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Lekarze ze Szpitala Spe-
cjalistycznego w Wej-

herowie przy wsparciu 
medyków ze Śląskiego 

Centrum Zdrowia prze-
prowadzili pierwsze 

zabiegi z migotaniem 
przedsionków. Kolejne 

tego typu operacje to wy-
łącznie kwestia czasu.

Nowa era 
kardiologii

czytaj str. 3

Wakacje W mieście
Zumba, fittnes i joga w parku, kino pod 

gwiazdami, letnie koncerty, czy też 
spacery po mieście z przewodni-

kiem. W Wejherowie podczas wa-
kacji nikt nie powinien narzekać 

na brak atrakcji. 

czytaj str. 7
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Boks to moje życie
WY WIAD |  Z Adamem Adamowiczem, bokserem, a przede wszystkim trenerem w klubie 
WKKiSS Apollo, rozmawia Hemi Andrzej Sikora.

Może na początek powiesz kilka słów o sobie?
Urodziłem się w 1984 roku w Koszalinie, gdzie 
skończyłem szkołę podstawową oraz liceum 
plastyczne. Tam też rozpoczęła się moja przy-
goda z boksem.
 

Od razu chodziło o boks, czy może wcześniej tre-
nowałeś inną dyscyplinę sportu? 

Tylko boks się dla mnie liczy i nigdy nie intere-
sowały mnie żadne inne dyscypliny. Mój ojciec 
boksował regionalnie, a ja, patrząc na niego, 
wiedziałem, że właśnie to chcę robić w życiu.

Kiedy i jak zaczęła się Twoja pasja?
To były lata 90. Mogła być to piąta klasa pod-
stawówki. Wówczas bez wiedzy rodziców, a za 
pomocą kolegów trafiłem do Klubu Bokser-
skiego Bałtyk Koszalin. 

„Klub Bokserski Bałtyk Koszalin” to brzmi dum-
nie i solidnie, ale czy tak było w rzeczywistości? 

Ani trochę. Prawda jest taka, że był to stary, 
śmierdzący klub, który ledwo funkcjonował. 
Wszystko było tam zużyte i wręcz się rozpa-
dało. Mnie to jednak nie interesowało, bo żeby 
boksować nie potrzeba wygód. Liczy się tylko 
cel.

A jak to było z Józefem Warchołem, byłym mi-
strzem świata i Europy?

Pod koniec szkoły podstawowej przeniosłem 
się do Koszalińskiego Klubu Kick-Boxingu 
i miałem zaszczyt trenować właśnie pod skrzy-
dłami Pana Józefa. To był okres walk sparingo-
wych oraz turniejów.

Z tego, co mi wiadomo, to jesteś licencjonowa-
nym trenerem boksu, a jednym z Twoich pod-
opiecznych jest znany z gali Legionowo Boxing 
Night „Jura’”, czyli Yurii Chumak.

Tak. Posiadam licencję Polskiego Związku 
Bokserskiego, a Jurę trenowałem przez oko-
ło półtora roku. Przyznam, że nie było łatwo, 
ponieważ Yurii jest obcokrajowcem, przez co 
musieliśmy pokonać wiele problemów, które 
stanęły nam na drodze. Dzięki pomocy kilku 
dobrych ludzi, takich jak Wojtek Jaworski, Da-
riusz Michalczewski, Darek Snarski oraz Rafał 
Szlas, który od początku wspiera nasz klub, 
udało się wprowadzić Jurę do świata boksu za-
wodowego.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie: dlaczego 
warto wybrać akurat boks?

Boks przede wszystkim uczy pokory i szacun-
ku do drugiej osoby. Jest też swoistą kuźnią 
charakteru, która wypracowuje odporność 
psychiczną oraz pewność siebie. Skutecznie też 
pomaga panować nad temperamentem mło-
dych ludzi, którzy zamiast wszczynać bójki na 
ulicy, wyładowują się na treningach.
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W czwartek władze miasta 
dokonały odbiory inwestycji. 
Zakres prac był bardzo szeroki. 
W ramach przedsięwzięcia po-
wstały dwa ronda. Dodatkowo 
przebudowano drogi na od-
cinku 665 mb i wybudowano 
ścieżkę rowerową oraz chodni-
ki. Przeprowadzono też szereg 
prac podziemnych, układając 
900 mb sieci wodociągowej 
i przebudowując kanalizację 
deszczową oraz sieć gazową 
średniego i niskiego ciśnienia. 
Wykonano także nowoczesne 
oświetlenia uliczne z 42 lam-
pami ledowymi i dodatkowym 

oświetleniem przejść dla pie-
szych.

- Ta inwestycja była przez 
wiele lat oczekiwana przez 
mieszkańców tej dzielnicy – 
zapewniają radni Krzysztof 
Gajewski i Paweł Formela. - 
To bardzo ułatwi komunika-
cję i poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańcom oraz turystom, 
bo te ronda gwarantują płyn-
ność, a także wymuszają ogra-
niczenie prędkości pojazdów. 
Dzięki temu nam wszystkim 
łatwiej się będzie poruszać – 
dodają.

Na zmodernizowanym ciągu 

ulicznym zostały przebudowa-
ne zatoki autobusowe w rejo-
nie istniejących przystanków. 
Dodatkowo wykonana została 
przebudowa zjazdów do nie-
ruchomości i powstało nowe 
oznakowanie. Nadto zagospo-
darowano zieleń w granicach 
pasa drogowego.

Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł blisko 5 mln zł. Przed-
sięwzięcie miasto zrealizowa-
ło przy wsparciu finansowym 
ze Starostwa Powiatowego. 
Udział finansowy PEWIK (sieć 
wodociągowo-kanalizacyjna) 
wyniósł blisko 500 tys. zł.

Ronda oddane 
do użytku
WejheroWo | Niejednokrotnie dochodziło tam do wypadków i kolizji. 
Niebezpieczne skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy z ulicami Karnowskiego oraz 
Graniczną i Lelewela zastąpiły ronda.
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tyle osób w konsultacjach 

społecznych opowiedziało się 

za wprowadzeniem w Redzie 

dwujęzycznych tablic. 

253 

- W poniedziałek zoperowali-
śmy pierwszych trzech pacjentów 
pod nadzorem prof. Zbigniewa 
Kalarusa oraz dr n. med. Witol-
da Streba ze Śląskiego Centrum 
Zdrowia. Wszyscy pacjenci czu-
ją się dobrze i po 24-godzinnym 
pobycie w szpitalu zostali wypi-
sani do domu – mówi dr Łukasz 
Lewicki, kierownik Pracowni He-
modynamicznej w Oddziale Kar-

diologii Szpitala w Wejherowie. 
- Nie udałoby się tego bez obec-
ności i wsparcia zespołu kardio-
chirurgów, którzy od ubiegłego 
roku działają w naszym szpitalu. 
Są niezbędni, bo wykonywane 
przez nas zabiegi są inwazyjne 
i dotyczą pacjentów wysokiego 
ryzyka.

Wśród operowanych był 76-
letni pan Paweł, mieszkaniec po-

wiatu puckiego. - Ten zabieg był 
niezbędny, bo na skutek przyj-
mowania leków rozrzedzających, 
miałem silne krwotoki – mówi 
pan Paweł. – Zabieg trwał godzi-
nę. Jestem mile zaskoczony profe-
sjonalizmem zespołu specjalistów 
ze szpitala w Wejherowie, którzy 
mnie operowali oraz opieką per-
sonelu, którą mnie otoczono. Naj-
ważniejsze, ze wszystko się udało 

i szybko wychodzę do domu. 
Przypomnijmy, że wejherowski 

szpital jako drugi w wojewódz-
twie pomorskim zajmuje się 
kompleksowo leczeniem osób 
z chorobami serca. W ramach 
placówki działają prężnie dwa 
oddziały: Kardiologii i Angiologii 
Interwencyjnej oraz Kardiochi-
rurgii z wybitnymi specjalistami 
w swojej dziedzinie. WA

Nowoczesne zabiegi w szpitalu
WejheroWo | W Szpitalu Specjalistycznym po raz pierwszy wykonano zabiegi zmniejszające ryzyko wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków. 

dR hAB. N. MEd. 
MAREK SZOłKiEWiCZ, 
ordynator Oddziału Kardiologii 
i Angiologii Interwencyjnej 
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

Osoby zmagające się z migotaniem przedsion-
ków muszą przewlekle przyjmować leki prze-
ciwkrzepliwe. Leki te z jednej strony zapobiega-
ją wystąpieniu udaru niedokrwiennego mózgu, 

ale z drugiej powodują wiele skutków ubocznych, 
przede wszystkim niepożądane krwawienia. Od kolejnego tygodnia 
będziemy mogli tym pacjentom zaoferować leczenie alternatywne, 
polegające na przezskórnym zamknięciu uszka lewego przedsionka, 
które jest głównym źródłem materiału zatorowego przyczyniającego 
się do wystąpienia udaru. Nasze oddziały są doskonale przystosowane 
do tego typu zabiegów sprzętowo i lokalowo.

Od 28 maja do 11 czerw-
ca mieszkańcy Redy mo-
gli wypełnić ankietę z py-
taniem: Czy jesteś za sto-
sowaniem dodatkowej 
nazwy miasta w języku 
kaszubskim „Réda”?
- Łącznie do Urzędu Mia-
sta wpłynęło 271 ankiet, 
w tym 253 głosów było 
na „tak”,  a 14 na „nie” - 
informuje Hanna Janiak, 
sekretarz Redy. - Dodat-
kowo cztery głosy oka-
zały się nieważne z przy-

OBOK REdY BĘdZiE „RédA”
Reda | Tablice z polską i kaszubską nazwą sta-
ną na wjazdach do miasta – zdecydowali o tym 
mieszkańcy w konsultacjach społecznych.

