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Mniejsze korki, 
większe 

oszczędności
Ruszają prace koncepcyjne dotyczące trzeciej drogowej nitki 
z Rumi do Gdyni – tzw. Drogi Trzech Powiatów. Trasa ma szansę 
powstać dzięki wspólnym działaniom aż 6 samorządów: Gdyni, 
Kosakowa, Rumi, powiatu puckiego, powiatu wejherowskiego, 
a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

czytaj str. 4

Silna 
drużyna 

Szlasa
str. 3



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 22 czerwca 20182

Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Sprawcy 
dewastacji 
Kalwarii ustaleni

”@Kinga Wiacek:

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Jakub Wejher 
też kibicuje

Kibicujemy 
naszym!
Nasza Czytelniczka pochwaliła 
się zdjęciem młodych kibiców 
reprezentacji Polski. Pokażcie, jak 
Wy kibicujecie i przeżywacie Mi-
strzostwa Świata w Piłce Nożnej.

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Wytańczyli 
medale

Narkotyki 
w lodówce

Członkowie Zespołu 
Tańca SPIN MOSiR Rumia 
sezon taneczny 2017/2018 
zakończyli jako trzykrotni 
mistrzowie Europy i czte-
rokrotni wicemistrzowie 
Europy.

Wejherowscy policjanci 
zatrzymali 34-letniego 
mężczyznę. W mieszkaniu 
mieszkańca powiatu wejhe-
rowskiego funkcjonariusze 
znaleźli prawie dwa kilogra-
my amfetaminy.

Atrakcje 
dla dzieci
W Parku Starowiejskim 
zorganizowany został 
festyn dla najmłodszych 
mieszkańców Rumi. Im-
preza stanowiła podsumo-
wanie projektu pn. „Rumia 
oczami dzieci”. 

Śmiertelny 
wypadek

W miejscowości Rybienko 
(gmina Gniewino) doszło 
do tragicznego wypadku. 
Kierowca samochodu oso-
bowego zboczył z jezdni 
i uderzył w przydrożne 
drzewo.

Uczniowie 
uhonorowani

W Szkole Podstawowej nr 
8 w Wejherowie odbyła się 
gala „Najlepsi z najlep-
szych”. Odznaczono wy-
różniających się uczniów 
– laureatów konkursów 
i zwycięzcy turniejów.

Utonął 
w jeziorze

61-letni mężczyzna utonął 
w jeziorze Marchowo 
w Kielnie. Do zdarzenia 
doszło w minioną sobotę. 
W związku ze zdarzeniem 
policja apeluje o ostroż-
ność nad wodą. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Piękna pogoda, 
słońce i prawdziwie 

letnia temperatura a do 
tego rozpoczynające się 

właśnie letnie wakacje to 
wprost wymarzony czas, by wyjść z domu 
i wypocząć aktywnie. I my także do tego 
zachęcamy, tym bardziej, że zaplanowanych 
jest wiele wydarzeń. 
Zanim więc wyjdziesz z domu, zajrzyj na 
GWE24.pl, by dowiedzieć się, gdzie dzieje 
się coś ciekawego. Warto wybrać się np. na 
rekonstrukcję historyczną do Wejherowa, dla 
dzieci miejscy urzędnicy przygotowali nową 
atrakcję w postaci spacerów edukacyjnych, 
rozpoczyna się też cykl wakacyjnych zajęć. 
Ale na naszym portalu piszemy nie tylko 
o kulturze i rozrywce. W ostatnim czasie 
w powiecie wejherowskim sporo się działo, 
o czym informowaliśmy na bieżąco naszych 
Czytelników. 

A o czym ostatnio pisaliśmy? Przedstawili-
śmy kolejnego, już czwartego kandydata na 
prezydenta Wejherowa, podaliśmy termin 
rozpoczęcia budowy mieszkań komunalnych, 
poinformowaliśmy też o mającym powstać 
środowiskowym domu samopomocy. 
Ponadto zamieściliśmy fotorelację z inte-
gracyjnego festynu sportowego, w którym 
uczestniczył m.in. Mateusz Ostaszewski, oraz 
z hucznie obhodzonych Dni Redy. 
Co jeszcze ciekawego się wydarzyło? 
Sprawdź sam! Zachęcamy wszystkich do 
regularnego zaglądania na nasz portal oraz 
polubienia naszego profilu na facebooku. 
Codziennie najnowsze informacje z powiatu 
wejherowskiego, zapowiedzi najważniejszych 
wydarzeń, konkursy z atrakcyjnymi nagroda-
mi i wiele, wiele innych. 

A zATEm – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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WASZE ZDJĘCIA

Szalik kibica zawisł we wtorek 
na pomniku Jakuba Wejhera. 
Zawiesił go Bogusław Suwara. 
- Wejherowo to miasto kibiców. 
Nie tylko mamy swój zespół, ale 
przede wszystkim kibicujemy 
reprezentacji Polski – mówił 
sekretarz miasta. 

biESiADA 
LiTERAcKA 
z Jackiem 
Cyganem 

Teraz rodzice powinni zapłacić 
za zniszczenia, a chłopcy po-
winni pracować społecznie. 
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tyle w tym roku potrwa-

ją letnie wakacje. Nowy 

rok szkolny rozpocznie się 

w poniedziałek, 3 września. 

73 dni

Mateusz Socha urodził się 12 
października 1989 roku w Wej-
herowie. Od urodzenia mieszka 
w Rumi. W latach 2008–2013 stu-
diował prawo na Uniwersytecie 
Gdańskim. W latach 2016–2017 
odbył studia podyplomowe z za-
kresu PR w Szkole Głównej Han-
dlowej w Warszawie. Od 2017 
roku kontynuuje naukę z zakresu 
zarządzania w ramach programu 
Executive Master of Business Ad-
ministration.

W 2017 roku rozpoczął pracę 
w Grupie Energa, gdzie od jesieni 
ubiegłego roku pełni funkcję dy-
rektora Biura Zarządu i Rozwoju 
Organizacji. Uczestniczy w życiu 
społecznym Pomorza, pełnieni 
też funkcję asystenta społecznego 
posła na Sejm RP Marcina Horały. 
Od 2017 roku jest również prze-
wodniczącym Forum Młodych 
PiS w Małym Trójmieście Kaszub-
skim.

Kandydat zapowiada, że nie 
zamierza prowadzić negatywnej 
kampanii wyborczej. 

- Moja kampania wyborcza opie-
rać się będzie na aktywnym dialogu 
z mieszkańcami – mówi Mateusz 
Socha. - Dialog ten zaowocować 
ma programem wyborczym, które-
go realizacja odpowiadać będzie na 
potrzeby wszystkich mieszkańców, 

dodatkowo gwarantować będzie 
realizacje szans, które w przyszło-
ści staną przed miastem. Chcę się 
skupić na działaniu, nie na kryty-
ce. Myślę, że w każdym mieście są 
błędy w rozporządzaniu środkami. 
W moim odczuciu trochę za duży 
nacisk kładzie się na kwestie pro-
mocyjne i wizerunkowe.

W poprzednim wydaniu 
GWE24.pl (Expressie Powiatu 
Wejherowskiego) przedstawiliśmy 
kandydatów na burmistrza Rumi. 
Podaliśmy wówczas omyłkowo 
nieprawidłowe imię Mateusza So-
chy - Mariusz. Za zaistniały błąd 
zarówno kandydata, jak i wszyst-
kich naszych Czytelników, prze-
praszamy. 

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

/raf/

mateusz Socha 
- kandydat na burmistrza
RUMIA | Mateusz Socha jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości 
na burmistrza Rumi. 

Podczas konferencji, zorgani-
zowanej przez komitet Koalicja 
Obywatelska, oficjalnie zaprezen-
towano kandydata na prezydenta 
Wejherowa i kandydatów do rady 
miasta. 

Kandydatem na urząd prezy-
denta Komitety jest Rafał Szlas, 
bezpartyjny, ale popierany przez 
Platformę Obywatelską. Obec-
nie jest on radnym miasta, prze-
wodniczącym Komisji Zdrowia, 
Sportu i Rekreacji. Od wielu lat 
jest przedsiębiorcą, jest też ak-
tywnym działaczem społecznym 
oraz członkiem pomorskiego 
oddziału Polskiego Związku Piłki 
Nożnej.

- Wiele osób z różnych środo-
wisk namawiało mnie do tego, że-

bym kandydował, więc podjąłem 
taką decyzję – powiedział Rafał 
Szlas. - Chcę pomagać ludziom, 
rozwiązywać ich problemy i roz-
wijać nasze piękne miasto. W na-
szym programie skupiamy się na 
mieszkańcach i ich potrzebach. 
Jest to przemyślany i konsultowa-
ny zbiór pomysłów na zrównowa-
żony rozwój miasta Wejherowa. 
Oczywiście do realizacji takiego 
programu potrzebni są ludzie. Ci, 
których przedstawiamy dziś jako 
kandydatów na prezydenta i rad-
nych, gwarantują to. Zaznaczam, 
że nie chcemy żadnej rewolucji, 
a ewolucję. Chcemy spokojnego 
i konsekwentnego rozwoju na-
szego miasta. Chcę kontynuować 
to, co było robione dobrze, a po-

prawić to, z czym nie do końca się 
zgadzamy. Jest wiele sfer, które są 
do poprawy, jak np. temat smogu 
czy budowy sal gimnastycznych. 
Niektóre sprawy można zreali-
zować szybciej, sprawniej i efek-
tywniej. 

