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na rozbudowę szpitala
Miliony
Blisko 105 milionów złotych ma pochłonąć rozbudowa Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie. Realizacja przedsięwzięcia powinna przyczynić się do wzrostu efek-

tywności funkcjonowania lecznicy. Co zmieni się w ciągu najbliższych kilku lat? 3



TYDZIEŃ Z

Niedziela, 30 lipca

Koperty 
są niebiesKie

poNiedziałek, 31 lipca

nie tylKo 
upały

Wtorek, 1 sierpNia

ZderZenie 
trZech aut

Środa, 2 sierpNia

spłonął 
samochód 

czWartek, 3 sierpNia

udZielił pomocy 
Kierowcy

 Nowe oznakowania miejsc 
postojowych przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych. 
W przestrzeni publicznej po-
jawiły się niebieskie koperty.

   Nad Pomorze nadciągają 
burze, deszcze i opady gradu. 
Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej wydał ostrzeże-
nie pierwszego stopnia.

 W Wyszecinie zderzyły się 
dwa samochody osobowe 
i jeden ciężarowy. Jedno z aut 
uderzyło w przydrożne drze-
wo.

 Spalony samochód i ogromne 
utrudnienia w ruchu – to skut-
ki pożaru, do którego doszło 
we wtorek około godz. 14:30 
w Rumi. 

 Była potrzebna natychmia-
stowa pomoc – policjant z KPP 
w Wejherowie nie zawahał się 
nawet na chwilę.

Twoje źródło informacji

Polub nasz profil 
i bądź na bieżąco!

DYŻuR 
reporTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytel-
ników do przesyłania zdjęć 
oraz interesujących tema-
tów. Najciekawsze opubli-
kujemy na łamach naszej 
gazety oraz na naszym por-
talu gwe24.pl

zGŁoŚ TEMAT

tel. 733 878 155
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Komisja odbiorowa pod 
przewodnictwem prezyden-
ta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta dokonała od-
bioru prac, które w wyniku 
przetargu nieograniczonego 
wykonał w okresie minio-
nych dwóch miesięcy Zakład 
Usług Komunalnych w Wej-
herowie. 

- Nawierzchnie ulic Grott-
gera i Mokwy wykonane zo-
stały metodą tymczasowego 
utwardzania z płyt IOMB, 
a chodniki z kostki brukowej – 

mówił Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Rad-
ni zabiegali o to, aby wyko-
nać to zadanie komfortowo, 
a wykonawca zrealizował tę 
inwestycję w sposób oczeki-
wany przez mieszkańców.

Prezydent poinformował, 
że przebudowane drogi 
mają łączną długość 334 
metrów i powierzchnię oko-
ło 3 200 metrów kwadrato-
wych, z tego nawierzchnia 
z płyt IOMB to 2064 m2, 
a nawierzchnia chodnikowa 

z kostki brukowej to 1 129 
m2. Koszt inwestycji wyniósł 
blisko 300 tys. zł.

- Dziękuję władzom miasta, 
a zwłaszcza Panu prezyden-
towi za „zielone światło” dla 
tej inwestycji oraz za wygo-
spodarowanie środków na 
ten cel – mówił Jacek Gafka, 
radny Wejherowa. - Dziękuję 
w imieniu własnym, a przede 
wszystkim w imieniu miesz-
kańców. Praktycznie każdy 
wniosek zgłaszany przez 
mieszkańców do prezydenta 

lub Zakładu Usług Komunal-
nych został uwzględniony. To 
jest bardzo ważne, bo poka-
zuje, że jest współpraca na 
linii mieszkańcy, radni, prezy-
dent i władze miasta

Sekretarz Bogusław Suwara 
podkreślił, że na uwagą za-
sługuje budowa chodników, 
które poprawiają bezpie-
czeństwo dzieci, uczęszczają-
cych do Szkoły Podstawowej 
nr 5 i osób, udających się na 
dworzec SKM w Śmiechowie. 
WA

ulice Zostały 
ZmoderniZowane
WEjhERoWo | KomforTowy chodniK i nowa nawierzchnia 
– TaK Teraz prezenTują się ulice GroTTGera i moKwy. o re-
monT dróG zabieGali mieszKańcy.
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Dane z całego województwa również pokazują wzrost osób, 
którym udało się osiągnąć dochód powyżej miliona złotych. 
W ubiegłym roku wspomniany dochód wykazało łącznie 1320 
osób, czyli  33 osób więcej niż w 2015 r. Aktualny najwyższy 
dochód wyniósł 310,5 mln zł, najwyższy zapłacony podatek 
– prawie 56 mln. Co ciekawe, w ubiegłym roku odnotowano 
jeszcze większe dochody jednostkowe i zapłacone podat-
ki – najwyższy dochód wyniósł 366 mln złotych, a zapłacony 
podatek wyniósł aż 68 mln złotych.

Gdzie mieszka najwięcej milionerów? 
W czołówce rankingu znajdują się największe miasta woje-
wództwa. W Gdańsku rozliczyło się aż 354 milionerów, w Gdyni 
207 takich osób, a w Wejherowie -118. Statystyki z ubiegłego 
roku pokazują jednak zmniejszanie się liczby osób o pokaź-
nych dochodach w dużych miastach – rok wcześniej w Gdań-
sku zaobserwowano 366 milionerów a w Gdyni -229.
Takie zjawisko, w połączeniu z rosnącą liczbą milionerów poza 
Trójmiastem może oznaczać,że osoby z pokaźnymi dochodami 
przeprowadzają się do mniejszych miasta i właśnie tam się 
rozliczają. (Gb)

MilioNeróW coraz Więcej
W powiecie wejherowskim wzrosła liczba milionerów. Z informacji Izby Skarbowej 
w Gdańsku wynika, że w ubiegłym roku dochód powyżej miliona złotych osiągnęło118 
podatników rozliczających się w powiecie. Rok wcześniej takich osób było 110.
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Utworzenie nowoczesnego 
bloku operacyjnego stano-
wi jedno z głównych założeń 
projektu pn. „Poprawa jakości 
i dostępności w diagnostyce 
i terapii chorób cywilizacyjnych 
poprzez rozbudowę Szpitala 
Specjalistycznego im. F. Cey-
nowy w Wejherowie”. Decyzją 
zarządu województwa po-
morskiego powyższe zadanie 
otrzymało dofinansowanie ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014-
2020. 

uMoWY 
o DofINANSoWANIE

Całkowity koszt przedsięwzię-
cia to blisko 105 mln zł, z czego 
ponad 66 mln zł stanowi wspar-
cie unijne, a niemal 40 mln zł 
pochodzi bezpośrednio z bu-
dżetu samorządu województwa 
pomorskiego. W miniony wto-
rek odbyło się oficjalne podpi-
sanie umów o dofinansowanie. 
W spotkaniu uczestniczyli mię-
dzy innymi pracownicy lecznicy 
i przedstawiciele zarządu woje-
wództwa pomorskiego.

- Szpital Specjalistyczny im. 
Floriana Ceynowy w Wejherowie 
oddziałuje przede wszystkim 
na powiaty pucki, wejherow-
ski i lęborski – mówił podczas 
uroczystości Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-
morskiego. - To około 350 ty-
sięcy osób i nie widzę żadnych 
powodów, dla których mieliby 

oni jeździć po specjalistyczną 
opiekę zdrowotną do Gdyni czy 
Gdańska, skoro mogą ją otrzy-
mać tutaj, w Wejherowie.

Do KońcA 2021 RoKu
W ramach inwestycji wejhe-

rowski szpital zostanie rozbu-
dowany o czterokondygnacyj-
ny budynek, w którym znajdą 
się m.in.: blok operacyjny z sied-
mioma salami operacyjnymi 
i centralna sterylizacja, a także 
oddziały angiologiczny, chirur-
gii naczyniowej i rehabilitacji 
kardiologicznej. Rozbudowane 
zostanie Centrum Endoskopii, 
a także zmodernizowany bę-
dzie Zakład Patologii. Projekt 
przewiduje także zakup sprzętu 
medycznego. Dodatkowo wy-
znaczone zostaną miejsca na 
konsylia lekarskie i prowadze-
nie działań z zakresu promowa-
nia idei wolontariatu. 

Obszarem, którym ma zostać 
objęty projektem, są powiaty 
obciążone występowaniem 
chorób cywilizacyjnych, jak 
wejherowski, lęborski i pucki. 
W porównaniu z innymi po-
wiatami na terenie wojewódz-
twa pomorskiego obszar ten 
charakteryzuje wysoki odsetek 
umieralności. Powiat wejhe-
rowski znajduje się w czołówce, 
jeśli chodzi o zachorowalność 
na nowotwory. Prace związane 
z rozbudową lecznicy rozpocz-
ną się we wrześniu 2019 roku, 
a zakończą trzy lata później. 
WA

To będzie skok cywilizacyjny
WEjhERoWo | nowy bloK operacyjny za blisKo 105 mln zŁ powsTanie w szpiTalu specjalisTycznym im. f. ceynowy. inwesTy-
cję szpiTale pomorsKie realizowaŁy będą przy wsparciu z unii europejsKiej i samorządu wojewódzTwa pomorsKieGo.

jolANTA SobIERAńSKA-
GRENDA, 
prezes Szpitali Pomorskich

- Ta nowoczesna infrastruktura, która 
powstanie w ciągu najbliższych kilku 
lat, będzie doskonałym uzupełniłem dla 

profesjonalnej kadry tego szpitala. Nowa infrastruktura 
wpłynie na wzrost efektywności funkcjonowania szpita-
la, skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na dane świad-
czenia specjalistyczne oraz pobytu chorego w szpitalu. 

