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Wybory samorządowe odbędą się je-
sienią tego roku. Kolejni kandydaci 
potwierdzają chęć kandydowania na 
prezydentów, burmistrzów i wójtów. 

W tym tygodniu poznaliśmy nazwisko dru-
giego oficjalnego kandydata na burmistrza 
Rumi – to Mariusz Socha, który jest popiera-
ny przez Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej 
swoją decyzję ogłosiła Monika Baran z Par-

tii Porozumienie. Najprawdopodobniej o re-
elekcję będzie ubiegał się obecny burmistrz 
miasta – Michał Pasieczny (Platforma Oby-
watelska), ale jeszcze nie potwierdził tego 
oficjalnie. 

Kto stanie do walki 
o fotel burmistrza Rumi?

Mariusz 
Socha

Michał 
Pasieczny

Monika 
Baran
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ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Na naszym portalu 
GWE24.pl codziennie 

publikujemy najnowsze 
informacje, opisujemy 

najważniejsze wydarzenia, 
relacjonujemy to, co działo się w powiecie wej-
herowskim. Jeśli zatem chcesz być na bieżąco 
– odwiedzaj nas codziennie. 
A o czym pisaliśmy w ciągu ostatnich kilku dni? 
Jednym z wydarzeń, które wywołało spore 
oburzenie mieszkańców Wejherowa i okolic, 
był akt wandalizmu. Nieznani sprawcy dokonali 
zniszczeń w miejscu kultu religijnego – na 
Kalwarii Wejherowskiej. Władze miasta apelują 
do mieszkańców o wszelkie informacje, mogące 
pomóc w ustaleniu sprawców tego czynu. 
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów – zajrzyj 
na GWE24.pl. 
Zamieściliśmy też kilka informacji dotyczących 
zbliżających się wyborów samorządowych. 

Przedstawiliśmy kolejnego kandydata na burmi-
strza Rumi, zamieściliśmy też relację z konferen-
cji zorganizowanej przez ugrupowanie „Wspólny 
Powiat”. Chcesz wiedzieć więcej? Na naszym 
portalu znajdziesz szczegółowe informacje. 
Oprócz tego pisaliśmy o kolejnej inwestycji, jaka 
została zrealizowana w ramach wejherowskiego 
budżetu obywatelskiego, zaprosiliśmy na festyn 
w Rumi, Dni Redy, Dni Gminy Wejherowo oraz na 
Festiwal Smaków Food Trucków w Wejherowie. 
Co ponadto? Sprawdź sam! Zachęcamy wszyst-
kich do regularnego zaglądania na nasz portal 
oraz polubienia naszego profilu na facebooku. 
Codziennie najnowsze informacje z powiatu 
wejherowskiego, zapowiedzi najważniejszych 
wydarzeń, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami 
i wiele, wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!

Zacznij dzień z 
gwe24.pl!

Kalendarium
WYDARZENIA

WYDARZENIA

Dni Gminy 
WejheroWo

SPEKTAKLE

SKoK W BoK
Teatr Capitol\
Warszawa

ArtPark w Bolszewie
Stadion w Zbychowie
16-17 czerwca / 1700

Filharmonia Kaszubska
18 czerwca 2018 / 1700, 2030

Biblioteka Publiczna w Redzie
22 czerwca 2018 / 1700

WYDARZENIA

BiesiaDa 
LiteracKa 
z Jackiem 
Cyganem

Stadion Miejski w Redzie
Parking przy Aquaparku
16-17 czerwca 2018 / 1000Dni reDy 
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tyle ma miasto Reda. 

Z okazji urodzin w naj-

bliższy weekend odbędą 

się Dni Redy. 

51 lat

W miniony poniedziałek w oko-
licach skrzyżowania ul. Gdańskiej 
z Łąkową w Redzie rozpoczęły 
się prace związane z przeniesie-
niem przystanku i budową zatoki 
autobusowej. Prowadzone roboty 
zmuszają drogowców do wyłącze-
nia jednego pasa ruchu. 

- Na szczęście dla kierowców, 
ograniczenie ma charakter czaso-
wy i pas w kierunku Wejherowa 

jest zamknięty wyłącznie w godz. 
od 6 do 13. Później oba pasy są do-
stępne – informuje Hanna  Grzesz-
czuk, zastępca burmistrza Redy.

Prace, które są związane z ko-
niecznością zamknięcia jednego 
pasa ruchu, w tym tygodniu pro-
wadzone są od poniedziałku do 
piątku. Po weekendzie utrudnienia 
potrwają do 19 czerwca we wtorek. 
WA

Utrudnienia w ruchu
Reda | Kierowcy, jadący przez centrum miasta drogą krajową nr 
6, muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
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Jeszcze przez tydzień moż-
na oddawać głosy na projekty 
zgłoszone do Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Gło-
sowanie potrwa do 22 czerwca.

W czwartej edycji Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego 
głosujemy na 22 projekty - 12 
z nich to projekty inwestycyjne, 
a 10 - nieinwestycyjne.

- Zachęcam do głosowania 
i współdecydowania o tym, któ-
re z nich zostaną zrealizowane 
– mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. - Mam 
nadzieję, że dzięki naszemu 
wspólnemu działaniu powsta-
nie wiele cennych inicjatyw 
ważnych nie tylko dla naszego 
najbliższego otoczenia, ale i dla 
całego Wejherowa.

Zagłosować może każdy wejhe-
rowianin, który ukończy w tym 
roku 16 lat. Głos można oddać 
elektronicznie na stronie: www.
wejherowo.pl/budzetobywatel-
ski i tradycyjnie (papierowo) 
w jednym z siedmiu punktów 
głosowania: w Kancelarii Urzę-

Zmień miasto, zagłosuj na projekt
WeJHeROWO | Trwa głosowanie w tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

du Miejskiego w Wejherowie ul. 
12 Marca 195, w Ratuszu przy ul. 
Pl. Jakuba Wejhera 8, w Filharmo-
nii Kaszubskiej - Wejherowskim 
Centrum Kultury ul. Sobieskiego 
255, Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej ul. Kaszubska 14, Krytej Pły-

walni przy Szkole Podstawowej 
nr 8, Szkole Podstawowej nr 5 ul. 
Gdańska 30, Szkole Podstawowej 
nr 9 Osiedle 1000- lecia PP 15.

- Na realizację tegorocznego 
Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego miasto przeznaczy-

ło 1 mln złotych – 950 tys. zł na 
projekty inwestycyjne i 50 tys. zł 
na nieinwestycyjne – podkreśla 
Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Maksy-
malna wartość zgłoszonego pro-
jektu inwestycyjnego to 200 tys. zł, 
a projektu nieinwestycyjnego – 10 
tys. zł. Przypomnijmy, że realizacja 
projektów nastąpi w 2019 roku. 
Zachęcam gorąco do głosowania 
na wybrane przez siebie projekty.

Pytania dotyczące Budżetu Oby-
watelskiego należy kierować pod 
tel. 58 677 70 00 lub adres elektro-
niczny: budzetobywatelski@wej-
herowo.pl.
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HALiNA GRzEszczuK, 
zastępca burmistrza Redy

Inwestycja na ul. Gdańskiej prowadzona jest 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz inwestora obiektu usługowe-
go u zbiegu ulic Puckiej i Wejherowskiej. My 
możemy jedynie poprosić naszych mieszkańców 
i kierowców o cierpliwość oraz wyrozumiałość.

Do dewastacji doszło w ciągu 
ostatnich kilku dni. Zniszczenia 
zostały ujawnione podczas ruty-
nowej, cotygodniowej kontroli 
stanu Kalwarii. 

- Regularnie kontrolujemy stan 
czystości i jakości technicznej 
obiektu – wyjaśnia Paweł For-
mela, pracownik Wejherowskie-
go Zarządu Nieruchomości Ko-
munalnych. - Podczas ostatniej 
kontroli zauważyliśmy, że trzy 
reflektory ziemne są rozbite. 
Widać, że zostało to zrobione 
celowo, kamieniami, ponieważ 
te kamienie pozostawiono we-
wnątrz reflektorów. Zniszczone 
jest nie tylko szkło, ale i wnętrze 
oświetlenia. Oprócz tego spraw-
cy zniszczyli dach kapliczki 
numer 4 przy ul. Roszczynial-
skiego. Rozbite zostało ok. 40 
dachówek. Na ścianie kaplicy są 
także wulgarne napisy. Jeśli cho-
dzi o finansowe straty to na razie 
nie mamy dokładnego koszto-
rysu, ale wiadomo, że usunięcie 
skutków działalności wandali 
będzie kosztować co najmniej 
10 tys. zł. Oprawy elektryczne są 
bardzo drogie. 

Okazuje się, że zniszczenia 
są jeszcze większe, niż podał to 
Paweł Formela. Rozbitych może 
być nawet kilkanaście reflekto-
rów. Niewykluczone, że doko-

nano tego w nocy ze środy na 
czwartek, już po przeprowa-
dzonej kontroli. 

- Niestety od czasu do czasu 
zdarzają się akty wandalizmu 
na Kalwarii – mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezyden-
ta Wejherowa. - Wejherowo 
jest duchową stolicą Kaszub 
i o to miejsce dbamy szczegól-
nie. Apeluję do mieszkańców, 
by zwracali uwagę na takie akty 
lub nawet zamierzenia –  cza-
sami widać, że może coś złego 
może się wydarzyć. Wystarczy 
wtedy zawiadomić policję, straż 
miejską lub urząd, natychmiast 

zareagujemy. A jeśli ktoś coś 
widział, co może mieć zwią-
zek z tymi zniszczeniami, 
jakich ostatnio dokonano, 
także prosimy o kontakt. 

Sprawcy są poszukiwani, 
przeglądane są zapisy z ka-
mer. Kalwaria Wejherowska 
jest bowiem objęta moni-
toringiem, ale oświetlenia 
działa tam do godz. 23.00. 
Sprawcy działali prawdo-
podobnie w godzinach 
późniejszych, po ciemku, 
rozpoznanie ich na nagra-
niach może więc okazać się 
niemożliwe. 

Rafał Korbut

Dewastacja Kalwarii 
Wejherowskiej! 
WeJHeROWO | Rozbite kamieniami reflektory oświetlające kapliczki, porozbijane dachówki i wulgary-
zmy wypisane pisakami – na Kalwarii Wejherowskiej doszło do aktu wandalizmu. 
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ
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Mateusz Socha jest drugim 
znanym kandydatem Rumi na 
urząd burmistrza. Wcześniej 
swój bierny udział w nadchodzą-
cych wyborach ogłosiła Monika 
Baran, która wystartuje z ramie-
nia Partii Porozumienie. 

Kandydata Prawa i Sprawie-
dliwości przedstawił Witold 
Reclaf, przewodniczący PiS 
w Rumi i powiecie wejherow-
skim. - Jest to kandydat mło-
dy, dynamiczny i mający wizję 
rozwoju miasta Rumi. Chce 
on wnieść nowy, świeży wiatr 
w rozwój naszego miasta. Ma-
teusz Socha urodził się w 1989 
roku, czyli roku symbolicznym, 
roku przemian, które miały na-
stąpić w Polsce.

Ubiegający się o urząd burmi-
strza Mateusz Socha w swoim 
przemówieniu na konferencji 
prasowej podjął temat darmo-
wych przejazdów autobuso-
wych. - Razem z tysiącem osób, 
które podpisały się pod wnio-
skiem, apeluję do władz miasta, 
aby objąć ulgą darmowych cało-
rocznych przejazdów młodych 
rumian do 20. roku życia. - mó-
wił Mateusz Socha. Program, 
jaki stworzy nowy kandydat 
na burmistrza, będzie uzależ-
niony od głosów mieszkańców. 
- Moja kampania wyborcza 

Mateusz Socha kandydatem PiS na burmistrza Rumi
RUMIa | W środę na konferencji prasowej przedstawiony został kandydat Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Rumi. Jest nim Mate-
usz Socha, który zapewnia, że jego kampania będzie się opierać na dialogu z mieszkańcami.

opierać się będzie na aktywnym 
dialogu z mieszkańcami. Dialog 
ten zaowocować ma programem 
wyborczym, którego realizacja 
odpowiadać będzie na potrzeby 
wszystkich mieszkańców, dodat-
kowo gwarantować będzie reali-
zacje szans, które w przyszłości 
staną przed miastem.

Mateusz Socha, który od uro-
dzenia mieszka w Rumi, uczęsz-
czał do tutejszych szkół, a później 
kształcił się na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
Szkole Głównej Handlowej, nie 
zamierza prowadzić negatywnej 
kampanii wyborczej. - Chcę się 
skupić na działaniu, nie na kryty-

ce. Myślę, że w każdym mieście są 
błędy w rozporządzaniu środka-
mi. W moim odczuciu trochę za 
duży nacisk kładzie się na kwestie 
promocyjne i wizerunkowe.

Wybory samorządowe mają 
odbyć się w drugiej połowie paź-
dziernika lub w pierwszej poło-
wie listopada bieżącego roku.

Podczas konferencji starosta 
podsumowała też kończącą się 
kadencję.

- „Wspólny Powiat” powstał po-
nad 3 lata temu i przez ten czas 
bardzo dużo udało nam się zrobić 
– powiedziała Gabriela Lisius. - 
Kluczową kwestią jest współpra-
ca: razem się spotykaliśmy, razem 
rozmawialiśmy, razem rozwiązy-
waliśmy problemy, razem realizo-
waliśmy rozmaite zadania. 

W klubie „Wspólny Powiat” 
byli i są do dziś Jacek Thiel 
(Wejherowo), Annna Jamróz – 
Szadaj (Rumia), Danuta Mielew-
czyk i Ewa Daleka (gm. Łęczyce 
i Choczewo), Marek Kamiński 
(Reda), Kazimierz Bistroń i Wła-
dysław Hirsch (gm. Szemud, Lu-
zino i Linia), Barbara Wilczyń-
ska (gm. Łęczyce i Choczewo), 
Tomasz Bujak (gm. Wejherowo 
i Gniewino). 