KRZYSZTOf 
KRZEMińSKi,
burmistrz Redy

Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła 
stosowne uchwały, pozwalające nam na roz-
poczęcie procedury wymiany tablic z nazwą 
miejscowości. Cieszę się, że mieszkańcy 
odpowiedzieli się za kaszubską nazwą, bo 

nasze miasto po prostu na to zasługuje. W 
Redzie kultura kaszubska zajmuje niezwykle ważne miejsce. Coraz 
więcej dzieci uczy się w szkołach języka kaszubskiego, nie brakuje 
u nas także zespołów ludowych. Dwujęzyczne tablice podkreślą 
rodowód Redy i historię tego miejsca.

czyn formalnych.
Przypomnimy, że pomysł 
stosowania pisowni nazwy 
miasta w języku kaszub-
skim został zgłoszony przez 

członków Zrzeszenia Ka-
szubsko–Pomorskiego Od-
dział w Redzie. Wymiana ta-
blic ma zostać sfinansowa-
na z budżetu państwa.

Prezydent krzysztof Hildebrandt podpisał kolejne 
umowy na dotacje dla stowarzyszeń z przeznacze-
niem na organizacje letniego wypoczynku dla dzie-
ci i młodzieży.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Trzy Pióra” otrzy-
mało na ten cel 4,5 tys. zł. Jak nam powiedział skarbnik 
stowarzyszenia Bogdan Meyer około 50-osobowa gru-
pa harcerzy będzie wypoczywać w Beskidzie Śląskim, 

gdzie będą zwiedzać 
okolice Bielska-Białej 
i Wisły.
Natomiast 6 tys. zł 
na Akcję Lato otrzymało 
Zgromadzenie Sióstr Alber-
tynek. Umowę w imieniu Zgroma-
dzenia odebrała s. Daniela. Zgromadzenie organizuje 
również obóz letni dla dzieci i młodzieży.

dOTACJE dLA STOWARZYSZEń
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Włodarz miasta we wtorek 
dokonał podsumowania ostat-
nich czterech lat pod względem 
pozyskanych przez samorząd 
środków zewnętrznych. - W tej 
kadencji zadania inwestycyjne 
i nieinwestycyjne zrealizowali-
śmy w sumie na kwotę 82 mln 
zł, z czego ponad 50 mln pocho-
dziło ze środków zewnętrznych 
– zapewniał prezydent miasta. - 
Szeroko korzystamy ze środków 
unijnych, ale również dotacji 
ministerialnych czy funduszy 
ochrony środowiska. Dobrze 
wykorzystujemy szanse, które 
mamy – zapewniał Krzysztof 
Hildebrandt.

Na co zostały przeznaczone 
pozyskane pieniądze? - Środ-
ki zewnętrzne zainwestowano 
m.in. w budowę węzłów drogo-
wych – Wejherowo (Kwiatowa) 
i Śmiechowo (Zryw), budowę sali 
sportowej przy wejherowskiej 
„dziewiątce”, zadaszenie lodowi-
ska przy Szkole Podstawowej nr 
8 – wyliczała Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Dodatkowo przeprowadzonych 

zostało szereg inwestycji związa-
nych z likwidacją starych pieców 
i zmianą systemu grzewczego na 
ekologiczne źródła ciepła – do-
dała. 

Sporo środków zewnętrznych 
udało się przeznaczyć również 
na zadania nieinwestycyjne, czyli 

tzw. projekty miękkie. - Zrealizo-
waliśmy w sumie szesnaście pro-
jektów - mówił Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - W ramach zadań 
związanych z kulturą część środ-
ków pochłonęło przystosowanie 
kina w Wejherowskim Centrum 

Kultury do potrzeb osób niewi-
domych i niedosłyszących. Nad-
to zrealizowaliśmy wiele projek-
tów artystycznych i teatralnych. 
Jeżeli zaś chodzi o edukację, to 
placówki oświatowe doposaży-
liśmy w tablice interaktywne, 
a gabinety lekarskie w szkołach 

wyposażyliśmy w niezbędny 
sprzęt. Dodatkowo powiększy-
liśmy księgozbiory bibliotek 
i zrealizowaliśmy projekty zwią-
zane z aktywizacją zawodową 
oraz przekazaniem żywności dla 
mieszkańców. 

Anna Walk

Ponad 50 mln zł w ciągu 4 lat
WejheroWo | 50 mln zł środków zewnętrznych pozyskało w tej kadencji miasto. - Wejherowo skutecznie zdobywa dofinansowy-
wania po to, aby nam wszystkim żyło się lepiej – mówił podczas konferencji prasowej prezydent Krzysztof Hildebrandt. 

System 4K to wysoka jakość 
obrazu oraz 55-calowy ekran, na 
którym dokładnie widać przebieg 
zabiegu. Dzięki tej metodzie ope-
rowania laparoskopowego chorzy 
szybciej dochodzą do zdrowia. 
Oddział Urologii w wejherowskim 
szpitalu może pochwalić się tym, 
iż pod względem trudności oraz 

ilości wykonywanych operacji, 
żaden inny ośrodek w wojewódz-
twie pomorskim takich zabiegów 
nie wykonuje.

- Laparoskopia to małoinwazyj-
na metoda leczenia pozwalająca 
na przeprowadzenie operacji przy 
użyciu narzędzi i kamery, wpro-
wadzonych do jamy otrzewnej lub 

przestrzeni zaotrzewnowej przez 
niewielkie nacięcia skóry – wyja-
śnia dr Marek Lubocki, ordynator 
Oddziału Urologii w Wejherowie. 
- Operacje z dostępu laparosko-
powego na Oddziale Urologii 
w Wejherowie zaczęto stosować 
już w latach 90. ubiegłego wieku, 
jednak największy rozwój metody 

Laparoskopia 4K na Oddziale Urologii
We jheroWo | Dwie, trzy duże operacje laparoskopowe dziennie na Oddziale Urologii 
w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie - to wszystko możliwe dzięki testowaniu w pla-
cówce wysokiej klasy sprzętu laparoskopowego. 

przypada na ostatnie piętnaście lat 
(...). Laparoskopia coraz częściej 
zastępuje zabiegi otwarte w wyni-
ku nabywania przez pracujących tu 
lekarzy coraz większych umiejęt-
ności, pozwalających wykonywać 
operacje o coraz wyższym stopniu 
trudności.

Obecnie ośrodek jest liderem 
wśród oddziałów urologii w woje-
wództwie pomorskim stosujących 
dostęp laparoskopowy w opera-
cjach urologicznych. W 2017 roku 
metodą laparoskopową wykonano 
na Oddziale Urologii w Wejherowie 
140 operacji. 
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BolszeWo | dzień 
ojca okazał się dobrą 
okazją nie tylko do 
świętowania, ale także 
do tego, by przyczynić 
się do ratowania życia.

Bohaterski gest moż-
na było wykonać dzięki 
specjalnemu autbuso-
wi do pobierania krwi. 
Swoisty ambulans RCKiK 
w minioną sobotę stanął 
w Bolszewie przy miej-
scowej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Mieszkańcy 
w godzinach 9-13 przy-
chodzili, by oddać życio-
dajny płyn i być może 
przyczynić się do rato-
wania zdrowia i życia. 
Zgłosiło się blisko czter-
dzieści osób, a łącznie 
zebrano dokładnie 13 
050 ml krwi. Warto do-
dać, że sześć osób odda-
ło krew po raz pierwszy.
Akcję zorganizował Klub 
Honorowych Dawców 
Krwi PCK w Wejherowie. 
– Dziękujemy krwio-
dawcom, ekipie auto-
busu RCKiK w Gdańsku, 
Gminie Wejherowo, OSP 
Bolszewo, proboszczo-
wi parafii w Bolszewie, 
sołtysowi i mediom za 
pomoc w jej przeprowa-
dzeniu – podsumowują 
organizatorzy. KG

UdANA
ZBióRKA 
KRWi
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Powiat wejherowski
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OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. 
Dz.U. z 2017r. poz. 1496./ oraz art. 10   i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Ko-
deksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257ze zm./  
z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 21.06.2018r. na wniosek  Prezydenta Miasta Wejherowa  
wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej na:

- budowie drogi gminnej  w ramach zadania pn. „Budowa połączenia 
drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie” 

na terenie Gminy Miasta Wejherowa

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej: 
obręb 18, działki nr ewid.: 12/18 (z podziału działki nr 12/3), 12/14 (z podziału dział-• 
ki nr12/8), 12/16 (z podziału działki nr 12/6), 13/15 (z podziału działki nr 13/5), 13/17 
(z podziału działki     nr 13/6), 13/12 (z podziału działki nr 13/6), 42/2 (z podziału dział-
ki nr 42), 41/2 (z podziału działki nr 41), 43/4 (z podziału działki nr 43), 40/5 (z po-
działu działki nr 40/2);

B.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa dróg innych kategorii (drogi powiatowej): 
I. droga powiatowa nr 1478G (ul. Sucharskiego i Sobieskiego)

obręb 05, działki nr ewid.: 16/2, 16/30, 20• 
obręb 18,  działki nr ewid.: 12/1, 12/19 (z podziału działki nr 12/3), • 

II. droga powiatowa nr 1336G (ul. Strzelecka)
obręb 18,  działki nr ewid.: 43/2 (z podziału działki nr 43), 8/2 (z podziału działki nr    • 
8), 8/1 (z podziału działki nr 8), 7/2

