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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: 
Podsumowujemy 
mundial biało-
czerwonych 

”@Władysław Krugliński:

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Protest 
policjantów 

KaczKi w ParKu
Nasza stała Czytelniczka Judyta 
podczas spaceru uchwyciła 
przechadzkę kaczek. Przypomi-
namy, że w wejherowskim parku 
miejskim można natknąć się nie 
tylko na kaczki, ale chociażby 
łabędzie oraz żurawie.  

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Przybyło 
policjantów

Ukradł rower 
i wpadł

Policji z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku, 
którzy w okresie letnim będą 
wspierać gniewińskich mun-
durowych w pełnieniu służby, 
działają już na terenie gmin 
Gniewino i Choczewo.

Pięć lat więzienia grozi 26-
latkowi. Mężczyzna ukradł 
rower z terenu prywatnej 
posesji na terenie Wejherowa. 
Jednoślad został odzyskany 
i przekazany przez wejherow-
skich policjantów właścicielowi. 

Kino pod chmurką
Wejherowscy kinomani 
doczekali się – wróciły 
plenerowe seanse. Przez 
niemal dwa miesiące 
można oglądać m.in. „La 
la land”, „Paddingtona” 
i „Przełęcz ocalonych”.  
Pokazy odbywają się 
w czwartki.

Potrącenie 
na torach

Pociąg potrącił 16-latka, który 
prawdopodobnie szedł wzdłuż 
torów. Do wypadku doszło w 
poniedziałek na trasie między 
Gościcinem a Luzinem. Szcze-
gółowe okoliczności zdarzenia 
wyjaśnia policja.

Ruszyło 
„Lato z piłką”

Na boisku „Jamajka” w Wej-
herowie codziennie odby-
wają się rozgrywki w piłkę 
nożną dla dzieci. Bezpłatne 
zajęcia dla wszystkich chęt-
nych prowadzą Arkadiusz 
Szlas i Damian Marmułowski.

Zderzenie 
na skrzyżowaniu

Na skrzyżowaniu ul. Dąbrow-
skiego i Starowiejskiej w Rumi 
doszło do zderzenia trzech 
pojazdów. W wyniku wypadku 
poszkodowana została jedna 
osoba. Szczegółowe okoliczno-
ści zdarzenia wyjaśnia policja. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Za oknem upał 
i słońce – letnie 

wakacje trwają. To 
doskonały czas na ak-

tywny relaks i wypoczynek. 
Ale nie tylko, w powiecie wejherowskim 
przecież codziennie coś istotnego się dzie-
je. Chcesz wiedzieć, co? Zaglądaj codzien-
nie na nasz portal GWE24.pl!
A o czym pisaliśmy w ciągu ostatnich kilku 
dni? Informacją, która poruszyła wielu 
naszych Czytelników, była bezmyślność 
jednego z kierowców, który poszedł do 
pracy, pozostawiając w upale, w zamknię-
tym samochodzie, swojego psa. Mało tego 
– nie widział w tym nic złego! Jak zakoń-
czyła się ta sprawa i czy kierowca został 
ukarany – dowiesz się tego, odwiedzając 
nasz portal. 
Ponadto opisaliśmy akcję służb ratunko-
wych, które pomogły starszemu mężczyź-

nie, który zasłabł w swoim mieszkaniu i nie 
mógł podnieść się z podłogi. 
Kibiców z pewnością zainteresowała 
informacja o tym, że zarząd klubu Gryf 
Wejherowo poszukuje trenerów, a także 
o rozpoczęciu sparingów przez piłkarzy. 
Na bieżąco zamieszczamy też informacje 
o imprezach, zawodach, festynach i innych 
wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. 
Chcesz wiedzieć więcej? Nic trudnego! 
Zachęcamy wszystkich do regularnego 
zaglądania na nasz portal oraz polubienia 
naszego profilu na facebooku. Codziennie 
najnowsze informacje z powiatu wejherow-
skiego, zapowiedzi najważniejszych wyda-
rzeń, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami 
i wiele, wiele innych.

A zATEM – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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WASZE ZDJĘCIA

Podwyżek, przywrócenia 
poprzedniego systemu emery-
talnego i wprowadzenia pełnej 
odpłatności za zwolnienia choro-
bowe – m.in. tego domagają się 
funkcjonariusze policji. Ogólno-
polski protest policjantów roz-
pocznie się w najbliższy wtorek. 
Ma on potrwać aż do momentu 
zaakceptowania przez MSWiA 
postulatów mundurowych. 

PAPiER 
czeRPany

W sporcie, a zwłaszcza w piłce 
nożnej, wszystkiego można 
się spodziewać i nie ma co 
opluwać trenera oraz piłkarzy, 
gdyż oni na pewno chcieli 
wygrywać. Tak samo, jak my 
chcieliśmy, żeby wygrywali. 
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będzie można w tym roku obejrzeć 

w Wejherowie w „Kinie Pod Gwiaz-

dami”. Projekcje – w każdy czwar-

tek lipca i sierpnia o godz. 21.30.

8 filmów

REKLAMA                                                          269/2017/DB

To wydarzenie jest najważniejszą im-
prezą plenerową na Kaszubach – wiel-
kim świętem muzyki, promocją kultu-
ry całego regionu, a przede wszystkim 
spotkaniem Kaszubów z całego świata. 
Światowy Zjazd Kaszubów odbywa się 
w tym roku po raz 20. Poprzednia edy-
cja wydarzenia odbyła się w Rumi, a 
wcześniejsza – w Redzie.

W tym roku miejscem zjazdu jest 
Luzino, rozwijająca się miejscowość, 
w której pielęgnowane są tradycje ka-
szubskie. Wydarzenie rozpocznie przy-
jazd pociągu Transcassubia, a oprócz 
tego w programie święta są także m.in. 
odsłonięcie tablicy poświęconej Gerar-
dowi Labudzie, Kaszubski Idol, a także 
występy zespołów pieśni i tańca, a tak-
że występy Weroniki Korthals i Eweliny 
Pobłockiej. Zabawa pod sceną ma po-
trwać do późnych godzin wieczornych.

Na terenie wydarzenia nie zabraknie 
rozmaitych stoisk z rękodziełami arty-
stów ludowych, książkami o tematyce 
regionalnej jak i przysmakami kaszub-
skiej kuchni. Wśród ponad 100 wy-
stawców na pewno każdy znajdzie coś 
dla siebie. Będzie również możliwość 
zjedzenia przepysznej grochówki, któ-
rej organizatorzy przygotują ok. 3000 
porcji. Dla sportowych fanów również 
przygotowano kilka atrakcji, m.in. Tur-
niej Baśki Kaszubskiej oraz I Mistrzo-
stwa Świata Kaszubów 6-piłkarskich. 

Ponadto podczas wydarzenia pla-
nowane jest wystąpienie prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy. Światowy Zjazd Kaszubów 
otrzymał „Patronat Narodowy Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy w Stulecie Odzyskania 
Niepodległości”. 

Jubileuszowy Światowy
Zjazd Kaszubów
LUZINO | Odbywający się po raz 20. zjazd Kaszubów swoją obecnością zaszczyci prezydent RP, Andrzej Duda.

10:00 •	 – Przyjazd pociągu Transcassubia
11:00•	  – Msza Św. W kościele św. Wawrzyńca
13:30•	  – odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej profesorowi  
Gerardowi Labudzie (przy ul. Mickiewicza 22)
13:45•	  – oficjalne otwarcie XX Zjazdu Kaszubów, wspólne śpiewanie  
Hymnu Polski i Hymnu Kaszubskiego, wspólne odśpiewanie trzech  
pieśni kaszubskich, występ zespołu Luzińskie Dzwoneczki
14:15 •	 – Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
14:45•	  – Kaszubski Idol
15:30•	  – Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”
16:00•	  – Weronika Korthals
17:00•	  – kapela Ciupaga
18:00•	  – zespół Focus
19:05•	  – Ewelina Pobłocka z zespołem
20:05 •	 – zespół Black Biceps 
21:05•	  – kapela Zgrywańce

Program wydarzenia:
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Place zabaw wybudowane zo-
staną jako element uzupełniający 
budowę węzła komunikacyjnego 
Śmiechowo (Zryw).

- To nie tylko place zabaw, ale 
miejsca, które stworzą przestrzeń 
aktywności sportowej sprzyja-
jącej także integracji społecznej 
– mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Uprawia-
nie sportu jest świetną formą spę-
dzania czasu wolnego. Podkreślić 
trzeba otwartość i ogólnodostęp-
ność takich miejsc, z których ko-
rzystać będą wszyscy mieszkańcy 
bez względu na wiek i płeć.

Place zabaw przy ul. Iwasz-
kiewicza i Dzięcielskiego będą 
wyposażone w urządzenia wie-
lofunkcyjne czyli zjeżdżalnie, 
huśtawki, drabinki i piaskowni-
ce. Oprócz zestawów zabawowo-
sprawnościowych  na każdym 
z placów zaplanowano siłownię 
terenową i miejsca do wypo-
czynku osób ćwiczących oraz 
urządzenia do gier edukacyjnych 
m.in. do gry w szachy oraz kółko 
i krzyżyk. Place będą ogrodzone,  
zagospodarowane zielenią oraz 
wyposażone w elementy małej 
architektury.

- Budowę placu zabaw przy 
osiedlu Dzięcielskiego zaplano-

waliśmy już na etapie budowy 
Węzła Śmiechowa (Zryw), a teraz 
przystępujemy do realizacji obie-
canej inwestycji – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. – Podobna inwesty-
cja rozpocznie się przy ul. Iwasz-
kiewicza. Będą to ogólnodostęp-
ne obiekty  służące wszystkim 
mieszkańcom. Plenerowe strefy 
aktywności skierowane będą do 
różnych grup wiekowych.