ANDRZEj ZIElENIEWSKI, 
wiceprezes Szpitali Pomorskich

- Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja 
korzystnie wpłynie nie tylko na komfort 
pracy lekarzy, pielęgniarek i persone-
lu medycznego, ale przede wszystkim 
poprawi samopoczucie pacjentów oraz 

ich najbliższych podczas hospitalizacji. Z dumą można 
powiedzieć, że szpital w Wejherowie będzie dysponował 
blokami operacyjnymi na miarę XXI wieku.

PAWEŁ oRŁoWSKI, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego

- To będzie olbrzymia inwestycja, która 
od czasu wybudowania szpitala nie mia-
ła tutaj miejsca. Do tej pory dokonywa-

liśmy szeregu zakupów, ale na zdecydowanie mniejszą 
skalę. Teraz przed nami milowy skok, bardzo historycz-
ny, który przyczyni się do ogromnego rozwoju tego szpi-
tala i będzie miał znaczący wpływ na jego przyszłość. 
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Z początkiem wrze-
śnia urząd Gminy 
Wejherowo będzie 
miał swoją siedzibę 
przy ulicy Transpor-
towej 1 w Wejhero-
wie.

nowa siedziba

Jak zaznaczają urzędnicy, numery telefonów, adresy 
e-mailowe, numer NIP, numer konta bankowego oraz 
wszystkie inne dotychczasowe dane pozostają bez zmian. 
Przedstawiciele Urzędu Gminy Wejherowo przepraszają za 
ewentualne utrudnienia i zachęcają do korzystania ze strony 
internetowej www.ug.wejherowo.pl, na której publikowane 
są wszelkie aktualności i pojawiają się informacje odnośnie 
wprowadzanych zmian.

WA
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Obwodowa po nowemu
REDA | zaKończone zosTaŁy prace związane z przebudową druGieGo eTapu ulicy 
obwodowej. w ramach powyższeGo zadania odcineK od ul. ŁąKowej do ronda 
przy ulicy mŁyńsKiej wzboGaciŁ się o chodniK i ŚcieżKę rowerową.

- Dla redzkiej społeczno-
ści to bardzo ważna inwe-
stycja – zapewnia Krzysz-
tof Krzemiński, burmistrz 
Redy. - Z ulicy Obwodowej 
chętnie korzystają nie tylko 
kierowcy, ale i rowerzyści 
oraz piesi. Dzięki realizacji 
tego zdania udało się nie 
tylko zwiększyć ich bezpie-
czeństwo, ale też poprawić 
im komfort przemieszcza-
nia się.

Zadanie, które realizo-
wano na odcinku o łącz-
nej długości 870 metrów, 
prowadzone było przez 
blisko trzy miesiące. Nowy 
chodnik wykonany został 
z szarej kostki betonowej, 
a ścieżka z mieszanki asfal-
towo-betonowej. Inwesty-
cję władze Redy realizowały 
przy wsparciu finansowym 
samorządu powiatu wejhe-
rowskiego. 

- Na początku kadencji 
z każdą gminą podpisali-
śmy porozumienie o współ-
pracy, które konsekwentnie 
realizujemy - mówi Ga-
briela Lisius, starosta wej-

herowski. - Systematycznie 
spotykamy się, uzgadniamy 
działania i realizujemy ko-
lejne inwestycje związane 
z budową bądź przebudową 
dróg i chodników. 

Warto zaznaczyć, że budo-

wa ścieżki rowerowej i chod-
nika wzdłuż ulicy Obwodo-
wej w Redzie rozpoczęła się 
w ubiegłym roku i była reali-
zowana w dwóch etapach. 
Pierwszy odcinek kosztował 
400 tys. zł, a drugi blisko dwa 

raz więcej. W przyszłym roku 
inwestycja ma być kontynu-
owana na ostatnim z etapów, 
czyli fragmencie od ronda 
przy ul. Młyńskiej do skrzy-
żowania z ul. Gdańską. 

WA

W ramach zadania wyko-
nane zostanie boisko o na-
wierzchni poliuretanowej 
o powierzchni 819 metrów 
kwadratowych. Umowa 
obejmuje wykonanie boisk 
do dyscyplin sportowych 
wraz z dostawą wyposaże-
nia: boisko uniwersalne do 
piłki ręcznej, boisko do siat-

kówki, boisko treningowe do 
koszykówki.

Wykonawcą zadania jest 
F.H.U. AUTO-SPORT Ireneusz 
Konkel z siedzibą w Cieszynie 
7D, 83-334 Miechucino. War-
tość umowy brutto wynosi 
294 585,00 zł. Inwestycja ma 
powstać do końca listopada 
bieżącego roku. (Gb)

Umowa na budowę boisk
cEDRY WIElKIE | janusz GolińsKi - wójT Gminy ce-
dry wielKie podpisaŁ umowę na budowę boisKa 
wielofunKcyjneGo w miejscowoŚci wocŁawy.

fb.com/gwe24

Codziennie 
nowe informacje
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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

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB REKLAMA                                                            115/2017/DB

Towarzystwo Urbanistów 
Polskich we współpracy ze 
Związkiem Miast Polskich 
po raz jedenasty organizuje 
konkurs na najlepiej zago-
spodarowaną przestrzeń pu-
bliczną w Polsce. Podstawo-
wym celem ogólnopolskich 
zmagań jest kształtowanie 
nowoczesnego wizerunku 
kraju poprzez propagowanie 
najlepszych przedsięwzięć 
urbanistyczno–architekto-
nicznych.

O tytuł najlepszej przestrze-
ni publicznej w Polsce zabie-
ga m.in. teren sopockiego 

dworca. Wśród tegorocznych 
21. nominowanych znalazła 
się również gmina Luzino. Sa-
morząd doceniony został za 
rewitalizację centrum Luzina, 
która przeprowadzona zosta-
ła w 2015 roku. 

- To zaszczyt dla gminy, że 
znalazła się w gronie dwudzie-
stu najlepiej zagospodarowa-
nych przestrzeni publicznych 
w Polsce – zapewnia wójt 
Jarosław Wejer. - Nominacja 
jest dla nas potwierdzeniem, 
że to, co zrobiliśmy, było traf-
nym i dobrze zrealizowanym 
przedsięwzięciem.

Rewitalizacja centrum Lu-
zina przeprowadzona zosta-
ła przy unijnym wsparciu. 
W ramach zadania miejsco-
wość wzbogaciła się o staw 
i miejsce przeznaczone do 
rekreacji oraz wypoczynku. 
Powstały alejki, wzdłuż któ-
rych zamontowano elemen-
ty małej architektury, m.in. 
ławki i kosze na śmieci. 

- Powstało bardzo ładne 
miejsce, ale mamy jeszcze 
sporo przestrzeni do za-
gospodarowania – mówi 
Jarosław Wejer. - Chcemy, 
aby docelowo w tej części 

miejscowości znajdował 
się budynek urzędu gminy. 
W planach jest też budowa 
restauracji, która mogłaby 
stać się popularnym miej-
scem spotkań.

O nominowanie zagospo-
darowanego centrum Luzina 
wnioskował zarząd gdań-
skiego oddziału Towarzy-
stwa Urbanistów Polskich. 
Ceremonia wręczenia na-
gród odbędzie się w czasie 
październikowego Kongresu 
Związku Miast Polskich, któ-
ry odbędzie się w Krakowie. 
WA

Najlepiej zagospodarowana 
przestrzeń w kraju?
luZINo | zielone cenTrum luzina może zosTać najlepiej zaGospodarowaną 
przesTrzenią publiczną w polsce. 
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WójT GMINY WEjhERoWo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przy-
jaźni nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dział-
ka o nr ewid. 612/74 o pow. 0,0710 ha i nr 612/65 o pow. 
0,0013 ha zlokalizowanych w Bolszewie. Szczegółowe infor-
macje o nieruchomościach objętych wykazem można uzy-
skać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowi-
ska, tel. 58 677 97 07.

Realizacja przedsięwzię-
cia ma przyczynić się do 
poprawy bezpieczeństwa 
i zwiększenia przepustowo-
ści. W tym celu u zbiegu ulic 
Pomorskiej z Gdańską wybu-
dowane zostanie skrzyżowa-
nie o ruchu okrężnym. 

W ramach zabezpieczenia 
robót związanych z wykony-
waniem ronda wprowadzo-
no zmiany organizacji ruchu 
w dwóch etapach, z których 
pierwszy zakłada wyłączenie 
południowej części moder-

nizowanego skrzyżowania. 
W związku z zamknięciem 
wytyczony został objazd uli-
cami Gen. Henryka Dąbrow-
skiego i Pomorską. Więcej 
informacji na temat zmian 
w organizacji ruchu można 
odnaleźć na oficjalnej stro-
nie Urzędu Miasta Rumi. 

Warto zaznaczyć, że całko-
wity koszt inwestycji to 1,6 
mln zł, z czego połowa środ-
ków pochodzi z budżetu po-
wiatu wejherowskiego. 

WA

Zmiana organizacji ruchu
RuMIA | ruszyŁa przebudowa sKrzyżowa-
nia ulic pomorsKiej z GdańsKą.

Fo
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OGŁOSZENIE                                       194/2017/DB
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Do Rumi przyjechali nie 
tylko popularni w Polsce 
wokaliści, ale i gwiazdy świa-
towego formatu, jak  znana 
trenerka Ewa Chodakowska 
oraz gwiazda NBA Marcin 
Gortat. Setki widzów zgro-
madziły również seanse 
kina letniego pod chmurką 
w Parku Starowiejskim. 

GWIAZDY NA ScENIE
Lipcowe wydarzenia kul-

turalne i sportowe otwo-
rzył koncert Moniki Lew-
czuk oraz Kamila Bednarka. 
Uczestniczka piątej edycji 
programu „The Voice of Po-
land” zaprezentowała utwo-
ry ze swojego debiutanc-
kiego krążka „#1” wydanego 
w 2016 roku. Z kolei Kamil 
Bednarek, muzyk reggae 

Lipiec w Rumi był gorący
RuMIA | oGromnym suKcesem zaKończyŁ się cyKl imprez KulTuralno-sporTowych przyGoTowanych przez urząd miasTa. 