C.  działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej lub 
      technicznej:

obręb 05, działki nr ewid.: 16/35, 16/31• 
obręb 18, działki nr ewid.: 42/3 (z podziału działki nr 42), 42/1 (z podziału działki nr • 
42), 41/3 (z podziału działki nr 41), 40/6 (z podziału działki nr 40/2), 41/1 (z podzia-
łu działki      nr 41), 43/1 (z podziału działki nr 43), 43/3 (z podziału działki nr 43), 8/3 
(z podziału działki nr 8), 12/15 (z podziału działki nr 12/8), 12/17 (z podziału dział-
ki nr 12/6) 

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

STAROSTWO  POWIATOWE W  WEJHEROWIE

Starosta Wejherowski
ogłosił  nabór  na   wolne  stanowisko  urzędnicze

w  Wydziale Architektury i Budownictwa

Na stronie internetowej BIP (www.bip.powiat.wejherowo.pl), zakładka praca oraz na ta-
blicy  informacyjnej  Starostwa  Powiatowego w  Wejherowie, ul. 3 Maja 4,  znajduje  się  
pełna  treść  ogłoszenia  o naborze, w tym szczegółowe wymagania związane ze stanowi-
skiem, na które prowadzony jest nabór. Termin składania ofert do dnia 16 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 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 ze 
zm.) zawiadamiam, że w dniu 19-06-2018r.  na wniosek Burmistrza Miasta Rumi, 84-230 Ru-
mia ul. Sobieskiego 7,  wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -

budowie drogi gminnej pn. „Budowa ul. Młyńskiej w Rumi wraz z siecią kanali-
zacji deszczowej”  

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumia określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr.21 działki nr ewid.: 174/11, 175/7, 178/1

B. działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,  zjazdów 
i innych dróg publicznych: 
- obr. 21  działki nr ewid.: 174/12, 177, 186/1, 178/4, 185, 397

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rzą-
dowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwesty-
cją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, 
a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgłoszo-
nych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie 
nie krótszym  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 zastrzeże-
nia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, 
w piątki w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

W Starostwie Powiatowym w Wej-
herowie odbyło się podpisanie umów 
w związku z przekazaniem dotacji 
celowej z budżetu powiatu na finan-
sowanie lub dofinansowanie zadań 
z zakresu ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej. Pieniądze na ten 
cel pochodzą z wpływów uzyska-
nych z tytułu opłat za korzystanie ze 
środowiska i kar pieniężnych pobie-
ranych na podstawie ustawy. 
–  Troska o środowisko naturalne 
i zachowanie jego wartości jest na-
szym obowiązkiem – mówiła Ga-
briela Lisius Starosta Wejherowski.  
– Dlatego od wielu lat wspieramy 
firmy i stowarzyszenia, które dba-
ją o środowisko naturalne na terenie 
naszego powiatu. 
Największą dotację w wysoko-

ści 450 tys. zł na zagospodarowa-
nie terenu zieleni wokół placów-
ki otrzymała Powiatowa Biblioteka 
Publiczna. Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie udzielono wsparcia 
w wysokości 50 tys. zł na rewitali-
zację przypałacowego parku oraz 2 
tys. zł na dofinansowanie konferen-
cji „Rak na wspak”, poświęconej 
ochronie raka szlachetnego. Wej-
herowski Klub Sportowy „Gryf” na 
całoroczne utrzymanie terenów zie-
lonych na terenie stadionu otrzymał 
50 tys. zł.  Dofinansowanie z budże-
tu powiatu w wysokości 40 tys. zł 
otrzymała także parafia Matki Bo-
żej Różańcowej w Luzinie oraz 30 
tys. zł parafia św. Józefa Oblubień-
ca NMP w Sychowie na instalację 

fotowoltaiczną do ogrzewania bu-
dynków parafialnych. 
Na ochronę wód rzecznych i je-
ziornych, likwidację dzikich wy-
sypisk, konserwację, odmula-
nie rowów czy prowadzenie edu-

kacji ekologicznej wśród dzieci, 
młodzieży i wędkarzy udzielo-
no wsparcia po 10 tys. zł Spół-
ce Wodnej „Kniewo” i Komunal-
nemu Związkowi Gmin „Dolina 
Redy i Chylonki” oraz po 3 tys. zł  

Społecznej Straży Rybackiej przy 
Kole nr 80 w Wejherowie, przy 
Kole nr 85 w Gniewinie, przy 
Kole nr 126 w Redzie, przy Kole 
nr 47 w Gdyni oraz przy Kole nr 
44 Stoczni Marynarki Wojennej. 
Dotację z powiatu otrzymał rów-
nież PZW Koło nr 50 w Rumi. 
Warto również wspomnieć, że 
wpływy pozyskiwane z tytułu kar 
za zanieczyszczanie środowiska 
są coraz mniejsze. 
– Obecnie firmy coraz większą 
uwagę poświęcają na ekologicz-
ne rozwiązania, z czego należy się 
cieszyć, bo to oznacza, że coraz 
bardziej dbamy o środowisko na-
turalne – zaznaczyła podczas spo-
tkania Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Blisko 700 tys. zł na ochronę środowiska
Trzynaście  podmiotów z terenu powiatu wejherowskiego otrzymało dotacje finansowe na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej. Łączna kwota środków przeznaczonych w tym roku przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego na ten cel wyniosła 660 tys. zł.
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W uroczystości uczestniczyli 
nie tylko uczniowie i nauczy-
ciele, ale także samorządowcy 
oraz przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty. Wszyscy zaznaczali, że 
wybudowanie pawilonu korek-
cyjno-rehabilitacyjnego przy-
czyni się nie tylko do poprawy 
warunków nauki, ale i podnie-
sienia poziomu edukacji.

- Nasza placówka funkcjonuje 
w niewielkim budynku i cia-
snych pomieszczeniach, a w no-
wym pawilonie istniała będzie 

możliwość prowadzenia zajęć 
praktycznych w przestronnych 
i doskonale wyposażonych pra-
cowniach - mówi Waldemar 
Skrzynecki, dyrektor Powiato-
wego Zespołu Szkół Policeal-
nych im. Zdzisława Kieturakisa 
w Wejherowie.

W ramach inwestycji powstały 
dwie pracownie wraz z zaple-
czem sanitarno-socjalnym i klat-
ką schodową. Pomieszczenia 
wyposażono w nowoczesny 
sprzęt, dzięki któremu szkoła 

będzie mogła kształcić uczniów 
w nowych zawodach.

- Szkoła medyczna to jed-
na z naszych pięciu placówek, 
w których realizujemy unijny 
projekt rozbudowy bazy kształ-
cenia praktycznego - mówi 
Gabriela Lisius, starostwa wej-
herowski. - Wcześniej oddawa-
liśmy nowe pracownie w szkole 
w Rumi. Przed nami jeszcze ko-
lejne trzy podobne uroczystości. 
Całe przedsięwzięcie to koszt 
blisko 30 mln zł. 

Inwestycja zrealizowana zo-
stała w ramach przedsięwzię-
cia pn. „Zintegrowany rozwój 
szkolnictwa zawodowego w Po-
wiecie Wejherowskim poprzez 
rozbudowę i doposażenie infra-
struktury publicznych ponad-
gimnazjalnych szkół zawodo-
wych w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego – Kształtowanie 
sieci ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych uwzględniającej 
potrzeby subregionalnych i re-
gionalnego rynku pracy”. WA

Medyk rozbudowany 
i doposażony
WejheroWo | Powiatowy Zespół Szkół Policealnych wzbogacił się o pawilon korekcyjno-rehabi-
litacyjny. Oficjalne oddanie do użytku nowego obiektu odbyło się w piątek.

Wakacje W mieście
Zumba, fittnes i joga w parku, kino pod gwiazdami, letnie 
koncerty, czy też spacery po mieście z przewodnikiem. 
W Wejherowie podczas wakacji nikt nie powinien narze-
kać na brak atrakcji. 

Wycieczki Po WejHeRoWie
Szlak głównych atrakcji miasta wraz z Kalwarią Wejherow-
ską – perłą wśród obiektów sakralnych – można zwiedzić 
bezpłatnie z przewodnikiem od 6 lipca do 24 sierpnia. 
W środę i niedzielę - Szlakiem Nut Kaszubskich. Zbiór-
ka codziennie o godz. 11 przy pomniku Jakuba Wejhera. 
Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejsze zgło-
szenie swojej obecności (tel. 58 677 70 58).

RaTusz do zWiedzenia
Zabytkowy budynek ratusza można odwiedzać przez sie-
dem dni w tygodniu. Na turystów czekają m.in. sala histo-
rii i tradycji, cela więzienna, makiety miasta oraz Kalwa-
rii Wejherowskiej, a także multimedialna Sala Historycz-
na „Wejherowo okresu międzywojennego”. Ratusz do-
stępny jest dla zwiedzających: od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-15, a w soboty i niedziele w godz. 11-15.

