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Nowa era 
kardiologii

czytaj 7-8

A tym numerze dodatek:

To będzie prawdziwie wakacyjny weekend, wypełniony wydarze-
niami kulturalnymi, rozrywkowymi i doskonałą muzyką na żywo. 
Zastanawiasz się, jak spędzić najbliższą sobotę i niedzielę? 
Nie siedź w domu, tylko skorzystaj z proponowanych atrakcji!
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konkursu literackiego „Powiew Weny” 

trwa. Prace należy dostarczyć  w trzech eg-

zemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo 

na płycie CD do Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w Wejherowie do 22 października br.

13 edycja
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W ubiegłym tygodniu w Urzę-
dzie Miasta podpisano umowy na 
wykonanie nowych nawierzchni 
ulic Polnej i Kasztanowej oraz 
chodnika wzdłuż obu jezdni.

WyczEKiWANA 
iNWEsTycJA

- Powstanie ponad 600 metrów 
nowej, asfaltowej nawierzchni 
o szerokości sześciu metrów z jed-
nostronnym chodnikiem o szero-

kości dwóch metrów oraz niezbęd-
ną infrastrukturą – mówi Halina 
Grzeszczuk, zastępca burmistrza 
Redy. – Jest to inwestycja bardzo 
wyczekiwana przez mieszkańców 
i nie ulegało wątpliwości, że trzeba 
ją zrealizować tak szybko, jak się 
da. Niestety, nie udało się pozy-
skać na ten cel dofinansowania ze-
wnętrznego i cały koszt inwestycji, 
czyli ponad 5 mln złotych, zostanie 
pokryty z budżetu miasta. Tak wy-
soka kwota wynika z konieczności 

wybudowania od podstaw sieci ka-
nalizacji deszczowej.

MOżLiWE sĄ 
uTRudNiENiA

Wykonawcą jest spółka Kruszy-
wo z Linii. Prace drogowe powinny 
zakończyć się do połowy listopada. 
Równolegle rozpoczyna się prze-
budowa ulicy Kasztanowej, gdzie 
powstanie około 300 metrów no-
wej jezdni o nawierzchni asfaltowej 

i szerokości sześciu metrów z dwu-
metrowym chodnikiem z kostki be-
tonowej. Gmina przeznaczy na ten 
cel ponad 900 tys. zł, a droga będzie 
gotowa z początkiem listopada.

- W związku z prowadzonymi 
robotami należy liczyć się z utrud-
nieniami w ruchu – mówi Halina 
Grzeszczuk. – Kierowców i pie-
szych prosimy o cierpliwość, wy-
rozumiałość i stosowanie się do 
zasad zmienionej organizacji ru-
chu. /WA/

Inwestują w drogi
Reda | Jeszcze w tym roku mieszkańcy ulic Polnej i Kasztanowej będą mogli cieszyć się z nowych jezdni.
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Zakończyła się przebudowa 
Stacji Uzdatniania Wody w Ką-
pinie. W ubiegłym, tygodniu do-
konano oficjalnego odbioru, 
w którym uczestniczyli zastępca 
wójta Maciej Milewski, kierow-
nik Referatu Inżynierii Środo-
wiska Tomasz Drozdowski, pra-
cownik Referatu Tomasz Funk 
oraz sołtys Kąpina Grażyna Ba-
ran. Wykonawcą była wyłoniona 
w przetargu firma z Kolbud. 

Projekt polegał na budowie 
nowego ciągu technologiczne-
go urządzeń uzdatniania. Sta-
cja została wyposażona między 
innymi w nowe urządzenia do 

napowietrzania, filtracji wody 
i nowy hydrofor. Koszt wyniósł 
blisko 200 tysięcy złotych. Gmi-
na Wejherowo pozyskała na ten 
cel dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 w wysokości 61 tysię-
cy złotych. Dzięki tej inwestycji, 
w połączeniu z uprzednio prze-
prowadzonymi modernizacjami 
(w tym budową nowego systemu 
sterowania) miejscowa stacja 
uzdatniania wody jest dostoso-
wana do współczesnych standar-
dów i zabezpiecza wysoką jakość 
wody dla 1100 mieszkańców Ką-
pina na kolejne lata.  /UGW/

Woda coraz wyższej jakości
GM. WeJHeROWO | Stacja Uzdatniania Wody w Kąpinie zosta-
ła niedawno oficjalnie odebrana. 
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POWIAT | Znane są już osoby, które wykonywać 
będą funkcję urzędnika wyborczego w powiecie 
wejherowskim. 

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku opubli-
kowała listę osób powołanych na to stanowisko.
Nowelizacja kodeksu wyborczego w 2017 roku zapocząt-
kowała tworzenie wyodrębnionej administracji wyborczej. 
Stworzono m.in. stanowisko urzędnika wyborczego, do któ-
rego należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwo-
dowych komisji wyborczych. Przy powoływaniu urzędnika 
Szef Krajowego Biura Wyborczego brał pod uwagę doświad-
czenie kandydata w organizacji wyborów oraz wykonywa-
nie innych zadań, w których niezbędna była znajomość prze-
pisów Kodeksu Wyborczego, posiadanie wykształcenia wyż-
szego i zatrudnienie w urzędzie obsługującym organy ad-
ministracji rządowej, samorządowej lub innej jednostce. Po 
tej weryfikacji do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego 
w gminie Choczewo powołano Pawła Klonowskiego, w gmi-
nie Gniewino Michała Kędzierskiego, w gminie Linia Krystynę 
Paradowską, w gminie Luzino Macieja Bieleckiego, w gminie 
Łęczyce Artura Michałków, w gminie Szemud Krzysztofa Gra-
szę i w gminie Wejherowo Bożenę Szczypior oraz w Redzie 
Monikę Rosengart, w Rumi Dorotę Graszę i w Wejherowie 
Agnieszkę Siebert. Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pra-
cy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł. (DD)

Powołano urzędników 
wyborczych



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 20 lipca 20184

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                                                                                                                                                 173/2018/DBOGŁOSZENIE                                                                                                                                                 188/2018/DB

Rodzicom 
i wszystkim bliskim 
wyrazy głębokiego

 i szczerego współczucia 
z powodu tragicznej śmierci 

KACPRA 
MALIKA 

składają 

Zarząd i Pracownicy firmy 

TOYOTA WALDER

MAłgORzATA łObOz, 
 wiceprzewodnicząca rady 
oraz członek Komisji Oświaty 
i Wychowania

– Termomodernizacja to nie 
tylko wygląd zewnętrzny, ale 
również wyciszone i cieplejsze 
pomieszczenia. Korzyści odczują 
wszyscy. W przypadku szkół 
znacznie zwiększy się komfort 
nauki uczniów oraz warunki pracy 
nauczycieli. Kolejnym efektem 
takich inwestycji są oszczędności 
dla placówek i miasta, a zaosz-
czędzone środki będzie można 
spożytkować na inne inwestycje.

Projekt pn. „Termomoderni-
zacja szkoły podstawowej nr 9 
i nr 10 oraz budynku cmentarza 
komunalnego w Rumi” zakłada 
między innymi ocieplenie bu-
dynków, wymianę źródeł ciepła, 
stworzenie nowej elewacji, mon-
taż pomp ciepła, a także wymia-
nę drzwi oraz okien. Głównym 
celem inwestycji jest zmniejsze-

nie zużycia energii oraz popra-
wa efektywności energetycznej 
budynków. 

Prace mają się zakończyć we 
wrześniu bieżącego roku, a ich re-
alizacja jest możliwa, dzięki unij-
nemu dofinansowaniu w wysoko-
ści prawie 5 milionów złotych. 

Umowa dotycząca pozyskania 
środków zewnętrznych została 

podpisana 5 czerwca 2017 roku 
przez burmistrza Michała Pasiecz-
nego, marszałka województwa 
pomorskiego Mieczysława Stru-
ka oraz wicemarszałka Wiesława 
Byczkowskiego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Łączna wartość 
projektu to około 7,5 mln zł. 

Coraz cieplej, 
coraz oszczędniej
RUMIa | Zakończyła się termomodernizacja budynku zarządu cmentarza 
komunalnego w Rumi. Podobne prace są obecnie prowadzone przy szkołach 
podstawowych numer 9 i 10. Efekty będą widoczne we wrześniu tego roku.

Reda | W ciągu niespełna tygodnia na przebudowa-
nym przystanku przy ul. Gdańskiej zamontowana zo-
stanie nowa wiata przystankowa. 

NOWA WiATA Już NiEbAWEM

Jak zapewnia wykonawca, długo wyczekiwana wiata na 
nowym przystanku pojawi się już w przyszły wtorek. Jest 
to ostatni element pierwszego etapu przebudowy skrzy-
żowania ulic Gdańskiej i Puckiej.
- Prace są prowadzone przy drodze krajowej, inwestor jest 
podmiotem prywatnym, a przebudowa skrzyżowania i 
przeniesienie przystanku są ściśle związane z budową w 
tym rejonie obiektu handlowo – usługowego – mówi Ha-
lina Grzeszczuk, zastępca burmistrza. -  To oznacza, że nie 
mamy bezpośredniego wpływu na terminy prac drogo-
wych, które przebiegają pod bezpośrednim nadzorem Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Gdańsku.
Montaż wiaty przystankowej nie powinien powodować 
żadnych utrudnień w ruchu samochodów w kierunku 
Wejherowa, oczywiście użytkownikom drogi zalecamy 
ostrożność. /WA/

Jak zapewnia prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt 
doświadczenie pokazuje, że 
płyty YOMB są ekologiczne, 
umożliwiają wchłanianie wody 
w grunt i zapewniają dobry 
komfort dla mieszkańców.

Trwa utwardzanie płytami 
YOMB fragmentu ulicy Gry-
fa Pomorskiego na wysokości 
skrzyżowania z os. Dzięciel-
skiego. Utwardzony odcinek 
o długości 224 metrów bieżą-
cych umożliwi komfortowy 
przejazd ze Śmiechowa z ul. 
Gryfa Pomorskiego w kierunku 
osiedli Ogrodowa i Fenikow-

skiego i odwrotnie. Koszt inwe-
stycji wyniósł około 240 tys. zł. 
Dodatkowo na ul. Gryfa Pomor-
skiego zainstalowane zostaną 
progi zwalniające oraz słupki 
zwiększające bezpieczeństwo.

Obecnie trwają jeszcze pra-
ce związane z układaniem płyt 
YOMB w ulicach Kępy Oksyw-
skiej i remont odcinka ul. Roga-
czewskiego na os. Sucharskiego. 
Długość utwardzanej na-
wierzchni wyniesie 205 metrów 
bieżących. Planowany termin 
odbioru wykonywanych prac, to 
koniec lipca br. 

/raf/

Utwardzają ulice 
płytami drogowymi
WeJHeROWO | W dzielnicy Śmiechowo Północ trwają prace 
związane z utwardzaniem ulic płytami YOMB. 
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Jak odniesie się Pan do kontro-
wersji związanych z przyznaniem 
Krzysztofowi Hildebrandtowi 
nagrody „Najlepszy Prezydent 
10-lecia w ogólnopolskim plebi-
scycie Orły Polskiego Samorzą-
du”? Krytycy pana Hildebrandta 
pytają czy nagroda została przez 
niego kupiona?  