Na obie te inwestycje Wejhero-
wo zdobyło dofinansowanie - po 
50 tys. zł na każdy - z Minister-
stwa Sportu i Turystyki w ramach 
programu Otwarte Strefy Aktyw-
ności (OSA). /raf/

Powstają kolejne 
place zabaw
WEJHEROWO | W mieście powstaną dwa kolejne nowoczesne 
place zabaw: przy ul. Iwaszkiewicza i przy osiedlu Dzięcielskiego. 
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Trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
w gminie Wejherowo.  Zakończyła się przebudowa stacji uzdatnia-
nia wody w Kąpinie. Gmina buduje też dalsze odcinki kanalizacji 
sanitarnej w Kąpinie. Do jesieni powstanie sieć obejmująca około 
4,5 km przewodów w ulicach: Stefana Batorego, Kazimierza Wiel-
kiego, Piastowska, Jagiellońska, Wiejska (rejon plebani), Władysława 
Łokietka, Bolesława Chrobrego.  Trwa kompleksowa modernizacja 
stacji uzdatniania wody ,,Brzozowa’’ w Gościcinie, mająca zapewnić 
wysoką jakość wody pitnej dla mieszkańców Bolszewa, Gościcina, 
Orla i części Góry, realizowana i finansowana przez PEWIK Gdynia. 
Kończy się też budowa budynku i przyłącza dla agregatu prądo-
twórczego na ujęciu wody w Sopieszynie. Podobną inwestycję 
zaprojektowano i zaplanowano do realizacji w przyszłym roku na 
ujęciu w Łężycach. W przygotowaniu są już kolejne działania. Roz-
strzygnięto przetarg na budowę sieci wodociągowej magistralnej 
wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w rejonie 
ulic Słonecznej i Wspólnej. W fazie przetargu jest kontynuacja 
budowy kanalizacji sanitarnej w Łężycach. Ponadto PEWIK Gdynia 
zaangażowała się finansowo w rozbudowę sieci wodociągowej 
w ul. Szerokiej w Kniewie. Gmina Wejherowo podpisała umowę 
z wykonawcą na ostatni etap kanalizacji sanitarnej w Kąpinie, 
w zakresie ulic Klonowej, Maciejkowej, Wichrowe Wzgórza, Pogod-
nej części ulic Lipowej, Napierały.  Łączna wartość wymienionych 
inwestycji przekracza 18 milionów złotych. /raf/

Nowe iNwestycje 
wodNo – kaNalizacyjNe
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Absolutorium oznacza 
zatwierdzenie wykonania 
budżetu za poprzedni rok. 
W przypadku Rumi o jego 
udzieleniu decyduje rada 
miejska. Przygotowane przez 
burmistrza sprawozdanie zo-
stało pozytywnie zaopinio-
wane przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową, której skład 
orzekający stwierdził, że daje 
ono pełen obraz zrealizowa-
nych dochodów i wydatków 
budżetu miasta, a wydatki 
bieżące nie przekroczyły wy-
sokości wykonanych docho-
dów bieżących, co zgodne 
jest z wymogami wynikają-
cymi z ustawy o finansach 
publicznych. Regionalna 
Izba Obrachunkowa pozy-
tywnie zaopiniowała również 
wniosek Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie burmistrzowi 
absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu miasta za 
2017 rok.

Przyznanie absolutorium 
stanowi nie tylko ocenę 
działań związanych z pra-
cą urzędu i wydatkowaniem 
przez burmistrza gminnych 
pieniędzy, ale jest również 
swoistym wyrazem zaufania 
miejskiej rady.

W głosowaniu nad abso-
lutorium uczestniczyło 17 
radnych, z czego 14 poparło 
wniosek, 1 wstrzymał się od 
głosu, natomiast 2 przedsta-
wicieli lokalnego klubu Pra-
wa i Sprawiedliwości zagło-
sowało przeciw.

Udzielili absolutorium 
burmistrzowi Rumi
RUMIA | Podczas sesji Rady Miejskiej Rumi, która odbyła się 28 czerwca, większość radnych zdecydowała o przyznaniu 
burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, a dwie zagłosowały przeciw. 
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MAłGORzATA łObOz, 
przewodnicząca klubu Platformy Obywatelskiej 
w Rumi oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi:

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest dla nas bardzo istot-
na, a także patrząc na to, czy burmistrz Michał Pasieczny realizując budżet, kierował się 
zasadą oszczędności, celowości, rzetelności i legalności w wydatkach, ma on nasze pełne 
poparcie. Podczas roku 2017 zostało zrealizowanych wiele inwestycji drogowych i moderni-
zacji chodników, między innymi można tu wymienić rondo im. rotmistrza Witolda Pileckiego 
czy ul. Bądkowskiego. To spowodowało, że przejazd ulicami miasta, także tymi bocznymi, 

jest zdecydowanie lepszy. W tym budżecie zrealizowano też wiele obiektów rekreacyjnych i sportowych, przede 
wszystkim jest to ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Zagórskiej Strugi, tzw. zielona wyspa i bieżnia lekkoatletyczna przy 
ulicy Stoczniowców. Sukcesem jest też otwarcie całodobowej apteki, realizacja budżetu obywatelskiego oraz ro-
snące wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, a także dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełno-
sprawnych. Warto wspomnieć, że ten budżet został przyjęty bez sprzeciwu, a uchwały były podejmowane niemal 
jednogłośnie, co świadczy o tym, że wszelkie działania były akceptowane przez całą radę miejską. Michał Pasieczny 
to jeden z nielicznych burmistrzów w Polsce, który cieszy się takim poparciem rady miejskiej. 

MARIA bOChNIAK, 
radna niezależna oraz przewodnicząca 
Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej:

Tego, że burmistrz uzyska absolutorium byłam w stu procentach pewna, ponieważ to, co się 
zadziało przez ostatnie cztery lata w naszej gminie jest naprawdę pozytywnym precedensem. 
Nie chcę wracać do tego, co się działo podczas poprzednich kadencji. Mam jednak nadzie-
ję, że mieszkańcy zauważają zmiany w naszym mieście. Są to nie tylko ogromne inwestycje, 
przeprowadzane dzięki środkom zewnętrznym, ale i wiele innych przedsięwzięć. Nie byłoby to 
jednak możliwe, gdyby nie wspaniała praca urzędników, często traktujących swoją pracę jak 

pasję. Taką drużynę właśnie stworzył burmistrz Michał Pasieczny, a efekty widać gołym okiem. 
Współpraca układa się bardzo dobrze także pomiędzy radą a burmistrzem. Jestem radną po raz trzeci, więc mam pewien 
pogląd na te sprawę. Trzeba podkreślić, że przez te cztery lata nie było u nas polityki w żadnym kontekście, a wszystkie 
decyzje są podejmowane z myślą o mieszkańcach. Wiem, że brzmi to jak truizm, ale tak właśnie się dzieje. Widać to rów-
nież, gdy się spojrzy na kalendarz imprez kulturalnych i sportowych. Podsumowując, mam nadzieję, że obecny burmistrz 
będzie pełnił tę funkcję przez kolejną kadencję, ponieważ te działania wymagają kontynuacji. 

hANNA CEGIELSKA, 
radna klubu Gospodarności, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Praca Pana Burmistrza i całej Rady jest zauważalna nie tylko przez naszych mieszkańców. 
Zachodzące zmiany i dynamiczny rozwój Rumi widzą również mieszkańcy sąsiednich miast 
i gmin. Rumia stała się atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu wolnego. To przede 
wszystkim dzięki bardzo bogatej i różnorodnej ofercie wydarzeń sportowo-kulturalnych. 
Po wielu rozmowach z mieszkańcami i osobami, które nas odwiedzają zagłosowałam za 
udzieleniem absolutorium.

Nagrodę Specjalną uhono-
rowano także miasto Wejhe-
rowo, jako Gminę 10-lecia. 
Wyróżnienia zostały wręczo-
ne podczas jubileuszowej gali 
„Polska Przedsiębiorczość” 
w Warszawie.

Organizatorem Ogólnopol-
skiego Programu Promocji 
Regionów Samorządowa Mar-
ka Roku są Ogólnopolska Fe-
deracja Przedsiębiorców i Pra-
codawców - Przedsiębiorcy.pl 
oraz Mazowieckie Zrzeszenie 
Handlu, Przemysłu i Usług.

Wśród dziewięciorga sa-
morządowców wyróżnionych 
z okazji 10-lecia Orłów Pol-
skiego Samorządu, prezydent 
Krzysztof Hildebrandt jest 
jedynym wyróżnionym prezy-
dentem miasta.

Jak mówią organizatorzy 
plebiscytu, 10 lat Orłów Pol-
skiego Samorządu to dobry 
moment na podsumowanie.

- Był to dla nas (organizato-
rów) okres niezwykle dyna-
miczny, bowiem od samego 
początku naszym założeniem 
było stworzyć najlepszy pro-

jekt promujący polskie samo-
rządy – informuje Ogólnopol-
ska Federacja Przedsiębiorców 
i Pracodawców – Przedsię-
biorcy.pl. - Projekt, dzięki 
któremu gminy, miasta i re-
giony będą mogły pokazywać 
jak osiągnąć sukces, będący 
zarazem inspiracją i wzorem 
dla innych, a także motywacją 
do dalszego rozwoju. 

- Cieszy mnie to wyróżnie-
nie i docenienie Wejherowa 
na forum ogólnopolskim – 
mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Mia-
sto się zmienia, żyje się w nim 
coraz lepiej i bardziej komfor-
towo. Realizujemy wizję roz-
woju Wejherowa, jako miasta 
przyjaznego i atrakcyjnego 
dla mieszkańców – stąd sze-
reg inwestycji. Staramy się 
także, aby oferta dla wejhe-
rowian wychodziła naprzeciw 
osobom poszukującym inte-
resujących wydarzeń kultu-
ralnych, ceniących sobie sport 
i rekreację czy poszukujących 
inicjatyw prospołecznych. 

/raf/

Przyznano nagrodę 
dla prezydenta i miasta
WEJHEROWO | Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa ode-
brał Nagrodę Specjalną – Najlepszy Prezydent 10-lecia w ogólno-
polskim plebiscycie Orły Polskiego Samorządu. 
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Podczas ostatniej sesji radni Wejherowa podjęli szereg 
uchwał, m.in. dotyczących zmian w budżecie, dotacji na 
zabytki i na wymianę źródeł ogrzewania. 
Na wniosek prezydenta radni dokonali zmiany budżetu na 
2018 rok (m.in. zwiększenie środków na remonty chodników, 
budowę placów zabaw - program „Otwarte strefy aktywności”, 
na które miasto zdobyło dofinansowanie z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki) oraz zadecydowali o udzieleniu dotacji w wyso-
kości 100 tys. zł na  sfinansowanie prac konserwatorskich przy 
zabytku - kościele p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie.
Ważną uchwałą było przyjęcie regulaminu określającego 
zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł 
ciepła w budynkach na terenie Wejherowa ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach 
konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) i środków 
miasta Wejherowa. Łączna pula środków to nawet  390 tys. 
zł. Do konkursu zgłosiło się 52 właścicieli budynków, głownie 
jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać do 35 proc. dofinan-
sowania. W efekcie może zostać zlikwidowanych 96 starych 
pieców pod warunkiem pozytywnej decyzji WFOŚ. To kolejne 
tegoroczne działania władz miasta na rzecz poprawy czysto-
ści powietrza w Wejherowie. W ich wyniku planuje się w tym 
roku łącznie likwidację 190 pieców. /raf/

dotacje Na zabytki
i ogrzewaNie
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Za udzieleniem włodarzo-
wi Wejherowa absolutorium 
w trakcie piątkowej sesji za-
głosowało dziesięciu radnych 
(klub Wolę Wejherowo oraz 
radni Czesław Kukowski 
i Bartłomiej Czyżewski), czte-
rech było przeciw (klub Dla 
Wejherowian), a siedmiu raj-
ców wstrzymało się od głosu. 
Do podjęcia uchwały absolu-
toryjnej niezbędna była poło-
wa ustawowego składu Rady. 