- Dziś przedstawiamy miesz-
kańcom naszego miasta dobrych 
i sprawdzonych kandydatów do 
Rady Miasta Wejherowa oraz sil-
ną kandydaturę na urząd prezy-
denta miasta Wejherowa – dodał 
Jacek Gafka, przewodniczący PO 
w Wejherowie i przewodniczą-
cy Klubu Radnych PO- Samo-
rządność. - W okresie kampanii 
wyborczej osoby te, prezentując 
nasz program, będą prosić wej-
herowian o zaufanie. Sporo osią-

gnęliśmy wspólną pracą i współ-
pracą w bieżącej kadencji, zaś 
w przyszłej kadencji taką współ-
pracę deklarujemy ze wszystkimi 
środowiskami samorządowymi 
w naszym mieście. W końcu łą-
czy nas Wejherowo. I to jest naj-
ważniejsze.

Do rady miasta z ramienia Ko-
alicji Obywatelskiej kandydować 
będą: Artur Aderek, Grażyna 
Białk, Marek Budnik, Szymon 
Czoska, Piotr Dawszewski, Jacek 
Gafka, Tomasz Groth, Erwin Hie-
rasimczyk, Ryszard Kandzora, 
Szymon Krauze, Maciej Nowociń-
ski, Katarzyna Potrykus, Joanna 
Stachowiak, Marcin Skowronek, 
Izabela Szczodrowska, Bartłomiej 
Woźniak. Rafał Korbut

Silna drużyna Szlasa
WEJHEROWO | Znamy nazwisko kolejnego, czwartego już, kandydata na prezydenta Wejherowa. To 
Rafał Szlas, radny miasta, przedsiębiorca i działacz społeczny. 
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Na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbył się 
III Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy. 
W trakcie jego trwania wręczono odznaczenia resortowe 
„Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”. 
W ten sposób uhonorowano między innymi Karola Kre-
fta, radnego Rady Miejskiej w Redzie. 
- To dla mnie ogromna mobilizacja do dalszej działalności 
w organizacjach branżowych i pracy na rzecz propa-
gowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym - mówi 
odznaczony. - Od szesnastu lat zajmuje się szkoleniem 
kierowców. Cieszę się, że po tym stosunkowo niedługim 
okresie zostałem doceniony.
Odznaczenie „Zasłużony dla transportu Rzeczypospo-
litej Polskiej” przyznawane jest za całokształt pracy 
szkoleniowej i społecznej w organizacjach branżowych, 
a także promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Odznaczenia w imieniu ministra infrastruktury, Andrzeja 
Adamczyka, wręczał Bogdan Olesiak - dyrektor Departa-
mentu Transportu Drogowego.

RAdNY OdzNACzONY
Reda | Honorową odznaką „Zasłużony dla trans-
portu Rzeczpospolitej Polskiej” odznaczony został 
radny Karol Kreft. 
Fot. J. Michasiewicz
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Trasa ma szansę powstać dzię-
ki wspólnym działaniom aż 6 
samorządów: Gdyni, Kosakowa, 
Rumi, powiatu puckiego, po-
wiatu wejherowskiego, a także 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego.

- Z inicjatywą jej budowy wy-
szedł bardzo aktywny burmistrz 
Michał Pasieczny – mówi Woj-
ciech Szczurek, prezydent Gdy-
ni. - Rumia od początku kadencji 
przygotowuje swoje tereny prze-
mysłowe, aby pozyskać nowych 
pracodawców i to ich wybrali-
śmy na lidera projektu. Długo 
się nie zastanawialiśmy wiedząc, 
jak ważny to temat w kontekście 
rozwoju Portu Gdynia, jak i ulgi 
dla kierowców obecnie jeżdżą-
cych w korkach do pracy. Ta in-
westycja poprzez ścisłe powiąza-
nie funkcjonalne z portem obok 

innych inwestycji drogowych , 
będzie miała ogromny, pozytyw-
ny wpływ na cały obszar.

Droga Trzech Powiatów to 
szansa na odkorkowanie dwóch 
istniejących dróg pomiędzy Ru-
mią a Gdynią, czyli ul. Hutniczej 
oraz ulicy Morskiej w Gdyni.

Po podpisaniu stosownych li-
stów intencyjnych dotyczących 
współpracy samorządów zespo-
ły pracowników desygnowanych 
przez wszystkie urzędy podjęły 
stosowane kroki, aby móc proce-
duralnie ruszyć za działaniami.

- Pierwsze działania mają 
na celu uszczegółowienie ram 
prawnych współpracy – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz 
Rumi. - Podczas spotkania ro-
boczego ustaliliśmy, iż jako 
pierwszy element zostanie wy-
konana koncepcja programowo 

– przestrzenna zadania, która 
odpowie nam na szereg pytań. 
Ma być przeprowadzona ana-
liza funkcjonalności i systemu 
powiązań drogowych z docho-
dzącymi ulicami w Rumi, Gdyni 
i Kosakowie. Wskaże również 
najwłaściwszą ścieżkę postępo-
wania, aby realnie móc pozyskać 
jak największą ilość środków 
zewnętrznych na ten cel. Do 
wcześniejszej koalicji samorzą-
dów pod koniec zeszłego roku 
dołączył Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego.

- Droga ma ogromne znacze-
nie w kontekście likwidacji czy 
minimalizacji korków na innych 
drogach w godzinach szczytu 
– mówi wicemarszałek Wie-
sław Byczkowski - To również 
szansa na rozwój gospodarczy 
całej Doliny Logistycznej Portu 

Połączy trzy powiaty
REGION | Ruszają prace koncepcyjne dotyczące trzeciej drogowej nitki z Rumi do Gdyni – tzw. Drogi Trzech Powiatów. 

mIChAł pASIECzNY, 
burmistrz Rumi:
 
- Cieszymy się niezmiernie, że do koalicji 
samorządów dołączył również Marszałek Woje-
wództwa, który od samego początku wspierał 
inicjatywę. Dowodem na to jest m.in. wpisanie 
przez Sejmik Województwa Pomorskiego budowy 
Drogi Trzech Powiatów w Wojewódzkim Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego ze względu na 
swoje strategiczne znaczenie. Ta wielka inwestycja, szacowana jest bar-
dzo wstępnie na 30 do 50 milionów złotych. Skąd chcemy zdobyć środki 
finansowe na ten cel? Częściowo będą to środki własne (samorządów). 
Liczymy też, że uda się zdobyć dodatkowe finanse w konkursach. Możli-
wa też jest partycypacja innych zainteresowanych partnerów.

WOJCIECh SzCzUREK,
prezydent Gdyni:

- Tylko na terenie Gdyni uruchomione w przy-
szłości zostaną potężne tereny przemysłowo-
usługowe ok. 70 ha (po zmianie planu zagospo-
darowania). Te obszary zdefiniowane były już 
w roku 2011, kiedy to ramach unijnego projektu 
„SoNorA” przygotowaliśmy koncepcję „Doliny 
Logistycznej”. Z dokumentu (prac badawczych) 

wynika, iż obszary te staną się centrum usług 
transportowych, spedycyjnych i logistycznych i są niezbędne do obsługi 
i przede wszystkim rozwoju Portu Gdynia. Dla miasta to szansa na pozy-
skanie kolejnych inwestorów, zwiększenie wpływów z podatków, ale nie 
tylko. To będzie trzecia „nitka” z Gdyni do Rumi. Nie sposób się przy oka-
zji nie odnieść do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Już 
teraz zespół pracowników z trzech gmin pracuje nad koncepcją odwod-
nienia terenów nie tylko wzdłuż Drogi Trzech Powiatów, ale na znacznie 
szerszym terenie obejmującym nawet Chylonię i Pustki Cisowskie.

Gdynia, obejmującego dużą ilość 
niezagospodarowanych gruntów 
(ok. 530 ha). Wzdłuż tej drogi 
będą powstawać kolejne firmy, 
co bezpośrednio przekłada się na 
wpływy z podatków do budże-
tów miast, powiatów oraz woje-
wództwa, a także wiele nowych 
miejsc pracy. Warto podkreślić, 
że branże specjalistyczne, a takie 
firmy będą się pojawiały w tych 
terenach, charakteryzują się wyż-
szymi wynagrodzeniami dla pra-
cowników.

- Dolina Logistyczna dla dal-
szego dynamicznego rozwoju 
potrzebuje lepszej sieci drogo-

wej – dodaje Agata Grzegorczyk, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Rumi. - Droga Trzech Powiatów, 
obok Via Maris i Drogi Czerwo-
nej jest inwestycją, która znacznie 
usprawni komunikację pomiędzy 
terenami inwestycyjnymi w regio-
nie. Trzeba jednak pamiętać, że to 
bardzo kosztowna i dość trudna 
ze względu na tereny, którymi 
miałaby przebiegać inwestycja 
i powiaty zaangażowane w projekt 
nie będą w stanie jej sfinansować 
bez pomocy z zewnątrz. Wspól-
nie staramy się wypracować roz-
wiązania, które pozwolą tę drogę 
wybudować. /raf/

Już tylko do północy wejhe-
rowianie mogą w głosowaniu 
wskazać projekty, które chcą 
zrealizować w mieście. Każ-
dy może mieć zatem wpływ 
na to, co się dzieje w jego 
otoczeniu. Jest wiele cieka-
wych propozycji.

Poddanych pod głosowanie 
jest 22 projektów - 12 inwe-
stycyjnych oraz 10 nieinwe-
stycyjnych. Każdy miesz-
kaniec Wejherowa, który 
do dnia 31 grudnia 2017 r. 
ukończył 16 lat, może oddać 
głos na jeden projekt inwe-
stycjyjny i na jeden projekt 
nieinwestycyjny.