TaRas WidokoWy
Filharmonia zaprasza na taras widokowy, z którego roz-
ciąga się widok na Wejherowo oraz Kalwarię Wejherow-
ską. Od 1 czerwca do 31 sierpnia taras widokowy jest 
otwarty codziennie w godz. 14- 19. W dniach od 1 do 30 
września taras widokowy będzie czynny również w każ-
dy weekend. 

akTyWne soBoTy
W każdą sobotę lipca i sierpnia w parku o godz. 10 pro-
fesjonalni trenerzy poprowadzą zajęcia sportowe. W tym 
roku podczas zajęć będzie zorganizowany darmowy ką-
cik animacyjny dla dzieci.

joga W PaRku
Lato sprzyja praktykowaniu jogi w plenerze. W wejherow-
skim parku już od 24 czerwca odbywają się zajęcia jogi. 
Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę lipca i sierpnia 
o godz. 9.30 do 26 sierpnia.
Zajęcia „Joga w parku” prowadzą instruktorki jogi ze Szko-
ły Jogi 12 asan. 

daRmoWa zumBa 
Od 27 czerwca do 29 sierpnia w każdą środę o godz. 
18.30 przy altanie w wejherowskim parku prowadzone są 
zajęcia darmowej zumby.

kino Pod gWiazdami
Gratka dla wielbicieli plenerowych seansów. W każdy 
czwartkowy lipcowy i sierpniowy włodarze miasta za-
praszają do Kina pod Gwiazdami w wejherowskim am-
fiteatrze. Seanse rozpoczynać się będą o godz. 21.30, 
a wstęp jest wolny. W lipcu będzie można obejrzeć fil-
my: La la Land, Paddington, Ukryte Piękno, Najlepszy, 
a w sierpniu: Kong: Wyspa Czaszki, Bardzo Fajny Gigant, 
Nice guys, Przełęcz ocalonych. 
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Fundacja Leroy Merlin 
w ramach Programu Grantowe-
go udziela wsparcia wielu insty-
tucjom i organizacjom, znajdu-
jącym się aktualnie w potrzebie. 
Najczęściej są one wskazywane 
przez wolontariuszy Fundacji 
i poinformowanych pracow-
ników Leroy Merlin. Niejed-
nokrotnie jednak potrzebujące 
instytucje same zgłaszają się 
do Fundacji z prośbą o pomoc 
i wsparcie danego projektu czy 
działalności. Tak było m.in. 
w przypadku remontu pomiesz-
czenia socjalnego w Szpitalu 
Specjalistycznym im. F. Ceyno-
wy w Wejherowie. 

Pomieszczenie przez wiele lat 
pełniło funkcję zarówno sto-
łówki, jak i świetlicy dla perso-
nelu. Wolontariusze ze szpitala 
zgłosili się do Fundacji Leroy 
Merlin z prośbą o pomoc w re-
moncie obiektu, który wymagał 
całościowego odnowienia. Ko-
nieczna była wymiana płytek 
ceramicznych ściennych i pod-
łogowych, mebli kuchennych, 
a także przemalowanie ścian na 
świeży kolor. Niezbędna była 
także zmiana wyposażenia ła-
zienki – WC i prysznica oraz 
wymiana drzwi. 

Materiały do remontu i wy-
posażenie zostały nabyte dzięki 
środkom finansowym przyzna-
nym przez Fundację w Leroy 
Merlin. Zakupiono między in-
nymi: meble kuchenne, arma-
turę łazienkową, kafelki ścienne 
i podłogowe oraz farby. 

W projekt zaangażowani byli 
pracownicy Leroy Merlin Ru-
mia: Joanna Giedrowicz, Tama-
ra Wołczunowicz, Ewa Sobieraj, 
Jacek Grala, Krzysztof Składa-

Wspierają potrzebujących
regIon | Leroy Merlin jest nie tylko marketem budowlanym, ale też sklepem, którego doświadczeni pracownicy są otwarci na po-
trzeby innych. Widoczne jest to podczas organizacji wielu projektów, wspierających liczne organizacje i instytucje.

nek, Artur Chromicz, Arkadiusz 
Żelazny, Elżbieta Chrobot, Janusz 
Napłoszek i Maja Maśkiewicz. To 
oni nadzorowali przedsięwzięcie, 
tworzyli zamówienia, wybierali 
odpowiednie artykuły, współ-
pracowali z wolontariuszami. 
Dzięki ich aktywności i wsparciu 

pomieszczenie wygląda zupełnie 
inaczej.

Drugim równie ważnym przed-
sięwzięciem Fundacji Leroy Mer-
lin była wymiana oświetlenia na 
energooszczędne w gdyńskim 
Hospicjum św. Wawrzyńca. Dzię-
ki temu ośrodek będzie mógł 

zmniejszyć comiesięczny koszt 
pozyskiwania energii elektrycz-
nej, a zaoszczędzone pieniądze 
będzie mógł przeznaczyć np. na 
środki higieniczne, pościele i inne 
artykuły codziennego użytku. Do-
radcy handlowi działu oświetlenie 
m.in. Barbara Lieske i Marek Bury 

wybrali najlepsze produkty i spo-
rządzili zamówienie, a także za-
dbali o wszelkie formalności zwią-
zane z wymianą żarówek w całym 
obiekcie. W tym projekcie bardzo 
pomocny był kierowca Leroy Mer-
lin - Jacek, który dostarczał towar 
na miejsce. WA

Cykl rozpocznie się 1 lipca 
o godzinie 19:45. Jako pierwsi na 
scenie przy stadionie MOSiR Ru-
mia pojawią się bracia Szczepa-
nikowie z zespołu Pectus (godz. 
20:00), a zaraz po nich Ewa Farna 
(godz. 21:30). 

Tydzień później, tj. 7 lipca, do 
wspólnego treningu zaprosi Ewa 
Chodakowska, która przybędzie 
do Rumi (boisko lub hala MOSiR) 
ze swoją ekipą w ramach trasy „Be 
Active Tour”. Wydarzenie potrwa 
od godz. 10:30 do 17:30.

Kolejne sportowe wydarzenie 
odbędzie się 13 lipca na hali MO-
SiR. Wówczas swój 11. camp po-
prowadzi Marcin Gortat. Dzieci 
w wieku od 9 do 13 lat rozpoczną 

trening z gwiazdą NBA o godz. 
11, a klinika dla juniorów (14-17 
lat) ruszy o godz. 15.

Miłośnicy różnorodnych sma-
ków będą mogli napełnić swoje 
brzuchy podczas zlotu food truc-
ków, który potrwa aż dwa dni 
(21 i 22 lipca). Restauracje na 
kółkach w parku przy Miejskim 
Domu Kultury dostępne będą 
w godz. od 10 do 20.

Tegoroczny „Lipiec w Rumi” za-
kończy się mocnym muzycznym 
akcentem, a dokładniej koncer-
tem w wykonaniu Polskiej Orkie-
stry Muzyki Filmowej (28 lipca). 
Artyści rozpoczną swój występ 
o godzinie 19:00 na terenie boiska 
„Salos” (ul. Bukowa 13).

Zbliża się „Lipiec w Rumi”
rumIA | Koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, treningi z naj-
słynniejszą w kraju trenerką i Marcinem Gortatem, wielki zlot food 
trucków i występ wyjątkowej orkiestry – wszystko to odbędzie się 
w ramach „Lipca w Rumi”. 
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Policjanci zatrzymali 
mężczyznę mogącego 
mieć związek z mo-
lestowaniem dziecka 
w jeden z placówek 
oświatowych na tere-
nie gminy szemud. To 
46-latek spoza powia-
tu wejherowskiego.

Kilkuletnia dziewczyn-
ka miała być molesto-
wana podczas uro-
czystości zakończe-
nia roku szkolnego. 
Ze względu na dobro 
dziecka funkcjonariu-
sze policji nie ujaw-
niają szczegółów zda-
rzenia.
- Upublicznione zosta-
ło nagranie z monito-
ringu z widocznym wi-
zerunkiem tego męż-
czyzny - informuje st. 
sierż. Karolina Pruch-
niak, zastępca oficera 
prasowego KPP w Wej-
herowie. - Przez całą 
dobę otrzymywaliśmy 
mnóstwo sygnałów. 
Jedna z informacji oka-
zała się przełomowa. 
Mężczyzna został roz-
poznany, zatrzymany 
i usłyszał zarzut zarzut 
doprowadzenia ma-
łoletniej do tzw. innej 
czynności seksualnej.

MOLESTOWAł 
dZiECKO?
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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

W tym przypadku niejedno-
krotnie łatwiej mają obecni wło-
darze, którzy do promocji wy-
korzystują piastowane urzędy. 
Kandydaci opozycji zazwyczaj 
mają dużo trudniej. W więk-
szości wychodzą jednak z zało-
żenia, że ciężka praca procentu-
je. W ten sposób działa między 
innymi wejherowski komitet 
Prawa i Sprawiedliwości. 

- Prowadzimy intensywne 
rozmowy z mieszkańcami Wej-
herowa na temat ich potrzeb 
i problemów. Staramy się być 
blisko ludzi i słuchać ich gło-
su - zapewnia Marcin Drewa, 
radny Prawa i Sprawiedliwości 
w Wejherowie. - Nasza partia 
to najbardziej prospołeczna siła 
polityczna w polskiej polityce. 
Musimy ciężko pracować, aby 

tę opinię utrzymać – dodaje. 
Intensywne działania wejhe-

rowskiego PiS-u prowadzone 
w ostatnich miesiącach nie 
mogą ujść uwadze nawet tych 
osób, które średnio interesują 
się życiem politycznym gro-
du Wejhera. Organizowane są 
zarówno spotkania z miesz-
kańcami, jak i przedstawicie-
lami władz wyższych szczebli. 

PiS przyśpiesza 
przed wyborami
WejheroWo | Choć oficjalnie kampania wyborcza jeszcze się nie rozpoczęła, to 
w całym kraju prowadzone są różnorodne działania określane mianem „prekampanii”. 

– Mieliśmy w ostatnim czasie 
możliwość spotkania m.in. z wo-
jewodą pomorskim, Dariuszem 
Drelichem. W jej trakcie roz-
mawialiśmy na temat poprawy 
infrastruktury drogowej w Wej-
herowie oraz remontu wejhe-
rowskiego dworca PKP – mówi 
Tomir Ponka, kandydat na prezy-
denta Wejherowa. 

