, która dzięki 
swojej wyjątkowości 
stała się wizytówką 
gminy Linia. Całość 
drogi obejmuje so-
łectwa gminy i liczy 
ponad osiemdzie-
siąt kilometrów.
Inspiracją dla jej powstania była książka Alek-
sandra Labudy „Bogowie i duchy naszych 
przodków”. Tytułowi bogowie stali się patrona-
mi poszczególnych punktów trasy. Dzięki Jano-
wi Redzko, lokalnemu artyście, na szlaku sta-
nęło trzynaście trzymetrowych drewnianych 
podobizn duchów. Poszczególne postacie 
stały się opiekunami każdej z wiosek a dzięki 
tablicom informacyjnym, turyści mają okazję 
dowiedzieć się o jego pochodzeniu, atrybu-
tach oraz danym sołectwie.
Wśród „duszków” jest m.in. muzykalny Rét-
nik, który upodobał sobie Linię. Atakuje 
grajków, podtykając im zaczarowane instru-
menty lub czarując ich własne. Zakrzewskim 
patronem jest Jigrzan, opiekun zabaw i tań-
ców. Nad Tłuczewem czuwa Pólnica, piękna 
bogini pól, a nad Miłoszewem Damk, duch ta-
jemnic opiekujący się milczkami i odludkami.
„Poczuj Kaszubskiego Ducha” jest trasą, która 
przyciąga rzesze turystów, amatorów pięknych 
widoków oraz artystów, dla których piękne kra-
jobrazy stają się inspiracją. 
Udanie się w podróż jej szlakiem staje się oka-
zją do lepszego poznania regionu oraz legend 
z nim związanych.

Lista sołectw i nazwy duchów, 
które spotkamy na trasie:

Linia – Rétnik, czarodziej od instrumentów,•	
Zakrzewo	–	Jigrzan,	opiekun	zabaw	i	tańców,•	
Kętrzyno	–	Wëkrëkus,	opiekun	samotników,•	
Osiek – Jablón, opiekun drzew, krzewów owoco-•	
wych	oraz	ogrodów,
Tłuczewo	–	Pólnica,	piękna	bogini	pól,•	
Strzepcz	–	Grzenia,	duch	snu	i	sennych	marzeń,•	
Lewinko	–	Purtk,	demon	swarów	i	kłótni,•	
Lewino	–	Pikon,	złośliwy	demon,	sprawca	kołtuna	•	
i	ułomności	gnębiących	ludzi,
Pobłocie	–	Szëmich,	sprowadzający	na	świat	ciszę	•	
i	łagodny	szum,
Smażyno	–	Borowô	Cotka,	duch	borów	i	opiekunka	•	
leśnych	zwierząt	i	ptaków,
Miłoszewo	–	Damk,	duch	tajemnic	opiekujący	się	•	
milczkami i odludkami,
Kobylasz-Potęgowo	–	Lubiczk,	opiekun	miłości,•	
Niepoczołowice	–	Nëczk	zły	duszek,	wodnik	żyjący	•	
w	morzu,	jeziorach	i	rzekach.

Czy jest jakiś sposób na cofnięcie się w czasie? Być może nie 
dosłownie, ale taką podróż umożliwia nam Szlak Dworów i Pa-
łaców Północnych Kaszub.

CIEKOCINKO
Pałac	w	Ciekocinku	przyciąga	turystów	z	całego	świata	nie	tylko	
ze	względu	na	wyjątkowy	hotel	i	ośrodek	SPA,	ale	również	ze	
względu	na	odbywające	się	w	sezonie	letnim	zawody	Baltica.	
Miłośnicy	jeździectwa	w	wyjątkowej	atmosferze	oglądać	mogą	
najlepsze	okazy	koni	wielu	ras.	Bez	wątpienia	jest	to	wydarze-
nie,	którego	nie	można	przegapić.

GODĘTOWO
Gospodarze	pałacu	zapraszają	gości	do	korzystania	z	noclegów	
w	wyjątkowych	apartamentach	oraz	spacerów	po	urokliwym	parku,	
który	otacza	posiadłość.	Istnieje	możliwość	organizacji	uroczystości	
i	imprez	okolicznościowych,	wesel,	konferencji	lub	spotkań.	Miejsce	
to	jak	żadne	inne	nadaje	się	to	tego,	gdyż	jego	historia	ściśle	zwią-
zana	jest	z	kulturą	i	sztuką.	Już	w	1794	r.	ówczesny	właściciel,	hrabia	
Lehndorf,	utworzył	w	tym	miejscu	pierwszy	teatr	na	Pomorzu.	
Dziś,	odwiedzającym	nie	brakuje	rozrywek	i	atrakcji,	które	czekają	
na	każdym	rogu	pałacowego	dworku.	Podniebienia	gości	zaspokoją	
pałacowi	kucharze,	którzy,	na	co	dzień	dbają	o	hotelowych	gości.	
Wyjątkowa	architektura	na	długo	zapada	w	pamięci	wszystkim,	
którzy	już	odwiedzali	Godętowo.	

LISEWO
Historia	Dworku	Lisewskiego	sięga	już	XVI	wieku,	wówczas	
ziemia	i	majątek	Lisewskich	został	podzielony	pomiędzy	dwie	
rodziny	a	następnie	przekształcony	w	obiekt	dworsko-parko-
wy.	W	2010	r.	rozpoczęto	renowację	i	przekształcony	został	
na	hotel.	Dziś	jego	goście	cieszyć	się	mogą	nie	tylko	piękną	
architekturą	budynków,	wyjątkowym	wystrojem	wnętrz,	ale	
również,	co	stanowi	największy	atut	dworu,	otaczającą	ich	
przyrodą.	Atrakcją	dla	najmłodszych	jest	mini	zoo	znaj-
dujące	się	na	terenie	kompleksu.	Będąc	w	okolicy	warto	
również	odwiedzić	hotelową	restaurację,	specjalizującą	się	
w	daniach	regionalnych.
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Na terenie byłej jednostki wojsk ra-
kietowych, w Dąbrówce koło Luzina, 
w maju 2015 r. swoją działalność roz-
poczęły dwa niezwykłe i jedyne w swo-
im rodzaju muzea, Muzeum Techniki 
Wojskowej „Gryf” oraz Muzeum Saper-
skie „Explosive”. Ideą obu placówek jest 
dynamiczna prezentacja eksponatów 
i lekcja żywej historii. Tu nie zobaczy-
my muzealnych sal z wypolerowanym 
parkietem i zakurzonych eksponatów, 
ale za to usłyszymy warkot czołgowe-
go silnika, poczujemy zapach prochu 
i dotkniemy rozgrzanego pancerza. 

Muzeum „Gryf” w swoich zbiorach 
posiada pojazdy z czasów II wojny 
światowej, kolekcję zabytkowych cię-
żarówek, samochodów osobowych 
i transporterów opancerzonych. 

Większość z nich to w pełni spraw-
ne technicznie pojazdy, które często 
biorą udział w inscenizacjach histo-
rycznych, plenerowych widowiskach 
batalistycznych czy imprezach edu-
kacyjnych, jak również w realizacji fil-
mów dokumentalnych i fabularnych.

Dodatkową atrakcją jest możliwość 
zwiedzenia Muzeum Saperskiego 

„Explosive”, które posiada bogatą ko-
lekcję sprzętu saperskiego do wysa-
dzania i wykrywania min, różnego 
typu amunicji, bomb czy min. Wizyta 
w muzeach to świetny pomysł na ro-
dzinny weekend z historią. 

W kolekcji Muzeum Techniki Woj-
skowej znajdują się m.in. następujące 
eksponaty: czołgi oraz replika czołgu 
Panzerkampfwagen V Panther, działo 
samobieżne, transportery opancerzo-
ne, samobieżna wyrzutnia rakiet, cię-
żarówki, samochody terenowe, a na-
wet szybowiec. 

Czołgi, wojskowe pojazdy, rozmaite rodzaje 
broni palnej i wiele innych pamiątek zwią-
zanych z historią wojska obejrzeć można 
w Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” oraz 
Muzeum Saperskim „Explosive”. 
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W miejscowości Osetnik, niedaleko Sasina znaj-
duje się latarnia morska Stilo. Określana jest 
mianem jednej z najpiękniejszych na polskim 
wybrzeżu. 