WYbORY CORAz bLIżEJ

- Patrząc z punktu widze-
nia przepisów prawa, to jest 
to sytuacja, w której Rada nie 
zajęła stanowiska w sprawie 
udzielenia absolutorium - wy-

jaśnia Krzysztof Hildebrandt. 
- Jeżeli chodzi o stan bardziej 
emocjonalny, to wyraźnie 
czuć zbliżające się wybory 
i myślę, że każdy szuka tu ta-
kich rozwiązań, żeby mieć jak 
najlepszą pozycję przy wybo-
rach. Trwa okres przedwybor-
czy, który rządzi się swoimi 
prawami. Musimy się po pro-
stu z tym pogodzić. 

Brak absolutorium może 
wydawać się zaskakujący, bo 
wcześniej Regionalna Izba 
Obrachunkowa pozytywnie 
zaopiniowała wniosek Komi-
sji Rewizyjnej w tej sprawie. 
Dodatkowo radni zdecydowa-
ną większością głosów przy-
jęli uchwałę o zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu za rok 2017.

SpORO WĄTpLIWOŚCI 

- Absolutorium to głównie 
ocena funkcjonalności reali-
zowanych zadań i inwesty-
cji – przekonują członkowie 
Klubu Radnych Dla Wejhe-
rowian. - Budzą one niestety 
wiele wątpliwości w zakresie 
gospodarności, przejrzystości 
i celowości. Część kosztow-
nych zadań naszym zdaniem 
jest niepriorytetowa, a nawet 
zbędna. Koronnym przykła-
dem jest niepotrzebne za-
daszenie za 1,8 mln zł przy 
Muzeum. Karygodnym było 
zaniechanie realizacji projek-

tu unijnego dotyczącego roz-
woju ruchu rowerowego pod 
nazwą System Roweru Metro-
politalnego – wyliczają dalej. 

Na decyzję radnych Prawa 
i Sprawiedliwości wpływ mia-
ła przede wszystkim utrata 
zaufania do włodarza miasta, 
wynikająca z jego insynuacji 
związanych z „nasłaniem” 
przez Marcina Drewę Cen-
tralnego Biura Antykorup-
cyjnego do Urzędu Miejskie-
go. - W ten sposób prezydent 
Hildebrandt nadwyrężył za-
ufanie i zaburzył pozytywny 
odbiór i ocenę jego „formy” 
sprawowania władzy – za-
pewniają przedstawiciele PiS. 
- W związku z powyższym, 
w poczuciu ogromnej odpo-

wiedzialności, Prawo i Spra-
wiedliwość w Radzie Miasta 
wstrzymało się od udzielenia 
absolutorium prezydentowi 
Wejherowa.

CO dALEJ?

Od głosu ws. ustawy ab-
solutoryjnej wstrzymali się 
również radni Platformy 
Obywatelskiej – Samorząd-
ność. Dlaczego podjęli taką 
decyzję? - W 2017 roku miały 
miejsce niepokojące elementy 
w wydatkach miasta oraz za-
sadach sprawowania władzy, 
które budziły nasz niepokój 
i z którymi się nie zgadzamy. 
Były to między innymi rezy-
gnacja z funkcjonowania klas 
sportowych, zbyt wolny postęp 
w realizacji zadań związanych 
z programem rewitalizacji Wej-
herowa oraz niezgodny z pier-
wotnymi informacjami kształt 
projektu, a także koszty inwe-
stycji związanej z zagospodaro-
waniem terenu wokół Biblioteki 
prof. Gerarda Labudy – wliczają 
rajcy Klubu Radnych PO – Sa-
morządność. 

Jak działa absolutorium? To 
rodzaj corocznej oceny działal-
ności włodarza miasta, zwią-
zanej przede wszystkim z wy-
konaniem budżetu. Musi być 
przyjęte bezwzględną większo-
ścią liczoną według ustawowego 
składu rady – w Wejherowie to 
11 głosów. Decyzja wejherow-
skich radnych nie rodzi za 
sobą żadnych konsekwencji. 
To w pewnym sensie pokaza-
nie prezydentowi „żółtej kart-
ki”, wyrażającej dezaprobatę 
dla jego polityki.

Zaskakujący wynik głosowania
WEJHEROWO | Radni nie udzieli prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Według Krzysz-
tofa Hildebrandta to efekt zbliżających się wyborów samorządowych. 
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WEJHEROWO | Czworonóg był 
uwięziony w szczelnie zamkniętym 
samochodzie. Zainteresowała się 
nim wejherowska straż miejska.
Niedawno mieliśmy przypadek 
pozostawienia dziecka w rozgrza-
nym aucie, a znów, gdy powróciły 
wyższe temperatury, mieliśmy 
przypadek braku wyobraźni. Tym 
razem mógł ucierpieć pies. Dyżurny 
straży miejskiej otrzymał zgłoszenie 
o psie, którego właściciel pozostawił 
w samochodzie na parkingu przy ul. 
Reformatów. W akcję zaangażowani 
zostali także policjanci z Szemuda, 
którzy dotarli do mieszkania właści-
ciela samochodu. Rodzina skontak-
towała się z kierowcą i ten pojawił 
się na miejscu. To „uratowało” go od 
decyzji strażników miejskich o wybi-
ciu szyby pojeździe.
– Właściciel psa całą akcją był 
zdziwiony i specjalnie się sprawą 
nie przejmował – podaje Straż 
Miejska w Wejherowie. – Mówił, że 
psa zostawił idąc do pracy i co kilka 
godzin przychodzi do niego i że 
pies ma w aucie jedzenie i wodę. 
Problem w tym, że słoik z wodą 
był zamknięty, a temperatura na 
zewnątrz wynosiła 25 stopni, nato-
miast powietrze w zamkniętej kabi-
nie samochodu potrafi rozgrzać się 
nawet do 60 stopni. 
Ustalono, że pojazd został zaparko-
wany ok 6:30. Właściciel auta został 
ukarany mandatem w wysokości 
500 zł. /KG/

zostawił psa 
w rozgrzaNym aucie

REKLAMA                                                                     141/2018/RL

W wygłoszonej laudacji wójt 
Henryk Skwarło przedstawił syl-
wetkę ks. proboszcza, jego dzie-
ła i podejmowane inicjatywy na 
rzecz parafii, miejscowości Orle 
i całej gminy. Wójt wymienił 
liczne przykłady zaangażowania 
księdza Henryka Hildebrandta 
na rzecz mieszkańców gminy. 
Zwrócił uwagę na troskę jaką 
ksiądz proboszcz otacza potrze-
bujących. Przypomniał o zało-
żonym w parafii, w 2005 roku, 
Zespole Parafialnym Caritas, 
który stał się organizacją niosącą 
pomoc kilkudziesięciu biednym 
i potrzebującym rodzinom. Wójt 
wspomniał także o prowadzonej 
przez całe wakacje, już od 14 lat, 

akcji cotygodniowych rajdów ro-
werowych dla dzieci i młodzieży, 
w których uczestniczy kilkadzie-
siąt osób. Wójt przypomniał także 
o założonym Katolickim Klubie 
Sportowym Orle, a także o or-
ganizowanych różnego rodzaju 
koncertach, spotkaniach charyta-
tywnych, turniejach. /uGw/

Gryf Kaszubski 
dla proboszcza
GM. WEJHEROWO | Najwyższe wyróżnienie gminne – Statuet-
ka Gryfa Kaszubskiego - przyznano proboszczowi parafii w Orlu ks. 
Henrykowi Hildebrandtowi. 
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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

REKLAMA                                                               2/2018/AP

      WóJt Gminy WEJHEROWO
     INFORMUJE

że oraz na stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Wejherowo oraz internetowej 
Gminy Wejherowo, a także na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1 i sołeckiej,  
zostały wywieszone wykazy dotyczące:

nieruchomości i ich części, przeznaczonych do •	
oddania w dzierżawę w miejscowościach Ką-
pino (nr 360/10), Bolszewo (nr 311/3), Gościci-
no (nr 1158, 1156, 1157) i Zbychowo (nr 90/2 
i 91/1). 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży •	
w trybie bezprzetargowym  w miejscowości Łę-
życe nr ewid. 6/3.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach obję-
tych wykazem można uzyskać w Referacie Gospo-
darki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 738- 
67-51 i 58 677-97-07.

Zakończyło się głosowanie w tego-
rocznym Wejherowskim Budżecie Oby-
watelskim. Podczas uroczystej gali w Fil-
harmonii Kaszubskiej ogłoszono listę 
projektów, które będą realizowane. 

Wyniki głosowania jednoznacznie 
wskazują na to, że dla mieszkańców 
Wejherowa bardzo istotna jest możli-
wość spędzania wolnego czasu (szcze-
gólnie aktywnego) oraz infrastruktura, 
która to umożliwia. 

Do realizacji zakwalifikowało się łącz-
nie 10 projektów (pięć inwestycyjnych 
i tyle samo nieinwestycyjnych). Spośród 
tzw. „twardych” (inwestycyjnych) naj-
więcej głosów (1502) zdobyła propozy-
cja budowy II etapu boiska „Jedenastka”, 
na drugim miejscu (z 1384 głosami) zna-
lazł się projekt budowy wiaty rowerowej 
wraz z częściowym zagospodarowaniem 
terenu Szkoły Podstawowej nr 9 przy os. 
1000-lecia, zaś trzecie miejsce (888 gło-
sów) zajęła propozycja budowy boiska 

sportowego na Osiedlu Sucharskiego. 
Realizacji doczekają się też: rozbudowa 

terenu rekreacyjnego przy wiacie pikni-
kowej na Osiedlu Fenikowskiego etap 
III - remont boiska do piłki nożnej (593 
głosy) i szkoła na kołach - budowa wiaty 
rowerowej wraz z częściowym zagospo-
darowaniem terenu o miasteczko ruchu 
drogowego przy Szkole Podstawowej nr 
8 w Wejherowie (478 głosów). 

