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Muzyczny 
koniec lata
Kończą się letnie wakacje, ale przed nami 
jeszcze ostatni weekend pełen dobrej muzy-
ki, zabawy i rozrywki. Na najbliższe trzy dni 
zaplanowano muzyczne festiwale, narodo-
we czytanie „Wesela” i imprezy dożynkowe.
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TYDZIEŃ Z

Poniedziałek, 28 sierPnia

Dilerzy w rękach 
policji?

Wtorek, 29 sierPnia

obroża wrzynała
się w kark

Środa, 30 sierPnia

potrąceni
na pasach

CzWartek, 31 sierPnia

tir ciągnął 
samochóD 

Piątek, 1 WrzeŚnia

zaplanuj  z  nami
weekenD? 

 Kryminalni aresztowali dwóch 
mężczyzn, przy których znaleźli 
różnego rodzaju narkotyki. 
Funkcjonariusze przeszukali 
ich miejsca zamieszkania. 

   Kilkumiesięczny kotek mógł 
stracić życie. Powód? Właści-
ciel zwierzaka założył mu na 
szyję obrożę z dzwoneczkiem. 
Ozdoba wrzynała się kotu 
w szyję. 

  28-latka potrąciła prze-
chodzącą przez przejście dla 
pieszych rodzinę. Do zdarzenia 
doszło na ulicy Pomorskiej 
w Wejherowie. 

 Samochód ciężarowy na-
czepą zahaczył o osobówkę. 
O sprawie poinformowała 
nas Czytelniczka, która szuka 
świadków zdarzenia.

 Nie wiesz, jak spędzić ostat-
ni weekend wakacji? Zobacz 
nasze propozycje na spędzenie 
najbliższych dni na terenie po-
wiatu wejherowskiego.

Twoje źródło informacji

Polub nasz profil 
i bądź na bieżąco!

Zachęcamy naszych Czy-
telników do przesyłania 
zdjęć oraz interesujących 
tematów. Najciekawsze 
opublikujemy na łamach 
naszej gazety oraz na na-
szym portalu gwe24.pl

zGŁoŚ TEMAT
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Codziennie 
nowe informacje

fb.com/gwe24

DYŻuR 
reporTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

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                                                                                                                                                191/2017/DB

        WYCIĄG Z oGŁoSZENIA o uSTNYM 
        PRZETARGu NIEoGRANICZoNYM

WÓJT GMINY CHoCZEWo
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cho-
czewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie inter-
netowej www.bip.choczewo.com.pl w dniu 29 sierpnia 
2017 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogło-
szenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprze-
daż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka nr 17/3 położona w obrę-
bie ewidencyjnym Ciekocino, o powierzchni 0,1261 
ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wy-
dział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  
nr GD1W/00041344/9.

Przeznaczenie nieruchomości – sprzedaż w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży – 38.600 zł (słownie: trzydzieści osiem tysię-
cy sześćset złotych 00/100) + VAT

Wysokość wadium – 4.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 
r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo, 
ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, w sali 
konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać 
w siedzibie organu w pokoju nr 4, parter lub telefonicz-
nie pod nr (58) 572 39 40 wew. 218, od poniedziałku do 
piątku w godz.: pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Sezon na śluby trwa w naj-
lepsze. Dla Przytuliska w Dą-
brówce to dobry okres, bo 
bezdomne zwierzęta mogą 
liczyć na dodatkową karmę. 
W placówce w ciągu ostat-
nich kilku tygodni pojawiło 
się całkiem sporo par, które 
bezdomnym czworonogom 
przekazały podarunki od 
gości weselnych.

- Bardzo dziękujemy 
wszystkim nowożeńcom 
– mówi Anna Szczepaniak 
z OTOZ Animals w Dąbrówce. 
– To dla nas ogromne wspar-
cie, bo co miesiąc zużywamy 
1,5 tony karmy na potrzeby 
naszych podopiecznych. Od 
pary nowożeńców najczę-
ściej otrzymujemy kilkadzie-
siąt kilogramów karmy. Nie 
wspomnę nawet o smako-
łykach i zabawkach, na któ-
re często nas po prostu nie 
stać.

Nie jest nowością, że no-
wożeńcy otrzymują karmę 
dla psów zamiast kwiatów. 
To zwyczaj, który w Polsce 
funkcjonuje już od kilku lat, 
ale z roku na rok zatacza co-
raz większe kręgi. Karmę do 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Dąbrówce przy-
noszą nie tylko nowożeńcy, 

Karma w prezencie dla nowożeńców
Nowożeńcy coraz częściej zamiast kwiatów, kuponów totolotka czy butelek z winem 
proszą swoich gości o karmę dla psów, miski, a nawet kuwety. W ten sposób wspiera-
ją m.in. podopiecznych Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Dąbrówce.

ale i dzieci, które przyjmują 
pierwszą komunię.

Osoby, które nas obdaro-
wują, to najczęściej miłośnicy 
zwierząt i ludzie, którzy lubią 
pomagać – informuje Anna 
Szczepaniak. - Cieszymy się, 

że możemy liczyć na wsparcie 
innych, bo potrzeby mamy 
bardzo duże. Liczymy przede 
wszystkim na dobrej jakości 
suchą karmę. Kierujemy się 
powiedzeniem ”lepiej mniej, 
a zdrowiej”.

OGŁOSZENIE                                                                                                    237/2017/DB
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REKLAMA                                                          157/2017/DB

zarejestruj się i twórz razem z nami!

REKLAMA                                                           347/2017/DB

Już w ciągu najbliższych 
kilku miesięcy na Pomorzu 
ma rozpocząć się wdrażanie 
systemu wypożyczania samo-
chodów na określony czas. 
Czy niewielkie, miejskie auta 
zrewolucjonizują komunika-
cję? W połączeniu z rozwojem 
komunikacji zbiorowej oraz 
budowanymi właśnie węzła-
mi integracyjnymi to możli-
we. Tym bardziej, że podobny 
system sprawdza się nie tylko 
w wielu krajach Europy, ale też 
w Warszawie czy Krakowie. 

Idea jest prosta – w miastach 
będą wyznaczone miejsca, 
gdzie będą stać zaparkowa-
ne samochody. Nie będą to 
najmniejsze z produkowa-
nych pojazdów, lecz stan-
dardowe, 5-osobowe i 4- lub 
5-drzwiowe auta miejskie 

z napędem hybrydowym, 
a docelowo elektrycznym. 
Osoba, która będzie chciała 
skorzystać z samochodu, bę-
dzie dokonywać rezerwacji 
auta poprzez aplikację. Po 
skorzystaniu z takiego środ-
ka transportu wystarczy od-
stawić samochód na jedno 
z wielu wyznaczonych miejsc. 
Jak przekonują pomysłodaw-
cy, taki system jest doskonały 
dla osób, które nie potrzebują 
własnego samochodu na co 
dzień – jest to rozwiązanie 
tańsze niż zamówienie tak-
sówki, a gdy podróż komu-
nikacją zbiorową oznaczała-
by konieczność dwóch czy 
trzech przesiadek, to również 
atrakcyjną cenową w takim 
przypadku. 

W poniedziałek przed-

stawiciele władz samorzą-
dowych z Trójmiasta oraz 
Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego podpisali list inten-
cyjny w sprawie wdrożenia 
systemu wypożyczania sa-
mochodów miejskich. Do-
starczeniem samochodów, 
kwestiami związanymi z ich 
eksploatacją oraz sposobem 
ich wypożyczania zająć się 
mają prywatne przedsiębior-
stwa. Samorządy natomiast 
mają pomóc w koordynacji 
całego przedsięwzięcia oraz 
wyznaczyć miejsca postoju 
dla takich aut. 

Wprowadzenie systemu 
(usługa nazywa się car-sha-
ring) zainicjowały władze Gdy-
ni, a włączyły się w to Gdańsk, 
Sopot, Wejherowo, Reda, Ru-
mia i Pruszcz Gdański. 

- Mamy kilka celów, do 
których chcemy dążyć, do-
tyczących nowoczesnych 
rozwiązań transportowych 
– tłumaczy Bartosz Bartosze-
wicz, wiceprezydent Gdyni. 
- Są to kwestie podnosze-
nia jakości życia, ekologii 
i zmniejszenia ilości samo-
chodów w miastach. Do 2020 
roku chcemy stworzyć sys-
tem miejskich, ekologicznych 
(bezemisyjnych) samocho-
dów na obszarze od Pruszcza 
Gdańskiego, poprzez Trójmia-
sto, aż do Wejherowa. Będzie 
to alternatywa dla posiadania 
własnego samochodu, jak 
również dla samochodów 
służbowych. Będzie to rów-
nież uzupełnienie transportu 
zintegrowanego. 

Rafał Korbut

Kupno samochodu – a po co?
PoMoRZE | zakup samochodu na wŁasnoŚć wiąże się ze sporymi koszTami. samorządy – wspólnie z parTnerami biznesowymi – 
proponują inne rozwiązanie. czy sprawdzi się i sTanie się jednym z aTrakcyjnych sposobów na przemieszczanie się po mieŚcie?

bEATA RuTKIEWICZ, 
zastępca prezydenta Wejherowa:

- Korzyści jest wiele, jedną z najważniejszych jest 
ograniczenie emisji spalin. W Wejherowie mamy 
problem z czystością powietrza, który spowodowa-
ny jest głównie piecami grzewczymi, ale też dużym 
ruchem samochodów osobowych. A samochody 
miejskie będą nisko- lub bezemisyjne. Poza tym 

dziś nie każdy potrzebuje samochodu na własność. Jest bardzo duża 
grupa osób, korzystających z auta sporadycznie. Dla nich byłoby to 
ułatwienie życia, bo posiadanie samochodu to dziś duży koszt. Na-
stępna rzecz to korki w mieście – przesiądźmy się na komunikację 
zbiorową i na samochody wypożyczane, a wtedy pewnie będzie się 
nam żyło lepiej. Dziś jeszcze nie wiemy, ile miałoby być tych samo-
chodów, gdzie one będą stały i kiedy w Wejherowie system miałby 
zacząć działać. Musimy teraz to wszystko opracować. 

KRZYSZTof KRZEMIńSKI, 
burmistrz Redy:

- Jesteśmy ważnym miastem w aglomeracji trój-
miejskiej. Mieszkańcy od Pruszcza Gdańskiego aż 
po Wejherowo często nie rozróżniają, gdzie dokład-
nie jest granica pomiędzy jednym miastem a dru-
gim, tworzymy jedną metropolię. Dbając o naszych 
mieszkańców uczestniczymy w działaniach innych 

samorządów, poprawiających jakość życia. Car-sharing jest właśnie 
jednym z takich działań. Jako samorządy musimy opracować wspólną 
politykę cenową, koordynować działania związane z wypożyczaniem 
takich aut i wyznaczeniem stref, gdzie samochód można wypożyczyć 
i odstawić, zająć się kwestiami związanymi z promocją tego projektu. 
Ważna jest zmiana naszej mentalności: chodzi o wytłumaczenie lu-
dziom, że nie trzeba wszystkiego mieć na własność, aby z tego korzy-
stać. Taki trend da się zaobserwować na całym świecie. 

PIoTR WITTbRoDT, 
zastępca burmistrza Rumi:

- Nie mam wątpliwości, że ten projekt jest dzisiaj 
bardzo potrzebny na Pomorzu. Eksperci szacują, 
że samochód carsharingowy zastępuje od 4 do 10 
samochodów prywatnych i dzięki temu znacznie 
przyczynia się do ochrony środowiska. Co za tym 
idzie, zmniejszą się również korki, a więc i czas     

   potrzebny na przebycie z punktu A do punktu B.

W poniedziałek wczesnym popołu-
dniem zmarł Grzegorz Szalewski, 
pierwszy starosta wejherowski, 
właściciel Niepublicznego 
Zakładu opieki Zdrowotnej nr 
1 w Rumi.

Grzegorz Szalewski znany był 
przede wszystkim jako właściciel 
ośrodka zdrowia oraz pogotowia w 
Rumi, ale także jako osoba, która miała 
wpływ na wiele spraw w mieście. Był bowiem także polity-
kiem – w listopadzie 1998 roku został pierwszym starostą 
powiatu wejherowskiego. Po zakończeniu kadencji do 
niemal ostatniej chwili życia pracował w przychodni w 
Rumi – mieście, z którym związany był od dziecka. Co 
prawda urodził się w Kościerzynie, ale już do szkoły pod-
stawowej uczęszczał w Rumi, a po ukończeniu Akademii 
Medycznej w Gdańsku z tym miastem związał swoje życie 
zawodowe. Miał 61 lat.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w 
poniedziałek (4 września) w Sanktuarium NMP Wspo-
możenia Wiernych o godzinie 11:00. Grzegorz Szalewski 
zostanie pochowany o godz. 12:30 na Cmentarzu przy ul. 
Górniczej.  /raf/

nie żyje grzegorz szalewski
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obWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,  art.11a ust. 1, art.11f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicz-
nych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. 
poz. 1257 z późn. zm./  z a w i a d a m i a,  ż e:

w dniu 29.08.2017r., na wniosek Wójta Gminy Wejherowo  z dnia 04.07.2017r. wydano 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  dla zamierzenia inwestycyjne-
go pod nazwą:

 „budowa drogi gminnej - ulicy ogrodowej w bolszewie 
wraz z budową kanalizacji deszczowej i gazociągu” 

na terenie działek nr 532/1, 414, 532/96, 538/1, 532/72, 537/1, 532/68, 532/76, 536/3, 
532/87, 536/5, 532/78, 535/4, 532/61, 535/6, 532/80, 534/3, 532/82, 532/54, 532/51, 
533/7, 532/64, 532/83 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo

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 zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherow-
skim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 
212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi 
na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze,  w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, 
w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.

Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępo-
wania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane 
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

obWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicz-
nych /tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1496/ oraz art. 10  i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 
1257./  z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu  25.08.2017r., na wniosek Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegają-
cej na:

drogi powiatowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1482G
(ul. Rybacka) o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Wejherowie”

- zlokalizowanej na działkach:  obr. 10 Wejherowo nr ewid.: 828/4 (powstałej z działki 
828/1), 828/6 (powstałej z działki 828/2), 120/12 (powstałej z działki 120/5), 120/14 (po-
wstałej z działki 120/4), 121/1, 120/7, 829/2,  122/3, 122/5, 127/1, 128/1, 129/1, 130/1

- działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
zjazdów i innych dróg publicznych:  obr. 10 Wejherowo działki nr ewid.: 828/3 (po-
wstałej z działki 828/1), 828/5 (powstałej z działki 828/2), 120/11 (powstałej z działki 
120/5),  120/13 (powstałej z działki 120/4), 521, 104/1, 829/3, 533, 532, 531/1, 530/1, 
60/11

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 zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherow-
skim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212  
w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na pi-
śmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze,  w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki 
w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Założony w Wejherowie 
zespół wokalny Art’n’Voices 
znakomicie zaprezentował 
się podczas odbywającego 
się we Włoszech 65. Między-
narodowego Konkursu Po-
lifonicznego Guido d’Arezzo.

 Konkurs ten, noszący imię 
słynnego średniowieczne-
go teoretyka i reformatora 
muzyki Gwidona z Arezzo, 
należy do Europejskiego 
Grand Prix Muzyki. Jest on 
jednym z najbardziej presti-
żowych konkursów chóral-
nych z wieloletnią tradycją, 
odznaczającym się bardzo 
wysokim poziomem arty-
stycznym. 

W Arezzo Art’n’Voices zmie-
rzył się z chórami i zespołami 
wokalnymi z całego świata 
m.in.: z Portoryko, Chin, Irlan-
dii, Norwegii, Hiszpanii czy 
Turcji. Warto zaznaczyć, że 
był to pierwszy konkurs, na 
którym wejherowski zespół 
po raz pierwszy zaprezen-
tował się w nowym składzie: 
soprany - Małgorzata Priebe, 
Anna Godlewska, alty - Anna 
Rocławska-Musiałczyk, Mar-
ta Jundziłł, tenory - Mate-
usz Warkusz, Szymon Duraj, 
basy - Tomasz Chyła, Filip 

Wyśpiewany sukces
WEJHERoWo | arT’n’Voices zosTaŁ laureaTem międzynarodoweGo konkursu.

Czajkowski. 
Art’n’Voices wyśpiewał so-

bie sukces, zdobywając dwa 
drugie miejsca: w kategorii 
obowiązkowej i w kategorii 
monograficznej. W tej drugiej 
podczas przesłuchań wyko-
nał program w całości złożo-
ny z autorskich kompozycji 
członkini zespołu – Anny Ro-

cławskiej-Musiałczyk, wśród 
których były m. in. dwa utwo-
ry pochodzące z debiutanc-
kiej płyty „Droga Krzyżowa. 
Z Chrystusem na Kalwarii 
Wejherowskiej”. Znalazło się 
również miejsce na akcent re-
gionalny. Art’n’Voices wykonał 
parafrazę kaszubskiej kolędy 
W. Frankowskiej „Bibi, Synkù, 

bi”, która spotkała się z bardzo 
entuzjastycznym odbiorem 
zarówno ze strony jury, jak 
i zgromadzonej publiczności.  

Warto dodać, że w ciągu 6 
lat swojej działalności muzy-
cy byli laureatami wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
konkursów wokalnych. 

W. Płomin

Od 4 września rozpoczynają 
się prace drogowe w rejonie 
ulic: Karnowskiego, Lelewela 
i Ofiar Piaśnicy. Inwestycja 
polega na przebudowie i roz-
budowie ul. Karnowskiego 
na odcinku od ul. Ofiar Pia-
śnicy do ul. Przemysłowej. 
Rozpoczną się prace pierw-
szego etapu tej inwestycji 
polegające na przebudowie 
fragmentu ul. Karnowskiego 
oraz odcinka ul. Ofiar Piaśni-
cy, gdzie powstaną dwa ron-
da: na skrzyżowaniu z ulicami 
Lelewela i Graniczną oraz na 
skrzyżowaniu z ul. Karnow-
skiego.

W związku z pracami dro-
gowymi, od 6 września na ul. 
Ofiar Piaśnicy (drodze woje-

wódzkiej nr 218) na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Lelewe-
la i Graniczną do skrzyżowa-
nia z ul. Karnowskiego nastą-
pią utrudnienia w ruchu. Na 
przebudowywanym odcinku 
wprowadzony zostanie tym-
czasowo ruch wahadłowy. 
Zgodnie z zawartą umową 
prace powinny zostać zakoń-
czone do maja 2018 roku.

- Prosimy o zachowanie 
szczególnej ostrożności 
w miejscu prowadzonych 
robót – apelują wejherowscy 
urzędnicy. - Dołożymy wszel-
kich starań, aby zminimali-
zować utrudnienia podczas 
prowadzenia prac budowla-
nych w tym rejonie, jednak 
są one nieuniknione. /raf/

Uwaga kierowcy!
WEJHERoWo | w poniedziaŁek ruszają prace 
droGowe na ul. ofiar piaŚnicy, kierowcy mu-
szą liczyć się z uTrudnieniami. 
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Wejherowo otrzymało 
Nagrodę Ministra Sportu 
i Turystyki za inwestycję 
polegającą na zadaszeniu 
istniejącego sezonowego lo-
dowiska przy wejherowskiej 
„ósemce”. Odebrali ją pod-
czas uroczystości na Zamku 
Królewskim w Warszawie: 
Beata Rutkiewicz – zastępca 
prezydenta Wejherowa oraz 
Bogusław Suwara - sekretarz 
miasta. Nagrody w konkursie 
„Modernizacja Roku 2016” 
wręczono w 13. kategoriach. 
Celem tego konkursu jest wy-
łonienie i nagrodzenie reali-
zacji przedsięwzięć budowla-
nych ukończonych w danym 
roku wyróżniających się 
szczególnymi walorami. Do 
tegorocznej edycji zgłoszono 
ponad 400 projektów.

Wejherowska inwestycja 

zadaszenia istniejącego se-
zonowego lodowiska przy 
wejherowskiej „ósemce” 
otrzymała Nagrodę Ministra 
Sportu i Turystyki. Wielofunk-
cyjny obiekt sportowy służy 
uczniom placówki, mieszkań-
com Wejherowa i turystom 
przez cały rok. Zadaszenie 
lodowiska chroni łyżwiarzy 
przed deszczem i śniegiem, 
natomiast w sezonie wiosen-
no-letnio-jesiennym boisko 
jest wykorzystywane do gry 
w koszykówkę i siatkówkę.

- Statuetkę zawsze zdoby-
wali ludzie wyjątkowi, każdy 
z nich całym sercem angażo-
wał się w swój projekt - po-
wiedział Marek Jankowiak, 
redaktor naczelny Ogól-
nopolskiego Czasopisma 
Budowlanego ROM-DOM. - 
Najważniejsze dla nich było 

bEATA RuTKIEWICZ, 
zastępca prezydenta Wejherowa:

- Bardzo cieszymy się z przyznanej nagro-
dy, która świadczy o tym, że miasto dba o 
rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz do-
rosłych mieszkańców Wejherowa. W ramach 
modernizacji zadaszono obiekt, by ułatwić 

utrzymanie odpowiedniej temperatury, a tym samym umożli-
wić dłuższą działalność lodowiska. Obiekt został wyposażony 
także w elektrycznie opuszczane tablice do gry w koszykówkę, 
słupki z siatką do gry w siatkówkę oraz ponad 200 plastiko-
wych siedzisk do zmiany łyżew czy też dla kibiców. Mieszkań-
cy otrzymali kolejny obiekt sportowy, który można użytkować 
przez cały rok, niezależnie od pogody.

Dbamy o rozwój fizyczny mieszkańców

Nagroda za lodowisko
WEJHERoWo | naGroda w ramach XXi edycji konkursu „modernizacja roku” Tra-
fiŁa do wejherowa. 

nagrodzone wejherowskie inwestycje:
Jest to kolejna nagroda dla miasta w tym konkursie. od 2004 roku Wejherowo 
otrzymało nagrody za następujące inwestycje:

remont ratusza Miejskiego w Wejherowie –2004 r.•	
kompleksowy remont kalwarii – 2008 r.•	
modernizację budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca - 2009 r.•	
modernizację Miejskiego ośrodka Pomocy społecznej w Wejherowie – 2010 r.•	
rewitalizację Parku Miejskiego im. a. Majkowskiego – 2011 r.•	
rewitalizację przestrzeni śródmieścia wokół budynku Wejherowskiego Centrum •	
kultury wraz z jego modernizacją – 2012 r.
przebudowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Cedron w ramach projektu „tury-•	
styczny szlak Północnych kaszub” – 2013 r.
rewitalizację kanału Północnego w Parku Miejskim oraz budowę chodników w ul. •	
Parkowej – 2014 r.
budowę ciągu pieszego prowadzącego od ul. sobieskiego do ul. Harcerskiej – 2015 r.•	

działanie z myślą o lokalnej 
społeczności. I nigdy nie było 
ważne czy jest to wielka mię-
dzynarodowa, nieprawdopo-

dobnie kosztowna realizacja, 
czy ścieżka rowerowa w gmi-
nie lub odnowione przedszko-
le.  /KG/
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Reda dołączyła do projek-
tu sektorowego „Bankowcy 
dla edukacji”. Porozumienie  
o współpracy w zakresie edu-
kacji ekonomicznej i cyber-
bezpieczeństwa pomiędzy 
sektorem finansowym a miej-
scowym samorządem zostało 
podpisane przez burmistrza 
Krzysztofa Krzemińskiego, 
a także Związek Banków Pol-
skich oraz Warszawski Insty-
tut Bankowości. 

Jak podkreślają zgodnie 
przedstawiciele stron po-
rozumienia pn. „Edukacja 
ekonomiczna dzieci, mło-
dzieży, studentów i seniorów 
- współpraca sektora finanso-
wego z samorządami”, jest to 
niezbędny element przygo-
towania młodego człowieka 
do życia we współczesnym 
świecie, a skuteczna reali-
zacja tego zadania wymaga 
szerokich działań wspiera-
nych przez instytucje rynku 
finansowego oraz inne od-
powiedzialne za edukację 
w tym zakresie.

- W dzisiejszym świe-
cie umiejętność 
orientowania się 
i podejmowania 
trafnych decyzji 
w obszarze fi-
nansów oso-
bistych staje 
się już nie 
luksusem a ko-
niecznością – 
mówi Waldemar 
Zbytek, wicepre-
zes Warszawskiego 

Instytutu Bankowości. -  Dla-
tego też cieszymy się, że Reda 
dołącza do tych miast i gmin, 
które chcą aktywnie włączyć 
się w jeden z największych 
projektów edukacyjnych 
w naszym kraju, który w naj-
bliższych latach ma ambicje 
stać się czołowym sektoro-
wym projektem edukacyj-
nym w Europie.

Bezpośrednim celem po-
rozumienia jest współpraca 
przy realizacji działań eduka-
cyjnych w dziedzinie ekono-
mii i finansów, skierowanych 
do dzieci, młodzieży, studen-
tów oraz seniorów realizo-
wanych w ramach projektu 
sektorowego „Bankowcy 
dla Edukacji”, który realizo-
wany jest przez Warszawski 
Instytut Bankowości. Wśród 
prowadzonych wspólnie 
aktywności znajdą się m.in. 
lekcje w szkołach, debaty, 
konferencje regionalne czy 
konkursy wiedzy ekonomicz-
nej. Projekt „BAKCYL Bankow-
cy dla Edukacji Finansowej 
Młodzieży” stanowi przykład 

społecznie od-
powiedzial-
nego współ-
działania na 

rzecz pod-
niesienia 
poziomu 

w i e d z y 
finansowej 

młodego po-
kolenia Pola-

ków. 
WA

Będą uczyć o finansach
REDA | konkursy, lekcje i debaTy - To jedne z ele-
menTów projekTu, kTóry redzki samorząd będzie 
realizowaŁ przy wspóŁpracy z bankowcami.
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Wejherowo podnosi hipho-
pową poprzeczkę. W tym roku 
dla mieszkańców zagrają czo-
łowi polscy raperzy i niekwe-
stionowane legendy kultury 
hip-hop. W piątek, 1 września, 
na terenie Parku Miejskiego 
w Wejherowie po raz drugi 
odbędzie się Open Air Hip 
Hop Festival (OAHHF). 

Organizatorami jest czterech 
miłośników muzyki hip-hop 
Jacek Gajewski, Szymon Jasiń-
ski, Mateusz Dolatta i Krzysz-
tof Miler

- Ubiegłoroczna edycja 
festiwalu, zorganizowana 
z inicjatywy Mateusza, okaza-
ła się ogromnym sukcesem, 
zarówno muzycznym, orga-
nizacyjnym, jak i frekwencyj-
nym – mówi Szymon Jasiński. 
- Zaczęło się od zgłoszenia 
projektu do budżetu obywa-
telskiego. Pomysł spodobał 
się mieszkańcom Wejherowa, 
zdobył bardzo dużą ilość gło-
sów i zdobył 4. miejsce (na 27 
zgłoszonych). Dzięki wsparciu 
miasta i dużemu zaangażo-
waniu młodych ludzi festiwal 
udało się zorganizować. 

W tym roku – jak podkreślają 
pomysłodawcy – drugą edycję 

było łatwiej zorganizować. 
- Nie musieliśmy składać pro-

jektu do BO, tylko zostaliśmy 
zaproszeni do pana prezyden-
ta, który zadeklarował pomoc 
(także finansową) w organiza-
cji imprezy – dodaje Mateusz 
Dolatta. 

Na dużej scenie zagrają: Qu-
ebonafide (artysta w Polsce 
sprzedał już tak dużą ilość płyt, 
że zdobył podwójną płytę 
platynową), Włodi (to pionier 
rapu i żywa legenda tego ga-
tunku muzyki w naszym kraju 
od wielu lat), Leh (młody raper 
pochodzący z Gdyni) oraz czo-
łowi lokalni artyści, między in-
nymi Bordalajn i Luzbukse.  

A skąd narodził się pomysł, 
aby właśnie w Wejherowie 
zorganizować Open Air Hip 
Hop Festival (OAHHF)?

