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To była największa inwestycja drogowa w powiecie 
wejherowskim. Rondo z lądowiskiem dla helikopte-
ra w Kielnie zostało oficjalnie oddane do użytku. 
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tyle pieniędzy miało trafić do mieszkań-

ców Wejherowa z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska na wymianę 

pieców centralnego ogrzewania. Konkurs 

został w ostatniej chwili unieważniony.

300 tys. zł

Budowa ronda trwała ok. 
pół roku. Ta bardzo ważna ze 
względu na bezpieczeństwo in-
westycja drogowa kosztowała 
ok. 7,3 mln zł. Była to najwięk-
sza inwestycja drogowa w po-
wiecie wejherowskim od kilku 
lat. Budowa ronda ma ogromne 
znaczenie przede wszystkim ze 
względu na to, że droga przez 
Kielno jest jedną z najbardziej 
uczęszczanych dróg w powie-
cie. Ale nie tylko o samo skrzy-
żowanie (na którym znacznie 
poprawiono bezpieczeństwo) 
chodzi. Wyjątkową cechą jest 
to, że pośrodku ronda jest 
plac – lądowisko dla śmigłow-
ca ratunkowego. Oprócz ron-
da i lądowiska zbudowano też 
przejścia dla pieszych (aż 10), 
zatoki autobusowe, chodniki, 
oświetlenie, przebudowano całą 
infrastrukturę podziemną. 

W uroczystości otwarcia ron-
da wzięli udział m.in. Dariusz 
Drelich, wojewoda pomorski, 
posłowie Małgorzata Zwiercan, 
Grzegorz Furgo i Marek Bier-

nacki, Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski, lokalni samorzą-
dowcy, przedstawiciele służb 
ratunkowych i wielu innych za-
proszonych gości. 

- Dziś oddajemy do użytku 
nie tylko rondo, ale też plac 
pośrodku niego, który służy 
do ratowania zdrowia i życia 
ludzkiego – powiedział Ryszard 
Kalkowski, wójt gminy Szemud. 
- Jest to lądowisko dla heli-
koptera Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Przez ostatnie 
pół roku śmigłowiec lądował 
na terenie gminy Szemud przy-
najmniej kilkanaście razy, stąd 
narodził się pomysł budowy lą-
dowiska, na którym śmigłowiec 
będzie mógł wylądować nawet 
w trudnych warunkach i w nocy. 
To pierwsze takie rondo w wo-
jewództwie pomorskim. Samo 
rondo w Kielnie ma 6 wjazdów 
i można powiedzieć, że przejeż-
dżają przez nie... wszyscy. Za-
równo ci, którzy jadą z Szemu-
da do Trójmiasta, jak i ci, którzy 
jadą w stronę gminy od strony 

wschodniej, czyli Koleczkowa, 
Bojana, Kielna czy Karczemek. 
Skrzyżowanie służy zatem za-
równo wszystkim mieszkań-
com gminy, wielu mieszkańcom 
powiatu wejherowskiego jak 
i przyjezdnym. 

- Była to długo wyczekiwa-
na inwestycja, bardzo trudna 
w realizacji – dodała Gabriela 
Lisius, starosta wejherowski. - 
Podczas budowy napotkaliśmy 
na wiele problemów, ale tym 
większa jest satysfakcja, że po-
konanie ich dało tak wspaniały 
efekt. Jest to największa i naj-
bardziej kosztowna inwestycja 
drogowa powiatu w tej kaden-
cji. To skrzyżowanie jest ważne, 
tym bardziej, że jest ono zarów-
no na drodze wojewódzkiej, jak 
i na drodze powiatowej, a więc 
drogach o dużym natężeniu 
ruchu. Budowa ronda miała 
przede wszystkim na celu po-
prawę bezpieczeństwa nie tyl-
ko kierowców, ale i pieszych. 
Oczywiście ma też duże znacze-
nie dla upłynnienia ruchu. 

Cała inwestycja kosztowała 
ponad 7,3 mln zł i została sfi-
nansowana w połowie przez 
gminę Szemud, a w połowie 
przez Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie. 

- Jak wiemy, przy ratowaniu 
życia i zdrowia czasem liczą się 
nawet nie minuty, ale nawet se-
kundy, dlatego to lądowisko jest 
tak istotne – powiedział woje-
woda Dariusz Drelich. - W ra-
zie potrzeby helikopter będzie 
mógł wylądować w miejscu bez-
piecznym i takim, do którego 
jest dojazd ze wszystkich stron. 
To powinna być też zachęta dla 
innych samorządów, by planu-
jąc inwestycje uwzględniały też 
miejsca do lądowania śmigłow-
ca LPR-u. 

Wójt gm. Szemud zapowie-
dział, że nie jest to ostatnie 
rondo w gminie. Ma powstać 
kolejne, w Będargowie – ta in-
westycja kosztować ma ok. 5 
mln zł. Połowa pieniędzy na 
ten cel ma pochodzić z budżetu 
państwa. /raf/

Rondo z lądowiskiem 
oficjalnie otwarte
POWIAT | To była największa inwestycja drogowa w powiecie wejherowskim w tej kadencji. Rondo 
z lądowiskiem dla helikoptera w Kielnie zostało oficjalnie oddane do użytku. 

Podczas spotkania przedsta-
wicieli Wojewody Pomorskiego 
i Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w Gdańsku rozmawiano o 
nieruchomościach przewidzia-
nych do realizacji w ramach 
Programu Mieszkanie Plus w 
Wejherowie. 

Na spotkanie z przedstawi-
cielami Banku Gospodarstwa 
Krajowego został zaproszony 
przez kancelarię Wojewody 
Pomorskiego przedstawiciel 
prezydenta miasta Wejhero-

wa. Spotkanie miało charakter 
rozmów indywidualnych z po-
szczególnymi przedstawiciela-
mi jednostek samorządowych. 
Omawiane były nieruchomo-
ści przewidziane do zabudowy 
mieszkaniowej na terenie Wej-
herowa wskazane przez pre-
zydenta miasta Wejherowa, w 
tym także zasady finansowania 
inwestycji. Kolejne spotkania 
planowane są na przełomie 
września i października.

/raf/

Przygotowania 
do „Mieszkania Plus”
WEJHEROWO | Władze miasta przygotowują się do realizacji 
programu Mieszkanie Plus. Niedawno odbyło się pierwsze z cy-
klu spotkań w tej sprawie. 
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Sprawdź inne nasze tytuły na:Trwa termomodernizacja
REdA | Przedszkole „Przy Parku” przejdzie gruntowną termomodernizację. 

Pod koniec czerwca włodarze 
Redy podpisali umowę na wy-
konanie kompleksowej moder-
nizacji energetycznej budynku 
Przedszkola „Przy Parku”, któ-
ry znajduje się przy ul. Łąkowej 
27.  

- Wykonawca rozpoczął in-
tensywne roboty bezpośrednio 
po przekazaniu placu budowy 
– mówi Halina Grzeszczuk, za-
stępca burmistrza. – W pierw-
szej kolejności robotnicy weszli 
do wnętrza budynku, gdzie trze-
ba zdemontować przestarzałą 
instalację CO, która zostanie 

HALiNA GRzESzczuK, 
zastępca burmistrza Redy:

- Inwestycja termomodernizacji Przed-
szkola „Przy Parku” pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości około 700 tys. zł 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020. Prace związane z 
modernizacją energetyczną obiektu 

powinny zakończyć się do 30 listopada. 

zastąpiona nowoczesny-
mi, energooszczędnymi 
grzejnikami. Po zakończe-
niu tego etapu rozpocznie 
się wymiana okien.