Projekty „miękkie: (nieinwestycyjne, 
które wygrały tegoroczną edycję Wej-
herowskiego Budżetu Obywatelskiego: 
„Umiem pływać” - nauka pływania dla 
dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat 
mieszkających w Wejherowie (1415 gło-
sów), sterylizacje kotek i suk właściciel-
skich (621 głosów), festyn dla małych 
i dużych na sportowo (546 głosy), Dzie-
cięca Wejherowska Liga Piłki Nożnej 
WLPN Kids 2019 (533 głosy) i I pomoc 
dla każdego (473 głosy). 

rafał Korbut

Dziesięć projektów
WEJHEROWO | Boiska, wiaty rowerowe, nowe tereny rekreacyjne, nauka pływania dla dzieci, festyn, rozgrywki spor-
towe, a także sterylizacja zwierząt i nauka pierwszej pomocy – te projekty zdobyły największe poparcie mieszkańców. 

KRzYSzTOf 
hILdEbRANdT, 
prezydent 
Wejherowa:

- Dzięki Budżetowi Obywatel-
skiemu życie w Wejherowie 
staje się coraz ciekawsze, 
ale w taki sposób, jak tego 
chcą mieszkańcy. Patrząc na 

tegoroczną edycję, to głosów 
oddanych łącznie było 11 tys. 539, w tym 223 głosów 
nieważnych. Co ciekawe, mniej więcej połowa z nich 
była oddana w postaci ankiet papierowych, a połowa 
drogą elektroniczną. Na cały BO przeznaczyliśmy kwotę 
ok. 1 mln zł. Zastanawiam się, czy w przyszłości nie 
zwiększyć kwoty z przeznaczeniem na projekty nieinwe-
stycyjne, gdyż dałoby to większą możliwość tym, którzy 
chcą aktywizować społeczeństwo. Aktywność powinna 
polegać bowiem nie tylko na tym, co zbudujemy, ale też 
na tym, co zrobimy. Dziękuję wszystkim, którzy złożyli 
projekty – zarówno te, które zmieściły się w puli, jak i te, 
które tym razem się nie zakwalifikowały. Zachęcam do 
udziału w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego. 

IzAbELA SIKORA,
autorka zwycięskiego 
projektu inwestycyjnego:

- Jako jedyna szkoła w Wejhe-
rowie nie mieliśmy do tej pory 
boiska z prawdziwego zdarze-
nia. A mi, jako nauczycielce 
wychowania fizycznego, 
zależy na tym, aby prowa-

dzić zajęcia w jak najlepszych warunkach, a przede 
wszystkim żeby zapewnić uczniom bezpieczeństwo. 
W pierwszym etapie zgłoszone było duże boisko do 
gry w piłkę ręczną wraz z ogrodzeniem. Ponieważ jest 
jeszcze do dyspozycji teren do zagospodarowania, 
do Budżetu Obywatelskiego zgłosiłam propozycję 
budowy II etapu, czyli boiska wielofunkcyjnego. Samo 
zgłoszenie projektu to oczywiście nie wystarczy, dla-
tego w różny sposób zachęcaliśmy mieszkańców do 
oddawania głosów na nasz pomysł. W akcję zbierania 
głosów włączyli się zarówno nauczyciele, uczniowie, 
jak i rodzice. To, że projekt będzie realizowany, to dla 
nas ogromna radość i duża satysfakcja.

O nadaniu nazw rondom zdecy-
dowali podczas ostatniej sesji wej-
herowscy radni. Podjęte uchwały 
dotyczą czterech rond: 

- rondo położone przy ul. Ofiar 
Piaśnicy, na zbiegu ulic Granicznej 
i Joachima Lelewela otrzymało na-
zwę „11 Listopada 1939 roku”,

- rondo położone na zbiegu ulic 
Batalionu Morskiego oraz łączni-
ka z ulicą Zachodnią otrzymało 
nazwę „11 Pułku Łączności Mary-
narki Wojennej”,

- rondo położone na nowym 
węźle komunikacyjnym ZRYW, 
u zbiegu ulic Jana Patoka i Jaśmi-
nowej, otrzymało nazwę „Pierw-
szych Osadników Dzielnicy Śmie-
chowo Północ 1934 r.”

- Rondo położone przy ul. Ofiar 
Piaśnicy, na zbiegu ulicy Jana 
Karnowskiego otrzymuje nazwę 
„Błogosławionej Siostry Alicji Ko-
towskiej”.

Kilka dni temu oficjalnie oddano 
do użytku dwa ronda na ul. Ofiar 
Piaśnicy. Jedno z nich będzie no-
siło nazwę 11 listopada 1939 roku. 
Rondo, o którym mowa, zbudo-

wano na drodze prowadzącej do 
Lasu Piaśnickiego (u zbiegu ulic 
Lelewela i Granicznej). 

- Według pisma księdza prałata 
Daniela Nowaka oraz złożonej 
przeze mnie interpelacji ma ono 
nosić imię 11 listopada 1939 roku 
– wyjaśnia Marcin Drewa, radny 
Wejherowa, wiceprzewodniczący 
rady miasta. - Warto zauważyć, 
że jest to droga prowadząca na 
Piaśnice, niedaleko kościoła pw. 
Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotow-
skiej, ronda „Żołnierzy Wyklętych” 
i „Bramy Piaśnickiej”. Nadanie 
imienia rondu to kolejna inicjaty-
wa upamiętniająca Martyrologię 
Piaśnicy. Dzień 11 listopada jest 
Narodowym Świętem Niepodle-
głości. W tym dniu zamordowano 
w Piaśnicy największą ilość osób 
(szacuje się, że ponad 900), w tym 
Bł. Alicję Kotowską – przełożoną 
Sióstr Zmartwychwstania Pań-
skiego w Wejherowie. W tym roku 
obchodzimy okrągłą rocznicę tych 
wydarzeń, jest to doskonała oka-
zja, aby rondo otrzymało wyżej 
wymienioną nazwę. /raf/

ronda już z nazwami
WEJHEROWO | Cztery  wybudowane w ostatnim czasie ronda 
w Wejherowie otrzymały nowe nazwy. 

OGŁOSZENIE              175/2018/DB
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Obecnie trwa demontaż sta-
łych elementów wyposażenia 
części budynku przeznaczonej 
do rozbiórki. Sama rozbiórka 
ma rozpocząć się w przyszłym 
tygodniu. Równocześnie na ze-
wnątrz przygotowywany jest te-
ren do rozpoczęcia prac z uży-
ciem ciężkiego sprzętu.

- Naszym priorytetem jest to, 
aby cała rozbudowa nie zajęła 
więcej czasu, niż zaplanowano 
– mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. – Mamy na to 
rok, więc w tym czasie część 
budynku szkoły będzie wyłą-

czona z eksploatacji. Oznacza 
to, że niektóre spośród klas 0-3 
przywitają nowy rok szkolny 
w salach udostępnionych przez 
Szkołę Podstawową nr 4. Dzieci 
będą miały zapewnioną pełną 
opiekę, w tym również zajęcia 
świetlicowe.

Nowy obiekt będzie gotowy 
przed początkiem roku szkol-
nego 2019/2020.  Całkowita 
powierzchnia użytkowa nowej 
części liczyć ma 2079,9 m2, co 
przekłada się na czternaście no-
wych sal lekcyjnych z niezbęd-
nym zapleczem. W planach są 

Ruszyła rozbudowa
REdA | Na placu budowy w Szkole Podstawowej nr 2 pojawili się budowlańcy. W poniedziałek ruszyła rozbudowa obiektu.  

także nowe szatnie, sanitariaty, 
pracownie przedmiotowe i duża, 
wyposażona biblioteka. Inwe-

stycja będzie kosztować ponad 
6 mln zł, w całości pokrytych 
z budżetu miasta.

Nowy obiekt będzie gotowy 
przed początkiem roku szkol-
nego 2019/2020.  Całkowita 
powierzchnia użytkowa nowej 
części liczyć ma 2079,9 m2.

 

RUmiA | Zobacz, na jakich motocyklach jeździli 
dziadkowie! Wybierz się na wystawę polskich oldti-
merów w Porcie Rumia. 

Pora odświeżyć stare wspomnienia! Miłośnicy polskich 
motocykli będą mogli podziwiać wyjątkowe egzempla-
rze oldtimerów.  Stare motocykle budzą emocje nie tylko 
w koneserach motoryzacji, a każdy kto przejechał choć kilka 
kilometrów na dwukołowym oldtimerze, wie o czym mowa. 
Dzięki wystawie pt. „Ożywić wspomnienia”, która odbędzie się 
od 7 do 29 lipca w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan, 
miłośnicy zabytkowej motoryzacji będą mogli przenieść się 
choć na chwilę do lat młodości swoich dziadków i rodziców 
lub przypomnieć sobie własne podróże. Wśród eksponatów 
pojawią się prawdziwe legendy polskich dróg, m.in. sokół 125 
z 1949 roku, SHL M04 z 1953 roku, WFM z 1958 roku, junak 
M10 z 1961, a także znane modele z lat 60. takie jak: komar 

MR 232, osa M52, WSK M06, 
SHL M11. Każdy motocykl na 
wystawie posiada tabliczkę 
z opisem i krótką historią 
danego modelu. W ostatni 
weekend wystawy, tj. 28 i 29 
lipca na małych gości Portu 
Rumia czeka moc atrakcji 
nawiązujących do prezento-
wanych oldtimerów. Maluchy 
będą mogły przejechać się 
zabytkowymi metalowymi 

samochodzikami, pomalować farbkami zabytkowy moto-
cykl, a także udekorować odlewy gipsowe m.in. w kształcie 
motocykli, które będzie można zabrać na pamiątkę do 
domu. Wystawa motocykli pt. „Ożywić wspomnienia” będzie 
dostępna od 7 do 29 lipca w Porcie Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Animacje 
dla dzieci odbędą się 28 i 29 lipca w godz. od 13:00 do 18:00. 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. /raf/

urok zabytkowych 
motocykli
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Tysiące osób przybyło na 
stadion Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi, 
by wspólnie z zespołem Pec-
tus i Ewą Farną odśpiewać ich 
największe przeboje. Wstęp na 
wydarzenie w ramach „Lipca 
w Rumi” był bezpłatny.