ARIEl SINIcKI, 
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi:

- W tym roku po raz pierwszy zorganizowa-
liśmy cykl imprez Lipiec w Rumi. Bardzo 
dziękujemy mieszkańcom za zaangażowa-
nie i znakomitą frekwencję na wszystkich 
imprezach. Widać, że formuła takich wyda-

rzeń bardzo dobrze się przyjęła. Już dzisiaj 
myślimy nad przyszłoroczną edycją i gwiazdami, które 
mogą przyjechać do naszego miasta

MIchAŁ PASIEcZNY, 
burmistrz Rumi:

- Lipiec w Rumi okazał się dużym suk-
cesem. Mieszkańcy tłumnie brali udział 
w przygotowanych przez Urząd Miasta 
wydarzeniach. O Rumi głośno było także 

w ogólnopolskich mediach. Dziękuję wszystkim za tak duże 
zainteresowanie. Do zobaczenia za rok!

oraz bohater trzeciej edycji 
„Mam talent”, popisał się przed 
publicznością nie tylko świet-
ną muzyką, lecz także swoją 
słynną sceniczną charyzmą.

W lipcu mieszkańcy Rumi 
oraz goście z pobliskich miast 
mogli również wziąć udział 
w treningu z najsłynniejszą in-
struktorką fitness w Polsce, au-
torką wielu programów trenin-
gowych, książek oraz płyt DVD 
– Ewą Chodakowską. Pocho-
dząca z Sanoka trenerka wraz 
ze swoim team’em zapropono-
wała uczestnikom całodzienny 
program treningowy połączo-
ny z prelekcją dietetyka. 

TŁuMY NA TRENINGAch
Gwiazda zawitała do Rumi 

w ramach cyklu treningów „Be 
Active Tour”. Ewa Chodakow-

ska odwiedziła m.in. Poznań, 
Toruń, Łódź, Lublin, Kraków 
czy Katowice. Do Rumi wraz 
z Ewą przyjechali m.in. tre-
ner personalny Piotr Karwat, 
trener Lefteris Kavoukis, pry-
watnie partner gwiazdy oraz 
Tomek Choiński. Prelekcję 
o diecie poprowadziła Marta 
Kielak. 

Kolejnym lipcowym wy-
darzeniem była dziesiąta, 
jubileuszowa edycja Marcin 
Gortat Camp. Gwiazda NBA, 
reprezentant Washington Wi-
zards, po raz trzeci odwiedził 
Rumię. Tym razem oprócz tra-
dycyjnego treningu dla dzieci 
i młodzieży, Marcin zaprosił 
do wspólnych ćwiczeń dzieci 
niepełnosprawne ruchowo. 
Pomagali mu w tym członko-
wie reprezentacji Polski w ko-
szykówce na wózkach. 

– Na każdym campie mieli-
śmy po dwóch czy trzech nie-
pełnosprawnych dzieciaków, 
którzy też chcieli poodbijać 
z nami piłkę – mówi Marcin 
Gortat. - Rodzice pytali nas 
czy jest szansa, aby stworzyć 
podobne wydarzenie na wóz-
kach. Dlatego wyszliśmy z taką 
inicjatywą. 

Podczas sobotniego tre-
ningu z gwiazdą NBA na par-

kiecie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi zo-
baczyć można było nie tylko 
samego Marcina, lecz także 
gwiazdy amerykańskiej ko-
szykówki. Wśród nich znaleźli 
się Otto Porter, Bo Outlaw, 
Daniel Ochefu i David Adkins. 
Niespodzianką była również 
obecność członkiń Drużyny 
Gwiazd Marcina Gortata – 
Agnieszki Włodarczyk i Kasi 
Kowalskiej. 

– Na tym campie pobiliśmy 
rekord. Prawie 160 dzieciaków 
na treningu i pełne trybuny, 
nie było gdzie usiąść. To dla 
nas niesamowite. To trzeci rok 
w Rumi i jesteśmy zaszczyceni 
taką frekwencją – dodaje Mar-
cin Gortat. 

Podobne treningi odbyły się 
także w Powidzu, Dąbrowie 
Górniczej i Łodzi. W tym ostat-
nim mieście zorganizowano 
także mecz Gortat Team vs 
Wojsko Polskie. W charytatyw-
nym spotkaniu zmierzyły się 
dwie drużyny – reprezentanci 
Wojska Polskiego oraz dru-
żyna z Marcinem Gortatem 
na czele. Podobnie jak w po-
przednich latach, tak i w tym 
roku, w przerwie meczu dzieci 
mogły wygrać wyjazd do USA 
na mecz ligi NBA. 

– Przeszliśmy długą drogę 
od roku 2008, kiedy to odbył 
się pierwszy, jednodniowy 
Camp w Łodzi, a nagrodami 
dla uczestników były… bana-
ny. Od tego czasu odwiedzili-
śmy dziesiątki miast w Polsce, 
trenowało u nas tysiące dzie-
ci, a nagrodami były: tablety, 
konsole, wyjazdy Finalistów 
Campów na mecze NBA – de-
klarowali organizatorzy. 

Warto zaznaczyć, że treningi 
z Marcinem Gortatem i Ewą 
Chodakowską relacjonowała 
stacja TVN. 

KINo W PlENERZE
Dużym zainteresowaniem 

cieszyło się też letnie kino 
plenerowe zorganizowane 
w Parku Starowiejskim, które 
każdorazowo zgromadziło 

kilkaset widzów. Pierwszym 
z prezentowanych filmów 
był francuski komediodra-
mat - „Nietykalni”. Film został 
okrzyknięty wydarzeniem kul-
turalnym roku 2011 we Fran-
cji. Dodatkowo nominowany 
został do prestiżowej nagrody 
César 2012 w ośmiu katego-
riach, w tym dla najlepszego 
filmu, reżysera i aktora. 

Francuskie kino pozostało 
z mieszkańcami Rumi także 
podczas seansów 28 i 29 lip-
ca. Przy scenie Letniej MDK 
można było obejrzeć kome-
die „Faceci od kuchni” oraz „Za 
jakie grzechy, dobry Boże”. 
Wszystkim widzom organiza-
torzy każdorazowo zapewnili 
wygodne leżaki, darmowy 
popcorn, koce i… dobrą po-
godę.
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

W 2017 roku pomorska po-
licja planuje przyjąć w swoje 
szeregi jeszcze 232 nowych 
funkcjonariuszy. Przyjęcia 
zaplanowane są na sierpień, 
listopad i grudzień. Oferta 
pracy skierowana jest do lu-
dzi młodych, tj. absolwentów 
szkół średnich i osób z wy-
kształceniem wyższym. W mo-
mencie złożenia dokumentów 
aplikacyjnych rozpoczyna się 
postępowanie kwalifikacyjne. 
Na stronie internetowej Ko-
mendy Głównej Policji oraz 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Gdańsku umieszczona 
została informacja dotycząca 
punktowania poszczególnych 
etapów rekrutacji.

DoDATKoWE PuNKTY
Pamiętać należy, że prefe-

rowani są kandydaci, którzy 
mają m.in. tytuł ratownika 
albo ratownika medycznego. 
Dodatkowe punkty w rekru-
tacji otrzymają również osoby 
z uprawnieniami instruktora 
sportów walki, strzelectwa, 
ratownictwa wodnego, nur-
kowania czy sportów motoro-
wodnych. Mile widziane jest 
także prawo jazdy kategorii 
„A” i „C” oraz znajomość języ-
ków obcych.

Po przyjęciu do służby nowo 
przyjęty funkcjonariusz od-
bywa blisko półroczne szko-
lenie zawodowe. Następnie 
w ramach adaptacji zawodo-
wej następuje oddelegowanie 

do pełnienia służby w Oddzia-
le Prewencji. Czas delego-
wania wynosi 49 dni. Celem 
adaptacji zawodowej jest 
podniesienie praktycznych 
umiejętności służbowych na-
bytych podczas podstawowe-
go szkolenia zawodowego. Po 
tym czasie policjantka lub po-
licjant trafia do jednostki ma-
cierzystej, gdzie będzie pełnił 
codzienna służbę.

KoMPlET DoKuMENTóW
Szczegółowe informacje 

dotyczące zasad rekrutacji 
można znaleźć na stronie 
internetowej pomorskiej po-
licji lub pod numerami tele-
fonów: (58) 32-15-500, (58) 
32-15-161, (58) 32-15-556, 
(58) 32-15-159 i (58) 32-15-
273. Można dzwonić, a także 
rozwiewać swoje wątpliwości 
osobiście w Zespole ds. Do-
boru Wydziału Kadr i Szkole-
nia Komendy Wojewódzkiej 
Policji, który mieści się przy ul. 
Okopowej 15 w Gdańsku. 

Zaznaczamy, że osoby zain-
teresowane pełnieniem służ-
by w policji powinny osobiście 
złożyć komplet dokumentów 
w Zespole ds. Doboru i Rezer-
wy Kadrowej Wydziału Kadr 
i Szkolenia Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku 
po uprzednim zarejestrowa-
niu się drogą mailową, gdzie 
zostanie wyznaczony termin 
stawienia się w wybranej jed-
nostce. WA

Zostań policjantem! Trwa nabór
REGIoN | chcesz pomaGać innym? szuKasz cieKawej i sTaŁej pracy? jeŚli TaK, To sKorzysTaj z oferTy pomorsKiej policji. aby zo-
sTać policjanTem, Trzeba przejŚć przez KilKa eTapów reKruTacji. obecnie Trwa nabór KandydaTów na funKcjonariuszy policji.