Można zauważyć, że samorzą-
dowe struktury PiS będą chcia-
ły w jak największym stopniu 
wykorzystać fakt, że ich partia 
sprawuje rządy ogólnopolskie. 
Trudno polemizować z tym, że to 
oni mają najlepszy dostęp i moż-
liwość bezpośredniego kontaktu 
z najważniejszymi politykami 
w kraju. Dla Wejherowa otwiera 
to nowe, wcześniej nieistniejące 
szanse. – Praca na rzecz lokalnej 
wspólnoty to nasz obowiązek. 
Nie wyobrażam sobie, żeby nie 
wykorzystać dla dobra Wejhero-
wa możliwości, które otworzyły 
się przed nami – komentuje Mar-
cin Drewa.   

Faktem jest, że z perspektywy 
wojewódzkiej i szerszej ogólno-
polskiej, to lokalne struktury PiS 
stanowią dodatkową reprezen-
tację interesów naszej lokalnej 
wspólnoty na zewnątrz. – Dziś 
to my jesteśmy jedyną realną 
opozycją wobec tego, co dzieje 
się w mieście od dwudziestu lat. 
Dla Wejherowa pracować chce-
my jednak ponad podziałami i ze 
wszystkimi, którzy wyrażą taką 
wolę i zaakceptują nasz program 
– dodaje Tomir Ponka. 

Niewątpliwie czeka nas w Wej-
herowie bardzo ciekawa kampa-
nia samorządowa. Zmierzą się 
w niej urzędujący od dwudziestu 
lat Krzysztof Hildebrandt; po-
pierany przez PiS przedsiębiorca 
Tomir Ponka; promowany przez 
PO Rafał Szlas oraz związany 
z ruchem Dla Wejherowian Ar-
kadiusz Szczygieł. Kto zwycięży? 
Dowiemy się jesienią. W między-
czasie czeka nas na pewno cieka-
wa debata na temat problemów 
Wejherowa i wizji jego rozwoju.M
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Uroczystość miała na celu 
uhonorowanie najlepszych ta-
lentów matematycznych spo-
śród uczniów rumskich szkół 
samorządowych (SP9, SP6, SP1, 
SP10). Honorowy patronat nad 
uroczystością objął burmistrz 
Rumi – Michał Pasieczny. 

Na gali zostały wręczone wy-
różnienia: list gratulacyjny dla 
rodziców oraz upominek dla 
ucznia, ufundowany przez Urząd 
Miasta. Nagrody wręczyli włoda-
rze miasta: Zastępca burmistrza 
– Piotr Wittbrodt oraz Doradca 
burmistrza ds. oświaty – Bogdan 
Tokłowicz. 

Na uroczystości obecni byli 

również: Dyrektor Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 
– Grażyna Ropela, Radna Miasta 
– Maria Bochniak oraz dyrekto-
rzy szkół podstawowych: Lucyna 
Oglęcka – SP 9, Aleksandra Bru-
nat – SP 6 i Arkadiusz Skrzyński 
– SP 1. 

Gala została zakończona wystę-
pem artystycznym w wykonaniu 
solistki, uczennicy klasy mate-
matycznej ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 9, Kariny Gęsickiej. Jest 
to pierwsze tego typu święto ma-
tematyczne zorganizowane przez 
dwie nauczycielki matematyki: 
Agnieszkę Kwolek – SP 9 oraz  
Grażynę Michalską – SP 6.

Młodzi matematycy 
uhonorowani
rumIA | W Miejskim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala, na 
której wyróżnieni zostali uczniowie rumskich szkół. 
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BRAKUJE MiEJSC

Podstawowym celem działal-
ności środowiskowych domów 
samopomocy jest zapewnienie 
osobom cierpiącym na upośle-
dzenia umysłowe, zaburzenia 
psychiczne i wykazującym inne 
przewlekłe zaburzenia, odpo-
wiedniej opieki oraz wsparcia. 
Jednostki te przede wszystkim 
pozwalają zapobiec izolacji 
i wykluczeniu społecznemu 
podopiecznych poprzez umoż-
liwienie im usamodzielnienia. 
Osób zainteresowanych takim 
wsparciem przybywa, jednak nie 
ma dla nich miejsca.

– Na terenie powiatu wejherow-
skiego mamy tylko jedną taką jed-
nostkę, jest to Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Wejherowie, ofe-
rujący 15 miejsc. Natomiast zdia-
gnozowane potrzeby, w samej 
Rumi, to obecnie 34 osoby wy-
magające takiego wsparcia, które 
są chętne do uczestnictwa w za-
jęciach – wyjaśnia Gabriela Ko-
narzewska, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rumi. – Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Wejherowie nie 
jest w stanie przyjąć takiej liczby 
osób. Mamy kilku mieszkańców, 
którym udało się tam dostać, ale 
jest to pobyt tymczasowy. Wkrót-
ce będą musieli ustąpić miejsca 
kolejnym oczekującym, którzy 
chcą się aktywizować – dodaje.

Jak wynika z danych zgroma-
dzonych przez pracowników so-

Powstanie Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
rumIA | Podczas odbywających się w maju obrad rady miejskiej, z myślą o osobach niepełnosprawnych, 
podjęto uchwałę zmierzającą do utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumi. Potrzebę tę 
zgłaszał MOPS oraz mieszkańcy.

cjalnych, liczba osób cierpiących 
na zaburzenia psychiczne w Rumi, 
a zwłaszcza dorosłych z zaburze-
niami, jest bardzo duża w stosun-
ku do sąsiednich miast.

– Te liczby już są duże, a tenden-
cja jest wzrostowa. Szansę na ak-
tywizację, między innymi poprzez 
działania kulturalne i oświatowe, 
daje właśnie środowiskowy dom 
samopomocy. Niepełnosprawni, 
którzy znajdą się pod opieką tej 
jednostki, nie będą skazani na wy-
kluczenie społeczne i zamknięcie 
w domu. Wręcz przeciwnie, ponie-
waż będą mogli zdobywać lub pod-
trzymywać umiejętności niezbędne 
do usamodzielnienia się – infor-
muje Gabriela Konarzewska.

JEdYNA SZANSA 
NA AKTYWiZACJĘ

Po ukończeniu szkoły, eduka-
cji specjalnej, lub 18. roku życia, 
osoby upośledzone umysłowo 
mogą uczestniczyć w terapii 
zajęciowej. Natomiast po jej 
ukończeniu, jedyną możliwo-
ścią aktywizacji społecznej jest 
obecność w środowiskowym 
domu samopomocy. Na terenie 
Rumi oraz innych miast powia-
tu wejherowskiego nie ma in-
nej formy aktywizacji dla tych 
osób.

Między innymi dlatego bur-
mistrz oraz członkowie miej-
skiej rady wspólnie zdecydowali 

– Często ich rodzice czy bliscy 
muszą zrezygnować z pracy za-
robkowej, właśnie na rzecz opie-
ki nad chorymi. Wówczas tracą 
główne źródło dochodu, wypada-
ją z rynku pracy, nie mogą zapra-
cować na swoją emeryturę i stają 
się klientami pomocy społecznej 
– mówi Gabriela Konarzewska. 
–  Jeżeli przez około osiem godzin 
dziennie osoba niepełnosprawna 
będzie mogła przebywać w środo-
wiskowym domu samopomocy, to 
rodzice czy prawni opiekunowie 
będą mogli kontynuować zatrud-
nienie i mieć wytchnienie od cało-
dobowej opieki. Jest to też zgodne 
z ministerialnym programem „Za 
życiem” – podkreśla.

MOPS CZEKA 
NA ChĘTNYCh

Typ Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Rumi oraz ofe-
rowane przez niego usługi będą 
zależne od potrzeb mieszkańców. 
Założenia te zostaną oparte na 
informacjach przekazanych pra-
cownikom przez opiekunów osób 
korzystających z pomocy socjal-
nej oraz na podstawie zgłoszeń 
od rumian, którzy do tej pory ra-
dzili sobie we własnym zakresie.

– Takie osoby bądź ich rodzice 
lub opiekunowie mogą się zgłaszać 
do nas z chęcią uczestnictwa w za-
jęciach oferowanych przez środo-
wiskowy dom samopomocy. Na 
tej podstawie pracownicy stwier-
dzą, jaka forma pomocy i jaki typ 
domu jest najbardziej potrzebny 
w mieście – podsumowuje dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rumi.

Mieszkańcy, chcący wskazać 
potrzeby na konkretne usługi 
planowanej jednostki, prosze-
ni są o kontakt z pracownikami 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rumi pod numera-
mi 58 671 05 56 w. 16;  58 671 05 
56 w. 16; 58 671 08 36.

o stworzeniu placówki, która za-
pewni niezbędną pomoc i opie-
kę mieszkańcom Rumi, bez ko-
nieczności wyjazdu poza granice 
miasta. W maju została podjęta 
uchwała o utworzeniu środowi-
skowego domu samopomocy na 
gminnej działce. Planowane jest 
wybudowanie nowego obiektu, 
a na to potrzebne są pieniądze.

– Gdy tylko pojawiło się świa-
tełko w tunelu na pozyskanie 
niezbędnych środków, podjęliśmy 
niezbędne działania. Na efekty 
trzeba będzie jednak trochę pocze-
kać – uzupełnia Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi.

PiłKA 
PO STRONiE RZĄdU

Utworzenie i prowadzenie ŚDS
-u jest bowiem zadaniem admi-
nistracji rządowej.