Wśród propozycji in-
westycyjnych tradycyjnie 
przeważają obiekty spor-
towo-rekreacyjne, jest też 
remont chodnika na ul. Św. 
Jacka i ogród sensoryczny 
na ul. Wałowej. Nowością 
jest propozycja zakupu lata-
jącego drona do lokalizowa-
nia miejsc bardzo trującego 
spalania odpadów śmieci, 
plastików czy starych opon 
i odzieży. Pojawił się kon-
kretny projekt w budżecie 
obywatelskim dotyczący 
ochrony powietrza, popiera-
ny przez Wejherowski Alarm 
Smogowy. Celem projektu 

Ostatni dzień głosowania. Pospiesz się!
WEJHEROWO | Dziś, w piątek 22 czerwca, jest ostania szansa, aby zagłosować na projekty zgłoszone do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

   Jak i gdzie głosować?
- Drogą elektroniczną - za pomocą strony interneto-•	
wej www.wejherowo.pl/budzetobywatelski/
glosowanie z systemem do głosowania drogą elek-
troniczną przez mieszkańców.
- W formie pisemnej - za pomocą karty do głosowa-•	
nia - dla osób nie posiadających dostępu do inter-
netu przygotowane jest stanowisko do głosowania 
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy 
ul.12 Marca 195 i w Ratuszu przy pl. J. Wejhera oraz 
w następujących punktach do głosowania na terenie 
miasta: Filharmonia Kaszubska, ul. Sobieskiego 255, 
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14, Szko-
ła Podstawowa nr 5, ul. Gdańska 30, Szkoła Podsta-
wowa nr 8, ul. Nanicka 22 i Szkoła Podstawowa nr 9, 
Osiedle 1000-lecia PP 15.

jest nie tylko sama kontrola, ale 
też zaplanowanie akcji edukacyj-
nych i informacyjnych dotyczą-
cych bardzo dużej szkodliwości 
spalania odpadów oraz udziele-
nie wsparcia rodzinom w trudnej 
sytuacji materialnej w zakresie 
zakupu normalnego opału lub 
wymianie pieca. Wśród działań 
nieinwestycyjnych są projekty 
sportowe, kulturalne, edukacyj-
ne i integracyjne.

Więcej informacji m.in. pre-
zentację projektów można zna-
leźć na stronie: www.wejherowo.
pl/budzetobywatelski

/raf/

Od wRZeśnia
 e-legitymacje
już od września szkoły 
będą mogły wydawać 
e-legitymacje.

Możliwość wprowadzenia 
e-legitymacji to odpowiedź 
na oczekiwania uczniów, 
ich rodziców, jak i dyrek-
torów szkół oraz samorzą-
dów. Nowa e-legitymacja 
daje wiele możliwości. Na 
rewersie jej wzoru znalazło 
się pole umożliwiające 
nadruk numeru układu 
elektronicznego oraz kodu 
kreskowego. Możliwe 
będzie również kodowa-
nie dodatkowych usług, 
wynikających z działalności 
statutowej szkoły oraz ulg, 
związanych z przejazdami 
środkami publicznego 
transportu. O rodzaju 
usług kodowanych będzie 
decydował dyrektor szkoły 
za zgodą rodziców lub 
pełnoletnich uczniów.
Ponadto Ministerstwo 
Edukacji Narodowej za-
mierza wprowadzić nowe 
przepisy, odnoszące się do 
uwierzytelniania świa-
dectw, indeksów, aneksów, 
dyplomów i zaświadczeń 
oraz wydawania apostille 
do tych dokumentów.  
Wprowadzone zostaną 
zmiany w świadectwach 
szkoły z językiem naucza-
nia mniejszości narodowej, 
etnicznej lub językiem 
regionalnym. Określone 
zostanie też, jaką adnota-
cję o poziomie nauczania 
języka obcego nowo-
żytnego umieści się na 
świadectwach i arkuszach 
ocen. Powstanie też nowy 
wzór świadectwa dojrzało-
ści, świadectw szkolnych, 
indeksów, arkuszy ocen, 
zaświadczeń o szczegóło-
wych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty i zaświadcze-
nia o zdaniu egzaminów 
eksternistycznych. (DD)
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W auli Szkoły Podstawowej nr 
4 spotkali się radni, samorzą-
dowcy, mieszkańcy i przedsta-
wiciele instytucji publicznych. 
- Bardzo serdecznie dziękuje 
Wam za to, że zechcieliście tu-
taj dzisiaj z nami być - mówił 
do zebranych Krzysztof Krze-
miński, burmistrz Redy. - Ko-
rzystając z okazji, chciałbym 
podziękować Wam za ten rok 
(...). Reda to miasto, które jest 
dynamiczne, a jednocześnie ma 
wiele zaszłości, ale dzięki zgod-
nej i codziennej pracy udaje 
nam się osiągać mniejsze oraz 
większe sukcesy.

ARTYŚCI 
UhONOROWANI

W ramach uroczystości wrę-
czone zostały nagrody za wy-
bitne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury. 
W ten sposób Krzysztof Krze-
miński uhonorował Brygidę 
Śniatecką oraz Stowarzyszenie 
„Kunszt” z Redy. Wyróżnienie 
specjalne otrzymała Aleksandra 
Wasiuta, uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Redzie, która 
została laureatką Ogólnopol-
skiego Konkursu „Orzeł Biały – 
nasza duma”. 

- Muszę przyznać, że zupełnie 
nie spodziewałam się tego, iż zo-
staniemy nagrodzeni - mówi Beata 
Zawal–Brzezińska, prezes Stowa-
rzyszenie „Kunszt”. - To dla nas 
ogromne zaskoczenie. Zawsze mo-
żemy liczyć na wsparcie ze strony 
miasta. Cieszymy się, że możemy 
realizować nasze zmierzenia i speł-
niać się poprzez sztukę.

pOdzIęKOWANIA 
zA WSpółpRACę

Podczas sesji odznaczony zo-
stał również radny Łukasz Ka-
miński, który otrzymał nagrodę 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 

„Młodzik”. Za owocną współ-
pracę włodarze Redy podzię-
kowali uczestnikom uroczysto-
ści, w tym przedstawicielom 
samorządów partnerskich, tj. 
niemieckiego Waldbronn, gmi-
ny Awiżenie na Litwie, Łowicza 
i gminy  Niemenczyn.

Referat okolicznościowy z oka-
zji obchodów 100-lecia odzyska-
nia niepodległości pt. „Akcenty 
niepodległościowe w twórczości 
malarzy kaszubskich” wygłosił 
doktor Romuald Bławat, histo-
ryk sztuki. Uroczystą sesję pod 
względem artystycznym uświet-
nił występ grupy The Golden 
Gate String Quartet. Wa

Wyjątkowa sesja 
Rady Miejskiej
REdA | Były podziękowania, nagrody i podsumowania. Uroczysta sesja Rady Miejskiej zainaugurowała Dni Redy. 

OgŁOSZenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), oraz art.21 ust.2  pkt 2 i 7, art.30, 
art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2017r. poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu: 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 
2016r. dla stref F6.U,MN i F7.ZP 

w dniach od 29.06.2018r. do 20.07.2018r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, 
w pokoju nr 200, w godzinach pracy urzędu oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje 
o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierają-
cych informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opraco-
waniu projektu zostanie przeprowadzona dyskusja pu-
bliczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu  roz-
wiązaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 17.07.2018r. 
o godzinie 15.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane 
w formie pisemnej do dnia 03.08.2018r. na adres: Urząd 
Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Bur-
mistrz Miasta Rumi.

BuRmiStRZ miaSta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska 

pracy w urzędzie miasta Rumi:

1)      Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego na czas 
określony, nie dłużej jak 33 miesiące, w pełnym wymia-
rze czasu pracy.

2)      Inspektor lub Podinspektor w Wydziale Polity-
ki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.
bip.rumia.pl/”.

Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

OGŁOSZENIE                  164/2018/DB

OGŁOSZENIE                  165/2018/DB

O sprawie informowaliśmy kilkanaście dni temu. 
Kobieta zostawiła dziecko w samochodzie na 
parkingu niedaleko dworca kolejowego w Rumi. 
Auto było zamknięte, a szyby szczelnie zasunię-
te. Chłopca zauważyli przedstawiciele lokalnej 
telewizji, którzy o sprawie powiadomili policję. 
Kiedy mundurowi wybili szybę, 2-latek miał go-
rączkę i był odwodniony. Funkcjonariusze przez 
ponad godzinę nie mogli namierzyć rodziców 
malucha. 
- Komisariat policji w Rumi postawił matce 
dziecka zarzut z artykuł 160 Kodeksu Karnego. 

Chodzi o narażenie dziecka na niebezpieczeń-
stwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu – wyjaśnia Lidia Jeske, prokurator 
rejonowa w Wejherowie. - Kobieta złożyła w tej 
sprawie obszerne wyjaśnienia. 
32-latka tłumaczyła się, że zapomniała o dziecku 
w aucie przez roztargnienie i pośpiech. - Przyj-
mując, że kobieta pozostawiła dwulatka w sa-
mochodzie nieumyślnie, sąd może orzec karę 
grzywny, ograniczenia wolności bądź pozba-
wienia wolności do roku  - informuje prokurator 
rejonowa. /wa/

zApOmNIAłA O dzIECKU
Rumia | Kobieta, która na kilka godzin pozostawiła swoje dziecko w samochodzie, 
usłyszała zarzuty. 32-latka może trafić na pięć lat do więzienia. 
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W tym tygodniu na Placu 
Jakuba Wejhera spotkali się 
posłowie i radni (PiS) ale też 
kandydaci. Na spotkaniu obec-
ny był kandydat na Prezydenta 
Wejherowa Tomir Ponka i kan-
dydat ma burmistrza Rumi Ma-
teusz Socha. 

- Wejherowo potrzebuje dy-
namizmu i energii – powiedział 
Tomir Ponka, kandydat na pre-
zydenta Wejherowa. - Musi-
my otworzyć się i wykorzystać 
wielkie ogólnopolskie projekty 
strategiczne. Uważam, że jed-
ną z ważniejszych kwestii jest 
kompleksowa modernizacja 
stadionu Gryfa Wejherowo 
wraz z infrastrukturą. Propo-
nuję zrealizować to przedsię-
wzięcie zamiast budowy kolejki 
linowej na Wzgórze Wolności.

O tym, jak ważne są wybo-
ry samorządowe, mówił poseł 
Marcin Horała. 