Położona na wysokiej, zalesionej wydmie, 1000 
m od linii brzegowej, jest miejscem chętnie od-
wiedzanym przez turystów.  Latarnię wybudowa-
no w latach 1904-1906 według projektu niemiec-
kiego architekta Waltera Körtego. Wzniesiono ją 

Do chętnie odwiedzanych jezior w tym rejo-
nie należą: Żarnowieckie oraz Choczewskie. 

Jezioro Żarnowieckie, jest jednym z najwięk-
szych jezior w tym rejonie. Posiada bardzo 
dobrze rozbudowaną infrastrukturę. Nad Je-
ziorem Żarnowieckim istnieją 4 przystanie 
jachtowe. Jest doskonałe dla osób uprawiają-
cych sporty motorowodne, gdyż jako jedyne 
nie posiada strefy ciszy. Nad jeziorem miała 
powstać pierwsza w Polsce elektrownia jądro-
wa, ale w 1990 r. budowa została przerwana. 
Obecnie znajduje się tu największa w kraju 
elektrownia szczytowo-pompowa uruchomio-
na w 1982 r. Jezioro jest również rajem dla węd-
karzy, gdyż żyje tu ponad 20 gatunków ryb.

Jezioro Choczewskie mieści się w obrębie 
Choczewsko-Salińskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu. Funkcjonuje tu kąpielisko i wy-
pożyczalnia sprzętu pływającego. Brzegiem 
jeziora biegnie trasa rowerowa, a w okolicy 
Nadleśnictwo Choczewo stworzyło 
sieć tras konnych. Biegną one zarów-

no po terenach leśnych oraz poza nimi. Jezioro 
jest również idealnym miejscem dla wędkarzy. 
Mają na to wpływ specjalnie wybudowane po-
mosty oraz występujące ryby: lin, leszcz, karp, 
karaś, płoć oraz szczupak. Obecny dzierżawca, 
Nadleśnictwo Choczewo, stara się prowadzić 
racjonalną gospodarkę jeziorową poprzez wła-
ściwe zarybianie, utrzymanie tarlisk i prawidło-
wą eksploatację rybacką. Działania te gwaran-
tują efektywne połowy przez cały rok. 

Entuzjaści aktywnego wypoczynku i amato-
rzy spływów kajakowych mogą wybrać się na 
spływ rzeką Redą lub Piaśnicą. Spływ Piaśnicą 
ma charakter rekreacyjny, rzeka ma bowiem 
spokojny nurt. Spływ należy do łatwych, co 
sprawia, że daje idealne warunki dla począt-
kujących kajakarzy i osób chcących rozpocząć 
przygodę z kajakiem. Bardziej zaawansowani 
kajakarze mogą spróbować swoich sił wybie-
rając się na spływ rzeką Redą.

Mowa o „Kaszubskim Oku” 
w Gniewinie. Nazwa nie 
jest przypadkowa, ponie-
waż kompleks z lotu ptaka 
przypomina kształtem oko. 
Najważniejszym jego ele-
mentem jest „źrenica”, czyli 
44 metrowa wieża widoko-
wa, kopiec na którym stoi 
wieża oraz rabaty kwiatowe 
stanowiące „tęczówkę oka”. 
Pergole rozciągające się 
wzdłuż ścieżki spacerowej 
symbolizują zarys rzęs. Aby 
dotrzeć na platformę wi-
dokową na szczycie wieży, 
trzeba pokonać 212 scho-
dów lub wjechać windą. 
Przy dobrej widoczności 
zobaczymy z wieży Morze 
Bałtyckie oraz morenowe 
wzgórza Jeziora Żarnowiec-
kiego. Można stąd również 
dostrzec pozostałości po 

słynnej budowie elektrow-
ni jądrowej. Ciekawostką 
jest widoczny z wieży, roz-
legły (122 ha powierzchni) 
zbiornik górny największej 
w Polsce elektrowni szczy-
towo-pompowej oraz far-
ma elektrowni wiatrowych.

W „Kaszubskim Oku” moż-
na miło i aktywnie spędzić 
czas z całą rodziną. Na te-
renie kompleksu znajduje 
się bowiem: restauracja, 
mini pole golfowe i ziemne 
pole szachowe. Dzieciom 
z pewnością spodobają 
się naturalnych rozmiarów 
makiety dinozaurów, Trice-
ratopsa i Tyrannosaurusa 
Rex, oraz makiety Stole-
mów, kaszubskich siłaczy 
czy plac zabaw, zaprojekto-
wany w kształcie pirackie-
go statku.

na szesnastokątnym fundamencie z betonu 
i białego granitu, zaś korpus wykonano z go-
towych elementów metalowych. Początkowo 
latarnia miała oświetlenie gazowe, później 
wymieniono je na elektryczne. W 2006 r., 
w stulecie otwarcia latarni, przeprowadzono 
gruntowny remont, m.in. pokryto korpus cał-
kowicie nową warstwą farby. Od tej pory trzy 
poziome pasy w kolorach czarnym, białym 
i czerwonym, są charakterystyczną cechą 
latarni Stilo. Do obiektu można dotrzeć pie-
szo, przez sosnowy las lub szlakiem rowero-
wym.  Latarnię można zwiedzać codziennie 
od kwietnia do września w godzinach od 10 
do 17, a w okresie wakacyjnym od 10 do 19.

To miejsce po prostu musisz odwiedzić: z góry 
wieży widokowej rozciąga się piękna panorama 
Kaszub, a w kompleksie turystyczno-rekreacyj-
nym można ciekawie spędzić czas z rodziną. 

Odpocznij
nad wodą

W słoneczne dni przyjemnie można spędzić czas nad morzem, 
bądź nad jednym z malowniczych kaszubskich jezior. 
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Strusia farma 
w Kniewie to nie 
lada atrakcja, nie 
tylko dla najmłod-
szych. Na wybie-
gach spotkać 
możemy ponad 
pięćdziesiąt stru-
si afrykańskich. 
Przyglądać się 
możemy zarów-
no kilkudnio-
wym pisklakom 
jak i kilkuletnim 
okazom. Gdy już 
dobrze poznamy 
strusią naturę, na 
farmie odwiedzić 
możemy również kozy, króliki, lamy, emu, osły, 
owce, kaczki, kury, gęsi i perliczki, które można kar-
mić specjalnie przygotowaną dla nich żywnością. Na 
taki właśnie spacer możemy wybrać się indywidual-
nie lub też - jak proponuje organizator - z przewod-
nikiem, który opowie więcej o życiu zwierząt. Sklep 
znajdujący się na terenie farmy oferuje szeroką gamę 
oryginalnych wyrobów m.in. galanterię ze strusiej 
skóry, ozdobne strusie pióra, malowane wydmuszki 
i szale boa, które będą świetną pamiątką z wycieczki. 
Miłośnicy kulinariów powinni odwiedzić znajdującą 
się na terenie kompleksu restaurację, w której spró-
bować można potraw ze strusiego mięsa oraz jaj.

Podobni byli do ludzi, lecz znacznie prze-
wyższali ich wzrostem. Jedyną przewagą, jaką 
miał nad nimi człowiek, była mądrość. Z cza-
sem stała się ona kluczowa, a olbrzymy za-
mieniły się w skały. Dziś spotkać ich możemy 
na terenie gminy Gniewino. Tak jak i ludzie 
tak i stolemy, charakteryzują się wyjątkowo-
ścią i różnorodnością. Stolem „Kaszub” za-
przyjaźniony ze Stolemem „Piłkarzem” witają 

gości przy bramie wjazdowej do Gniewina. 
„Rybaków” i „Rolników” spotkamy spacerując 
w Nadolu. A stolemową rodzinę zobaczymy 
z „Kaszubskiego Oka”. Podążając szlakiem 
stolemów warto zajechać do Nadola, do ulu-
bionej restauracji kaszubskich olbrzymów 
„Stolemowej Groty”. Bez wątpienia warto 
znaleźć wszystkie 15 figur rozmieszczonych 
na terenie gminy. 

Nie latają, bardzo szybko biegają, mają 
małe głowy na bardzo długiej szyi i – jak 
na ptaki – są ogromne. 

Legenda głosi, że zanim Kaszubami całkowicie 
zawładnął człowiek, krainą rządziły stolemy.

Redzki Aquapark określany jest jako jedno z naj-
modniejszych miejsc na Pomorzu. I z pewnością 
jest w tym dużo prawdy. Odwiedzając powiat wej-
herowski warto więc wybrać się tam, by przeżyć 
„wodną przygodę”. 