– O wysokości dotacji na jego 
budowę i utrzymanie każdego 
podopiecznego decyduje, w na-
szym przypadku, wojewoda po-
morski. Te sprawy są w jego 
rękach – tłumaczy dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Rumi.

Zgodnie z rozporządzeniem 
tworzone są jednostki, mogą-
ce zapewnić opiekę od 15 do 60 
osobom. Dzięki temu nie tylko 
udałoby się uchronić kolejnych 
niepełnosprawnych mieszkań-
ców przed wykluczeniem spo-
łecznym, ale i poprawić jakość 
życia ich opiekunów.

Wśród laureatów znaleź-
li się artyści, społecznicy, 
zawodnicy i trenerzy. Uro-
czystość odbyła się w ubie-
głym tygodniu na terenie 
Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi. Kapituła otrzymała 
pięć wniosków o przyznanie 
nagrody burmistrza Rumi 
w zakresie kultury, sześć 
zgłoszeń o wręczenie wyróż-
nienia zawodnikom, a także 
dwa wnioski dotyczące tre-
nerów. Wszystkie propozy-
cje zostały zaakceptowane. 
Podczas uroczystości skła-
dali gratulacje i wręczali 
nagrody burmistrz Michał 
Pasieczny oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej - Ariel 
Sinicki.

W zakresie twórczości ar-
tystycznej oraz upowszech-
niania lub ochrony kultury 
w roku 2017 nagrody bur-
mistrza Rumi otrzymali: 
Krzysztof Brzozowski, Irena 

Działacze sportu i kultury nagrodzeni
rumIA | Trzynaście osób otrzymało nagrody burmistrza miasta za osiągnięcia sportowe i kulturalne w roku 2017. 

Gaj, Adela Szramkowska, 
Leszek Winczewski oraz 
Krystyna Laskowicz.

Za wyniki sportowe, które 
odnieśli w ubiegłym roku 
jako indywidualni zawod-
nicy, nagrody burmistrza 
przyznano: Natalii Dawi-
dowskiej, Zofii Melzer, Julii 
Susek, Zuzannie Moskal, 

Marcie Żurek oraz Bartło-
miejowi Ogdowskiemu.

Natomiast wśród trene-
rów, szkolących zawodników 
osiągających bardzo dobre 
wyniki sportowe w między-
narodowym lub krajowym 
współzawodnictwie, odzna-
czyli się: Benedykt Król oraz 
Robert Niewiedziała.

MiChAł PASiECZNY, 
burmistrz Rumi:

Kultura i sport nie istniałyby w Rumi 
bez zaangażowania mieszkańców. To 
dzięki ich staraniom i sukcesom, odno-
szonych w tych dziedzinach, kolejne 
pokolenia są wychowywane w dobrym 
duchu, a o naszym mieście jest głośno 
nie tylko w regionie, ale i w całym kraju. 
Jestem z tego ogromnie dumny, a te 
nagrody są wyrazem tej dumy.

inne nasze tytuły na:

WejHeRoWo | gru-
pa teatralna „errata”, 
która działa w miej-
skiej Bibliotece Pu-
blicznej, poszukuje 
chętnych do udziału 
w amatorskim ruchu 
scenicznym. 

Zapisy potrwają do 20 
lipca w Wypożyczalni 
dla Dorosłych. Zajęcia 
odbywają się raz w ty-
godniu w siedzibie Miej-
skiej Biblioteki Publicz-
nej. Aktorzy-amatorzy 
spotykają się w godzi-
nach popołudniowych 
w terminie ustalonym 
ze wszystkimi uczestni-
kami. Szczegółowe in-
formacje dostępne są 
pod nr tel. 58 677 65 72.
Biblioteczna grupa te-
atralna działa od dwóch 
lat. Pierwszym etapem 
działalności „Erraty” 
były warsztaty teatral-
ne, które przygotowa-
ły aktorów - amatorów 
do występów scenicz-
nych. W drugim etapie 
„Errata” wzięła udział 
w okolicznościowych 
przedstawieniach te-
atralnych: wieczorze po-
etycko-muzycznym z 
okazji Międzynarodo-
wego Dnia Chorego, 
czy spektaklu dla dzieci 
„Poplątane bajki” z oka-
zji Pikniku Literackie-
go. Członkowie „Erraty” 
wzięli udział m.in. w Na-
rodowym Czytaniu, pre-
zentując inscenizowane 
fragmenty „Wesela” Sta-
nisława Wyspiańskiego 
na wejherowskim rynku, 
spektaklu charytatyw-
nym „Na wodzie”.
WA

AKTORZY-
AMATORZY 
POSZUKiWANi



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 29 czerwca 2018 11

ogŁoszenie
Burmistrza miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarzą-
dzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1858/236/2018 z 
dnia 18 czerwca 2018 roku informuję, iż w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 
21 dni, wywieszony został wykaz Nr XVI  obejmują-
cy lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie po-
łożony w Rumi, stanowiący własność Gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Przez cały miesiąc mieszkańcy 
będą mogli oglądać na dużym 
ekranie, pod gołym niebem, fil-
my przeznaczone zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych. Do dys-
pozycji będą także leżaki, koce 
oraz popcorn – wszystko bez-
płatnie.

To już druga edycja „Kina 
Letniego” w obecnej formule. 
Ponownie o doborze repertuaru 

zdecydowali mieszkańcy, którzy 
uczestniczyli w głosowaniu prze-
prowadzonym na facebookowym 
profilu miasta. 

Pierwsza selekcja dotyczyła 
kina przeznaczonego głównie 
dla najmłodszych. W tej kate-
gorii, spośród dziesięciu filmów, 
największym zainteresowaniem 
cieszyły się tytuły: Był sobie pies 
(2017) i Fernando (2017).

Natomiast z listy osiemnastu 
propozycji filmowych dla nie-
co starszej widowni, najwięcej 
głosów otrzymały kolejno: Baby 
Driver (2017), Jumanji: Przygoda 
w dżungli (2017), Boska Floren-
ce (2016), Czym chata bogata! 
(2017), Król rozrywki (2017) oraz 
Siedem minut po północy (2016). 

Za niewiele ponad miesiąc 
wszystkie te tytuły zagoszczą na 

dużym ekranie, pod gołym nie-
bem, w towarzystwie popcornu. 
Seanse będą się odbywać w każdy 
piątek i sobotę o godzinie 20:45, 
a kinowy wyświetlacz stanie 
przy Miejskim Domu Kultury 
w Rumi. Lokalizacja może ulec 
zmianie ze względu na warunki 
atmosferyczne. Cykl rozpocznie 
się 10 sierpnia od filmu pt. Był 
sobie pies (2017).

Powraca „Kino Letnie”
rumIA. Dobra informacja dla miłośników najnowszej kinematografii – już w sierpniu powróci „Kino Letnie”. 

Wielkimi krokami zbliżamy 
się do 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Ważnym miejscem na mapie 
nowo powstałego państwa 
był dzisiejszy powiat wejhe-
rowski. Jest on dziś najlud-
niejszym powiatem w całym 
województwie pomorskim 
i piątym w całej Polsce. 

Konkurs Pomorskie Drogi 
do Niepodległej, który orga-
nizowany jest przez marszałka 
województwa pomorskiego, 
Mieczysława Struka, cieszy 
się dużą popularnością w po-
wiecie wejherowskim. Zgło-
siły się do niego cztery szko-
ły:  Powiatowy Zespół Szkół 
w Redzie, PZS nr 1 w Rumi, 

PZS nr 2 w Wejherowie i Ze-
spół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Wejherowie.

Zadaniem uczniów było wy-
konanie prezentacji multime-
dialnych na temat wybranych 
postaci związanych z regio-
nem. Jak konkurs przebiegał 
w I Liceum Ogólnokształ-
cącym wchodzącym w skład 
PZS nr 1 w Rumi?  – Konkurs 
Pomorskie Drogi do Niepod-
ległej zachęcił uczniów do 
włączenia się w obchody roku 
jubileuszu 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści, a także, między innymi, 
uhonorował lokalnych boha-
terów działających na rzecz 
niepodległości. Uczniowie 

stworzyli sześć trzyosobowych 
zespołów, których działania 
koordynowali Mirosława Pa-
łubicka, Monika Młynarczy-
kowska, Barbara Niewiedziała 
i ja – mówi Grażyna Górak, 
nauczycielka I LO w Rumi. 
– Nasi uczniowie wybrali do 
przedstawienia postaci An-
toniego Abrahama, ks. Leona 
Heyke, ks. Kamila Kantaka, 
Franciszka Kręckiego, Ed-
munda Roszczynialskiego 
i Feliksa Nowowiejskiego. 

Projekt w rumskim liceum 
został już zrealizowany, do 30 
czerwca prace mają dotrzeć 
do organizatorów. Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone 
we wrześniu.

Uczniowie poznają Drogi do Niepodległej
W organizowanym przez Mieczysława Struka, marszałka województwa po-
morskiego, konkursie – Pomorskie Drogi do Niepodległej biorą udział szkoły 
z całego Pomorza. Wśród nich są cztery placówki z naszego powiatu.

OGŁOSZENIE               171/2018/DB

Irena Zaleszczyk z Bieszko-
wic dołączyła do zacnego 
grona Jubilatów Gminy Wej-
herowo. 27 czerwca w gro-
nie rodziny i przyjaciół ob-
chodziła swoje 90. urodzi-
ny. Z tej okazji szacowną Ju-
bilatkę odwiedził zastępca 
wójta - Maciej Milewski w to-
warzystwie radnego Stani-
sława Bieszka i sołtysa Mar-
ka Nadolskiego. Solenizant-
ka otrzymała kwiaty, prezent 
oraz list gratulacyjny.