- Naszym najważniejszym ce-
lem, priorytetem, zawsze był 
człowiek – dodała starosta Ga-
briela Lisius. - Wszystkie działa-
nia, które podejmowaliśmy, były 
po to, aby powiat wejherowski 
był dla mieszkańców dobrym 
miejscem do zamieszkania, pra-
cy i odpoczynku. Przez ponad 
trzy lata dbaliśmy więc o rozwój 

infrastruktury zarówno dro-
gowej, jak i społecznej. Ale też 
– myśląc o młodych ludziach – 
o infrastrukturze edukacyjnej. 
Właśnie edukacja była dla nas 
priorytetem przez całą bieżącą, 
niedługo kończącą się, kadencję. 

Starosta podkreśliła także, że 
powiat wejherowski jest po-
wiatem młodym, średnia wie-
ku wynosi tu 37 lat. Najmłodsi 
mieszkają w Redzie i gminie 
Wejherowo, a w następnej kolej-
ności w gminie Luzino. 

Podczas konferencji wyliczono 
najważniejsze inwestycje w dro-
gi, ronda, chodniki, ścieżki ro-
werowe, sport, rozrywkę i reno-
wację zabytków. 

- Jesteśmy bardzo otwarci na 
współpracę z aktywnymi ludźmi 

i organizacjami pozarządowymi 
oraz stowarzyszeniami - powie-
dział Jacek Thiel, członek Za-
rządu Powiatu Wejherowskiego. 
- Co roku wspieramy organiza-
cje ze wszystkich gmin. Cieszy 
nas ciągle rosnąca liczba stowa-
rzyszeń, dziś w powiecie mamy 
ich ponad 460. Mamy też sporo 
zabytków, które ratujemy i o nie 
dbamy. Wspieramy także rozwój 
sportu, duży nacisk kładziemy 
na kulturę, pomoc społeczną 
i zorganizowaliśmy bezpłatną 
pomoc prawną. 

- Warto też wspomnieć o do-
brej współpracy z przedsiębior-
cami i wspieranie przedsiębior-
czości – dodała starosta Lisius. 
- Powstała Powiatowa Rada 
Przedsiębiorczości, a obecnie 
opracowujemy strategię rozwoju 
przedsiębiorczości w powiecie 
wejherowskim na najbliższe lata. 
Realizowaliśmy też zadania z za-
kresu ekologii (jak termomoder-
nizacja budynków). 

Jak zapowiedziała Gabriela Li-
sius, w jesiennych wyborach wy-
startuje ponownie jako komitet 
Wspólny Powiat. Starosta zapo-
wiedziała kontynuację rozpoczę-
tych inwestycji oraz realizację 
nowych projektów. 

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych miast i gmin z całego 
powiatu. 

- Samorząd powiatowy jest po-
wiązany z samorządami gmin-
nymi – powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - Patrząc na minione lata 
można powiedzieć, że odnieśli-
śmy sukces. Nie rywalizujemy 
ze sobą, nie konkurujemy, ale 
współpracujemy. I to cała istota, 
którą samorządy potrafiły wy-
pracować. Wspólny Powiat to 
wspólna praca. 

- We wszystkich gminach 
mieszkańcy chcą wybierać ludzi, 
którym ufają, którzy będą praco-
wać dla nich, a nie wybierać par-
tie – dodał Henryk Skwarło, wójt 
gminy Wejherowo. - A Wspólny 
Powiat jest właśnie komitetem 
wyborczym, a nie partią. 

- Jestem przekonany, że do-
świadczenie, wiedza, determi-
nacja i umiejętność służenia 
mieszkańcom będą służyły wła-
śnie mieszkańcom – powiedział 
z kolei Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - Jestem prze-
konany, że ten kierunek rozwoju 
i działania jest właściwy. 

Rafał Korbut

„Wspólny powiat” rusza do wyborów
POWIaT | Gabriela Lisius, starosta wejherowski, oficjalnie ogłosiła start ugrupowania „Wspólny Powiat” w tegorocznych wyborach samorządowych. 
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Pozytywną opinię w sprawie ab-
solutorium dla Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego wydała Regional-
na Izba Obrachunkowa w Gdań-
sku oraz Komisja Rewizyjna Rady 
Powiatu Wejherowskiego, którą 
przedstawiła przewodnicząca ko-
misji Anna Jamróz-Szadaj.
– Zarząd Powiatu realizował zada-
nia związane z wykonaniem budże-
tu kierując się zasadą celowości, le-
galności i oszczędności w gospo-
darowaniu środkami publicznymi 
– czytamy w uzasadnieniu Komisji 
Rewizyjnej. 
W ubiegłym roku ponad 30 mln zł 
powiat wejherowski zainwestował 
w drogi powiatowe. Do najważniej-
szych zadań infrastrukturalnych zre-
alizowanych w 2017 r. należy: rozbu-
dowa drogi Kniewo – Luzino – Łeb-
no, w tym rondo „Ro-
sochy”, budowa ronda 
w Rumi u zbiegu ulic 
Pomorskiej i Gdań-
skiej, remont drogi 
w miejscowości Dzię-
cielec oraz przebudo-
wa na odcinku  Szopy 
– Będargowo.
– Inwestycje drogowe 
należą do najbardziej 
kosztownych zadań, 
dlatego staraliśmy się 
pozyskiwać środki ze-
wnętrze oraz realizo-
wać zadania drogowe 
przy wsparciu finanso-
wym gmin – zaznacza 
Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. 

Wśród zadań wykonanych wspólnie 
z gminami wymienić można m.in.: 
budowę drogi pomiędzy Sopieszy-
nem, Ustarbowem, Gowinem i Go-
ścicinem, jako nowego połącze-
nia okalającego miasto Wejherowo, 
przebudowę drogi na trasie Warzno 
– Karczemki, kontynuację remontu 
ulicy Bądkowskiego w Rumi oraz 
budowę chodnika wzdłuż ulicy Ob-
wodowej w Redzie.
Ponad 70 mln zł w ubiegłym roku 
powiat przeznaczył na zadania 
związane z oświatą. Rozpoczęto 
realizację projektów związanych 
z rozwojem i podniesieniem jako-
ści kształcenia zawodowego w po-
wiecie wejherowskim. Przypomnij-
my na te zadania samorząd pozy-
skał rekordową kwotę ponad 24 
mln zł dofinansowania z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego. Dzięki 
pozyskanym środkom ruszyły roz-
budowy w pięciu powiatowych ze-
społach szkół. 
Ponadto rozpoczęto remont bu-
dynku przystosowującego do po-
trzeb wychowanków Powiatowego 
Zespołu Kształcenia Specjalnego 
w Wejherowie oraz kontynuowa-
no termomodernizację budynku 
w Powiatowym Zespole Szkół  nr 
2 w Wejherowie. W ubiegłym roku 
rozpoczęła się także budowa peł-
nowymiarowej sali gimnastycznej 
przy Powiatowym Zespole Szkół 
nr 4 w Wejherowie, na którą powiat 
pozyskał dofinansowanie w kwo-
cie 3,2 mln zł z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. 
Na realizację zadań z zakresu pomo-

cy społecznej, polityki społecznej 
oraz rodziny powiat wydał w 2017 
r. blisko 40 mln zł. Wśród istotnych 
zadań społecznych zrealizowanych 
w poprzednim roku wymieć można 
projekty wspierające aktywizację 
osób bezrobotnych, zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym pn. „System Aktywizacji 
Społeczno-Zawodowej w Powie-
cie Wejherowskim I i II”. Ponadto 
realizowany był projekt „Wsparcie 
przedsiębiorczości na Kaszubach”, 
który zakłada utworzenie 135 mi-
kroprzedsiębiorstw na terenie po-
wiatu wejherowskiego. 
 – To był dobry rok dla powiatu 
wejherowskiego, zwłaszcza pod ką-
tem zrealizowanych inwestycji dro-
gowych, tak bardzo oczekiwanych 
przez mieszkańców naszego powia-
tu, a wykonanych wspólnie z samo-
rządami gminnymi – mówi Starosta 
Wejherowski Gabriela Lisius. – Zre-
alizowaliśmy także wiele istotnych 
projektów oświatowych, kultural-
nych oraz społecznych, ale także 
kontynuowaliśmy rozpoczęte zada-
nia. Wszystko z myślą o mieszkań-
cach naszego powiatu, by żyło im 
się lepiej i bardziej komfortowo. 
Warto również wspomnieć, że 
w kwietniu br. Związek Powiatów 
Polskich ogłosił wyniki „Ogólno-
polskiego Rankingu Gmin i Powia-
tów 2017”. W kategorii powyżej 
120 tys. mieszkańców Powiat Wej-
herowski znalazł się po raz pierw-
szy w czołówce najlepszych i naj-
bardziej rozwojowych samorządów 
w Polsce, zajmując dziewiąte miej-
sce.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji 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.  Kodeksu  postępowania 
administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017r. poz. 1257)  zawiadamiam, że 
w dniu  2018-06-04  na wniosek Burmistrza  Miasta Rumi, 84-230 Rumia, So-
bieskiego 7,  wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej -

 drogi gminnej ul. Kazimierskiej 
i ul. Nowej Kazimierskiej w ramach przedsięwzięcia 

pn. „Budowa układu drogowego na terenach 
inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi”

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumi określo-
nych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obręb 04: 45/51 (45/49), 60/2 (60)
- obręb 05: 35/1 (35), 35/2 (35), 41/4 (41), 41/2 (41), 22/6 (22/1), 57/2 (57), 
20/1 (20), 23/2 (23), 24/2 (24), 25/2 (25), 26/2 (26), 27/2 (27), 28/2 (28), 29/2 
(29), 30/1 (30), 31/1 (31), 5/3 (5/2), 5/4 (5/2), 6/3 (6/2), 6/4 (6/2), 8/6 (8/3), 
8/8 (8/5), 42/1 (42), 43/1 (43), 44/1 (44), 44/2 (44), 44/3 (44), 32/3 (32/1), 
32/4 (32/1), 32/5 (32/1), 32/7 (32/2), 33/3 (33/2), 34/6 (34/1), 34/8 (34/5), 53/6 
(53/5)
- obręb 06: 36/5, 10/4 (10/3), 11/6 (11/1), 11/8 (11/2), 11/10 (11/4), 11/12 
(11/5),  13/1 (13), 14/7 (14/5)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budo-
wy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,  zjazdów i innych dróg pu-
blicznych:*
- obręb 04: 45/1, 45/33, 45/34, 45/50, 45/52 (45/49), 60/1 (60)
- obręb 05: 22/4, 22/7 (22/1), 57/3 (57), 24/1 (24), 25/1 (25), 44/4 (44), 45, 46/2 
47/4, 47/5, 47/6, 53/7 (53/5)
- obręb 06: 11/7 (11/1), 11/11 (11/4), 14/8 (14/5)

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy ad-
ministracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników 
terenów objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrze-
żeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, 
co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wyda-
niem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krót-
szym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można 
zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 
84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-
94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi In-
teresanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 
tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postę-
powania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za do-
konane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 
oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono 
przez okres 21 dni, wykaz nr VI/2018, dotyczący nieruchomości grun-
towej o powierzchni 580 m2, położonej w Bolszewie, gmina Wejhero-
wo, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierża-
wy w trybie bezprzetargowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka  
nr 705/3 o powierzchni całkowitej 1 173 m2.

Wykaz wywieszono w dniu 11 czerwca 2018 r.

Absolutorium 
dla Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego
Podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu Wejherowskiego, która odby-
ła się 8 czerwca br., radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu 
z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 
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Proekologiczne działania 
zostały podjęte w ramach 
sobotniej akcji (9 czerwca) 
„Czysta Rumia”. W podzię-
kowaniu za zaangażowanie, 
gmina zaprosiła mieszkańców 
do udziału w festynie i nagro-
dziła wszystkich gadżetami. 
 
Na potrzeby akcji miasto zostało 
podzielone na 14 sektorów, a do 
każdego z nich przypisano koor-
dynatora. W punktach zbiórek 
pojawili się dorośli, młodzież 
oraz zaledwie kilkuletnie dzie-
ci – wszyscy chcieli sprawić, by 
z terenu miasta zniknęły tzw. 
dzikie wysypiska. W nagrodę 
każdy otrzymał dwie opaski, 
uprawniające do odbioru na-
grody i bezpłatnego korzystania 
z atrakcji podczas festynu.

Zabawa odbywała się w sobot-
nie popołudnie w Parku Żelew-
skiego. Na ecobohaterów czeka-
ły tam rozmaite atrakcje, między 
innymi w postaci dmuchanych 
konstrukcji, możliwości wyko-
nania wspólnego zdjęcia z gdań-
skim piratem i jego papugą, 
występu brzuchomówcy Pio-

Ecobohaterowie 
posprzątali miasto
RUMIa | Kilkaset osób włożyło rękawiczki i chwyciło worki, by zapełnić je zalegającymi na terenie miasta śmieciami. 

tra Boruty, pokazu ekologicznej 
mody, licznych konkursów oraz 
stoisk propagujących ochronę 
środowiska.

Chętni mogli także upiec sobie 
kiełbaskę przy ognisku i skosz-
tować grochówki. Ponadto każdy 
uczestnik akcji sprzątania miasta 
miał możliwość wymiany opasek 
na popcorn lub watę cukrową 
i skorzystania z atrakcji przezna-

czonych wyłącznie dla ecoboha-
terów. Zwieńczeniem festynu był 
występ finalistów projektu „Rum-
ski wokal” oraz konkurs gniecenia 
butelek.