A jakie atrakcje czekają na odwiedzających redz-
ki Aquapark? Przygoda rozpoczyna 
się na zatopionym 
przez Krakena zam-
ku. Bajkowe wy-
kończenie niecek 
basenowych tworzy 
magiczną atmosfe-
rę. Intensywniejsze 
doznania oferują bi-
cze wodne oraz nie-
typowy wodospad 
w postaci ogrom-
nego wiadra z wyle-
wającą się wodą. Dla 
najmłodszych przy-
gotowano specjalny 
basen - Zatokę Pira-

tów. Maluch może bezpiecznie bawić się 
w towarzystwie innych dzieci, zwiedzając 
okręt piracki. A na nim czekają armatki 
wodne oraz siedem zjeżdżalni. Zaś naj-
lepszym miejscem na odpoczynek jest... 
grzbiet wieloryba. Jednak chyba naj-

większą atrakcję 
są żywe rekiny. 
Takiej zjeżdżalni 
nie ma nigdzie 
indziej - wska-
kując w otwartą 
paszczę reki-
na czeka nas 
60-metrowy, 
n i e z w y k l e 
emocjonujący 
zjazd. Podświetlo-
ny tunel prowadzi przez 
rajskie akwarium, w któ-
rym pływają prawdziwe 
rekiny. Do Redy przy-
jechały one z odległej 
Sri Lanki. Kąpiel, gdy za 

przezroczystą ścianą 
pływają jedne z najgroźniejszych drapieżników 
świata, robi ogromne wrażenie. 

Poza tym w Aquaparku znajdują się też trzy 
zjeżdżalnie zapewniające różne dawki adrena-
liny: rodzinna, świetlna oraz ekstremalna.
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Na terenie powiatu wejherowskie-
go znajduje się ok. 230 pomników 
przyrody, 11 rezerwatów przyrody, 29 
użytków ekologicznych i 46 jezior. 
Ponadto występują mniejsze rzeki 
i strumienie oraz 17 km odcinek linii 
brzegowej z dostępem do morza.

Ze względu na walory przyrodniczo-
krajobrazowe niektóre obszary pod-
legają szczególnej ochronie. Swoje 
bogactwa przyrodnicze oferuje Trój-
miejski i Kaszubski Park Krajobrazo-
wy oraz Puszcza Darżlubska.

Powierzchnia Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego wynosi ponad 33 
tys. ha. Trójmiejski Park Krajobrazo-
wy obejmuje powierzchnią ponad 20 
tys. ha i znaczna jego część usy-
tuowana jest 

w granicach powiatu wejherowskie-
go. Są tu specjalne obszary ochrony 
siedlisk i ptaków. Krajobraz Parków 
charakteryzuje się dużym zróżnico-
waniem, dominuje polodowcowa 
rzeźba z licznymi jeziorami. Możemy 
tu znaleźć wiele rzadkich gatunków 
roślin o charakterze torfowiskowym 
i szuwarowo-bagiennym, głównie 
zbiorowiska buczyny storczykowej 
i źródliskowe łęgi: podgórski jesiono-
wy oraz jesionowo-olszowy. W par-
kach występują liczne gatunki pta-
ków lęgowych, z których najbardziej 
znane to szlachar, nurogęś, sowa 
włochatka, cyraneczka, żuraw oraz 
zimorodek. 

Wartym wymie-
nienia kompleksem 
leśnym jest, uznany 

Zróżnicowany krajobraz ziemi wejherowskiej oraz 
bogactwo flory i fauny sprawiają, że jest to bardzo 
atrakcyjny teren pod względem turystycznym. 

w 1994 r. za Obszar Chronionego Kra-
jobrazu, Puszcza Darżlubska. To zwarte 
zbiorowisko leśne o powierzchni około 
15 tys. ha. Występuje tu, np. zachod-
niopomorski kwaśnolubny las buko-
wo-dębowy, kwaśna buczyna niżowa, 
bór mieszany sosnowo-dębowy oraz 
łęgi jesionowo-wiązowe i jesionowe. 
Można tu spotkać także wiele chronio-
nych gatunków ptaków: bocian czar-

ny, bielik, lelek, włochatka, dzięcioł 
czarny, gąsiorek i derkacz. Na obszarze 
puszczy swoje źródła mają dwie rze-
ki Piaśnica i Gizdepka. Obecnie 90% 
Puszczy Darżlubskiej zajmują lasy bę-
dące częścią Nadleśnictwa Wejherowo. 
Puszcza jest doskonałym miejscem do 
wypoczynku i rekreacji. Przebiegają tu 
szlaki turystyki pieszej, ścieżki rowero-
we i trasy do jazdy konnej.

S p o r t 
i aktywność fizyczna to 

sposób na zachowanie dobrego 
zdrowia i sprawności fizycznej. 
Powiat wejherowski oferuje do-
skonałe warunki do uprawiania 
różnych form rekreacji. 

Władze powiatu od wielu lat bar-
dzo aktywnie wspierają wszelkie 
działania na rzecz sportu, propa-
gując pozytywne wzorce i zachę-
cając do rozwijania zainteresowań 
sportowych. Sprzyja temu bardzo 

dobrze roz-
budowana in-
f ra s t r u k t u ra , 
a także bogate 
zaplecze spor-
towe. Dzię-
ki wsparciu 
z tzw. fundu-
szy norwe-

skich, przy wszystkich 
powiatowych placówkach oświato-
wych znajdują się ogólnodostęp-
ne strefy rekreacji. W niektórych 
miastach i gminach funkcjonują 
Ośrodki Sportu i Rekreacji, które 
oferują liczne zajęcia sportowo-re-
kreacyjne i imprezy plenerowe. 

O kondycję fizyczną i ładną syl-
wetkę można zadbać także na 
basenie. Kryte pływalnie w Wej-
herowie, Rumi i Gniewinie oferują 
lekcje pływania, aqua aerobik oraz 
wydzielone tory dla najmłodszych 
użytkowników. 

W powiecie znajdziemy również 
wiele miejsc, które zachęcają do 
uprawiania sportu na świeżym po-
wietrzu. W wejherowskim parku 
odnajdziemy siłownię oraz trasy 
do uprawiania, tak popularnego 
w ostatnich czasach, nordic wal-
kingu. Z przyrządów do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu możemy 
skorzystać także w Redzie czy bol-
szewskim ArtParku. 

W tutejszych lasach znajdzie-
my wiele ścieżek i oznakowanych 
szlaków, zarówno pieszych, rowe-
rowych jak i konnych. Jedną z naj-
ciekawszych tego typu tras jest 
ścieżka zdrowia w Luzinie. Jest 
to idealne miejsce dla osób lu-
biących spacerować, biegać czy 
chodzić z kijkami. Znajdziemy tu 
dwie trasy w formie uzupełniają-
cych się pętli. Krótsza liczy nie-
spełna 2 km, natomiast dłuższa 
około 3,5 km. Na trasie przygoto-

wano miejsca do ćwiczeń oraz odpo-
czynku. Doskonałym uzupełnieniem 
ścieżki jest punkt widokowy na pra-
dolinę Łeby-Redy. Nie znajduje się 
on co prawda na trasie, ale dojście do 
niego zostało oznakowane.
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Rakotwórczego azbestu 
nie wolno usuwać samemu, 
trzeba te prace powierzyć 
profesjonalistom. 

Firma MaxMed, mająca 
siedzibę w Orlu, zajmuje się 
właśnie usuwaniem i utyli-
zacją azbestu. Przedsiębior-
stwo, od 10 lat działające na 
rynku, posiada oczywiście 
wszelkie niezbędne konce-
sje i zezwolenia na świad-
czenie takich usług na tere-
nie całego kraju. 

Pracownicy MaxMedu to 
zespół doświadczonych 
fachowców, którzy zostali 
gruntownie przeszkoleni 
w zakresie Bezpieczeństwa 

i higieny pracy, posiadają 
też badania wysokościowe. 

Co ważne – firma zapew-
nia pomoc w uzyskaniu do-
finansowania, jakie oferują 
urzędy gmin. dla właściciela 
budynku oznacza to znacz-
ne obniżenie kosztów usu-
nięcia azbestu. 

Jeżeli więc szukasz firmy, 
która kompleksowo zajmie 
się demontażem, trans-
portem i utylizacją azbestu 
– warto wybrać sprawdzo-
nego i doświadczonego 
partnera. dodatkowe infor-
macje – na stronie interne-
towej firmy:

www.maxmed.pl

Pozbądź się azbestu
EKoloGiA | MaTeriaŁy budoWlane zaWiera-
jące azbesT, nieGdyŚ sTosoWane bardzo czę-
sTo, Wciąż sTWarzają zaGrożenie dla zdro-
Wia i życia ludzkieGo. 