PolIcjANTEM MoŻE ZoSTAć oSobA, KTóRA: 
posiada polskie obywatelstwo, •	
posiada nieposzlakowaną opinię, •	
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, •	
korzysta z pełni praw publicznych, •	
posiada co najmniej średnie wykształcenie, •	
posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,   •	
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych   •	
w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

ETAPY PoSTęPoWANIA 
KWAlIfIKAcYjNEGo:

złożenie dokumentów,•	
sprawdzenie dokumentów,•	
komisja lekarska,•	
test wiedzy,•	
test sprawności fizycznej,•	
test psychologiczny,•	
rozmowa kwalifikacyjna.•	
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Impreza zorganizowana 
została na terenie Parku 
Miejskiego w Wejherowie. 
Wydarzenie rozpoczęło 
się już przed godziną 17. 
Z szeregu atrakcji mieli 
okazję korzystać między 
innymi najmłodsi uczest-
nicy zabawy, dla których 
organizatorzy przygoto-
wali dmuchane zjeżdżal-
nie i trampoliny oraz sto-
iska do malowania twarzy. 
Interesujący i budzący 
ogólny podziw pokaz 
crossfitu oraz strongman 
zaprezentowali siłacze 
z Wejherowskiego Klubu 
Kulturystycznego i Spor-
tów Siłowych „Apollo”. Ko-
lejnym punktem niedziel-
nej imprezy był występ 
kabaretu DNO, któremu 
skutecznie udało się roz-
bawić wejherowską pu-
bliczność. 
Na scenie pojawiła się 
również gdyńska grupa 
„Mitra”. Ten siedmioosobo-
wy zespół zaprezentował 
w Wejherowie kilkanaście 
swoich własnych, ener-
gicznych utworów. Pu-
bliczność doskonale bawi-

ła także podczas coverów 
polskich formacji.
Główna gwiazda imprezy 
- zespół Afromental - wy-
stąpiła na finał Festynu 
Letniego. Przybyli do Par-
ku Miejskiego mieli okazję 
wysłuchania największych 
przebojów popularnej 
grupy. Sporo utworów, 
które rozbrzmiały ze sce-
ny, pochodziło również 
z najnowszego krążka 
muzyków. Niedzielny kon-
cert na długo zapadł w pa-
mięci wielu mieszkańców. 
Było głośno, energicznie, 
a przede wszystkim z przy-
tupem. 
Warto zaznaczyć, że w or-
ganizację Festynu Letnie-
go włączyło się również 
Radio Norda FM, które 
świętowało swoje drugie 
urodziny w eterze. Re-
dakcja w Parku Miejskim 
zaprezentowała studio 
terenowe i rozstrzygnę-
ła konkurs „Pokaż, gdzie 
słuchasz Nordy!”. Nadto 
zorganizowała okoliczno-
ściowe konkursy i atrakcje 
dodatkowe.

(Gb)

Festyn Letni pełen atrakcji
WEjhERoWo | KoncerTy muzyczne, zabawy dla dzieci i przeŚmiewcze sKecze – To GŁówne aTraKcje TeGoroczneGo fesTynu leTnieGo.
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Aplikacja, która ma przy-
czyniać się do poprawy 
bezpieczeństwa, cieszy 
się sporym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców 
powiatu wejherowskiego. 
W ostatnim czasie posze-
rzona została funkcjonal-
ność  działającej od ubie-
głego roku Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Teraz zgłaszający mają 
możliwość dodawania 
zdjęć i krótkich opisów. 
Zmiany można zauważyć 
także, korzystając z aplika-
cji poprzez telefon komór-
kowy. 

WERYfIKAcjA 
ZGŁoSZEń

Jeżeli chodzi o możliwość 
dodawania krótkich opi-
sów, to powyższa opcja 
ma ułatwić funkcjonariu-
szom weryfikację zgło-
szeń. Komentarz powinien 
przydać się między innymi 
w sytuacjach, gdy miesz-
kańcy zgłaszają nieprawi-
dłową organizację ruchu 
drogowego. 

- Obecnie bez wskazania 
konkretnego problemu 
policjantom często trudno 
dociec, czy skarga dotyczy 
zbyt krótkiego czasu zie-
lonego światła na przej-
ściu dla pieszych, niepra-
widłowego oznakowania 
na drodze czy też innej 
kwestii – wyjaśnia asp. 
sztab. Anetta Potrykus, 

oficer prasowy KPP w Wej-
herowie. - Podobnie jest 
ze zgłaszaniem niewłaści-
wej infrastruktury. Tutaj 
także cenne będą krótkie 
opisy. Tego typu proble-
my mogą też ilustrować 
zdjęcia, które po modyfi-
kacjach będzie można do-
łączać do internetowego 
zgłoszenia.

PRZEKRAcZANIE
PRęDKoścI

Większość zgłoszeń 
z powiatu wejherowskie-
go związana jest z cztere-
ma kategoriami, tj. prze-
kraczania prędkości przez 
kierowców – 1087 zgło-
szeń od początku funkcjo-
nowania Mapy, spożywa-
nia alkoholu w miejscach 
niedozwolonych - 444, 
nieprawidłowego parko-
wania -375 i niewłaściwej 
infrastruktury drogowej 
198. Najwięcej potwier-
dzonych zgłoszeń doty-
czyło przekraczania pręd-
kości. Warto zaznaczyć, 
że mieszkańcy zgłaszali 
również akty wandali-
zmu, dzikie wysypiska 
śmieci, nielegalne rajdy 
samochodowe, przypad-
ki kłusownictwa czy wy-
palania traw. Niektóre ze 
zgłoszeń tyczyły się także 
miejsc przebywania osób 
bezdomnych, aktywności 
osób żebrzących, a także 
np. znęcania się nad zwie-

Widzisz zagrożenie? Dodaj zdjęcie!
REGIoN | możliwoŚć dodawania zdjęć i KróTKich opisów sTanowią nowe funKcje Krajowej mapy zaGrożeń bezpieczeńsTwa.

rzętami. 
- Część zgłoszeń okazywa-

ło się „żartami” osób testu-
jących działanie Mapy, gdyż 
zgłoszono np. dzikie ką-
pielisko w centrum miasta 
albo przekraczanie prędko-
ści w miejscu, gdzie nie ma 
drogi – informuje asp. sztab. 
Anetta Potrykus. - Obecnie 
tego typu zgłoszenia są już 
marginalne. 

KoRZYSTAć 
Z APlIKAcjI

Kto może zgłaszać niebez-
pieczeństwa w ramach Kra-
jowej Mapy Zagrożeń Bez-
pieczeństwa? Każdy, kto ma 
dostęp do Internetu może 
anonimowo reagować na 
przypadki łamania prawa 
i dzielić się swoimi spostrze-
żeniami z policją. Wystarczy 
skorzystać z aplikacji i wska-

zać miejsce, gdzie i jakiego 
rodzaju niebezpieczeństwo 
występuje.

Policja przypomina jedno-
cześnie, że Krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa nie 
służy do zgłaszania potrzeby 
pilnej interwencji funkcjo-
nariuszy. W tego typu przy-
padkach należy korzystać 
z numerów alarmowych 112 
bądź 997. WA

Sprawdź
mapę
zagrożeń
na:

Start gry miejskiej od-
będzie się w niedzielę 8 
sierpnia o godzinie 13 
w Parku Miejskim. Po-
dobnie jak w przypadku 
innych gier miejskich, jej 
uczestnicy będą podążać 
za  wskazówkami i punkta-
mi oznaczonymi na mapie 
i rozwiązywać różnorakie 
zadania. Efektem rywaliza-
cji bedzie zdobycie wiedzy 
na  współczesnej historii 
miejscowości i...poznanie 
swoich sąsiadów.
- W Redzie mieszka 23 848 
mieszkańców. 50 z nich, 
zupełnie takich jak Ty, po-
zwoliło nam się sfotogra-
fować. Niektórych z nich 
podobizny będą zdobić 
miejskie słupy już 6 sierp-
nia 2017. Przed Wami naj-
większy otwarty wernisaż 
w Redzie - podkreślają or-
ganizatorzy gry miejskiej.
W ramach gry miejskiej 
rywalizować będą grupy 

od 2 do 4 osób, uczestnicy 
otrzymają na starcie pierw-
sze wskazówki i mapy z za-
daniem dodatkowym. Finał 
Gry Miejskiej przewidzia-
ny jest na godzinę 16:00 
w Parku Miejskim (podsu-
mowanie na scenie w am-
fiteatrze). 
W parku odbędą się także 
warsztaty kreatywnego 
szycia. Zaplanowano two-
rzenie kosmetyczek i etui 
a dla najmłodszych pojawi 
się  stoisko z grami i kolo-
rowymi kreatywnościami. 
Ta część wydarzenia orga-
nizowana jest przez Funda-
cję PIK.

Udział w grze miejskiej 
jest bezpłatny i stanowi 
część projektu „50 twarzy 
Redy”, który został dofi-
nansowany ze środków 
Muzeum Historii Polski 
w programie „Patriotyzm 
Jutra”. 

(bG)

Nietuzinkowa gra miejska
REDA | To będzie nieTypowa i widowisKowa edycja Gry miejsKiej, KTóra pozwoli bliżej poznać 
mieszKańców redy. w najbliższą niedzielę 8 sierpnia rozpocznie się „ciTy fesT Gra miejsKa”.

 „Trzecią mi-
łość zaplata 
się jeszcze 
mocniej” - to 
motto Wejhe-
rowskiego 
Konkursu 
literackiego 
„Powiew 
Weny”.

„poWieW WeNy” 
po raz 12.

Konkurs, który organizuje Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie, ma charakter otwarty i skierowany jest 
do autorów z woj. pomorskiego. Obowiązują dwie grupy 
wiekowe: „A” - od 16 do 19 lat oraz „B” - powyżej 20 lat. 
W drugiej z grup przewidziane są dwie kategorie: proza 
i poezja, a w pierwszej tylko jedna (można przesłać 
prozę i poezję).