GALERiA JUBiLATóW



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEdAM

dZiAłKĘ budowlaną Kębłowo Nowo-
wiejskie / pod lasem, 1100 m2, cena 
45.000 zł, tel. 602 306 210

SPRZEdAM działka budowlana, Częst-
kowo, 1000 m2, cena 38 zł za m2, tel. 
510 751 837

dOM w Kamieniu na działce 1300m, 
tel. 794 710 073

SPRZEdAM działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowa-
nym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 513-
005-898  

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

SPRZEdAM działki budowlane w Żu-
kowie pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , 
uzbrojone droga utwardzona kostka 
polbruk. Cena 150zł/m2, tel. 787 634 
165

WYNAJMĘ

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

KUPiĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEdAM

KUPiĘ

ZłOMOWANiE aut, kasacja, skup, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

TELEWiZOR mały Grundig oddam za 
darmo, tel. 727 284 663, dzwonić po 
godz. 20, tel. 792 496 225

SPRZEdAM komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura 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 plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

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

RÓŻNE

SPRZEdAM meblościankę, kol. mahoń, 
320x210, cena 350 zł, Wejherowo, tel. 
574 688 021

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

Niezwykłe przygody ptaszka nielota, który – by 
odnaleźć rodzinę – będzie musiał udać się 
w długą i pełną niebezpieczeństw podróż przez 
mroźną, arktyczną krainę.

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

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

SPRZEdAM 2 fotele kol. brązow + 
ława, rozm 110/56, cena 170 zł, tel. 58 
/ 778 17 35, Wejherowo

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

REGAł metalowy po wypieku z pieca, 
tel. 694 642 709 

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

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

SPRZEdAM rower, 3 przerzutki Shima-

no, bardzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 
486 424

SPRZEdAM mydła włoskie Nesti Dan-
te, 250 gram, różne zapachy, duży wy-
bór, tel. 660 731 138

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

ZłOTA rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

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

SPRZEdAM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4osobowy, tel. 607 291 564 A może...

ogłoszenie 
w rAmce?
Zadzwoń:
660 731 138

Piszesz? robisz zdjęcia? 
nagrywasz filmy?
redakcja@expressy.pl

29-06-2018
Odlotowy nielot 16:30
OCEAN`S 8 2d napisy 18:00
OCEAN`S 8 2d napisy 20:30
Kochając Pabla, nienawidząc 
Escobara 2d napisy 21:00

30-06-2018
Odlotowy nielot 16:00
OCEAN`S 8 2d napisy 18:00
Kochając Pabla, nienawidząc 
Escobara 2d napisy 19:00
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Ogólnopolskie Zawody Strong-
man Służb Mundurowych za-
wsze cieszą się dużym zaintere-
sowaniem widowni, która znów 
tłumnie przybyła jak rywalizują 
policjanci, funkcjonariusze służ-
by więziennej, straży granicznej 

oraz wojska. W eliminacjach za-
wodnicy podnosili na platformie 
radiowóz i wyciskali belkę, a w fi-
nałach przenosili 130 kg na dy-
stansie 40 metrów, wyciskali na 
barkę platformę, przeciągali ra-
diowóz w siadzie, wyciskali han-

tle nad głowę, a także mierzyli się 
z tzw. zegarem, czyli przenosze-
niem w kole czterech osób.

Poziom jak zwykle był wysoki, 
wszak dbali o niego tak uznani 
siłacze, jak Mateusz Ostaszewski. 
To właśnie policjant z Wejhe-

rowa był faworytem zawodów. 
Sprostał on oczekianiom, zwy-
ciężając w rumskich zawodach. 
Drugie miejsce zajął Rafał Ko-
bylarz (służba więzienna), a trze-
cie – Adam Antoskiewicz (straż 
graniczna).

Najsilniejsi mundurowi 
rywalizowali w Rumi
STrongmAn | W minioną niedzielę w zawodach na stadionie MOSiR wyłoniono największego siłacza 
wśród przedstawicieli służb mundurowych. 
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W Wałbrzychu odbył się ogólnopolski Turniej deich-
mann minimistrzostwa cup.

Była to XI edycja turnieju oraz historyczna dla UKS Jedyn-
ki Reda, ponieważ pierwszy raz w kategoriach U-11 oraz 
U-9 mieli swojego reprezentanta. Na finałowym turnie-
ju wystąpiły po 32 zespoły podzielone na 8 grup po 4 ze-
społy. Chłopcy w kategorii U-11 podczas zmagań w  gru-
pie zmierzyli się z Sanokiem, Szczecinem oraz Nowym Są-
czem kończąc grupę na 3 miejscu co oznaczało, że następ-
nego dnia  powalczą o miejsca 17-32. W niedzielę chłopcy 
nie dali szans swoim przeciwnikom  zwyciężając po dro-
dze z m.in z Wałbrzychem, Gdańskiem, Bydgoszczą  oraz 
Lublinem  i sięgnęli po Puchar Aqua Zdrój i finalnie zakoń-
czyli rozgrywki na 17 miejscu w Polsce.
Chłopcy w kategorii U-9 podczas zmagań w  grupie zmie-
rzyli się z Rzeszowem, Koszalinem oraz Warszawą kończąc 
grupę na 2. lokacie, co oznaczało walkę o miejsca 1-16. 
W spotkaniu 1/8 na drodze chłopców z Jedynki Reda sta-
nął zespół z Gdańska, po emocjonującym spotkaniu zwy-
cięzcę wyłoniły rzuty karne w których więcej zimnej krwi 
zachowali redzcy zawodnicy. W ćwierćfinale ograli pew-
nie drużynę z Leszna, a w półfinale czekała Pogoń Szcze-
cin. Po zaciętym spotkaniu młodzi zawodnicy ulegli lepiej 
dysponowanemu przeciwnikowi. Mecz o 3. miejsce odbył 
się pomiędzy chłopcami z Redy a reprezentantem Kato-
wic, który zachował więcej sił. Finalnie zespół UKS Jedynki 
Reda w kategorii U-9 zajmuję 4. miejsce w Polsce.

SUKCESY JEdYNKi
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W SKRóCiE

Grzegorz Lisewski 
odchodzi z Wikędu

Zwycięstwo Wikędu Luzino 
nad Stolemem okazało się 
ostatnim meczem ze-
społu pod wodzą trenera 
Lisewskiego. Szkolenio-
wiec postanowił zakoń-
czyć pracę z drużyną. Po 
spadku do V ligi Lisewski 
objął drużynę i po jednym 
sezonie powrócił do IV ligi, 
z którą w tym sezonie zajął 
9. miejsce. Jego następcą 
będzie Paweł Radecki, który 
dotychczas trenował grupy 
młodzieżowe i ma za sobą 
staże m.in. W FC Barcelonie.

Wyszecino prowadzi 
po końcu rundy
W minioną niedzielę 
rozegrany został zale-
gły mecz Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej, w której Zelewo 
pokonało Robakowo 8-1. 
Pozwoliło to zwycięzcom 
tego meczu wskoczyć na 
podium – Zelewo zajęło 
przecie miejsce. Liderem 
po rundzie wiosennej jest 
Wyszecino z kompletem 
zwycięstw. Drugie miejsce 
zajmuje Milwino.

Juniorzy z Luzina 
zagrali w Malborku

GOSRiT 2006 Luzino zna-
lazł się w gronie 15 drużyn, 
które stanęły do rywalizacji 
w Lotos Junior Cup, który 
jest podsumowaniem pro-
gramu „Piłkarska Przyszłość 
z Lotosem”. W eliminacjach 
GOSRiT pokonał Concordię 
Elbląg 1-0, AP LG dziewczy-
ny 3-0 i KP Starogard 1-0. 
Później padł remis z Jagu-
arem Gdańsk. Po wyjściu 
z grupa lepszy okazał się 
MOP Białystok. Ostatecznie 
GOSRiT zajął 6. miejsce.

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

Szósta edycja Streetball Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego była 
organizowana przez UKS Basket 
Ósemka Wejherowo, a konkret-
nie przez Kordiana Zabrockie-
go oraz Bartłomieja Woźniak. 
Pierwotna lokalizacja tego 
Streetballa MTK miała być na 
Placu Wejhera w Wejherowie, 
ale ze względu na niekorzystne 
prognozy pogody, turniej został 
przeniesiony na boisko pod da-
chem.
Udział wzięły w sumie 34 ze-
społy, co daje łączną liczbę ok. 
140 uczestników. Jest to wynik 
zbliżony do ubiegłorocznego 
rekordu frekwencji na czwartej 
edycji. - Jesteśmy bardzo zado-
woleni, że tylu zawodników i za-
wodniczek przyjechało pograć 
w koszykówkę do Wejherowa. 
Bardzo się cieszymy, że zawitały 
do nas zespoły z całego woje-
wództwa pomorskiego – mówi 
Bartłomiej Woźniak, organiza-
tor wydarzenia.
W najciekawszej kategorii, czy-
li w kategorii Open Mężczyzn 
wystartowało 10 zespołów. 
Zwyciężyli „Łyski” w składzie; 
Albert Szymański, Bartek Za-
rębski, Michał Lis i Piotr Lis. 
W najmłodszej kategorii, czyli 

Mini Basket Chłopców wygrał 
zespół „Świstaki”. Natomiast 
w rywalizacji dziewcząt wygrała 
drużyna „Blue Girls” w składzie 
: Adrianna Kownacka, Domini-
ka Ullmann, Magdalena Gajek 
oraz Pola Nilsson, Na co dzień 
zawodniczki Basketu Straszyn. 
W zawodach został rozegrany 
także konkurs rzutów za trzy 

punkty, w którym najlepsi byli 
Albert Szymański (wśród męż-
czyzn) i Adrianna Kownacka 
(wśród kobiet). Rozegrany zo-
stał także konkurs gry 1 x 1, 
w którym wygrał Marcel Babiń-
ski.
Oprócz konkursów odbyło się 
także losowanie voucherów na 
tatuaż, które zrefunduje Studio 

Tatuażu JaTuTaToo. Najlepsze 
ekipy otrzymały pamiątkowe 
puchary ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Wejhe-
rowie. Najlepsze trzy zespoły 
w każdej kategorii otrzyma-
ły również nagrody rzeczowe, 
a zwycięzcy w kategorii open 
mężczyzn dodatkowo wygrali 
czek w wysokości 1000 zł.