- Potrzeba ludzi kompetent-
nych, bez uprawiania wielkiej 
polityki i ideologicznych kłót-
ni – podkreślił Marcin Horała, 
poseł na Sejm RP. - Nasi ludzie 
mają pracować i pozyskiwać 
środki, aby budować dobrą 
przyszłość powiatu wejherow-
skiego i Wejherowa. Życzę suk-
cesu, którego jestem pewien.

To będzie pracowita kampania
WEJHEROWO | Parlamentarzyści i samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się z mieszkańcami Wejherowa. 

Liczymy na sukces
o szansach na wygraną w wyborach samorządowych rozmawia-
my z marcinem Drewą, wiceprzewodniczącym i reprezentantem 
Prawa i sprawiedliwości w Radzie miasta Wejherowa. 

Jaka to będzie kampania? 
– Dla nas bardzo pracowita. Jesteśmy merytorycznie przygoto-
wani do jej rozpoczęcia. Program opieramy na diagnozie opar-
tej na konsultacjach społecznych. Ciągle spotykamy się i roz-
mawiamy z mieszkańcami. 

Czy macie państwo ludzi kompetentnych do objęcia władzy 
w mieście? 

– Oczywiście. Wśród naszych kandydatów mamy przedstawi-
cieli różnych profesji lekarzy, nauczycieli, menagerów czy też 
urzędników i pracowników fizycznych. 

Czy liczy pan na sukces wyborczy w Wejherowie?
- Zdecydowanie, w mojej ocenie możemy liczyć na historyczny 
sukces w wyborach samorządowych. Nie zawaham się nawet 
powiedzieć, że mamy szanse na samodzielną większość w ra-
dzie miasta. Czeka nas jednak dużo pracy w kampanii. 

Czy wasz kandydat na prezydenta Wejherowa Tomir ponka ma 
szanse pokonać Krzysztofa hildebrandta?

- Jestem przekonany, że taka szansa jest realna. Obecny pre-
zydent sprawuje władzę od dwudziestu lat. Trudno mu będzie 
przekonać mieszkańców, że może on sprostać nowym wyzwa-
niom współczesności. Wejherowianie mają już dość jego sty-
lu prezydentury. Tomir Ponka to zaś świeżość, profesjonalizm 
i energia. Chciałbym, żeby Wejherowo miało takiego prezyden-
ta, jak Tomir Ponka. 
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W każdym spotkaniu uczestni-
czyło kilkadziesiąt osób. Pierw-
sze z nich odbyło się 18 kwietnia 
w Stacji Kultura, a ostatnie 13 
czerwca w Domu Kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej Janowo. 
Była to nie tylko okazja do zapo-
znania się z miejskimi inwesty-
cjami i planami, ale również do 
podzielania się spostrzeżeniami 
dotyczącymi Rumi. 

STAłA fORmUłA 

Formuła cyklu spotkań, rozpo-
czętego w 2015 roku z inicjatywy 
radnego Piotra Bartelke, pozo-
stała niezmienna. Na początku 
burmistrz przedstawiał i oma-
wiał prezentację multimedialną, 
dotyczącą najważniejszych inwe-
stycji i działań społecznych, po-
dejmowanych na terenie Rumi. 

Największe inwestycje
Tematyka zależała od tego, 

w jakiej dzielnicy odbywało się 
spotkanie. Były to m.in. węzły 
integracyjne, remont peronu 
SKM Janowo, projekt przystanku 

Burmistrz rozmawiał 
z mieszkańcami
RUMIA | Zakończył się przedwakacyjny cykl spotkań burmistrza Michała Pasiecznego 
oraz przedstawicieli miejskiej rady z mieszkańcami. 

centrum najbardziej interesowa-
ły szczegóły dotyczące realizacji 
węzłów integracyjnych, walki 
ze smogiem, rewitalizacji oraz 
oświaty. W przypadku rozmów ze 
społecznością Szmelty i Zagórza 
burmistrz oraz radni najczęściej 
odpowiadali na pytania związane 
z okoliczną infrastrukturą, komu-
nikacją autobusową oraz aktywi-
zacją osób niepełnosprawnych. 
Mieszkańców Starej Rumi intere-
sowało przede wszystkim bezpie-
czeństwo na lokalnych drogach 
oraz stan parkingów, ulic i chod-
ników. Z kolei w ramach spotka-
nia odbywającego się w Szkole 
Podstawowej numer 6 im. A. 
Majkowskiego, rumianie pytali 
m.in. o możliwość zmiany orga-
nizacji ruchu i oznakowania na 
poszczególnych ulicach, odmalo-
wania znaków poziomych, a także 
o szansę na przedłużenie poszcze-
gólnych ścieżek rowerowych. 
Zakończenie przedwakacyjnego 
cyklu odbyło się w Janowie. Tam-
tejszą społeczność najbardziej 
interesowała czystość miasta oraz 
działania podejmowane przez 
straż miejską i policję.

Rumia Biała Rzeka, wiadukt na uli-
cy Hodowlanej, tzw. droga trzech 
powiatów, remont ulicy Dębogór-
skiej, budowa sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic Roszczynial-
skiego-Starowiejska-Wybickiego, 
podsumowanie budżetu obywatel-
skiego, projekt zagospodarowania 
tzw. błoni janowskich, rewitaliza-
cja Zagórza i Wzgórza Markowca, 

a także postępująca estetyzacja 
miasta i projekty prospołeczne, ta-
kie jak „Pudełko życia”.

O TO pYTAJą 
mIESzKAńCY

W drugiej części spotkania oso-
by, które wyraziły taką chęć, mogły 
zadawać pytania. Mieszkańców 

mIChAł pASIECzNY, 
burmistrz Rumi:

– Bardzo się cieszę, że mieszkańcy tak aktywnie 
uczestniczyli w naszych spotkaniach i poruszali 
tak wiele kwestii. Bezpośredni dialog z miesz-
kańcami jest dla mnie i miejskiej rady bezcenny. 
Stanowi dla nas wyraźny sygnał, jakie jeszcze 
działania są potrzebne w naszym mieście.

SPRawcy 
dewaStacji 
KalwaRii 
uStaleni 
dewastacja Kalwarii 
wejherowskiej. Sprawcy 
ustaleni.
Chłopcy w wieku od 9 do 
11 lat okazali się sprawca-
mi zniszczeń, do których 
doszło w ostatnim czasie na 
terenie Kalwarii Wejherow-
skiej. Ujawnienie sprawców 
to efekt intensywnej pracy 
funkcjonariuszy policji i 
strażników miejskich.  Przy-
pomnijmy, że do dewastacji 
Kalwarii Wejherowskiej 
doszło na początku czerw-
ca. Nieznani sprawcy mieli 
rozbić reflektory, uszkodzić 
dachy kapliczek i elewacje. 
Straty powstałe w wyniku 
działalności wandali Wejhe-
rowski Zarząd Nieruchomo-
ści Komunalnych oszacował 
na ponad 20 tys. zł. 
W toku czynności wyja-
śniających ustalono, że do 
zniszczenia halogenów 
oraz dachówek sprawcy 
użyli kamieni. Wandalami 
okazali się nieletni. Tożsa-
mość trzech sprawców, tj. 
dwóch 11-latków i 9-latka, 
ustalili strażnicy miejscy. 
Kolejnych dwóch 11-latków 
podejrzanych o dokonanie 
zniszczeń wytypowali funk-
cjonariusze policji. 
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W tym tygodniu zorganizowa-
no pierwszy spacer botaniczno 
- zoologiczny. Dzieci oprowadza-
ne są przez specjalistów z danych 
dziedzin. Mogą poznać ciekawe 
rośliny rosnące w parku i obej-
rzeć zwierzęta, które tam przeby-
wają. Rodzice mogą w tym czasie 
odpocząć, pójść na kawę lub za-
jąć się swoimi sprawami. 

- Spacer edukacyjny ma na celu 
zapoznanie najmłodszego poko-
lenia z florą i fauną znajdująca 
się w Parku Miejskim – wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Od dłuż-
szego czasu prowadzimy kam-
panie edukacyjne, pokazujące 
piękno naszego parku, ale oprócz 
walorów typowo turystycznych 
i rozrywkowych, jak np. plac za-
baw i ścieżki do spacerowania, są 
tu też żywe organizmy. I chcieli-
byśmy, aby właśnie ci najmłodsi 
mieszkańcy zdobyli wiedzę na 
ten temat. Chodząc na co dzień 
ścieżkami często nie zauważamy, 
że tu jest jakieś wyjątkowe drze-
wo, ptak, itp.; nie znamy też me-

chanizmów, panujących w śro-
dowisku. 

- Do obejrzenia jest tu napraw-
dę dużo – dodaje Paweł Formela, 
kierownik działu edukacji przy-
rodniczej – Mamy np. łabędzie 
czarnoszyje, łabędzie czarne, 
kaczki krzyżówki, mnóstwo wie-
wiórek, dzięcioły, grubopdzioby, 
sikorki i wiele innych. W wo-
lierach są też bieliki i żurawie, 
atrakcją z pewnością jest też pięć 
młodych łabądków, które mają 
dopiero kilka dni i zaczynają się 
usamodzielniać. Są też ciekawe 
gatunki roślin. 

Takie wycieczki będą organi-
zowane przez całe wakacje we 
wtorki i czwartki. Chętni będą 
spotykać się o godz. 13:00 przy 
rzeźbie grającego Kaszuba, w po-
bliżu wejścia do parku. Ponieważ 
ilość osób, które będą brać udział 
w spacerach, jest ograniczona, 
wcześniej należy zgłosić chęć 
uczestnictwa w Wydziale Edu-
kacji Urzędu Miasta Wejherowo. 
Wycieczka jest darmowa, trwa 
ok. 1,5 godziny. /raf/

Poznaj florę i faunę 
miejskiego parku
WEJHEROWO | Spacery edukacyjne, podczas których dzieci mogą 
poznać florę i faunę występującą w wejherowskim parku, to nowa 
oferta skierowana dla najmłodszych (w wieku 7 – 12 lat). 
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Miasto przygotowało dla nich ciekawą i atrak-
cyjną ofertę na lato.