Marszałek Mieczysław 
struk podpisał z wójtem 
gminy wejherowo hen-
rykiem skwarło umowę 
o dofinansowanie ze środ-
ków unijnych projektów 
modernizacji energetycz-
nej budynku komunalne-
go, nowej siedziby Urzędu 
Gminy wejherowo i szkół 
podstawowych. wartość 
projektów gminnych to 
ponad 9,1 mln zł, z czego 
dofinansowanie unijne wy-
niesie prawie 5 mln zł.

w gminie wejherowo pro-
jekt przewiduje się moder-
nizacje energetyczne bu-

5 mln zł dla gminy
Gm. wEjHErowo | efekTyWne zarządzanie enerGią z unijnyM dofinansoWanieM! GMina 
WejheroWo uzyskaŁa Wsparcie W WysokoŚci nieMal 5 Mln zŁ. 

dynków z uwzględnieniem 
monitorowania i zarządza-
nia energią wraz z możliwo-
ścią wykorzystania instalacji 
Oze, wymiany źródeł ciepła 
oraz zastosowania pomiaru 
zużycia ciepła. Projekt obej-
muje przeprowadzenie prac 
termomodernizac yjnych 
w 4 budynkach użytecz-
ności publicznej: budynku 
Urzędu Gm. wejherowo przy 
ul. Transportowej 1 w wej-
herowie, budynku komunal-
nym w Gościcinie przy ul. 
drzewiarza 24, samorządo-
wej szkole Podstawowej im. 
mjr henryka sucharskiego 
w Gościcinie przy ul. wejhe-
rowskiej 22 oraz samorządo-
wej szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Orlu przy 
ul. Nadrzecznej 19. wartość 
inwestycji to ponad 9,1 mln 
zł, a dofinansowanie unijne 
wyniesie prawie 4,9 mln zł.

Termomodernizacja bu-
dynków to istotne i dobre 
zmiany dla mieszkańców 
i władz gmin. dzieci i ucznio-
wie będą korzystać z cie-
plejszych sal w przedszko-
lach i szkołach. Mieszkańcy 
budynków komunalnych – 
z odnowionej elewacji i cie-
plejszych mieszkań. dzięki 
zmniejszeniu zużycia ciepła 
i energii potrzebnych do ob-
sługi budynków, oszczędzą 
również pieniądze w budże-
tach domowych. dla gmin 
modernizacja energetyczna 
to przede wszystkim mniej-
sze rachunki za ogrzewanie 
i zużycie energii budynków, 
których gmina jest właści-
cielem. To więcej pieniędzy 
w budżecie do wykorzy-
stania na nowe, ważne dla 
władz gminy i jej mieszkań-
ców inwestycje.
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wójt Gminy wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy wejhero-
wo, os. Przyjaźni 6 oraz na stronie internetowej 
Biuletynu informacji Publicznej Gminy wejhe-
rowo, został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, ozna-
czonych w ewidencji gruntów i budynków jako 
część działki o nr ewid. 8/57 o pow. 0,1200 ha, 
położonej w Kąpinie, działka nr 208/4 o pow. 
1,0505 ha położonej w Kniewie i działka nr 
12/5 o pow. 0,2100 ha położonej w Gniewowie. 
szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, 
tel. 58 677 97 07.

OGŁOszeNie               168/2017/dB

Lipiec w Rumi
rumiA | niesaMoWiTa enerGia, Genialna aTMosfera i Wysoka jakoŚć Muzyczna – 
Tak W jednyM zdaniu Można okreŚlić począTek cyklu iMprez #lipiecWruMi.

Pierwszą gwiazdą wieczo-
ru była Monika Lewczuk. 
Uczestniczka piątej edy-
cji programu „The Voice of 
Poland” zaprezentowała 
utwory ze swojego debiu-
tanckiego krążka „#1” wyda-
nego w 2016 roku. Młoda 
wokalistka od samego po-
czątku złapała świetny kon-
takt z publicznością, która 
coraz liczniej gromadziła się 
pod sceną. Jednak prawdzi-
wy tłum przybył na koncert 
kolejnej gwiazdy - Kamila 
Bednarka.

Muzyk reggae znany jest 
publiczności jako bohater 
trzeciej edycji „Mam talent”, 
programu emitowanego 
przez stację TVN, w którym 
zdobył drugie miejsce po 
brawurowym wykonaniu 
piosenki Boba Marleya „is 
This Love”. w 2012 roku Ka-
mil Bednarek zwyciężył wraz 
ze swoją grupą w programie 
„Bitwa na głosy” (TVP2).

wiele z hitów Kamila po-
jawiło się podczas występu 
w Rumi. „euforia”, „dni, któ-
rych jeszcze nie znamy” czy 
”Chwile, jak te” wprowadziły 

niezapomnianą atmosferę. 
Czytając komentarze miesz-
kańców na Facebooko’wym 
profilu miasta bez cienia 
wątpliwości można stwier-
dzić, że wybór Kamila Bed-
narka na gwiazdę wieczoru 
był strzałem w dziesiątkę. 

Ostatnim akcentem im-
prezy był pokaz laserowy 
połączony z krótką prezen-
tacją przedstawiającą naj-
ważniejsze fakty z historii 
miasta. Była to prawdziwa 
wisienka na torcie startu 
Lipca w Rumi. Całe wydarze-
nie zgromadziło kilka tysię-
cy mieszkańców Rumi, ale 
i okolicznych miast.

- Bardzo cieszę się, że 
koncerty Moniki Lewczuk 
oraz Kamila Bednarka zgro-
madziły tak liczną publikę, 
która wspólnie z artystami 
stworzyła niepowtarzalną 
atmosferę. właśnie taki był 
cel przygotowanego przez 
nas cyklu „Lipiec w Rumi” – 
świetna, wspólna zabawa 
we wspaniałej atmosferze. 
zapraszamy wszystkich 
na kolejne wydarzenia, na 
wszystkie wstęp jest bez-

płatny – zaprasza Michał Pa-
sieczny, burmistrz miasta. 

Kolejnym elementem cyklu 
#LipiecwRumi jest Kino Let-
nie, które odbędzie się już 8 
lipca. wyświetlona zostanie 
francuska komedia „Niety-
kalni” a mieszkańcy będą 
mogli obejrzeć ją korzysta-

jąc z wygodnych leżaków 
oraz bezpłatnego popcor-
nu. Organizatorzy zaprasza-
ją wszystkich już w sobotę 
o godzinie 21:30 do Miejskie-
go domu Kultury (scena Let-
nia). w przypadku opadów 
deszczu pokaz odbędzie się 
w hali MOsiR. /raf/
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Na gdańskim lotnisku im. 
Lecha wałęsy w Rębiecho-
wie uczestników projektu 
żegnali rodzice oraz dyrektor 
zsP nr 2 w Rumi, halina Fi-
lińska wraz z koordynatorem 
projektu Rafałem Nowickim.

Udział w projekcie dla 

uczniów jest bezpłatny, 
a każdy uczestnik ma za-
pewniony intensywny kurs 
językowy i pedagogiczny, 
a także przelot do irlandii, 
zakwaterowanie oraz wyży-
wienie u irlandzkich rodzin, 
a przede wszystkim udział 

z hipolita do Cork
rumiA | ucznioWie hipoliTa odbyWają zaGra-
niczne prakTyki W cork na Terenie  irlandii. sWo-
je uMiejęTnoŚci zaWodoWe doskonalą W ra-
Mach proGraMu erasMus+

w miesięcznych praktykach 
zawodowych u irlandzkich 
przedsiębiorców oraz opie-
kę ze strony partnera - Your 
international Treining i szkol-
nych opiekunów. 

warto zaznaczyć, że w hi-
policie to drugi projekt era-

smus+, ale po raz pierwszy 
praktyki odbywają uczniowie 
z kierunków logistyk, technik 
usług fryzjerskich i technik 
obsługi turystycznej. w ubie-
głym roku podczas praktyk 
w hiszpanii kształcili się ku-
charze. rN
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Tematem przewodnim im-
prezy była „Redzilla”. Uczest-
nicy zabawy, która odbyła 
się w minioną niedzielę, 
mieli okazję stworzenia wła-
snego kolorowego potwora 
z klocków Lego, przygoto-
wania strasznego komiksu 
i ukształtowania trójwymia-
rowej figurki prawdziwej 
bestii. 