Oprócz tego przedszkole 
zostanie ocieplone, będzie 
wykonana nowa elewacja, 

a dach ma zostać wymie-
niony i docieplony. Dodat-
kowo budynek wzbogaci 
się o instalację fotowolta-
iczną, będącą uzupełnie-
niem tradycyjnej instalacji 
elektrycznej o odnawialne 
źródło energii. WA
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Realizowany w Wejherowie 
program „Czyste Powietrze” po-
lega na tym, że mieszkańcy mogą 
ubiegać się o dotację na wymia-
nę starych kotłów węglowych. 
Dotacja wynosi 35 proc. warto-
ści inwestycji, (z czego 30 proc. 
pochodzi z WFOŚ, a 5 proc. 
z budżetu miasta). 29 czerwca 
WFOŚ miał ogłosić wyniki kon-
kursu. Zamiast tego pojawiła się 
informacja o... unieważnieniu 
konkursu! Czy to oznacza, że 
mieszkańcy, którzy złożyli wnio-
ski i ponieśli koszty związane 
z przygotowaniem dokumenta-
cji i pracami projektowymi nie 
otrzymają żadnego dofinanso-
wania? Przedstawiciele władz 
miasta uspokajają, że tak się nie 
stanie. 

- Jesteśmy bardzo zdziwieni, 
zaskoczeni i rozczarowani taką 
decyzją WFOŚ – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Razem z miesz-
kańcami wykonaliśmy już dużą 
pracę, aby zebrać wnioski, po-
móc je napisać i przekazać. 
W tym roku były to 52 wnio-
ski (na wymianę 96 pieców). 
Mieszkańcy już ponieśli nakłady 
finansowe, poza tym czystość 
powietrza w naszym mieście to 
jedna z priorytetowych spraw. 
Dlatego zdecydowaliśmy o tym, 
aby tegoroczną edycję progra-
mu „Czyste Powietrze” w całości 
sfinansować z budżetu miasta. 
Obecnie trwają prace przygoto-
wawcze i analiza prawna, ponie-
waż uchwała rady miasta musi 

być wcześniej zaopiniowana 
przez Ministerstwo Rolnictwa 
oraz Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów. Do końca 
lipca chcemy te wszystkie for-
malne sprawy przeanalizować 
i wówczas poinformujemy, na 

jakiej zasadzie będziemy tym 
mieszkańcom, którzy złożyli 
wnioski, przydzielać dotacje. 

Oficjalne pismo o unieważ-
nieniu konkursu przez WFOŚ 
wpłynęło do wejherowskiego 
magistratu 9 lipca. Możemy 

w nim przeczytać m.in.: „Zda-
jemy sobie sprawę, jak ogromną 
pracę wykonały pomorskie sa-
morządy, zachęcając i wspierając 
swoich mieszkańców w składa-
niu wniosków. Rekordowa licz-
ba gmin, które złożyły wnioski 
w 2018 roku, jest tego najlep-
szym dowodem. Doceniając 
ogrom włożonej do tej pory pra-
cy informujemy, że w zdecydo-
wanej większości osoby fizyczne, 
które złożyły wnioski w ramach 
konkursu „Czyste Powietrze Po-
morza”, będą mogły wziąć udział 
w planowanym już wkrótce na-
borze do Krajowego Programu 
„Czyste Powietrze”. Dołożymy 
wszelkich starań aby aplikowa-
nie o środki przebiegało w spo-
sób sprawny i szybki”. 

Oznacza to, że prawdopodob-
nie zostanie ogłoszony nowy 
konkurs, o zasięgu krajowym. 
Ale na razie nie wiadomo, kiedy 
może to nastąpić i o jakie dota-
cje chcący wymienić stare piece 
będą mogli się ubiegać. Wia-
domo na razie, że na szczeblu 
wojewódzkim konkurs został 
unieważniony i dotacje, o któ-
re starali się mieszkańcy, w tym 
trybie nie zostaną przyznane. 

- Mówimy tu o ok. 300 tys. 
zł, które mieliśmy otrzymać 
z WFOŚ, a których nie dostanie-
my – dodaje Beata Rutkiewicz. - 
Decydując się na sfinansowanie 
programu z budżetu miasta bę-
dziemy musieli te środki przesu-
nąć z innych zaplanowanych już 
wydatków. /raf/

Konkurs unieważniony, 
ale pieniądze będą
WEJHEROWO | 96 starych pieców miało być wymienionych w tym roku na nowoczesne i ekologiczne kotły. Problem 
w tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który miał dofinansować te zadania, unieważnił konkurs. 

Reda | Dofinansowania na wymianę pieców węglo-
wych stanęły pod znakiem zapytania. WFOŚiGW 
w Gdańsku unieważnił konkurs „Czyste Powietrze 
Pomorza” (edycja 2018).

Przypomnimy. Zachęceni sukcesem ubiegłorocznej 
edycji redzcy samorządowcy postanowili przystąpić do 
konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”  - edycja 2018. 
W przewidzianym terminie mieszkańcy złożyli blisko 
czterdzieści wniosków o dofinansowanie na wymianę 
starych pieców węglowych na nowoczesne źródła cie-
pła. Niestety, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który zapewnia więk-
szość środków na dotacje dla mieszkańców, w ostatniej 
chwili unieważnił ogłoszony wcześniej konkurs. 
- Jesteśmy zaskoczeni całą sytuacją, lecz nie pozostaje 
nam nic innego, jak pozostawić złożone wnioski bez 
rozpatrzenia – mówi Halina Grzeszczuk, zastępca burmi-
strza. – Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej 
„Programu Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) na te-
renie Gminy Miasto Reda” mówi wyraźnie, że w przypadku 
odmowy przyznania dofinansowania przez WFOŚiGW, 
złożone wnioski Gmina pozostawia bez rozpoznania.
Według informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, osoby za-
interesowane uzyskaniem dofinansowania do wymiany 
źródeł ciepła będą mogły bezpośrednio aplikować do 
nowego Krajowego Programu „Czyste Powietrze”, który 
ma zostać ogłoszony do 31 lipca 2018 roku. 
- W miarę naszych możliwości, postaramy się pomóc 
osobom zainteresowanym w złożeniu wniosków do 
Krajowego Programu „Czyste Powietrze”- mówi Halina 
Grzeszczuk. – Dla nas liczy się przede wszystkim efekt, 
czyli ile starych pieców zostanie w Redzie zastąpionych 
nowoczesnymi i ekologicznymi instalacjami grzewczymi.
Szczegółowe informacje na temat nowego Krajowego 
Programu „Czyste Powietrze” powinny znaleźć się nie-
bawem na stronach internetowych gdańskiego Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku.
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 
5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasa-
dach 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.  Ko-
deksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. 
z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 2018-07-12 
na wniosek Wójt Gminy Szemud, 84-217 Szemud ul. Kartu-
ska 13, wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej

pn. „Budowa i rozbudowa 
ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie”