Na pewno każda nagroda dla 
miasta cieszy. Wszyscy prze-
cież chcemy żeby Wejhero-
wo kojarzyło się w Polsce jak 
najlepiej. Przyznam jednak, 
że też czekam na wyjaśnie-
nie tej sprawy przez Ratusz. 
W debacie publicznej funk-
cjonują informacje, że koszt 
takiej nagrody to nawet kilka-
naście tys. zł. Jeśli okazałoby 
się, że Krzysztof Hildebrandt 
kupił sobie nagrodę byłoby to 
moim zdaniem zwyczajnym 
obciachem? W tym kontekście 
chciałoby się wręcz zacytować 
Sienkiewicza: „Kończ... waść! 
wstydu... oszczędź!”. 

W minionym tygodniu Wejhero-
wo nawiedziły nagłe intensywne 
opady deszczu. Doszło do lokal-
nych podtopień i wielu utrud-
nień w ruchu drogowym. Co jest 
powodem tego, że każdy większy 
deszcz może zdestabilizować 
działanie miasta?

Jest to konsekwencja postę-
pujących przez lata zaniedbań 

Nagroda, ulewa i strefa kibica
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w zakresie dbałości o system 
odprowadzania wód opado-
wych. Niewolno tej sprawy 
bagatelizować, bo szybkie 
działania są niezbędne. Należy 
skupić się na pozyskaniu fun-
duszy, które umożliwią napra-
wę oraz rozbudowę infrastruk-
tury w tym obszarze. Liczę tu 
szczególnie na fundusze z no-
wego rządowego programu bu-
dowy dróg lokalnych. 

Teraz trochę bardziej na luzie. 
Czy oglądał Pan mecze Mi-
strzostw Świata 2018?

Oczywiście, wraz z żoną i sy-

nami oglądaliśmy większość 
meczów. Cieszę się z wygranej 
Francji chociaż muszę przy-
znać że kibicowałem Chor-
wacji. Szkoda, że naszej re-
prezentacji tym razem się nie 
powiodło. Mam nadzieję, że 
nowy trener znajdzie pomysł 
na odbudowę naszej drużyny 
i odniesie sukces na kolejnych 
turniejach. Liczę również, że 
będziemy mogli je oglądać 
w ogólnodostępnej strefie ki-
bica, która powstanie w Wej-
herowie. W tym roku nieste-
ty takiego miejsca w naszym 
mieście nie było. 

”Wraz z żoną i synami ogląda-
liśmy większość meczów. Cieszę 
się z wygranej Francji chociaż 
muszę przyznać że kibicowałem 
Chorwacji. Szkoda, że naszej 
reprezentacji tym razem się nie 
powiodło. Mam nadzieję, że nowy 
trener znajdzie pomysł na odbu-
dowę naszej drużyny i odniesie 
sukces na kolejnych turniejach.

W rozwiązanie tego problemu 
zaangażował się radny Henryk 
Jarosz, przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Samorządów.

- Problem polega na tym, że 
osoby przywożące i odbierające 
dzieci z przedszkola parkują na 
miejscach będących własno-
ścią Wejherowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i utrudniają 
funkcjonowanie mieszkańcom 
pobliskich bloków, w tym głów-
nie bloków nr 19 i 21 - mówi 
Henryk Jarosz podkreślając, że 
tych miejsc przy blokach i tak 
jest za mało, co rodzi niepo-
trzebne konflikty.

Radny Henryk Jarosz, jako 
członek Rady Nadzorczej WSM, 
podjął się negocjacji pomiędzy 
spółdzielnią, a prezydentem 
miasta Wejherowa w wyniku 
czego doszło do porozumienia, 
któremu naprzeciw wyszedł 

prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. Prezydent zadecydował 
o wybudowaniu parkingu na 
20 miejsc obok przedszkola, 
na terenie będącym własnością 
miasta.

Należy podkreślić, że w roz-
mowy z mieszkańcami bloków 
nr 19 i 21 włączyli się również, 
zbierając podpisy na zgodę, 

działacze osiedlowi - Bogdan 
Stodolski, Henryk Rosiński i Ja-
cek Pliński, wspierając starania 
radnego. Mieszkańcy bloków 
musieli bowiem wyrazić zgodę 
na zbudowanie wyjazdu z par-
kingu, co wiąże się z rozbiórką 
jednego przęsła płotu ogradza-
jącego teren przedszkola i jed-
nocześnie utratą 2. miejsc par-
kingowych przy blokach.

Jak informuje zastępca pre-
zydenta miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, który odwiedził 
teren przeznaczony na budowę, 
powstanie tutaj do końca sierp-
nia br. parking na 20. miejsc 
dla samochodów osobowych. 
Prace wykona Zakład Usług 
Komunalnych w Wejherowie za 
kwotę ok. 120 tys. zł. 

/raf/

WEJHEROWO | Podczas Top Art 
Festiwal w Chorwacji rewelacyj-
nie spisały się tancerki Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury pod 
kierunkiem Elżbiety Czeszejko.

W tym prestiżowym festiwalu ta-
necznym zaprezentowały się 3 for-
macje taneczne WCK i wszystkie 
zostały nagrodzone. Grand Prix Fe-
stiwalu (500 Euro) zdobył zespół 
„Baccara” - powyżej 16 lat, w ka-
tegorii etiuda. Pierwsze miejsce 
w grupie wiekowej do 12 lat w ka-
tegorii etiuda wywalczyły „Baccar-
ki”, a drugie miejsce w grupie 12-
14 lat, też w kategorii etiuda wy-
tańczył zespół „Baccara Junior”.
Wejherowskie tancerki zaprezen-
towały się też znakomicie w rywa-
lizacjach indywidualnych w ka-
tegorii tanecznej etiuda. Pierw-
sze miejsca zdobyły: Aleksandra 
Szęląg - do 12 lat, Anna Witkow-
ska - 13 -14 lat oraz Daria Rutkow-
ska - 14-16 lat. Drugie miejsca wy-
tańczyły: Zuzanna Syska - do 12 lat 
oraz Maja Jesionowska - 14-16 lat.
- Jestem dumna z moich pod-
opiecznych, że tak pięknie zapre-
zentowały się na festiwalu – mówi 
Elżbieta Czeszejko.
W Top Art. Festiwal „The Interna-
tional Festiwal for Children and Te-
enagers 2018” wystąpiło pół tysią-
ca nominowanych tancerek i tan-
cerzy z Europy, w tym 270 z Polski. 
Grupa tancerek z Wejherowa liczy-
ła 39 osób plus 4 opiekunów. /raf/

SukceSy 
tancerek 
w chorwacji

Będzie parking przy przedszkolu
WeJHeROWO | Przy przedszkolu na os. Kaszubskim powstaje parking, który ma rozwiązać 
problem dojazdu rodziców i opiekunów oraz innych interesantów do przedszkola. 
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Zastępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz podpisała umowę 
na dotacje w wys. 100 tys. zł 
z przeznaczeniem na sfinan-
sowanie rewitalizacji  zabytku, 
jakim jest boczny ołtarz św. 
Wojciecha w kościele pw. Św. 
Trójcy w Wejherowie. W imie-
niu Parafii św. Trójcy umowę 
podpisał proboszcz ks. prałat 
Tadeusz Reszka.

- Podpisana umowa jest wyni-
kiem uchwały Rady Miasta Wej-
herowa z 29 czerwca br. Musi-
my dbać o zabytki, bo są one 
naszym dobrem narodowym 
i publicznym – mówi Beata Rut-
kiewicz.

- Cieszę się z przyznanych 

środków, które pozwolą prze-
prowadzić prace konserwator-
skie i restauratorskie przy oł-
tarzu św. Wojciecha.  Wartość 
planowanych prac wynosi ok. 
157 tys. zł. Zgodnie z umowa 
miasto przeznacza na ten cel 
100 tys. zł, pozostałą kwotę po-
krywa Parafia -  mówi ks. prałat 
Tadeusz Reszka informując, że 
wiele rzeczy w kościele wykony-
wanych jest bez dofinansowania 
zewnętrznego, czyli z pieniędzy 
parafialnych np. wymianę stu 
ławek dębowych, remont mar-
murowej podłogi, czy wymiana 
betonowych schodów wejścio-
wych na schody z pełnego ka-
mienia. /raf/ Fo
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Dotacja na remont 
zabytkowego ołtarza
WeJHeROWO | Boczny ołtarz św. Wojciecha w wejherowskim 
kościele doczeka się rewitalizacji. Miasto dofinansuje przeprowa-
dzenie niezbędnych prac. 
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Inwestycja jest realizowana 
przede wszystkim z myślą o oso-
bach niepełnosprawnych – nie tyl-
ko uczniach największej w mieście 
szkoły, ale i pracownikach oraz 
rodzicach. Prace obejmą montaż 
windy, wraz z budową szybu oraz 
dociepleniem. Szacunkowy koszt 
inwestycji to około 285 tysięcy zło-
tych, z czego 30% (prawie 86 tysię-
cy) stanowią środki z PFRON-u. 

– Niektórzy twierdzą, że niewiele 
osób będzie korzystać z tego urzą-
dzenia. Myślę jednak, że placówka 
przyjmująca taką liczbę uczniów, 

powinna być przygotowana na 
przyjęcie w swoje szeregi kolejnych 
niepełnosprawnych dzieci. To nasz 
ustawowy obowiązek – podsumo-
wuje Małgorzata Łoboz, wiceprze-
wodnicząca rady oraz członek Ko-
misji Oświaty i Wychowania.

Dofinansowanie projektu do-
budowy windy dla osób niepeł-
nosprawnych do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 9 w Rumi zostało 
pozyskane w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między re-
gionami III”. Do tej pory budynek 
nie był wyposażony w windę. 

„Dziewiątka” będzie wyposażona w windę
RUMIa | Dzięki dofinansowaniu, które Rumia pozyskała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, w budynku  Szkoły Podstawowej numer 9 pojawi się winda. Prace związane z reali-
zacją inwestycji mają się zakończyć do końca tego roku. 

PiOTR WiTTbROdT, 
zastępca burmistrza Rumi:

– To kolejne fundusze, pozyskane z zewnętrz-
nego źródła, które pozwalają nam na rozbudowę 
miejskiej infrastruktury. Tym razem najbardziej 
skorzystają osoby niepełnosprawne ruchowo lub 
mające problemy z samodzielnym poruszaniem 
się. Winda stanowi także dodatkowe zabezpie-
czenie w przypadku zdarzeń losowych.

Koncerty letnie w Parku Miej-
skim to ciekawa propozycja, by 
spędzić niedzielne popołudnie na 
świeżym powietrzu, przy dźwię-
kach muzyki. Repertuar jest tak 
różnorodny, że każdy meloman 
z pewnością znajdzie coś dla sie-
bie. 