NIE TYLKO KONCERTY

Koncerty to nie jedyne atrak-
cje niedzielnego wieczoru (1 
lipca). Zanim gwiazdy zago-
ściły na scenie, ich fani mogli 
odwiedzić dwa stoiska i wziąć 

udział w konkursach opar-
tych o media społecznościowe. 
Pierwszy z nich został przy-
gotowany przez pracowników 
Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi i polegał na publikacji 
zdjęcia wyrażającego radość ze 
wspólnej zabawy. Natomiast 
w drugim punkcie, obsługiwa-
nym przez pracowników urzę-
du miasta, wystarczyło polubić 
profil „Miasto Rumia” i wyko-
nać selfie na tle ścianki promu-
jącej „Lipiec w Rumi”. W tym 
przypadku nagrodami były 
związane z cyklem koszulki.

W tym samym czasie miłośni-
cy różnorodnych smaków mogli 
korzystać z bogatej oferty przy-
gotowanej przez restauracje na 
kółkach, czyli tzw. food trucki. 
Menu było na tyle bogate, że 
z pewnością każdy znalazł coś 
dla siebie – od popcornu i waty 
cukrowej, przez amerykańskie 
hot dogi i burgery, aż po tra-
dycyjne przysmaki w postaci 
wędzonych serów, chleba ze 
smalcem i bigosu.

Zwieńczeniem wydarzenia 
były jednak występy muzyczne, 
które przyciągnęły kilka tysię-

cy osób. Artystów zapowiadała 
Agnieszka Skawińska, dyrektor 
MDK-u. Jako pierwsi na scenie 
wystąpili bracia Szczepaniko-
wie z zespołu Pectus, którzy 
wprowadzili iście rodzinną at-
mosferę. Przez ponad godzinę 
można było usłyszeć nie tylko 
największe przeboje grupy, ale 
także zagraniczne piosenki oraz 
utwory pochodzące z repertu-
aru Maryli Rodowicz i Kayah. 
Nie zabrakło też ostrzejszych 
brzmień. Muzycy byli kilku-
krotnie wywoływani przez pu-
bliczność do ponownego wy-

stępu, a ostatecznie pożegnano 
ich gromkimi brawami. Osoby, 
które dotarły niemal pod samą 
scenę, mogły liczyć na autogra-
fy i wspólne zdjęcia z członka-
mi formacji.

GWIAzdA WIECzORU

Chwilę później scenę przeję-
ła Ewa Farna, która rozpoczę-
ła od hitu pod tytułem „Znak” 
i z każdą minutą coraz mocniej 
angażowała publiczność do 
wspólnego śpiewu. Wśród osób 
znających teksty jej piosenek 
były nie tylko dzieci i młodzież, 
z którymi często kojarzona jest 
wokalistka, ale także osoby do-
rosłe, a nawet seniorzy. Farna 

wzbogaciła swój koncertowy 
repertuar m.in. o zapożyczony 
przebój „Dmuchawce, latawce, 
wiatr”, a jej występ zakończył się 
bisami i oklaskami. Najbardziej 
wytrwali fani polsko-czeskiej 
wokalistki otrzymali jej autogra-
fy i szansę na wykonanie wspól-
nej pamiątkowej fotografii.

Przypominamy, że to dopiero 
początek tegorocznej akcji „Li-
piec w Rumi”, której inicjatorem 
jest burmistrz Michał Pasiecz-
ny. W najbliższą sobotę (7 lip-
ca) odbędzie się trening z Ewą 
Chodakowską, która przybędzie 
ze swoją ekipą do Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi w ramach trasy „Be Ac-
tive Tour”. 

Ruszył „Lipiec w Rumi” – Pectus 
i Ewa Farna oczarowali tłumy

RUMIA | Pełen wydarzeń miesiąc rozpoczął się muzycznie, rodzinnie, ale i z pazurem. Wszystko za sprawą 
gwiazd, które wprowadziły na scenę wyjątkowy klimat i dosłownie oczarowały publiczność. 

Fo
t. 

UM
 R

um
ia

Fo
t. 

UM
 R

um
ia

Fo
t. 

UM
 R

um
ia

Fo
t. 

UM
 R

um
ia



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 6 lipca 2018 9

REKLAMA                                                            19/2018/DB REKLAMA                                                                   197/2017/RLREKLAMA              148/2018/DB

Nasza placówka pęka w szwach 
– alarmują na Facebooku pra-
cownicy Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Dąbrówce. 
- Jeszcze na dobre nie rozpoczął 
się okres wakacyjny, a my mamy 
już pod swoimi skrzydłami 
sześćdziesiąt kocich istnień i bli-
sko trzysta bezdomnych psów.

SYTUACJA 
JEST TRUdNA

Wakacje w całym kraju to czas, 
kiedy w schroniskach przybywa 
zwierząt. Powód jest ten sam od 
lat - ich właściciele, gdy wyjeż-
dżają na urlop, porzucają zwie-
rzęta. Podwejherowskie schro-
nisko w sezonie wakacyjnym 
przyjmuje tygodniowo około 
dwudziestu psów.

- Jeżeli nadal w takim tempie 
przybywać będzie zwierząt, to 
już niedługo nie tylko zabraknie 
nam miejsca, ale i pieniędzy na 
wykarmienie coraz większej licz-
by czworonogów – mówi Anna 
Szczepaniak z OTOZ „Animals” 
w Dąbrówce. - Sytuacja jest bar-
dzo trudna, bo w tym roku skala 
porzuceń jest większa niż zazwy-
czaj (...). Stajemy na głowie, aby 
wszystkim czworonogom zapew-
nić odpowiednie warunki.

zAAdOpTUJ 
CzWORONOGA!

Pracownicy placówki zaprasza-
ją wszystkich, którzy rozważają 

powiększenie rodziny o wier-
nego czworonoga. Wystarczą 
przede wszystkim szczere chęci i 
dowód osobisty. Dodatkowo na-
leży mieć przy sobie smycz i ob-
rożę. W przypadku adopcji kota 
niezbędny jest transporter. Sam 
proces adopcji pomogą przejść 
pracownicy schroniska. 

- Doradzimy i pomożemy wy-

brać przyjaciela na całe życie 
– zapewnia Anna Szczepaniak. 
- Przybywając do schroniska, 
nie trzeba od razu podejmować 
decyzji, można przyjeżdżać do 
nas wielokrotnie i bliżej poznać 
wybranego czworonoga. Ważne, 
aby adopcja psa bądź kota była 
przemyślana, bo to duża odpo-
wiedzialność. 

Na nowe domy w dąbrówce 
czekają zwierzęta w różnym 
wieku i o każdej wielkości. 
Małe kociaki, dorosłe psy, 
mniejsze kundle, czy też 
większe rasowce. Jest ich 
całe mnóstwo. Chcesz 
otrzymać więcej informacji 
na temat adopcji? 
zAdzWOń: 607-540-557

Porzucają zwierzęta 
i jadą na wakacje
dąbRóWkA | Blisko trzysta psów i sześćdziesiąt kotów – tyle zwierząt przebywa obecnie w jedynym na 
terenie powiatu wejherowskiego schronisku. Sytuacja jest wręcz dramatyczna, bo czworonogów w wakacje 
przybywa w lawinowym tempie. 

REdA | Koncerty, seanse 
filmowe i zajęcia rekre-
acyjne – to wyłącznie część 
z atrakcji, które latem 
czekają na mieszkańców 
i przyjezdnych w redzkim 
parku. 

Miejski Park Rodzinny przy-
ciąga sporą część miesz-
kańców i turystów. Dużą 
popularnością cieszy się 
zwłaszcza w sezonie letnim. 
Czas miłośnikom wypoczyn-
ku na świeżym powietrzu 
uatrakcyjnia cykl imprez, 
wśród których każdy powi-
nien znaleźć coś dla siebie. 

KOnCERty i ZAJęCiA

- Wystartowaliśmy w pierw-
szą niedzielę wakacji, tj. 24 
czerwca – informuje Paulina 
Piotrowska, kierownik ds. 
kultury MDK w Redzie. - 
Wówczas zorganizowane 
zostały pierwsze plenerowe 
zajęcia tai chi i odbył się 
pierwszy z cyklu letnich kon-
certów pn. „Kameralna Reda”. 
Na scenie w redzkim parku 
zaprezentowało się żeńskie 
Trio Smyczkowe.
W redzkim parku organizo-

wane są nie tylko koncerty 
i zajęcia tai chi, ale i warsz-
taty. Dodatkowo na tydzień 
przed wakacjami wystarto-
wała kolejna edycja Kina pod 
Gwiazdami.

PlEnEROWE sEAnsE

- Wyjątkowe produkcje 
można oglądać raz na dwa 
tygodnie - zapewnia Paulina 
Piotrowska. - W ramach 
najbliższego pokazu, czyli 14 
lipca, wyświetlony zostanie 
obraz „Wilk z Wall Street”, 
a dwa tygodnie później 
zaprezentujemy francuską 
komedię wszech czasów, tj. 
film „Nietykalni”. 
Udział we wszystkich wyda-
rzeniach organizowanych 
na terenie Miejskiego Parku 
Rodzinnego jest bezpłatny. 
Organizatorzy zaznaczają, że 
niesprzyjające warunki at-
mosferyczne mogą wpłynąć 
na przeniesienie seansów, 
koncertów i warsztatów do 
Fabryki Kultury. Ze szcze-
gółowym harmonogramem 
wydarzeń można zapoznać 
się na stronie Miejskiego 
Domu Kultury w Redzie. 
 WA

moc atrakcji 
przez całe lato
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OGŁOsZEniE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art. 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) 
oraz art. 21 ust.2  pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 50 usta-
wy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

w dniach od 16.07.2018r. do 06.08.2018r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w go-
dzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Infor-
macje o w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium 
rozwiązaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 24.07.2018r. o godzinie 15:00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
27.08.2018r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

naprzeciwko Francji stanie drużyna 
z pewnością mocniejsza w obronie niż 
jej poprzedni rywale – Urugwaj. Francja 
sforsuje jej defensywę, czy może będzie-
my świadkami niespodzianki?

- W tej fazie rozgrywek może się wszystko 
wydarzyć. Zarówno Francja, jak i Urugwaj 
pokazały, że są w dobrej dyspozycji i nie 
ma w tym przypadku, a o tym, kto wygra 
zadecyduje dyspozycja dnia oraz forma 
liderów: Cavaniego, Suareza, Mbappé 
i Griezmanna.

Urugwaj może zostać czarnym koniem 
mistrzostw? Eliminując Portugalię, ten 
zespół pokazał, że stać go na wiele.