To kolejne proekologiczne 
przedsięwzięcie realizowane przez 
samorząd. W lutym bieżącego 
roku rozpoczęło się rozdawanie 
specjalnych naklejek, które dzię-
ki zastosowaniu alfabetu Braille’a, 

ułatwiają skuteczną segregację od-
padów osobom niewidomym i sła-
bowidzącym. W marcu i kwietniu 
miasto zachęcało mieszkańców do 
udziału we wspólnym sadzeniu 
drzew. Natomiast od maja miesz-
kańcy mogą korzystać z aplikacji 
„Kiedy wywóz”. Rocznie w Rumi 
realizowanych jest nawet kilkana-
ście proekologicznych przedsię-
wzięć.

Reda | Koncerty, zawody i pokazy – w najbliższy weekend 
w Redzie sporo się będzie działo.

Tegoroczne Dni Redy poprzedzone zostaną uroczystą sesją, 
która zaplanowana jest na najbliższy piątek o godz. 14. 
W auli Szkoły Podstawowej nr 4 spotkają się miejscowi radni 
i przedstawiciele instytucji oraz samorządów, które współpracują 
z Redą. W sobotę, tj. 16 czerwca, organizatorzy Dni Redy 
mieszkańców i przyjezdnych zapraszają na stadion miejski, 
gdzie najsilniejsi mężczyźni walczyć będą o Puchar Narodów 
Strongman. Dodatkowo zorganizowany zostanie pokaz cross-
treningu. Odbędzie się też między innymi charytatywny mecz 
samorządowców i przyjaciół sportu. Nie zabraknie również 
innych atrakcji towarzyszących w postaci strefy gastronomicznej, 
dmuchańców dla najmłodszych i różnego rodzaju stoisk.  
W niedzielę sporo działo się będzie nie tylko na stadionie 
miejskim, ale i na parkingu przy aquaparku. W ramach imprezy 
zorganizowany zostanie rodzinny festyn rycerski (stadion miejski) 
i Festiwal Kolorów (teren aquaparku). Nie zabraknie również 
gwiazd polskiej sceny muzycznej. O godz. 18 rozpocznie się 
koncert zespołu Majestic, a półtora godziny później na scenie ma 
pojawić się Cleo. Gwiazdą wieczoru będzie Kasia Kowalska, której 
koncert zaplanowany został na godz. 21:30. Na zakończenie Dni 
Redy zorganizowany zostanie pokaz fajerwerków.  WA

PROGRaM dNI RedY 2018:
16 czeRWca•	   - stadion miejski (10:00 – 20:00) 
Będziemy świętowali na sportowo – Puchar Narodów Strongman,   
Pokaz CrossTrening, Mecz Samorządowcy i Przyjaciele i wiele innych 
17 czeRWca •	 – stadion MOSIR (11:30 – 17:30) 
Rodzinny festyn RYCERSKI – pokazy walk, animacje, bicie monety   
– przenieś się razem z nami w czasie! 
17 czeRWca•	  – parking aquapark (14:00 – 23:00) 
Najpierw kolorowe święto, czyli Festiwal Kolorów, a potem koncerty gwiazd  
– Majestic, Cleo i Kasia Kowalska na scenie w Redzie!

sTARTuJĄ DNi REDY!
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Nowe imię i patron dla szkoły
WeJHeROWa | Imię Świętego Józefa nosi od ubiegłego piątku Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie. 

W piątkowe przedpołudnie 
odbyła się uroczystość nadania 
imienia szkole. 

Szkoła rzemiosła powstała 
w Wejherowie 12 lat temu. Pla-
cówka powstała jako odpowiedź 
na zapotrzebowanie rynku pra-
cy na wszechstronne kształce-
nie rzemieślników. Początkowo 
szkoła mieściła się w wynajętych 
pomieszczeniach samorządo-
wego gimnazjum w Bolszewie. 
Wówczas w do jedynej klasy 
uczęszczało 35 uczniów. Od 

tej pory szkoła bardzo mocno 
się rozwinęła. Obecnie zajmuje 
cały, duży budynek przy ul. Kal-
waryjskiej, a w szkole uczy się 
ponad 400 młodych osób w 22 
zawodach. 

Na uroczystość nadania imie-
nia zostało zaproszonych wielu 
gości, m.in. poseł Kazimierz 
Plocke, Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa, przedsta-
wiciele władz samorządowych 
miasta i powiatu, kuratorium 
oświaty i wielu innych. 

- To wielki zaszczyt i honor dla 
całej naszej społeczności szkol-
nej – powiedziała Iwona Chrza-
nowska-Drewa, dyrektor szko-
ły. - Nadanie imienia szkole to 
ustalenie jej tożsamości poprzez 
patrona. To wskazanie kierunku 
dydaktycznego i wychowawcze-
go, w którym będziemy zmie-
rzać kształcąc naszą młodzież. 

Prezydent Wejherowa podczas 
uroczystości uhonorował szkołę 
rzemiosła Medalem Róży.

/raf/

KRzYszTOf 
HiLDEbRANDT, 
prezydent Wejherowa:

- Silny patron, jeśli będzie 
wspierał szkołę, to szkoła 
może być wielka. Jest 
to jedna z nielicznych 
szkół rzemiosła w Polsce. 
Młodzież kształci się tu 

w poszukiwanych zawodach, a szeroka oferta 
edukacyjna gwarantuje absolwentom znalezienie 
zatrudnienia. Nadanie imienia jest zwieńczeniem 
ogromnego wysiłku. 

bRuNON 
GAJEWsKi, 
starszy Powiatowego 
Cechu Rzemiosł Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
w Wejherowie:

- To bardzo ważna dla nas 
uroczystość. Patronem 
wszystkich rzemieślników jest 

właśnie św. Józef, dlatego też 
wybraliśmy go na patrona szkoły. Patron to pewnego 
rodzaju fundament, podobnie jak rodzice dają dziecko 
do chrztu, to dziś jest tak jakby „chrzest” naszej szkoły. 
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Ruszają Dni Redy. Tegoroczna edycja święta miasta ma być bogata 
w atrakcje. co będzie się działo?

Tradycyjnie świętować będziemy przez trzy dni. Rozpoczynamy 
już dzisiaj, czyli 15 czerwca, od uroczystej sesji, która odbędzie 
się o godz. 14 w auli Szkoły Podstawowej nr 4. W sobotę Dni Redy 
przenoszą się na stadion miejski, gdzie najsilniejsi mężczyźni 
walczyć będą o Puchar Narodów Strongman. Dodatkowo zorga-
nizowany zostanie pokaz cross-treningu. Wieczorem zapraszamy 
na charytatywny mecz samorządowców i przyjaciół sportu. Nie 
zabraknie również innych atrakcji towarzyszących. Sporo będzie 
działo się również w niedzielę. Wówczas w kościele pw. Wniebo-
wzięcia NMP i Św. Katarzyny odprawiona zostanie msza św. w in-
tencji Redy i jej mieszkańców, po której na stadionie sportowym 
odbędzie się rodzinny festyn rycerski, a na parkingu aquaparku 
zorganizowany zostanie Festiwal Kolorów oraz koncert finałowy 
Dni Redy. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej 
na czele z Kasią Kowalską. Do wspólnego świętowania zachęcam 
wszystkich mieszkańców i gości. Ten weekend możemy spędzić 
wspólnie, korzystając z licznych atrakcji, które odbywały się będą 
na terenie Redy.

Mieszkańcy będą świętować, ale powody do zadowolenia ma rów-
nież burmistrz miasta. Na ostatniej sesji otrzymał pan absoluto-
rium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. co to dla pana 
oznacza?

Jak zaznaczałem to podczas obrad, formalnie absolutorium przy-
znaje się burmistrzowi, ale w praktyce jest to podsumowanie pra-
cy całego samorządu w ciągu minionego roku budżetowego. To, 
że budżet wykonaliśmy na takim wysokim poziomie jest efektem 
pracy i zaangażowania ogromnej grupy osób, a łatwo nie było, bo 
w minionym roku natknęliśmy się na mnóstwo trudności. Spora 
ich część wynikała z sytuacji, która obecnie panuje w całym kraju. 
Na rynku brakuje wykonawców, a oferty firm, które się zgłaszają, 
często przekraczają nasze możliwości finansowe. Stąd trudności 
z rozstrzyganiem przetargów. Z tego powodu realizację kilku 
z zaplanowanych zadań musieliśmy  przesunąć w czasie. Jednak 
większość przedsięwzięć wykonano zgodnie z planem i to mimo 
fatalnych warunków pogodowych - praktycznie przez połowę 
roku lało.

co udało się zrobić, a których z zadań realizacja została przesunię-
ta w czasie?

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej zadań stanowią inwe-
stycje drogowe. Całkowicie  przebudowano ulicę Podleśną, która 
zyskała nową nawierzchnię, chodnik, nową sieć wodociągową 
i kanalizację deszczową. Sporo zadań związanych było z moder-

nizacją chodników, z których część realizowana była przy współ-
pracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Podobnie jak w latach 
ubiegłych prowadziliśmy również utwardzenia dróg gruntowych 
płytami IOMB. W ten sposób udało nam się tymczasowo, ale 
solidnie odnowić osiem ulic. Część z powyższych zadań realizo-
waliśmy z udziałem finansowym mieszkańców. Przy współpracy 
z powiatem kontynuowaliśmy działania związane z budową  no-
śnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obwodowej. Dzięki trwają-
cym blisko rok zabiegom redzkiego samorządu inwestor prywat-
ny, po uzgodnieniach z GDDKiA, zmodernizował skrzyżowanie 
Gdańska – Pucka -Wejherowska. Rok 2017 stał też pod znakiem 
inwestycji kubaturowych związanych z termomodernizacją 

Chcę nadal pracować 
na rzecz rozwoju Redy
WYWIad| Z burmistrzem Krzysztofem Krzemińskim rozmawia Anna Walk.

obiektów użyteczności publicznej, które realizowaliśmy w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Trójmiejskiego Obsza-
ru Metropolitalnego. W ten sposób zmodernizowane zostały dwa 
budynki komunalne, przedszkole przy ul. Gniewowskiej i budynek 
remizy strażackiej, który zyskał zupełnie nowe oblicze - oprócz ter-
momodernizacji uległ rozbudowie. Niestety, ale zmuszeni byliśmy 
przesunąć w czasie realizacje dwóch zaplanowanych zadań - rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej nr 2 i budowę węzła integracyjnego przy 
dworcu kolejowym. W pierwszym z przypadków zgłosił się jeden 
oferent, który zaproponował cenę przekraczającą o ponad  2 mln 
zł wartość kosztorysu inwestorskiego. Podobnie było w przypadku 
inwestycji związanej z budową węzła integracyjnego. Oferty, któ-
re wpłynęły w ramach przetargu, przekraczały ponad dwukrotnie 
kwotę zarezerwowaną na przeprowadzenie tego zadania. Realiza-
cję obu projektów przesunęliśmy na 2018 rok, przy czym przedsię-
wzięcie związane z budową węzła integracyjnego podzieliliśmy na 
dwa odrębne etapy. W minionym roku realizowaliśmy też zadania 
zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, 
wśród których przeważały inwestycje w infrastrukturę sportowo-
rekreacyjną. Główną inwestycją sportową roku 2017 była budowa 
stadionu lekkoatletycznego na terenie MOSiR-u. Jednak ze wzglę-
du na bardzo trudne warunki atmosferyczne, zakończenie tego za-
dania nastąpiło dopiero teraz. Przy wsparciu z Unii Europejskiej 
prowadziliśmy też działania związane z modernizacją oświetlenia 
ulicznego. W wyniku prowadzonych robót mniej więcej połowa 
lamp ulicznych uzyskała nowe, energooszczędne i bardzo wydajne 
źródła światła LED. Nadto oferowaliśmy mieszkańcom dotacje do 
wymiany starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła 
ciepła. Z myślą o ochronie środowiska, realizowaliśmy też pilota-
żowy projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej w obszarze zabudowy 
jednorodzinnej.

2018 rok jest rokiem kontynuacji przedsięwzięć wcześniej rozpoczę-
tych?

Częściowo kontynuujemy zadania, które rozpoczęliśmy w ubie-
głym roku, ale też prowadzimy zupełnie nowe projekty. Przygoto-
wujemy się między innymi do rozbudowy kolejnych dwóch szkół, 
a także budowy boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 
2. Nadto kontynuujemy działania związane z utwardzaniem dróg 
gruntowych. Wykonamy termomodernizację drugiego z naszych 
przedszkoli - tego przy Parku Rodzinnym. Będziemy też realizo-
wać projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach kolejnej edy-
cji budżetu obywatelskiego. Wykonany zostanie kolejny etap prac 
związanych z budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Ob-
wodowej.

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. czy zamierza 
ubiegać się pan o reelekcję?

Po wspólnych rozmowach w komitecie wyborczym i uzgodnieniach 
z jego członkami doszedłem do wniosku, że będę ponownie kan-
dydował na burmistrza Redy. Chcę i uważam to za obowiązek, aby 
dokończyć rozpoczęte przeze mnie zadania inwestycyjne i konty-
nuować działania, które mają na celu zapewnienie dalszego rozwoju 
miasta i polepszenia warunków życia jego mieszkańców. Komitet, 
z którego zamierzam startować w wyborach, tworzą doświadczeni 
i sprawdzeni samorządowcy, z których większością współpracuję 
już trzecią kadencję.

WeJHeROWO | Parkour to sposób przemieszczania się, 
polegający na pokonywaniu różnych przeszkód. Plac do 
takich ćwiczeń właśnie otwarto w Wejherowie. 

Plac do parkour jest pierwszym oddanym do użytku elementem 
powstającego Placu Sportów Miejskich na „Blizie”. Inwestycja 
została zrealizowana w ramach „Budżetu Obywatelskiego”. 
Oficjalne otwarcie obiektu na Osiedlu Przyjaźni w Wejherowie 
miało miejsce w środę po południu. 
- Ten teren jest dla nas bardzo ważny, zależało nam na tym, aby 
został przeznaczony na cele rekreacyjne i sportowe – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - A muszę 
powiedzieć, że pojawiały się pomysły, aby teren przeznaczyć 
pod budownictwo. Udało się jednak do tego nie dopuścić dzięki 
jednoznacznemu stanowisku ze strony miasta. Był też pomysł, 
aby zbudować tu boisko stadionowe. Okoliczni mieszkańcy 
protestowali jednak przeciwko temu argumentując, że będzie to 
dla nich uciążliwe. Dlatego podjęliśmy decyzję, by teren został 
przeznaczone pod różnego rodzaju rekreację sportową. Dziś 
mamy dokumentację i będziemy to realizować etapami. 