Festyn zorganizowany 
został w ramach programu 
„Patriotyzm Jutra” dofinan-
sowanego ze środków Mu-
zeum historii Polski. dobrej 
zabawy nie popsuła nawet 
wietrzna pogoda, która to-
warzyszyła uczestnikom 
spotkania. 

w ramach imprezy można 

Redzilla w Parku
rEDA | byŁo koloroWo, koMiksoWo, a przede 
WszysTkiM „poTWornie”. W rodzinnyM parku Miej-
skiM zorGanizoWany zosTaŁ nieTypoWy fesTyn.

było również zadbać o zdro-
wie, m.in. sprawdzić ciśnie-
nie tętnicze i przeprowadzić 
badania krwi pod kątem cu-
krzycy. Nie zabrakło też stoisk 
z różnorodnymi akcesoriami. 
wA
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Pomysłodawcami i twórca-
mi tego filmu (a właściwie 
sztuki audiowizualnej) są 
Christian Tomaszewski ukry-
wający się pod artystycznym 
pseudonimem C.T. Jasper 
i Joanna Malinowska. Trój-
miejscy artyści przez wiele lat 
znani byli bardziej w stanach 
zjednoczonych, niż w Polsce, 
bo większość czasu tam spę-
dzali i tam tworzyli. Głośniej 
w naszym kraju zrobiło się 
o nich, gdy dwa lata temu 
reprezentowali Polskę na 
Biennale sztuki w wenecji. 
Przygotowali wówczas niety-
powe przedstawienie “halki” 
stanisława Moniuszki, które 
zostało wystawione i zare-

jestrowane przez kamerę 
w wiosce zamieszkałej przez 
potomków polskich legio-
nistów. w spektaklu wzięło 
udział pięciu solistów i dy-
rygent z opery poznańskiej, 
dwudziestu jeden muzyków 
z Orkiestry Filharmonicznej 
sainte Trinite z Port-au- Prin-
ce oraz osiemnastu tancerzy 
z Cazale. za scenę posłużyła 
im biegnącą między doma-
mi droga, którą w tym cza-
sie przechodziły zwierzęta 
i przejeżdżali ludzie na mo-
tocyklach.

Obecnie małżeństwo prze-
bywa w Polsce, gdzie m.in. 
postanowili zrealizować pro-
jekt audiowizualny „szarża”. 

zdjęcia kręcone były na po-
czątku lipca w Przywidzu, na 
tamtejszych  wzgórzach. 

- Poszukiwaliśmy idealne-
go wzgórza do husarskiego 
biegu i takie znaleźliśmy wła-
śnie w Przywidzu – wyjaśnia 
Christian Tomaszewski. 

Co ciekawe, na planie nie 
pojawili się żadni profesjo-
nalni aktorzy. wystąpiło za 
to ponad 30 statystów - dla 
większości z nich był to de-
biut przed kamerą.

- Chyba nigdy nie zdarzy-
ło się nam współpracować 
z profesjonalnymi aktorami, 
ale to nie znaczy, że mamy 
jakieś uprzedzenia – mówi 
Joanna Malinowska. - To, co 

zazwyczaj robimy, bardziej 
podchodzi pod sztukę per-
fromensu – aranżowanie 
pewnej sytuacji i pozwala-
nie jej na to, by toczyła się 
swoim własnym torem – niż 
ścisłą realizację wcześniej na-
pisanego scenariusza.

Temat projektu jest niety-
powy – są to bowiem skrzy-
dła dawnej jazdy polskiej. 

- zainteresowały nas skrzy-
dła husarskie, chcieliśmy 
w pewnym sensie przete-
stować popularny mit, ze 
te skrzydła wydawały prze-
raźliwy dźwięk i ich widok 
straszył wroga – wyjaśnia Jo-
anna Malinowska. - w filmie 
husarze nie mają wprawdzie 

żadnej broni ani nie jadą na 
koniach, ale chcieliśmy, aby 
wyglądało to jak natarcie.

Pomysł na szarżę – jak mó-
wią sami artyści - to wypad-
kowa różnych przemyśleń 
i obserwacji. 

- Chcieliśmy wyrwać skrzy-
dła husarskie z kontekstu 
i spojrzeć na nie inaczej, nie 
jako na element militarny, 
ale jako na przykład propo-
zycji „połączenia człowieka 
z ptakiem” - wyjaśnia C.T. 
Jasper. - interesowało nas, 
jak „zachowają się” skrzy-
dła w konkretnej sytuacji 
choreograficznej: biegu ze 
wzgórza w dużej grupie. Czy 
rzeczywiście wytworzę ten 

mityczny dźwięk? skrzydła 
to także jeden z charaktery-
stycznych polskich symboli 
narodowych. w czasach, 
kiedy kwestie tożsamości na-
rodowej podwyższają tem-
peraturę politycznej debaty, 
chcieliśmy tę temperaturę 
w pewnym sensie obniżyć 
i spojrzeć z innej, bardziej 
neutralnej perspektywy.

efekt pracy twórców „szar-
ży” prawdopodobnie będzie 
można zobaczyć w Centrum 
sztuki współczesnej zamek 
Ujazdowski w warszawie, na 
zakończenie odbywającej 
się tam wystawy „Późna pol-
skość” (czyli już w sierpniu).

rafał Korbut

Na filmowym planie
PomorZE | króTkoMeTrażoWy filM, inspiroWany husarią, poWsTaje na poMorzu. MieliŚMy okazję zajrzeć na plan filMo-
Wy i zobaczyć, jak WyGląda TWorzenie TeGo nieTypoWeGo projekTu.
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wyciĄG  Z  oGŁosZENiA  
o  DruGim  PrZEtArGu  ustNym  NiEoGrANicZoNym  
NA  sPrZEDAŻ  NiErucHomoŚci  PoŁoŻoNEj  w  rumi  

PrZy  ul.  miŁosZA, stANowiĄcEj  wŁAsNoŚĆ  
GmiNy  miEjsKiEj  rumiA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Miłosza, oznaczonej jako działka nr 553/3 o pow. 
1091 m2, zapisana w Kw Gd1w/00038780/3, obręb 18. 
 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
zatwierdzonym Uchwałą Nr Vi/56/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdujące-
go się pomiędzy ulicami Gdańską, dąbrowskiego, Piłsudskiego, wybickiego, derdowskiego, 
Gdyńską i Częstochowską działka nr 553/3, obręb 18, leży w terenie oznaczonym symbolem 
39.U – co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej. Na nieruchomości zlokalizowane 
są schody wejściowe i wjazd dla osób niepełnosprawnych oraz znajduje się nawierzchnia 
z kostki brukowej i istnieją nasadzenia drzew. Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza, 
energetyczna oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 kwietnia 2017 roku.
Drugi przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2017 roku o godzinie 1200 w siedzibie urzędu 
miasta rumi przy ul. sobieskiego 7, pok. 100.               
cena wywoławcza wynosi 273.000,00 zł netto (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące 
złotych). wadium wynosi 27.300,00 zł, które należy wnieść do dnia 07.08.2017 r.  w pie-
niądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAt.
  
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  
szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24,  we wskaza-
nych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz.   730 – 1530.

OGŁOszeNie                                        169/2017/dB

Już w najbliższą sobotę, 8 
lipca, o godz. 18 w Fabryce 
Kultury odbędzie się werni-
saż pokonkursowy trzeciej 
edycji Międzynarodowego 
Konkursu Kaszubskiej sztuki 
wizualnej „Cassubia Visuales”, 
który połączony zostanie 
z uroczystym wręczeniem 
nagród autorom najlepszych 
prac. Główną ideą konkursu 
jest graficzne przetworzenie 
wzorów kaszubskich na for-
mę współczesną, co sprzyja 
popularyzacji kultury naszego 
regionu. wstęp na wernisaż 
jest wolny, a wystawę można 
oglądać przez cały lipiec.

Jak co roku, melomani i ki-
nomani powinni pojawić się 
w redzkim amfiteatrze.  Pod-
czas najbliższego Kina pod 
Gwiazdami w sobotę 22 lipca 
o godz. 22 będzie można zo-
baczyć dwa filmy: komedię 
„stażyści” w reżyserii shawna 
Levy’ego oraz „Marsjanina” 
Ridley’a scotta.  Miłośników 
muzyki powinny ucieszyć 
koncerty z cyklu „Kameralna 
Reda”, które odbędą się  9, 23 
i 30 lipca.