- Koncerty pozwolą nam prze-
nieść się w czasie i przestrzeni – 
zapewnia Adam Szulc

z Wejherowskiego Centrum 
Kultury. - Odwiedzimy Francję 
z Yagą Kowalik w repertuarze 
„Piaf, Greco, Aznavour”, Kubę 
z grupą „Cubania”, Argentynę, 
by posłuchać tradycyjnego tan-
ga w wykonaniu Pawła Nowa-
ka z kwartetu Milonga Baltica.  
Artyści zaproszeni przez Wejhe-

rowskie Centrum Kultury mają 
zadbać o to, aby przybyłym do 
Parku Miejskiego czas upłynął 
w niezwykle przyjemny sposób.

- Podczas tej letniej przygody 
usłyszymy bardzo różne gatun-
ki muzyczne: od reggae, ska po 
muzykę klasyczną – mówi Adam 
Szulc. - Aby osłodzić najmłod-
szym zbliżający się kres wakacji, 
pod koniec sierpnia koncert za-
stąpi Teatr i w Parku Miejskim 
będziemy mogli poznać „Przygo-
dy Kubusia” Teatru Tęcza. 

Udział zarówno w koncertach,  
jak i spektaklu Teatru Tęcza jest 
bezpłatny. Do uczestnictwa w ak-
cji Muzycznego Lata zachęcają 
przedstawiciele Wejherowskiego 
Centrum Kultury. /WA/

Scena letnia w parku
WeJHeROWO | W każdą niedzielę lipca i sierpnia warto wstąpić do 
Parku im. Aleksandra Majkowskiego. To znakomita okazja, by wziąć udział 
w letnich koncertach organizowanych w ramach cyklu Muzyczne Lato. 

PLAN LETNich KONcERTóW:
 
22 lipca - Yaga Kowalik w repertuarze 
,,PIAF GRECO AZNAVOUR”
5 sierpnia - Kubańska grupa ,,Cubania”
12 sierpnia - Zespół Holeviaters
19 sierpnia - Paweł Nowak - Milonga Baltica
26 sierpnia - Teatr Tęcza „Przygody Kubusia”

Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 17:00.

REKLAMA                          18/2018/PR

Z okazji 11. edycji kam-
panii „Zbieramy krew dla 
Polski” w piątek 20 lip-
ca w godz. 9.00 - 14.00 
mieszkańcy Wejherowa 
będą mogli zostać daw-
cami krwi dla pacjen-
tów okręgowych szpita-
li. Zbiórki krwi są reali-
zowane dzięki współpra-
cy Grupy Muszkieterów 
oraz Polskiego Czerwo-
nego Krzyża.
Krew można oddać 
w mobilnym punk-
cie Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa przy 
ul. 1 Brygady Pancer-
nej WP 73, na parkingu 
przed supermarketem. 
O krwiodawców zadba 
doświadczony personel 
medyczny. /raf/

oddaj krew
z MuSzkieteraMi
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sprawdź inne nasze tytuły na:

Zastanawiasz się, jak spędzić 
lipcowy, wakacyjny weekend? 
Jedną z ciekawszych propozycji są 
z pewnością Dni Gminy Gniewi-
no. W ramach ego wydarzenia już 
w najbliższą sobotę odbędzie się 
XVI Pielgrzymka Wodno – Pie-
sza z Nadola do Żarnowca. Tego 
samego dnia w Czymanowie za-
planowano koncert w ramach VI 
Festiwalu Kultury Białoruskiej na 
Pomorzu, po którym na scenie za-
grają zespoły Mitra i Zakopower. 
Impreza zakończy się widowisko-
wym pokazem laserów. Drugie-
go dni, w niedzielę, w skansenie 
w Nadolu odbędzie się Krancbal, 

następnie XII Przegląd Orkiestr 
Dętych i dawna dobrej muzyki 
z Boney M. Szczegółowy program 
Dni Gminy Gniewino – na plaka-
cie obok. 

Festiwal Kultury Białoruskiej 
odbędzie się także w Rumi. Kon-
certy białoruskich orkiestr i soli-
stów, gościnne występy polskich 
zespołów oraz gwiazd estrady, 
a także konferencje przybliża-
jące białoruską historię, kulturę 
i tradycje ludowe – między in-
nymi takie atrakcje znalazły się 
w harmonogramie VI Festiwalu 
Kultury Białoruskiej na Pomo-
rzu. Wydarzenie rozpocznie się 

22 lipca o godzinie 19:00 na hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi. Wstęp jest płatny 
– bilety można zakupić w recepcji 
MOSiR-u w cenie 10 złotych lub 
5 złotych dla osób posiadających 
Kartę Dużej Rodziny. 

Dzień wcześniej, w sobotę, 
do Rumi zjadą się food trucki. 
A dla najmłodszych – podróż-
nicze warsztaty, podczas któ-
rych uczestnicy przeniosą się do 
Włoch i poznają kulturę i potrawy 
tego kraju. Szczegóły tych wyda-
rzeń – na kolejnej stronie naszej 
gazety. 

/raf/

Kulturalnie 
i rozrywkowo
POWIaT | Festiwal Kultury Białoruskiej, pielgrzymka łodziowa do Żarnow-
ca, koncert zespołu Zakopower oraz festiwal Food Trucków – to tylko niektóre 
z propozycji na nadchodzący weekend. 

REKLAMA                                                          181/2018/DB
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Do bieżącego wydania GWE24.pl (Expressu 
Powiatu Wejherowskiego) dołączona została 
gazeta opisująca atrakcje turystyczne powiatu 
wejherowskiego. Z pewnością warto do niej 
zajrzeć?

– Z myślą o gościach odwiedzających powiat 
wejherowski w okresie wakacyjnym przy-
gotowaliśmy taką publikację z atrakcjami 
turystycznymi znajdującymi się na terenie 
powiatu wejherowskiego. Zawiera ona liczne 
fotografie i opisy miejsc, które warto zoba-
czyć. Informuje o tym co można robić, jak 
aktywnie spędzić czas i co zobaczyć odwie-
dzając poszczególne gminy powiatu. Ponadto 
zachęca do bezpłatnego zwiedzania Wejhe-
rowa z przewodnikiem, zaprasza na zaję-
cia zumby w Parku Miejskim, a wielbicieli 
plenerowego kina na seanse pod gwiazdami. 
Warto dodać, że to już czwarte wydanie, 
które zostało przygotowane przy współpra-
cy z Urzędem Miejskim w Wejherowie.

Co warto zobaczyć w powiecie wej-
herowskim?

– O atrakcyjności naszego regio-
nu świadczą liczne zabytki i obiek-
ty dziedzictwa kulturowego. 
Wizytówką powiatu jest 
ponad 350-letnia 
Kalwaria Wejhe-
rowska, która nale-
ży do najstarszych 
w Polsce, obok 
Z ebrzydowsk ie j 
czy Pakoskiej. Jej 
wyjątkowy klimat 
przyciąga co roku 
turystów i piel-
grzymów z całego 
kraju. 
Na mapie miejsc 
wartych odwie-
dzenia znajdują 

Atrakcyjne lato 
w powiecie 
wejherowskim
TURYSTYKa | Rozmowa z Jackiem Thielem, Etatowym 
Członkiem Zarządu Powiatu Wejherowskiego. 

się także zabytkowe zespoły dworskie i pałaco-
we, których znaczna ilość zachęciła pasjonatów 
do opracowania „Szlaku Dworów i Pałaców 
Północnych Kaszub”. Na szlaku znajdziemy po-
nad sto obiektów, perełek architektury, które 
świadczą o bogatej historii naszych terenów. 
Każdy ma za sobą bogatą przeszłość i związane 
z tym legendy. Wiele z nich leży w wyjątkowo 

malowniczych miejscach i niemal każ-
dy posiada pięknie odrestaurowany 

park. Najpiękniejsze, najlepiej 
zachowane i godne polece-
nia obiekty w powiecie wej-
herowskim to m.in. pałace 
w Wejherowie (zarazem sie-
dziba Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej), Godętowie, 
Zwartowie i Ciekocinku, 
a także dwory w Prusewie, 

Bychowie czy Lisewie. 
Ziemia Wejherowska obfituje 

także w obiekty unikalne. Na 
terenie powiatu mieści się 

największa w Polsce 
elektrownia szczy-

towo-pompowa 
„ Ż a r n o w i e c ”, 
kompleks tury-
styczny z wieżą 
widokową „Ka-
szubskie Oko” 
w Gniewinie, 
A q u a p a r k 
w Redzie, Mu-
zeum Techni-
ki Wojskowej 
„Gryf ” w Dą-
brówce czy la-

tarnia morska „Stilo”. Ponadto miłośnicy 
nadmorskiego wypoczynku, preferujący ciszę 
i spokój, znajdą u nas niezwykle urokliwe plaże 
w Lubiatowie, Sasinie czy Słajszewie.

Dlaczego tak ważne jest wsparcie branży tury-
stycznej przez samorządy? 

– Turystyka od wielu lat jest jedną z najdyna-
miczniej rozwijających się dziedzin gospodarki. 
Ma ogromne znaczenie jako forma wypoczyn-
ku, relaksu czy poznania historii. Stanowi także 
istotny czynnik rozwoju miast, powiatów oraz 
jest bardzo ważnym źródłem dochodów miesz-
kańców. Dlatego tak ważne staje się umiejętne 
wykorzystanie wszystkich walorów i zasobów, 
jakie posiada dany region. W przybliżaniu cie-
kawych miejsc, obiektów oraz historii niezwy-
kle istotną rolę odgrywają lokalne organizacje 
turystyczne, których celem jest promowanie 
walorów turystycznych danego regionu, zarów-
no w Polsce, jak i poza granicami kraju.
Serdecznie zapraszam turystów i mieszkańców 
do odwiedzenia malowniczych terenów powia-
tu wejherowskiego.

”Turystyka stanowi 
istotny czynnik roz-
woju miast, powiatów 
oraz jest bardzo waż-
nym źródłem docho-
dów mieszkańców.

W najbliższy weekend (21 i 22 
lipca) miłośnicy różnorodnych 
kulinariów mają okazję napeł-
nić brzuchy podczas zlotu food 
trucków. Restauracje na kół-
kach będą czekać na klientów 
w godzinach od 10:00 do 20:00 
w parku przy Miejskim Domu 
Kultury w Rumi (ul. Mickiewi-
cza 19), oferując między innymi: 
burgery, hot dogi, burrito, frytki 
belgijskie, dania kuchni czeczeń-
skiej, pad thai, lody naturalne 
czy też lemoniadę molekularną.
W ramach zlotu o godzinie 16 
odbędą się także warsztaty ta-
neczne, które poprowadzą: Oskar 
Janicki, Maciek Mołdocha, Ka-
rolina Potakowska oraz Bartosz 
Gilarski. Natomiast w niedzielę, 
o godzinie 19:30, odbędzie się 
tzw. fire show, czyli pokaz ognia. 

Przypominamy, że to przed-
ostatnie wydarzenie tegoroczne-
go cyklu „Lipiec w Rumi”. Ostat-
nią atrakcją tej edycji będzie 
koncert w wykonaniu Polskiej 
Orkiestry Muzyki Filmowej (28 
lipca). Artyści rozpoczną swój 
występ o godzinie 19:00 na 
terenie stadionu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. 
Mickiewicza 49).

syLWETKi TANcERzy:

– Oskar Janicki (bboy Fiksa) 
– od 11 lat tancerz stylu break-
dance, reprezentujący ekipę 
The Harpagunz, jak i trójmiej-
ską scenę taneczną. Perfekcjo-
nista, chętnie dzieli się swoją 
wiedzą, a jego wizytówkami są 
oryginalność, styl i muzykalność. 