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Sze-
mud określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa dro-
gi gminnej:*
- obr. Kielno działki nr ewid.: 39/25, 34/2, 33/5, 29, 547, 
23/2, 32/3, 28/3, 28/12, 17, 27/5 (z podziału działki nr 27/4), 
27/6 (z podziału działki nr 27/4), 26/8 (z podziału dział-
ki nr 26/4), 25/9 (z podziału działki nr 25/8), 34/5 (z po-
działu działki nr 34/1), 16/17 (z podziału działki nr 16/16), 
545/1 (z podziału działki nr 545), 546/1 (z podziału dział-
ki nr 546)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów bu-
dowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia te-
renu,  zjazdów i innych dróg publicznych:*
- obr. Kielno działki nr ewid.: 26/9 (z podziału działki nr 
26/4), 34/6 (z podziału działki nr 34/1), 545/2 (z podziału 
działki nr 545), 16/7, 16/6, 16/2, 16/3, 16/4, 16/18 (z podzia-
łu działki nr 16/16), 16/15, 16/14, 16/10, 15/9, 14/7, 25/10 
(z podziału działki nr 25/8), 33/4, 25/6

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed po-
działem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-
stycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń 
dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wy-
powiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postę-
powanie, 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 Ar-
chitektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, 
w pokoju 212 w godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć 
ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi In-
teresanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki 
w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomie-
nie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie

ul. Zamkowa 2
serdecznie zaprasza
na wystawy stałe:

„Czas zamknięty w kalendarzach … 
Ze zbiorów Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie”,

„Gerard Labuda – człowiek i naukowiec”,

„Muzyczne instrumenty Kaszub”.
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To już 6. edycja corocznej serii 
warsztatów prowadzonych przez 
Ewę Chodakowską oraz druga 
jej wizyta w Rumi. Najpopular-
niejsza polska trenerka przybyła 
na Pomorze z całym zespołem, 
a oprócz klasycznych ćwiczeń 
zaprezentowała energetyczny tre-
ning zumby strong, a także zapro-
siła do udziału w prelekcji z diete-
tykiem oraz na klimatyczną sesję 
jogi. Ponadto na wszystkie osoby, 
które wzięły udział w warsztatach, 
czekała torba z gadżetami.

Wstęp na trening był bezpłatny, 
należało się jednak zarejestrować 
za pośrednictwem strony inter-

netowej, a o udziale decydowała 
kolejność zgłoszeń. Co ciekawe, 
wydarzenie przyciągnęło nie tyl-
ko wieloletnie miłośniczki fitnes-
su, stosujące się na co dzień do 
zaleceń Ewy Chodakowskiej, ale 
również panów.

– Frekwencja była fenome-
nalna, dziewczyny dały czadu 
i nie tylko dziewczyny, bo byli też 
chłopcy. Mam nadzieję, że przy-
szli z własnej, nieprzymuszonej 
woli – powiedziała z uśmiechem, 
po zakończonym treningu, Ewa 
Chodakowska. – Fenomen tych 
spotkań polega na tym, że uczest-
nicy potrafią nie tylko zjechać się 

z całej Polski, ale też zlecieć z całego 
świata. Ostatnio była dziewczyna 
z Kanady, przylatują też dziewczy-
ny z Monachium, z Austrii. Wszy-
scy, którzy słyszą, że organizujemy 
takie spotkanie treningowe, chętnie 
się przyłączają, bez względu na to, 
gdzie mieszkają – podkreśliła tre-
nerka.

Wydarzenie odbyło się w ramach 
cyklu „Lipiec w Rumi”. Kolejna 
sportowa odsłona tej inicjatywy 
to trening z Marcinem Gortatem 
(13 lipca). Następną atrakcją cy-
klu będzie zlot food trucków, czyli 
restauracji na kółkach, który po-
trwa aż dwa dni (21 i 22 lipca).

Mnóstwo energii 
na treningu 
z Chodakowską
RUMIA | Około pół tysiąca osób przybyło w sobotę na stadion Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, by ćwiczyć wspólnie z Ewą Chodakowską. 
Było to kolejne wydarzenie organizowane w ramach cyklu „Lipiec w Rumi”.

RUMIA | Czas na teatralną przygodę 
z dialogami z utworów znanych poetów 
i pisarzy literatury dziecięcej! 
Już w sobotę mali widzowie wezmą udział 
w interaktywnym spektaklu, przenosząc się 
do wyimaginowanego świata głównego 
bohatera – Felka. Udział w przedstawieniu 
jest bezpłatny.  „Wiecie dzieci? Świat jest 
wielki, a na świecie same Felki”! W zbliża-

jącym się przedstawieniu w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan wystąpi co 
prawda jeden Felek, ale pojawi się również 
mnóstwo cytatów i dialogów z utworów 
znanych poetów i pisarzy, takich jak Jan 
Brzechwa, Wiera Badalska, Wanda Cho-
tomska, Antoni Marianowicz czy Wiktor 
Woroszylski.  Główny bohater spektaklu – 
sympatyczny Felek szybko nawiąże kontakt 
z publicznością, a nawet zaprzyjaźni się 
z dziećmi, wciągając je w wir wydarzeń. Te-
atralny świat będzie się mieszać z realnym 
światem widzów, dlatego cała dostępna 
przestrzeń będzie dostosowana do wspól-
nej zabawy z aktorami. Dialogi ze znanych 
utworów łatwo przemówią do wyobraźni 
małych widzów i na długo pozostaną w ich 
pamięci.  Teatrzyk pt. „Felek” odbędzie się 
14 lipca w Porcie Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 
108 w Rumi. Przedstawienie odbędzie się 
trzykrotnie o godz. 13.00, 15.00 i 17.00. /raf/

WyiMAGiNOWANy śWiAT FELKA
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To już jedenasty sezon wielkie-
go koszykarskiego wydarzenia 
organizowanego przez Marcina 
Gortata. 

Kolejne spotkanie z Marci-
nem Gortatem odbędzie się dziś, 
w piątek 13 lipca, na hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Rumi. Dzieci w wieku od 
9 do 13 lat, a dokładniej pięćdzie-
siątka która zakwalifikowała się 
do udziału, rozpoczną trening 
z Gortatem o godzinie 11:00. Na-
tomiast klinika dla juniorów (14-
17 lat) ruszy o godzinie 15:00.

Camp zakończy się wybo-
rem dwóch MVP (dziewczynka 
oraz chłopiec), którzy wystąpią 
w przerwie meczu Gortat Team vs 
Wojsko Polskie w Łodzi, w kon-
kursie umiejętności Skills Chal-
lenge. Zwycięzca zmagań odwie-
dzi Marcina w USA i będzie mógł 
zobaczyć na żywo mecz NBA.

– To już czwarta wizyta Mar-
cina Gortata w Rumi. Ogromnie 
się cieszymy, że nasze miasto 

wspólnie z tak utytułowanym 
sportowcem ponownie będzie 
organizatorem tego wydarzenia 
– podkreśla Jolanta Król, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. – Zaprasza-
my wszystkich na widownię, po-

nieważ jest to wyjątkowa okazja, 
by zobaczyć, jak profesjonalista 
prowadzi zajęcia z koszykówki, 
zgodnie ze standardami NBA. 
Wstęp jest bezpłatny, przewidzia-
ne są także gadżety dla uczestni-
ków i widzów. /KG/

Święto koszykówki z Gortatem
RUMIA | Po raz czwarty Marcin Gortat Camp będzie gościł na hali MOSiR w Rumi.
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ
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PANI

MARII 
KAMPER

pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MATKI
składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Wójt GMIny WejheROWO
InFORMUje

że od dnia 13 lipca 2018 r. na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz 
internetowej Gminy Wejherowo, a także na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 
1,  został wywieszony wykaz dotyczący:

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ozna-•	
czonych ewidencyjnie jako działki nr 704/63 o pow. 
1,1382 ha i nr 704/65 o pow. 1,1153 ha, położonych 
w miejscowości Gościcino, dla których Sąd Rejono-
wy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg  Wieczystych pro-
wadzi księgę wieczystą nr KW GD1W/00042198/7.  