Każda osoba może nadesłać na konkurs tylko jedną pra-
cę. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17 
listopada. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród 
oraz wyróżnień w każdej z grup wiekowych. Więcej infor-
macji na temat Wejherowskiego Konkursu Literackiego 
„Powiew Weny” można odnaleźć na stronie internetowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkow-
skiego w Wejherowie. WA
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obWIESZcZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,  art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2015r. poz. 2031 z późn. zm.)   oraz  art. 10, 49 i art. 61 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. 
U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że  po korekcie wniosku Prezydenta Miasta Wejhe-
rowa z dnia 28.07.2017r., ponownie wszczyna się postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 
„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z ulicą chopina w Wejherowie”

inwestycja będzie realizowana na terenie wymienionych niżej nieruchomości grunto-
wych:
 
1. w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg gminnych:
- w obr. 9  na działkach nr ewid. 25/1, 25/3 (z podziału działki nr 25/2), 26/38 (z podziału 
działki nr 26/23), 26/22, 26/19, 26/40 (z podziału działki nr 26/25), 26/41 (z podziału dział-
ki nr 26/25), 26/24, 26/45 (z podziału działki nr 26/28), 26/43 (z podziału działki nr 26/29), 
269/2 (z podziału działki nr 269), 228 (z podziału działki nr 228/5), 227/15 (z podziału 
działki nr 227/11), 27/12 (z podziału działki nr 27/5), 28/2 (z podziału działki nr 28), 2/4

2. w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg innych kategorii (dro-
gi powiatowej):
- w obr. 9 na działkach nr ewid. 151/3, 26/46 (z podziału działki nr 26/28, 26/44 (z podzia-
łu działki nr 26/29), 26/47     (z podziału działki nr 26/21), 269/1 (z podziału działki nr 269), 
228/18 (z podziału działki nr 228/5), 27/14 (z podziału działki nr 27/11), 27/13 (z podzia-
łu działki nr 27/5), 28/1 (z podziału działki nr 28), 228/16 ( z podziału działki nr 228/14), 
27/10,
- w obr. 8 na działkach nr  ewid. 160/1 (z podziału działki nr 160), 156/39 (z podziału dział-
ki nr 156/24)

3. objętych obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
- w obr. 9 na działkach nr 25/4 (z podziału działki nr 25/2), 228/17 (z podziału działki 
228/14), 26/48 (z podziału działki nr 26/21), 26/39 (z podziału działki nr 26/23)
- w obr. 8 na działce nr 156/40 (z podziału działki 156/24) 

na terenie Gminy Miasta Wejherowa  

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy admini-
stracji rządowej  i samorządowej  oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów 
objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag  lub zastrzeżeń dotyczą-
cych przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej po-
stępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krótszym  niż 7 dni od daty dokona-
nia się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim 
Wydział Architektury  i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju  212,   
w godzinach 8-15  (tel. 58-572-94-47).   
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadomienie stron postę-
powania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

oGŁoSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 9 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), oraz art.21 ust.2  pkt 2 
i 7, art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w rejonie ul. Działkowców

w dniach od 11.08.2017r. do 11.09.2017r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzi-
nach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje 
o w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie przepro-
wadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w sali nr 
203 tut. Urzędu w dniu 05.09.2017r. o godzinie 15:30.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
25.09.2017r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Apel do mieszkańców wy-
stosowany został w związku 
z kończącymi się kolejnymi 
inwestycjami kanalizacyjny-
mi, które prowadzone są na 
terenie gminy Wejherowo. 
Obowiązek przyłączenia nie-
ruchomości wynika z Ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Podlega 
on egzekucji w trybie admi-
nistracyjnym.
W celu podłączenia w pierw-
szej kolejności należy złożyć 
w PEWIK Gdynia zlecenie wy-
dania warunków technicz-
nych przyłączenia wraz z za-
łącznikami, tj. aktualną mapą 

sytuacyjno-wysokościową 
do celów informacyjnych, 
a także odpis lub wyciąg 
z dokumentu potwierdzają-
cego prawo wnioskodawcy 
do dysponowania nierucho-
mością na cele budowlane 
lub stosowne oświadczenie.
Dalszy tok działania ustali 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w warun-
kach technicznych. 
Wszelkie sprawy związane 
z przyłączeniem należy za-
łatwiać w Biurze Obsługi 
Klienta PEWIK Gdynia, które 
mieści się przy ul. Witomiń-
skiej 27.

Równocześnie urzędnicy 
przypominają, że o dofi-
nansowanie na podłączenie 
nieruchomości do sieci ka-
nalizacji sanitarnej można 
ubiegać się po wykonaniu 
podłączenia, składając wnio-
sek w Urzędzie Gminy w ter-
minie nie późniejszym niż 
sześć miesięcy od oddania 
sieci kanalizacji sanitarnej do 
użytkowania. Terminy ubie-
gania się o dofinansowanie 
dla poszczególnych obsza-
rów podawane są w formie 
komunikatów Urzędu Gminy 
Wejherowo. 

WA

Przyłącz się 
do sieci!
GM. WEjhERoWo | Gminni urzędnicy przypominają o KoniecznoŚci 
przyŁączania nieruchomoŚci do isTniejącej sieci. 

OGŁOSZENIE                                      197/2017/DB

OGŁOSZENIE                                      196/2017/DB

Prace budowlane wchodzą 
w kolejną fazę inwestycji. Od 
najbliższego poniedziałku 
wyłączona zostanie część ul. 
Dworcowej, ul. Kwiatowa (do 
skrzyżowania z ul. Zachod-
nią) oraz Plac Piłsudskiego. 
W związku z tym zostanie 
zmieniona tymczasowa or-
ganizacja ruchu. Zmiana po-
legała będzie na całkowitym 
zamknięciu przejazdu przez 
Plac Piłsudskiego (przed 

dworcem PKP) wraz z wyłą-
czeniem dla ruchu dojazdów 
od strony ul. Dworcowej 
i Kwiatowej. 
W dalszym ciągu wyłączona 
z przejazdu będzie ul. 10 Lu-
tego, od CH „Nasze” do Pl. Pił-
sudskiego. Warto zaznaczyć, 
że dworzec PKS znajduje się 
w dotychczasowym miejscu, 
a przystanki MZK według in-
formacji na stronie Miejskie-
go Zakładu Komunikacji.

W związku z prowadzonymi 
pracami urzędnicy i drogo-
wcy proszą o zachowanie 
szczególnej ostrożności 
w miejscu prowadzonych 
robót. - Dołożymy wszelkich 
starań, aby zminimalizować 
utrudnienia podczas prowa-
dzenia prac budowlanych 
w tym rejonie, jednak są one 
nieuniknione – zapewniają 
przedstawiciele ratusza.

WA

Kolejny etap prac
WEjhERoWo | posTępują roboTy związane z budową węzŁa KwiaTowa.
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Wydarzenia, które zapla-
nowane zostały na pierwszą 
połowę sierpnia, organizo-
wane są zarówno z myślą 
o mieszkańcach, jak i tury-
stach. Letnia oferta Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury 
jest bardzo różnorodna, aby 
zadowolić gusta nawet naj-
bardziej wymagających od-
biorców. 

Już w najbliższą niedzielę, 
6 sierpnia, w Parku Miejskim 
pojawi się Miasteczko Zabaw 
Niezwykłych, które funkcjo-
nowało będzie w ramach 
projektu „Magiczny świat 
Książek Astrid”. Pamięta-
cie przygody Pippi i Dzieci 
z Bullerbyn? W wyjątkowym 
miasteczku będzie można 
bawić się jak oni, czyli brać 
udział m.in. w poszukiwaniu 
skarbów czy chodzeniu po 
linie. Organizatorzy impre-
zy zachęcają również do 
przebierania się w kostiumy 
z książek Astrid. Zaznacza-
my, że w przypadku deszczu 
animacje odbywać się będą 
w Filharmonii Kaszubskiej.

Tego samego dnia o godz. 
17 na Małej Scenie Parku 
Miejskiego zaprezentuje się 
Teatr Lalki „Tęcza” z Słupska. 
Aktorzy przygotowali wy-
jątkowy, interaktywny spek-
takl pt. „Przygody Kubusia”. 
Najmłodsi będą mieli okazję 

wpłynąć na losy głównego 
bohatera i razem z nim po-
znać wyjątkowe postacie, 
które uczą i bawią. Zarówno 
Miasteczko Zabaw Niezwy-
kłych, jak i spektakl Teatru 
Lalki „Tęcza” całym rodzi-
nom gwarantują udane po-
południe.  

W drugą niedzielę sierp-
nia w Wejherowie zrobi się 
wyjątkowo głośno. To za 
sprawą zespołu Foliba, któ-
ry chętnych na Placu Jakuba 
Wejhera uczył będzie pod-
stawowych uderzeń i tech-
nik gry na dundun i djembe. 
Warsztaty, na które można 
zapisywać się pod adresem 
wck@wck.org.pl, wystartu-
ją o godz. 13. W przypadku 
deszczu zajęcia prowadzo-
ne będą w sali konferencyj-
nej Filharmonii Kaszubskiej. 
Zespół Foliba zaprezentuje 
się też na scenie. Koncert 
nietypowej grupy, który 
zaplanowany został na 13 
sierpnia, odbędzie się w Par-
ku Miejskim.