BIBLIOTEKA mIEJSKA 

Tradycyjnie ofertę zajęć wakacyjnych przygo-
towała Miejska Biblioteka Publiczna w Wejhe-
rowie przy ul. Kaszubskiej – „Kocham Polskę”.
Zajęcia są skierowane do dzieci od 6 do 10 lat 
i odbywać się będą od 25 czerwca do 13 lipca 
w godzinach od 10 do 12. Zajęcia będą prze-
prowadzone w formie Turnieju Drużyn. Obo-
wiązują wcześniejsze zapisy (wyłącznie osobi-
ście) w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. 
Dodatkowe wydarzenia o charakterze otwar-
tym, dla wszystkich chętnych dzieci:
28.06 w godz. 10.00 – 12.00 zabawa plenerowa 
na bibliotecznym podwórku oraz pokazy spek-
takli dla dzieci w wykonaniu teatru „Blaszany 
bębenek”; 3.07 o godz. 10.00 „Kot w butach”; 
10.07 o godz. 10.00 „Piraci i wyspa skarbów”. 
Wstęp wolny. Na spektakle grupy zorganizo-
wane obowiązują wcześniejsze zapisy w Wy-
pożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Ilość miejsc 
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe atrakcje w Zakątku Wyobraźni: 
- pn - pt w godzinach pracy biblioteki - gry 

planszowe, piłkarzyki
- wt – pt w godzinach 15.00 – 17.00 – x-box

LATO z pIłKą

Prezydent Wejherowa oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury zapraszają dzieci szkół 
podstawowych na „Lato z Piłką2017”. Zajęcia 
dla młodzieży roczników 2005-2006 i 2007-
2008 będą odbywały się od 2 do 6 lipca i od 
9 do 13 lipca w godz. 9.30 - 12.30 na boisku 
„Jamajka” przy ul. Partyzantów.

WEJhEROWSKIE 
CENTRUm KULTURY

Wzorem lat ubiegłych, Wejherowskie Cen-
trum Kultury przygotowało ciekawą ofertę za-
jęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży. Koszt 
warsztatów to 10 - 15 zł.
Do wyboru są:
- warsztaty tworzenia rzeźb z gliny i gipsu 
( grupy wiekowe; 6-14 lat; od 2 do 6 lipca); 
warsztaty tworzenia mozaiki z płyt CD (6-9 
lat; od 9 do 13 lipca)
- warsztaty tworzenia biżuterii z koralików 
(10-14 lat; od 9 do 13 lipca)

- warsztaty układania i konstruowania figur 
przestrzennych (2 grupy; 6-10 lat; od 9 do 
12 lipca);
- warsztaty ,,Rusz duszę”-taniec kreatywny 
(7-9 lat; od 3 do 6 lipca)
- warsztaty ,,Rusz duszę”- teatr tańca, taniec 
współczesny z improwizacją taneczną (11-
15 lat; od 3 do 6 lipca)
- warsztaty szycia (7-12 lat; od 16 do 20 lipca)
- warsztaty ceramiczne (2 grupy; 6-14 lat; 
od 9 do 13 lipca)
- wakacyjne zabawy z językiem angiel-
skim (6-9 lat; 16-20 lipca oraz 23-27 lipca), 
warsztaty plastyczne (2 grupy 6-13;  9-11 
lipca oraz 16-18 lipca)
- warsztaty edukacyjne - Mobilne planeta-
rium (3 grupy wiekowe 4-12 lat; 11 lipca), 
warsztaty RAP/Tekściarstwo/DJ-ING (10-15 
lat; 10-12 lipca).
Przypominamy o obowiązku przedstawie-
nia instruktorowi w WCK pisemnej zgody 
rodziców/opiekunów prawnych w związku z 
uczestnictwem osoby niepełnoletniej w w/w 
warsztatach (formularz do pobrania na stronie 
WCK lub w kasach Filharmonii Kaszubskiej). 
Ilość uczestników warsztatów jest ograniczo-
na. /raf/

WEJHEROWO | Już dziś, w piątek, kończy się rok szkolny i zaczynają się letnie wakacje. Dzieci i mło-
dzież, które zostają w Wejherowie nie muszą się nudzić. 

Wakacje w mieście 
nie muszą być nudne
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To był wyjątkowy weekend w Redzie. Dopisała 
nie tylko pogoda, ale przede wszystkim frekwencja. 
Mieszkańcy i przyjezdni chętnie korzystali z atrakcji, 
które z okazji Dni Redy przygotowali dla nich gospo-
darze miasta.

SpORTOWA SOBOTA

Główną atrakcją pierwszego dnia imprezy był Pu-
char Narodów Strongman z udziałem gościa spe-
cjalnego - Mateusza Kieliszkowskiego, wicemistrza 
świata 2018. Zmagania najsilniejszych poprzedziły 
Redzkie Igrzyska Sportowe Szkół, Mini Mistrzostwa 

Świata w Piłce Nożnej, a także turnieje tenisa ziemne-
go i kaszubskiej baśki. 

Podczas dorocznej Gali Sportu burmistrz Redy wrę-
czył nagrody za wysokie wyniki sportowe i osiągnię-
cia w działalności sportowej. W ten sposób odzna-
czeni zostali: Lena Jachimek, Viktoria Dombrowska, 
Kondrat Kaczmarkiewicz, Paweł Miziarski, Maciej 
Kubiak, Marcin Laskowski, Krzysztof Jędrzejewski 
oraz Mirosław Łuniewski. Oprócz nagród zawodni-
kom, trenerom i działaczom sportowym wręczono 
podziękowania oraz wyróżnienia.

Wieczorem na stadionie miejskim w Redzie odbył 
się charytatywny mecz samorządowców i przyjaciół 

sportu. Nie zabrakło również innych atrakcji towa-
rzyszących w postaci strefy gastronomicznej, darmo-
wych dmuchańców i różnego rodzaju stoisk.

KONCERTOWA NIEdzIELA

Drugiego dnia Dni Redy na stadionie miejskim obóz 
rozbili rycerze, dzięki czemu można było oglądać 
potyczki rycerskie, walki na miecze, a także strzelać 
z łuku, czy też przymierzyć ciężkie metalowe elemen-
ty zbroi. Zagrała też Redzka Orkiestra Dęta, a sam 
burmistrz osobiście rozdawał redzianom grochów-
kę, prosto z kotła. W międzyczasie na małej scenie 

dzieci z redzkich szkół podstawowych prezentowały 
przygotowane programy pełne układów tanecznych, 
popisów wokalnych i deklamacji. Zaprezentował się 
między innymi teatr „Koniczynka” ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 i kaszubska grupa „Modroki” ze Szkoły 
Podstawowej nr 5. 

Wieczorem, już po wielkiej inscenizacji bitwy krzy-
żacko-polskiej, warto było przenieść się na parking 
przy aquaparku. To tu zaprezentował się zespół Ma-
jestic, po którym na scenie wystąpiła Cleo. Gwiazdą 
wieczoru była Kasia Kowalska. Koncerty poprzedzo-
ne zostały Festiwalem Kolorów. Dwudniową imprezę 
zamknęło laserowe show. Wa

Dni Redy pełne atrakcji
REdA | Było hucznie, kolorowo i gorąco. W miniony weekend Reda obchodziła swoje święto. Przez dwa dni mieszkańcy i przyjezdni bawili się na kilku imprezach.
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                   91/2018/DB
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Gmina dysponuje już nie-
zbędnymi pozwoleniami i do-
kumentacją, a także środkami 
finansowymi potrzebnymi do 
realizacji inwestycji. Prace bu-
dowlane mają ruszyć do koń-
ca lipca tego roku. 

Przypomnijmy, że budowa 
nowych mieszkań komunal-
nych w Rumi stanowi efekt 
konsekwentnych działań, 
prowadzonych od 2014 roku, 
skierowanych głównie na po-
zyskanie środków finanso-
wych. Udało się je zgromadzić 
dzięki realizacji programu 
wprowadzonego przez burmi-
strza Michała Pasiecznego oraz 
miejską radę. W ramach przed-
sięwzięcia lokatorzy dawnych 
mieszkań komunalnych mogli 
je odkupić za 25% rynkowej 
wartości.

W ten sposób sprzedano 100 
lokali za łączną kwotę prawie 
3 milionów złotych. Kolejnym 
działaniem, które umożliwi-
ło budowę  nowych mieszkań 
komunalnych, było uzyskanie 
35-procentowej umarzalnej 
pożyczki z Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

Szacunkowy koszt realizacji 
tej inwestycji to około 6 mi-
lionów złotych, z czego prawie 
3 miliony udało się pozyskać 

Nowe mieszkania 
komunalne – prace 
mają ruszyć w lipcu
RUMIA | Do 28 czerwca można składać oferty na budowę komunalnego budynku mieszkalnego przy 
ulicy Żwirki i Wigury w Rumi. Wykonawca będzie odpowiadał także za stworzenie niezbędnej infra-
struktury oraz zagospodarowanie przyległego terenu. 

poprzez sprzedaż istniejących już 
mieszkań komunalnych, a niemal 
2 miliony pochodzą z dofinanso-
wania.

W nowo wybudowanym obiek-
cie znajdą się łącznie 32 lokale 
komunalne, w tym: 15 mieszkań 
dwupokojowych o powierzchni 
od 35 do 44 m², 8 mieszkań trzy-
pokojowych o powierzchni ok. 52 
m², 5 mieszkań jednopokojowych 
o powierzchni ok. 25 m² oraz 4 

mieszkania czteropokojowe o po-
wierzchni ok. 62 m². Całkowita 
powierzchnia użytkowa wszyst-
kich mieszkań wyniesie ponad 
1442 m².