Miłośnicy aktywnego spę-
dzania czasu wolnego mogą 
skorzystać z zajęć tai chi, 
które odbywają się w każdą 
lipcową niedzielę o godz. 
10 w redzkim parku. spor-
towych zajęć nie brakuje też 
w ofercie Miejskiego Ośrodka 
sportu i Rekreacji.  Tam przez 
całe wakacje rozgrywana 

jest wakacyjna liga piłki noż-
nej. we wtorki wieczorem 
odbywają się zajęcia fitness, 
a w czwartkowe przedpołu-
dnia na fitnessie spotykają 
się mamy z dziećmi. ze stałej 
oferty zajęć mogą skorzystać 
siatkarze (lipcowe piątki) oraz 
chętni spróbowania swoich 
sił w koszykówce streetball. 
w sobotę 15 lipca miłośnicy 
biegania będą mieli okazję 
wziąć udział w teście wytrzy-
małości.

w lipcu nadchodzi również 
czas na kolejny etap wiel-
kiego świętowania. Okazją 
jest pierwszy rok działalności  
miejscowego aquaparku i 50 
lat Redy. „Urodziny na Ma-
xxxa” zaplanowane zostały na 
16 lipca. Na scenie koncerto-
wej przy aquaparku wystąpią 
ColoRed, sarsa i Feel. wstęp 
jest wolny. więcej na temat 
nadchodzących wydarzeń 
można odnaleźć na stronach 
www.mdk.reda.pl oraz www.
mosir.reda.pl.

Miesiąc pełen atrakcji
rEDA | Wakacyjna poGoda nas W TyM roku, póki co, nie rozpieszcza, jednak ci, kTó-
rzy zdecydoWali się spędzić czas W redzie, nie poWinni narzekać na brak aTrakcji. 
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Tegoroczne „wakacje z Musz-
kieterami” to druga edycja 
charytatywnej akcji, dzięki 
której dzieci z niezamożnych 
rodzin mają szansę wyjechać 
na letni wypoczynek, często 
pierwszy raz w życiu. w tym 
roku również dzieci z wejhe-
rowa będą miały szansę spę-
dzić wakacje poza domem. 
sześcioro z nich wyjedzie na 
letnie kolonie w górach do 
miejscowości Murzasichle. 
Podopieczni stowarzyszenia 
na Rzecz Przyjaciół Rodziny, 
oprócz zabaw i wypoczyn-
ku, poznają 8 uniwersalnych 
wartości, które pomogą im 
zbudować pewność siebie 
i pokonywać trudności. 
Kilka dni temu odbyło się 
uroczyste przekazanie bile-
tów. wręczyli je dzieciom: 

sylwia Gruchała, wybitna 
polska florecistka i medalist-
ka olimpijska (ambasadorka 
akcji) oraz Marek Feruga, 
prezes Fundacji Muszkiete-
rów.  
- Pozornie to bardzo proste 
słowa: odwaga, uczynność, 
otwartość, wrażliwość, mą-
drość, sumienność, praco-
witość i uczciwość, ale życie 
pokazuje, że najprostsze rze-
czy są najtrudniejsze – mówi 
sylwia Gruchała. - Jeśli się 
ich nie zaszczepi, nie nauczy 
w młodym wieku, pojawią 
się problemy, kiedy zaczną 
wchodzić w dorosłość. dla-
tego uczymy tych wartości 
podczas trwania naszej akcji. 
Jej motto - To charakter, a nie 
kapelusz z piórem, tworzy 
z Ciebie Muszkietera! – przy-

pomina, że należy nieustan-
nie pracować nad swoim 
rozwojem. 
ideą akcji jest także przeko-
nanie, że każde dziecko za-
sługuje na niezapomniane 
wspomnienia z wakacji oraz 
odpoczynek po roku szkol-
nym. 
Akcja obejmie blisko 1 tys. 
dzieci z całej Polski w wieku 
od 8 do 14 lat, a z samego 
Pomorza ponad 60. Pierwszy 
autokar ruszy już 16 lipca. 
Łącznie w trakcie trwania ak-
cji odbędzie się 9 kolonijnych 
turnusów w dwóch górskich 
miejscowościach: Murzasi-
chle i sierockie oraz nad mo-
rzem w dźwirzynie. Akacja 
jest finansowana przez wła-
ścicieli sklepów intermarchè 
i Bricomarchè. /raf/

wakacje z Muszkieterami
wEjHErowo | szeŚcioro dzieci z WejheroWa Wyjedzie W Góry. 

POLUB NAs
/GwE24.Pl

najważniejsze 
informacje z powiatu!
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Przez cały lipiec w Porcie 
Rumia Centrum handlowym 
Auchan miłośnicy dwukoło-
wych motocykli oldtimerów 
mogą podziwiać wyjątkowe 
egzemplarze tych pojazdów 
- najstarszy pochodzi z 1936 
roku! 

Każdy stary motocykl to 
skarb, który ma swoją historię 
i tysiące kilometrów przeje-
chanych po różnych drogach. 
wspomnienia z licznych po-
dróży jednośladem pozostają 
długo w pamięci jego właści-
ciela. Pasja i zamiłowanie do 
tych wyjątkowych pojazdów 
jest często przekazywana 
z pokolenia na pokolenie. 

dzięki wystawie pt. „Ożywić 
wspomnienia”, która trwa do 
końca lipca w Porcie Rumia Ch 
Auchan, miłośnicy zabytkowej 
motoryzacji będą mogli prze-
nieść się choć na chwilę do lat 
młodości swoich dziadków 
i rodziców lub przypomnieć 
sobie własne podróże. 

wśród eksponatów znajdu-
je się m.in. ravat z 1936 roku, 
triumph z 1939 roku, onoto 
z 1955 roku, jawa 353 z 1962 
roku, komar sport z 1974 roku 
czy romet M3 z 1986 roku. 
Każdy motocykl na wystawie 

posiada tabliczkę z opisem 
i krótką historią danego mo-
delu. Można obejrzeć również 
zabytkowy silnik motocyklo-
wy w przekroju, który ukazuje 
jego wewnętrzną budowę. 

w trakcie trwania wystawy 
na najmłodszych czeka moc 
atrakcji. dzieci dowiedzą się, 
jak kiedyś wyglądały i były 
konstruowane motocykle 
oraz wezmą udział w licznych 
animacjach. w dniach 28-30 
lipca maluchy będą mogły 
przejechać się zabytkowymi 
metalowymi samochodzi-
kami, pomalować farbkami 
zabytkowy motocykl, a także 
udekorować odlewy gipsowe 
w kształcie motocykli.

wystawę dwukołowych 
oldtimerów pt. „Ożywić wspo-
mnienia” można oglądać do 
31 lipca w Porcie Rumia Cen-
trum handlowym Auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi, w godzinach pracy 
galerii. Animacje dla dzieci 
odbędą się od 28 do 30 lip-
ca i będą trwały od 13:00 do 
18:00. Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny. Odlewy z gipsu 
wykonane podczas animacji 
dzieci będą mogły zabrać ze 
sobą do domu.  /raf/

Wystawa zabytkowych motocykli
rumiA | pierWsza przejażdżka na MoTocyklu dŁuGo pozosTaje W paMięci każdeGo dziecka. pora odŚWieżyć sTare WspoMnienia! 
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

KębŁowo, 139m/716m, cisza db. do-
jazd, do zamieszk. 290 tys, tel. 519 399 
162

sPrZEDAm działkę ogrodniczą, 480m, 
altana, prąd, woda, wejherowo, 24 tys, 
tel. 507 254 040

sPrZEDAm domek murowany piętro-
wy na działce ogrodniczej, wejherowo, 
60.000 zł, tel. 602 214 097 

KębŁowo dom 139m 716m las cisza 
małe osied., bdb dojazd 290 tys, tel. 519 
399 162

sPrZEDAm działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, 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 budo-
wy, media przy drodze, tel. 661 582 483

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

sPrZEDAm dom murowany, podpiwni-
czony, dobra lokalizacja, garaż, ogród, 
możliwość dwóch oddzielnych miesz-
kań, ul. Pontonowa 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

wyNAjmE garaż w Rumi, tel. 668 385 
455

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

KUPIĘ

KuPię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

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, na-
uczyciel emeryt, wejherowo, tel: 58 677 
01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrZEDAm telefon LG K8, biały, nowy, 
nieużywany, 400 zł, tel. 512 680 066

sPrZEDAm komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCd TV samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

stowArZysZENiE „Chmielno NON-
sTOP” poszukuje wolontariuszy. wiek 
nie gra roli. zgłoszenia na redakcja.
chmielnononstopgmail.com. więcej na 
stronie: chmielno-nonstop.pl