- W Wejherowie w hip-hopie 
wiele się dzieje – wyjaśnia Ja-
cek Gajewski. - Ale do tej pory 
były to tylko klubowe imprezy 
hip-hopowe. Rockowcy mieli 
swój festiwal, a my swojego 
nie mieliśmy. Ten doroczny 
festiwal jest zatem pewnego 
rodzaju wypadkową tego, co 
wydarzyło się w ciągu ostat-
nich kilku czy kilkunastu mie-

sięcy. 
Partnerem organizacyjnym 

imprezy jest Wejherowskie 
Centrum Kultury, a patronat 
oraz część budżetu zapewnia 
prezydent Wejherowa. Ale - 
jak podkreślają organizatorzy 
– takiej imprezy nie udałoby 
się zrealizować bez wsparcia 
sponsorów. 

- I tu chcemy podziękować 
radnemu miasta Rafałowi 
Szlasowi, który bardzo po-
mógł nam dotrzeć do firm 
i przedsiębiorców, który otwo-
rzył przed nami wiele furtek – 
podkreśla Jacek Gajewski.

Tegoroczna edycja festiwalu 
odbędzie się w piątek 1 wrze-
śnia w godzinach od 16:00 do 
23:00 na polanie piknikowej 
w Parku Miejskiego w Wejhe-
rowie. Wstęp wolny! Udział 
w imprezie już zapowiedziało 
kilka tysięcy osób. 

Równolegle na scenie Amfi-
teatru od godz. 16.00 do 20.00 
odbywać się będzie Street Art 
Jam. Zostanie tam ustawiona 
specjalna ścianka, na której 
mistrzowie sztuki ulicznej, 
którzy zjadą się z całej Polski, 
będą tworzyć wyjątkowe graf-
fiti. Rafał Korbut

W rytmach hip-hopu
WEJHERoWo | mimo, że To dopiero druGa edycja TeGo muzycz-
neGo fesTiwalu, To już szykuje się rekordowa frekwencja. 
open air hip hop fesTiwal wysTarTuje w piąTkowe popoŁudnie!

W Parku Miejskim im. A. 
Majkowskiego w Wejhero-
wie wystąpią Target, Per-
cepcja, Mamoń oraz Smo-
lik/Kev Fox.

Open Arts Festival to co-
roczny festiwal muzyki or-
ganizowany na początku 
września w Wejherowie. 
Koncerty organizowane 
są w Parku Miejskim im. 
Aleksandra Majkowskiego, 
a wydarzenie ma charakter 
„muzycznego pikniku”. 

Do tej pory Wejherow-
skie Centrum Kultury zor-
ganizowało już trzynaście 
edycji przeglądu zespołów, 
grających różne odmiany 
muzyki. W poprzednich 
edycjach wystąpiły zespoły 
takie jak: Armia, Róże Euro-
py, Turbo, Mech, Myslovitz, 
TSA, Lao Che, Hunter, Lipa-
li, Flapjack, Closterkeller, 
Illusion czy Happysad.

Impreza z roku na rok 
cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem miesz-
kańców oraz młodzieży 
z Wejherowa, Trójmiasta 
i okolic.

smolik i kev fox na festiwalu
WEJHERoWo | To wydarzenie, kTóreGo nie może przeGapić żaden miŁo-
Śnik muzyki rockowej. przed nami kolejna edycja open arTs fesTiVal!

Kto pojawi się już w naj-
bliższą sobotę 2 września? 
Gwiazdą tegorocznej edycji 
Open Arts Festival będzie 
duet Smolik/Kev Fox. Dodat-
kowo na scenie zaprezentują 

się zespół  Target, grupa Per-
cepcja i formacja Mamoń. Po-
czątek imprezy zaplanowany 
został na godz. 17. Wstęp 
wolny! 

/raf/

Już w najbliższy weekend 
odbędzie się premiera mu-
sicalu „Maska Czasu”, stwo-
rzonego podczas wakacyj-
nych warsztatów. Spektakl 
wystawiony będzie na 
scenie letniej amfiteatru 
w Rodzinnym Parku Miej-
skim w Redzie. 

- W lekki sposób, oprawio-
ny muzyką i tańcem poka-
zujemy odwieczny problem 
trudnej komunikacji mię-

dzy pokoleniami, szczegól-
nie w rodzinie – zachęcają 
organizatorzy. - Wszystko 
w spektaklu zostało wypra-
cowane wspólnie z uczest-
nikami projektu. Brali oni 
udział w warsztatach: ruchu 
scenicznego, tańca, wokalu, 
podczas którego stworzyli 
autorskie piosenki, a także 
w warsztatach kostiumo-
wych na potrzeby musicalu.

Projekt realizuje Fundacja 

PIK w partnerstwie z Fabry-
ką Kultury w Redzie. Musical 
stworzony w ramach pro-
jektu „Aktywna Reda – ak-
tywność społeczna w każ-
dym wieku” dofinansowany 
z Programu Rządowego na 
rzecz aktywności społecz-
nej osób starszych.

Premiera odbędzie się 2 
września (sobota) o godzi-
nie 15:00. Wstęp wolny.

/raf/

Zobacz musical „Maska Czasu”
REDA | Ten wyjąTkowy musical warTo zobaczyć – zosTaŁ bowiem sTwo-
rzony przez międzypokoleniową Grupę mieszkańców redy w czasie 
wakacyjnych warszTaTów. 

oGŁoSZENIE
burmistrza  Miasta  Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta 
Rumi Nr 1353/394/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmu-
jący nieruchomość położoną w Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej, oznaczoną jako dział-
ka nr 17 o pow. 8126 m2, obręb 14, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE                                                                                                                           236/2017/DB
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W powiecie wejherowskim 
w kilku miejscach będzie 
można posłuchać fragmen-
tów „Wesela”, które przeczy-
tają przedstawiciele władz 
samorządowych, artyści, na-
uczyciele, sportowcy, dzien-
nikarze i wielu innych zapro-
szonych gości. 

WEJHERoWo
Na Placu Jakuba Wejhera VI 

edycja Narodowego Czytania 
rozpocznie się w południe. 
W postaci z „Wesela” wcieli 
się  18 osób, w tym m.in. za-
stępca prezydenta miasta 
Wejherowa Beata Rutkiewicz, 
skarbnik miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, prezes Wejhe-
rowskiego Klubu Kulturystyki 
i Sportów Siłowych „Apollo” 
Bartłomiej Szreder, nauczy-
ciele – Dariusz Tylki i Marek 
Czoska oraz dziennikarze 
– Anna Kuczmarska z Pulsu 
Wejherowa, Tomasz Smuga 
z Dziennika Bałtyckiego i Ra-
fał Korbut z Expressu Powiatu 
Wejherowskiego.

W wydarzeniu weźmie 
udział także Kaszubski Zespół 
Regionalny „Koleczkowianie”. 
Podczas akcji będą rozdawa-
ne dla publiczności znane cy-
taty z „Wesela”.

W Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej przy ul. Dworcowej 7 
w Wejherowie akcja czytania 
rozpocznie się nieco wcze-
śniej, bo już o godz. 11.00. 
W programie - inscenizacja 
w wykonaniu grupy teatral-
nej „Srebrna Nitka” Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku YMCA w reżyserii 
Kingi Krajkowskiej. Organi-

zatorzy zachęcają wszystkich 
do przyniesienia własnego 
egzemplarza „Wesela” Stani-
sława Wyspiańskiego w celu 
uzyskania okolicznościowe-
go stempla, związanego z te-
goroczną edycją akcji. 

RuMIA
W Rumi w Narodowym Czy-

taniu będzie można wziąć 
udział w kilku miejscach. Duży 
wydarzenie organizuje Stacja 
Kultura, czyli Miejskiej Biblio-
tece Publicznej (w budynku 
dworca PKP). Ale samo czy-
tanie to nie wszystko - wyda-
rzenie w Rumi wzbogacone 
będzie o folkowy performan-
ce z tradycyjnymi ludowymi 
przyśpiewkami weselnymi 
z Mazowsza, Małopolski i Lu-
belszczyzny, koncert Kapeli 
Ztrój oraz warsztaty tańca lu-
dowego. 

Wydarzenie rozpocznie się 
w sobotę 2 września o godzi-
nie 10:30 warsztatem robie-
nia wianków. W programie 
także: godz. 12.00 – start 

Narodowego Czytania, godz. 
12.15 - performance „Wesele 
w pigułce”, godz. 13.00 – wy-
stęp „Kapeli Ztrój” i warsztaty 
tańca ludowego. 

Na uroczyste czytanie za-
prasza również „Dom Kultury” 
Janowo. Od godziny 12:00 
wydarzenie rozpocznie się 
w Parku Miejskim w Rumi 
Janowie. Później „Wesele” 
będzie prezentowane jesz-
cze na parkingu przy Lidlu 
w Janowie (13:00) oraz  Parku 
Miejskim przy ul. Starowiej-
skiej (14:00). Akcję urozmaici 
swoim występem Janowska 
Orkiestra Promenadowa. 

Wszystkie wydarzenia są 
bezpłatne. Więcej informacji 
- na stronie rumia.eu. 

REDA
Z kolei Miejska Biblioteka 

Publiczna w Redzie z siedzi-
bą przy ul. Derdowskiego 3 
zaprasza na godzinę 16:00. 
Utwory ze spektaklu „Wy-
spiański wyzwala” oraz frag-
menty „Wesela” przeczyta 

Karol Nepelski (kompozytor, 
autor muzyki instrumental-
nej, scenicznej, operowej oraz 
filmowej). Na zakończenie 
zostanie odtworzona „Pieśń 
Chochoła” w wykonaniu Cze-
sława Niemena. 

Przypomnijmy, że akcję 
Narodowego Czytania Dzieł 
Literatury Polskiej zapocząt-
kowano w 2012 roku czyta-
niem „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. W 2013 roku 
czytano „Dzieła” Aleksandra 
Fredry, w 2014 roku – „Trylo-
gię” Henryka Sienkiewicza, 
w 2015 roku – „Lalkę” Bolesła-
wa Prusa, a w 2016 roku „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza. 
O wyborze Narodowego 
Czytania „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego zdecydowało 
głosowanie zorganizowane 
przez Instytut Badań Literac-
kich Polskiej Akademii Nauk, 
w którym wzięło udział 37 tys. 
obywateli, spośród których 
prawie 18 tys. osób zagłoso-
wało na to dzieło. 

/raf/

Wspólne czytanie
PoWIAT | „wesele” sTanisŁawa wyspiańskieGo To książka, kTóra w Tym roku będzie 
czyTana w caŁej polsce w ramach corocznej akcji narodoweGo czyTania. 

Tancerze ze szkoły tańca Fla-
menco Andalu, którzy warsz-
tat szkolili u takich mistrzów 
flamenco jak Manuel Betan-

zosa, Andres Péni, La Choni, 
Guadalupe Torres zaprezen-
tują swój program przed rum-
ską publicznością.  Aranżacje 
na śpiew i instrumenty w wy-
konaniu muzyków Mateo Gal-
lito oraz Jakuba Wagnera. 

W programie również 
otwarcie wystawy fotogra-
fii Aleksandry Barankiewicz 
„Czytelnicy Stacji Kultura” 
oraz rozstrzygnięcie Urodzi-
nowego Konkursu Fotogra-
ficznego.

Żywiołowy taniec i gorące 
rytmy Hiszpanii – w ponie-
działek 11 września o godz. 
18:30 w Stacji Kultura przy ul. 
Starowiejskiej 2 w Rumi (bu-
dynek dworca PKP). Wstęp 
wolny! /raf/

urodzinowe flamenco
RuMIA | Gorąca andaluzja, żywioŁowy Taniec 
flamenco – kTo by się nie skusiŁ? hiszpania za-
wiTa na Trzecich urodzinach sTacji kulTura. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rumi, Filia nr 1 (ul. Pomor-
ska 11) zaprasza na wernisaż 
wystawy fotografii Wiesławy 
i Krzysztofa Rudź „Pod niebem 
Patagonii”.

Cykl prezentowanych foto-
grafii jest próbą pokazania 
piękna patagońskiej przyrody, 
a także opowieścią dokumen-
tującą małżeńską podroż mo-
tocyklową po Ameryce Połu-
dniowej.

o autorach: 
Wiesława i Krzysztof Rudź 

to pasjonaci podróży oraz fo-
tografii. Autorzy książki „Pod 
niebem Patagonii”, dokumen-
tującej ośmiomiesięczną, mo-

tocyklową wyprawę do Ame-
ryki Południowej. 

Ciekawość podróżniczą łączą 
z wrażliwością na piękno przy-
rody, którą potrafią uchwycić 
w interesującym spojrzeniu na 
krajobrazy. Wstęp wolny! Wer-
nisaż odbędzie się w środę 6 
września o godz. 18:00. /raf/

Pod niebem Patagonii
RuMIA | biblioTeka miejska w rumi zaprasza na 
ciekawą wysTawę wiesŁawy i krzyszTofa rudź  
„pod niebem paTaGonii”. 

REKLAMA                                                          143/2017/DB REKLAMA                                                          153/2017/DB
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Nowe kredki, pisaki, ołów-
ki, nożyczki i całe mnóstwo 
drobiazgów nie mieści się 
na półkach? Czas na zrobie-
nie porządku! Port Rumia 
Centrum Handlowe Auchan 
pomoże najmłodszym zor-
ganizować kącik do nauki – 
razem z animatorami dzieci 
przygotują przyborniki na 
biurka, które przywrócą ład 
wśród szkolnych przybo-
rów. 

Nowy rok szkolny to moc 
wrażeń, wiele nowych zna-
jomości, a także całe mnó-
stwo… nowych przyborów! 
Dzieci, które mają dylemat, 
jak uporządkować wszech-
obecne gadżety i pisaki 
mają okazję do zainspiro-
wania się i samodzielnego 
wykonania przyborników, 
które posłużą do przecho-
wywania drobnych rzeczy 
na biurkach. Do wykonania 
oryginalnych prac posłużą 
różnego rodzaju pudełka, 
pojemniki i butelki, które 
zostaną przyozdobione 
kolorowym papierem, na-
klejkami i dekoracyjnymi 
elementami. 