Aby uniknąć zaniedbań lub 
zniszczeń, nowe mieszkania ko-
munalne będą przekazywane 
wyłącznie osobom, które do tej 
pory zamieszkiwały tego typu lo-
kale i nie sprawiały jakichkolwiek 
problemów. Oznacza to, że nie za-

legały z jakimikolwiek opłatami, 
dbały o stan nieruchomości i nie 
zakłócały spokoju sąsiadów.

To przełom w sprawie, ponieważ 
ostatnie mieszkania komunalne 
wybudowano ponad 25 lat temu, 
przy ulicy Stoczniowców. Znając 
potrzeby mieszkańców, burmistrz 
Rumi Michał Pasieczny już w 2014 
roku zapowiadał, że budownictwo 
komunalne będzie jednym z prio-
rytetów inwestycyjnych miasta.

Festyn integracyjny, w którym wzięli udział m.in. strongman 
Mateusz Ostaszewski, Bartłomiej Szreder z siłowni Apollo 
i Sylwester Olszewski. 
Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” w Wejhero-
wie. Wydarzenie miało na celu przede wszystkim aktywiza-
cję i integrację osób niepełnosprawnych. Podczas festynu 
Mateusz Ostaszewski przekazał na cele charytatywne swoje 
puchary i medale, zdobyte podczas międzynarodowych 
zawodów. /raf/

SERCA JESzCzE 
WIęKSzE, NIż mIęŚNIE

A wszystko to za sprawą Re-
konstrukcji Historycznej orga-
nizowanej przez Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznej 
Pułk Czarnieckiego i Wejhe-
rowskie Centrum Kultury. 

W sobotę przeniesiemy się 
do XVII wieku, by stanąć oko 
w oko z problemem szwedz-
kiego najeźdźcy, który zaata-
kował Rzeczpospolitą Obojga 
Narodów w lipcu 1655 roku. 
Zobaczymy, jak wyglądała wal-
ka z Sarpskim i jego sojuszni-
kami. Umożliwi to nam 150. 
rekonstruktorów w strojach 
epokowych, którzy w sobotę 23 
czerwca na terenie Wejherowa 
stoczą dwie bitwy: o godz. 14 w 
Parku Miejskim – atak na wóz 

kupiecki, taborowy, o godzinie 
20.45 na Placu Jakuba Wejhe-
ra bitwa wieczorna – obrona 
miasta przed Szwedami. Nie 
zabraknie broni palnej, wybu-
chów, ognia, a także broni białej 
i walki wręcz.

Oprócz walk, na widzów wej-
herowskiej rekonstrukcji hi-
storycznej czekać będzie także 
wiele innych atrakcji. Wśród 
nich koncert zespołu muzyki 
dawnej Góra Trolla, przemarsz 
z pochodniami, kramy z pa-
miątkami i wyrobami histo-
rycznymi. Nie zabraknie także 
atrakcji skierowanych tylko do 
najmłodszych: zabaw plebej-
skich, czy przejażdżek na kucy-
kach. /raf/

rekonstrukcja historyczna

wejHeROwO | dzień Sportu niepełnospraw-
nych zorganizowano w wejherowie. wzięli 
w nim udział m.in. siłacze. 

WEJHEROWO | Wejherowo po raz kolejny wypełni się szczękiem 
broni, hukiem wystrzałów, dymem, ogniem, smakiem zdrady i go-
rącego, czynnego patriotyzmu. 

Fot. Hemi Andrzej Sikorra
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JEST JUż pLAN

W poniedziałek (18 czerwca) w Gdań-
sku odbyło się uroczyste podpisanie 
umowy na budowę Systemu Roweru Me-
tropolitalnego Mevo, w którym uczestni-
czył Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza 
Rumi. W ciągu 5 miesięcy na terenie Ob-
szaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia 
– Sopot zobaczymy 1244 rowerów. Doce-
lowo ma ich być ponad 4000.

– Nie boimy się wyzwania budowy tak 
dużego systemu, mamy już doświadczenie 
w sporych systemach roweru publicznego 
i roweru elektrycznego, chociaż na pewno 
połączenie jednego z drugim będzie dla 
nas wyzwaniem. To największy system od 
czasu podpisania umowy na warszawskie 
Veturilo w 2016 roku – mówi marek Po-
gorzelski z firmy Nextbike.

NAJWIęKSzY 
TAKI W EUROpIE

System Roweru Metropolitalnego jest 
flagowym i najważniejszym przedsięwzię-
ciem realizowanym w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Ma być to 
największy i najnowocześniejszy tego typu 
system rowerów publicznych w Europie. 
Dofinansowanie ze środków unijnych wy-
nosi ponad 17,2 miliona złotych.

Wybrany wykonawca, spółka NB Tricity, 
zbuduje od podstaw system rowerów pu-
blicznych wraz z niezbędnym zapleczem 
technicznym i teleinformatycznym. Mevo 
będzie oparte o rowery IV generacji wy-
posażone w moduły GPS i GSM. Wyko-
nawca za realizację przedmiotu zamówie-
nia otrzyma ponad 40 milionów złotych.

KRóTKA INSTRUKCJA

Wypożyczenie roweru będzie się od-
bywać za pomocą aplikacji mobilnej 
i zajmie około 15 sekund. Zaletą sys-
temu będzie jego prostota oraz przy-
stępny cenowo taryfikator. W systemie 
abonamentowym opłata miesięczna nie 

będzie mogła przekroczyć 10 złotych. 
W cenie użytkownik otrzyma każdego 
dnia 90 minut na przejazdy. Po prze-
kroczeniu limitu czasowego rowerzysta 
będzie ponosił opłatę w wysokości 5 
groszy za minutę. Koszt abonamentu 
rocznego to nie więcej niż 100 złotych, 
przy zastosowaniu tych samych zasad 

czasowych, jak w opłacie miesięcznej.
Jeśli użytkownik nie będzie chciał 

skorzystać z opcji abonamentowej, 
koszt jeden minuty będzie wynosił 
maksymalnie 10 groszy. Stawki wypo-
życzeń mają zachęcić do zmiany przy-
zwyczajeń komunikacyjnych miesz-
kańców regionu. Rower będzie można 
wypożyczyć i zostawić na jednej z 660 
stacji postoju. Natomiast za dodatkową 
opłatą rower będzie można zostawić 
poza stacją.

z AUTA NA ROWER

Realizacja projektu ma się przyczynić 
do zwiększenia mobilności podróż-
nych i stworzenia atrakcyjnej alterna-
tywy wobec środków komunikacji sa-
mochodowej. Głównym celem Roweru 
Metropolitalnego będzie zwiększenie 
dostępności węzłów integracyjnych, 
umożliwiając szybszą i bardziej kom-
fortową przesiadkę na inny środek 
transportu zbiorowego.

Całość sytemu roweru publicznego 
Mevo uruchomiona zostanie do 1 mar-
ca 2019 roku. Umowa zostanie zawarta 
na 6,5 roku, licząc od momentu startu 
całego systemu. W Rumi powstaną 23 
stacje, a do dyspozycji mieszkańców 
będzie 79 rowerów.

Mevo coraz bliżej. Podpisano umowy
RUMIA | Do połowy listopada na pomorskich ulicach mają się pojawić pierwsze wspomagane elektrycznie jednoślady w ramach Systemu Roweru Metro-
politalnego Mevo. W projekcie uczestniczy 14 gmin, w tym Rumia.
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Zarówno pierwszego dnia w Bolszewie, jak i drugie-
go na turnieju sołeckim w Zbychowie nie zabrakło 
dobrej muzyki, świetnej zabawy i pysznych przeką-
sek. Wszystko to złożyło się na frekwencyjny sukces 
i całą masę pozytywnej energii.
Wspólne świętowanie zaczęło się tradycyjnie w Art-
Parku w Bolszewie, gdzie prawdziwą gratką był, nie-
zwykle popularny w ostatnim czasie, festiwal kolo-
rów. W sobotnie popołudnie ArtPark wypełnił się 
chmurami kolorowego pyłu, pokrywającego wszyst-
kich i wszystko w promieniu kilkudziesięciu metrów! 
Wspólne zabawa w tęczowym pyle przerywana była 
koncertami zespołów Hawk i znanego, wejherowskie-
go zespołu White Room. Obie kapele przygrywały 
zarówno zgromadzonej pod sceną publiczności, jak 
i gościom znajdującym się w strefie gastronomicznej. 
Kilkugodzinna zabawa miała swój wielki finał pod-
czas koncertu gwiazdy wieczoru – Kasi Wilk z zespo-
łem, która wraz z przybyłymi fanami zaśpiewała swo-
je największe hity. Co ciekawe, jeden z fanów miał 

również okazję zrobić to z artystką na scenie. Wła-
śnie ten mocny, muzyczny akcent, zakończył gmin-
ne świętowanie w Bolszewie, zostawiając wszystkich 
w doskonałych, niemal już wakacyjnych nastrojach!
Drugi dzień Dni Gminy to sportowa impreza w Zby-
chowie. II Turniej Sołectw Gminy Wejherowo to nowa 
tradycja gminnego świętowania, gdzie główną rolę 
odgrywa właśnie sportowa rywalizacja drużyn – re-
prezentujących poszczególne sołectwa naszej gmi-
ny. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 5 drużyn. Or-
ganizatorzy przewidzieli dla nich takie konkuren-
cje jak: przeciąganie liny, strzała Zeusa, potrójne nar-
ty, gladiator, siłowanie na rękę, bieg sześcioosobo-
wy z przywiązanymi nogami czy bieg w workach. Po 
zaciętej rywalizacji w niezwykle palącym tego dnia 
słońcu, jury ogłosiło zwycięzców, którymi, podobnie 
jak w roku ubiegłym, zostali przedstawiciele Zbycho-
wa. Drugie miejsce zajęło Warszkowo, trzecie Gowi-
no, natomiast czwarte ex aequo Gościcino i Reszki.  
/ugw/

KOlOROwe i RadOSne świĘtO gminy
gm. wejHeROwO | wspaniała, letnia aura oraz moc atrakcji przyciągnęła 
na Vii już święto gminy wejherowo prawdziwe tłumy. 