USŁUGI

usŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 501 
175 330

ProfEsjoNAlNA fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KotŁowNiE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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 piłę tarczową 2.0 kw 380 
w samorobną z kółkami i z tarczą wi-
djową, tel. 695 230 080

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

PrAsA kostka masy FeRGUsON 1.40 
podbieracz.4.500 zł, tel. 506 250 477

DrEwNo opalowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

sPrZEDAm rower składak, Jubilat, 
duże koła, 220 zł, tel. 695 230 080

mAtA dla dziecka do leżenia i prze-
wijania, 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 dziewczyn-
ki, rozm.122-128, czapki, szaliki, buty, 
stan idealny, wejherowo, 505-567-034

sPrZEDAm mydła włoskie Nesti dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, 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, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, wejherowa, 
tel. 693 737 381

sPrZEDAm szafę 2-drzwiową, na obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

sPrZEDAm rowerek treningowy orbi-
trek, bardzo tanio, tel. 517 782 024

sPrZEDAm krzesełko do karmienia 
dziecka, zielone, 150 zł, wejherowo, 
tel. 505 567 034

sPrZEDAm dwa krzesła kuchenne 
metalowe, 100 zł, wejherowo, tel. 505 
567 034
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stolarza,

na terenie

Wejherowa
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sKuPujEmy 
stare militaria 

w bardzo dobrych cenach 
(mundury, dokumenty, części 

zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie 

wojskowe), 
oldmilitaria.pl 

tel. 666 025 860 
info@oldmilitaria.pl
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zawodnicy z rocznika 
2000/2001 mają za sobą długi 
bój o awans, który zakończył 
się pomyślnie dla podopiecz-
nych dawida Kowalskiego 
i Tomasza Kotwicy. w sezonie 
ligowym wywalczyli prawo gry 
w barażach, tam ich rywalami 
były Cartusia Kartuzy i Kaszu-
bia Kościerzyna. 
w pierwszym spotkaniu Gryf 
zremisował 1-1 z Cartusią 
w Kartuzach, drugie spotkanie 
było więc dla żółto-czarnych 
kluczowe. zespół wygrał aż 
4-0 z Kaszubią i zapewnił sobie 
awans.
Rocznik 2002 już w tym sezo-
nie występował w Lidze woje-
wódzkiej, ale, co ciekawe, los 
tej drużyny zależał... od star-
szych kolegów. w miejscu dru-
żyny juniorskiej z roczników 
00/01 miał w przyszłym sezo-
nie grać właśnie rocznik 2002. 
dlatego wyniki (trzecie miejsce 
od końca) nie miały wielkiego 
znaczenia i mecze były polem 
do eksperymentów. – Często 
grali tutaj też młodsi zawod-
nicy. - mówi trener drużyny, 

wojciech Bork. - Mimo to paru 
chłopaków pokazało się z bar-
dzo dobrej strony. Na pewno 
na wyróżnienie zasługuje da-
wid darga., który świetnie so-
bie poradził na środku obrony 
– chwali szkoleniowiec.
drużyna rocznika 2003 zaliczy-
ła świetne rozgrywki w Pomor-
skiej Lidze Juniorów C2 i wy-

walczyła zasłużony awans do 
Centralnej Ligi Juniorów. To 
oznacza, że wejherowscy piłka-
rze zagrają w najwyższej lidze 
juniorskiej! A tam czekać będą 
takie drużyny, jak Lech Po-
znań, Śląsk wrocław, czy Lechia 
Gdańsk. Centralnej Ligi Junio-
rów dotychczas w wejherowie 
nie było. – Można powiedzieć, 

że to największy sukces junior-
skiego futbolu w wejherowie. 
- mówi Marcin Funk, trener 
(wraz z wojciechem wasia-
kiem) piłkarzy z rocznika 2003 
–  Nie jesteśmy tam przypad-
kowo – zapewnia trener Funk. 
drugi zespół z rocznika 2003 
w trampkarzy C2 zajął 3. miej-
sce. Krzysztof Grajkowski

Świetny sezon
juNiorZy | dobre Mecze, dużo Goli, aWanse – W TyM jeden do liGi, kTóra doTąd W Wejhe-
roWie nie GoŚciŁa. Te rozGryWki na dŁuGo zapadną W paMięć MŁodyM zaWodnikoM. 
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we wtorek zawodnicy żółto-czar-
nych wznowili treningi, jednak ze-
spół wrócił w mocno okrojonym 
składzie. Piłkarze, którzy opuścili 
wejherowo należeli do podsta-
wowych graczy i teraz na pewno 
nie będzie łatwo ich zastąpić. Gryf 
jednak wziął się do roboty – na 
grze wewnętrznej, która od-
była się na wzgórzu wolności 
w sobotę, zagrało wielu testo-
wanych zawodników: między 
innymi Patryk Regulski (ostat-

nio Ks Chwaszczyno), Piotr wy-

pniewski (wcześniej Motor Luba-
wa), Marcin Banaszak (poprzednio 
Lech ii Poznań) i Rafał Maciejewski 
(ostatnio Świt Nowy dwór Mazo-
wiecki). z pierwszym zespołem 
trenują także młodzi zawodnicy 
młodzieżowego zespołu – Maciej 
Koszałka oraz Kacper Małolepszy.
-Będziemy rozmawiać z piłkarza-
mi indywidualnie, mamy już pew-
ne pomysły, kogo widzielibyśmy 
w naszej drużynie. - mówił po me-
czu sparingowym trener Gryfa, 
Piotr Rzepka.

wiadomo już, które druży-
ny zagrają na trzecim po-
ziomie rozgrywek w Polsce. 
Gryfa czeka wyjazd do Ło-
dzi na mecz z dwukrotnym 
mistrzem Polski.

wątpliwości, które były jesz-
cze do niedawna, dotyczyły 
dwóch drużyn: Finishpar-
kietu drwęca Nowe Miasto 
Lubaskie, oraz Gwardii Kosza-
lin. zespół, który sensacyjnie 
wyprzedził w iii lidze ŁKs oraz 
widzew Łódź zrezygnował 
z ubiegania się o licencję na 
grę w ii lidze, przez co jego 
miejsce zajął drugi zespół iii 
ligi w grupie mazowieckiej -  
ŁKs Łódź. 
Problem z licencją miał także 
beniaminek, który awanso-

wał z grupy pomorskiej – 
Gwardia Koszalin. za jej ple-
cami były Lech ii Poznań oraz 
Bałtyk Gdynia, które chętnie 
zajęłyby jej miejsce w ii lidze, 
jednak ostatecznie Gwardia 
otrzymała licencję. Mecze do-
mowe będzie jednak rozgry-
wała nie na swoim obiekcie, 
a na stadionie Kotwicy Koło-
brzeg.

Gryf trenuje i sprawdza
Zaledwie dwa tygodnie dzielą podopiecznych 
Piotra rzepki od meczu w Pucharze Polski. Dla-
tego trwa już proces tworzenia drużyny, a przy-
gotowania do sezonu są inten-
sywne.

skład ii ligi znany!

Z kadry Gryfa wej-
herowo ubyło 
dwóch podsta-
wowych graczy. 
michał marczak 
przeniósł się do 
iii ligi, zaś Prze-
mysław mońka 
odszedł do niedaw-
nego rywala żółto-
czarnych.

Kolejni zawodnicy 
odchodzą z wej-
herowa. Po tym, 
jak Gryf opuścili 
Robert Chwastek 
(odszedł do GKs
-u Bełchatów), Paweł 
Czychowski, a także dawid 
Tomczak i Przemysław Czer-
wiński (obaj wrócili do swoich 
klubów - odpowiednio do Arki 
Gdynia i Chojniczanki Chojni-
ce), wzgórze wolności opuściło 
kolejnych dwóch graczy.
Michał Marczak w przyszłym 
sezonie zagra w zespole iii ligi 
- stali Rzeszów. Ten 23-letni 
napastnik był w poprzednim 
sezonie najskuteczniejszym 
piłkarzem wejherowian - w 26 
meczach zdobył 8 goli. Mar-

czak będzie grał więc 
poziom niżej, ale 
już wcześniej wy-
stępował w iii li-
dze - od stycznia 
2015 do lata 2016 

re p re ze ntował 
GKs Przodkowo.