- Patrząc na te mistrzostwa, niczego nie 
można wykluczyć. Teraz jednak decydo-
wać będzie przygotowanie i wartościowi 
zmiennicy w zespołach. Pozostaje pyta-
nie, co będzie z Urugwajem, jak kontuzja 
wykluczy Cavaniego lub Suareza, bo to 
niewątpliwie siła napędu drużyny.

na papierze Belgia-Brazylia hit ćwierćfi-
nałów. Wierzy Pan, że w tym meczu będą 
„fajerwerki”, czy obie drużyny zagrają 
typowo pod wynik i będą starały się 
wyczekać rywala, za wszelką cenę nie 
tracąc goli?

- Tutaj już nie ma kalkulacji, kto przegry-
wa odpada. Myślę że to będzie naprawdę 
dobry mecz, ponieważ oba zespoły pro-
wadzą otwartą grę.

neymar zdaje się rozkręcać. mecz z Bel-
gią będzie tym spotkaniem, w którym 
wyjdzie zdecydowanie na pierwszy plan?

- Takie gwiazdy jak Neymar zawsze mają 
trudniej, bo oczekuje się od nich więcej 
i zawsze są na pierwszym planie. Sam je-
stem ciekawy jak zagra przeciwko Belgi, 
bo potencjał ma ogromny.

Rosja-Chorwacja to pojedynek dwóch 
najbliższych nam geograficznie i kulturo-
wo państw. Któremu bardziej będzie Pan 

kibicował i dlaczego?
- Jestem za Chorwacją, ponieważ fajnie 
grają i nie odpuszczają do końca. Mimo 
gwiazd w zespole pokazują charakter 
i determinację.

Rosja miała niezbyt silną grupę i sporo 
szczęścia w meczu z Hiszpanią, czy po 
prostu gra dobrze i stać ich na medal?

- W piłce jest tak, że nieważne jakie są 
statystyki liczy się to co w „sieci” i to po-
kazuje Rosja. W grupie rzeczywiście nie 
miała trudno, ale z Hiszpanią zagrała 
konsekwentnie z tyłu i to przyniosło taki 
efekt, że dotrwali do karnych i zwyciężyli.

Od lat Anglia na wielkich imprezach spra-
wia zawód. tak będzie i tym razem, czy 
może korzystna drabinka może pomóc 
Anglikom, którzy zmierzą się ze szwecją, 
dojść daleko?

- Anglia to dla mnie solidny zespół, cho-
ciaż ostatnio zawodził na wielkich impre-
zach. Po zwycięstwie z Kolumbią i stronie 
turniejowej drabinki, w której się znalazła, 
ma szanse zajść wysoko.

Harry Kane to zawodnik, którego stać 
na poprowadzenie swojej drużyny po 
medale?

- Zdecydowanie tak, to jest prawdziwy li-
der, jakiego Anglia nie miała od lat.

Kto jest Pana faworytem w mistrzo-
stwach Świata, a która z drużyn, które 
odpadły sprawiły największy zawód?

- Moim faworytem jest Brazylia. Jest to ze-
spół, który rozkręca się z meczu na mecz 
i pokazuje wielką klasę oraz wszystko, co 
najlepsze w piłce. Jeżeli chodzi o najwięk-
szy zawód, to sprawiła go Reprezentacja 
Polski. Wierzyłem w nich bardzo. Uwa-
żam, że stać nas było na wiele,wiele wię-
cej ale gdzieś został popełniony błąd. Za-
wsze byłem i jestem optymistą i wierzę, 
że dożyje dnia, w którym reprezentacja 
Polski będzie Mistrzem Świata.

Moim faworytem 
jest Brazylia
WY WIAd | Jaki przebieg ćwierćfinałów Mistrzostw Świata przewiduje 
Rafał Szlas? Z byłym prezesem Gryfa Wejherowo, radnym i kandydatem na 
prezydenta rozmawia Krzysztof Grajkowski.

Organizatorem imprezy był Po-
wiatowy Zespół Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych w Wejhe-
rowie we współpracy ze Szkołą 
Podstawową w Bolszewie. Sponso-
rem nagród było Starostwo Powia-
towe w Wejherowie i Urząd Gminy 
Wejherowo. Występy zespołów 
oceniało jury w składzie: zawodo-
wy tancerz Sebastian Białobrzeski, 
tancerz i choreograf Adam Łukow-
ski i pedagog taneczny Piotr Biało-
brzeski.

Do konkursu zgłosiły się 44 
zespoły z Malborka, Lęborka, 
Gdańska, Gdyni, Nowego Dworu 

Wejherowskiego, Gościcina, Rumi 
i Wejherowa. Dzieci i młodzież 
zaprezentowały się w dwóch kate-
goriach tanecznych. I tak, w kate-
gorii inscenizacji tanecznej wśród 
przedszkoli i klas zerowych zwy-
ciężył zespół Różyczki Mini z Dora 
Dance w Gościcinie, klas I-III ze-
spół Różyczki z Dora Dance w Go-
ścicinie, klas IV-VI zespół Śnieżki 
z Milo Dance w Gdyni oraz wśród 
klas VII, gimnazjalnych i średnich 
zespół Baccara Junior z Wejherow-
skiego Centrum Kultury.

Natomiast w kategorii innych 
form tańca, wśród przedszkoli 

i klas zerowych wygrał zespół Che-
erleaders Gdynia Junior z Cheer-
leaders Gdynia Junior, klas I-III 
zespół Spinki 2 MOSiR Rumia 
ze Stowarzyszenia Tańca Spin 
w Rumi, klas IV-VI zespół Spin-
ki 1 MOSiR Rumia oraz klas VII, 
gimnazjalnych i średnich zespół 
Bursztynki z Malborskiego Cen-
trum Kultury i Edukacji.

Łącznie rozdano 39 nagród. Mi-
łym akcentem turnieju była wspól-
na zabawa z Joanną Kwiatkowską, 
która przygotowała dla uczestni-
ków układ aerobiku z elementami 
boksu i kickboxingu. (DD)

tanecznym krokiem po nagrodę
bOLSZEWO | W hali widowiskowo-sportowej w Bolszewie odbył się XV Turniej Formacji Tanecznych. 
Do zawodów przystąpiło ponad 40 zespołów tanecznych z całego województwa pomorskiego.

Fo
t. 

DD

Sprawdź inne nasze tytuły na:
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Zmagania seniorów połączono 
z XIX Mistrzostwami Wojewódz-
twa Pomorskiego Weteranów 
w piłce nożnej 6-osobowej w ka-
tegorii M 40+. 

Święto Sportu w gm. Linia roz-
poczęto od zmagań piłkarskich 
– XIX Mistrzostwa Wojewódz-
twa Pomorskiego w Piłce Nożnej 
Sześcioosobowej Weteranów. Do 
mistrzostw zgłosiło się 8 drużyn, 
które podzielono na dwie gru-
py. W pierwszej rywalizowały: 
Gmina Wejherowo, AP Marco 
Gol Gdańsk, Oldboje Starogard 

Gdański oraz Gmina Puck, zaś 
w grupie B:  Słupsk, Port Gdański, 
Sychowianka Sychowo oraz Luzi-
no. W finale Port Gdański poko-
nał AP Marco Gol 1:0. Wszystkie 
zespoły otrzymały pamiątkowe 
medale i puchary. Wyróżniono 
także najlepszego zawodnika, 
którym został Adam Śledziński 
oraz najstarszego zawodnika – 
Jerzy Wasilczuk (lat 67) – obaj  
z Portu Gdańskiego oraz króla 
strzelców, którym został zdobyw-
ca 5 bramek Kamil Czapiewski ze 
Starogardu Gdańskiego.

Zmagania seniorów w roz-
poczęły się od uroczystego za-
palenia znicza olimpijskiego. 
W dyscyplinach sportowych 
rywalizowano w 4 kategoriach 
wiekowych, natomiast w rekre-
acji w dwóch kategoriach wie-
kowych. W sumie w zawo-
dach rywalizowało ponad 120 
uczestników z powiatów: puc-
kiego, słupskiego, lęborskiego, 
wejherowskiego, sztumskiego, 
kartuskiego i gdańskiego.

Dla wszystkich uczestników 
organizatorzy przygotowali cie-

pły posiłek turystyczny oraz pa-
miątkowe medale za udział. Po-
nadto specjalnie dal seniorów 
wystąpiły Gminna Orkiestra 
Dęta z Lini oraz Zespół Pieśni 
i Tańca Kaszebsko Rodzezna. 
Na zakończenie był czas na 
wspólną zabawę pod chmurką 
przy zespole muzycznym „Kró-
lowie Życia”.

Podczas imprezy ogłoszono 
wyniki XVIII Plebiscytu na 10 
Najpopularniejszych Sportow-
ców i Trenerów Województwa 
Pomorskiego. /raf/

Seniorzy na sportowo

fOTOgAlERiA

LINIA | Po raz pierwszy w Linii zorganizowano Wojewódzką Senioradę Rekreacyjno-Sportową. 

WYNIkI pLEbIScYtU:
SpORtOWcY:
I miejsce:  damian Sławek – GKS Cartusia Kartuzy
II miejsce: Maria Szramiak – Akademia Małego Lekkoatlety, Słupsk
III miejsce: Szymon kreft – LKS Ziemi Puckiej, Puck
 
tRENERZY:
I miejsce: Jarosław Ścigała – ULKS Talex Borysław Borzytuchom 
II miejsce: dariusz Malecki – GKS Cartusia Kartuzy 
III miejsce: Mirosław Witek -  AML Słupsk
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

SpRzEdAM działkę ogrodniczą, domek, 
szklarnia, tel. 538 443 446

SpRzEdAM działkę budowlaną, Częstkowo, 
1000 m2, cena 38 zł za m2, tel. 510 751 837

SpRzEdAM działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, 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

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynajęciem gara-
żu 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

SKUTER 49 cm, czterosuw, sprawny tech., 
1000 zł, tel. 506 671 268

KUpIĘ

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

32-LATEK szuka kobiety do 47 lat celem sta-
łego związku, nr tel. 690 526 075

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

RÓŻNE

bECzKI plast 200 l, na działkę do wody, czy-
ste lub pod rynny, tel. 511 841 826

RURY szare, 10, dl. 2,5m, grub. 6Mm, tel. 511 
841 826

SpRzEdAM piłę do drewna samorobną z 
kółkami, 2.2kw, 380v, 580 zł, Gościcino, tel. 
695 230 080

SpRzEdAM rower, 3 przerzutki, Shimano, 
bardzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 486 424

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

SIANOKISzONKA, 120 x 120, dobra, 70, Sze-
mud, tel. 510 751 837

SpRzEdAM meblościankę, kol mahoń, 320 
x 210, cena 350 zł, Wejherowo, tel. 574 688 
021

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

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

SpRzEdAM 2 fotele, kol. brązowy + 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 

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 ogrodzie, 
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

Minęły trzy lata, od kiedy luksusowy park 
rozrywki Jurassic World został zdewastowa-
ny przez dinozaury i zamknięty. Isla Nublar 
jest dziś opuszczona przez ludzi, a dinozaury, 
które przetrwały, próbują poradzić sobie 
w dżungli same. Kiedy uśpiony dotąd wulkan 
budzi się do życia, Owen (Chris Pratt) i Claire 
(Bryce Dallas Howard) za wszelką cenę chcą 
uratować pozostałe przy życiu stwory.