Warto też wziąć udział 
w Potańcówce Przedmiej-
skiej, która zaplanowana zo-
stała na wtorek 15 sierpnia. 
Do wspólnej zabawy z tań-
cem zachęca Warszawski Te-
atr „Pijana Sypialnia”. Chętni 
będą mieli okazję poznania 
podstawowych kroków po-

Oj, będzie się działo!
WEjhERoWo | nudzisz się? nie masz pomysŁu na waKacje? Koniecznie sKorzysTaj z bezpŁaTnej oferTy  cenTrum KulTury. 

lki, walczyka, sztajera czy 
fokstrota. Zainteresowani 
udziałem w nietypowych za-
jęciach nie muszą mieć żad-
nego doświadczenia. Wy-

starczy wygodne obuwie. 
Udział w powyższych wy-

darzeniach jest bezpłatny. 
Koncerty i Miasteczko Za-
baw Niezwykłych odbędą się 

w Parku Miejskim. Na Placu 
Jakuba Wejhera prowadzone 
będą warsztaty bębniarskie 
z Folibą i Potańcówka Przed-
miejska. Wszystkie informa-

cje na temat poszczególnych 
wydarzeń można odnaleźć 
w Wejherowskim Centrum 
Kultury. 

WA

W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie odbyły 
się warsztaty pn. „Hej, Sobót-
ka, Sobótka…”. Wzięło w nich 
udział dwadzieścia osób – na-
uczycieli, pracowników insty-
tucji kultury, dziennikarzy i mi-
łośników kultury kaszubskiej. 

Instruktorami byli: Weronika 
Korthals-Tartas – piosenkar-
ka, kompozytorka i dyrygent, 
Jaromir Szroeder z Muzeum 
Zachodniok aszubsk iego 
w Bytowie – znawca teatru 
obrzędowego, Tadeusz Ma-
kowski – gawędziarz i wy-
twórca instrumentów obrzę-
dowych, któremu towarzyszył 
Kazimierz Gruenholz, a także 
Ewelina Karczewska i Piotr 
Zatoń – filmowcy, autorzy do-
kumentów na temat Kaszub. 
Nad sprawnym przebiegiem 
warsztatów czuwali pracow-
nicy Muzeum – Anna Kąkol, 
Joanna Cichocka, Iwona Sten-
ka oraz koordynator projektu, 
Roman Drzeżdżon.  

W trakcie zajęć praktycznych 

uczestnicy uczyli się pieśni 
sobótkowych. Na podstawie 
tekstu „Sobótka” Pawła Szefki 
stworzyli oryginalny scena-
riusz widowiska. Dodatkowo 
grali na instrumentach ob-
rzędowych, m.in. diabelskich 
skrzypcach, burczybasie 
i bazunie, a także zapoznali się 
z pracą na planie filmowym. 

Warsztaty były pierwszym 
etapem programu pn. „Hej, 
Sobótka, Sobótka…”. We wrze-
śniu nagrany zostanie film in-
struktażowy przeznaczony dla 
nauczycieli i animatorów kul-
tury, a w październiku wyda-
na ma być praca Pawła Szefki 
w nowym opracowaniu i z ko-
mentarzami na temat sobótki 
na Kaszubach. Przedsięwzię-
cie realizowane jest dzięki do-
finansowaniu z Narodowego 
Centrum Kultury, samorządu 
powiatu wejherowskiego oraz 
środków własnych Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie.

WA

Wyjątkowe warsztaty sobótkowe
WEjhERoWo | sobóTKa w lipcu? czemu nie! żeby się do Tej przyszŁorocznej dobrze przy-
GoTować, należy zacząć dużo wczeŚniej. 
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Przegląd naszych
tygodników

Express Powiatu Starogardzkiego

Express Powiatu Lęborskiego

Express Powiatu Puckiego

Express Powiatu Kartuskiego

WSzyStKo PrzEczytaSz na:

budżet dla miesZKańców 

droga otwarta, 
wiecha na dachu

Zmiany w programie 500+

wielKie grillowanie
To będzie wyjątkowo gorące 
i widowiskowe popołudnie. 
W sobotę 5 sierpnia w czarnej 
wodzie odbędzie się siódma 
edycja mistrzostw w grillowa-
niu na Kociewiu.

Łeba planuje wprowadzenie 
budżetu obywatelskiego 
w 2017 roku. Mieszkańcy 
otrzymają do dyspozycji 
część pieniędzy stanowiących 
budżet miasta. 

Kto  chce  nadal  pobierać  od 
państwa  500  zł  na  dziecko, 
musi  złożyć  nowy  wniosek 
o   pieniądze   wypłacane   
w ramach  programu  „Rodzina 
500 plus”.

- To najbardziej zaawansowana 
budowa węzła integracyjnego 
w województwie pomorskim 
– powiedział podczas otwarcia 
ul. Kolejowej Mieczysław Struk, 
marszałek pomorski.

Na trzydniową rozgrywkę 
przybyło blisko stu golfi-
stów z dwudziestu krajów. 
Nie do pokonania okazał 
się Niemiec Nicolai von 
Dellingshausen - w finale 
Dellingshausen wykonał 
jedynie 63 uderzenia, po-
prawiając „o dwa oczka” re-
kord pola Sierra Golf Club 
o normie 72 „strzałów”. Dru-
gie miejsce zajął Szkot Chris 
Robb, a trzecie Pedro Figu-
eiredo z Portugalii.

- Grało się super. Sierra 
to świetnie zaprojektowa-
ne, zadbane i wymagające 
pole - mówił 24-latek z Dus-
seldorfu, który zgarnął pu-
char, czek na pięć tysięcy 
euro i przepustkę do Chal-
lange Tour. - Wygrana daje 
mi prawo startu w wyższej 
lidze, więc jestem o krok od 
spełniania marzeń, ale ry-
walizacja w tym sporcie jest 
wielka i ciężko się przebić 
na światowy top.

Biało-czerwone barwy re-
prezentowało siedemnastu 
graczy, na czele z najwyżej 
notowanym w historii kra-
jowego golfa - Adrianem 
Meronkiem. Ale najlepiej 
z Polaków, którzy awanso-
wali do rundy finałowej, 
spisał się Mateusz Gradec-
ki, który zajął piętnaste 
miejsce. Adrian Meronk był 
dwudziesty drugi. 

- Pierwszego dnia pękły 
mi pęcherze na zmęczo-
nej trzymaniem kija dłoni 
- mówił Gradecki. - Bolało 
tak bardzo, że byłem bliski 
rezygnacji. Jednak z opla-
strowaną ręką zagrałem nie 
najgorzej, ale sto procent 
możliwości chcę pokazać 
w kolejnych turniejach - mi-
strzostwach Holandii, które 
odbędą się w Eindhoven 
i sierpniowym czempiona-
cie kraju, który rozegrany 
zostanie w Postołowie.

Podsumowując trzydnio-
we wydarzenie Simon 
Bowler, dyrektor turnieju 
z ramienia Pro Golf Tour, 
podkreślił dobrą współpra-
cę ze Sierra Golf Club i wy-
raził nadzieję, na kontynu-
owanie organizacji Polish 
Open właśnie w tym miej-
scu. Jak zaznaczył prezes 
zarządu Sierra Golf Resort, 
to był zaszczyt gościć za-
wodowców z całej Europy, 
ale obiekt ma ambicję na 
bycie gospodarzem kolej-
nych międzynarodowych 
turniejów, a nawet areną 
najważniejszych sporto-

Mateusz Gradecki 
najlepszym Polakiem
Golf | maTeusz GradecKi oKazaŁ się najlepszym polaKiem profesjonalneGo Tur-
nieju GolfoweGo, KTóry rozeGrany zosTaŁ w pęTKowicach. 

wych zmagań.
- Nie spoczywamy na lau-

rach. Chcemy być miejscem 
coraz bardziej rozpozna-
walnym na mapie Europy, 
przyczyniając się również do 
promocji Wejherowa i całe-
go naszego regionu wśród 
graczy ze świata - podkreślił 
Sebastian Magrian. - Oddana 

w tym roku baza hotelowa na 
120 osób i 9-dołkowa akade-
mia to kolejne aspekty nasze-
go kompleksu, dzięki którym 
coraz łatwiej nam organizo-
wać wielkie turnieje.

Dodał, że otwarta w 2002 
roku Sierra to już nie tylko 
sportowe pole golfowe, ale 
też miejsce do rodzinnego, 

weekendowego wypoczynku 
w nowopowstałych aparta-
mentach i nauki gry w golfa.

Sierra Polish Open było sie-
demnastym turniejem tego-
rocznego cyklu Pro Golf Tour, 
czyli europejskiej trzeciej ligi. 
Jej finał odbędzie się w paź-
dzierniku, w niemieckim Salz-
kotten. WA
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM murowany garaż z kana-
łem przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 
405, Wejherowo

SPRZEDAM działkę ogrodniczą, 480 
m, altana prąd, woda, Wejherowo, 24 
tys, tel. 507 254 040

SPRZEDAM działkę budowlaną, Kę-
błowo Nowowiejskie, 4 km od Lębor-
ka, 1033 m2, cena 39.000 zł, tel. 602 
306 210

SPRZEDAM 2 mieszkania / 1 i 2 pię-
tro w Redzie w kamienicy i działkę 
budowlaną, 1215 m2, tel. 602 306 
210

SPRZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

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

SPRZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

jESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

STARSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KuPIę mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPRZEDAM motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. B, 
gwarancja producenta, tel. 518 361 
659

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 5

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRuDNIę brukarzy, Wejherowo, 
tel. 602 447 203

USŁUGI

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

SZKoDY komunikacyjne, majątkowe, 
likwidacja, wyceny, kosztorysy, opinie, 
tel. 601 631 835

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

PRofESjoNAlNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

KoTŁoWNIE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SZuKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

RÓŻNE

SPRZEDAM odkurzacz przeciwaler-
giczny do prania dywanów i tapice-
rek, 850 zł, Sierakowice, tel. 796 400 
131

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

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

WóZEK toaletowy inwalidzki, scho-
dolaz, podnośnik, sprzedam, tel.693 
862 961

bEcZKI plast. na działkę do wody, 
czyste stan bd., tel. 511 841 826

SPRZEDAM 2 rowery składaki Jubi-
lat, duże koła, mało używane, tel. 695 
230 080

SPRZEDAM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

ZŁoTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, Wejherowa, tel. 693 737 381

KEYboARD profesjonalny BONTEM-
PI PM 683 HI Generation, Midi, Ste-
reo, Słuchawki, Perkusja, Metronom, 
30 utworów demo, 128 Sounds, 100 
Style. Cena 180 zł. Tel. 783 581 948

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22
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Piotr Ruszewski 
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Rafał Laskowski
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WYKAZ KATEGoRII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
KOMPUTERY:

EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
TELEFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

fb.com/gwe24

Codziennie 
nowe informacje

510 894 627

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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Najbardziej międzynaro-
dowa impreza triathlono-
wa w historii Polski – tak 
Enea Ironman 70.3 Gdynia 
by Herbalife reklamują or-
ganizatorzy. W triathlonie 
weźmie udział blisko 4 ty-
siące zawodników, a wśród 
nich będzie aż ponad 400 
obcokrajowców z całego 
świata. Szczególnie licz-
nie reprezentowane będą 
Niemcy (79 zawodników), 
czy Wielka Brytania (48 za-
wodników), ale będą też 
goście ze znacznie bardziej 
odległych krajów, jak np. 
Japonia, Australia, Nowa 
Zelandia, czy Kambodża.