Docelowo na „Blizie” powstanie boisko wielofunkcyjne, boisko 
do piłki nożnej, bieżnia, dwa ogrodzone place zabaw (dla dzieci 
starszych i młodszych), siłownia zewnętrzna, ścieżka dla rolkarzy, 
ścieżka zdrowia przebiegająca górą nasypu i trybuny. Teren będzie 
monitorowany i oświetlony. 
Pierwszym elementem Plcu Sportów jest miejsce do ćwiczeń 
parkour. Pomysł, aby takie miejsce powstało w Wejherowie, został 
zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego już 3 lata temu 
przez Łukasza Milka. 
- Jest to plac dedykowany dla sportów miejskich, jak kalenistyka, 
gimnastyka, parkour, czyli wszystkie formy treningu z użyciem 
infrastruktury miejskiej lub leśnej – wyjaśnia Łukasz Milka. - Jest 
zatem bardzo wszechstronny. Znalazły się tu przeszkody zarówno 
dla początkujących, jak i zaawansowanych. W całym kraju 
powstaje coraz więcej miejsc do takich ćwiczeń, ale w Wejherowie 
jest to pierwszy taki plac. Jest on największy i najlepszy na 
Pomorzu. 
Prezydent miasta podkreśla, że budowa placu jest kolejnym 
przykładem na to, że mieszkańcy sami mają wpływ na zmianę 
najbliższego otoczenia poprzez budżet obywatelski. 

- My, jako miasto, zajmujemy się przede wszystkim dużymi 
i trudnymi inwestycjami – wyjaśnia Krzysztof Hildebrandt. - 
A dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy poszczególnych 
dzielnic i osiedli mogą zrealizować swoje potrzeby. To wspaniałą 
sprawa. Oceniając trzy edycje budżetu obywatelskiego możemy 
powiedzieć, że uatrakcyjniły przestrzeń publiczną. Za parę lat 
będzie to wspaniałe i dobrze zagospodarowane miasto. 
/raf/

NAJLEpszY pLAc DO ćWiczEń NA pOMORzu
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express Biznesu

 Jazda bez trzymanki, 
czyli festyn w Społecznej 
WeJHeROWO | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie przy okazji 25-lecia po raz kolejny 
zaskoczyła Wejherowo swoją szaloną kreatywnością. 

Festyn, który odbył się 9 
czerwca, zorganizowany przez 
uczniów, nauczycieli, rodziców 
i absolwentów nie tylko zaska-
kiwał doskonałą organizacją, ale 
przede wszystkim różnorakimi 
atrakcjami. Oprócz występów 
uczniów ( które na długo zosta-
ną w pamięci,  jak na przykład 
niesamowite Jezioro Łabędzie w 
wykonaniu chłopaków z III gim-
nazjum  czy niezapomniany wy-
stęp „Michaela Jacksona”), szko-
ła przygotowała własny festiwal 
kolorów, odjazdową licytację 
fantów, stoiska z rękodziełem, 
punkty warsztatów rękodziel-
nictwa czy tor przeszkód. Oczy-
wiście,  dla głodomorów nie 
zabrakło ciast domowej roboty, 
lemoniady, pysznej grochówki 
oraz kiełbasek z grilla.

Jednak najbardziej „odjazdo-
wym” pomysłem był postawio-
ny na parkingu Ford Mondeo, 
który uczestnicy Festynu Ro-
dzinnego mogli pomalować – 
radzimy wybrać się na boisko 
przy Szkole Społecznej, aby na 

własne oczy zobaczyć to orygi-
nalne dzieło.

Festyn rodzinny Społecznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 przycią-
gnął sporą grupę mieszkańców, 

dostarczając solidnej porcji nie-
szablonowej rozrywki ( „ Bitwa 
Słoniotorąb”  powinna zagościć 
na wszystkich domowych impre-
zach rodzinnych ) i wygląda na 

to, że mimo dojrzałego wieku, bo 
to już przecież 25 lat, Społeczna 
ma dalej w sobie ducha zwario-
wanego nastolatka. Tak trzymać 
Społeczniaki!

Po raz pierwszy w Wejherowie odbędzie się Festiwal 
Smaków Food Trucków. 

Festiwal Smaków Food Trucków zaprasza na smaczne powitanie 
wiosny. Organizatorzy zaprosili blisko 20 food trucków z daniami 
inspirowanymi kuchnią i kulturą wielu krajów świata. 
Celem festiwalu jest promowanie idei slow foodu, czyli jedzenia 
przygotowanego ze świeżych, starannie dobranych produktów, 
„na oczach” klienta. Slow food to również kultura celebrowania 
posiłków, jedzenia bez pośpiechu. Festiwal Smaków Food 
Trucków odbywa się w wielu miastach Polski, a w tym roku po 
raz pierwszy zawita do Wejherowa. 
Poza masą pyszności na gości czekać będą atrakcje dodatkowe. 
Na festiwalu pojawią się strefy aktywności dodatkowych, 
m.in.: strefa dla dzieci z licznymi atrakcjami dla najmłodszych, 
strefa chilloutu – muzyka, leżaczki, konkursy, zawody kulinarne 
z nagrodami, gra terenowa z nagrodami oraz wiele więcej. 
Dodatkowo uczestnicy będą mogli wybrać „Najsmaczniejszego 
Food Trucka Festiwalu”. Na gości czekać będą miejsca siedzące 
oraz muzyczka, gdzie wraz z przyjaciółmi i rodziną będzie można 
próbować wszystkich pyszności I edycji Festiwalu Smaków Food 
Trucków w Wejherowie. Już teraz zaplanujcie smaczny weekend 
z food truckami.  Food trucki będą na Placu Jakuba Wejhera 
w Wejherowie w sobotę 16 czerwca w godz. 12:00 – 21:00 
i w niedzielę 17 czerwca w godz. 12:00 – 20:00.  /raf/

fOOD TRucKi pO RAz 
piERWszY W WEJHEROWiE



dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zapo-
znać się z inwestycjami zrealizowanymi w Wejherowie 
w latach 2015-2018 i planami na kolejne lata, ratusz 
przygotował „Mapę inwestycji Wejherowa”. 

Mapa to przegląd inwestycji, które zmieniają Wejherowo. 
Stanowi ona ciekawe źródło informacji i bardziej szczegó-
łowo pokazuje zakres wykonanych oraz projektowanych 
prac inwestycyjnych w całym mieście. Należy zaznaczyć, że 
Mapa dotyczy wyłącznie obecnej kadencji samorządowej, 
czyli lat 2015-2018 i nie obejmuje wcześniejszych zadań. 

- Znajdą tu Państwo nie tylko duże zadania infrastruktu-
ralne, obiekty rekreacyjne, drogi, chodniki i parkingi, któ-
re zrealizowaliśmy w ciągu minionych czterech lat, ale tak-
że prace wykonane dzięki Państwu – w ramach Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego – podsumowuje prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Jak widać na 
mapie, inwestycje powstają w różnych częściach miasta 
i służą wszystkim wejherowianom. Można też zauważyć, 
że duże zadania podzielone są na etapy zgodnie ze strate-
gicznym i przemyślanym planem. Część została już wyko-
nana, inne etapy są zaprojektowane lub w projektowaniu  
i czekają na realizację w kolejnych latach.

SPrAwDź, 
jak zmienia się miasto

Mapa 
inwestycji 
Wejherowa



Ubrany według mody z lat mię-
dzywojennych w okolicy wejhe-
rowskiego rynku rozdawał swo-
ją nową płytę „Międzywojenna 
nuta”. Zmiksował na niej stare 
szlagiery z okresu 20-lecia mię-
dzywojennego z hip-hopem. Te-
ledysk promujący płytę powstał 
w Sali Historycznej Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie.

Przemysława Majewskiego 
można było spotkać na wejhe-
rowskim rynku, a w ręce miesz-
kańców i turystów powędrowały 
darmowe płyty. Na płycie „Mię-
dzywojenna nuta” pojawiły się 
utwory m.in. Mieczysława Foga, 
czy Eugeniusza Bodo, takie jak: 
„Umówiłem się z nią na dziewią-
tą”, „Ta ostatnia niedziela”, „Zim-
ny drań”, „Tylko we Lwowie”.

- Zdjęcia do teledysku znanego 
rapera Przemysława Majewskie-
go nagrywane były w Ratuszu, 
w sali historycznej, która poświę-
cona jest miastu i mieszkańcom 
w okresie międzywojennym – 

mówi Bogusław Suwara, sekre-
tarz Wejherowa. – Dla miasta to 
wspaniała promocja i cieszymy 
się, że nasza sala stała się tłem 
teledysku.

Przemysław Majewski (4P Solo) 
z kulturą hip hop związany jest 
od prawie 20 lat. Przez ten czas 
nagrał kilka solowych płyt oraz 
m.in. z nieżyjącym Onilem. 
W 2008 roku nagrał utwór „Mam 
biało – czerwone serce”, które-
go tekst znalazł się w podręcz-
nikach do języka polskiego dla 
klas piątych szkół podstawowych, 
opowiadający o historii Polski. 
Przemysław Majewski to także 
organizator charytatywnych kon-
certów Koszaliński Hip Hop Ko-
szalińskim Dzieciakom. /raf/
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Festyn odbędzie się w Parku 
Starowiejskim (ul. Adama Mic-
kiewicza 19) w godzinach od 
12:00 do 16:00. W programie 
przewidziano m.in. dmuchańce, 
warsztaty wyrobu lizaków, po-
kaz ogromnych baniek mydla-
nych, fotobudkę, zajęcia spor-
towe oraz strefę zabaw i gier 
„Alexander”.

Przypomnijmy, że projekt 
„Rumia oczami dzieci” ruszył 
20 marca bieżącego roku. Inicja-
tywa skierowana była do wszyst-
kich przedszkoli oraz szkół pod-
stawowych zlokalizowanych na 
terenie Rumi, a także do naj-
młodszych, którzy uczęszczają 
do tych placówek.

Zadania, jakie stały przed 
placówkami oświatowymi to 

między innymi: umieszczenie 
na terenie obiektu planszy z her-
bem i logo miasta; zorganizowa-
nie spotkania z ciekawą osobą 
lub osobami, które są związane 
z Rumią; propagowanie naj-
ważniejszych wydarzeń z histo-
rii miasta; wyjaśnienie genezy 
i znaczenia symboli miejskich. 
Natomiast indywidualni uczest-
nicy mogli się wykazać w czte-
rech konkursach tematycznych: 
plastycznym, literackim, foto-
graficznym i filmowym. 

Na laureatów czekają nagrody 
rzeczowe, które zostaną wrę-
czone podczas festynu. Ponadto 
zwycięskie prace zostaną opu-
blikowane w formie miejskiego 
kalendarza, albumu fotograficz-
nego oraz książki z bajkami.

Festyn dla dzieci 
w Parku Starowiejskim
RUMIa | Z okazji podsumowania projektu pn. „Rumia oczami dzie-
ci”, w niedzielę 17 czerwca przy miejskim domu kultury odbędzie 
się festyn. Wstęp jest wolny.

Pani 

MAłgORzACIe 
DROZDOWSKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATy
składają

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

oraz pracownicy 
Urzędu Miasta Rumi

100 tys. płyt na 100-lecie
WeJHeROWO | Nietypowo świętuje stulecie odzyskania niepodle-
głości Przemysław Majewski, znany jako raper 4P Solo. 

BąDź NA
BieżącO
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Konsultacje ze specjalistami, po-
rady rehabilitacyjne, stała opieka 
trenerów oraz udział w ćwiczeniach 
ruchowych – między innymi z takich 
usług rumscy seniorzy korzystali 
przez ostatnie miesiące, dzięki pro-
gramowi „Aktywny Senior”. Ostatni 
trening, stanowiący podsumowanie 
cyklu, odbył się w piątek (8 czerwca) 
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.

W przedsięwzięcie, które było reali-
zowane we współpracy gminy i rady 
seniorów z lokalną siłownią, zaanga-
żowało się ponad 100 osób w wieku 
60+. Dzięki miejskiemu dofinanso-
waniu, każdy uczestnik mógł korzy-
stać z programu ćwiczeń, całej oferty 
klubu oraz z saun, płacąc niewiele 
ponad trzy złote za wejście

Ostatni trening, z gościnnym udzia-
łem burmistrza Michała Pasieczne-
go, stanowił okazję do podziękowań 
i podsumowań. Dziesięciu seniorów, 
których metamorfozy były najbar-
dziej znaczące, otrzymało zestawy 
gadżetów. Nie obyło się też bez tor-
tu.

To nie pierwsze działanie podejmo-
wane przez gminę na rzecz seniorów. 
Od 2016 r. obchodzony jest Dzień 
Seniora, natomiast w ubiegłym roku 
uruchomiona została Rumska Karta 
Seniora, dzięki której osoby starsze 
korzystają z rozmaitych ulg. Ponadto 
systematycznie przekazywane są ku-
pony rabatowe na seanse kinowe oraz 
darmowe bilety na wybrane mecze 
Arki Gdynia. Realizowany jest także 
program pod nazwą „Pudełko życia”.

Zakończyli program 
„Aktywny senior”
RUMIa | Przez niemal pół roku, w ramach programu „Aktywny senior”, mieszkańcy Rumi w wieku 60+ 
wykonywali ćwiczenia ruchowe pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z City GYM. 