Owen próbuje odnaleźć Blue, zaginionego 
raptora, którego wychował, dla Claire ocale-
nie dinozaurów staje się najważniejszą misją. 
Kiedy przybywają na wyspę, wulkan zaczyna 
już wyrzucać z siebie deszcz lawy; Claire 
i Owen odkrywają spisek mający przywrócić 
Ziemię do stanu, którego nie widzieliśmy od 
czasów prehistorycznych.

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

ogłoszenie 
w ramce?
Zadzwoń:
660 731 138

REKLAMA                  49/2018/DB

REKLAMA               107/2018/DB

a może...

510 894 627

REKLAMA                                   U/2016/RL

06-07-2018
Uprowadzona księżniczka 
2d dubbing  16:00
Jurassic World: Upadłe 
królestwo 2d napisy 17:00
Jurassic World: Upadłe 
królestwo 2d dubbing 18:00
41 dni nadziei 2d napisy 20:00
Kochając pabla, nienawidząc 
Escobara 2d napisy 20:45

07-07-2018
Uprowadzona księżniczka 
2d dubbing  11:30
Jurassic World: Upadłe 
królestwo 2d dubbing 16:30
Jurassic World: Upadłe 
królestwo 2d napisy 17:30
41 dni nadziei 2d napisy 19:30
dziedzictwo. hereditary 
2d napisy  20:00
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W SKRÓCIE

Mini Mundial 
dla niemców

We wtorek na boisku w Kę-
błowie w ramach ostatniego 
spotkania przed wakacjami 
z drużyną GOSRiT 2009 zo-
stał rozegrany turniej Mini 
Mistrzostw Świata. Chłopcy 
grali parami między sobą 
w dwóch grupach po cztery 
drużyny. Każdy uczestnik 
„mundialu” losował drużynę 
grającą na trwających 
MŚ i dzięki temu losował 
również współtowarzysza 
gry. W finale wygrali Niemcy 
pokonując Chorwację 2:0, 
zaś III miejsce dla Rosji po 
wygranej nad Polską 1:0. 

zbliża się Marcin 
gortat camp
Już 13. lipca odbędzie 
się (już po raz czwarty 
w Rumi) turniej koszykar-
ski organizowany przez 
polską gwiazdę NBA. Na 
hali MOSiR dziesiątki mło-
dych koszykarzy przej-
dzie szkolenie pod okiem 
Marcina Gortata i innych 
gwiazd NBA, a najlepszych 
zawodników czeka wyjazd 
do USA.

wyłonią Mistrza 
Świata Kaszubów

W najbliższą sobotę w Luzi-
nie odbędą się Mistrzostwa 
Świata Kaszubów w piłce 
nożnej 6-osobowej. Na 
głownym stadionie GO-
SRiT-u będą rywalizować 
dorośli zawodnicy, wystąpią 
także kobiece zespoły. 
Impreza organizowana jest 
przez Pomorskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe, 
GOSRiT Luzino, Zrzeszenie 
Kaszubsko – Pomorskie 
i Kaszubskie Towarzystwo 
Sportowo – Kulturalne. 

kAtEGORIA OpEN: 

MężcZYźNI:
Garski Dawid (Bytów – Świat pły-1. 
tek u Kryspina)
Kujawski Grzegorz (Puck)2. 
Wardziński Paweł (Braniewo- Rim 3. 
tim team runers)

 
kObIEtY:

Tuwalska Małgorzata (Gdańsk – 1. 
Lks zantyr Sztum)
Tuwalska Elżbieta (Gdańsk - Lks 2. 
zantyr Sztum) 
Wegner Beata (Lębork – MT8)3. 

 
kAtEGORIA 0-29 LAt 

MężcZYźNI:
Potracki Mateusz (Rumia – Par-1. 
krun Rumia) 
Kowalski Piotr (Wejherowo – Lidl 2. 
run team)
Szopa Cezary (Gdynia)3. 

 
kObIEtY:

Klopotek Claudia (Gdynia)1. 
Roraf Magdalena (Celbowo – Team 2. 
Kreft)
Nowak Monika (Gdynia)3. 

 
kAtEGORIA 30-39 LAt 

MężcZYźNI:
Bogusz Tomasz (Gdynia)1. 
Oseńko Adam (Wejherowo – Maja 2. 
team)
Karpiński Łukasz (Kraków)3. 

 
kObIEtY :

Sobczyk Barbara (Wrocław – Kb 1. 
Sobótka) 
Wojnarowska Weronika (Gdynia)2. 
Rychert Anna (Gowino – Athle-3. 
tic Apollo)

 
kAtEGORIA 40-49 LAt 

MężcZYźNI:
Mazur Andrzej (Bojano – km psp 1. 
Gdynia/zantyr Sztum)
Matusiak Bartłomiej (Reda – Je-2. 
dynka Reda)
Konieczki Dariusz (Wejherowo – 3. 
Pomorski team biegowy)

 
kObIEtY:

Owczarek Katarzyna (Kosakowo)1. 
Żabiełowicz Anna (Reda – Mamy – 2. 
biegamy/motywatornia team)
Domżalska Wioletta (Rumia – Par-3. 
krun Rumia)

 
kAtEGORIA 50 I WIęcEJ 

MężcZYźNI:
Kościelski Mariusz (Gdynia - Com1. 
-dkm) 
2. Ornal Mirek (Wejherowo – Mo-
tywatornia team)
3. Kozłów Wojciech (Gdańsk – Lks 2. 
zantyr Sztum)

Rywalizowali 
o Puchar 
Marszałka
bIEGI | W niedzielę o godzinie 12.00 na terenie 
lasów Puszczy Darżlubskiej w Redzie odbyła się V 
Edycja Biegu Redzkiego o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Długość trasy jaką mieli do 
pokonania uczestnicy to 10 
km. Organizatorami biegu byli 
RUNEDA i MOSiR REDA. Do 
zawodów zgłosiło się blisko 
200 biegaczy z różnych miast 
województwa pomorskiego, 
a także warmińsko-mazur-
skiego, dolnośląskiego i ma-
łopolskiego. Zawodnicy star-
towali w pięciu kategoriach. 
Na mecie wszyscy uczestnicy 

udekorowani zostali pamiąt-
kowymi medalami przygoto-
wanymi właśnie na tę okazję, 
natomiast najlepsza trójka za-
wodników każdej z kategorii 
oraz wylosowani szczęśliwcy 
obdarowani zostali dodatko-
wymi nagrodami. Do samej 
ceremonii doszło na obiekcie 
MOSiR-u. Fundatorami na-
gród było Miasto Reda oraz 
MOSiR Reda.

Po dwudniowych 
i trudnych eliminacjach, 
w których przyszło się 
mierzyć z silnymi zespo-
łami chłopców z rocznika 
2007 (32 drużyny), nasze 
dziewczęta trafiły do tur-
nieju Giewont Cup, w któ-
rym rywalizowały ze sobą 
drużyny z miejsc 7-8. Tam 
w play-offach uległy do-
piero w finałowym meczu, 
przegrywając pechowo po 
serii rzutów karnych, zaj-
mując ostatecznie II miej-
sce. Szkoda, zwłaszcza, że 
w finale udało się wyjść 
na dwubramkowe prowa-

dzenie.
Łącznie zawodniczki 

GOSRiT-u z roczników 
2005/06 i młodszych ro-
zegrały w Zakopanem 
12 spotkań, w których 
strzeliły 16 bramek. 
Z piętnastu zawodniczek, 
wszystkie pojawiły się 
chociażby raz na boisku, 
a na uwagę zasługuje wy-
stęp najmłodszych Patry-
cji Miotk (2009), Karoliny 
Grądzkiej (2008), a także 
Marty Gelińskiej, Wikto-
rii Babińskiej i Ani Klas 
(2007) - jedna bramka 
w turnieju!

Zagrały w Zakopanem
pIŁkA NOżNA | Zawodniczki GOSRiT Luzino wzięły udział w Tatry Cup 
2018. Awansowały w nim do play-offów.

W lipcu dzięki dotacji Miasta Wejherowa, dzieci w wieku 
7-14 lat, będący mieszkańcami miasta Wejherowa trenu-
ją kickboxing za darmo. Wszystko za sprawą Wejherow-
skiego Stowarzyszenia Sportowego i promotora kickbo-
xingu, trenera Reprezentacji Polski w kickboxingu Rafała 
Karcz. Nabór na zajęcia rozpoczął się już w maju. Obec-
nie blisko 40 osób uczęszcza bezpłatnie na zajęcia do 
wiodącego klubu kickboxingu w Polsce. 
Dzieci w lipcu mają okazję poznać tajniki kickboxingu. 
Odbył się już pierwszy trening. Regularnie w poniedział-
ki i środy będziemy się spotykać z dziećmi na naszej sali 
i uczyć ich wspaniałego sportu kickboxingu, a przy oka-
zji skutecznej samoobrony. Cieszę się, że te zajęcia mogą 
być bezpłatne dzięki dotacji miasta - relacjonuje Rafał 
Karcz.

letnia Akademia Kickboxingu działa od 2016 roku. 
Od 2018 roku zajęcia w dwóch z trzech grup są bez-
płatne. Więcej informacji na www.sportwejherowo.pl

MłOdzI WEJhEROWIANIE 
TRENUJĄ zA dARMO
KiCKBOXinG | dzięki dotacji miasta, dzieci z Wejhero-
wa uczą się kickboxingu za darmo.

mAsZ CiEKAWy 
tEmAt/ ZdJęCiE?
NAPISZ DO NAS! k.grajkowski@expressy.pl

w najbliższy weekend (13-15 lipca) na osiedlu chopina przy 
zespole szkół nr 3 odbędzie się XViii Turniej im. Michała 
Mazura. Imprezę organizują KS Chopina Wejherowo oraz Tytani 
Wejherowo przy wsparciu miasta. W piątek i sobotę odbędą się 
mecze eliminacyjne, a na niedzielę 15 lipca zaplanowane są fina-
ły, a także atrakcje dla dzieci: dmuchane zjeżdżalnie, domek do 
skakania oraz popcorn i wata cukrowa. W turnieju wezmę udział: 
Reprezentacja WLPN, Tytani Wejherowo, Sychowianka Sychowo, 
drużyna Rumi, Starego Chopina i Chopina Wejherowo.