Skosztujesz potraw z całego świata!
RUMIa | „Lipiec w Rumi” to nie tylko występy gwiazd polskiej sceny muzycznej i wydarzenia sportowe z udziałem największych nazwisk, 
ale również okazja do skosztowania potraw z niemal całego świata.
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Rumia | W te wakacje obieramy kierunek na połu-
dnie i wędrujemy do Włoch! Podróżnicze warsztaty 
pozwolą małym odkrywcom poznać kulturę i zwy-
czaje państwa śródziemnomorskiego i rozsmakować 
się w prawdziwej, włoskiej pizzy. 

Gorące plaże, malownicze krajobrazy, wyśmienite jedze-
nie i wybitne dzieła sztuki – we Włoszech każdy znaj-
dzie coś dla siebie! Warsztaty podróżnicze organizowa-
ne 21 lipca w Porcie Rumia również zapewnią moc roz-
rywek dla gości o różnorodnych upodobaniach. W pro-
gramie wydarzenia przewidziano warsztaty tworzenia 
biżuterii oraz zajęcia plastyczne dla najmłodszych, a tak-
że warsztaty kulinarne z robienia pizzy.  W strefie ku-
linarnej wszyscy uczestnicy będą mieli okazję zgłębić 
tajniki wyrobu pizzy, czyli najbardziej popularnego da-
nia kuchni włoskiej. Część zajęć będzie poświęcona wy-
rabianiu specjalnego ciasta do pizzy. Animatorzy będą 
krok po kroku tłumaczyć, jak łączyć składniki, a dodat-
kowo poinformują uczestników o właściwościach po-
szczególnych elementów, tak aby poszerzyć zarówno 
ich wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną. Gotowe ciasto 
będzie obrabiane, wypełniane i dekorowane ulubionymi 
składnikami, następnie wstawiane do pieca i… gotowe! 
Włoskie pizze będą degustowane na miejscu lub zabie-
rane do domów. W części warsztatowej uczestnicy zajęć 
będą projektować i tworzyć włoską biżuterię. Używając 
prostych materiałów, takich jak drewno, kamień, metal, 
bursztyn, masa perłowa, winyl, welur, plastik czy sznurki 
powstanie kilkadziesiąt wspaniałych modeli kolczyków, 
wisiorów, naszyjników oraz bransolet. Podczas warsz-
tatów maluchy nauczą się wykorzystywać różnorod-
ne materiały i techniki tworzenia biżuterii: od tradycyj-
nych, prostych koralików po kolorowe, oryginalne kol-
czyki.  Dla najmłodszych gości przygotowano również 
warsztaty plastyczne, na których powstaną prace nawią-
zujące do kultury i symboli Włoch, a także przedstawia-
jące subiektywne skojarzenia dzieci związane z Włocha-
mi. Każde dziecko będzie miało do dyspozycji mnóstwo 
materiałów plastycznych oraz dodatków dekoracyjnych. 
Goście Portu Rumia wezmą również udział w quizach, 
dzięki którym poszerzą swoją wiedzę o słonecznej Italii. 
Warsztaty podróżnicze odbędą się 21 lipca w Porcie Ru-
mia Centrum Handlowym Auchan przy ulicy Grunwaldz-
kiej 108 w Rumi. Zajęcia będą dostępne od godz. 11:00 
do 18:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. /raf/

Jedziemy do Włoch!

Dzięki swojej ciężkiej pracy wy-
grywa liczne zawody w Polsce 
i za granicą.

– Maciek sheva Mołdoch – tan-
cerz stylu popping od 2009 roku, 
po 2 latach zaczął osiągać suk-
cesy na polskiej scenie tanecz-
nej. Obecnie jeździ za granicę, 
reprezentuje Polskę w całej Eu-
ropie, gdzie darzony jest wielkim 
szacunkiem. Znany jest szerszej 
publiczności, dzięki udziałowi 
w programach telewizyjnych 
„Mam Talent” i „Got to Dance”. 
Świetny trener i człowiek o wiel-
kim sercu.

– Karolina Potakowska – swoją 
przygodę z tańcem zaczęła jako 
mała dziewczynka, uczęszczając 
na lekcje baletu i tańca nowo-

czesnego. W salsie i tańcach la-
tyno-amerykańskich zakochała 
się jako nastolatka, a teraz nale-
ży do ścisłej czołówki tancerzy 
polskich. Umiejętności taneczne 
i trenerskie rozwijała pod okiem 
choreografów oraz pedagogów 
tańca z całego świata, m.in. 
Frankie Martinez, Eddie Torres 
czy Griselle Ponce.

– bartosz gilarski/barry – tan-
cerz stylu hip-hop/new style. 
Rozwija swój talent od ponad 
10 lat, poszukując świeżości 
i unikatowego stylu. Regularnie 
uczestniczy w zawodach, nie tyl-
ko polskich, ale i zagranicznych. 
Reprezentował grupę ThreeHe-
arts w Birmingham. Uczestniczy 
w różnych projektach artystycz-
nych.
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Tę niezwykle piękną i malowniczą krainę za-
mieszkują Kaszubi, którzy mają swój własny język, 
flagę, godło i hymn. Co ważne, kaszubski język nie 
jest gwarą – jego status prawny został uregulowa-
ny stosowną ustawą w 2005 r. Kaszubski został 
zdefiniowany wówczas jako język regionalny.

Kaszubski coraz częściej obecny jest w życiu pu-
blicznym całego regionu. Zarówno w stolicy po-
wiatu, jak i w gminach zauważymy kaszubskie na-
zwy miejscowości. Na terenie powiatu ukazuje się 
kilka czasopism kaszubskich, np. „Pomerania”.

Herbem Kaszub jest czarny gryf na żółtym (zło-
tym) tle. Flaga kaszubska jest odzwierciedleniem 
kolorów z herbu. Składa się z dwóch poziomych 
pasów, czarnego u góry i żółtego u dołu. Bardzo 
często używane są też żółte flagi, z umieszczo-
nym na środku czarnym gryfem. Kaszubi mają 
swój hymn, a właściwie dwie pieśni pełniące 
jego rolę. Autorem pierwszej jest Hieronim Der-
dowski, który umieścił ją w swoim poemacie „Ò 
panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł”. 
Popularna kaszubska pieśń patriotyczna „Zemia 
Rodnô” Jana Trepczyka, to drugi utwór pełniący 
rolę hymnu. 

Kaszubi mogą się pochwalić wieloma dziedzi-
nami twórczości ludowej, z których najbardziej 
znany jest haft kaszubski oraz rogarstwo. W haf-
cie używa się kilku kolorów, którym przypisuje się 
odpowiednie znaczenia. Zielony odzwierciedla 
lasy i łąki, niebieski morze, niebo i jeziora, a żółty 
piasek morski i bursztyn. Ponadto używa się nici 
czerwonej, czarnej, złotej i srebrnej. Wzory haftu 
bardzo często wykorzystywane są na ceramice 

użytkowej lub różnego ro-
dzaju pamiątkach. Co roku 
w gminie Linia odbywa się 
konkurs haftu, który jest naj-
większą i najbardziej znaną 
imprezą promującą piękno 
haftu kaszubskiego. Kaszu-
bi znani są także z zamiło-
wania do zażywania tyto-
niowego proszku, zwanego 
tabaką. Do jego przechowy-
wania służą przede wszyst-
kim tabakiery wykonywanie 
z krowiego rogu. Warto rów-
nież wspomnieć o instru-
mentach używanych przez 
kaszubskie zespoły ludowe. 
Do najbardziej popularnych 
należą diabelskie skrzypce 
i burczybas. Pierwszy przy-
pomina długi kij na szczycie 

którego umieszczona jest podobizna brodatego 
diabła, a drugi beczułkę z wystającym pękiem 
końskiego włosia. 

Jedną z form promocji kaszubszczyzny są zjaz-
dy Kaszubów organizowane od 1999 r. Do tej pory 
Kaszubi gościli niemal we wszystkich głównych 
miastach Pomorza. W powiecie wejherowskim 
Światowy Zjazd Kaszubów odbył się już cztero-
krotnie – w tym roku w Luzinie. Takie zjazdy są 
doskonałą okazją do promocji walorów całego 
powiatu wejherowskiego oraz ogromną promo-
cją kultury kaszubskiej, poprzez muzykę, stroje 
oraz kuchnię regionalną.
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Kaszuby to jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Malownicze 
krajobrazy, unikalna przyroda i kultywowane od wieków tradycje 
ludowe przyciągają jak magnes turystów z kraju i z zagranicy. 

Na Pomorzu nie brakuje amatorów wy-
cieczek pieszych i rowerowych. Specjalnie 
z myślą o nich przygotowano szlak tury-
styczny kuszący zwiedzających zarówno 
pięknymi widokami jak i ciekawą historią.

„Poczuj Kaszubskiego Ducha” to nowocze-
sna rekreacyjna trasa na mapie Kaszub, któ-
ra dzięki swojej wyjątkowości stała się wizy-
tówką gminy Linia. Całość drogi obejmuje 
sołectwa gminy i liczy ponad osiemdziesiąt 
kilometrów. Inspiracją dla jej powstania była 
książka Aleksandra Labudy „Bògòwië i dëchë 
naji przodków (przëłożënk do kaszëbsczi mi-
tologii)”. Tytułowi bogowie stali się patronami 
poszczególnych punktów trasy. Dzięki Jano-
wi Redzko, lokalnemu artyście, na szlaku sta-
nęło trzynaście trzymetrowych drewnianych 
podobizn duchów. Poszczególne postacie 
stały się opiekunami każdej z wiosek.

Lista sołectw i nazwy duchów, 
które spotkamy na trasie:

Linia – Rétnik,•  czarodziej    
od instrumentów,
ZakRZewo – JigRZan• ,    
opiekun zabaw i tańców,
kętRZyno – wËkRËkÙS• ,    
opiekun samotników,
oSiek – JabLón• , opiekun drzew,   
krzewów owocowych oraz ogrodów,
tłucZewo – PóLnica• , piękna bogini pól,
StRZePcZ – gRZenia,•     
duch snu i sennych marzeń,
Lewinko – PÙRtk,•  demon swarów i kłótni,
Lewino – PikÒn,•  złośliwy demon, sprawca 
kołtuna i ułomności  gnębiących ludzi,
Pobłocie – SZËmich,•  sprowadzający  
na świat ciszę i łagodny szum,
Smażyno – bÒRowÔ cotka, • duch borów 
i opiekunka leśnych zwierząt i ptaków,
miłoSZewo – Damk,•  duch tajemnic  
opiekujący się milczkami i odludkami,
kobyLaSZ-Potęgowo – LubicZk,•    
opiekun miłości,
niePocZołowice – nËcZk,•  wodnik żyjący 
w morzu, jeziorach i rzekach.