DAMiAN złOcH,
menadżer klubu City Gym 
i koordynator projektu:

– Spotykaliśmy się dwa razy 
w tygodniu, w trzech grupach, a co 
szesnaście spotkań odbywały się 
kontrolne pomiary oraz analizy składu 
ciała. Z dumą możemy powiedzieć, że 
regularne uczęszczanie i korzystanie 

z programu „Aktywny senior” u 99% se-
niorów wykazało poprawę kondycji fizycznej. Rekordzista zgubił 
7,5 kg tkanki tłuszczowej. Seniorzy dowiedzieli się również sporo 
o odżywianiu, odpowiedniej diecie oraz odwiecznym problemie 
niewystarczającego nawodnienia organizmu. Zorganizowaliśmy 
również dzień bezpłatnych porad fizjoterapeutycznych. At-
mosfera zadowolenia, spełnienia i dobrze wykonanego zadania, 
odczuwana przez organizatorów i uczestników, wpłynęła na de-
cyzję pana burmistrza o kontynuowaniu zajęć również w okresie 
lata. Nasi seniorzy zdecydowanie chcą utrzymać zdobytą formę, 
a nawet podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej.

Płaskorzeźba w pniu drzewa, przedstawiająca podobizny 
członków zespołu „Redzanie”, od kilku lat znajdowała 
się przy ul. Wiejskiej w Redzie. Niedawno została 
przeniesiona do miejskiego parku. 

Płaskorzeźbę artysta rzeźbiarz wykonał w pniu starej wierzby. 
Ponieważ dzieło nie było w żaden sposób zabezpieczone, 
niszczało. Władze miasta podjęły więc decyzję o tym, by 
drzewo ściąć, zakonserwować i umieścić w parku miejskim 
przy rzece Reda. 
- Cały pień od wewnątrz był spróchniały i pusty – wyjaśnia 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. - Gdybyśmy nic 
z tym nie zrobili, drzewo i rzeźba po prostu by zgniły. Poza 
tym duże, martwe drzewo przy ulicy stwarzało zagrożenie 
dla ludzi. Dlatego postanowiliśmy je przenieść w bardziej 
wyeksponowane miejsce. To ważne dla nas, jest to element 
naszej kultury i historii. Zespół „Redzanie” składa się bowiem 
z działaczy i artystów ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 
Poza tym cztery osoby z tych, które zostały utrwalone na 
płaskorzeźbie, już od nas odeszły do wieczności. Są to 
Ludwika Kubrak, Edmund Lewańczyk, Paweł Hincke i Brunon 
Plotzke. Dzięki tej rzeźbie są z nami, w naszej pamięci. 
Burmistrz podkreśla, że Reda dziś stałą się już miastem 
wielokulturowym, ale o bardzo silnych korzeniach 
kaszubskich, które stanowią dla wielu mieszkańców siłę 
i inspirację. 
- Te elementy kaszubszczyzny bardzo dobrze się przeplatają 
z innymi, zarówno wynikającymi z historii, jak i napływowymi 
kulturami – dodaje Krzysztof Krzemiński. - Takie rzeźby, 
jak ta, oraz Kaszuba i Kaszubki (odrestaurowana po tym, 
jak zostały zniszczone, i uzupełniona o postacie dzieci) 
są jednym z takich elementów kaszubszczyzny. Staramy 
się pielęgnować tę historię i tradycję, to ważne z punktu 
widzenia lokalnej społeczności. /raf/

REDzANiE uTRWALENi 
W DRzEWiE Już W pARKu
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Wielki Przemarsz 
Pokoleń ulicami miasta
WeJHeROWO | Mieszkańcy włączyli się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W sobotę uczestniczyli w Wielkim Przemarszu Pokoleń pod Znakiem Orła. 

Defilada w strojach historycz-
nych w południe wyruszyła sprzed 
jednostki wojskowej i zakończyła 
się na Placu Wejhera, gdzie zor-
ganizowana została dalsza część 
uroczystości. Głównym organiza-
torem wydarzenia było Stowarzy-
szenie Misternicy Kaszubscy. 

sYMbOLE ORłA biAłEGO

- Cały pochód otwierał Miesz-
ko I wraz z księżniczką Dobrawą, 
a tuż za nimi szedł św. Wojciech 
- mówi Wojciech Rybakowski, 
prezes Stowarzyszenia Misternicy 

Kaszubscy. - Można było też zoba-
czyć wiele postaci ważnych dla hi-
storii Polski, m.in. papieża św. Jana 
Pawła II, Stefana Czarnieckiego, 
Mikołaja Kopernika, Fryderyka 
Chopina, Marie Skołodowską-Cu-
rie, Adama Mickiewicza, czy też 
Reginę Osowicką. Uczestnikom 
Wielkiego Przemarszu Pokoleń 
towarzyszyły symbole Orła Białe-
go z różnych okresów historii na-
szej Ojczyzny. Nie zabrakło też za-
bytkowych samochodów, a wśród 
nich najważniejszego z 1918 roku 
z Józefem Piłsudskim.

Zebranym na Placu Wejhera 

organizatorzy rozdali śpiewniki, 
dzięki czemu wszyscy mogli włą-
czyć się do wspólnego śpiewania. 
Dla najmłodszych przygotowana 
została wata cukrowa i słodkie cia-
steczka w barwach narodowych. 

TRWA ROK JubiLEuszu

- To była wyjątkowa inicjaty-
wa, w której wielu wejherowian 
mogło czynnie uczestniczyć 
– mówi Marcin Drewa, wice-
przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa. - Mam nadzieję, że 
podobne przedsięwzięcia organi-

zowane będą w przyszłości, bo jest 
to doskonały sposób na promo-
cję patriotyzmu i historii Polski. 
Wielki Przemarsz Pokoleń w Wej-
herowie zorganizowany został po 
raz pierwszy. Wydarzenie wpisało 
się w ogólnopolskie obchody jubi-
leuszu odzyskania niepodległości 
przez Rzeczpospolitą Polską po 
123 latach niewoli. Warto zazna-
czyć, że uchwałą z 25 maja 2017 
roku Sejm RP zdecydował o usta-
nowieniu roku 2018 Rokiem Jubi-
leuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 

WA

WOJciEcH 
RYbAKOWsKi, 
prezes Stowarzyszenia 
Misternicy Kaszubscy

Wielki Przemarsz Pokoleń odbył się po to, 
aby uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wydarzenie Stowarzyszenie 
Misternicy Kaszubscy zorganizowali przy 
współpracy z Miastem Wejherowo i Starostwem 

Powiatowym w Wejherowie. Otrzymaliśmy też wsparcie od sponso-
rów przedsięwzięcia, tj. Grupy Energa i Portu Gdynia. Chciałabym 
zaznaczyć, że wszyscy, którzy w sposób aktywny włączyli się w Wielki 
Przemarsz Pokoleń, automatycznie stali się jego współorganizatorami, 
za co im serdecznie dziękujemy.
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ciAsTKO fRANcusKiE 
HiTEM TARGóW!

Podczas XXVII Pomorskich Agro Targów w Lubaniu, które 
odbyły się 9 - 10 czerwca 2018 r., pakiet promocyjny za wygraną 
w konkursie na hit targów w kategorii „produkt spożywczy” 
został przyznany Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” - 
Piekarni Sierakowice - za „Ciastko Francuskie”. 
Ciastko produkowane jest na bazie ciasta francuskiego. 
Charakterystyczną strukturę otrzymuje się dzięki umiejętnemu 
wałkowaniu i pieczeniu w wysokiej temperaturze. Można je 
kupić w sklepie firmowym GS „SCh” Sierakowice jak również 
w placówkach zaopatrywanych przez piekarnię Gminnej 
Spółdzielni  „SCh”.

Gala finałowa odbyła się 
w miniony piątek (8 czerw-
ca) w Miejskim Domu Kultury 
w Rumi. Artyści musieli wyko-
nać piosenki z repertuaru Kaba-
retu Starszych Panów, do czego 
przez miesiąc przygotowywali 
się pod okiem profesjonalistów. 
Przed ogłoszeniem werdyktu na 
scenie pojawił się również gość 
specjalny – Jerzy Stachura. Lau-
reatką tegorocznej edycji pro-
jektu ostatecznie została Sandra 
Mazurek. 

– Laureatem pierwszej edycji 
był mieszkaniec Redy, następ-
nej Bolszewa, a teraz mamy ru-
miankę. Co ciekawe, brała udział 
w drugiej edycji, ale nie przeszła 
castingu – mówi Agnieszka Ska-
wińska, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Rumi. – Ten 
rok nie był jednak stracony, cięż-
ko pracowała nad sobą, co za-
owocowało tym, że na castingu 
do trzeciej edycji pokazała się 
z dużo lepszej strony niż wcze-
śniej. Także podczas przygoto-
wań do gali finałowej wykazywa-
ła się ogromnym samozaparciem, 
pracą, dyscypliną i zaangażowa-
niem, co zaowocowało ogrom-
nym sukcesem – dodaje. 

Wszyscy finaliści otrzymali 
nagrody rzeczowe, a zwycięż-
czyni zyskała możliwość na-
grania demo w profesjonalnym 
studio nagrań. Wszystkich wy-
konawców będzie można jeszcze 

nie raz podziwiać w ramach wy-
darzeń organizowanych przez 
Miejski Dom Kultury w Rumi 
i nie tylko. Pierwszą taką okazją 
był odbywający się w minioną 
sobotę (9 czerwca) festyn eko-
logiczny. 

– Bardzo się cieszę, bo kolejna 
edycja „Rumskiego wokalu” przy-
ciągnęła jeszcze więcej zaintere-
sowanych niż poprzednie edycje. 
To świadczy też o rosnącej randze 
tego projektu – podsumowuje 
Agnieszka Skawińska.

Sandra Mazurek laureatką 
„Rumskiego wokalu”
RUMIa | Za nami trzecia edycja projektu „Rumski wokal”. Do finału 
artystycznych zmagań przeszło dziesięciu wokalistów, a najlepsza, 
zdaniem jury, okazała się Sandra Mazurek.

Na początek powiedz kilka słów 
o sobie. Jak zaczęła się twoja 
przygoda z fotografią?

- Jestem 39-letnim wejhero-
wianinem. W tym mieście 
się urodziłem i tu głównie 
dzieje się cała moja historia. 
Jeśli chodzi o fotografię, to 
musimy się cofnąć w czasie 
o jakieś 30 lat. Już na począt-
ku szkoły podstawowej czu-
łem olbrzymi pociąg, żeby 
coś tworzyć. Zaczęło się od 
piwnicy w domu rodzinnym, 
gdzie podbierałem wujkowi 
gwoździe, śruby i kombino-
wałem coś całymi godzina-
mi. W kolejnych latach aż 
do niedawna przerzucałem 
przez palce różne zaintereso-
wania. Począwszy od rysowa-
nia komiksów, granie na gi-
tarach, spawanie artystyczne, 
potem zdobywanie kolejnych 
zawodów (głównie w branży 
motoryzacyjnej). Wszystko 
to, co robiłem, miało olbrzy-
mi wpływ na mój rozwój we-
wnętrzny  i stało się składo-

wymi tego, co robię teraz. 

Wracając do fotografii...
- …to właśnie ona okazała 
się być odpowiednią „gliną” 
w moich  rękach. Tylko kie-
dy zajmuję się moją pasją, 
to znika  uczucie, że czegoś 
mi brakuje. Jestem gotowy 
do największych poświęceń, 
żeby tylko zdobyć ciekawy 
temat a potem wycisnąć go 
jak cytrynę z ostatnich soków 
i uzyskać ostateczny rezultat. 
Zdarzało mi się zimą, kiedy 
z powodu braku światła bar-
dzo ciężko uzyskać dobrej 
jakości fotografie, spakować 
sprzęt do torby i pojechać 
przed siebie, aby zdobyć jakiś 
ciekawy temat fotograficzny. 
Czasem jeżdżę razem z żoną, 
która świetnie fotografuje. 

co dla ciebie się liczy w foto-
grafii? uzyskany efekt, pozna-
ni ludzie, ciekawe miejsca czy 
jeszcze coś innego?

- Oczywiście staram się uzy-

skać jak najlepsze efekty, 
ale jest to przede wszystkim 
wspaniała przygoda. Jednym 
z ciekawych doświadczeń 
było dla mnie spotkanie z bez-
domnym, z którym usiadłem 
późnym wieczorem z butel-
ką w ręku w tunelu jednego 
z trójmiejskich dworców 
tylko po to, żeby poczuć, jak 
wygląda świat z tamtej stro-
ny, z jego punktu widzenia. 
Oczywiście aparat miałem 
zawieszony na szyi, żeby móc 
zarejestrować co ciekawsze 
zachowania ludzi. A ludzie 
zachowywali się przeróżnie: 
jedni obracali głowę, dru-
dzy wyjmowali szybko tele-
fon z kieszeni i udawali, że 
gdzieś dzwonią, aby uniknąć 
kontaktu wzrokowego. Byli 
także zwyczajni, zamyśleni, 
zmęczeni, wracający z pracy 
- po których widać było, że 
sami nie mają zbyt wiele. To 
właśnie ONI - zwykli, szarzy 
ludzie najczęściej wyciągnęli 
coś z kieszeni i wspomogli 

Dlaczego 
fotografia? 
WYWIad | Z Hemi Andrzejem Sikorrą, fotografem-pasjonatem, rozmawia Rafał Korbut. 

bezdomnego. Nie zawsze były 
to pieniądze, ale np. czekolada, 
sok czy nawet własna kanap-
ka. 

czy ktoś z tych, którzy was mijali, 
szczególnie utkwił ci w pamięci?