Sztandarowym dystan-
sem, jaki pokonają zawod-
nicy, jest 70,3 mili, czyli 
tzw. 1/2 Ironmana. Uczest-
nicy triathlonu będą mieli 
1,9 km do przepłynięcia, 
90 km do przejechania na 
rowerze, oraz 21,1 km do 
przebiegnięcia. Sumuje się 
to do 113 km, co w przeli-
czeniu daje właśnie tytuło-
we 70,3 mili. Start w Gdyni 
jest dla triathlonistów co 
roku wyjątkowo ważnym 
punktem w ich terminarzu.

Wielkie emocje... i utrudnienia
IRoNMAN 2017 | już w najbliższą niedzielę odbędzie się TriaThlon, KTóreGo Trasa poprowadzona zosTaŁa TaKże przez po-
wiaT wejherowsKi. będą wielKie sporTowe emocje, ale nie zabraKnie Też uTrudnień na droGach.

od godz. 8:00 do godz. 13:00 ul. chylońska w koleczkowie   •	
(od granicy z Gdynią do drogi wojewódzkiej nr 218);

od godz. 8:30 do godz. 11:30 droga wojewódzka nr 218   •	
(od ul. chylońskiej w koleczkowie przez Bieszkowice w kierunku  
Nowego dworu Wejherowskiego);

od godz. 8:45 do godz. 12:00 droga wojewódzka nr 224   •	
(od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 218 przez   
przetoczyno do szemudu);

w godz. 9:00 do godz. 12:30 droga powiatowa od szemudu   •	
przez kamień i kielno do drogi wojewódzkiej nr 218 w karczemkach;
od godz. 9:30 do godz. 12:45 droga wojewódzka nr 218   •	
(od karczemek do ul. chylońskiej w koleczkowie).

uwaga: 
Na terenie powiatu wejherowskiego 
zostaną zamknięte drogi:

Oprócz głównego dystan-
su zorganizowane będą inne 
starty – Sprint Triathlon (0,75 
km pływania, 20 km jazdy, 5 
km biegu), Ironkids dla naj-
młodszych, czy sztafety tria-
thlonowe.

Na trasie triathlonu, jak co 
roku, będą chciały się spraw-
dzić znane osoby ze świata 
kina, telewizji i sportu. Swój 
udział potwierdzili m.in. 
aktorka Karolina Gorczyca, 
prezenter Maciej Dowbor, 

oraz dziennikarz Jacek Ku-
rowski.

Trasa zaczyna się i kończy 
w tym samym miejscu – na 
gdyńskim Skwerze Kościusz-
ki, ale zawodnicy przejadą 
przez sporą część Kaszub, w 

tym – przez powiat wejhe-
rowski. Rowerowa trasa po-
prowadzi zawodników przez 
kaszubskie lasy, przejadą 
oni m.in. przez Koleczkowo, 
Bieszkowice, Nowy Dwór 
Wejherowski, Szemud, Ka-

mień i Bojano. Potem uczest-
nicy triathlonu wrócą do 
Koleczkowa, a potem przez 
Chwarzno wrócą do Gdyni, 
gdzie oprócz mety dla ro-
werzystów będą także trasy 
biegowe oraz pływackie.
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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express
powiatu wejherowskiego

PMP

Punkt wywalczony w Stalo-
wej Woli na pewno podopiecz-
ni Piotra Rzepki szanują, ale po-
wrót na ich stadion wiąże się 
z większymi oczekiwaniami. 
Nawet jeśli kadra, przynajmniej 
w teorii, została wyraźnie osła-
biona, to kibice w Wejherowie 
z pewnością będą obserwo-
wać tych, którzy będą mogli 
zastąpić Chwastka, Mońkę, czy 
Marczaka. Publiczność nie wy-
obraża sobie też innego scena-
riusza, niż walka o trzy punkty 
w pierwszym meczu na wła-
snym stadionie.

Na Wzgórze Wolności przy-
jedzie beniaminek II ligi – GKS 
Jastrzębie. Piłkarze z Górnego 
Śląska z roli nowicjusza w gro-
nie ligowców z pewnością nie 
zamierzają robić sobie wymów-
ki, co pokazali już w pierwszej 
kolejce. GKS pokonał spadko-
wicza z I ligi, MKS Kluczbork aż 
5-1 i został liderem tabeli II ligi. 
Wrażenie robi nie tylko rozmiar 
wygranej, ale też styl w jakim 
podopieczni Janusza Skroba-
cza ją osiągnęli. GKS rozgrywał 

Szybko prowadzenie mógł 
objąć Gryf – Mikołaj Gabor 
zmusił Frątczaka do najwyż-
szego wysiłku, ale to bram-
karz Stali był górą w tym 
pojedynku. Później dobrą 
okazję mieli gospodarze – 
strzał z rzutu wolnego w 23. 
minucie przeleciał minimal-
nie nad poprzeczką bramki 
Wiesława Ferry. Chwilę póź-
niej kilka akcji przeprowadził 
Gryf – w dobrej sytuacji Jacek 
Wicon uderzył potężnie, ale 
niecelnie. Ciepłe popołudnie 
w Stalowej Woli nie sprzyjało 
piłkarzom obu drużyn, któ-
rzy dłuższymi okresami nie 
potrafili stworzyć ciekawych 
sytuacji do strzelenia gola. 
W 41. minucie Ferra sfaulo-
wał przed polem karnym Gę-
balskiego, ale rzut wolny nie 
dał gospodarzom otwarcie 
wyniku.

W drugiej połowie Gryf ru-
szył do ataku – uderzali Kołc 
i Maciejewski, ale nie udało 
się zagrozić bramce Frątcza-
ka. W 51. minucie Dziubiński 
strzelił w stronę bramki Gry-
fa, ale obrońca gości w ostat-
niej chwili wybił piłkę. W 64. 
minucie został podyktowany 
rzut karny dla żółto-czarnych 
– Łukasz Nadolski wykorzy-
stał „jedenastkę” i było 1-0 
dla Gryfa. Kilka minut póź-
niej mogło paść wyrówna-
nie, ale strzał z bliska obronił 
Ferra. W 75. minucie świetną 
akcją popisał się Gębalski, 
który ograł dwóch obrońców 
Gryfa i pokonał bramkarza, 
wyrównując stan gry. W koń-
cówce doszło do oblężenia 
bramki żółto-czarnych, ale 
ostatecznie nie udało się Sta-
li przechylić szali zwycięstwa 
na swoją stronę i zespoły po-

dzieliły się punktami.
Remis na pewno bardziej 

satysfakcjonował Gryf, dla 
którego plan minimum na 
ten mecz został wypełniony, 
Stal, która na koniec przy-
puściła zmasowany atak na 
bramkę gości, zeszła z boiska 
ze sporym niedosytem.

Punkt na początek
II lIGA | wejherowscy piŁKarze zaczęli sezon wyjazdem do 
daleKiej sTalowej woli, Gdzie faworyTem byŁa TamTejsza 
sTal, wzmocniona przed nowymi rozGrywKami.

stal stalowa wola 
– gryf wejherowo 1-1
Gębalski 75’-Nadolski 64’ k

stal: Frątczak – Waszkiewicz, kolbusz, 
Gębalski, stelmach, jonkisz (90.
Śpiewak), Wójcik, Bukowiec (62.Hiskyi), 
trubeha (69.sobotka), dziubiński (68.
łętocha), janiszewski

gryf: Ferra – Brzuzy, Banaszak, kamiń-
ski, Goerke – Gabor (68.Gierszewski), 
kołc, Nadolski, Wicon, Maciejewski (85.
łysiak), - Wicki
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Powrót na Wzgórze Wolności!
Rozgrywki wracają do Wej-
herowa. Z Gryfem zmierzy 
się beniaminek, który nowy 
sezon zaczął imponującym 
zwycięstwem.

swoje ataki z wielką swobodą, 
a bramka, jaką zdobył Farid Ali 
była nie tylko ozdobą spotkania, 
ale i całej ligowej kolejki.

Ukrainiec, który doskonałym 
strzałem z rzutu wolnego poko-
nał bramkarza z Kluczborka, jest 
jednym z liderów zespołu. Farid 
Ali pierwsze szlify w futbolu zdo-
bywał na Ukrainie – w Arsenale 
Kijów i Metalurgu Zaporoże, 
skąd powędrował do Jastrzę-
bia. Najskuteczniejszym za-
wodnikiem GKS-u jest Wojciech 
Caniboł, który w poprzednim 
sezonie III ligi strzelił 22 bramki, 

a w meczu z MKS-em Kluczbork 
także wpisał się na listę strzel-
ców. Przed nowym sezonem do 
zespołu dołączył jeden z braci 
Gancarczyków, Krzysztof. Ten 
28-latek jest jednym z najbar-
dziej doświadczonych graczy 
w młodej drużynie z Jastrzębia 
Zdroju.