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

Plan dotyczący stworzenia Bło-
ni Janowskich, czyli miejskiego 
parku zlokalizowanego pomiędzy 
ulicami Gdańską i Pomorską, wy-
nika z potrzeb zgłaszanych przez 
mieszkańców. Obecnie obszar ten 
jest odwiedzany głównie przez 
osoby spacerujące z czworonoga-
mi, a docelowo miałby służyć sze-
roko pojętej rekreacji. 

Istotą jest jednak rozwój miej-
skich terenów zielonych, stwo-
rzenie schronienia dla małych 
zwierząt i owadów, a także popra-
wa jakości powietrza w mieście. 
Podczas rozmów z burmistrzem 
Michałem Pasiecznym mieszkań-
cy niejednokrotnie wspominali 
o konieczności stworzenia takiej 
przestrzeni. 

– Przez lata mieszkańcy mówili 
o aktywizacji tych terenów i w koń-
cu pojawiła się taka szansa, dlate-
go właśnie walczymy. Termin był 
krótki, ale udało się złożyć wniosek 
o dofinansowanie. Mamy nadzieję, 
że w ten sposób pozyskamy środki 
na stworzenie parku na ujęciach 
wody.  Pozostałe fundusze miałyby 
pochodzić ze sprzedaży gruntów 
zlokalizowanych na granicy ujęć 
wodnych, działek o powierzchni 1,8 
hektara – mówi burmistrz Michał 
Pasieczny.

Zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców pracownicy urzędu przy-
gotowali koncepcję zagospodaro-
wania tego obszaru. W przyszłości 
miałyby tam powstać między in-
nymi liczne ścieżki piesze i ro-
werowe, miejsca do odpoczynku, 
nasadzenia drzew i roślin, place 
zabaw, rowerowe miasteczko, si-

łownia zewnętrzna, strefa pikniko-
wa i ogniskowa, a także wybieg dla 
psów. Zaplanowano strefy dla róż-
nego rodzaju aktywności, wpisane 
w naturalną zieleń i łąki kwietne.

Realizując ten projekt, gmina 
musi jednak liczyć się z pewnymi 
ograniczeniami. Wspomniany te-
ren stanowi strefę ochronną ujęć 
wody, co wiąże się z szeregiem ob-
ostrzeń i zakazów. Oznacza to, że 
zagospodarowanie obszaru zloka-
lizowanego przy ulicach Gdańskiej 
i Pomorskiej powinno być przede 
wszystkim przyjazne środowisku.

– W przyszłości mają to być te-
reny zielone, wzbogacone o uregu-
lowane ścieżki piesze i rowerowe, 
z urządzeniami do czynnej rekre-
acji, z których będą mogły korzy-
stać dzieci, dorośli oraz osoby star-
sze. Chcemy też, aby duża część 
terenów pozostała dziewicza. Nie 
będzie to upchnięty, a przestronny 
park. Do zagospodarowania jest aż 
27 hektarów. Bardzo byśmy chcieli, 
aby mieszkańcy mieli możliwość 
spędzania tam wolnego czasu, na 
świeżym powietrzu – podsumowu-
je burmistrz Michał Pasieczny.

Koszt inwestycji szacowany 
jest na prawie 20 milionów zło-
tych, dlatego samorząd stara się 
o niemal 85-procentowe dofinan-
sowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, w ramach rozwoju miej-
skich terenów zielonych. Konkurs 
zostanie rozstrzygnięty w listopa-
dzie tego roku. Jeśli Rumi uda się 
pozyskać środki zewnętrzne, to 
niewykluczone, że już w styczniu 
2019 roku ruszą prace projektowe. 

Tak ma wyglądać park 
na ujęciach wody
RUMIA | Wstępna koncepcja zagospodarowania tzw. Błoni Janowskich jest gotowa. Obecnie gmina stara się o 85-
procentowe dofinansowanie inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeśli 
uda się zdobyć środki zewnętrzne, pierwsze prace projektowe ruszą najprawdopodobniej w styczniu 2019 roku.
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Artyści, którzy wystąpią 
podczas VI edycji festiwalu:

Wirtuoz gitary elektrycznej Jegor Dorożko z Mińska wraz ze •	
swoim 6-osobowym rock bandem. Jest znany z wirtuozowskich 
transkrypcji przebojów z repertuaru Scorpions czy Metallici. 
Jegor Dorożko miał zaledwie 18 lat (2002 rok) , gdy otrzymał 
pierwszego Oscara w kategorii Najlepszy Gitarzysta The Rock. 
Dwa lata temu Jegor wykonywał również solo w legendarnym 
przeboju „Rock You Like a Hurricane” z repertuaru Scorpions.
Wybitny saksofonista Władysław Kalinowski, który zdobył serca •	
polskiej publiczności w czasie zeszłorocznej V edycji Festiwalu 
Kultury Białoruskiej na Pomorzu fenomenalnym wykonaniem 
Ballady “Againts all Odds”.
Białoruska śpiewaczka Daria Chmielnickaja, która oprócz biało-•	
ruskich utworów, wykona przebój „Fairytale”, z którym Białorusin 
Aleksander Rybak w 2009 roku zwyciężył na Eurowizji (prezen-
tując Norwegię).
Popularny białoruski wokalista Paweł Kozicz, który fenomenalnie •	
wykonał w czasie V edycji FKB przebój „Dziwny jest ten świat” 
Czesława Niemena. W tym roku w duecie z Darią Chmielnicką 
wykona po raz pierwszy pieśń „Bruksela” autorstwa Igora Jan-
kowskiego, dyrektora festiwalu.
Szkoła Tańca Współczesnego Show-Balet „Sensacja” z Witebska. •	
Największa prywatna szkoła tańca na Białorusi, która w swoich 
4 filiach, w ciągu 25 lat działalności, wykształciła ponad 16 000 
tancerzy.
Alexander Minyonok – najmłodszy celebryta białoruskiego •	
świata show biznesu. Jest białoruskim finalistą w eliminacjach do 
Dziecięcej Eurowizji 2016 i zwycięzcą ukraińskiego „Mam Talent”. 
Właśnie na Ukrainie został nazwany przez jurorów „białoruskim 
Justinem Bieberem”.
Duet taneczny Aleksandry Metery oraz Zuzanny Elendt ze Studio •	
Tańca FLIC w Lęborku pod dyrekcją Małgorzaty Bieleckiej. W du-
ecie z Aleksandrą Meterą wystąpi również Julia Sowa z Gdyni.
Przed widownią wystąpi także najmłodsza gwiazdeczka Pomorza •	
– Jaśmina Wenta z Kołobrzegu, wnuczka znanego lęborskiego 
muzyka Andrzeja Wenty.
Na scenie pojawią się również Samira Gołąbek i Marta Byczk – •	
młode wokalistki ze Szkoły Muzycznej Yamaha w Wejherowie.