- Trzy roześmiane dziewczyny. 
Zawołałem je z daleka i po-
prosiłem o papierosa (chociaż 
nie palę). Chciałem zobaczyć, 
co się wydarzy. Ze szczerym 
uśmiechem odpowiedziały, że 
nie mają, ale po chwili dodały 
„zaczekajcie chwilę” i gdzieś 
pobiegły. Minęło ze 20 min 
albo i więcej. Zdążyłem już 
o nich zapomnieć, kiedy nagle 
pojawiły się z tymi swoimi bia-
łymi uśmiechami... Przybiegły 
do nas i mówią „proszę, tyle 
udało nam się załatwić”. Tę 
chwilę zapamiętam do koń-
ca życia. I właśnie dla takich 
chwil chcę żyć i robić takie 
zwariowane numery. Zrozu-
miałe jest, że nie papierosy 
mam na myśli, ale to, że czło-
wiek bezinteresownie zrobił 
coś dla innego człowieka.

A zatem – dlaczego fotografia?
- To fotografia dała mi możli-
wość zrozumienia i doświad-
czenia uczucia spełnienia 
i wyeksponowania swojego 
wnętrza. Wskazała mi też inne 
kierunki i możliwości wyka-
zania się, które można łączyć 
w rozmaite kombinacje, np. 
fotorelacja z krótkim opisem 
sytuacyjnym do każdego zdję-
cia, która działa na umysł tak, 
jakby czytał komiks. Można 
też zwyczajnie sfotografować 
obiekt i opisać swoje odczucia 
w artykule. Na koniec muszę 
powiedzieć o czymś ważnym 
dla mnie. Mam na myśli pie-
niądze i przejście na zawodow-
stwo. Na chwilę obecną działa 
to tak, że to ja zapraszam swoje 
„cele” do współpracy i tylko ja 
ponoszę koszty. Moi modele 
czy też obiekty mają w zamian 
za przygodę ze mną darmową 
sesję wyprodukowaną w wersji 
elektronicznej. A ja co mam?  
Myślę, że wytłumaczyłem to 
wystarczająco zrozumiale. 
Myśląc o trybie zawodowym 
po prostu boję się, że stracę 
„to coś” i zacznę działać jak 
automat bez tej „radochy” do 
końca życia. Dlatego właśnie 
współuczestniczę w różnych 
projektach tylko jako wolny 
strzelec.

Gdzie możemy zobaczyć efekty 
twojej pasji?

- Część publikuję na moim 
facebookowym profilu, foto-
relacje z niektórych wydarzeń 
ukazały się w różnych mediach 
w całej Polsce, a ostatnio zaczą-
łem współpracę z pomorskim 
wydawnictwem, właścicielem 
kilku portali internetowych 
i wydawcą lokalnych gazet. 
Moje zdjęcia będzie więc 
można również zobaczyć na 
portalu i w gazecie GWE24.pl 
(Express Powiatu Wejherow-
skiego), gdzie publikowany bę-
dzie cykl rozmów z ciekawymi 
ludźmi, m.in. sportowcami. 
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Tancerze zdobyli dwa tytuły 
wicemistrzów Świata w kate-
gorii Urban Style w formacjach 
children i junior. W rywalizacji 
sportowej brało udział około 
8 tysięcy tancerzy z 27 państw, 
tworząc wspaniałe widowisko. 

- To rekordowa liczba uczest-
ników, którzy zakwalifikowa-

li się do finałów przechodząc 
wcześniej mocne sito eliminacji, 
aby uzyskać prawo startu w fina-
łach – wyjaśniają Joanna i Jacek 
Bernaśkiewiczowie, prowadzący 
„Świat Tańca”.

Oprócz dwóch tytułów wice-
mistrzów dla formacji Children 
i Junior, szóste miejsce zajął duet 

senior Kacper i Oskar Doma-
chowscy, siódme miejsce zajęła 
formacja Juniors 2 i w kategorii 
solo Dobrosława Laskiewicz - 
solo children, dziesiąte miejsce 
duet junior Paulina Wikar i Zu-
zanna Plichta, a dwunaste - Ju-
lianna Białk.

- Jako polska ekipa składająca 

się z 85 osób godnie reprezento-
waliśmy Polskę i z dumą rozsła-
wialiśmy - powiat, gminę i mia-
sto Wejherowo już po raz ósmy 
na mistrzostwach świata, a po 
raz 10 na międzynarodowym 
turnieju, co zostało zauważone 
przez organizatorów oraz mię-
dzynarodowe ekipy – mówi Jo-

anna Bernaśkiewicz.
- Wysoki poziom umiejętności 

tanecznych oraz nasza otwartość 
i spontaniczna postawa podczas 
całego turnieju, wzbudziły wiele 
uznania i sympatii oraz zaowo-
cowała licznymi zaproszeniami 
na międzynarodowe turnieje do 
wielu krajów świata – dodaje Ja-

cek Bernaśkiewicz. - Nasza ekipa 
wielokrotnie została zaprezen-
towana w chorwackiej telewizji 
oraz w wielu spotach i teledy-
skach z okazji mistrzostw, pod-
kreślając naszą oryginalność 
prezentacji z czego jesteśmy bar-
dzo dumni. 

/raf/

Podwójne wicemistrzostwo świata!
WeJHeROWO | Dwa razy na podium stanęli tancerze z Klubu Tanecznego „Świat Tańca” z Wejherowa podczas Mistrzostw Świata w Chorwacji.
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Warunkiem skutecznego i zdrowego schud-
nięcia jest wybór odpowiedniej diety. To nie-
zmiernie ważne, gdyż niewłaściwie odżywiając 
się nie tylko nie schudniemy, ale wręcz może-
my sobie zaszkodzić. 

WYbóR DiETY TO pODsTAWA

- Dieta kojarzy się zazwyczaj z czymś nega-
tywnym, a to nieprawda – mówi Sylwia Beyer-
Wygońska, dietetyk z Vita Centrum w Redzie. 
- Każdy sposób odżywiania się jest dietą. Ro-
dzajów jest mnóstwo, najważniejsze, aby daną 
dietę dopasować do siebie. 

W pierwszej kolejności o wyborze diety de-
cyduje nasz stan zdrowia. Inaczej bowiem od-
żywiają się ludzie zdrowi, a inaczej cierpiący na 
różne dolegliwości. 

JAK NAJMNiEJ KALORii? błĄD!

Wiele osób myśląc o schudnięciu od razu 
mówi: jeść mniej kalorii. Tymczasem znaczne 
obniżenie kaloryczności nie dość, że nie przy-
niesie efektów, to jest niezdrowe. Jeśli obniżamy 
tylko kaloryczność potraw, a nie zmieniamy sa-
mej diety, to waga całkowita może nam spadać, 
ale tylko z powodu zmniejszenia się ilości wody 
w organizmie i z tkanki mięśniowej. A przecież 
nie o to nam chodzi. 

- Im większe mamy zużycie energetyczne, tym 
więcej powinniśmy spożywać posiłków i do-
starczać więcej kalorii – wyjaśnia Sylwia Bey-
er-Wygońska. - Np. jeśli intensywnie ćwiczymy, 
to musimy dostarczać więcej kalorii. Jeśli nie 
zjemy właściwie przed treningiem i po jego za-
kończeniu, to organizm będzie cały czas zajmo-
wał się wiązaniem zerwanych podczas treningu 
włókien mięśniowych. Aby włókna się szybko 
odbudowały, musimy organizmowi dostarczyć 
niezbędne paliwo. Jeśli tego nie zrobimy, to or-
ganizm przez wiele godzin będzie zajmował się 
zawiązywaniem włókien mięśniowych, a nie 
spalaniem zgromadzonego tłuszczu, czyli chud-
nięciem. A jeśli dostarczymy po treningu białko 
– organizm szybko odbuduje mięśnie, a resztę 
czasu będzie spalał tkankę tłuszczową. 

WYKORzYsTAJ 
piĘKNĄ pOGODĘ

Jeśli chodzi o osoby, które w ogóle nie ćwi-
czą, ich dieta powinna być mocno ograniczo-
na, jeśli chodzi o węglowodany i tłuszcze. 

- Tym, którzy nie ćwiczą, proponuję zacząć 
podejmować wysiłek fizyczny – dodaje Sylwia 
Beyer-Wygońska. - Warto, korzystając z pięk-
nej pogody, wyjść na dwór, więcej spacerować, 
pobiegać, pojeździć na rowerze czy rolkach. 
Jakikolwiek wysiłek fizyczny jest wskazany. 

cO TO JEsT bMR?

Wskaźnik BMR mówi nam o tym, ile ener-
gii potrzebujemy w stanie spoczynku w cią-
gu doby. Czyli ile nasze organy wewnętrzne 
(mamy 5 najważniejszych – serce, mózg, żołą-
dek, wątroba, nerki) potrzebują do prawidło-
wej pracy. Ten wskaźnik można wyliczyć albo 
za pomocą specjalistycznego analizatora, albo 
może być wyliczony ręcznie przez dietetyka. 
Przykładowo BMR u dorosłego mężczyzny 
wynosi zazwyczaj ok. 2,5 tys. kcal.

- Jeśli zmniejszymy ilość kcal do np. 1800, 
to organizm „odpuści”, ale tylko o wodę 
i mięśnie – wyjaśnia Sylwia Beyer-Wygoń-
ska. - Organizm wówczas „walczy bowiem 
o przetrwanie” i cały czas będzie magazyno-
wał tkankę tłuszczową. Musimy zatem do-
starczać nieco więcej kalorii, niż wynika z to 
naszego BMR. Przy mało aktywnym trybie 
życia, siedzącej pracy i dojazdach samocho-
dem, powinniśmy do BMR dodać ok. 200-
300 kalorii. A jeśli intensywnie trenujemy, 
musimy zwiększać ilość kalorii o to, co zu-
żywamy podczas treningów. Dopiero wtedy 
organizm wchodzi w tryb spalania tkanki 
tłuszczowej. 

spEcJALisTA DORADzi

Jeśli więc chcemy się odchudzić – warto zasię-
gnąć porady specjalisty, dietetyka. Po to, aby wyli-
czyć wskaźnik BMR i opracować plan posiłków. 

- Osobie, która do nas się zgłosi, wykonujemy 
pełną analizę składu ciała – mówi Sylwia Bey-
er-Wygońska. - W Vita Centrum posiadamy 
urządzenia diagnostyczne najwyższej jakości i na 
podstawie tych badań układamy indywidualną 
dietę. Oferujemy catering dietetyczny -  dopa-
sowujemy posiłki pod kątem ilości składników, 
witamin i mikroelementów, które trzeba co-
dziennie dostarczyć do organizmu, ale też pod 
kątem indywidualnych upodobań. Precyzyjnie 
dobieramy, ile i jakich składników znajduje się 
w poszczególnych posiłkach. Każda osoba ma 
przygotowywane pudełka z posiłkami na dany, 
konkretny dzień. Nie każda dieta pudełkowa jest 
właściwa dla każdego. Bo może np. zgadzać się 
ilość kalorii, ale gdy nie zgadzają się mikro- i ma-
kroskładniki, to dieta nie przyniesie spodziewa-
nego efektu. Dodam, że my korzystamy wyłącz-
nie z wysokiej jakości produktów, kupionych nie 
w marketach, ale od lokalnych, sprawdzonych 
dostawców.

Dieta diecie nierówna
Niedługo lato - a to oznacza opalanie się na plaży, kąpiele w morzu i jeziorze, aktywny wypoczynek. To 
ostatnia chwila, żeby przed wyjazdem na wakacje zrzucić kilka zbędnych kilogramów. 

Vita Centrum
Reda, ul. Obwodowa 29B/U1-U3
Tel: 508 709 001

Godziny otwarcia:
Pn - Pt 10.00 - 18.00
Sobota 10.00 - 14.00

Burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne 

stanowiska pracy 
w Urzędzie Miasta Rumi: 

1) od Młodszego Referenta do Podinspektora 
w Wydziale Spraw Społecznych, w pełnym wy-
miarze czasu pracy - 2 etaty.
2) Inspektora lub Podinspektora w Referacie Za-
mówień Publicznych, w pełnym wymiarze cza-
su pracy.
 
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostęp-
na jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

OGŁOSZeNie
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządze-
nia Nr 1849/227/2018 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 08.06.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, 
na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomo-
ści położone w Rumi, stanowiące własność i bę-
dące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczone do dzierżawy w formie bezprzetargo-
wej. Przedmiotowy wykaz zamieszczony został 
również na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Rumi: http://bip.umrumia.nv.pl/

OGŁOSZeNie
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 
1839/217/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku in-
formuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony 
został wykaz Nr XIV obejmujący lokal mieszkal-
ny wraz z udziałem w gruncie położony w Rumi, 
stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej na rzecz jego najemcy.

ZROBiŁeŚ  
ZdJĘcie?
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WeJHeROWO | Ul. Hallera będzie 
zmodernizowana. O tym, jak będzie 
wyglądać w przyszłości, władze 
miasta rozmawiały z mieszkańcami. 

- Zamierzamy zrewitalizować ul. 
Hallera, zapytaliśmy więc mieszkańców 
za pomocą ankiet, jak chcieliby, aby 
ulica wyglądała po modernizacji. 
– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Ankietę 
mógł wypełnić każdy, ale pytaliśmy 
przede wszystkim mieszkających przy 
Hallera, w jakiej przestrzeni chcą żyć. 
Na naszą prośbę odpowiedziało 318 
osób. Przy ul. Hallera mieszka 390 
osób. Przebudowa tej zabytkowej 
ulicy jest na etapie przygotowania 
koncepcji, a ostateczny projekt zależeć 

będzie przede wszystkim od opinii 
mieszkańców Wejherowa. Taki był 
cel ankiet i spotkania w Filharmonii 
Kaszubskiej. To głos wejherowian jest 
najważniejszy.
Wykładowca na Wydziale Architektury 
Politechniki Gdańskiej mgr inż. 
arch. Maura Zaworska sporządziła 
ekspertyzę dendrologiczną zabytkowej 
alei lipowej. Ok. 12 drzew powinno 
być wyciętych, ponieważ zagrażają 
bezpieczeństwu pieszych i kierowców.
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa poinformowała, że miasto 
przystępuje do etapu projektowego z 
uwzględnieniem uwag mieszkańców. 
Zaznaczyła, w żadnym wypadku 
nie chodzi o ewentualną wycinkę 
wszystkich drzew, a jedynie o wymianę 

niektórych z nich na nowe.
Konsultacje z mieszkańcami w 
sprawie sposobu przebudowy ul. 
Hallera, w szczególności drzew, będą 
kontynuowane zanim powstanie 
ostateczny projekt.
Przedstawiona na spotkaniu koncepcja 
zostanie uaktualniona o wypracowane 
sugestie mieszkańców i udostępniona 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie z dodatkową 
ankietą, w której będzie można jeszcze 
dodatkowo przedstawić stanowisko. 
Większość ankietowanych 
opowiedziała się za pozostawieniem 
alei drzew (195 na tak, 120 na nie), 
mieszkańcy nie chcą też wymiany 
drzew na nowe (90 głosów było za 
wymianą, a 222 przeciwnych). /raf/

cO DALEJ z uL. HALLERA?