-Obaj zawodnicy byli 
nie do zatrzymania 

w klubie - powie-
dział wiesław 
Renusz, dyrektor 
sportowy Gry-
fa wejherowo 
- P r z e m y s ł a w 

Mońka odszedł do 
Rozwoju Katowice 

- powiedział przed-
stawiciel wejherowskiego 

klubu. Rozwój Katowice, który 
podobnie jak Gryf utrzymał się 
w ii lidze, obie drużyny mierzy-
ły się ze sobą w ostatniej kolej-
ce ii ligi.
Przemysław Mońka rozegrał 
w barwach żółto-czarnych dwa 
sezony, wcześniej był zawod-
nikiem Rakowa Częstochowa. 
23-latek był w zeszłym sezonie 
jednym z najważniejszych pił-
karzy Gryfa - rozegrał aż 33 me-
cze w ii lidze i strzelił 4 bramki.

marczak i mOńka Odeszli
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- Trudno opisać radość 
i dumę z efektów naszych 
wspólnych wysiłków. Chciał-
bym się tą radością życzliwie 
podzielić także ze wszystki-
mi niedowiarkami, obojęt-
nymi oraz pracowitymi ina-
czej, twierdzącymi że nie da 
się czegoś zrobić... dzielę się 
więc i obwieszczam światu: 
polscy nartorolkarze są naj-
wspanialszymi na globie! 
Biegają najdłuższe dystan-
se i mają największe serca! 
- uczestników wydarzenia 
chwali jego organizator, 
Grzegorz Musioł.

Nartorolkowy festiwal, któ-
ry odbył się w Puszczy darż-
lubskiej w ubiegłą niedzielę, 
rzeczywiście był ze wszech 
miar udany. dopisała po-
goda – co prawda zawod-
nikom zdarzyło się jechać 
po mokrej powierzchni, 
ale nie spadł deszcz, który 
uniemożliwiłby sportową 
rywalizację. dopisała też 
frekwencja – w zawodach, 
do których niezbędne jest 
wcześniejsze przygotowa-
nie, a także specjalny sprzęt 
wystartowało 57 osób, a za-
tem o ponad połowę więcej, 
niż w ubiegłym roku.  Ponad-
to uczestnicy biegu przybyli 
z daleka – z warszawy, Lubli-
na, czy Tych, a nawet z wilna 
i Bristolu.

Na dystansie 40 km zwy-
ciężył Michał skowron z Je-
leniej Góry, na dwukrotnie 
dłuższej trasie wygrał woj-
ciech wojtyła z Pogórza, 
a w ultramaratonie na dy-
stansie 160 km najlepszy był 
damian Ciborowski z Jasła 

Ultramaraton 
wielkim sukcesem!
sPort | finaŁ 3. edycji fesTiWalu bieGu narTorolkoWych przyniósŁ najlepsze 
MożliWe rozsTrzyGnięcia – W bieGu WysTarToWaŁa oGroMna liczba zaWodni-
kóW, a zebrana suMa pieniędzy przekroczyŁa najŚMielsze oczekiWania.

– pokonał on ten morderczy 
dystans w 6 godzin i ponad 5 
minut. 

Kobiety startowały na dy-
stansach 40 oraz 80 km, tam 
najlepsze były odpowiednio: 
izabela Marcisz z Korczyny 
(znakomity czas, trzecie miej-
sce wśród wszystkich zawod-
ników), oraz Jadwiga Gryn-

kiewicz z wilna.
Świetny był poziom sporto-

wy, wielka była też hojność 
uczestników wydarzenia, 
którzy wsparli stowarzysze-
nie Przyjaciół Rodziny w wej-
herowie, prowadzone przez 
zofię Kusterską. Przed zawo-
dami organizator, Grzegorz 
Musioł zadeklarował zebraną 

sumę - 4685 zł, ale jedna ze 
startujących osób... podwo-
iła tę sumę, potem pomogli 
kolejni zawodnicy-darczyńcy 
i ostateczna suma wyniosła 
aż 10.420 zł! Pieniądze trafiły 
na ręce zofii Kusterskiej, która 
zajmuje się pomocą dzieciom 
chorym, lub w trudnej sytu-
acji materialnej.
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zawody były o tyle niezwykłe, że 
drużyny zdobywały punkty nie tylko 
poprzez dobre wyniki w meczach, ale 
także za sędziowanie spotkań i filmo-
wanie zmagań. w rywalizacji rocznika 
2002 wzięło udział 6 drużyn, a bez-
konkurencyjni okazali się zawodnicy 
drużyny Rudy Pawlik, zespół Perełki 
zajął drugie miejsce. Trzecią lokatę 
zajęła ekipa dzikie Kaczki.

Później rywalizowały cztery zespo-
ły z rocznika 2005. Nie przeszkodziła 
deszczowa pogoda. – Takiej rywali-
zacji i woli walki orlik w Kębłowie nie 

widział już dawno – zapewniają or-
ganizatorzy. zwycięzców w finałowej 
potyczce wyłoniły rzuty karne – wy-
grała drużyna Miszcze, za nimi znalazł 
się team FCNiktNasNieChce, a trzecie 
miejsce zajęli Rajdowcy.

w środę zagrali zawodnicy z roczni-
ka 1998. zagrało aż 8 drużyna, szcze-
gólnych emocji dostarczył finał, 
w którym zagrali Guła i Przyjaciele 
z zespołem FC drwale. wygrali ci 
pierwsi, drwale zajęli drugie miejsce, 
a podium uzupełnili Champions-U18. 
Niebawem zagrają kolejne roczniki.

wakacyjna Liga ruszyła!
PiŁKA NoŻNA | zaczęŁy się fuTboloWe rozGryWki W kębŁoWie – pierW-
sze Turnieje zaGrali zaWodnicy z rocznikóW 2002, 2005, oraz 1998.

Zawodnicy wejherowskiego stowarzyszenia sporto-
wego przebywają na zgrupowaniu reprezentacji Pol-
ski kadetów oraz juniorów.

zgrupowanie, które trwa od 5 do 9 lipca w Gronowie k. 
Torunia prowadzone jest przez Rafała Karcza. To właśnie 
wejherowski szkoleniowiec będzie trenerem Reprezentacji 
Polski, która w dniach 2-9 września będzie rywalizować na 
Mistrzostwach europy.

w Gronowie nie brakuje też wejherowskich akcentów 
wśród kickbokserów. w kategorii kadetów wss repre-
zentują Małgorzata Nastały i zuzanna Kalbarczyk, jest też 
dwoje juniorów z wejherowskiego klubu – Paulina stenka 
i Filip stark.

EKiPA KArcZA
w KADrZE NAroDowEj!

Była to kolejna impreza 
zorganizowana w tym roku 
przy okazji 50-lecia Mia-
sta Redy. Organizatorami 
biegu byli RUNedA oraz 
MOsiR RedA. Frekwencja 
była znakomita - zgłosi-
ło się ponad blisko 350 
biegaczy z różnych miast 
województwa pomorskie-
go. zawodnicy startowali 
w pięciu kategoriach. 

w kategorii OPeN wygrał 
sebastian wąsicki z Redy, 
drugi był daniel Chuchała, 
również z Redy, a trzeci na 
metę dobiegł Marcin Ra-
koczy z Gdyni. w kobiecej 
kategorii OPeN zdecydo-
wanie najlepsza była Mał-

gorzata Tuwalska z Gdań-
ska, druga była Magdalena 
Jaroch-Lidzbarska, a po-
dium uzupełniła elżbieta 
Tuwalska. Prowadzone 
były też klasyfikacje w kon-
kretnych kategoriach wie-
kowych.

Na mecie wszyscy uczest-
nicy zostali udekorowani 
pamiątkowymi medalami, 
natomiast najlepsi trzej za-
wodnicy każdej z kategorii 
oraz wylosowani szczę-
śliwcy obdarowani zostali 
dodatkowymi nagrodami. 
do ceremonii doszło na 
obiekcie MOsiR-u. Funda-
torami nagród było Miasto 
Reda oraz MOsiR Reda.

Pobiegli po Puchar 
Marszałka 
biEGi | na Terenie lasóW puszczy darżlubskiej odby-
Ła się iV edycja bieGu redzkieGo o puchar MarszaŁka 
WojeWódzTWa poMorskieGo, na dysTansie 10 kM.