Poczuj 
kaszubskiego 
ducha
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Każdego roku w lecie organizowane są wy-
cieczki po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej. 
Szlak głównych atrakcji miasta wraz z Kalwarią 
Wejherowską – perłą wśród obiektów sakral-
nych – można zwiedzić bezpłatnie z przewod-
nikiem od 6 lipca do 24 sierpnia. W środę i nie-
dzielę – Szlakiem Nut Kaszubskich. 
Zbiórka codziennie o godz. 11 przy pomniku Ja-
kuba Wejhera. Grupy zorganizowane proszone 
są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie swo-
jej obecności – tel. 58 677 70 58. 

W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 17 na małej scenie w wej-
herowskim parku można wysłuchać muzyki na żywo. W tym roku 
przewidziano także występy dla najmłodszych. 15 lipca wystąpi 
Natalia Capelik-Muianga (wyjątkowo o godz. 15:00), 22 lipca – 
wystąpi „Yaga Kowalik w repertuarze PIAF GRECO AZNAVOUR”, 
29 lipca - Wejo Granie, gwiazdą wieczoru będzie „ENEJ”, a na 

scenie wystąpi „Cała Góra Barwinków”, Ka-
baret  Zachodni  TTM, 

występ dla dzieci 
„Eko podróże króla 
Juliana”. 5 sierpnia 
na scenie koncert 
kubańskiej grupy 
Cubania, 12 sierpnia 
Holeviaters, 19 sierp-
nia Paweł Nowak 
-Tango argentyńskie, 
a 26 sierpnia Koncert 
Letni: Teatr Tęcza Przy-
gody Kubusia.

Poznaj 
miasto 
i Kalwarię

Letnie 
koncerty



5d o d a t e k  t u r y s t y c z n y  /  w w w . g w e 2 4 . p l

Zacznij weekend na sportowo. W każdą 
sobotę lipca i sierpnia w parku o godz. 
9 profesjonalni trenerzy prowadzą zaję-
cia sportowe. W tym roku podczas zajęć 
zorganizowany jest także darmowy ką-
cik animacyjny dla dzieci. 

To nowa propozycja dla mieszkańców i turystów 
odwiedzających Park Miejski. Proponujmy dwa 
warianty spaceru: jeden zapoznający uczestników 
z florą parku i drugi podczas którego będzie moż-
na bliżej przyjrzeć się jego mieszkańcom. Spacery 
odbywają się do końca sierpnia w każdy wtorek 
i czwartek o godz. 13:00. Max. liczba uczestników 
– 10, wiek 7-11 lat. Trasa rozpoczyna się przy pomni-
ku grającego Kaszuby i trwa ok. 1,5 h. 
Zapisy: pod numerem telefonu: 668 686 490 w go-
dzinach od 7:00 do 15:00, dzieci podczas spaceru 
będą pod opieką wykwalifikowanych 2 opieku-
nów. Przebieg spaceru i jego trasa, a nawet ewen-
tualne odwołanie spotkania, uzależnione będzie 
od warunków atmosferycznych.

Zabytkowy budynek ratusza można odwie-
dzić przez 7 dni w tygodniu. Na turystów cze-
kają m.in. sala historii i tradycji, cela więzienna, 
makiety miasta oraz Kalwarii Wejherowskiej, 
a także multimedialnej Sali Historycznej 
„Wejherowo okresu międzywojennego”. Ra-
tusz dostępny dla zwiedzających: od ponie-
działku do piątku w godz. 9-15, a w soboty 
i niedziele w godz. 11-15. 

Wspaniały widok na Wejherowo oraz Kal-
warię Wejherowską rozciąga się z tarasu 
widokowego, który znajduje się w Filhar-
monii Kaszubskiej. Od 1 czerwca do 31 
sierpnia taras widokowy jest otwarty co-
dziennie w godz. 14-19. W dniach od 1 do 
30 września taras widokowy będzie czyn-
ny również w każdy weekend. Zachęcamy 
do skorzystania z tej propozycji.

Lato sprzyja praktykowaniu jogi w ple-
nerze. W wejherowskim parku już od 24 
czerwca, odbywają się zajęcia jogi. Zaję-
cia organizowane są w każdą niedzielę 
lipca i sierpnia o godz. 9.30 do 26 sierp-
nia. Zajęcia „Joga w parku”, finansowa-
ne przez Prezydenta Miasta Wejherowa, 
prowadzą instruktorki jogi ze Szkoły 
Jogi 12 asan. Ćwiczenia odbywają się 
na trawniku za Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. 

Od 27 czerwca do 29 sierpnia w każdą śro-
dę o godz. 18.30 przy altanie w wejherow-
skim parku prowadzone są zajęcia darmo-
wej zumby. 

W każdy czwartkowy lipcowy i sierpniowy 
wieczór, wielbicieli plenerowego kina za-
praszamy do Kina pod Gwiazdami w wejhe-
rowskim Amfiteatrze. Seanse rozpoczynają 
się o godz. 21.30, a wstęp jest wolny. W lipcu 
będzie można jeszcze obejrzeć filmy: Ukry-
te Piękno, Najlepszy, a w sierpniu: Kong: Wy-
spa Czaszki, Bardzo Fajny Gigant, Nice Guys, 
Przełęcz Ocalonych. 

Aktywne 
soboty w parku

Panorama 
miasta z tarasu

Spacery 
edukacyjne 
w Parku Miejskim

Zumba w parku

Kino letnie

Joga w parku

Zwiedź 
zabytkowy 
ratusz





W świadomości historycznej mieszkańców Ka-
szub Piaśnica jest symbolem martyrologii lud-
ności pomorskiej w czasie II wojny światowej. 
Jest to miejsce największej masowej zbrodni lu-
dobójstwa w województwie pomorskim, która 
została zaplanowana przez najwyższych funk-
cjonariuszy Rzeszy Niemieckiej.

Mianem zbrodni piaśnickiej określa się szereg 
zbiorowych egzekucji przeprowadzonych przez 
okupantów niemieckich w pierwszych miesią-
cach II wojny światowej w Lasach Piaśnickich 
w okolicach Wejherowa. W Piaśnicy zamordo-
wani zostali przedstawiciele polskiej elity poli-
tycznej, gospodarczej i kulturalnej z Pomorza 
Gdańskiego. Zginęły tam również osoby prze-
wożone koleją z terenów Trzeciej Rzeszy. Wśród 
nich były osoby chore psychicznie, przeciwnicy 
ideologii hitlerowskiej oraz Polacy i Czesi miesz-
kający przed wojną na terenie Niemiec.

Zbrodnia była dokonywana pod nadzorem SS 
i Gestapo przy użyciu różnych form policyjnych 
i organizacji paramilitarnej Selbstschutz. We-
dług ustaleń historyków, od jesieni 1939 r. do 
wiosny 1940 r. w lasach piaśnickich zginęło od 
12 do 14 tys. osób. Oszacowanie liczby ofiar jest 
jednak bardzo trudne. Niemcy przeprowadzili 
bowiem w 1944 r. akcję mającą na celu usunię-

cie wszelkich dowodów zbrodni. Do tego celu 
posłużyli się grupą więźniów z obozu Stutthof. 
Jeńcy odkopali ciała pomordowanych i spalili 
na stosach. Po wykonaniu zadania spotkał ich 
podobny los. W pionie śledczym Oddziału IPN 
w Gdańsku toczy się od 2011 r. śledztwo, które 
w końcowym efekcie ukaże nowe spojrzenie na 
dane o liczbie ofiar.

Od 1955 r. miejsce ludobójstwa upamiętnia Po-
mnik Ofiar Piaśnicy. W hołdzie ofiarom 3 paź-
dziernika 2010 r. w lasach piaśnickich stanęła 
nowa kaplica pełniąca funkcję pomnika. Pomnik-
mauzoleum przypomina swoją formą stos cało-
palny. Z tyłu pomnika, na słupach podobnych do 
pni ułożonych w stos, zostały wytłoczone wszyst-
kie poznane dotąd nazwiska 852 ofiar zbrodni. 
Umieszczono tam także sześć mosiężnych tablic 
z wyrytymi fragmentami książki autorstwa dr 
Barbary Bojarskiej, poświęconej zbrodni w Pia-
śnicy. W środku stosu została umieszczona gru-
pa rzeźb, składająca się z dwunastu postaci sym-
bolizujących ofiary.

Uroczystości upamiętniające pomordowanych 
odbywają się co roku w miesiącu kwietniu oraz 
październiku. 

Od kilku lat organizowane są Dni Piaśnickie, 
aby pamięć o tragicznych losach Polaków była 
wciąż żywa. W ramach tych dni odbywa się sze-
reg imprez o charakterze sportowo-rekreacyj-
nym i edukacyjnym, z udziałem dzieci, młodzie-
ży i osób dorosłych. 

Przebywając w tej okolic warto przeznaczyć je-
den dzień na poznawanie historii miejsca maso-
wych egzekucji i udać się na wycieczkę rowero-
wą szlakiem biegnącym przez lasy piaśnickie.
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Jesienią 1945 r. rozpoczęto badanie 
rozmiarów zbrodni piaśnickiej. Odna-
leziono ślady po 30 mogiłach, z których 
zbadano 26. W dwóch grobach odkryto 
305 zwłok, których nie spalono w 1944 r. 
Rodziny zdołały rozpoznać 55 osób. 

W czasie wypoczynku i rozrywki czasem potrzebna jest chwila za-
dumy i refleksji. Wtedy warto odwiedzić Lasy Piaśnickie. 
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Droga ku otwarciu muzeum nie była łatwa. 
Nieprzychylność władz komunistycznych nie 
zraziła jednak wejherowskiego środowiska 
kulturalnego, które podjęło udaną próbę po-
wołania Muzeum. 

W 1967 r. założono komitet Organizacyjny 
Muzeum Kaszubskiego, którego celem było 
m.in. gromadzenie zbiorów mających być 
podstawą powołanego muzeum. Organizo-
wano, wówczas jeszcze w szkołach, pierwsze 
okolicznościowe wystawy. Apelowano do in-
stytucji i osób prywatnych o przekazywanie 
eksponatów.

Wśród pierwszych darczyńców była m.in. 
hafciarka Franciszka Majkowska, siostra dra 
Aleksandra Majkowskiego, która po wojnie 
mieszkała w Wejherowie, a także prof. Gerard 
Labuda, wybitny historyk mediewista, urodzo-
ny na Kaszubach, kształcący się przed wojną 
m.in. w wejherowskim gimnazjum im. króla 
Jana III Sobieskiego, a związany z Uniwersyte-
tem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1 września 1968 r. uchwałą Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej, powołano do życia 
wejherowskie muzeum. Pierwotnie mieściło 
się w dwóch niewielkich izbach w kamienicy 
przy ulicy Sienkiewicza 10. Po kilku latach, ze 
względu na rozrastające się, zbiory placówkę 
przeniesiono do willi miejskiej przy ulicy So-
bieskiego 239. Już wówczas muzealnicy po-
stulowali by docelową, główną  siedzibą mu-
zeum został wejherowski pałac, co nastąpiło 
dopiero w 1994 r. w ćwierć wieku po otwarciu 
muzeum.