Wykonane prace z pewno-
ścią rozweselą przestrzeń 
na biurku i pozwolą ją upo-
rządkować. Celem warsz-
tatów jest nie tylko zaba-
wa i rozwijanie zdolności 
manualnych dzieci, ale 
również szerzenie świado-
mości ekologicznej. Prace 
powstaną z resztek mate-
riałów i elementów dostęp-
nych w każdym domu, co 
ma uświadomić najmłod-
szym, jak proste jest po-
wtórne wykorzystywanie 
niepotrzebnych rzeczy, któ-
re dzięki wyobraźni zyskują 
nowe życie. Kreatywnie, ko-
lorowo i oszczędnie!

Kolejne spotkania w ra-
mach cyklu „Kreatywnych 
warsztatów rodzinnych” 
odbędą się w dniach 2-3 
września w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Au-
chan przy ulicy Grunwaldz-
kiej 108 w Rumi. Warsztaty 
rozpoczną się o godzinie 
12.00 i zakończą o 16.00, 
a materiały potrzebne do 
wykonania prac zapewnia 
organizator. Wstęp wolny!

/raf/

zrób sobie... przybornik!
RuMIA | Tworzymy przyborniki na biurko, czyli 
kreaTywny powróT do szkoŁy – warszTaTy pod 
Takim hasŁem odbędą się w ch auchan w rumi. 

Rolnicy z gminy Linia będą 
dziękować za tegoroczne 
plony w Strzepczu w najbliż-
szą niedzielę. O godz. 13.00 
w kościele parafialnym zosta-
nie odprawiona msza święta 
dziękczynna, podczas której 
zostaną poświęcone korony 
żniwne. Po mszy korowód 
dożynkowy przejdzie ulica-
mi wsi, a zabawa dożynkowa 
rozpocznie się o godz. 14.30. 
Po powitaniu gości i prze-
kazaniu chleba przez staro-
stów dożynek wójtowi gminy 
przyjdzie czas na turnieje, 
konkursy, nagrody i zabawę. 

W programie m.in. wręcze-
nie wyróżnień z okazji jubile-
uszu 35-lecia Gminnego Koła 

Cygańskie piosenki, ogień i lasery
DoŻYNKI | w dwóch Gminach w weekend odbędą się dożynki, czyli doroczne ŚwięTo plonów. 

Pszczelarzy, podsumowa-
nie konkursu „Piękna Wieś” 
i konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. Nie za-
braknie też atrakcji dla tych, 
którzy lubią spędzać czas ak-
tywnie. Odbędzie się więc X 
Turniej Sołectw (rozegrane 
będą konkurencje sporto-
wo-rekreacyjne), pokaz siło-
wy strongmanów, otwarty 
konkurs podnoszenia 15-kg 
ciężarka oraz mistrzostwa 
gminy w siatkówce plażo-
wej. 

Nie zabraknie również wy-
stępów lokalnych artystów 
oraz muzyki – jako gwiaz-
da wieczoru wystąpi Dziani 
(syn gwiazdora cygańskiej 
piosenki Don Vasyla, jeden 
z najpopularniejszych w Pol-
sce wykonawców muzyki 
romskiej). A wieczorem od-
będzie się widowiskowy po-
kaz żonglerki ogniem.

Ponadto wiele innych 
atrakcji: malowanie twarzy 
dla dzieci i młodzieży, kon-
kursy i zabawy dla dzieci, 
wesołe miasteczko, loteria 
fantowa, balonikowe zoo, 
„żywe” maskotki i punkty ga-
stronomiczne.

Gminne dożynki odbędą 
się także w gminie Szemud. 
W niedzielę o godz. 13.00 
w kościele pw. św. Mikołaja 
w Szemudzie odprawiona 
zostanie msza święta, zaś 
oficjalne otwarcie doży-
nek zaplanowano na godz. 
14.30. W programie imprezy 
znalazły się: zawody „Biegnij 
z wójtem po zdrowie”, wystę-
py zespołów muzycznych, 
konkursy, wesołe miastecz-
ko i wiele atrakcji dla dzieci. 
Wieczorem odbędzie się wi-
dowiskowy pokaz laserowy 
a po nim zabawa taneczna. 

/raf/



9|Piątek, 1 września 2017gwe24.pl/aktualności

Fitness i joga w parku, kino 
pod gwiazdami, letnie kon-
certy, spacery po mieście 
z przewodnikiem – takie let-
nie atrakcje przygotowano 
w Wejherowie. Jak podkreśla 
prezydent Krzysztof Hilde-
brandt, tegoroczna oferta 
dla mieszkańców Wejherowa 
i turystów była różnorodna 
i bogata.

PoZNAć MIASTo
Urząd Miejski w Wejherowie 

zorganizował nieodpłatne 
wycieczki po Wejherowie i Kal-
warii Wejherowskiej z prze-
wodnikiem oraz zwiedzanie 
Ratusza. Turyści i wszystkie 
chętne osoby pragnące po-
znać najważniejsze zabytki 
miasta i posłuchać opowie-
ści o historii Wejherowa mo-
gły codziennie skorzystać 
z oferty zwiedzania miasta. 
Z oferty skorzystało ponad 3 
tysiące turystów. Zabytkowy 
budynek ratusza można było 
odwiedzać w sezonie letnim 
przez 7 dni w tygodniu. Na 
turystów czekały m.in. sala 
historii i tradycji, cela więzien-
na, makiety miasta i Kalwarii 
Wejherowskiej oraz nowo 
otwarta sala historyczna „Wej-
herowo okresu międzywo-
jennego”.

PANoRAMA 
Z TARASu

Latem otwarty był taras wi-
dokowy (znajdujący się 17,5 
metra nad ziemią), z którego 
rozciąga się wspaniała pano-
rama na Wejherowo oraz Kal-

warię Wejherowską. Również 
ta atrakcja cieszyła się sporym 
powodzeniem. 

AKTYWNIE W PARKu
Już po raz drugi przez całe 

wakacje odbył się cykl dar-
mowych zajęć „Joga w parku”. 
W każdą niedzielę jogę na tra-
wie w wejherowskim parku 
ćwiczyło nawet kilkadziesiąt 
osób. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się także zaję-
cia zumby, które odbywały 
się w każdą środę przy alta-
nie w wejherowskim parku. 
Uczestnictwo było bezpłatne. 

lETNIA bIblIoTEKA
Dzięki współpracy miasta 

z Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, na tarasie wejherowskie-
go pałacu zagościł plenerowy 
punkt biblioteczny. Znalazła 
się w nim zarówno oferta 
książek do wypożyczenia, jak 
i do czytania na wygodnych 
parkowych ławkach. 

Sztandarowym cyklem 
Letniej Biblioteki w Pałacu 
były Literackie Środy - kame-

ralne spotkania z autorami 
pod patronatem prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hilde-
brandta. W letnim punkcie bi-
bliotecznym pojawiły się też 
zajęcia otwarte z cyklu “Wa-
kacje z językiem angielskim 
na wesoło”.

MuZYCZNE 
NIEDZIElE

W każdą niedzielę lipca 
i sierpnia na małej scenie od-
bywały się spotkania z muzy-
ką. Wystąpili: Reggaeside, Fu-
cus, Jagoda Wojciechowska, 
Nieme Kino Objazdowe z mu-
zyką na żywo, Teatr Lalki Tę-
cza „Przygody Kubusia”, Foli-
ba, Kwartet smyczkowy Emilii 
Chyły oraz kabaret - Jachmek 
i Tremiszewski improwizują.

lATo Z PIŁKĄ
Na boisku „Jamajka” w lipcu 

zorganizowano dla uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych „Lato z piłką”.W tur-
nieju wzięło udział 13 drużyn 
– łącznie około 80. zawodni-
ków. 

/raf/

To lato było pełne atrakcji
WEJHERoWSKI | przed nami osTaTni weekend wakacji, pomaŁu zbliża się 
jesień. ci, kTórzy spędzali leTni wypoczynek w wejherowie, nie moGli na-
rzekać na brak aTrakcji. 
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W pięknej, plenerowej sce-
nerii amfiteatru, znajdujące-
go się w Parku Miejskim im. 
A Majkowskiego, w każdy 
czwartkowy lipcowy i sierp-
niowy wieczór zbierała się 
publiczność, aby obejrzeć 
projekcje ciekawych wytwo-
rów kinematografii. Co waż-
ne, na seanse – podobnie 
jak w latach ubiegłych - nie 
obowiązywały bilety, wstęp 
był wolny. 

- Specjalnie dla mieszkań-
ców i odwiedzających nasze 
miasto w tym roku przygo-
towaliśmy naprawdę dobry 
zestaw filmowy – mówi Krzy-
stzof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Pokazaliśmy 
zarówno produkcje nowsze, 
jak również przypomnieliśmy 
starsze hity.

W pierwszej projekcji obej-
rzeć można było film pt. 
„Zjawa” z 2015 roku, w której 
w roli głównej wystąpił Le-
onardo DiCaprio (za tę rolę 
otrzymał Oskara). Kolejne 
projekcje były nie mniej cie-
kawe. I tak w lipcu widzowie 
mogli obejrzeć „Młodość”, 
„Gang Wiewióra” i „Mad Max”, 

natomiast w sierpniu odbyły 
się projekcje filmów „Furia”, 
„Pokój”, „Deadpool”, a jako 
ostatnia (w ubiegłym tygo-
dniu) pokazana była komedia 
romantyczna produkcji USA 
pt. „Kocha lubi szanuje”. 

Każdy zatem, niezależnie od 
wieku, mógł znaleźć w reper-
tuarze coś dla siebie. Amfite-
atr za każdym razem wypeł-
niony był niemal po brzegi. 
Osiem seansów obejrzało 
około 3 tysięcy osób. Jeden 
seans ze względu na pogodę 
został przeniesiony do Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej.

- Dziękujemy Wam wszyst-
kim za to, że byliście z nami 
w każdy czwartek wakacji 
– mówią organizatorzy. - 
W związku z tym, że zależy 
nam na Waszej opinii, pro-
simy o wypełnienie krótkiej 
ankiety, która pomoże nam 
w przyszłości w dalszym roz-
woju. 

Ankieta dostępna jest na 
facebookowym fanpag-u: 
facebook.com/Wejherow-
skieKinoPodGwiazdami.  

/raf/

Sukces kina pod gwiazdami
WEJHERoWo | Tysiące osób skorzysTaŁo z oferTy, jaką na leTnie wakacje przyGoTowaŁy 
wŁadze wejherowa dla mieszkańców – z „kina pod Gwiazdami”. 
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Festyn bogaty był w atrakcje muzyczne, gry i zabawy dla 
dzieci oraz strefę gastronomiczną. Otworzono również 
nową fontannę, zrealizowaną z Budżetu Obywatelskiego. 
Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców.

/raf/

Nowa fontanna przyciągnęła tłumy
RuMIA | oTwarcie nowej fonTanny 
w parku żelewskieGo byŁo GŁównym 
wydarzeniem biesiady janowskiej, kTó-
ra odbyŁa się w minioną soboTę. 

ARIEl SINICKI, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
i inicjator projektu:

- Fontanna w Janowie to kolejny element 
upiększania naszego miasta. Głosami 
mieszkańców została wybrana jako jeden 
z projektów ubiegłorocznego Budżetu Oby-

watelskiego. Jestem przekonany, że będzie dobrze służyć 
mieszkańcom, a wraz z pozostałymi elementami Parku 
w Janowie stworzą idealne miejsce do spacerów i relaksu.

fb.com/gwe24

Codziennie 
nowe informacje
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obWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. 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 publicznych  (tekst 
jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1496), oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodek-
su  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że na 
wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29.06.2017r. wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -
 budowy dróg gminnych pn. „budowa połączenia drogowego oraz miejsc 

postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa”

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Wejherowa określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. 07 działki nr ewid.: 71/71 (71/15), 71/72 (71/15), 71/56 (71/17), 71/58 (71/18), 71/60 (71/18), 
71/62 (71/19), 71/63 (71/19), 71/65 (71/22), 71/66 (71/22), 71/68 (71/23), 71/69 (71/23), 71/41 
(71/25), 71/44 (71/32), 71/53 (71/33), 71/47 (71/33), 71/45 (71/33), 71/52 (71/33), 158/48 (158/15), 
158/49 (158/15), 158/19, 158/44 (158/21), 158/45 (158/21), 158/53 (158/23), 158/54 (158/23), 
158/50 (158/25), 158/51 (158/25), 158/56 (158/26), 159/5, 159/52 (159/6), 159/51 (159/6), 159/54 
(159/14), 159/53 (159/14), 159/47

b.  działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:
- obr. 06 działki nr ewid.: 18/82, 19/2, 19/4, 227/1, 227/9, 227/10
- obr. 07 działki nr ewid.: 71/2, 71/7, 71/20, 71/21, 71/35, 71/40 (71/25), 71/42 (71/25), 71/43 
(71/32), 71/46 (71/33), 71/47 (71/33),71/48 (71/33), 71/49 (71/33), 71/50 (71/33), 71/51 (71/33), 
71/54 (71/17), 71/55 (71/17), 71/57 (71/18), 71/58 (71/18),71/59 (71/18), 71/60 (71/18), 71/61 (19), 
71/62 (71/19), 71/63 (71/19), 71/64 (71/22), 71/65 (71/22), 71/66 (71/22), 71/67 (71/23), 71/68 
(71/23), 71/69 (71/23), 71/70 (71/15), 71/71 (71/15), 92/4, 158/10, 158/16, 158/20, 158/22, 158/24, 
158/39, 158/41, 158/42, 158/43 (158/21), 158/46 (158/28), 158/52 (158/25), 158/55 (158/23), 
158/57 (158/26),  159/15, 159/39, 159/49, 159/50, 159/47, 159/51 (159/6), 159/52 (159/6), 159/55 
(159/14)

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rzą-
dowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwesty-
cją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, 
a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgłoszo-
nych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w termi-
nie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapo-
znać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury  i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 
3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeże-
nia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze,  w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, 
w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

obWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017r. poz. 1496) oraz art. 10  i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postę-
powania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257.)  z a w i a d a m i a,  ż e  na 
wniosek z dnia  dnia 22.03.2017r., skorygowany w dniu 21.04.2017r. Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego w dniu 25.08.2017r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta - będargowo
na odcinku będargowo-Kolonia o długości 1,7km”