OGŁOSZENIE                   1/2018/MC

OGŁOSZENIE               164/2018/DB

OGŁOSZENIE               160/2018/DB
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fotoGaleria Przybyli w sobotę do Oycowej 
Zagrody na brak atrakcji nie narze-
kali. Mogli spróbować swoich sił 
między innymi w ujeżdżaniu wście-
kłego byka, strzelaniu z łuku, czy 
wiatrówki. Sobotnią imprezę pod 
względem artystycznym uświetnił 
występ lokalnego kabaretu i koncert 
muzyczny. 

Przedsiębiorstwo U Witka - No-
woczena Technika Grzewcza i Sani-
tarna powstało w 1998 roku. Od tego 
czasu dostarcza sprawdzone rozwią-
zania instalatorom i hydraulikom, 
firmom budowlanym, wspólnotom 

oraz spółdzielniom mieszkaniowym, 
a także przedsiębiorstwom handlo-
wym. W działalności stawia na pro-
dukty najwyższej jakości i obsługę 
klienta na najwyższym poziomie. 

Podstawowy asortyment dostępny 
w hurtowniach U Witka stanowią: 
kotły c.o., grzejniki płytowe oraz 
łazienkowe, bojlery i podgrzewacze 
wody, wodomierze, ciepłomierze, 
pompy, zawory, czy też systemy kana-
lizacyjne. Firma stara się stale reago-
wać na potrzeby rynku, rozszerzając 
ofertę, m.in. o nowoczesne źródła 
pozyskiwania energii cieplnej.

 Kowbojska zabawa 
z okazji 20-lecia firmy

W stylu country 20-lecie działalności uczciło przedsiębiorstwo U Witka. Właściciele firmy świętowali 
wspólnie z klientami i współpracownikami na imprezie, której motywem przewodnim był Dziki Zachód.

fot
. Ja

ku
b G

ołę
bie

ws
ki

fot
. Ja

ku
b G

ołę
bie

ws
ki

fot
. Ja

ku
b G

ołę
bie

ws
ki

fot
. Ja

ku
b G

ołę
bie

ws
ki

fot
. Ja

ku
b G

ołę
bie

ws
ki

fo
t. A

nn
a W

alk
fo

t. A
nn

a W
alk

fo
t. A

nn
a W

alk



NIERUCHOMOŚCI

spRzEDAM

DOM w Kamieniu z widokiem na jezioro na działce 
1300 m, tel. 794 710 073 

spRzEDAM działka budowlana, Częstkowo, 1000 
m2, cena 42 zł za m2, tel. 510 751 837

spRzEDAM działkę ogrodniczą, szklarnia, domek, 
oczko wodne, słoneczna, tel. 538 443 446

spRzEDAM działkę budowlaną, Kębłowo Nowo-
wiejskie / Lębork, 1100 m2, cena 39.000 zł, tel. 602 
306 210

spRzEDAM działkę budowlaną 600 m kw, z dobrym 
ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

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

spRzEDAM działki budowlane w Żukowie pow. 0d 
890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone droga utwardzona 
kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

WYNAJMĘ

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOKóJ do wynajęcia, tel. 694 642 709

WYNAJME garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOszuKuJĘ WYNAJĄć

JEsTEM zainteresowana wynajęciem garażu w oko-
licach ul. Rejtana / osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

KupiĘ

KupiĘ mieszkanie za gotówkę, w Trójmieście, do 
remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

spRzEDAM

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zadania 
oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 
58 677 01 50

spRzEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vo-
bis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 1000 zł, 
505-56-70-34 

SPRZĘT ELEKT.

spRzEDAM DVD PHILIPS, cena 120 zł, Wejherowo, 
tel. 574 688 023

PRACA

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

pROfEsJONALNA fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

spRzEDAM 2 fotele kol. brązowy + ława rozm.110/56, 
cena180 zł, tel. 58 / 778 17 35

spRzEDAM 2 fotele kolor brązowy + ława 
110x56x46, kolor mahoń, cena 200 zł, tel. 58 / 778 
17 35, Wejherowo

zLEcĘ wymianę belkę nad balkonem, gr. 15 cm,  dl. 6 
m, tel. 694 642 709

pAJĄK do rozrzucania siana, 830 zł, klatki królików, 
tel. 600 667 860

siANO, 120 x 120, dobra, 70, Szemud, tel. 510 751 
837

ROTAcJNA supska, stan dobry, 1750 zł, Częstkowo, 
tel. 510 751 83

siANOKiszONKA, 120 x 120, dobra, 70, Szemud, tel. 
510 751 837

bEczKi PLAST 200 L., na działkę do wody czyste 
lub pod rynny, tel. 511 841 826

DREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porąba-
ne, ułożone, możliwy transport, tel. 506 250 477

siANO, słoma w balotach, 120 x 150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość transportu, tel. 
506 250 477

spRzEDAM małą lodówkę, stan bardzo dobry, Wej-
herowo, tel. 517 159 871

spRzEDAM meble pokojowe z szafą, kolor mahoń, 
dł 3,30, wys. 2 mtr., cena 400 zł, tel. 58 / 778 17 35

spRzEDAM materac rehabilitacyjny, grzejnik z lam-
pą karbonową, moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie obejścia, 
piwnic, transport, prace w ogrodzie, okolice Luzina, 
Wejherowa, tel. 693 737 381

spRzEDAM grobowiec w Pierwoszynie, 4osobowy, 
tel. 607 291 564

bóG NiE uMARł: 
ŚWiATłO W ciEMNOŚci - LEKTOR
niedziela, 17 czerwca 2018, 20:30
poniedziałek, 18 czerwca 2018, 20:00 
wtorek, 19 czerwca 2018, 20:30

KOcHAJĄc pAbLA, 
NiENAWiDzĄc EscObARA
Start: 2018-06-23 21:00

oGŁoSZeNia Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NeKROLOgI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOw.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDw.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.rOZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express Biznesu

KiNO

WcK.ORG.pL

szuKAsz pRAcOWNiKA?
Napisz ogłoszenie!

REKLAMA                  33/2018/RL

zAADOpTuJ

OTOz ANiMALs 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dąbrówce k. Wejherowa
Dąbrówka Młyn 30, 84-242 Luzino

Telefon adopcyjny: 607-540-557
Telefon interwencyjny: 721-933-280
Adres e-mail: dabrowka@otoz.pl

Nr konta dla darczyńców: PKO BP: 
74 1020 1853 0000 9602 0068 7616

pOMóż NAM pOMAGAć
Jeśli nie możesz adoptować psa, 
kota – adoptuj wirtualnie, przekaż 1% 
podatku (Krajowy Rejestr Sądowy: 
KRS 0000069730 w celu szczegółowym 
„Schronisko w Dąbrówce k. Wejherowa”)

WAżNE TELEfONY

Żurek

Pako

Elsa

Wafelek

Pusia

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

ZOSTAŃ  DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? Nagrywasz filmy?
NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

Psiak został znaleziony 
w miejscowości Orle. Jest 
bardzo zadbany, przyjazny. 
Szukamy właściciela!

Choć moje życie nie było ko-
lorowe, wciąż mam nadzieję 
na lepsze dni. Zamknięty 
w domu jak w więzieniu.

Sunia jest zadbana, w chwili 
przyjęcia miała na sobie 
skórzaną obrożę. Poszuku-
jemy właściciela suczki.

Kociak jest jeszcze trochę 
nieufny wobec ludzi ale 
mocno wierzymy, że już nie-
bawem zaufa opiekunom.

Pusia szuka najwspanial-
szego domu na świecie, 
kotka jest typowym 
domowym przytulakiem.

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

510 894 627

REKLAMA                                   U/2016/RL

OGŁOSZENIE                                  150/2018/DB

REKLAMA                  49/2018/DB

15-06-2018
bella i sebastian 3 2D dubbing           16:00
zimna wojna             18:00
bursztynowa balladyna            19:00
pozycja obowiązkowa 2D napisy        20:30

16-06-2018
bella i sebastian 3 2D dubbing            16:00
bursztynowa balladyna            18:00
zimna wojna             18:00
pozycja obowiązkowa 2D napisy        20:30

MaSZ cieKaWY 
TeMaT/ 
ZdJĘcie?

k.grajkowski@expressy.pl
NAPISZ DO NAS!
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OGŁOSZeNie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu obrębu geodezyjnego czymanowo w gminie Gniewino  

wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 3,  
w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Gniewino uchwały 

nr XLVi/354/2018 z dnia 16 marca 2018 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

 planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
obrębu geodezyjnego czymanowo w gminie Gniewino

oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu obrębu geodezyjnego czymanowo w gminie Gniewino.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy 
Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino.
 
Zainteresowani mogą składać swoje wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gnie-
wino, w terminie do dnia 09.07.2018 r.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot  
 wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                  Wójt Gminy Gniewino
                                                                                                                   Zbigniew Walczak

Poprzednie dwa turnieje sied-
mioosobowego rugby odbyły się 
w Sopocie i Łodzi. W obu tych za-
wodach zawodniczki Rugby Club 
Arki Rumia, czyli Gladiatorki, za-
jęły 3. miejsce. W sobotę nadszedł 
czas na trzeci i ostatni turniej, któ-
ry miał zadecydować o końcowej 
kolejności Mistrzostw Polski.

Rozegrano 9 meczów elimina-
cyjnych - zespół Arki rozegrał 
w tej fazie trzy spotkania - naj-

pierw pokonał 13:0 Atomówki 
BBRC Łódź II, potem uległ pierw-
szemu zespołowi Atomówek 
z Łodzi 10:12, a następnie wygrał 
z Ogniwem Sopot 22:0.

W półfinale Gladiatorkom przy-
szło się zmierzyć z Juvenią Kra-
ków. Własne boisko i wsparcie 
kibiców tym razem nie pomogło 
młodym zawodniczkom z Rumi 
- krakowski zespół wygrał 33:0 
i awansował do finału. W drugim 

półfinale Atomówki BBRC Łódź 
pokonały Tygrysice Orkan Socha-
czew.

Po raz trzeci Gladiatorki przy-
stąpiły do meczu o trzecie miejsce, 
lecz tym razem nie zdołały go wy-
grać - 10:7 zwyciężyły Tygrysice. 
W wielkim finale triumf odniosła 
Juvenia Kraków.

W generalnej klasyfikacji Mi-
strzostw Polski Gladiatorki utrzy-
mały wysokie, trzecie miejsce. 

Zwyciężyła Juvenia Kraków, przed 
Atomówkami Łódź.

Oprócz brązowych medali rum-
ska drużyna otrzymała również 
nagrodę fair play. Została ona 
przyznana na wniosek pani arbi-
ter z poprzedniego, łódzkiego tur-
nieju. Wtedy Gladiatorki zagrały 
w sześcioosobowym składzie, by 
wyrównać szansę w meczu ze zde-
kompletowaną drużyną rywalek. 

KG

Brąz dla Gladiatorek

Scenariusz był - można już 
chyba powiedzieć - tradycyjny. 
Rowerzyści, którzy spotkali się 
około godz. 14 podczas finału 
na Sopockich Błoniach, wy-
ruszyli z czterech kierunków. 
W Wejherowie cykliści rozpo-
częli swoją trasę na Placu Wej-
hera, skąd krajową „szóstką” do-
tarli do Redy, gdzie dołączyli do 
nich kolejni miłośnicy dwóch 
kółek. Na terenie powiatu wej-

herowskiego zorganizowany 
został jeszcze jeden postój. Przy 
dworcu kolejowym w Rumi tzw. 
peleton północny wzbogacił się 
o kolejną grupę rowerzystów. 

- Tegoroczne zaangażowanie 
rowerzystów przeszło nasze 
wszelkie oczekiwania. Na pew-
no w Przejeździe udział wzięło 
więcej ludzi niż rok temu, dobre 
kilkanaście tysięcy osób. Widać 
to było po liczbie uczestników, 

którzy meldowali się na punk-
tach zbiórek na trasie - raportu-
je Roger Jackowski z Rowerowej 
Metropolii, która jest jednym 
z organizatorów WPR. - Także 
po zapełnieniu Błoni w Sopo-
cie było widać, że znów jest nas 
więcej niż rok temu, choć jed-
nocześnie wiem, że z uwagi na 
wyjątkowy upał, wiele osób zde-
cydowało się tym razem przeje-
chać wyłącznie część trasy. WA

RUGBY | Na stadionie MOSiR odbył się trzeci i zarazem ostatni turniej Mistrzostw Polski Kobiet w Rugby7.

Manifest cyklistów na ulicach
ReKReacJa | Kilkanaście tysięcy rowerzystów wzięło udział w XXII Wielkim Przejeździe Rowerowym. 
Rekordowa była również temperatura panująca podczas tegorocznej edycji wydarzenia.
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zAWODY | strażacy już po raz kolejny stanęli w szranki 
podczas Mistrzostw Województwa pomorskiego w sporcie 
pożarniczym. O tytuł najlepszych walczyli między innymi na 
obiektach sportowych w powiecie wejherowskim.