Muzeum, które funkcjonuje już od 50 lat 
w krajobrazie Wejherowa, zwanego ducho-
wą stolicą Kaszub, posiada zbiory ukazujące  
bogactwo i kulturowe  dziedzictwo regionu. 
Wystawa jubileuszowa to okazja, by pokazać 
najciekawsze zbiory, stanowiące niepowta-
rzalną i wyjątkową skarbnicę wiedzy o naszej 
kulturze. 

Szczególne miejsce wśród zabytków poka-
zanych na wystawie zajmują druki gdańskie, 
w tym prace gdańskich uczonych, publikacje 
poświęcone dziejom Pomorza i Gdańska. Do 
elity historyków zajmujących się Gdańskiem 
należeli: Caspar Schultz (1540 -1594), autor 
kroniki Historia Rerum Prussicuarum (1599), 
i Reinhold Curicke (1610-1667), którego historia 
Der Stadt Dantzig historische Beschreibung 
(1687, 1688), bogato ilustrowana sztychami za-
bytków, stanowi do dziś jedną najcenniejszych 
monografii Gdańska.

Na wyróżnienie w zbiorze starodruków za-
sługuje pierwsze w Polsce dzieło botaniczne, 
ilustrowany Zielnik Herbarzem z ięzyka Łaciń-
skiego zowią, wydany w Krakowie w  1613 r., nad 
którym jego autor Simon Syrennius (1540-1611), 

profesor Akademii Krakowskiej, lekarz, botanik, 
badacz leczniczych właściwości ziół, pracował 
ponad 30 lat.

Warto  zaznaczyć, że na wystawie pokazane 
są także jedne z najstarszych i unikatowych 
dokumentów, starodruków związanych z Wej-
herowem i jego okolicami oraz założycielem 
miasta Jakubem Wejherem.

Muzeum szczyci się posiadaniem oryginalnych 
zabytków piśmiennictwa kaszubskiego z XIX 
i XX w. takich jak pierwodruki i kolejne wydania 
dzieł Floriana Ceynowy, Hieronima Derdowskie-
go, Aleksandra Majkowskiego i innych.

Niezwykle unikatowym zabytkiem, na który 
warto zwrócić uwagę, był wydawany w Chełm-
nie w latach 1848-1850 tygodnik Szkoła Naro-
dowa. Podejmowano w nim tematykę służącą 
kształtowaniu polskiego życia narodowego, 
podkreślano wartość walki o prawa narodowe, 
szczegółowo rejestrowano poczynania pol-
skie w tym zakresie. Spośród  lokalnych czaso-
pism XIX/XX w., na wystawie zobaczyć można  
takie przedwojenne tytuły jak: Kreis-Blat für 
den Neustädter Kreis  (tygodnik powiatu wej-
herowskiego wydawany w latach 1842-1920), 
Pielgrzyma (1869-1939), Gazetę Gdańską (1891-
1939), Zrzësz Kaszëbskô (1933-1939, 1945-1947), 
Gazetę Kaszubską, Gazetę Kościerską i Gazetę 
Gdyńską, Klekę  i inne. 

Niezwykle cenna jest, posiadana od niedaw-
na przez muzeum, biblioteka znakomitości 

naukowej - historyka i niezwykłego Kaszuby 
prof. Gerarda Labudy. O jej kształcie decydują 
europejskie i ogólnopolskie uwarunkowania 
pracy badawczej profesora. 

Pokazane na wystawie zabytki muzyczne to  

materiały drukowane i rękopiśmienne oraz in-
strumenty muzyczne  wykonane przez współ-
czesnych twórców ludowych. Do najstarszych 
zabytków należą starodruki muzyczne z II poł. 
XVI w. Wśród eksponatów znajduje się spuści-
zna kompozytorska twórców związanych z Po-
morzem, m.in. rękopisy pieśni Jana Trepczyka 
oraz Tusze Kalwaryjskie na orkiestrę dętą, ze-
brane i opracowane przez wejherowianina Al-
fonsa Patera. 

Do najważniejszych eksponatów z zakresu 
sztuki  należą obrazy Mariana Mokwy (1889-
1987),wybitnego polskiego marynisty. Zbiory 
etnograficzne reprezentowane są  przez cera-
mikę pochodzącą zarówno z przedwojennych 
jak i powojennych warsztatów Leona Necla 
z Chmielna i Józefa Kazimierczaka z Kartuz.

Nie zabraknie również zabytków przekaza-
nych do zbiorów przez wspomnianą już haf-
ciarkę  Franciszkę Majkowską oraz rzeźbiarkę 
Otylię Szczukowską, które jako jedne z pierw-
szych podarowały Muzeum swoje spuścizny.

Uzupełnieniem wystawy będą należące do 
Muzeum zbiory fotograficzne, kartograficzne, 
falerystyczne, numizmatyczne , sfragistyczne 
oraz filatelistyczne, które stanowią o bogac-
twie oraz wyjątkowości  Kaszub i Pomorza 
w historii Polski.

Ekspozycję zwiedzać można w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, przy ulicy Zamkowej 2a, od 20 
lipca do 31 sierpnia 2018 r. Zapraszamy. 

Kurator wystawy - Maciej Kurpiewski.

Pięćdziesiąt lat temu powstało Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Była  to pierwsza 
instytucja muzealna w  naszym mieście. 
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m.in. gromadzenie zbiorów mających być 
podstawą powołanego muzeum. Organizo-
wano, wówczas jeszcze w szkołach, pierwsze 
okolicznościowe wystawy. Apelowano do in-
stytucji i osób prywatnych o przekazywanie 
eksponatów.

Wśród pierwszych darczyńców była m.in. 
hafciarka Franciszka Majkowska, siostra dra 
Aleksandra Majkowskiego, która po wojnie 
mieszkała w Wejherowie, a także prof. Gerard 
Labuda, wybitny historyk mediewista, urodzo-
ny na Kaszubach, kształcący się przed wojną 
m.in. w wejherowskim gimnazjum im. króla 
Jana III Sobieskiego, a związany z Uniwersyte-
tem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1 września 1968 r. uchwałą Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej, powołano do życia 
wejherowskie muzeum. Pierwotnie mieściło 
się w dwóch niewielkich izbach w kamienicy 
przy ulicy Sienkiewicza 10. Po kilku latach, ze 
względu na rozrastające się, zbiory placówkę 
przeniesiono do willi miejskiej przy ulicy So-
bieskiego 239. Już wówczas muzealnicy po-
stulowali by docelową, główną  siedzibą mu-
zeum został wejherowski pałac, co nastąpiło 
dopiero w 1994 r. w ćwierć wieku po otwarciu 
muzeum.

Muzeum, które funkcjonuje już od 50 lat 
w krajobrazie Wejherowa, zwanego ducho-
wą stolicą Kaszub, posiada zbiory ukazujące  
bogactwo i kulturowe  dziedzictwo regionu. 
Wystawa jubileuszowa to okazja, by pokazać 
najciekawsze zbiory, stanowiące niepowta-
rzalną i wyjątkową skarbnicę wiedzy o naszej 
kulturze. 

Szczególne miejsce wśród zabytków poka-
zanych na wystawie zajmują druki gdańskie, 
w tym prace gdańskich uczonych, publikacje 
poświęcone dziejom Pomorza i Gdańska. Do 
elity historyków zajmujących się Gdańskiem 
należeli: Caspar Schultz (1540 -1594), autor 
kroniki Historia Rerum Prussicuarum (1599), 
i Reinhold Curicke (1610-1667), którego historia 
Der Stadt Dantzig historische Beschreibung 
(1687, 1688), bogato ilustrowana sztychami za-
bytków, stanowi do dziś jedną najcenniejszych 
monografii Gdańska.

Na wyróżnienie w zbiorze starodruków za-
sługuje pierwsze w Polsce dzieło botaniczne, 
ilustrowany Zielnik Herbarzem z ięzyka Łaciń-
skiego zowią, wydany w Krakowie w  1613 r., nad 
którym jego autor Simon Syrennius (1540-1611), 

profesor Akademii Krakowskiej, lekarz, botanik, 
badacz leczniczych właściwości ziół, pracował 
ponad 30 lat.

Warto  zaznaczyć, że na wystawie pokazane 
są także jedne z najstarszych i unikatowych 
dokumentów, starodruków związanych z Wej-
herowem i jego okolicami oraz założycielem 
miasta Jakubem Wejherem.

Muzeum szczyci się posiadaniem oryginalnych 
zabytków piśmiennictwa kaszubskiego z XIX 
i XX w. takich jak pierwodruki i kolejne wydania 
dzieł Floriana Ceynowy, Hieronima Derdowskie-
go, Aleksandra Majkowskiego i innych.

Niezwykle unikatowym zabytkiem, na który 
warto zwrócić uwagę, był wydawany w Chełm-
nie w latach 1848-1850 tygodnik Szkoła Naro-
dowa. Podejmowano w nim tematykę służącą 
kształtowaniu polskiego życia narodowego, 
podkreślano wartość walki o prawa narodowe, 
szczegółowo rejestrowano poczynania pol-
skie w tym zakresie. Spośród  lokalnych czaso-
pism XIX/XX w., na wystawie zobaczyć można  
takie przedwojenne tytuły jak: Kreis-Blat für 
den Neustädter Kreis  (tygodnik powiatu wej-
herowskiego wydawany w latach 1842-1920), 
Pielgrzyma (1869-1939), Gazetę Gdańską (1891-
1939), Zrzësz Kaszëbskô (1933-1939, 1945-1947), 
Gazetę Kaszubską, Gazetę Kościerską i Gazetę 
Gdyńską, Klekę  i inne. 

Niezwykle cenna jest, posiadana od niedaw-
na przez muzeum, biblioteka znakomitości 

naukowej - historyka i niezwykłego Kaszuby 
prof. Gerarda Labudy. O jej kształcie decydują 
europejskie i ogólnopolskie uwarunkowania 
pracy badawczej profesora. 

Pokazane na wystawie zabytki muzyczne to  

materiały drukowane i rękopiśmienne oraz in-
strumenty muzyczne  wykonane przez współ-
czesnych twórców ludowych. Do najstarszych 
zabytków należą starodruki muzyczne z II poł. 
XVI w. Wśród eksponatów znajduje się spuści-
zna kompozytorska twórców związanych z Po-
morzem, m.in. rękopisy pieśni Jana Trepczyka 
oraz Tusze Kalwaryjskie na orkiestrę dętą, ze-
brane i opracowane przez wejherowianina Al-
fonsa Patera. 

Do najważniejszych eksponatów z zakresu 
sztuki  należą obrazy Mariana Mokwy (1889-
1987),wybitnego polskiego marynisty. Zbiory 
etnograficzne reprezentowane są  przez cera-
mikę pochodzącą zarówno z przedwojennych 
jak i powojennych warsztatów Leona Necla 
z Chmielna i Józefa Kazimierczaka z Kartuz.

Nie zabraknie również zabytków przekaza-
nych do zbiorów przez wspomnianą już haf-
ciarkę  Franciszkę Majkowską oraz rzeźbiarkę 
Otylię Szczukowską, które jako jedne z pierw-
szych podarowały Muzeum swoje spuścizny.