Koncerty przybliżą 
białoruską kulturę
RUMIA | Koncerty białoruskich orkiestr i solistów, gościnne występy 
polskich zespołów oraz gwiazd estrady, a także konferencje przybli-
żające białoruską historię, kulturę i tradycje ludowe – to część atrakcji 
VI Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu. 

Wydarzenie rozpocznie się 22 
lipca o godzinie 19:00 na hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi. Wstęp jest płatny. 
Każdy, kto chciałby uczestniczyć 

w rumskiej odsłonie festiwalu, 
musi zakupić bilet w recepcji 
MOSiR-u w cenie 10 złotych lub 
5 złotych dla osób posiadających 
Kartę Dużej Rodziny. 
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W każdy czwartkowy, wakacyjny wieczór, wielbicieli 
plenerowego kina zapraszamy do Kina pod Gwiazda-
mi w wejherowskim Amfiteatrze. Seanse rozpoczyna-
ją się o godz. 21.30, a wstęp jest bezpłatny. 
W najbliższy czwartek będzie można obejrzeć film 
Ukryte Piękno. 
To dramat produkcji USA w reżyserii Davida Frankela, 
którego polska premiera odbyła się 25 grudnia 2016 
roku. Osobista tragedia sprawia, że pewien nowojor-
ski specjalista od reklamy popada w głęboką depre-
sję. Jego znajomi opracowują niekonwencjonalny 
plan, by wyleczyć go z choroby. 
W filmie występują m.in. Will Smith, Edward Norton, 
Kate Winslet, Helen Mirren i Keira Knightley. 
Z kolei w kolejny czwartek wyświetlony zostanie film 
Najlepszy w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Jest to 
historia życia Jerzego Górskiego, który mimo wielu 
przeciwności został mistrzem świata w podwójnym 

triatlonie. W sierpniu zobaczymy natomiast filmy: 
Kong: Wyspa Czaszki, Bardzo Fajny Gigant, Nice guys 
i Przełęcz ocalonych. Podczas projekcji można zaku-
pić napoje oraz hot-dogi i burgery. /raf/

KiNO pOd GWiAzdAMi
WejheROWO | Inauguracja IV edycji Wejherowskiego 
Kina pod Gwiazdami za nami. na ogromnym ekranie 
w parku wyświetlono już dwa filmy, kolejne projekcje 
odbędą się w kolejne lipcowe i sierpniowe czwartki. 
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Zjazd rozpoczął się w sposób tradycyj-
ny – przyjazdem pociągu Transcassubia. 
Później odbyła się Msza Św. w kościele Św. 
Wawrzyńca. Następnie odsłonięto tablicę 
upamiętniającą prof. Gerarda Labudę.

W oficjalnym otwarciu XX Światowe-
go Zjazdu Kaszubów uroczystości wziął 
udział prezydent Andrzej Duda. 

- To wy doprowadziliście do porozu-
mień sierpniowych. I do tego, że potem 
Polska mogła się zmienić mimo stanu 
wojennego – mówił w Luzinie prezydent 
– Dziękuję Wam za ten upór w dążeniu 
do celu, który Was cechuje. To dlatego 
między innymi Polska mogła się zaślubić 
z morzem. Boście trwali tutaj do 1920 

roku, mrówczo pracując nad tym, by ta 
ziemia mogła być w Polsce. Serdecznie 
Wam za to dziękuję. Życzę Wam wszel-
kiego powodzenia.

Wśród przedstawicieli wielu miast 
i gmin wyróżniła się reprezentacja Rumi 
z burmistrzem Michałem Pasiecznym 
i prezesem rumskiego oddziału Zrzeszenia 

Kaszubskiego-Pomorskiego Ludwikiem 
Bachem na czele. Przedstawiciele tego 
miasta odznaczali się barwnymi flagami 
oraz jednakowymi koszulkami, przygoto-
wanymi specjalnie na tę okazję, z napisem 
„Rumia – naturalnie kaszubska”.

Po części oficjalnej rozpoczęła się trwa-
jąca nadal część kulturalna. Na scenie 

pojawiły się m.in. Zespół Pieśni i Tańca 
Sierakowice i Weronika Korthals. Oprócz 
tego nie zabrakło stoisk regionalnych. Na 
wydarzeniu reprezentowanych było wie-
le różnych kaszubskich miejscowości.

Wieczorem na scenie wystąpili Wero-
nika Korthals z zespołem, Black Biceps 
i Kapela Zgrywańce. /K.G/

Wielkie święto Kaszubów
LUZINO | Tegoroczny Światowy Zjazd Kaszubów zorganizowano w Luzinie. W zjeździe wziął prezydent Andrzej Duda. 
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O G Ł O S Z e n I e
WójtA GMIny GnIeWInO

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu geodezyjnego Kostkowo w gminie Gniewino, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI
/273/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kost-
kowo w gminie Gniewino, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 20.07.2018 r. do 10.08.2018 r.  w  Urzędzie Gminy Gniewi-
no, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusja pu-
bliczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
24.07.2018 r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8 o godz. 10:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie pla-
nu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2018 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie 
Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, lub w postaci elektronicznej opatrzone bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gniewi-
no na platformie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 
z późn. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego 
do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projek-
tem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na 
środowisko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 
w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnio-
ski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Gniewino na adres 
Urząd Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres mailowy gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 24.08.2018 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Gniewino w termi-
nie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

WÓJT GMINY GNIEWINO

OGŁOSZenIe O KOnKURSIe
nA DyReKtORA MIejSKIej BIBLIOteKI PUBLICZnej W WejheROWIe

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie (adres: ul. Kaszubska 14, 84-200 
Wejherowo).

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie jest samorządową instytucją kultury. Kandy-
dat wyłoniony w wyniku konkursu zostanie powołany na czas określony od dnia 1 września 
2018 r. do 31 sierpnia 2023 roku.

§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe II stopnia (bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo lub filologia polska),
3) ukończone studia podyplomowe (bibliotekoznawstwo lub  zarządzanie instytucjami kultury),
4) udokumentowane doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat  pracy w jednostkach lub 
w instytucjach kultury,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
6) nieposzlakowana opinia oraz pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z peł-
ni praw publicznych,
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami pu-
blicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych,
9) złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących za-
sad ekonomiczno- księgowych,
2) dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, 
w tym z funduszy UE,
3) znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, 
gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodek-
su pracy, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz Kpa,
4) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związa-
nych z działalnością kulturalną,
5) umiejętności organizacyjne w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasoba-
mi ludzkimi oraz organizowaniu imprez kulturalnych,
6) kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność,
7) dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego.

§ 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) zarządzanie Miejską Biblioteką Publiczną,
2) bieżące kierowanie działalnością Biblioteki,
3) kierowanie gospodarką finansową instytucji,
4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki,
5) współpraca z innymi bibliotekami, organizacjami na rzecz dobra mieszkańców Miasta 
i użytkowników Biblioteki.

§ 3. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) CV oraz list motywacyjny,
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i doświadcze-
nie zawodowe (odpisy lub kserokopie  dokumentów),
3) pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobo-
we tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy,
4) program działania (funkcjonowania i rozwoju) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie,
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych zwią-
zanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
6) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy,
7) aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8) oświadczenie uczestnika konkursu  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) do oferty mogą być dołączone opinie i rekomendacje,
10) dokumenty aplikacyjne wymienione wyżej w punktach: 1, 3, 4, 5 i 8 powinny być pod-
pisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawar-
tych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 
z późn. zm.).