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
- obręb Będargowo działki nr ewid.: 131/5, 129/1, 128/1, 127/1, 126/1, 130, 133/1, 125/1, 125/3 
(powstałej z podziału działki 125/2), 125/4 (powstałej z podziału działki 125/2), 291, 284/1 (po-
wstałej z podziału działki 284), 286, 283/5 (powstałej z podziału działki 283/4), 283/6 (powstałej 
z podziału działki 283/4), 295/1 (powstałej z podziału działki 295), 294/1 (powstałej z podziału 
działki 294), 293/1 (powstałej z podziału działki 293), 292/1, 292/9 (powstałej z podziału dział-
ki 292/2), 186, 279/1 (powstałej z podziału działki 279), 278/1 (powstałej z podziału działki 278), 
277/4 (powstałej z podziału działki 277/3), 67/1 (powstałej z podziału działki 67), 292/11 (po-
wstałej z podziału działki 292/8), 292/12 (powstałej z podziału działki 292/8), 292/18 (powsta-
łej z podziału działki 292/7), 292/16 (powstałej z podziału działki 292/4), 292/14 (powstałej z po-
działu działki  292/5), 13/1 (powstałej z podziału działki 13), 14/1 (powstałej z podziału działki 
14), 15/1 (powstałej z podziału działki 15), 15/2 (powstałej z podziału działki 15), 16, 17/1 (po-
wstałej z podziału działki 17), 18/1 (powstałej z podziału działki 18), 19/1 (powstałej z podzia-
łu działki 19), 20/1 (powstałej z podziału działki 20), 20/2 (powstałej z podziału działki 20), 21/1 
(powstałej z podziału działki 21), 296/1 (powstałej z podziału działki 296), 297/1 (powstałej z po-
działu działki 297), 304

b. działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów 
i innych dróg publicznych:
- obręb Będargowo działki nr ewid.: 131/3, 133/2, 127/2, 126/2, 284/2 (powstałej z podziału 
działki 284),
285, 283/1, 283/7 (powstałej z podziału działki 283/4), 279/2 (powstałej z podziału działki 279), 
278/2 (powstałej z podziału działki 278), 277/5 (powstałej z podziału działki 277/3), 290/1, 292/13 
(powstałej z podziału działki 292/8) 67/2 (powstałej z podziału działki 67), 13/2 (powstałej z po-
działu działki 13), 18/2 (powstałej z podziału działki 18), 20/3 (powstałej z podziału działki 20), 
297/2 (powstałej z podziału działki 297)
- na terenie Powiatu Kartuskiego Gmina Kartuzy obręb Kolonia działki nr ewid.: 200/1, 201/3

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rzą-
dowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  
o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Bu-
downictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 
lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze,  
w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

zarejestruj się i twórz razem z nami!
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W ramach zadania wy-
konane zostanie boisko 
o nawierzchni poliuretano-
wej o powierzchni 819 me-
trów 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
Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie podpisał umowę na budowę boiska wie-

lofunkcyjnego w miejscowości Wocławy.

Miejscowość będzie walczyć 
o wyróżnienia na szczeblu wo-
jewódzkim konkursu ,,Piękna 
Wieś Pomorska’’. 
Jak co roku, podczas finału 
powiatowych eliminacji kon-
kursu przyznano nagrody 
w dwóch kategoriach: „Wieś” 
oraz „Zagroda”.
W kategorii ,,Wieś’’ I miejsce 
zajęło Świetlino (gm. Łęczy-
ce), II miejsce przyznano wsi 
Chynowie (gm. Gniewino), 
a na III miejscu uplasowały 
się ex aequo Lubiatowo (gm. 

Choczewo) i Bolszewo (gm. 
Wejherowo). Wyróżniono tak-
że wsie Karczemki (gm. Sze-
mud) i Niepoczołowice (gm. 
Linia).
Najpiękniejszą zagrodą rol-
niczą okazała się posesja 
Państwa Ewy i Gustawa Fie-
dorkiewiczów z Rybna (gm. 
Gniewino). II miejsce Komi-
sja Konkursowa postanowi-
ła przyznać Państwu Annie 
i Grzegorzowi Kloka ze Zby-
chowa (gm. Wejherowo), 
a III miejsce trafiło do Państwa 

Hanny i Wojciecha Heblów 
ze Strzebielina (gm. Łęczyce). 
Ponadto doceniona została 
zagroda należąca do Państwa 
Danuty i Tadeusza Rytlewskich 
z Choczewa (gm. Choczewo).
Uroczystość poprowadził Ja-
cek Thiel, członek Zarządu Po-
wiatu Wejherowskiego. Soł-
tysi oraz prywatni właściciele 
posesji otrzymali z rąk Gabrieli 
Lisius, starosty wejherowskie-
go, pamiątkowe dyplomy, pu-
chary oraz nagrody pieniężne. 
/raf/

Świetlino najpiękniejsze
Sołectwo Świetlino otrzymało tytuł najpiękniejszej wsi w powiecie wejherowskim. 



Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. GRzeGORzA 
SzAlewSKIeGO

Pierwszego Starosty Wejherowskiego 
Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego 

Pomysłodawcy Zjazdów Kaszubów 
Oddanego Działacza Społecznego i Przyjaciela Miasta Rumi 

Odszedł od nas Człowiek zasłużony dla lokalnej 
samorządności, cieszący się powszechnym szacunkiem 

i poważaniem. Promotor kultury kaszubskiej. 

Rodzinie i Bliskim składamy 
wyrazy głębokiego współczucia.

 Michał Pasieczny 
Burmistrz Miasta Rumi 

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci 

ŚP. GRzeGORzA 
SzAlewSKIeGO

Pierwszego Starosty Wejherowskiego
Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego

Lokalnego Działacza Społecznego 

Odszedł od nas Samorządowiec, któremu 
sprawy miasta były zawsze bliskie i ważne. 

Człowiek wielkiego serca, 
wrażliwy na ludzkie problemy i potrzeby. 

 Ariel Sinicki  
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi 

wraz z Radnymi  

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

GRzeGORzA   
SzAlewSKIeGO

pierwszego - po reformie administracyjnej – 
Starosty Powiatu Wejherowskiego w latach 1998 – 2002,

Radnego Powiatu Wejherowskiego w latach 2010 – 2012, Człowieka wielu inicjatyw i szczytnych planów, 
dbającego o rozwój Powiatu Wejherowskiego, współpracującego z władzami Miasta Wejherowa, projekto-
dawcy utworzenia w Wejherowie filii Wyższej Szkoły Morskiej - pierwszej wyższej uczelni w mieście, lekarza 
pediatry i specjalisty medycyny rodzinnej, inicjatora otwarcia w Wejherowie Przychodni Zdrowia przy ul. 10 
lutego 13 - jako filii NZOZ nr 1 w Rumi, lekarza z powołania, specjalisty o wszechstronnej wiedzy medycz-
nej, z sercem i cierpliwością dbającego o zdrowie pacjentów, dążącego do utworzenia nowych placówek służ-
by zdrowia na terenie Rumi i Gdyni.

Samorząd terytorialny regionu wejherowskiego
oraz służba zdrowia ponieśli niepowetowaną stratę.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom, 
Samorządowcom oraz Pracownikom służby zdrowia, 

którzy opłakują śmierć Grzegorza Szalewskiego, 
wyrazy najgłębszego współczucia składa

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Panu

JAROSłAwOwI 
weJeR
Wójtowi Gminy Luzino 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA

składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami
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Panu

JAROSłAwOwI 
weJeR
Wójtowi Gminy Luzino

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 
z  powodu  śmierci

OJCA

składają

Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady 

Powiatu Wejherowskiego
i Radni Powiatu Wejherowskiego

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

i Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego

Żegnając

DOKTORA 
GRzeGORzA 

SzAlewSKIeGO
pierwszego Starostę Wejherowskiego,

zasłużonego samorządowca i naszego Kolegę,

na ręce Najbliższych
składamy serdeczne wyrazy 

współczucia i głębokiego żalu.

Kazimierz Okrój
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Redzie
wraz z radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

wraz ze współpracownikami

Pani

DANUCIe 
MIlewCzyK 

Radnej Powiatu Wejherowskiego

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

OJCA
składają

Ryszard Czarnecki
Przewodniczący Rady Powiatu

Wejherowskiego
i Radni Powiatu Wejherowskiego

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

i 
Zarząd Powiatu Wejherowskiego
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Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. GRzeGORzA 
SzAlewSKIeGO

pierwszego - po reformie administracyjnej – 
Starosty Powiatu Wejherowskiego 

w latach 1998 – 2002,

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy

Wójt Gminy Szemud 
Ryszard Kalkowski

Przewodnicząca Rady Gminy 
Aleksandra Perz

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. GRzeGORzA 
SzAlewSKIeGO

wybitnego mieszkańca Rumi, 
lekarza, przedsiębiorcy

wyrazy najszczerszego współczucia
Rodzinie i Bliskim zmarłego

składają

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Rumia

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

ŚP. GRzeGORzA 
SzAlewSKIeGO 

Pierwszego Starosty Powiatu Wejherowskiego

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie  
oraz wszystkim Bliskim Zmarłego 
wyrazy  najgłębszego współczucia 

składają

Wójt Gminy Linia
Bogusława engelbrecht
wraz z pracownikami

Rada Gminy linia

Trudno zapomnieć o kimś , 
który dał  tak wiele do zapamiętania 

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

Ś.P.  GRzeGORzA SzAlewSKIeGO

Odszedł na wieczny dyżur 
lekarz z powołania, przyjaciel dzieci                                                                                                                             

nieoceniony społecznik i człowiek wielkiej pasji                            
                                            

Rodzinie i najbliższym składamy 
wyrazy współczucia i słowa otuchy

Ewa Myć-Szopińska                                                                                                                    
Dyrektor Ogniska Wychowawczego            

 im. K. Lisieckiego „DZIADKA” w Rumi                                                                                          
wraz z pracownikami i wychowankami
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia Rodzinie

ŚP. GRzeGORzA 
SzAlewSKIeGO

lekarza, społecznika, człowieka biznesu 
z wyjątkowo wielkim sercem, naszego mentora

składa

Agnieszka Kamińska
wraz z zespołem AGIS NIERUCHOMOŚCI, 

AGIS SECURITY oraz Zarządem Pracodawców 
Pomorza o. Powiatu Wejherowskiego

„Nie umiera ten, 
kto trwa w pamięci żywych”.

Podczas jubileuszowej 
uroczystości w Filharmonii 
Kaszubskiej wicewojewoda 
Mariusz Łuczyk wręczył od-
znaczenia i awanse wyróż-
niającym się strażnikom.

Postanowieniem Prezyden-
ta RP na wniosek wojewody 
pomorskiego srebrny Krzyż 
Zasługi otrzymał komendant 
Straży Miejskiej Zenon Hinca. 
Natomiast srebrne medale za 
długoletnią służbę otrzyma-
li: st. insp. Maciej Cichoń, st. 
insp. Jarosław Kuśka, st.insp. 
Franciszek Małaszycki i insp. 
SM Zenon Wirkus.

Wręczone zostały również 
nominacje na wyższy stopień 
służbowy w Straży Miejskiej. 
Stopień specjalisty otrzymał 
Piotr Semmerling, a stopień 
strażnika: Sebastian Pew-

niak, Norbert Leis i Piotr 
Wojtaś. Awanse wręczył pre-
zydent miasta Krzysztof Hil-
debrandt.

- Z okazji jubileuszu funk-
cjonariuszom Straży Miej-
skiej  w Wejherowie składam 
serdeczne podziękowanie za 
skuteczne działania w ochro-
nie porządku publicznego 
i ćwierćwieczną służebną 
rolę wobec społeczności lo-
kalnej, poprzez wykonywa-
nie odpowiedzialnych zadań 
z poszanowaniem godności 
i przestrzegania praw czło-
wieka – powiedział prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt.

Gratulacje na ręce komen-
danta Straży Miejskiej Zeno-
na Hincy złożyło wiele osób, 
w tym m.in. starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, ko-

mendant powiatowy Policji 
insp. Beata Perzyńska, przed-
stawiciele wielu jednostek 
służb mundurowych a także 
księża z dziekanem ks. Da-
nielem Nowakiem na czele. 

W uroczystości uczestniczy-
li m.in. zastępca prezydenta 
Beata Rutkiewicz, skarbnik 
miasta Arkadiusz Kraszkie-
wicz, przewodniczący Rady 
Miasta Bogdan Tokłowicz, 
dyrektor WCK Jolanta Rożyń-
ska, przewodniczący Rady 
Kombatantów Stanisław Ha-
rasiuk, były komendant Stra-
ży Miejskiej Jacek Pisarek, 
radni miejscy i inni. 

W części artystycznej z pio-
senkami Edith Piaff  wystąpi-
ła aktorka Teatru Miejskiego 
w Gdyni Dorota Lulka. 