Krzysiek  na początek powiedz 
nam kilka słów o sobie.

- Urodziłem się w 1985 roku 
w Gdańsku. W Wejherowie 
mieszkam od kilku lat i tu tre-
nuję w Wejherowskim Klubie 
Kulturystycznym i Sportów 
Siłowych „Apollo”. Tu jestem 
także trenerem personalnym.

Od czego wszystko się zaczęło? 
- Tak naprawdę zaczęło się 
to już w szkole podstawo-

wej, gdzie uprawiałem różne 
dyscypliny sportu. Ale głów-
nie tańczyłem breakdance 
i tym zajmowałem się przez 
ok. pięć lat. To pozwoliło mi 
uzyskać atletyczną sylwetkę 
oraz niesamowitą sprawność 
fizyczną.

Ale  jak to się ma do strongme-
nów, skąd ten pomysł? 

- Po prostu na jednym z kana-
łów telewizyjnych obejrzałem 

zawody strongman i postano-
wiłem też spróbować swoich 
sił. Rozpocząłem treningi 
w piwnicy na sprzęcie wy-
konanym własnoręcznie. Nie 
powstrzymały mnie nawet 
sprzeciwy mieszkańców, któ-
rzy doprowadzili do eksmisji 
mojej siłowni przez pracow-
ników administracji.

Kiedy zadebiutowałeś? 
- Było to w 2007 roku. Wy-

startowałem jako amator 
w zawodach strongman 
w Łebie (wygrałem je) i od tej 
pory startuję każdego roku 
w około piętnastu zawodach 
w sezonie. Oczywiście teraz 
już jako zawodowiec.

Startowałeś tylko w polsce, czy 
też poza granicami kraju? 

- Za granicą też. Między in-
nymi w USA jako członek 
Kadry Polskiej w bardzo 

prestiżowych zawodach Ar-
nold Classic w kategorii do 
105 kg. Na koncie ma też 
start w Mistrzostwach Świa-
ta w Ukrainie oraz wiele in-
nych startów w różnych kra-
jach Europy.

Wymień zatem kilka tytułów, 
jakie zdobyłeś...

- Trzykrotny Mistrz Polski 
Amatorów, Wicemistrzostwo 
Europy Strongman w parach, 

Wicemistrz Polski Strong-
man do 105 kg oraz wiele 
innych.

Co chciałbyś przekazać naszym 
Czytelnikom? 

- Jako trener personalny 
serdecznie namawiam do 
rozpoczęcia przygody z ja-
kimkolwiek rodzajem spor-
tu, ponieważ ma to olbrzymi 
wpływ na nasze zdrowie oraz 
samopoczucie.

WYWIAd | Z Krzysztofem Kacnerskim, strongmanem i trenerem personalnym, rozmawia Hemi Andrzej Sikorra. 

Od tancerza do strongmana

 „elite” 
Krzysztof 
Kacnerski 
Strongman. 
Waga: 110 kg. 
Jest to zawodnik szczy-
cący się jedną z najlep-
szych, jeśli nie najlepszą, 
sylwetką  w gronie pol-
skich siłaczy.
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAm

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

SpRzEdAm działka budowlana Częstko-
wo, 1000 m2, cena 42 zł za m2, tel. 510 751 
837

dzIAłKę budowlaną Kębłowo Nowowiej-
skie / pod lasem, 1100 m2, cena 45.000 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 budowla-
ną, 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, tel. 787 634 165

WYNAJmę

pOKóJ do wynajęcia, tel. 694 642 709

WYNAJmę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOSzUKUJę WYNAJąĆ

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

KUpIę

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

MOTORYZACJA

SpRzEdAm

SKOdA Felicja, \’!3, 1998, Benz., 1200 zł, 
Gniewino, tel. 696 722 870

KUpIę

złOmOWANIE aut, kasacja, skup, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 
zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SpRzEdAm komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z 
pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

pROfESJONALNA fotografia okolicz-
nościowa: 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 rower, 3 przerzutki Shimano, 
bardzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 486 424

BLAChY stal do wypieku, 40-60 cm, tel. 
694 642 709 

RURY SzARE, 10, dl. 2,5m, grub. 6mm., tel. 
511 841 826

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

SpRzEdAm odkurzacz przeciwalergiczny 
do prania dywanów i tapicerek, 850 zł, Sie-
rakowice, tel. 796 400 131

Pięć lat, osiem miesięcy, 12 dni... Dokładnie tyle 
czasu zajęło Debbie Ocean (Sandra Bullock) 
zaplanowanie największego skoku w jej życiu. 
Do jego realizacji potrzebuje pomocy najlep-
szych specjalistów w swoim fachu. 

Pewnego dnia Pablo poznaje piękną Virginię 
Vallejo – ambitną gwiazdę kolumbijskiej 
telewizji. To spotkanie odmienia serce nie-
obliczalnego przestępcy, który zakochuje się 
w nowo poznanej kobiecie. 

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

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

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

zLECę wymianę belki nad balkonem, gr. 15 
cm  dl. 6 m, tel. 694 642 709

pAJąK do rozrzucania siana 830 zł, Klatki 
królików, tel. 600 667 860

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

SpRzEdAm materac rehabilitacyjny, grzej-

nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

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

SpRzEdAm szafę 2-drzwiową, na obuwie i 
kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

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

22-06-2018
Odlotowy nielot 16:00
OCEAN`S 8 2d napisy 18:00
OCEAN`S 8 2d napisy 20:30

23-06-2018
Odlotowy nielot 16:00
OCEAN`S 8 2d napisy 18:00
OCEAN`S 8 2d napisy 20:30
Kochając pabla, nienawidząc 
Escobara 2d napisy 21:00

REKLAMA                  107/2018/DB
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Najpierw barażową batalię sto-
czyły Pogoń Siedlce i Garbarnia 
Kraków. Pogoń zajęła miejsce 
barażowe, a Garbarnia, rzutem 
na taśmę, awansowała na czwar-
te, barażowe miejsce w II lidze. 
Pierwsze spotkanie zakończyło 
się remisem 1-1. Decydujący 
o awansie lub spadku był drugi 
mecz, który rozegrano w Siedl-
cach. Przed przerwą gola zdoby-
ła Garbarnia, po przerwie długo 
wynik pozostawał bez zmian, aż 
w 80. minucie piłkarze z Krako-
wa podwyższyli prowadzenie. 
Przy stanie 2-0 mogli już prawie 
świętować awans – Pogoń mu-
siała wtedy strzelić trzy gole, by 
wygrać dwumecz. Strzeliła jedną 
bramkę, więc w I lidze w przy-
szłym sezonie zagra Garbarnia, 
do II ligi spada natomiast Pogoń 
Siedlce.

W III lidze walka toczyła 
się na czterech frontach, bo 
są cztery III ligi. W I grupie, 
która obejmuje województwa: 
warmińsko-mazurskie, podla-
skim, mazowieckim i łódzkim, 
walka trwała do samego końca 
– Widzew o mało nie wypuścił 

1. miejsca w z rąk. W ostatnim 
meczu łodzianie zmierzyli się 
z Sokołem Ostróda prowadzo-
nym przez niedawnego trenera 
Gryfa, Jarosława Kotasa. Pierwsi 
gola strzelili piłkarze Sokoła, ale 
ostatecznie Widzew wygrał 3-2 
i awansował do II ligi.

W II grupie (woj. pomorskie, 
zachodniopomorskie, kujaw-
sko-pomorskie i wielkopolskie) 
Elana Toruń walczyła o awans 
ze Świtem Skolwin. Tu również 
walka trwała do końca, a wygra-
ła Elana, która po latach wraca 
na trzeci poziom rozgrywek.

W III grupie (woj. lubuskie, 
dolnośląskie, opolskie i śląskie) 
Skra Częstochowa walczyła 
o awans ze Ślęzą Wrocław. Przed 
ostatnią kolejką prowadziła Ślę-
za, ale przez remis na zakończe-
nie rozgrywek wyprzedziła ją 
Skra i to zespół z Częstochowy 
zagra w II lidze.

W IV grupie (woj. lubelskie, 
podkarpackie, świętokrzyskie 
i małopolskie) było najmniej 
emocji w ostatniej kolejce – Re-
sovia Rzeszów awans zapewniła 
sobie przed 34. serią spotkań.

juniORZy | udany zakończenie sezonu mają 
za sobą cztery młodzieżowe drużyny gryfa 
wejherowo, które w weekend rozegrały swo-
je mecze.

Co prawda seniorskie rozgrywki Gryfa skończyły się jakiś 
czas temu, ale na froncie wciąż są drużyny juniorskie wej-
herowskiego klubu. W rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej B1 
Junior Młodszy grała drużyna z rocznika 2001/2002. Pod-
opieczni Wojciecha Borka odnieśli minimalne, ale cen-

ne zwycięstwo 1-0 z Pomezanią Malbork. Więcej goli pa-
dło w meczu znacznie młodszej drużyny Gryfa – rocznik 
2005, także prowadzony przez Wojciecha Borka, wygrał 
4-1 z KTS-K Luzino. W miniony weekend swoje spotkania 
rozegrały dwie drużyny z rocznika 2006. Zespoły, które 
prowadzą Wojciech Wasiek i Marcin Funk nie straciły ani 
jednego gola. Pierwsza drużyna zremisowała z Ósemką 
Lębork 0-0, natomiast druga nie tylko zagrała bezbłędnie 
w defensywie, ale także skutecznie w ataku – żółto-czarni 
pokonali Akademię Piłkarską Bałtyku Gdynia aż 7-0.

mŁOdZi gRyfici na PluS żółto-czarni 
poznali rywali
II LIGA | Za nami baraże, a także ostateczne rozstrzygnięcia w III ligach 
– poznaliśmy już wszystkich rywali Gryfa w sezonie 2018/2019.