§ 4. Informacje o sposobie składania ofert:
1) Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kancelarii Ogólnej przy ul. 12 
Marca 195 lub pocztą na adres Urzędu: 84- 200 Wejherowo, ul. 12 Marca 195, w zamknię-
tej kopercie z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie” do dnia 14 sierpnia 2018 roku do 
godz. 15.30 włącznie. Powyższy termin dotyczy również ofert przesyłanych  pocztą - nie de-
cyduje data stempla pocztowego.
2) Oferty dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane. 
3) Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 5. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Wejherowa powołał Komisję Konkurso-
wą, określając jej skład, zadania oraz regulamin pracy.

§ 6. Szczegółowe informacje na temat Konkursu dostępne są w Zarządzeniu nr 
155b/2018 Prezydenta Miasta  Wejherowa z dnia 6 lipca 2018 r., dostępnym na stronie: 
www.bip.wejherowo.pl oraz pod numerem tel. (0- 58) 677 65 70.

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                                              184/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                                              183/2018/DB

Wakacje na sportowo w Re-
dzie rozpoczęły się od Turnusu 
z Piłką Nożną i Lekkoatletyką, 
którego druga tura zaplano-
wana została na koniec lipca. 

W pierwszą niedzielę tego mie-
siąca odbył się V Redzki Bieg na 
10 km. 1 lipca zorganizowane 
zostały również biegi dziecięce. 
Obecnie trwa Turnus z Tenisem 

Wakacje na sportowo
REdA | Z myślą o osobach, które w wakacje pozostają w mieście, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował mnóstwo atrakcji. 

Ziemnym i Badmintonem, którego 
druga tura zaplanowana została na 
połowę sierpnia. Nadto pod koniec 
lipca zorganizowany zostanie Tur-
nus z Piłką Siatkową, Koszykówką 
i Ręczną, którego druga zaplano-
wana została na koniec sierpnia. 

- W ramach turnusów przewidu-
je się zapoznanie z zasadami po-
szczególnych dyscyplin, treningi, 
mini turnieje i konkursy z nagro-
dami - mówi Jerzy Conradi, dy-
rektor MOSiR. –Zapraszamy do 
uczestnictwa w  zajęciach. 

Organizowane są nie tylko tur-
nusy dla dzieci, ale i turnieje oraz 
zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 
wszystkich chętnych. W każdą 
środę wakacji można uprawiać 
fitness, a w czwartek – judo. Do-
datkowo odbywają się wycieczki 
po Redzie i zabawy tenisowe. Na 
ostatni weekend sierpnia zaplano-
wane zostały Mistrzostwa Polski 
w Rodzinnych Deblach i Mikstach 
– Family Cup. Ze szczegółami let-
niej oferty można zapoznać się na 
stronie Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji.



NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

WyGOdNy dom całoroczny, blisko jezio-
ra w Kamieniu, tel. 794 710 073

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

SpRzEdAM działkę budowlaną 600 m 
kw, z dobrym ogrodzeniem murowanym, 
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 Żuko-
wie pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbro-
jone 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 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
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

JAWA 50, typ 223, 1977 r., 2T, motorower, 
czerwono-kremowa, orginal – klasyk, 
cena: 2330 zł, Tczew, tel. 574 797 077

piAGGiO Ciao, 1995r,.2T, 1os., automatic, 
czarny, cena: 2112 zł, Tczew, tel. 574 797 
077

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

SPRZĘT ELEKT.

SpRzEdAM komputer, dysk 120 GB, kla-

iNiEMAMOcNi 2 / pREMiERA

W rodzinie Iniemamocnych przyszła kolej na 
zmiany! Podczas gdy Helen rozwija swoją ka-
rierę zawodową, jej mąż Bob zostaje w domu 
z dziećmi, realizując się w zaciszu domowych 
pieleszy. Ta nowa sytuacja jest trudna dla 
wszystkich, a pączkujące nadprzyrodzone 
zdolności małego Jack-Jacka nie czynią jej 
łatwiejszą. Kiedy kolejny szwarccharakter 
planuje genialny i niebezpieczny spisek, 
cała rodzina Iniemamocnych musi ponownie 
zjednoczyć siły, aby stawić czoła nowemu 
wyzwaniu. Łatwiej powiedzieć, trudniej 
zrobić - nawet dla Iniemamocnych.

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!
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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

Tofcio

Birma

Lilo

Frank

Grosik

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

Został wykastrowany, 
obstrzyżony i nauczył się 
cieszyć życiem.

Birma wróciła z adopcji – 
dlaczego ? Za bardzo kocha 
ludzi. Jej wierne psie serce 
wciąż domaga się zabawy.

Lilo wciąż się uśmiecha i 
wesoło zaczepia do zabawy. 
Wiecznie radosne usposo-
bienie rozweseli każdego.

Mały Frank liczy na łut 
szczęścia. W schronisku 
jest jednym z wielu porzu-
conych małych kociąt. 

Grosik podaruje ci 
szczęcie. Jest malutki, jest 
słodziutki i ma ogromną 
ochotę na nowe życie.
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510 894 627
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BURMIStRZ MIAStA RUMI 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi: 

Inspektor w Wydziale Geodezji Gospodarki nieru-1. 
chomościami i Rolnictwa - 1 etat,
od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynie-2. 
rii Miejskiej – 1 etat.

 
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.
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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 okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOTłOWNiE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

32-LATEK szuka kobiety do 47 lat celem 
stałego związku, nr tel: 690 526 075

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

RÓŻNE

SpRzEdAM meblościankę, 330 x 210, 
kol. mahoń, cena 350 zł, tel. 58 / 778 17 
35, Wejherowo

SiANO, słoma w balotach, 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, możli-
wość transportu, tel. 506 250 477

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy trans-
port, tel. 506 250 477

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

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

RuRy szare, 10, dl. 2,5m, grub. 6 mm, tel. 
511 841 826

SpRzEdAM piłę do drewna, samorobna 
z kółkami, 2.2kw, 380v, 580 zł, Gościcino, 
tel. 695 230 80

SpRzEdAM rower, 3 przerzutki, Shima-
no, bardzo dobry stan, 650 zł, tel. 507 
486 424

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 Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564

SpRzEdAM 
MydłA WłOSKiE 

Nesti Dante, 250 gram, 
różne zapachy, 

duży wybór, 
tel. 660 731 138

13-07-2018
iniemamocni 2 2d dubbing 11:30
iniemamocni 2 2d dubbing 17:30
dzień świra / spektakl 19:00
dziedzictwo. Hereditary 
2d napisy  20:30

14-07-2018
iniemamocni 2 2d dubbing 11:30
iniemamocni 2 2d dubbing 14:00
iniemamocni 2 2d dubbing 17:30
Momo  18:00
Na plaży chesil 2d napisy 20:30