 /raf/

Ćwierć wieku w służbie
WEJHERoWo | w Tym roku mija 25 laT funkcjonowania sTraży miejskiej.
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PRACA

Według danych Pomorskiego 
Obserwatorium Rynku Pra-
cy w 2016 roku odnotowa-
no ponad 2,5-krotny wzrost 
(w porównaniu do roku po-
przedniego) zarejestrowanych 
w powiatowych urzędach pra-
cy województwa pomorskie-
go oświadczeń o zamiarze po-
wierzenia wykonywania pracy 
obywatelom zza wschodniej 
granicy. 
Liczba wspomnianych 
oświadczeń lawinowo ro-
śnie od dwóch ostatnich lat. 
W 2015 roku w pomorskich, 
powiatowych urzędach pra-
cy zarejestrowano łącznie 25,4 
tys. wspomnianych oświad-
czeń, w kolejnym roku było 
ich 67,4 tys. W bieżącym roku 
szybko udało się pobić ubie-
głoroczny rekord, w okresie 
styczeń-lipiec zanotowano bo-
wiem aż 74,8 tys. wniosków. 
Wspomniane wyżej dane do-
tyczą oświadczeń o zamia-
rze wykonywania pracy oby-
watelom Republiki Armenii, 
Republiki Białorusi, Republi-
ki Mołdawii, Federacji Rosyj-
skiej, Gruzji i Ukrainy bez ko-
nieczności uzyskania pozwo-
lenia na pracę.
Jak wygląda zainteresowanie 
zatrudnianiem obcokrajow-

Na przedsiębiorców z Wejhe-
rowa i okolic czekają bezpłat-
ne szkolenie i dyżury eksper-
tów. Szkolenie „e-Składka - 
nowy wymiar rozliczeń” do-
tyczy zmian w opłacaniu skła-
dek, które wejdą w życie od 1 
stycznia 2018 roku. Przedsię-
biorcy otrzymają jeden indy-
widualny rachunek bankowy, 
na który będą wpłacać składki 
jedną wpłatą. Cztery przelewy 
zastąpi jeden, a to oszczędność 
czasu i niższe koszty obsługi 
płatności. Eksperci wytłuma-
czą, jak to wpłynie na comie-
sięczne rozliczenia z ZUS.
Szkolenie poświęcone e-
składce odbędzie się we wto-
rek 12 września w dwóch tu-
rach o godzinie 9.00 i 11.00, 
w Inspektoracie ZUS w Wej-
herowie  przy ul. Sobieskiego 
294. Zainteresowani udziałem 
mogą zgłaszać już teraz się na 
adresy  e-mail: aleksandra.na-
dolska@zus.pl lub malgorzata.
wisniewska04@zus.pl.
„Tydzień Przedsiębiorcy” to 
też oferta dla tych którzy do-
piero rozpoczynają przygodę 
z biznesem.  W ramach „Pa-
kietu nowego przedsiębior-
cy” eksperci wytłumaczą od 
podstaw, jak opłacać i rozli-

czać składki. Będzie mowa 
o nowych rozwiązaniach: e-
Składce i e-ZLA (elektronicz-
nych zwolnieniach lekar-
skich). 
„Tydzień Przedsiębiorców” 
trwać będzie od 11 do 15 
września. Dyżury ekspertów 
odbędą się w:

Powiatowym Urzędzie Pra-•	
cy w Wejherowie przy ul. 
I Brygady Pancernej WP 32 
w poniedziałek 11 września 

od 9.00 do 12.00,
Urzędzie Miasta Wejherowa •	
przy Placu Jakuba Wejhera 
8  w poniedziałek 11 wrze-
śnia od 9.00 do 14.00,
Urzędzie Miasta Redy przy •	
ul. Gdańskiej 33 w środę 13  
września od 9.00 do 12.00,
Urzędzie Miasta Rumi przy •	
ul. Sobieskiego 7 w czwar-
tek 14 września od 9.00 do 
12.00. 

/raf/

nr 1/2017                            dowiedz się więcej: r.laskowski@expressy.pl

Tydzień dla przedsiębiorców
zmiany w opłacaniu składek, elektroniczne zwolnienia lekarskie i sposoby 

radzenia sobie z długiem w zus  to tylko część  tematów tegorocznego 
„tygodnia Przedsiębiorcy”.

Obcokrajowcy pracują w regionie
Pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem pracowników, coraz 

częsciej zatrudniani są więc obcokrajowcy zza wschodniej granicy.

ców w pomorskich powiatach? 
Obcokrajowcy najbardziej są 
potrzebni w Gdańsku i powie-
cie gdańskim - w okresie sty-
czeń-lipiec bieżacego roku zło-
żono tam aż 35223 oświadczeń, 
w Gdyni było ich 10364, po-
ważne zainteresowanie zatrud-
nianiem obcokrajowców zaob-
serwowano także w powiecie 
kartuskim, gdzie oświadczeń 
pojawiło się aż 8988. 
Pracodawcy z powiatu wejhe-
rowskiego również cierpią na 
brak pracowników i planują 
zatrudnianie obcokrajowców, 

do lipca bieżącego roku w po-
wiecie zarejestrowano 2808 
oświadczeń.
Co ważne, liczba cudzoziem-
ców, którzy podjęli pracę 
w związku z zarejestrowanym 
oświadczeniem nie zawsze je-
sta taka sama jak  liczba zareje-
strowanych oświadczeń. Oka-
zuje się bowiem, że dla części 
cudzoziemców zarejestrowa-
no więcej niż jedno oświadcze-
nie, zdarzają się takze odmo-
wy udzielenia wizy i sytuacje, 
gdy obcokrajowcy rezygnują 
z przyjazdu do Polski. (GB)

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 
roku w rejestrach Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wejherowie znajduje się 4.300 
osób bezrobotnych, tj. o prawie 1.500 
osób mniej niż w analogicznym okresie 
roku ubiegłego. Na podobnym poziomie 
ilość bezrobotnych w naszym powiecie 
występowała w latach 2007-2008. W po-
równaniu do lat ubiegłych spadek liczby 
bezrobotnych w roku bieżącym jest bar-
dzo dynamiczny, w okresie ośmiu mie-
sięcy dynamika spadku bezrobocia wy-
niosła 27,3%.
W populacji osób bezrobotnych prze-
ważają kobiety, które stanowią 68% ogó-
łu zarejestrowanych, natomiast prawo do 
zasiłku posiada 19,2% bezrobotnych.
- Aktualnie stopa bezrobocia w powiecie 
wynosi 7,3% i jest niższa o 2,5 pkt pro-
centowego od stopy bezrobocia z sierp-
nia ubiegłego roku – wyjaśnia Grażyna 
Sobieraj, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wejherowie. - Dla porównania 
– stopa bezrobocia w kraju wynosi 7,1%. 
W okresie 8 miesięcy bieżącego roku do 
Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 
5.328 ofert pracy i aktywizacji zawodo-
wej. Najczęściej pracodawcy poszukują 
pracowników w zawodach budowlanych, 
stolarzy i tapicerów, elektryków, kierow-
ców kategorii C+E, fryzjerów, sprzedaw-
ców. Mimo licznej grupy osób bezrobot-
nych Urząd ma trudności z zaspokoje-
niem zapotrzebowania pracodawców na 
pracowników, nawet gdy oferują oni za-
trudnienie na umowę o pracę i wynagro-
dzenie wyższe od najniższego. Aby przy-

spieszyć realizację zgłoszonych ofert po-
średnicy pracy organizują giełdy pracy, 
czyli bezpośrednie spotkania pracodaw-
ców z kandydatami do pracy.
Pracodawcy chętnie sięgają po pracow-
ników zza wschodniej granicy. W bieżą-
cym roku złożyli w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy 3.217 oświadczeń o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcom bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na 
pracę, przy czym około 95,0% oświad-
czeń dotyczy obywateli Ukrainy. Więk-
szość zatrudnianych cudzoziemców wy-
konuje prace proste w oparciu o umowy 
cywilnoprawne (umowy zlecenia) i naj-
częściej za minimalne wynagrodzenie.
W ramach posiadanych środków Fun-
duszu Pracy i Europejskiego Fundu-
szu Społecznego Powiatowy Urząd Pra-
cy zaktywizuje w bieżącym roku około 
2.100 osób bezrobotnych w formie szko-
leń, staży, prac interwencyjnych, prac 
społecznie użytecznych,   dotacji na roz-
poczęcie działalności gospodarczej, re-
fundacji kosztów wyposażenia stano-
wiska pracy dla skierowanego bezro-
botnego oraz refundacji części kosztów 
poniesionych przez pracodawców na 
wynagrodzenia zatrudnionych osób bez-
robotnych do 30 roku życia.   
- Na dzień dzisiejszy istnieje jeszcze 
możliwość skorzystania z niektórych 
form pomocy oferowanych przez Urząd 
– zaznacza dyrektor Grażyna Sobieraj. 
- Zainteresowanych prosimy o kontakt 
z pracownikami Urzędu.
/raf/

rekordowo 
niskie bezrobocie

Liczba osób pozostających bez pracy 
jest najniższa od niemal 10 lat. 



Przyszli pracownicy mają wymagania
Chcesz zatrudnić pracownika? 

zagwarantuj elastyczny czas pracy i rozwój!

Oczekiwania kandydatów 
na pracowników są coraz 
większym wyzwaniem dla 
zarządzających. Gwarancja 
elastycznego czasu pracy to 
jedno z istotnych oczeki-
wań potencjalnych pracow-
ników wobec pracodawcy. 
Według ekspertów zarzą-
dzania pracodawcy nie po-

winni się bać takiej for-
my pracy, bo przy wsparciu 
programów ERP nie tyl-
ko jest ona w ogóle możli-
wa, ale też można ją zdal-
nie kontrolować. Oczywi-
ście pod warunkiem, że 
pracodawca jest przygoto-
wany na efektywne plano-
wanie czasu pracy, a z tym, 

w świetle badań, jest już go-
rzej.
— Z badania przeprowadzo-
nego w grudniu 2016 roku 
wynika, że dla 38 proc. kan-
dydatów warunkiem zmia-
ny pracy jest zamieszczenie 
w ofercie informacji o moż-
liwości elastycznego cza-
su pracy. Zwiększona mobil-
ność pracowników oraz no-
woczesne technologie, które 
ją wspierają sprawiają, że pra-
cownicy oczekują możliwo-
ści wykonywanie obowiąz-
ków zawodowych w dowol-
nym miejscu i czasie – tłuma-
czy Agnieszka Wójcik, mene-
dżer zespołu Market Research 
z firmy Antal.
Takie oczekiwanie stawia 
przed zarządzającymi liczne 

wyzwania, w tym kluczowe: 
jak monitorować efektyw-
ność pracowników wykonu-
jących swoje zadania zdal-
nie i jak planować ich czas 
pracy. By było to możliwe, 
muszą oni dysponować kon-
kretnymi danymi.
— Mimo że  takie rozwiąza-
nia jak magnetyczne karty, 
ewidencja czasu logowania 
do systemów czy prowadze-
nie elektronicznych kalen-
darzy ułatwiają monitorowa-
nie czasu pracy, to badanie 
wykazało, że 40 proc.  mene-
dżerów HR nie jest w stanie 
określić efektywności plano-
wania pracy w ich organiza-
cjach. Jednocześnie 36 proc. 
z nich deklaruje, że chce 
usprawnić działania w tym 
obszarze. Z kolei tylko 24 
proc. uważa, że w ich firmie 
skuteczność planowania cza-
su pracy jest na optymalnym 
poziomie — mówi Anna 
Andraszek z Macrologic. 
Takie wyniki nie dziwią, je-
śli weźmie się pod uwagę 
fakt, że mimo rosnącej świa-
domości pracodawców w za-
kresie procesów zachodzą-
cych w ich organizacji, tylko 
połowa z nich przyznaje, że 
procesy te są w ich firmach 
zdefiniowane, mierzone i na 
bieżąco zarządzane. Efek-
tem braku koncentracji na 

procesach biznesowych jest 
oczywiście mniejsza wy-
dajność takich organizacji 
i spore utrudnienia w przy-
padku chęci wprowadze-
nia większej samodzielności 
pracowników, przy jedno-
czesnej chęci zdalnego ich 
kontrolowania.
Według Agnieszki Wójcik 

z Antal pieniądze nie są już 
największą motywacją dla 
pracowników. 
— Rozwój kariery, jasno 
zdeklarowane cele oraz 
możliwość rozwoju stano-
wią często najważniejszy 
czynnik zadowolenia mło-
dych ludzi – tłumaczy. 
/opr. raf/

burmistrz Miasta Rumi
ogłasza nabór 

na dwa wolne stanowiska pracy: 

od Referenta do Podinspektora w Wydziale Spraw 1. 
Społecznych Urzędu Miasta Rumi, w pełnym wy-
miarze czasu pracy,

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/.
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Przed nami trzecia już edycja „Konkursu Wiedzy o Historii 
Wejherowa im. Reginy osowickiej”. 

Głównym celem konkursu jest 
propagowanie wśród mieszkańców 
oraz wszystkich sympatyków historii 
Wejherowa - od czasów średniowiecz-
nych do czasów współczesnych. 
- Poprzez przygotowania do konkur-
su zgłębiamy swoją wiedzę dotyczącą 
historii naszego miasta, jak również życia, 
publikacji i twórczości naukowej śp. Reginy 
Osowickiej – mówi Marcin Drewa, wice-
przewodniczący RM Wejherowa i pomy-
słodawca konkursu. - Udział w konkursie 
może wziąć każdy mieszkaniec Wejhero-
wa w wieku od 16 lat. 
Konkurs odbędzie się 20 października (w piątek) o godz. 
17:00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej  nr 8 w Wejhero-
wie. Składać się będzie z dwóch etapów: I etap (półfinał) – 
eliminacje testowe, II etap – konkurs główny. 
Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się do 30 
września u Przewodniczącego Rady Naukowej: Marcin Drewa, 
tel.: 510-114-114, e-mail: KonkursWiedzy.Wejherowo@wp.pl. 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronach miasta wej-
herowo.pl
Patronat honorowy nad konkursem objęli wicewojewoda 
pomorski Mariusz Łuczyk, starosta wejherowski Gabriela Li-
sisus i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Patronat 
medialny objął m.in. Express Powiatu Wejherowskiego. 