Uzupełnieniem wystawy będą należące do 
Muzeum zbiory fotograficzne, kartograficzne, 
falerystyczne, numizmatyczne , sfragistyczne 
oraz filatelistyczne, które stanowią o bogac-
twie oraz wyjątkowości  Kaszub i Pomorza 
w historii Polski.

Ekspozycję zwiedzać można w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, przy ulicy Zamkowej 2a, od 20 
lipca do 31 sierpnia 2018 r. Zapraszamy. 

Kurator wystawy - Maciej Kurpiewski.

Pięćdziesiąt lat temu powstało Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Była  to pierwsza 
instytucja muzealna w  naszym mieście. 
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Ponad 360-letnia Kalwaria jest jednym z najcen-
niejszych zabytków sakralnych Pomorza. Kaszub-
ska Jerozolima składa się z 26 barokowych kaplic 
zlokalizowanych na wejherowskich wzgórzach 
w południowej części miasta. 

Niektóre źródła podają, że odległości między 
kapliczkami równe są odległościom między przy-
stankami Drogi Krzyżowej Chrystusa w Jerozoli-
mie, a pod każdą z kaplic znajduje się garść ziemi 
świętej. Duchową opiekę nad sanktuarium spra-
wuje Zakon Ojców Franciszkanów. Szczególną uro-
czystością, która na Wejherowskie ziemie przycią-

ga rzeszę wiernych, jest coroczne Misterium Męki 
Pańskiej. Jest ono odwzorowaniem Jezusowej 
drogi krzyżowej. Przebrani w stylizowane stroje ak-
torzy, będący częścią grupy Misterników Kaszub-
skich, wcielają się w rolę biblijnych postaci. 

Dzięki środkom z Unii Europejskiej Kalwaria Wej-
herowska została poddana całkowitej renowacji. 
Odremontowano poszczególne kapliczki, ścieżki 
a szczególną rolę odegrała zainstalowana ilumina-
cja. Kalwarię okrzyknięto najlepiej odrestaurowa-
nym ze środków unijnych zabytkiem w Polsce, a tak-
że największą atrakcją turystyczną Wejherowa.

Kalwaria Wejherowska jest jednym z najchętniej odwiedzanych 
przez turystów miejscem na ziemi kaszubskiej. 

Tańczące 
obrazy

taniec feretronów, czyli świętych obrazów, 
to unikalny kaszubski zwyczaj, nieznany w in-
nych regionach Polski. Jest z pewnością jed-
nym z najciekawszych lokalnych ceremonia-
łów, z którym można się spotkać m.in. w czasie 
odpustów na kalwarii wejherowskiej.

Historia tradycji pokłonów feretronów nie 
została wprawdzie dotychczas szczegółowo 
zbadana, ale szacuje się, że tradycja ta liczy co 
najmniej 300 lat. Obraźnicy, czyli osoby niosą-
ce obraz, kłaniają się wykonując feretronem 
znak krzyża i zataczają koło. Wszystkie pokło-
ny są głębokie i wymagają odpowiedniej tech-
niki, siły i opanowania. W Wejherowie w ciągu 
roku odbywa się 5 odpustów: uroczystości mają 
miejsce w pierwszą niedzielę po święcie Wnie-
bowstąpienia Pańskiego, Trójcy Przenajświęt-
szej, Uzdrowienia Chorych, Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny i Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Pielgrzymi, przybywając na uroczy-
stość kościelną, przynoszą ze sobą oprócz cho-
rągwi i sztandarów – feretrony. Przenośne i obu-
stronne obrazy religijne niesione są przez cztery 
osoby, kobiety lub mężczyzn, ubranych w galo-
wy lub regionalny strój. Osoby te nazywane są 
obraźnikami/obraźniczkami. Feretrony podczas 
powitań i pożegnań kłaniają się, dlatego nazy-
wa się on pokłonem feretronów.

Istnieje ustalony zestaw gestów wykorzysty-
wany przez obraźników. Podstawowym gestem 
jest znak krzyża i pokłon. Całą resztę grupy wy-
pracowują sobie same. Zataczanie koła według 
zwyczaju wychwala doskonałość nieskończo-
nego Boga. Natomiast znak krzyża łączy się 
z gestem błogosławieństwa. Obraźnicy również 
podrzucają feretrony. Ukłon jest swego rodzaju 
pokazem sprawności i pomysłowości obraźni-
ków. Istnieje też rywalizacja między poszcze-
gólnymi zespołami o najlepszy pokaz.
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Ich różnorodna architektura i ciekawa histo-
ria są czymś, co warto poznać, zobaczyć. Każdy, 
nawet najbardziej wymagający turysta, znajdzie 
tu miejsce do wypoczynku, relaksu, spokoju, czy 
też kontaktu ze sztuką i przyrodą.

Na terenie powiatu wejherowskiego istniało 
kiedyś ponad 100 tego rodzaju obiektów. Dzisiaj 
cieszymy się z tych, które udało się odrestauro-
wać i udostępnić turystom oraz gościom.

Do najciekawszych zaliczamy: Pałac Ciekocin-
ko ze znamienitą stajnią i zawodami Baltic Equ-
estrian Tour, Lisewski Dwór urządzony w klima-
cie myśliwskim, pałace w Godętowie, Jackowie, 

Zwartowie, dwory w Bychowie, Borkowie, Go-
ścięcinie, Kurowie, czy Salinie. 

Niektóre obiekty pełnią obecnie funkcję ośrod-
ków kultury, tj. Dworek Drzewiarza w Gościci-
nie, Dworek pod Lipami w Rumii czy Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
działające w Pałacu Przebendowskich i Keyser-
lingków w Wejherowie. 

Ponadto w sąsiednim powiecie warto odwie-
dzić Zamki w Krokowej i Rzucewie, a także pała-
ce w Kłaninie czy Prusewie.

Obiekty te współpracują ze sobą m.in. bio-
rąc udział w projekcie unijnym pn. „Waloryza-

cja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach 
wiejskich Południowego Bałtyku” w ramach 
Programu Dwory Południowego Bałtyku. Dzięki 
współpracy samorządów ze Stowarzyszenia Tu-
rystycznego „Kaszuby Północne” oraz właścicieli 
i zarządców tych zabytkowych obiektów, będzie 
można lepiej poznać ich ofertę zarówno bizne-
sową jak i kulturalną.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty 
dworów i pałaców, począwszy od kwater agrotu-
rystycznych poprzez sezonowe i całoroczne ho-
tele i restauracje, aż po instytucje kultury, ukazu-
jące dziedzictwo kulturowe Kaszub.

Jednym z wyróżników ziemi wejherowskiej jest duża ilość obiektów dworsko-pałaco-
wych, które wspólnie z obiektami z sąsiednich powiatów - puckiego i lęborskiego two-

rzą Szlak Dworów i Pałaców Północnych Kaszub.

GODĘTOWO

LISEWO BYCHOWO

CIEKOCINKO
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Zlokalizowane na terenie byłej jednost-
ki rakietowej prezentuje niezwykle cen-
ną kolekcję pojazdów z czasów II wojny 
światowej, zabytkowych ciężarówek oraz 
samochodów osobowych i transporte-
rów opancerzonych. 

Ideą przewodnią Muzeum jest dyna-
miczna prezentacja eksponatów i lek-
cja żywej historii, którą można dotknąć, 
poczuć i przeżyć. Tu nie zobaczymy mu-
zealnych sal z wypolerowanym parkie-
tem i zakurzonych eksponatów, ale za 
to usłyszymy warkot czołgowego silnika, 
poczujemy zapach prochu i dotkniemy 
rozgrzanego pancerza. Dlatego znajdu-
jące się w placówce pojazdy są w pełni 
sprawne technicznie i często biorą dział 
w inscenizacjach historycznych, plenero-
wych widowiskach batalistycznych czy 
w realizacjach filmów dokumentalnych 
i fabularnych. 

W 2013 r. czołg Pz.Kpfw. V „Panther” 
uczestniczył w realizacji filmu o powsta-
niu warszawskim „Miasto 44” w reżyserii 
Jana Komasy oraz serialu „Czas Honoru”. 
Ponadto w 2015 r. muzealne pojazdy zo-
stały wypożyczone do filmu „Kamerdy-
ner” w reżyserii Filipa Bajona oraz kilku 
produkcji Bogusława Wołoszańskiego, 
„Tajna historia XX wieku” i „Sensacje XX 
wieku”. 

Muzeum współpracuje także z pasjona-
tami historii oraz grupami rekonstrukcyj-
nymi, których członkowie tworzą załogi 
pojazdów. Ekspozycje zostały tak pomy-
ślane, aby zapewnić ekscytującą i poży-
teczną rozrywkę dla całej rodziny. Część 
wystawy obejmuje również mundury, 
wyposażenie i uzbrojenie z czasów II woj-
ny światowej i okresu powojennego.

Dodatkową atrakcją są udostępnio-
ne na miejscu bogate zbiory Muzeum 
Saperskiego „Explosive”. Obejmują one 
amunicję strzelecką, artyleryjską i ra-
kietową różnego typu, granaty, bomby, 
miny, torpedy, a także sprzęt saperski do 
wysadzania i wykrywania min.

Wizyta w muzeach to świetny pomysł 
na rodzinny weekend z historią. 

Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” oraz 
Muzeum Saperskie „Explosive” czynne są 
codzienne, w godzinach od 10 do 18.

Otwarte w maju 2015 r. 
w Dąbrówce koło Luzina 
Muzeum Techniki Wojsko-
wej „Gryf” należy do naj-
większych atrakcji militar-
nych na Pomorzu. 
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Mowa o „Kaszubskim Oku” w Gniewinie. Nazwa 
nie jest przypadkowa, ponieważ kompleks z lotu 
ptaka przypomina kształtem oko. Najważniejszym 
jego elementem jest „źrenica”, czyli 44 metrowa 
wieża widokowa, kopiec na którym stoi wieża oraz 
rabaty kwiatowe stanowiące „tęczówkę oka”. Per-
gole rozciągające się wzdłuż ścieżki spacerowej 
symbolizują zarys rzęs. Aby dotrzeć na platformę 
widokową na szczycie wieży, trzeba pokonać 212 
schodów lub wjechać windą. Przy dobrej widocz-
ności zobaczymy z wieży Morze Bałtyckie oraz 
morenowe wzgórza Jeziora Żarnowieckiego. Moż-
na stąd również dostrzec pozostałości po słynnej 

budowie elektrowni jądrowej. Ciekawostką jest wi-
doczny z wieży, rozległy (122 ha powierzchni) zbior-
nik górny największej w Polsce elektrowni szczyto-
wo-pompowej oraz farma elektrowni wiatrowych.

W „Kaszubskim Oku” można miło i aktywnie spę-
dzić czas z całą rodziną. Na terenie kompleksu 
znajduje się bowiem: restauracja, mini pole golfo-
we i ziemne pole szachowe Dzieciom z pewnością 
spodobają się naturalnych rozmiarów makiety di-
nozaurów, Triceratopsa i Tyrannosaurusa Rex, oraz 
makiety Stolemów, kaszubskich siłaczy czy plac 
zabaw, zaprojektowany w kształcie pirackiego 
statku.