MOMO

Nigdy nie jest za późno, na dziecko!
André i Laurence to bezdzietna para, miesz-
kająca na cichych przedmieściach Paryża. 
Wiodą spokojne i raczej nudne życie. Pewnego 
dnia odkrywają w swoim domu nieproszonego 
gościa - mówiącego obcym dialektem dziwaka, 
który oznajmia im, że jest ich synem. André, 
wierząc, że padli ofiarą pomyłki lub naciągacza, 
nie chce mieć z nim nic wspólnego. Natomiast 
Laurence, w obliczu czegoś tak niewytłuma-
czalnego, nagle staje się matką, którą nigdy 
nie była i przyjmuje z otwartymi ramionami 
swojego odnalezionego syna, a także jego żonę 
i psa… Wojna domowa jest nieunikniona.
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Sukces dyrektora 
MOSiR-u

Jerzy Conradi, dykrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Redzie wraz 
z Wiesławem Księskim ze 
Świdnika zdobyli wicemi-
strzostwo Polski Samorzą-
dowców w grze podwójnej 
w tenisie ziemnym. Na 
turnieju w Koninie duet po-
konał trzy pary i mimo upa-
łu awansował do finału XIV 
Mistrzostw Polski Samorzą-
dowców. Tam ulegli Jarosła-
wowi Różyckiemu i Pawłowi 
Szmalc. Jerzy Conradi grał 
także w singlu – tam grę 
zakończył na ćwierćfinale. 
W mistrzostwach uczest-
niczyło ponad 60 zawodni-
ków z całej Polski.

Ruszyły zapisy 
do wakacyjnej ligi
Wakacyjna Liga Orlik w po-
przednie wakacje cieszyła 
się dużym zainteresowa-
niem i niewykluczone, że 
podobnie będzie w tym 
roku. W tym tygodniu 
rozpoczęły się zapisy do 
tegorocznej edycji, która 
odbędzie się na boisku 
w Kębłowie. Więcej infor-
macji na facebooku – Wa-
kacyjna Liga Piłki Nożnej.

Piłkarski turniej 
na Chopina

W dniach 13-15 lipca na osie-
dlu Chopina przy Zespole 
Szkół nr 3 odbędzie się XVIII 
Turniej im. Michała Mazura. 
Imprezę organizują KS Cho-
pina Wejherowo oraz Tytani 
Wejherowo przy wsparciu 
miasta. W piątek i sobotę 
odbędą się mecze elimina-
cyjne, a na niedzielę 15 lipca 
zaplanowane są finały. 

Pierwszego dnia, w fazie grupo-
wej po wygranych z GTW Gli-
wice (śląskie) oraz UKS Tarcha-
lanka (wielkopolskie) i porażce 
z LKS Czwórka Radom (mazo-
wieckie) luzinianki awansowały 
z drugiego miejsca do półfinału. 
Tam nazajutrz przyszło się im 
zmierzyć z mistrzem drugiej 
grupy LKS Naprzód Sobolów 
(małopolskie). Mecz półfinało-
wy GOSRiT zagrał wyśmienicie, 
od początku stwarzając liczne 
okazje do zdobycia gola. Zwy-
cięskie trafienie na wagę awan-

su, w końcówce strzeliła Wik-
toria Domańska, która niestety 
chwilę później w ostatniej akcji 
meczu skręciła pechowo kostkę. 
Po tym zdarzeniu najskutecz-
niejsza zawodniczka Luzina, nie 
mogła zagrać w wielkim finale.

Finał zaczął się dla naszej druży-
ny od straty bramki w pierwszej 
akcji meczu i przez dłuższy czas 
brakowało pomysłu na skutecz-
ne ataki. Dobrze dysponowana 
drużyna KSP Kielce (święto-
krzyskie) wygrała pewnie mecz 

finałowy aż 5:0, ale na pewno 
młodym podopiecznym trenera 
Maksyma Graczyka, nie można 
było odmówić woli walki, gdyż 
do ostatnich minut ryzykowały 
próbując strzelić bramkę kon-
taktową i z pewnością nie był 
to najgorszy mecz w ich wy-
konaniu. Drugie miejsce to hi-
storyczny sukces prowadzonej 
przez Maksyma Graczyka i Ra-
fała Freitaga drużyny. Trzecie 
miejsce w turnieju „Piłkarska 
Kadra Czeka” zajęła drużyna 
Czwórki Radom.

GOSRiT drugi
w Polsce

DyżuR 
REPORTERA SPORTOWEGO

Poniedziałek     |     godz. 1000-1200

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

PIŁKA NOŻNA | W Reńskiej Wsi (opolskie) odbył się finał krajowy VII 
Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra Czeka” . Do rozpoczęcia rozgrywek został niecały miesiąc. 

Pierwszy mecz u siebie zagra Stolem Gniewino.

W sezonie 2018/2019 grono czwartoligowców powięk-
szyło się o jednego - o awans będzie walczyć 19 drużyn. 
To efekt decyzji PZPN o włączenie powstałych rezerw Le-
chii Gdańsk do IV ligi. W związku z tym w każdej z kole-
jek jeden zespół będzie pauzował. Już w 1. serii spotkań 
swoją kolejkę odczeka Wikęd Luzino, który sezon za-
cznie nie 5. sierpnia, jak większość ligi, lecz tydzień póź-
niej, wyjazdowym meczem z Gedanią Gdańsk.
W 1. kolejce (5 sierpnia) Stolem zagra w Gniewinie z Ge-
danią, a Orkan Rumia na wyjeździe zagra o punkty z be-
niaminkiem, Jantarem Ustka.
Szczególne emocje zapewne będą się wiązały z mecza-
mi czwartoligowców z rezerwami Lechii Gdańsk. Stolem 
do Gdańska wyjedzie w 6. kolejce, w następnej serii me-
czów biało-zieloni przyjadą do Luzina na mecz z Wikę-
dem, zaś w 13. kolejce Lechię w Rumi podejmie Orkan.
Ciekawe dla kibiców z naszego powiatu będą także me-
cze derbowe. W 10. kolejce Stolem zagra w Gniewinie 
z Wikędem Luzino, w 16. kolejce w Gniewinie zagra Or-
kan, a pojedynek między rumską drużyną, a Wikędem 
odbędzie się w następnej serii meczów.

ZnAMy teRMInARZ IV LIGI

W Mistrzostwach Świata Ka-
szubów, w których nagrodą był 
Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego, Mieczysława 
Struka, rywalizowało 21 zespo-
łów. Grały one rundę elimina-
cyjną, po której, według wyni-
ków, zostały przyporządkowane 
do trzech grup: najsilniejszej 
Wikęd Cup, a także Energa Cup 
oraz Puchar GOSRiT Luzino.
Najsilniejszą z grup wygrał Sto-
lem Gniewino, który w wielkim 
finale pokonał Kaszubię Starzy-
no oraz Wikęd II Luzino. Kró-
lem strzelców został Mateusz 
Wachowiack (Stolem Gniewi-
no). Najlepszym zawodnikiem 
został wybrany Konrad Formela 
( Wikęd II Luzino), a najlepszym 
bramkarzem – Jakub Olszowiec 
(Stolem Gniewino).
Grupę Energa Cup wygrała 
drużyna Kaszebszci Dżek przed 
PSP Bytów oraz Sołecką Luzino. 
Po Puchar GOSRiT Luzino wy-

grał gospodarz – Wikęd, który 
wyprzedził zespół Rodzice MKS 
Profan Gościcino oraz zespół 
Dziennikarzy Radia Kaszebe.
Imprezę zorganizował Paweł Ra-
decki, Adam Olejniczak, Oskar 
Marszał , Magda Kołacz, Ka-
szubskie Towarzystwo Sportowo 
– Kulturalne i GOSRiT Luzino.