/raf/

zostań historycznym mistrzem

W tym roku rolnicy z gminy 
Wejherowo bilansu dokonali 
podczas gminnych dożynek 
w Kąpinie, gdzie polowa 
Msza Święta zainaugurowała 
dziękczynne biesiadowanie 
pod gołym niebem.
Eucharystii przewodniczył ks. 
proboszcz kąpińskiej parafii 
Wojciech Niemczyk. By trady-
cji ponownie stało się zadość, 
kolejnym, równie ważnym 
punktem obchodów święta 
plonów musiało być wręcze-
nie przez starostów dożynek 
– Elżbietę Czylkowską i Jacka 
Kreft - bochna chleba wójto-
wi gminy Wejherowo Henry-
kowi Skwarło. Gospodarz do-
żynek symbolicznie podzielił 
się nim z zaproszonymi na 
scenę gośćmi, wśród których 
znaleźli się: starosta powiatu 
Wejherowskiego Gabriela Li-
sius wraz z przewodniczącym 
Rady Powiatu Wejherowskie-
go Ryszardem Czarneckim, 
wójt gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht, przewodniczą-
cy Rady Miasta Wejherowo 
Bogdan Tokłowicz, prezes 
KZG Dolina Redy i Chylonki 
Tadeusz Wiśniewski, a także 
przedstawiciele Batalionu 
Dowodzenia MW z Wejhe-
rowa, Komendy Powiatowej 
Policji czy Lasów Państwo-

Podziękowali za plony
GM. WEJHERoWo | koniec sierpnia To czas żniw i podsumowań mijająceGo sezonu prac polowych. 

wych. Honorowym gościem 
Uroczystości był przedstawiciel 
partnerskiej gminy Darnétal, 
Mer Christian Lecerf z Francji, 
który z nieskrywaną radością 
uczestniczył w typowo polskim 
święcie.
Rozstrzygnięto konkurs na naj-
piękniejszy wieniec dożynko-
wy. Najpiękniejszą kompozycję 
w kategorii wieńca tradycyjne-
go zaprezentowali mieszkańcy 
Kąpina, natomiast pierwsze 
miejsce w kategorii wieńca 
współczesnego zdobyło sołec-
two Orle. Oba będą godnie re-
prezentowały naszą gminę 17 
września podczas Powiatowych 
Dożynek w Choczewie. Część 
oficjalną zakończyło wręczenie 
nagród w Gminnej Edycji Kon-
kursu Piękna Wieś. 
Na scenie zaprezentowali się: 
Orkiestra Dęta Gminy Wejhe-
rowo, zespół folklorystyczny 
Mołwiniec z Kaliningradu, ze-
spół Pieśni i Tańca z Ustronia, 
Trzy Gitary i gwiazda wieczoru 
- zespół Czarno-Czarni. Każdy 
mógł sprawdzić się np. w Tur-
nieju Strzeleckim zorganizowa-
nym przez Bractwo Kurkowe 
z Wejherowa, biegach w wor-
kach, rzutem kaloszem do ko-
sza, przybijaniu gwoździ i obie-
raniu ziemniaków na czas oraz 
typowo męskiej konkurencji – 
piciu piwa, oczywiście również 
na czas. Jak na dożynki przy-
stało, nie mogło zabraknąć na 
nich darmowego poczęstunku 
w postaci bigosu i grochówki 
oraz solidnej dawki domowych 
ciast serwowanych przez Panie 
z KGW Bolszewo. /uGW/
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Tradycyjnie „Dzień Chle-
ba i Miodu” rozpoczął się 
w mszą św. w kościele 
p.w. św. Augustyna Bisku-
pa w Nadolu, odprawioną 
w intencji rolników i ich ro-
dzin. Po mszy dziekan De-
kanatu Gniewińskiego ks. 
Marian Miotk dokonał po-
święcenia przygotowanych 
przez gniewińskie sołectwa 
wieńców dożynkowych. 
Po ceremonii poświęcenia 
wieńców i procesji wokół 
nadolskiego kościoła, prze-
maszerowano na czele z Or-
kiestrą Dętą Gminy Gniewi-
no do skansenu „Zagroda 
Gburska i Rybacka” w Na-
dolu, będącego oddziałem 
zamiejscowym Muzeum 
Ziemi Puckiej.

Po oficjalnym otwarciu 
imprezy dokonanym przez 
Mirosława Kuklika, dyrek-
tora Muzeum Ziemi Puckiej 
oraz Zbigniewa Walczaka, 
wójta gminy Gniewino, na 
scenie pojawiło się zapro-
szone do Nadola przez pp. 
Korczagin z Wejherowa trio 
artystów z Rosji, którzy roz-

Święto chleba i miodu
GM. GNIEWINo | już po raz ósmy w nadolskim skansenie odbyŁ się, będący swoisTymi dożynkami, fe-
sTyn folklorysTyczny pn. „dzień chleba i miodu”.

poczęli biesiadowanie kon-
certem rosyjskich pieśni.

W trakcie festynu przedsta-
wiono oficjalne wyniki i wrę-
czono nagrody laureatom 
i uczestnikom rozgrywanego 
po raz szósty konkursu na 
dożynkowe wieńce. 

W kategorii „wieniec kla-
syczny” I miejsce zajęło so-
łectwo Gniewino, II miejsce 
sołectwo Perlino, zaś III - so-
łectwo Tadzino. 

W kategorii „ wieniec nie-
konwencjonalny” I miejsce 
zajęło sołectwo Kostkowo, II 
miejsce sołectwo Bychowo, 
zaś III - sołectwo Czymano-
wo.

Nagrody i dyplomy za naj-
lepsze wieńce sołtysom wrę-
czał wójt Zbigniew Walczak.

Obchodom towarzyszył tra-
dycyjny jarmark rękodzielni-
czo-kulinarny oraz występy 
grup artystycznych z kraju 
i zagranicy. 

(opr. raf)
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPRZEDAM murowany garaż z kanałem 
przy ul. Strzeleckiej, tel. 605 734 405, Wej-
herowo

SPRZEDAM działkę ogrodnicza w Wej-
herowie z domem murowanym, z użyt-
kowym poddaszem. Cena 60.000 zł do 
negocjacji, tel. 602 214 097 

SPRZEDAM domek murowany piętro-
wy na działce ogrodniczej. Wejherowo. 
60.000 zł, do negocjacji, tel. 602 214 097 

SPRZEDAM działkę budowlaną Kębło-
wo Nowowiejskie, 4 km od Lęborka, 1033 
m2, cena 39.000 zł, tel. 602 306 210

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

SPRZEDAM dom murowany, podpiw-
niczony, 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 go-
ścinnego w domu jednorodzinnym, tel. 
tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

ZAMIENIę mieszkanie dwupokojowe na 
większe z dopłatą w Wejherowie tylko na 
oś. Harcerskiej i okolice, tel.692 838 833

WYNAJMĘ

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

JAWA 350TS\’tylko kola 16”p/tył,ce-
na:179 zł, Tczew, tel. 735 001 684, sprze-
dam

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, nauczy-
ciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 
50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, 

klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

ZATRuDNIę brukarzy, Wejherowo, tel. 
602 447 203

SZuKAMY tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaranto-
wane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 120 
145

USŁUGI

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

uKŁADANIE kostki brukowej, kamienia 
niwelacja terenu od a-z z nawadnianiem 
stawianie wiat, altan , garaży z drewna, 
Skorcz, tel. 511 306 986 

GDY bank odmawia: pożyczki pozaban-
kowe do 20000 zł, decyzja i wypłata w 
1 dzień, Gdańsk – Wrzeszcz, tel. 601 832 
048

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, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto i 
okolice, tel. 601 677 964

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

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

RÓŻNE

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

SIANo, słoma w balotach 120 x 150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, Moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

PRASA kostka masy FERGUSON 1.40 
podbieracz.4.500 zł, tel. 506 250 477

SPRZEDAM piłę tarczową, 2.0 kw, 380 
W, samorobną z kółkami i tarczą, tel. 695 
230 080

RuRY plastikowe 250x10x05, szare, 
cena 6 zł/szt, tel. 511 841 826

bECZKI plast. na działkę do wody czy-
ste st bd. tel. 511 841 826

SŁoMA 120 120, 40 zł i siano tegorocz-
ne, 60 zł, Częstkowo, tel. 510 751 837

RoTACJNA supska stan dobry, 750 zł, 
Częstkowo, tel. 510 751 837

SPRZEDAM frezarkę stolarską z silni-
kiem, 120 zł, tel. 790 290 835, Sierako-
wice

SKuPuJEMY stare militaria w bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, od-
znaczenia, wyposażenie wojskowe), 
Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com, info@
oldmilitaria.pl

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

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
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WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl
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achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Gryf energicznie zaczął spo-
tkanie z Wartą Poznań – w 7. 
minucie o mało do sytuacji 
sam na sam nie doszedł Ma-
ciejewski, ale w porę piłkę 
doskonałym wślizgiem wybił 
Kieliba. Później oba zespoły 
próbowały ataków, jednak 
żadnej z drużyn nie udawało 
się stworzyć realnego zagro-
żenia bramki. Gospodarzy 
wyróżniała jednak większa 
dynamika i waleczność. 
Z biegiem czasu gra prze-
nosiła się coraz bliżej bramki 
Warty, Gryf nie potrafił jed-
nak otworzyć wyniku spotka-
nia. W 41. minucie z woleja 
uderzył Brzuzy - piłka leciała 
w okienko bramki, ale Lis po-
pisał się świetną obroną.  Po 
paru minutach sędzia zapro-
sił piłkarzy do szatni.

W drugiej połowie żółto-
czarni próbowali ataków 
pozycyjnych, lecz zbyt dużo 
było niedokładności, aby do-
szło do klarownej sytuacji. 
W 67. minucie Warta przepro-
wadziła kolejny atak z rzędu 
i dopięła swego – w dużym 
zamieszaniu w polu karnym 

piłkę dostał Szynka, któ-
ry dużo się nie zastanawiał 
i strzelił pod poprzeczkę, po-
konując Ferrę. W 71. minucie 
nie tyle mogło, co powinno 
być 0-2 – sytuacyjna piłka 
trafiła do Biegańskiego, który 
z bardzo bliska trafił prosto 
w bramkarza. W 81. minucie 
kolejną doskonałą okazję 
miała Warta – Cierpka z bliska 
trafił w poprzeczkę. Oblężenie 
bramki Gryfa trwało, chwilę 
później świetną obroną no-
gami popisał się Ferra. Potem 
to gospodarze przycisnęli 
i postraszyli lidera, ale Warta 
zachowała czyste konto.

Zadecydował jeden gol
PIŁKA NoŻNA | lider ii liGi zosTaŁ zdominowany przez wejherowian w pierwszej poŁowie, ale po 
przerwie To on dykTowaŁ warunki.

gryf wejherowo 
– warta poznań 0-1
szynka 67’

warta: Lis – Jasiński, dejewski, kieliba, 
Fiedosewicz (46.szynka) – Laskowski,, 
Patrzykąt, Marciniak, Cierpka, Biegański 
(79.Grobelny) – antkowiak (46.sanocki)

gryf: Ferra – regliński (46.Gabor), 
Wicki, kamiński, Goerke (73.Ptak) – 
Brzuzy, nadolski, Wicon (66.trąbka), 
kołc, Maciejewski - Gierszewski

Gryf wciąż pozostaje bez 
domowego zwycięstwa, ale 
w najbliższej kolejce stanie 
przed możliwością popra-
wienia bilansu meczów na 
wyjeździe.

Gryf w trzecim meczu przed 
własną publicznością nie dał 
rady zdobyć trzech punk-
tów, co pogorszyło ich bilans 
meczów domowych. Póki co 
podopieczni Piotra Rzepki aż 
4 z 5 punktów, które uzbiera-

li w tym sezonie, przywieźli 
w wyjazdów. Kolejnym rywa-
lem Gryfa będzie zespół  wy-
dający się być w zasięgu wej-
herowian – Wisła Puławy.

Drużyna z województwa 
lubelskiego ma już za sobą 
jedną zmianę trenera – nie-
dawno Adama Buczka zastą-
pił Ryszard Wieczorek, który 
w przeszłości prowadził m.in. 
Górnik, Zabrze, czy Odrę Wo-
dzisław, a ostatnio był trene-

po zwycięstwo z wisłą!

wisła puławy – gryf wejherowo 
sobota, 17:00

rem Kotwicy Kołobrzeg, która 
w zeszłych rozgrywkach spadła 
z II ligi.

Drużyna z Puław zajmuje 10. 
miejsce w tabeli. W sześciu ko-
lejkach Wisła dwukrotnie wy-
grała (z Legionovią Legionowo 
i Gwardią Koszalin), raz zremi-
sowała (z MKS-em Kluczbork) 
i poniosła trzy porażki (z Siarką 
Tarnobrzeg, Rozwojem Kato-
wice i ROW Rybnik). Ich bilans 
bramkowy to 8-9.

Z dwóch najbardziej znanych 
zawodników Wisły obecnie gra 
tylko jeden. Sylwester Patejuk 

zmaga się z problemami zdro-
wotnymi i nie jest obecnie do-
stępny dla trenera Wieczorka, 
natomiast w pierwszym skła-
dzie wychodzi Jakub Smektała, 
który w Ekstraklasie rozegrał 
ponad 100 spotkań. Atak ze-
społu z Puław wzmocnił Słowe-
niec Alen Ploj, który dwa ostat-
nie mecze skończył z bramką 
na koncie. Dobre wejście do 

drużyny ma także nowy obroń-
ca, Bartosz Sulkowski, który 
wcześniej grał w Radomiaku.

Ostatnio obie drużyny mie-
rzyły się w sezonie 2015/2016. 
Wówczas w Puławach lepsi byli 
gospodarze, którzy wygrali 2-0, 
natomiast na Wzgórzu Wolno-
ści padł bezbramkowy remis. 
Puławy nie są więc dla Gryfa 
szczęśliwe, czas to zmienić.

podsumowanie 
letnich transferów
Wejherowski zespół opu-
ściło wielu graczy, którzy 
w zeszłym sezonie miało 
wpływ na grę drużyny, 
dołączyli natomiast zawod-
nicy młodzi, uważani za 
perspektywicznych.