Gryf przyzwyczaił kibiców do 
dobrych początków sezonu 
i miejmy nadzieję, że podobnie 
będzie także tym razem. Krok ku 
udanemu startowi rozgrywek 
żółto-czarni muszą wykonać już 
teraz.

Wejherowski klub wzmac-
nia kadrę. Do zespołu do-
łączyli dwaj nowi młodzie-
żowcy – Krystian hański 
i Radosław Regliński.

Gryf w dalszym ciągu szu-
ka wzmocnień i stara się 
pozyskać kolejnych piłkarzy. 
Na zeszłotygodniowej pre-
zentacji zespołu pojawiły się 
dwie nowe twarze, dotych-

czas nieznane wejherow-
skim kibicom. Jeden z nich 
zasiadł na ławce rezerwo-
wych w spotkaniu ze Stalą 
Stalowa Wola.

Krystian hański (rocznik 
1999) wcześniej występował 
w zespołach młodzieżowych 
- Bałtyku Gdynia, Chojni-
czance Chojnice, oraz Zniczu 
Pruszków.

Radosław Regliński (rocz-
nik 1997) poprzednie roz-
grywki spędził w czwartoli-
gowej Kaszubii Kościerzyna. 
Na początku lipca przebywał 
na testach w Bytovii Bytów, 
ale ostatecznie nie podpisał 
kontraktu z pierwszoligową 
drużyną. Regliński znalazł 
się na ławce rezerwowych 
w meczu Gryfa ze Stalą, lecz 
nie wszedł na boisko. Okazję 
do debiutu będzie miał więc 
już w sobotę.

Nowi w składzie Gryfa

gryf wejherowo             -             gKs jastrZębie
sobota, 5 sierpnia, 16:00
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Orkan Rumia na pewno 
będzie chciał rozegrać sezon 
nie gorszy od poprzedniego 
– na koniec ubiegłych roz-
grywek rumscy piłkarze za-
jęli 12., bezpieczne miejsce 
w ligowej tabeli, w bardzo 
spokojny sposób utrzymu-
jąc się w gronie czwartoli-
gowców. Orkan w pierwszej 
kolejce pojedzie w sobotę 
na mecz z GKS-em Kolbudy. 
Można spodziewać się wy-
równanego spotkania – GKS 
w poprzednich rozgrywkach 
wyprzedził Orkan o jedną 
pozycję, lepszy mając jedy-
nie bilans bramkowy.

Równie przyzwoity sezon 
miał Stolem Gniewino, któ-
ry wywalczył w zeszłych 
rozgrywkach 10. miejsce. 
Piłkarze z Gniewina także 
zaczną sezon wyjazdowym 
meczem – w sobotę zmierzą 
się z Gromem Nowy Staw.

Wikęd bardzo dokładnie 
przygotowywał się do no-
wego sezonu. Treningi pod-
opieczni trenera Grzegorza 
Lisewskiego rozpoczęli już 

Wracają do gry!
PIŁKA NoŻNA | Kibice piŁKarscy z naszeGo powiaTu zdążyli się na pewno sTęsK-
nić za meczami liGowymi, ale już w najbliższy weeKend zainauGurowany zo-
sTanie nowy sezon – na począTeK wróci iV liGa.

w pierwszym tygodniu lipca, 
rozgrywając w okresie przy-
gotowawczym 5 sparingów, 
z których 4 wygrali (ze Stolem 
Gniewino, MKS-em Władysła-
wowo, Jantarem Ustka, Kaszu-
bami Połchowo), przegrywa-
jąc tylko w pierwszym z nich 
w Garczegorzach z Aniołami. 
Trener w tych meczach prze-
testował aż 30 zawodników, 
w tym 10 juniorów.

W drużynie beniaminka IV 
ligi przed tym sezonem do-
szło do sporych zmian.  Na 
zakończenie kariery zdecy-
dowali się Karol Piątek, Paweł 
Buzała, którzy chcą się teraz 
skupić na szkoleniu luzińskiej 
młodzieży oraz Maciej Pliński, 
który już od ubiegłego sezo-
nu trenuje B-klasowe rezer-
wy. Oprócz nich nie zobaczy-
my na jesień jeszcze Michała 
Roickiego, Kamila Wentę, 
Maksyma Graczyka i Macieja 
Nowaka.

Do drużyny dołączyła spora 
grupa  juniorów, obok gra-
jących już od 2 lat Łukasza 
Murakowskiego, Michała 

i Macieja Kożyczkowskiego, 
w meczach sparingowych za-
grali jeszcze wychowankowie 
GOSRiT-u Luzino (młodzieżo-
wej drużyny): Michał Pietru-
cha (ma już za sobą wiosną 
występ ligowy w seniorach), 
Paweł Rompca, Marcin Kę-
dziora, Jakub Domski, Damian 
Splithof i Kacper Bartecki.

Do drużyny przyszło kilku 
doświadczonych zawodni-
ków: Paweł Czoska (wcześniej 
GKS Przodkowo) mający za 
sobą 15 występów w Arce 
Gdynia, Sebastian Kowalki, 
Michał Fierka z Aniołów Gar-
czegorze, Łukasz Kwaśnik 
z GKS Przodkowo, a w ostat-
nich dniach do zespołu do-
łączył Michał Fierka, 22-letni 
wychowanek Arki Gdynia, 
który wcześniej grał w Anio-
łach Garczegorze.

Wikęd, podobnie jak Orkan 
i Stolem, zainauguruje sezon 
meczem wyjazdowym – za-
gra w Słupsku z tamtejszym 
Gryfem. V liga, w której wy-
stępują Orlęta Reda zaczną 
sezon tydzień później.

michał 
fierKa,
nowy zawodnik 
Wikędu Luzino

tai chi 
w redzie
Dzień po energicz-
nej zumbie będzie 
można wziąć 
udział w znacznie 
spokojniejszych 
zajęciach tai chi, 
które odbędą się 
w niedzielę.

Tai chi jest dla każ-
dego, niezależnie 
od wieku i stanu 
sprawności fizycz-
nej. To forma ruchu, 
która nie obciąża 
stawów, a doskonale 
wzmacnia mięśnie, 
poprawia koordy-
nacje i świadomość 
własnego ciała.

Zajęcia poprowadzi 
Małgorzata Cu-
dziłło, wieloletnia 
instruktorka tai chi. 
Początek w niedzie-
lę o 10:00 w Parku 
Miejskim (przystań). 
Wstęp wolny.

Będzie to już czwarta edy-
cja prestiżowych zawodów 
rozgrywanych w Wejhero-
wie. Startować będą zawod-
nicy m.in. z Czech, Ukrainy, 
Polski i Norwegii. Zawody 
sędziować będą: wielokrot-
ny Mistrz Świata Strongman, 
obecnie zawodnik MMA, 
Mariusz Pudzianowski oraz 
Mistrz Świata Amatorów 
Strongman z 2017 roku, Ma-
teusz Ostaszewski.

Polskę reprezentować 
będą Grzegorz Szymański 
oraz Maciej Hirsz. Ten drugi 
wygrał w maju zawody Ar-
nold Amateur Strongman 
Africa 2017 i zapewnia, że 
znów da z siebie wszystko. 
-Do każdych zawodów przy-
gotowuje się na 100% i teraz 
nie będzie inaczej – mówi 
Maciej Hirsz. – Wiem, że je-
stem na takim etapie swojej 
kariery, na którym nie mogę 
sobie pozwolić na słabe 
starty. To dla mnie pracowity 
rok, ale cały czas się rozpę-

Siłacze w Wejherowie!
STRoNGMAN | wzGórze wolnoŚci zaroi się od sporTowców, KTórzy będą podnosić 
niewiaryGodnie oGromne ciężary. będą oni walczyć o puchar europy sTronGman. 

dzam – zapewnia siłacz z Kartuz.
Konkurencje będą niezwykle 

wymagające. Strongmani będą 
m.in. podnosić ważące 150 
oraz 160 kg belki, wykonywać 
„uchwyt Herkulesa” oraz „spacer 
buszmena”. Wyjątkowo widowi-
skowa może okazać się konku-
rencja, w której siłacze będą, sie-
dząc, przeciągać busa. Łącznie 
konkurencji będzie aż 7, więc od 

zawodników wymagane będzie 
wszechstronne przygotowanie.

Poza samymi zawodami nie 
zabraknie też innych wydarzeń 
– zorganizowany zostanie festyn 
rodzinny, a dla najmłodszych 
przygotowano wiele atrakcji. 
Początek na stadionie Gryfa 
Wejherowo (Wzgórze Wolności 
1) w niedzielę o 15:00. Wstęp 
wolny.

W najbliższą sobotę miłośnicy zumby będą mieli coś 
dla siebie. Wejherowski park znów stanie się miej-
scem maratonu fitness.

Aktywne Soboty na dobre zagościły w wejherowskim 
parku. Od początku lipca poranki w Parku Majkowskiego 
upływają pod znakiem aktywności fizycznej. Trenowany 
był już brzuch, uczestnicy zajęć sprawdzali też pilates 
i trening obwodowy, a teraz przyszedł czas na coraz bar-
dziej popularną zumbę, czyli połączenie tańca i aerobiku.

Trenerzy Tiger Gym poprowadzą maraton zumby, wstęp 
na zajęcia jest, podobnie jak w przypadku pozostałych 
Aktywnych Sobót, bezpłatny. Początek o 10:00.

Zumba w parku!