Wyłoniono Mistrza 
Świata Kaszubów
PIŁKA NOŻNA | Podczas XX Światowego Zjazdu Kaszubów odbyły się 
pierwsze historyczne mistrzostwa szóstek piłkarskich – Wikęd Cup.

MASZ CIeKAWy 
teMAt/ ZDjĘCIe?
NAPISZ DO NAS!

k.grajkowski@expressy.pl
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KUP KARNET!
W pierwszej połowie długo 

utrzymywał się wynik bezbram-
kowy, ale przed przerwą padły 
dwa gole - najpierw w 38. mi-
nucie bramkę dla Olimpii Gru-
dziądz zdobył Mateusz Marzec, 
a tuż przed przerwą wyrów-
nał Dawid Rogalski. Trzeci gol 
w tym meczu padł w 50. minu-
cie – bramkę dla Olimpii strzelił 
niedawny gryfita, Mikołaj Ga-
bor. Gryf ponownie wyrównał 
– gola z rzutu karnego strzelił 
około 10 minut później testo-
wany Łukasz Kacprzycki. Wynik 
meczu ustalił około 10 minut 
przed końcem Krzysztof Wicki, 
dając wejherowianom zwycię-
stwo 3-2 w Grudziądzu.

W składzie Gryfa, oprócz za-
wodników testowanych zagrali: 
Piotr Kołc, Mateusz Goerke, 
Krzysztof Wicki, Paweł Brzuzy, 
Jacek Wicon i Dawid Rogalski.

- Nasz zespół, mimo tego, że 
ostatnio przechodzi przez bar-
dzo ciężkie treningi, wyglądał 
bardzo dobrze- powiedział po 
meczu trener Szymkowicz. – 
Mecz był bardzo dynamiczny, 
na dobrym poziomie ligowym. 
Podobało mi się też, jak nasz 
zespół wyglądał pod względem 
fizycznym. Mamy dużo zmian 
kadrowych, ale wśród piłkarzy 
testowanych jest wielu dobrze 
rokujących zawodników. Wia-
domo, że nie możemy wszyst-
kich z nich wziąć do drużyny, 
ale postaramy się wyselekcjo-
nować najlepszych – powiedział 
Zbigniew Szymkowicz.

Był to drugi tego lata sparing 
Gryfa Wejherowo. Przed żółto-
czarnymi jeszcze jeden mecz 
kontrolny – w sobotę w Stężycy 
zmierzą się z tamtejszą Radu-
nią.

Wygrana w Grudziądzu
II LIGA | Żółto-czarni rozegrali swój drugi tego lata sparing - tym razem rywalem była Olimpia Grudziądz.

Zawodnikami wejherow-
skiego klubu zostali Kamil 
Włodyka oraz Dawid Rogal-
ski. Pierwszy z nich to 23-
letni pomocnik ze sporym jak 
na ten wiek doświadczeniem. 
Włodyka do roku 2016 grał 
w Ruchu Chorzów. W druży-
nie Niebieskich 37 razy zagrał 
w Ekstraklasie. Poprzednią 
rundę 23-latek spędził w dru-
goligowym Zniczu Pruszków. 
Rozegrał 24 mecze, w którym 
strzelił 2 bramki.

Dawid Rogalski przeszedł 
do Gryfa na zasadzie wypo-
życzenia z pierwszoligowego 
GKS-u Tychy. Wypożyczenie 
ma potrwać rok. Rogalski 
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Dwóch przychodzi, trzech odchodzi
TRANSFERY | Do zespołu dołączyli dwaj nowi zawodnicy – jeden to napastnik wypożyczony z GKS
-u Tychy, a drugi to pomocnik z występami w Ekstraklasie na koncie.

21-letni napastnik wiek junior-
ski spędził w Anglii, gdzie grał 
m.in. W juniorach Maidenhead 
United i Harefield United.

Przed tą dwójką na Wzgórze 
Wolności trafiło dwóch innych 
zawodników. Są nimi Robert 
Chwastek i Paweł Ewertowski.

Nowy kontrakt z wejherow-
skim klubem podpisał młodzie-
żowiec, Fabian Kątny. Ten uro-
dzony w 2000 roku wychowanek 
Gryfa już za sobą debiut w doro-
słym zespole.

Wejherowo opuści natomiast 
trzech zawodników. Kontraktów 
z Gryfem nie przedłużyli Michał 
Ciarkowski, Radosław Regliński 
i Przemysław Kamiński. Pierw-
szy grał w Gryfie wiosną ubiegłe-
go sezonu, drugi spędził w Gry-
fie poprzedni sezon (choć grał 
tylko jesienią), trzeci natomiast 
przyszedł do Gryfa przed rundą 
wiosenną sezonu 2016/2017.

w poprzednich rozgrywkach 
tylko raz wystąpił w pierwszo-
ligowej drużynie, później grał 

w rezerwach. Z dobrym skut-
kiem – strzelając 21 goli zo-
stał królem strzelców IV ligi. 

nastąpiła duża 
zmiana w zarządzie 
Gryfa Wejherowa.

Z funkcji prezesa klubu zre-
zygnował Piotr Waga. Był on 
prezesem żółto-czarnych od 
grudnia 2014 roku. Za jego 
kadencji Gryf wywalczył awans 
do II ligi.
Decyzją zarządu pełniącym 
obowiązku prezesa klubu został 
Piotr Ruszewski, który wcześniej 
pełnił w klubie rolę skarbnika.
- Nie chcę być gorszy od swoich 
poprzedników – mówi Piotr 
Ruszewski – Moim priorytetem 
jest szkolenie młodzieży, dbanie 
o to, by Gryf miał wychowanków 
zdolnych grać w seniorskim ze-

spole. Chcemy stworzyć system, 
który będzie temu sprzyjał. Celem dla pierwszej drużyny jest 
dalsza gra w II lidze. Życzyłbym sobie i klubowi, żeby najbliższa 
jesień w naszym wykonaniu była tak dobra, jak poprzednia 
wiosna.

pREzES zREzyGNOWAł, 
zNAMy JEGO NASTĘpcĘ

Pierwszy bramkę strzelił ze-
spół, który jest na bardziej za-
awansowanym etapie przygoto-
wań, czyli Gryf – do siatki trafił 
Krzysztof Wicki. Swoją bram-
kostrzelność Wicki potwier-
dził jeszcze w pierwszej 
połowie, gdy strzelił 
na 2-0. W drugiej 
połowie padła tyl-
ko jedna bramka 
- zdobyli ją go-
spodarze. Żół-
to-czarni zwycię-
stwem zakończyli 
swój pierwszy mecz.

- Łącznie zagrały prawie dwie 
jedenastki – mówi Piotr Kołc, 
asystent trenera w Gryfie Wej-
herowo. - Mamy za sobą obóz 
treningowy, wystąpiło wielu 
testowanych graczy, zespół 

w takim składzie grał wła-
ściwie pierwszy raz. 

Nie wyglądało to tak, 
jakbyśmy sobie tego 
życzyli, ale jeste-
śmy po dwóch ty-
godniach ciężkiej 

pracy, wierzę, że 
ta lepsza gra jeszcze 

przyjdzie.

Wikęd pokonany
SPARINGI | Gryf Wejherowo wygrał swój pierwszy mecz kontrol-
ny przed sezone 2018/2019 – pokonał Wikęd Luzino 2-1.
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