PRZYSZlI:
rafał Maciejewski (Świt nowy •	
dwór Mazowiecki)
Hieronim Gierszewski (Chojniczan-•	
ka Chojnice)
Mikołaj Gabor (arka ii Gdynia)•	
Marcin Banaszak (Lech ii Poznań)•	
radosław regliński (Gedania •	
Gdańsk)
Michał trąbka (Legia ii Warszawa)•	
Jakub Ptak (Wisła ii kraków, •	
wypożyczenie)

oDESZlI:
adrian klimczak (arka Gdynia)•	
robert Chwastek (Gks Bełchatów)•	
Michał Marczak (stal rzeszów)•	
Przemysław Mońka (rozwój •	
katowice)
dawid tomczak (arka Gdynia)•	
andrij Waceba•	
Maciej dampc (Chojniczanka •	
Chojnice)
Piotr łysiak (Mrągowia Mrągowo)•	

Dołączy ktoś jeszcze?
Okres transferowy kończy się 
1. września, ale nie oznacza 
to, że do klubów nie mogą 
dołączać nowi gracze.
- We wrześniu kluby wciąż 
mogą pozyskiwać piłkarzy. 
- mówi Dariusz Mikołajczak, 
wiceprezes ds. sportowych 
Gryfa Wejherowo. -Warun-
kiem jest jednak to, żeby 
zawodnik nie miał ważnego 
kontraktu z innym klubem. 
Możliwe, że do Gryfa dołączą 
jeszcze nowi gracze, którzy 
na ten moment nie mają 
kontraktów.
W końcówce sierpnia druży-
nę opuścił Piotr Łysiak, który 
najprawdopodobniej będzie 
grać w Mrągowii Mrągowo.
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Za nami kolejny, całkiem 
udany weekend czwartoli-
gowców. Po pięciu kolejkach 
wszystkie trzy zespoły znajdu-
ją się w górnej połowie tabeli.

Najwyżej jest Wikęd Luzino, 
który na pierwszym meczu 
u siebie gościł zespół Kaszu-
bii Kościerzyna. Podopiecz-
nym Grzegorza Lisewskiego 
nie było łatwo i nie wszystko 
im w tym meczu wychodziło, 
ale wygrali 1-0 i zapisali sobie 
kolejne, bardzo ważne, trzy 
punkty. Zwycięstwo z Ka-
szubią dało nawet Wikędowi 
pozycję lidera IV ligi, ale swój 

mecz na drugi dzień grała Po-
goń Lębork z Gryfem Słupsk. 
Piłkarze z Lęborka zwyciężyli 
i zmienili luzinian na fotelu 
lidera. Wikęd po pięciu ligo-
wych kolejkach traci do Pogo-
ni jeden punkt.

Stolem także kontynuuje 
dobrą passę na początku se-
zonu. Piłkarze z Gniewina nie 
byli faworytem meczu z Anio-
łami w Garczegorzu, ale udało 
im się sprawić małą niespo-
dziankę i potwierdzić wysoką 
formę – Stolem wygrał 3-1 
i wskoczył na 4. miejsce w ta-
beli.

Gorzej poradził sobie Orkan 
Rumia.  W meczu z Gromem 
w Nowy Stawie rumski zespół 
prowadził 2-0 do przerwy, ale 
po zmianie stron Grom strzelił 
trzy gole nie tracąc żadnego 
i pozbawił Orkana choćby 
jednego punktu. Po tym me-
czu drużyna z Rumi jest na 9. 
miejscu w tabeli.

Orlęta Reda wygrały w me-
czu V ligi z KS-em Kamienica 
Królewska 3-2 i zajmują 6. 
miejsce w tabeli ze stratą 3 
punktów do lidera. Liderem 
A klasy jest Start Mrzezino, 
który jako jedyny w całej staw-

ce wygrał wszystkie trzy me-
cze. Na miejscu 6. jest Zenit 
Łęczyce, zaraz za nimi plasuje 
się Eko-Prod Szemud, a na 10. 
pozycji jest Błyskawica Reda.

Wicelider tabeli IV ligi, Wikęd 
Luzino, zagra w sobotę na wy-
jeździe z Cartusią. Wyjazdowy 
mecz czeka również Stolem, 
który zagra z rezerwami By-
tovii. Na własnym obiekcie za-
gra za to Orkan Rumia, który 
podejmie Start Miastko w so-
botę o 11:00. Piątoligowe Or-
lęta Reda w niedzielę o 13:00 
podejmą u siebie Sokoła Ełga-
nowo.

Wikęd coraz wyżej
PIŁKA NoŻNA | znakomiTa forma luzińskich piŁkarzy. po czwarTej wyGranej 
z rzędu wikęd byŁ naweT liderem Tabeli, dopóki nie wyprzedziŁa Go poGoń lę-
bork, kTóra swój mecz GraŁa w niedzielę.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKlAMę

660 731 138
d.bieszke@expressy.pl

Szósty Etap Vuelta a España 
liczył ponad 204 kilometry 
i prowadził z Villarreal do Sa-
gunt. Od początku Poljań-
ski oraz jego rodak, Tomasz 
Marczyński znajdowali się 
w ucieczce. 13 kilometrów 
przed metą dwóch Polaków 
oraz Hiszpan, Enric Mas wy-
sunęli się na przód wyścigu. 
Później wzrosła ich przewaga 
i wspomnianej trójki nikt nie 
dogonił. Etap wygrał Tomasz 
Marczyński, za nim przyjechał 
urodzony w Wejherowie Pa-
weł Poljański, a trzecie miejsce 
w tym etapie hiszpańskiego 
wyścigu zostało dla Enrica 
Masa.

W kolejnym etapie z Llirii do 
Cuenca Poljański znów pokazał 
klasę – od początku ruszył do 
ataku, znalazł się w uciekającej 

grupie, która z czasem zrobiła 
się bardzo wąska, a na samym 
końcu liczyła tylko czterech 
kolarzy. Wśród nich był Paweł 
Poljański, który świetnie fini-
szował i ostatecznie znów za-
jął drugie miejsce w całym eta-
pie. Wygrał Słoweniec, Matej 
Mohoric. W kolejnych etapach 
Poljański zajął odpowiednio – 
95., 61. i 151. miejsca. 

Drugie miejsce w dwóch 
etapach Vuelta a España to 
ogromny sukces Poljańskiego, 
który reprezentuje niemiecki 
klub Bora-Hansgrohe. W kla-
syfikacji generalnej wyścigu 
zajmuje wysokie, 58. miejsce 
(stan na 30.08). Prowadzi Bry-
tyjczyk Chris Froome, przed 
Kolumbijczykiem Estebanem 
Chavezem i Irlandczykiem Ni-
colasem Roche.

Sukces na Vuelcie!
KolARSTWo | pochodzący z rumi kolarz, paweŁ po-
ljański zająŁ druGie miejsce w dwóch eTapach jed-
neGo z najsŁynniejszych wyŚciGów kolarskich.

powołani na kadrę
Kamil Sergiej  oraz Kacper Milczarczyk zostali powołani 
na konsultację Kadry Pomorza.

Obaj gracze na co dzień trenują w zespole KTS-K GOSRiT 
Luzino pod okiem Karola Piątka. Reprezentują oni szcze-
gólnie silny w luzińskiej szkółce rocznik 2005. Konsultacje, 
które organizuje Pomorski Związek Piłki Nożnej odbędą się 6. 
września w Rumi przy ul. Mickiewicza.

Seniorzy wejdą za darmo 
na mecz Arki z Wisłą Kraków 
oraz z Zagłębiem lubin.

Urząd Miasta Rumi, w poro-
zumieniu z Arką Gdynia udo-
stępnił bilety dla wszystkich 
osób, którzy złożyli wniosek 
o Rumską Kartę Seniora. Akcja 
dotyczy meczów 8. września 
(20:30) z Wisłą Kraków, oraz 
15. września (18:00) z Zagłę-
biem Lubin.

Co należy zrobić, by zdobyć 
bilet? Wystarczy do środy (6. 
lub, w przypadku drugiego 

meczu – 15. września, g.15:00) 
zgłosić się osobiście lub tele-
fonicznie do Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta 
Rumi (pok. 010, nr. tel.: 58 679-
65-39 ) i wyrazić chęć otrzyma-
nia biletu (wymagane będzie 
podanie numeru PESEL).

Wejściówki (imienne) będą 
do odebrania osobiście 
w UMR w czwartek do godzi-
ny 15:30 lub w piątek od 19:00 
(16:30 w przypadku drugiego 
meczu) w kasie technicznej nr 
4 przy stadionie Arki Gdynia 
(ul. Olimpijska 5).

POLUB NAS
/GWE24.Pl

W
Ię

CE
J 

SP
o

RT
u

?

wejściówki na arkę 
dla rumskich seniorów!
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zarejestruj się i twórz razem z nami!

Streetball ponownie w Rumi
KoSZYKÓWKA | wielkie ŚwięTo ulicznej koszykówki odbędzie się już w najbliższą soboTę – na parkinGu przy porcie ru-
mia znów zapanują sporTowe emocje.

Turniej odbędzie się 2. 
września i rozpocznie się 
tradycyjnie o godz. 10.00. 
Streetball organizowany 
jest przez klub UKS Basket 
Ósemka Wejherowo i skie-
rowany jest do wszystkich 
miłośników koszykówki. 

Pomysłodawcami tego 
przedsięwzięcia są: Bartło-
miej Woźniak oraz  Kordian 
Zabrocki.  Współorganiza-
torami tej edycji są: Sklep 
Decathlon Rumia, Tiger 
Gym Wejher Park oraz Fit – 
Med.

rywalizacja 
oDbęDzie się 
w następując ych 
kategoriach:

chłopcy 
1. open   
2. Junior – 2001 - 2003 
3. Mini Basket – rocznik 2004  i młodsi

Dziewczęta 
1. open 
2. Junior  – 2001 - 2003
3. Mini Basket –  rocznik 2004 i młodsze

Zapisy mailowe potrwają 
do 1 września do godziny 
20:00. Zgłoszenie drużyn 
(nazwę wraz z kategorią 
wiekową) należy przesłać 
na maila streetball_mtk@
wp.pl. Będzie istniała rów-
nież możliwość zapisów 
dniu turnieju do godziny 
9:45. Wpisowe – 50 zł od 
drużyny (3+1). Kategoria 

Mini Basket udział w turnie-
ju ma bezpłatny. 

W każdej kategorii może 
zagrać maksymalnie 15 
ekip. Gra będzie się odby-
wać na 4 boiskach (9m x 
9m).

Dodatkową atrakcją bę-
dzie konkurs rzutów za 
3 punkty dla kobiet oraz 
mężczyzn.

organizatorzy 

zapowiadają dla 

wszystkich bardzo 

ciekawe i atrakcyjne 

nagrody. 

W kategorii open 

chłopców zwycięzcy 

otrzymają 1000 zł 

w gotówce.

W miniony weekend na 
kortach w Redzie odbyły 
się XXI Tenisowe Mistrzo-
stwa Polski w Rodzin-
nych Deblach i Mikstach 
- family Cup.

Turniej odbywał się 
w trzech kategoriach : 
debel męski, debel żeń-
ski oraz miksty. Najlepsi 
zawodnicy udekorowani 
zostali nagrodami ufun-
dowanymi przez UM Reda, 
Starostwo Powiatu Wejhe-
rowskiego, Stowarzyszenie 
Family Cup i Hotel „Wienia-
wa” . Do zawodów zgłosiło 
się 17 par z całej Polski. 
Szczególnie ciekawa ry-
walizacja miała miejsce 
wśród męskich deblistów, 
gdzie dwie najlepsze pary 
rozegrały emocjonujący, 
trzysetowy pojedynek.

family cup

wyniki: 
Debel męski: 
Grupa 1 
1. Walkusz P., Walkusz C.(Wejherowo)  6 pkt 
2. Wójcik M., Wójcik d. (Wrocław) 4 pkt 
3. Borowiec M., stańczak a. (Gdańsk, Gdynia) 2 pkt 
4. tamas a., drosakis B. (reda) 0 pkt 
Grupa 2 
1. Wilamowski M., Wilamowski W. (rumia) 6 pkt 
2. trojan M., trojan r. (Wejherowo) 4 pkt 
3. Pienczke a., Pienczke a. (kąpino) 2 pkt 
4. Paczkowski J., Paczkowski M. 0 pkt
 
mecz o 1 miejsce : 
Wilamowski Michał, Wilamowski Włodzimierz (rumia) -  
Walkusz Piotr, Walkusz Cezary (Wejherowo) 2 - 0
 

mecz o 3 miejsce : 
Wójcik M., Wójcik d. (Wrocław) - trojan M., trojan r.  
(Wejherowo) 2 - 1 (6/7, 6/2, 10/4)

Debel żeński: 
1. kamińska anna, zawitowska Julia (Gdynia) 6 pkt 
2. Conradi sandra, Mejzel Laura (reda) 4 pkt 
3. osowska a., Cechosz a. (reda) 2 pkt 
4. Plichta M., tumkiewicz k. (Gdynia) 0 pkt
 
miksty: 
1. nosko agata, strzelecki Jędrzej (kwidzyn) 8 pkt 
2. kandel Wojciech, Śledź dorota (Gdynia) 4 pkt (6-5) 
3. Conradi Jerzy, Mejzel Laura (reda) 4 pkt (5-4) 
4. Bauć e., Bauć M. (Warszawa) 4 pkt (5-5) 
5. kowalczyk k., kowalczyk a. (kraków).0 pkt

PoPrzednia edyCJa tUrnieJU odByła się W WeJHeroWie

memoriał pod żaglami
białe żagle popularnych w naszym regionie jachtów 
klasy „puck” pojawiły się na Zatoce Puckiej w Rewie. 

Tym razem załogi nie tylko się ścigały, ale i oddały w ten 
sposób hołd Wandzie i Bogdanowi Kamieńskim. Wyda-
rzenie przygotował Yacht Club Rewa, przy współpracy 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
oraz firm Ultramare i Mastpol. 
Memoriał Wandy i Bogdana Kamieńskich rozpoczął się 
od przyjęcia zgłoszeń, potem – po odprawie załóg - na-
stąpiło otwarcie regat. Łódki ścigały się przez 3 godziny. 
Głównym organizatorem zawodów był komandor 
i trener żeglarstwa Janusz Frąckowiak. W regatach 
brało udział 9 drużyn. Całemu wydarzeniu towarzyszyły 
sportowe emocje oraz sprzyjająca pogoda. Można było 
wspólnie przeżyć fajną przygodę oraz dreszczyk adrena-
liny. Wśród zawodników nie zabrakło weteranów sportu 
żeglarstwa oraz amatorów, którzy wystąpili pierwszy raz. 
Na koniec były gratulacje i nagrody, w tym piękne 
puchary od Yacht Clubu Rewa, a także poczęstunek 
w postaci tradycyjnego, domowego bigosu dla zmęczo-
nych rywalizacją zawodników. 