Piłkarski turniej na Chopina
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Robert Chwastek, który w mi-
niony piątek podpisał kontrakt 
z Gryfem Wejherowo, jest do-
skonale znany kibicom żółto-
czarnych – spędził w Wejhero-
wie sezon 2016/2017, pokazując 
się z dobrej strony. Zagrał wów-
czas w 34 meczach i strzelił 7 
bramek. 

W plebiscycie portalu GWE24.
PL został wybrany najlepszym 
zawodnikiem Gryfa w roku 
2016. Poprzedni sezon Chwa-
stek spędził w Bełchatowie, 

gdzie reprezentował tamtejszy 
GKS. Wystąpił w 26 spotka-
niach, w których zdobył jedną 
bramkę. 

To pierwszy tego lata trans-
fer Gryfa do klubu. Obecnie 
na testach w klubie przebywa 
spora grupa piłkarzy o statusie 
młodzieżowca. Z Wejherowem 
pożegnali się natomiast Piotr 
Okuniewicz, Pawel Wojowski, 
Łukasz Nadolski, Jan Sobociń-
ski oraz Rafał Maciejewski.

-W Bełchatowie kończył mi 

się kontrakt, nie było woli prze-
dłużenia go ze strony działaczy 
– mówi Robert Chwastek – Po-
jawiła się propozycja od zarządu 
i trenera z Wejherowa i zdecy-
dowałem się z niej skorzystać. 
Nie zawiodłem się w Gryfie na 
żadnej osobie, było dużo pozy-
tywnych momentów tutaj, dlate-
go długo się nie zastanawiałem 
i skorzystałem z tej propozycji. 
Liczę na udany sezon, celem 
przede wszystkim jest utrzyma-
nie, a ja chcę pomóc dobrą grą.

Robert Chwastek 
wraca do Gryfa
tRANSFERY | 29-letni pomocnik po roku gry w GKS-ie Bełchatów zdecydo-
wał się ponownie przenieść na Wzgórze Wolności.

Prowadzony przez Tomasza Al-
beckiego i Macieja Szymańskiego 
zespół rocznika 2004 dostał się 
do baraży wraz z dwiema innymi 
drużynami - FC Gowidlino i Spar-
tą Gdańsk. Z trzech zespołów dwa 
miały uzyskać awans do I Ligi Wo-
jewódzkiej C1: Trampkarz.

W pierwszym meczu grupy 
zmierzyli się rywale Gryfa - Sparta 
Gdańsk okazała się lepsza od dru-
żyny z Gowidlina. Oznaczało to, że 
żółto-czarnym do awansu wystar-
czała wygrana w kolejnym meczu 
z FC Gowidlino. Gryf po dwóch 
golach Kacpra Laskowskiego wy-
grał 2-0 i jeszcze przed ostatnim 
spotkaniem wiedział, że ma pew-
ne 2. miejsce. W minioną sobotę 
wejherowianie zagrali o pierwsze 
miejsce ze Spartą Gdańsk. Żółto-
czarni powtórzyli wynik z wcze-
śniejszego meczu - gole zdobyli 
Kamil Gruba i Kacper Laskowski. 

Sparta wywalczyła awans, ale 1. 
miejsce w grupie barażowej zajął 
Gryf.

Barwy Gryfa (rocznik 2004) 
reprezentowali w minionym se-
zonie: Maciej Pawłowski, Bartosz 
Grzenia, Dominik Brzeziński, 
Kacper Karbownik, Kacper Mro-
ziński, Oskar Miotk, Dominik 
Bluma, Szymon Marszała, Oliwier 
Partyka, Jan Pisała, Michał Potry-
kus, Dorian Podolski, Jakub Tere-
lak, Konrad Lawer, Jakub Rompca, 
Paskal Czaja, Kamil Gruba, Maciej 
Parda, Marcin Zielonka, Jakub Pa-
dejasek, Miłosz Szatkowski, Mar-
cel Szukieć, Sebastian Godziński, 
Paweł Zazdrowski, Adam Czech, 
Kacper Siejk, Kacper Dymarczyk, 
Dominik Leja, Kacper Laskowski, 
Dominik Ewald, Szymon Pawlak, 
Michał Lewandowski, Mateusz 
Puczydłowski, Kamil Chmielew-
ski, Hubert Kozłowski.

awans rocznika 2004
JUNIORZY | Młodzi zawodnicy Gryfa Wejherowo w miniony 
weekend przypieczętowali swój sukces.

W minionym tygo-
dniu umowy z Gryfem 
przedłużyli kolejni dwaj 
zawodnicy.

Roczne kontrakty z wejhe-
rowskim klubem podpisali 
Wiesław Ferra oraz Mateusz 
Goerke. Obaj są dobrze 
znanymi zawodnikami dru-
żyny ze Wzgórza Wolności.

WiEsŁAW FERRA w bar-
wach Gryfa występuje od 
2010 roku. Od tego czasu 
38-letni bramkarz wystąpił 
w ponad 150 meczach. 
W minionym sezonie zagrał 
w 14 meczach.

mAtEUsZ GOERKE ma za 
sobą dwa sezony rozegrane 
w barwach wejherowskiej 
drużyny. W poprzednich 
rozgrywkach był on naj-
więcej grającym piłkarzem 
Gryfa – zagrał 35 razy 
i strzelił dwie bramki.

GOERKE 
I fERRA 
pRzEdłUżYLI
KONTRAKTY

6 liPCA O 18:00 •   
z Wikędem w luzinie
11 liPCA •    
z Olimpią Grudziądz
14 liPCA O 11:00 •   
z Radunią w stężycy

Wejherowscy piłkarze już dziś rozpoczynają cykl sparin-
gów przed sezonem 2018/2019. 

Drugoligowcy rozegrają tylko trzy mecze sparingowe, ponie-
waż rozgrywki II ligi zaczną się już w weekend 21-22 lipca. 
Wówczas Gryf zagra Górnikiem Łęczna. Podczas okresu przy-
gotowawczego wejherowianie zagrają następujące mecze:

Zagrają trzy sparingi

Nadarza się okazja, by spróbować sił w trenowaniu zespołów ze 
Wzgórza Wolności. Wejherowski klub odnosi sukcesy nie tylko 
w rozgrywkach seniorskich (II liga), ale także w grupach młodzieżo-
wych. Rocznik 2003 rok temu awansował do Centralnej Ligi Junio-
rów, natomiast w zeszłym tygodniu na szczebel I Ligi Wojewódzkiej 
awansowali zawodnicy rok młodsi. Duża w tym zasługa kadry tre-
nerskiej. I właśnie nowych szkoleniowców potrzebuje obecnie Gryf 
Wejherowo. Poszukiwani są trenerzy do zespołów młodzieżowych 
posiadający licencję trenerską Grassroots C/UEFA C lub UEFA B.
– Wszystkich chętnych z Wejherowa i okolic prosimy o wysłanie 
swojego CV na adres skrzynki klubowej gryf.wejherowo@pomorski-
zpn.pl. Klub zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi 
kandydatami - pisze na swojej stronie internetowej wejherowski Gryf.

Gryf poszukuje trenerów
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Na początku rozmowy zazwyczaj pro-
szę o kilka słów o sobie, ale tym razem 
to ja opowiem o Sylwku. Znamy się ze 
szkoły i mieszkaliśmy na jednym osie-
dlu. Sylwek uczęszczał do Szkoły Pod-
stawowej nr 11 w Wejherowie, gdzie (jak 
ja) należał do klasy sportowej, tylko rok 
młodszej. Pamiętam, że już wtedy ostro 
trenował grę w piłkę ręczną. Uczęsz-
czał na tzw. SKS-y, wielokrotnie brał 
też udział w zawodach oraz turniejach 
o zasięgu krajowym. Później, już ucząc 
się w technikum kolejowym, nadal tre-
nował piłkę ręczną. Ale tu doszła też 
siatkówka – zajmował ze swoją drużyną 
bardzo dobre miejsca. 

sylwku, tyle pamiętam, ale 
co było dalej?

- Około 2005 roku rozpocząłem 
przygodę z MMA, czyli mieszane 
sztuki walki. W bardzo szybkim 
czasie zdecydowałem się na walkę 
zawodową, którą przegrałem, ale 
która dała mi potężną motywację, 
żeby trenować jeszcze ciężej. Po 
jakimś czasie stoczyłem trzy wal-
ki amatorskie w wadze do 93 kg 
i wszystkie wygrałem. Kolejnym 
krokiem było zbicie wagi i starty 
w kategorii amator do 73 kg i tu 
też odnosiłem sukcesy. Tak było do 
2015 roku, czyli około 10 lat walk 
i treningów.

najpierw mmA, a teraz 
Crossfit. Jak się ma jedno do 

drugiego?
- W pewnym momencie zacząłem 
łączyć te dwie dyscypliny, ponie-
waż obydwie mają te same pod-
stawy. Zaczynając od gimnastyki 
przez podnoszenie ciężarów aż do 
lekkoatletyki. Obydwie świetnie 
rozwijają między innymi koordy-
nację, mobilność ruchową i wy-
trzymałość siłową. Sam Crossfit 
jest tak bardzo rozwojowy dla 
naszego organizmu, że można go 
traktować jako świetną bazę do 
uprawiania innych dyscyplin spor-
towych, ale również jest dyscypli-
ną samą w sobie.

standardowo na koniec pro-
szę kilka słów od siebie.

- Jako współorganizatorzy wrze-
śniowych zawodów „Wejher Cross 
Games” wraz z Bartłomiejem Szre-
derem, prezesem WKKiSS Apollo 
zapraszamy do licznego kibicowa-
nia naszym zawodnikom. Zawody 
te odbędą się 1 - 2 września w Wej-
herowie i możliwe, że będą miały 
zasięg nie tylko krajowy, ale nawet 
międzynarodowy. Gorąco zapra-
szam również na treningi, gdzie 
trenujemy ramię w ramię z ama-
torami i mistrzami Polski, a nawet 
świata, w różnych dyscyplinach 
sportowych. Dodam, że zajmu-
jemy się także przygotowaniem 
i opieką trenerską pod indywidu-
alne wymagania.

www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 29 czerwca 201816

Wojownik WYWIAd | Z Sylwkiem „Sylasem” Olszewskim z WKKiSS Apollo, wieloletnim zawodnikiem MMA oraz trenerem 
i zawodnikiem Crossfit, rozmawia Hemi Andrzej Sikorra.
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