Pierwsza z konkurencji, czyli wspinanie przy użyciu 
drabiny hakowej, rozegrana została w siedzibie Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi. Na stadionie sporto-
wym w Redzie strażacy zmierzyli się z pożarniczym torem 
przeszkód.
W sobotę uczestnicy zmagań przenieśli się do Stężycy, 
gdzie przeprowadzone zostały dwie ostatnie konkurencje. 
Podczas sztafety pożarniczej i ćwiczenia bojowego straża-
cy musieli wykazać się wyjątkową sprawnością i umiejęt-
nością pracy zespołowej. 
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Sporcie Po-
żarniczym zorganizowane zostały już po raz dwunasty. 
Drugi dzień zmagań połączono z I Rodzinnym Piknikiem 
Strażackim. Impreza odbyła się pod hasłem: „I ja będę 
strażakiem”. WA

WALczYLi O MisTRzOsTWO 
W spORciE pOżARNiczYM

OGŁOSZENIE                                              161/2018/DB
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X Kaszubska 
Paraolimpiada 
za nami

W minioną niedzielę odbyła 
sie kolejna edycja sporto-
wej imprezy organizowanej 
przez Świetlicę Integra-
cyjną „Skrzydło Anioła”. 
Uczestniczyło w niej ponad 
160 niepełnosprawnych 
zawodników na obiektach 
GOSRiT Luzino rządzili 
młodzi sportowcy, którzy 
uczestniczyli w sportowych 
aktywnościach. Oprócz nich 
dla uczestników Paraolim-
piady oraz licznych kibiców 
czekało mnóstwo atrakcji.

Luzino 
z medalami

GKS Luzino zdobył medale 
Mistrzostw Polski w biegach 
na orientację. Najlepiej spisał 
się Ryszard Jakielaszek, któ-
ry 8 kwietnia zdobył brązo-
wy medal Mistrzostw Polski 
w długodystansowym biegu 
na orientację w Nawojowej 
Górze, a w ostatnią niedzielę 
10 czerwca zdobył złoty 
medal na Mistrzostwach 
Polski w sprinterskim biegu 
na orientację.

Wyszecino 
na czele

W minioną niedzielę roze-
grano 8. kolejkę Luzińskiej 
Ligi Sołeckiej. Na czele tabeli 
znajduję się Wyszecino, 
które pokonało Kochanowo 
6:2. Do niespodzianki doszło 
w Milwinie, gdzie miejscowa 
drużyna przegrała Roba-
kowem 1:2. Zacięty mecz 
rozegrali zawodnicy Luzina 
i Barłomina. Wygrało Luzino 
3:2. W ostatnim meczu 
kolejki Zelewo pokonało na 
swoim boisku, Sychowo 3:1. 

Dyżur 
REPORTERA SPORTOWEGO

Poniedziałek     |     godz. 1000-1200

tel. 58 736 16 92   |   k.grajkowski@expressy.pl

Mistrzostwa Polski kadetów, juniorów 
i seniorów w kickboxingu w formule li-
ght contact rozegrały się w dniach 8-10 
czerwca. W zawodach wzięło udział 
ponad 500 zawodników, w tym spora 
reprezentacja Wejherowskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego i GOSRiT Luzi-
no. Podopieczni Rafała Karcza zdobyli 
cztery medale, a wśród nich jeden złoty. 
Medale zdobyli:

Zuzanna Kalbarczyk - Mistrzyni •	
Polski juniorek do 65 kg
Nikola Siecińska - Wicemistrzyni •	
Polski kadetek starszych do 55 kg
Paulina Stenka - brązowy medal •	
juniorka do 70 kg
Przemysław Krause - brązowy me-•	
dal senior powyżej 94 kg.

Bez medalu, za to z cennym doświad-
czeniem do Wejherowa wraca Patryk 
Siwa, który startował wśród kadetów 
starszych w wadze do 69 kg. Dodatkowo 
Zuzanna Kalbarczyk została wybraną 
najlepszą juniorką Mistrzostw Polski.

-Warto dodać, że medal Przemka Krau-
se jest pierwszym w historii medalem 
Mistrzostw Polski seniorów light contact 
w wadze powyżej 94 kg, zdobytym przez 
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe 
od początku jego istnienia, tym bardziej 
pracowitemu i mocno zaangażowanemu 
koledze z drużyny należą się ogromne 
wyrazy uznania i gratulacje! - mówi tre-
ner, Rafał Karcz.

Kalbarczyk Mistrzynią Polski!
KIcKBOXING | Podopieczni Rafała Karcza zanotowali świetny występ na MP w Kurzętniku. Zuzanna Kalbarczyk zdobyła złoty medal.

Po ponad 6 miesięcznej prze-
rwie spowodowanej kontuzją 
do rywalizacji powróciła utalen-
towana judoczka z Wejherowa, 
która na początku roku została 
powołana przez Polski Związek 
Judo do kadry narodowej junio-
rek młodszych.

Agata podczas jednego z naj-
większych turniejów w Polsce 
nie dała szans rywalkom  w ka-
tegorii wagowej -48kg pewnie 
sięgnęła po złoto pokonując 
wszystkie swoje przeciwniczki 
przed czasem. 

Sukces  jest tym większy że 
w tej kategorii startowało aż 
pięć medalistek Mistrzostw 
Polski Młodziczek. Zawodnicz-
ka z Wejherowo jednak się nie 
przestraszyła i pewnie rozstrzy-
gnęła walki na swoją korzyść, a  
pokonując w dwóch ostatnich 
walkach zawodniczki mające 
w dorobku tytuły Mistrzyń Pol-
ski nabrała pewności przed ko-
lejnymi startami.

Agata Syska ze złotem
JUdO | Wejherowianka trenująca w UKS Team Dragon Wejherowo 
zdobyła złoty medal w Pucharze Polski w Judo – XVII JUDO BALTIC CUP. 

Stolem zmierza 
w kierunku 4. 
miejsca na koniec 
sezonu. W sobotę 
gniewinianie zremi-
sowali 2-2 z Jagu-
arem w Gdańsku, 
zdobywając swój 
54. punkt. O cztery 
oczka mniej ma 
piąta w tabeli Ka-
szubia. Wikęd Luzi-
no po raz pierwszy 
od kwietnia zain-
kasował 3 punkty. 
Sezon zbliża się do 
końca i podopiecz-
ni Grzegorza 
Lisewskiego mieli 

coraz mniej czasu, by przerwać serię. Udało się w sobotę – 
Wikęd na własnym boisku pokonał Pogoń Lębork 2-0. Obie 
bramki dla luzinian zdobył Czoska. Wikęd dzięki wygranej 
awansował na 8. miejsce w tabeli. Przed Orkanem walka 
o utrzymanie. W niedzielę w Kościerzynie rumska drużyna 
przegrała 1-3, a zwycięstwo odniosła Cartusia Kartuzy, jeden 
z rywali w walce o utrzymanie. Orkan jest w uprzywilejowanej 
pozycji - ma 4 punkty przewagi nad wspomnianą Cartusią, 
ale zagra jeszcze mecz z kartuskim zespołem, a na koniec 
sezonu rumian czeka pojedynek z Radunią Stężyca, na którą 
w IV lidze nie ma mocnych. Orkan z Cartusią zmierzy się 
w sobotę w Rumi o 13:00. U siebie zagra też Stolem Gnie-
wino, który o tej samej porze podejmie Powiśle Dzierzgoń, 
natomiast Wikęd Luzino, również w tym samym czasie, zagra 
na wyjeździe z Aniołami Garczegorze. KG

WiKĘD pRzERWAł złĄ sERiĘ
piłKA NOżNA | podopieczni Grzegorza Lisewskiego odnieśli 
upragnione zwycięstwo. Grali także inni czwartoligowcy.



– punktów w klasyfikacji Pro 
Junior System zdobył Gryf 
Wejherowo. Punkty zdoby-
wa się w niej za występy 
młodzieżowców i wycho-
wanków. Wejherowski klub 
zajął 10. miejsce wśród 
zespołów drugoligowych.

– o tyle miejsc 
awansował zespół 
ze Wzgórza Wol-
ności w 2018 roku. 

Żółto-czarni zaczynali rok, 
jako ostatni, 18. zespół w li-
gowej tabeli, a zakończyli 
sezon na 9. miejscu.
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Sezon Gryfa 
w liczbach

Jak ubiegły sezon wejherowian 
przedstawia się w statystykach?

 – takie miejsce 
zająłby Gryf Wej-
herowo, gdyby pod 
uwagę brać jedynie 

rok 2018. Pierwsza byłaby 
Garbarnia Kraków, która 
po barażach awansowała 
do Nice I ligi.

2  – trenerów (Piotr Rzepka, 
Jarosław Kotas, To-
masz Kotwica, Zbigniew 

Szymkowicz) prowadziło w tym 
sezonie wejherowską drużynę. To 
wraz z MKS-em Kluczbork i Wisłą 
Puławy najwięcej w II lidze. 

4

 – taką liczbę 
bramek zdobył 
najlepszy strzelec 
Gryfa, Piotr Okunie-

wicz. Królem strzelców II ligi 
został Brazylijczyk Leandro 

z 19 trafieniami.

7 9 

– ligowych wygra-
nych odniósł w tym 
sezonie Gryf. Aż 10 
spośród nich miało 

miejsce po przerwie zimowej.

12  – występów zaliczył 
najczęściej grający 
zawodnik wejhe-
rowskiej drużyny, 
Mateusz Goerke. 

Zagrał w 34 ligowych meczach 
i jednym pucharowym. 21-latek 
był niezastąpiony na lewej 
stronie boiska.

35
 – bramek padło 
w ligowych 
meczach 
żółto-czarnych. 

Daje to średnią 2,59 gola 
na mecz. 42 bramki zdobył 
Gryf, a 46 jego rywale.

88
– w przybli-
żeniu tylu 
widzów (we-
dług portalu 

90minut.pl) oglądało na Wzgó-
rzu Wolności starcie gospodarzy 
z GKS-em Jastrzębie, które 
odbyło się 5. sierpnia 2017 roku.

500

– minut na 
boisku spę-
dził Mateusz 
Goerke. Nie-

co mniej na murawie przebywali 
Łukasz Nadolski (3060 minut) 
i Krzysztof Wicki (2964).

3013
8390

Drużyna żółto-czarnych kła-
dzie fundamenty pod drużynę, 
która już po raz czwarty z rzędu 
stanie do rywalizacji w II lidze 
– piątka piłkarzy związało się 
nowymi kontraktami z wejhe-
rowskim klubem.

W dniu, w którym podano 
informację o odejściu Pawła 
Wojowskiego, nowy kontrakt 
z Gryfem podpisał Piotr Kołc, 
a także Krzysztof Wicki. Obaj 
w zakończonym niedawno sezo-
nie byli podstawowymi zawod-
nikami Gryfa. Pierwszy zagrał 
w 33 meczach, a drugi wystąpił 
w 34 spotkaniach, prezentując 
bardzo wysoką, jak na obrońcę, 
skuteczność pod bramką rywa-
li, strzelił 6 bramek. 

Ich śladem poszli kolejni 
trzej gracze – Dawid Leleń, 
Grzegorz Gulczyński i Paweł 
Czychowski. Wszyscy trzej 
byli podstawowymi zawodni-
kami żółto-czarnych w mijają-
cym sezonie. Dawid Leleń gra 

Nowe kontrakty 
dla ważnych graczy
KLUB | Pięciu zawodników Gryfa Wejherowo podpisało w zeszłym tygodniu kontrakty na kolejny sezon.

w Gryfie od rundy wiosennej se-
zonu 2015/2016, Grzegorz Gul-
czyński dołączył do zespołu pół 

roku temu, natomiast Paweł Czy-
chowski pół roku remu wrócił do 
drużyny po kontuzji, natomiast 

wcześniej spędził na Wzgórzu 
Wolności sezony 2015/2016 oraz 
2016/2017. 

z drużyny, która była rewe-
lacją rundy wiosennej wy-
padną dwa ważne ogniwa. 
paweł Wojowski odchodzi 
do łKs-u, a łukasz Nadol-
ski do siarki Tarnobrzeg.

Według nieoficjalnych informacji 
wicekapitan Gryfa, Łukasz Nadolski 
zasili szeregi Siarki Tarnobrzeg. Nadol-
ski był jednym z wyróżniających się pił-
karzy Gryfa, który był rewelacją rundy 
wiosennej i z dna tabeli dźwignął się na 
wysokie, dziewiąte miejsce w tabeli.
Trener Jarosław Kotas przyznawał, że 
Nadolski wraz z Piotrem Kołcem bardzo 

pomagali mu w prowadzeniu 
drużyny, biorąc na siebie 
odpowiedzialność za m.in. 
prowadzenie treningów. Łu-
kasz Nadolski posiada licencję 
trenerską UEFA B i w Siarce ma 

pełnić rolę grającego trenera.
30-latek przeszedł do Gryfa na po-

czątku 2016 roku. W tym sezonie 
wystąpił w 34 meczach, w któ-
rych zdobył 6 goli. Pomocnik 
w poprzednich sezonach był 
jednym z najlepiej i najrów-
niej grających zawodników 
wejherowskiego klubu. Pełnił 
funkcję wicekapitana - pod 

nieobecność Piotra Kołca to on dzierżył 
opaskę kapitańską.
\Wzgórze Wolności opuścił także Paweł 
Wojowski, który w przyszłym sezonie 
zagra w I lidze. 23-letni pomocnik, który 
w przeszłości grał m.in. w Arce Gdynia 
odszedł z Gryfa do ŁKS-u Łódź, który 
w tym sezonie wywalczył awans na 

zaplecze Ekstraklasy.
Wojowski przyszedł do drużyny 

Gryfa poprzedniej zimy i ro-
zegrał w nim rundę wiosenną. 
W 15 meczach strzelił jedne-
go gola. Z łódzkim klubem 
podpisał kontrakt do 2020 

roku.

NADOLsKi ORAz WOJOWsKi ODcHODzĄ
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