Sukces kolejne edycji 
Streetball MTK
KoSZYKÓWKA | Zadaszone lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie było areną 
turnieju koszykówki ulicznej.

Przed ostatnią kolejką wszystkie 
trzy drużyny z naszego powiatu 
były spokojne o swoje miejsce 
w lidze, jednak większych emocji 
przysporzyła lokalna potyczka 
między Wikędem Luzino a Sto-
lemem Gniewino. Mimo zdecy-
dowanie lepszej formy Stolem 
nie zdołał z Luzina wrócić z ani 
jednym punktem – zwycięstwo 
2-1 na koniec sezonu osiągnął 
Wikęd. Pozwoliło to podopiecz-
nym Grzegorza Lisewskiego 
(po raz ostatni poprowadził on 
zespół – piszemy o tym „w skró-
cie”) zająć 9. miejsce w IV lidze. 
Pomimo porażki 4. lokatę utrzy-
mał Stolem Gniewino.

Rewelacyjnej Raduni nie zatrzy-
mał Orkan Rumia, który prze-
grał w Stężycy 0-5. Porażka nie 
zmieniła pozycji w tabeli – pod-
opieczni Jacka Stawiasza zajęli 
bezpieczne, 14. miejsce w tabeli. 

Z IV ligi spadły Sokół Wyczechy, 
Cartusia Kartuzy i Start Miast-
ko, awansowały do niej z kolei 
GKS Kowale, Wda Lipusz oraz 
Jantar Ustka. Niepewny jeszcze 
jest los Startu Miastko, licencji 
nie otrzymał bowiem spadko-
wicz z III ligi – GKS Przodko-
wo. Ostateczna decyzja jeszcze 
nie zapadła, więc na ostateczny 
skład IV ligi należy poczekać.

Koniec
ligi
PIŁKA noŻnA | W miniony 
weekend zakończyły się 
rozgrywki IV ligi. W derbach 
powiatu lepszy od Stolema 
okazał się Wikęd.

Na sali WSS przeprowadzone 
zostały treningi z sekcji Kickbo-
xing for Ladies, a poprowadzi-
ła je Dorota Godzina, zawodo-
wa Mistrzyni Świata w kickbo-
xingu oraz multimedalistka Mi-
strzostw Polski, Świata i Europy. 
Pod jej okiem 20 kobiet odbyło 
dwie jednostki treningowe. 

Oprócz tego w wejherowskim 
klubie gościł prezes Polskiego 
Związku Kickboxingu, Piotr Sie-
goczyński, który również ma 
na swoim koncie Mistrzostwo 
Świata i jest jednym z prekur-
sorów kickboxingu w Polsce – 
Dziękujemy Dorocie za facho-
wość i profesjonalizm, a panu 
prezesowi za odwiedziny w na-
szym klubie – mówił po spotka-
niu trener Rafał Karcz.

MiSTRZYNi ŚWiATA dAłA LEKCJĘ
gośćmi Wejherowskiego stowarzyszenia sportowego byli 
dorota godzina oraz Piotr siegoczyński. 

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138
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Drużyna prowadzona przez To-
masza Albeckiego i Macieja Szy-
mańskiego do baraży awansowała 
pomimo zajęcia 2. miejsca – stało 
się tak na skutek obecności dru-
żyn Arki Gdynia w rozgrywkach 
okręgu Gdańskiego, a także w I Li-

dze Wojewódzkiej.
W barażach o awans grały 3 ze-

społy, awans wywalczą 2 z nich. 
Żółto-czarni rozegrali już jeden 
mecz i są pewni awansu. W środę 
młodzi gryfici wyjechali do Gowi-
dlina, gdzie zmierzyli się z miej-

scowym zespołem. Gryf zwyciężył 
2-0, a dzięki korzystnym rozstrzy-
gnięciom w pierwszym meczu 
(Sparta Gdańsk wygrała z FC Go-
widlino 2-0) jeszcze przed ostat-
nim meczem może być pewnym 
awansu.

Sezon 2018/2019 zespół rocznika 
2004 spędzi więc w rozgrywkach 
I Ligi Wojewódzkiej C1Tramp-
karz. W sobotę żółto-czarni za-
grają o pierwsze miejsce w grupie 
barażowej – w Wejherowie o 11:00 
zagrają ze Spartą Gdańsk.

Wywalczyli awans!
junIorZY | Rocznik 2004 osiągnął awans do I Ligi Wojewódzkiej. Pozostał im jeden mecz barażowy do rozegrania.

Wejherowski klub sprawdza dwóch młodych zawod-
ników – zasilą oni kadrę zespołu?

Gryf Wejherowo szuka piłkarzy, którzy będą mogli zasilić 
drużynę w przyszłym sezonie. Z klubu odeszli Paweł Wo-
jowski i Łukasz Nadolski, a w poprzednim tygodniu umo-
wy z klubem nie przedłużył Rafał Maciejewski. Póki co za tę 
trójkę zawodników nie przyszedł jeszcze nikt nowy. Kon-
trakty przedłużyli za to: Piotr Kołc, Krzysztof Wicki, Dawid 
Leleń, Grzegorz Gulczyński i Paweł Czychowski.
W związku z Pro Junior System, który nakłada na drugoli-
gowców obowiązek wystawienia co najmniej dwóch za-
wodników o statusie młodzieżowca w każdym meczu, Gryf 
będzie potrzebował piłkarzy urodzonych 1 stycznia 1998 
roku lub później. Na ten moment kadra żółto-czarnych ma 
u siebie niewielu takich piłkarzy. Spośród tych, którzy czę-
ściej występowali w poprzednim sezonie jest to tylko Mi-
kołaj Gabor. Test-mecz który odbył się w zeszłym tygodniu 
miał na celu sprawdzenie młodych zawodników, który mo-
gliby poradzić sobie na drugoligowych boiskach. Na te-
stach w wejherowskim klubie przebywają Paweł Ewertow-
ski i Miłosz Olejniczak. Ten pierwszy to urodzony w 1999 
roku pomocnik, który w poprzednich rozgrywkach repre-
zentował barwy Sokoła Ostróda. Wystąpił w czterech me-
czach. Miłosz Olejniczak to urodzony także w 1999 roku 
pomocnik występującego w IV lidze Motoru Lubawa. 

MłOdZi GRACZE NA TESTACh

kolejny zawodnik opuszcza szeregi 
gryfa Wejherowo.

24-letni gracz nie przedłużył umowy, 
która wygasa 30 czerwca. Oznacza to, 
że od lipca Rafał Maciejewski zosta-

nie zawodnikiem bez klubu. Pomoc-
nik spędził na Wzgórzu Wolności jeden 

pełny sezon, grał w rozgrywkach II ligi i Pu-
charu Polski. Wystąpił w 24 spotkaniach, zdobył 3 gole. Ma-
ciejewski znacznie więcej grał w pierwszej części sezonu. 
Po tym, jak do Gryfa przeszli Michał Ciarkowski i Paweł Wo-
jowski, jego notowania znacznie spadły – w 2018 roku za-
grał zaledwie 8 spotkań, z czego tylko trzykrotnie zaczyna-
jąc w pierwszym składzie.

Rafał Maciejewski odchodzi

Do początku nowego sezo-
nu pozostały cztery tygo-
dnie – rozgrywki II ligi wrócą 
w weekend 20-21 lipca. Gryf 
Wejherowo zagra na Wzgórzu 
Wolności z Górnikiem Łęczna, 
który poprzedni sezon spędził 
w I lidze. Kolejny mecz żółto-
czarni także zagrają u siebie 
– rywalem będzie ROW 1964 
Rybnik. Później zespół Gryfa 

czeka daleki wyjazd do Rzeszo-
wa, a następnie – mecz u siebie 
z Elaną Toruń. W 5. kolejce 
Gryf zagra na wyjeździe z Wi-
dzewem Łódź. Rundę jesienną 
sezonu 2018/2019 żółto-czarni 
zakończą w weekend 1-2 grud-
nia wyjazdowym meczem... 
z Elaną – jeszcze w 2018 roku 
zostanie rozegranych kilka spo-
tkań z rundy rewanżowej.

Górnik Łęczna na początek mecZe grYfA u SIebIe:

20-21 lipca •	 z Górnikiem Łęczna
28-29 lipca•	  z ROW 1964 Rybnik
11-12 sierpnia •	 z Elaną trouń
22 sierpnia•	  z Błękitnymi Stargard
1-2 września•	  z Siarką Tarnobrzeg
15-16 września•	  ze Skrą Częstochowa
29-30 września •	 z GKS-em Bełchatów
13-14 października•	  z Olimpią Elbląg
27-28 października•	  ze Zniczem Pruszków
24-25 listopada •	 z Resovią Reszów

II LIgA | Poznaliśmy terminarz przyszłego sezonu. Na inaugurację 
żółto-czarni zmierzą się ze spadkowiczem z I ligi.
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