Żółto-czarni zaczynają przy-
gotowania do nowego sezonu. 
Nowe kontrakty podpisali Piotr 
Kołc, Krzysztof Wicki, Dawid Le-
leń, Grzegorz Gulczyński i Paweł 
Czychowski, z klubu odeszli na-
tomiast Paweł Wojowski i Łukasz 
Nadolski. Nowych zawodników 
póki co brak. I w tym celu, po-

dobnie jak w poprzednich prze-
rwach między rundami, Gryf 
organizuje test-mecz, w którym 
zawodnicy spoza klubu mają 
okazję pokazać się trenerom 
i zarządowi.

– Zawodnicy testowani to sami 
młodzieżowcy – mówi Piotr Kołc, 
kapitan Gryfa, który nadzoruje 

treningi przygotowania do sezo-
nu – Zagrało 22 zawodników spo-
za klubu, w dużej części z Central-
nej Ligi Juniorów lub IV lig. Kilku 
chłopaków pokazało ciekawsze 
umiejętności, ale to dopiero począ-
tek testów. Zobaczymy jak część 
tych młodzieżowców zaprezentuje 
się na tle piłkarzy naszej drużyny.

Zespół Gryfa czekają niebawem 
badania wydolnościowe i trenin-
gi na kilku różnych obiektach. 
W pierwszym tygodniu lipca 
żółto-czarni wyjadą do obóz do 
Luzina. Pierwszy sparing ma się 
odbyć 7. lipca. Rywal nie jest 
jeszcze znany. II liga startuje 
w weekend 21/22 lipca.

Gryf testuje zawodników
TRANSFERY | Na stadionie MOSiR w Rumi odbył się mecz zawodników testowanych, z których sztab 
Gryfa ma nadzieję wybrać graczy gotowych reprezentować wejherowski klub.



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 22 czerwca 201816

W SKRóCIE

Dobry występ 
lekkoatletów

Reprezentacja powiatu wej-
herowskiego wystąpiła Ogól-
nopolskim Finale Czwartków 
Lekkoatletycznych na sta-
dionie w Łodzi. W zawodach 
wzięło udział ponad 3000 
zawodników i zawodniczek 
ze szkół podstawowych 
z całej Polski. Reprezentacja 
naszego powiatu zdobyła 
cztery krążki (2 złote, 1 
srebrny oraz 1 brązowy) 
i zajęła czwarte miejsce 
w klasyfikacji medalowej.

Na orliku 
otworzyli mundial
W ramach wspólnego 
treningu GOSRiT Luzino 
Juniorki, GOSRiT Luzino 
2008, GOSRiT Luzino 2007 
oraz FC Brenda, animatorzy 
GOSRIT Luzino - Rafał Fre-
itag oraz Maksym Graczyk 
zorganizowali pierwszą 
edycję „Mini Mundialu 
na Orliku”. Do rywalizacji 
w trójkach przystąpiło 12 
„mundialowych” drużyn. 
W finale tego turnieju Rosja 
wygrała z Francją 1:0, a Pol-
ska w meczu o brąz wygrała 
z Senegalem 2:0.

Niespodziaka 
w Luzińskiej 
Lidze sołeckiej

Rozegrana została IX kolejka 
LLS. Do sporej niespodzian-
ki doszło w Robakowie, 
gdzie miejscowi zawodnicy 
wysoko przegrali z Kocha-
nowem 1:5. Bardziej wyrów-
nane były pozostałe mecze 
– Barłomino przegrało 
z Milwinem 2:3, a w Sycho-
wie gospodarze zremisowali 
z Luzinem 2:2. Kębłowo 
podzieliło się punktami 
z Zelewem, remisując 1:1.

DyżUr 
rePOrtera 
SPOrtOWeGO

Poniedziałek
godz. 1000-1200

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

maSZ cieKawy 
temat/ ZdjĘcie?
NAPISZ DO NAS! k.grajkowski@expressy.pl

Karcz: Kolejne 
sukcesy cieszą

Jak ułożyły się dla Was ostatnie mistrzostwa 
polski?

Bardzo dobrze, zdobyte cztery medale o tym 
świadczą. Zuzanna Kalbarczyk zdobyła złoto, 
zdecydowanie wygrywając w finale. Warto za-
uważyć, że Zuzia została wybrana najlepszą ju-
niorką całego turnieju.

Jadąc na mistrzostwa polski zawsze walczycie 
o najwyższe cele?

Staramy się zawsze dać z siebie wszystko, by zdo-
być medale, ale trzeba pamiętać, że każde Mi-
strzostwa rządzą się swoimi prawami – zdarzało 
się, że zawodniczka, która miała koncie medal 
Mistrzostw Europy nie wygrywała Mistrzostw 
Polski. Więc tym bardziej cieszą sukcesy z ostat-
niego turnieju, gdzie zawodnicy stanęli na wyso-
kości zadania.

paulina Stenka i zuzanna Kalbarczyk to Wasze 
wiodąc zawodniczki. Kto jeszcze szczególnie 
się wyróżnia w ostatnim czasie?

Rzeczywiście Paulina i Zuzia prezentują bardzo 
wysoki poziom. Myślę, że poza nimi powinni-
śmy wyróżnić również Nikolę Siecińską i Doria-
na Kupca. Ta pierwsza zdobyła srebrny medal na 
ostatnich Mistrzostwach Polski, a wcześniej zdo-

był Mistrzostwo Polski w kategorii kadeta starsze-
go w pointfighting do 55 kg, Dorian to również 
bardzo zdolny młody zawodnik, w kwietniu także 
zdobył tytuł Wicemistrza Polski w swojej katego-
rii. Kolejne sukcesy juniorów cieszą, ważne jed-
nak jest, aby ci zawodnicy odnosili swoje sukcesy 
w wieku dorosłym i do tego dążymy.

Jakie są plany zawodników Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego i KTS-K Luzino, 
które pan trenuje?

W najbliższym czasie nie planujemy startów, ale 
niebawem zaczną się przygotowania do kolejnych 
Mistrzostw Europy. Odbędą się one w czasie 15-
23 września we Włoszech. Liczymy na następny 
dobry start.

ROZMOWA | Z trenerem Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, 
KTS-K Luzino oraz kadry narodowej w kickboxingu, Rafałem Karczem, roz-
mawia Krzysztof Grajkowski.

”Niebawem zaczną się 
przygotowania do kolejnych 
Mistrzostw Europy. Odbędą 
się one w czasie 15-23 wrze-
śnia we Włoszech.

Cała rozmowa na GWE24.pL

Orkan Rumia mierzył się u sie-
bie z Cartusią Kartuzy, dla której 
także był to mecz o przetrwanie. 
Zespół gospodarzy otworzył 
wynik spotkania w 18. minucie 
wykorzystanym rzutem karnym. 
5 minut później było 2-0. W 32. 
minucie po raz drugi sędzia po-
dyktował rzut karny i znów Or-
kan go wykorzystał. W ostatnich 
sekundach pierwszej połowie 
Cartusia odpowiedziała bramką.
W drugiej połowie goście naci-
skali, ale w 66. minucie Orkan 
strzelił gola na 4-1. Cartusia 
w dalszym ciągu próbowała go-
nić wynik i po karnym w 74. mi-
nucie było 4-2. Goście z Kartuz 
nie byli w stanie odrobić strat, 
a w końcówce kontra Orkana za-
kończyła się bramką na 5-2.

Drużyna z Rumi zapewniła 
sobie utrzymanie w IV lidze, 
a zwycięstwem pogrążyła Car-
tusię Kartuzy, która dołączyła 
do Sokoła Wyczechy i spada 
z IV ligi. Trzecim spadkowi-
czem został Start Miastko.
Pozostali nasi reprezentanci 
w IV lidze nie zdobyli punktów. 
Stolem Gniewino przegrał z Po-
wiślem Dzierzgoń 0-2, a Wikęd 
Luzino uległ Aniołom Garcze-
gorze również 0-2.
W sobotę ostatnia seria spo-
tkań – Wikęd Luzino w sobotę 
o 17:00 zagra u siebie ze Stole-
mem Gniewino, a o tej samej 
godzinie pewny już utrzymania 
Orkan na wyjeździe zagra ze 
zwycięzcą IV ligi, Radunią Stę-
życa. KG

Orkan utrzymał się 
w IV lidze
PIŁKA NOŻNA | Rumska drużyna wygrała mecz o być albo nie 
być w IV lidze. Przed nami ostatnia kolejka spotkań.

na Placu jakuba wejhera 
odbędzie się turniej koszy-
kówki ulicznej.

Będzie to już szósta edycja Stre-
etball Małego Trójmiasta Kaszub-
skiego. Turniej organizowany jest 
przez UKS Basket Ósemka Wejhe-
rowo i odbywa się na przemian 
w Rumi i w Wejherowie – tym ra-
zem to Plac Wejhera będzie miej-
scem zmagań koszykarzy. Pomysłodawcami tego przed-
sięwzięcia są Bartłomiej Woźniak i Kordian Zabrocki.
Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych 
– mini basket (rocznik 2005 oraz młodsze), junior (roczni-
ki 2002-2005) oraz open (mogą grać wszyscy). Osobno za-
grają męskie i żeńskie zespoły. 
Zapisy mailowe potrwają do 22 czerwca do godziny 20:00. 
Zgłoszenie drużyn (nazwę wraz z kategorią wiekową) na-
leży przesłać na maila streetballmtk@op.pl. Będzie istniała 
również możliwość zapisów dniu turnieju (sobota) do go-
dziny 9:45. Maksymalna ilość drużyn w każdej kategorii to 
15. Turniej rozpocznie się o 10:00.

StReetBall mtK już w SOBOtĘ