To miejsce po prostu musisz odwiedzić: z góry wieży widokowej 
rozciąga się przepiękna panorama Kaszub, a w kompleksie tury-
styczno-rekreacyjnym można ciekawie spędzić czas z rodziną. 

Legenda gło-
si, że zanim 
K a s z u b a m i 
c a ł k o w i c i e 
z a w ł a d n ą ł 
c z ł o w i e k , 
krainą rzą-
dziły stole-
my. Podobni 
byli do ludzi, 
lecz znacz-
nie przewyż-
szali ich wzrostem. Jedyną przewagą, jaką 
miał nad nimi człowiek, była mądrość. 
Z czasem stała się ona kluczowa, a olbrzy-
my zamieniły się w skały. Dziś spotkać ich 
możemy na terenie gminy Gniewino. Tak 
jak i ludzie tak i stolemy, charakteryzują 
się wyjątkowością i różnorodnością. Stolem 
„Kaszub” zaprzyjaźniony ze Stolemem „Pił-
karzem” witają gości przy bramie wjazdowej 
do Gniewina. „Rybaków” i „Rolników” spo-
tkamy spacerując w Nadolu. A stolemową 
rodzinę zobaczymy z „Kaszubskiego Oka”. 
Bez wątpienia warto znaleźć wszystkie 15 
figur rozmieszczonych na terenie gminy.

w miejscowości osetnik, niedaleko 
Sasina, znajduje się latarnia morska 
Stilo. określana jest mianem jednej 
z najpiękniejszych latarni na polskim 
wybrzeżu. 

Położona na wysokiej, zalesionej wy-
dmie, 1000 m od linii brzegowej, jest 
miejscem chętnie odwiedzanym przez 
turystów. 

Latarnię wybudowano w latach 1904-
1906 według projektu niemieckiego ar-

Latarnia 
morska Stilo

chitekta Waltera Körtego. Wzniesiono ją 
na szesnastokątnym fundamencie z beto-
nu i białego granitu, zaś korpus wykonano 
z gotowych elementów metalowych. Po-
czątkowo latarnia miała oświetlenie gazo-
we, później wymieniono je na elektryczne.

W 2006 r., w stulecie otwarcia latarni, 
przeprowadzono gruntowny remont, m.in. 
pokryto korpus całkowicie nową warstwą 
farby. Od tej pory trzy poziome pasy w ko-
lorach czarnym, białym i czerwonym, są 
charakterystyczną cechą latarni Stilo. Do 
obiektu można dotrzeć pieszo, przez so-
snowy las lub szlakiem rowerowym. 

Latarnię można zwiedzać codziennie od 
kwietnia do września w godzinach od 10 
do 17, a w okresie wakacyjnym od 10 do 19.

Kaszubskie 
olbrzymy
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Znajdują się tu m.in. basen ze sztucz-
ną falą, zjeżdżalnie, Zatoka Piratów ze 
statkiem pirackim czy basen z Krake-
nem. Szczególną atrakcją jest jednak 
spływ pontonem przez szklany tunel, 
wokół którego pływają rekiny.

Ten niezwykły kompleks to idealne 
miejsce na wyprawę z całą rodziną, 
bo każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Na najmłodszych czeka przygoda 
na prawdziwym statku piratów, za-
cumowanym w basenie o głęboko-
ści 30 cm, wyposażonym w armatki 
wodne i siedem zjeżdżalni. 

Oprócz Zatoki Piratów, odwiedzić 
możemy akwen otoczony zamko-
wym murem, gdzie rządy sprawu-
je władca głębin Kraken. Miłośnicy 
bardziej intensywnych doznań sko-
rzystać mogą z biczy wodnych oraz 
wodospadu. W kompleksie znajduje 
się także olbrzymie jacuzzi czy ba-
sen imitujący fale Bałtyku. Ci, którzy 
przyjemność czerpią przede wszyst-

kim z pływania, będą mogli skorzy-
stać z basenu sportowego z wydzie-
lonymi torami. Nie lada atrakcją jest 
też wijąca się przez cały kompleks – 
leniwa rzeka. 

Porządny zastrzyk adrenaliny za-
pewni fanom ekstremalnych doznań 
zjeżdżalnia – Ultra Speed, która przez 
około sześć metrów wiedzie niemal 
pionowo w dół. Jednak największą 
atrakcją są rekiny, od których go-
ście Aquaparku oddzieleni są tylko 
warstwą cienkiej szyby. Zjeżdżalnia 
Shark Slide – długości 60 metrów 
poprowadzi nas podświetlonym tu-
nelem przez rajskie akwarium, w któ-
rym pływają jedne z najgroźniejszych 
drapieżników świata.

Odwiedzając powiat wejherowski 
warto więc wybrać się do Aquapar-
ku w Redzie, by przeżyć niezwykłą, 
wodną przygodę.

W sezonie letnim park czynny jest 
od 8.00 do 23.00

Otwarty w 2016 r. Aquapark w Redzie 
należy do największych i najnowocze-
śniejszych obiektów tego typu w Polsce. 

Tu czas zatrzymał się przed wiekami. Skan-
sen w Nadolu to przede wszystkim zachowa-
ne do dziś zabytkowe budynki oraz przedmio-
ty, jakimi ówcześni mieszkańcy posługiwali 
się na co dzień. 

Zagroda 
Gburska 
i Rybacka

Historia nadolskiego skan-
senu zaczyna się wyjątkowo, 
bo w momencie powstawania 
Elektrowni Jądrowej. Zmiany 
zarówno ekologiczne jak i zwy-
czajowe związane z planowaną 
inwestycją miały nieodwracal-
nie zmienić kulturę nad Jezio-
rem Żarnowieckim. Pomysłem 
zatrzymania czasu miało być 
muzeum, które stało się świa-
dectwem tradycji regionu. 
Prace inwetaryzacyjne oraz 
konserwatorskie wykonywane 
zarówno przez specjalistów, 
jak i mieszkańców Nadola dały 
niesamowity efekt.

Dziś możemy zwiedzać całość 
kompleksu muzealnego, w któ-
rego skład wchodzi między 
innymi stodoła i chata (checz 
gburska), czyli dawniej część 
mieszkalna, a tuż przy niej 
mieści się ogród, wyjątkowo 
piękny wiosną i latem. Będąc 

w tym miejscu warto przyjrzeć 
się chałupie rybackiej. Klimat, 
jaki stwarzają rozmieszczone 
na terenie kompleksu piękne 
przedmioty i rękodzieła po-
zwalają gościom przenieść się 
w zupełnie inne czasy i wyobra-
zić sobie, jak wówczas wyglą-
dało życie codzienne. Muzeum 
proponuje zwiedzającym sze-
reg zajęć edukacyjnych nie 
tylko dla najmłodszych. W se-
zonie letnim na gości czeka-
ją dodatkowe atrakcje m.in. 
Dzień Chleba i Miodu, gdzie 
lokalni rzemieślnicy prowadzą 
sprzedaż własnych wyrobów 
i zdradzają niektóre tajniki pro-
dukcji. Skansen warto też od-
wiedzić w dniach trwającego 
Krancbalu – jarmarku folklory-
stycznego lub podczas festynu 
kiszenia kapusty. Skansen jest 
miejscem, które warto odwie-
dzić, zwłaszcza z rodziną.
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Władze powiatu od wielu lat bardzo aktywnie 
wspierają wszelkie działania na rzecz sportu, 
propagując pozytywne wzorce i zachęcając do 
rozwijania zainteresowań sportowych. Sprzyja 
temu bardzo dobrze rozbudowana infrastruk-
tura, a także bogate zaplecze sportowe. Dzię-
ki wsparciu z tzw. funduszy norweskich, przy 
wszystkich powiatowych placówkach oświa-
towych znajdują się ogólnodostępne strefy 
rekreacji. W niektórych miastach i gminach 
funkcjonują Ośrodki Sportu i Rekreacji, które 
oferują liczne zajęcia sportowo-rekreacyjne 
i imprezy plenerowe. 

O kondycję fizyczną i ładną sylwetkę moż-
na zadbać także na basenie. Kryte pływalnie 
w Wejherowie, Rumi i Gniewinie oferują lekcje 
pływania, aqua aerobik oraz wydzielone tory 
dla najmłodszych użytkowników. 

W powiecie znajdziemy również wiele miejsc, 
które zachęcają do uprawiania sportu na świe-
żym powietrzu. W wejherowskim parku odnaj-
dziemy siłownię oraz trasy do uprawiania, tak 
popularnego w ostatnich czasach, nordic wal-
kingu. Z przyrządów do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu możemy skorzystać także w Redzie 
czy bolszewskim ArtParku. 

W tutejszych lasach znajdziemy wiele ście-
żek i oznakowanych szlaków, zarówno pie-
szych, rowerowych jak i konnych. Jedną 
z najciekawszych tego typu tras jest ścieżka 
zdrowia w Luzinie. Jest to idealne miejsce 
dla osób lubiących spacerować, biegać czy 
chodzić z kijkami. Znajdziemy tu dwie trasy 
w formie uzupełniających się pętli. Krótsza 
liczy niespełna 2 km, natomiast dłuższa oko-
ło 3,5 km. Na trasie przygotowano miejsca do 
ćwiczeń oraz odpoczynku. Doskonałym uzu-
pełnieniem ścieżki jest punkt widokowy na 
pradolinę Łeby-Redy. Nie znajduje się on co 
prawda na trasie, ale dojście do niego zostało 
oznakowane.

Każdego roku w powiecie wejherowskim or-
ganizuje się szereg imprez promujących ak-
tywność fizyczną. Miłośnicy biegania mogą 
wziąć udział w akcjach: Wejherowo Biega, 
Kaszubska Piętnastka (Luzino), Biegi Piaśnic-
kie, Bieg Pokoju (Rumia) czy Redzki Bieg. 

Dzięki bogatej infrastrukturze pozwalają-
cej na uprawianie wielu dyscyplin, promocji 
zespołów i nakładom finansowym na sport, 
mamy coraz lepsze drużyny i sportowców od-
noszących doskonałe wyniki.

nie latają, bardzo szybko biegają, mają 
małe głowy na bardzo długiej szyi i – jak na 
ptaki – są ogromne.

Strusia farma w Kniewie to nie lada atrakcja, 
nie tylko dla najmłodszych. Na wybiegach 
spotkać możemy kilkadziesiąt strusi afrykań-
skich. Przyglądać się możemy zarówno kil-
kudniowym pisklakom jak i kilkuletnim oka-
zom. Gdy już dobrze poznamy strusią naturę, 
na farmie odwiedzić możemy również kozy, 
króliki, lamy, emu, osły, owce, kaczki, kury, 
gęsi i perliczki, które można karmić specjal-
nie przygotowaną dla nich żywnością.

Na taki właśnie spacer możemy wybrać się 
indywidualnie lub też - jak proponuje or-
ganizator - z przewodnikiem, który opowie 
więcej o życiu zwierząt. Sklep znajdujący się 
na terenie farmy oferuje szeroką gamę ory-
ginalnych wyrobów m.in. galanterię ze stru-
siej skóry, ozdobne strusie pióra, malowane 
wydmuszki i szale boa, które będą świetną 
pamiątką z wycieczki. Miłośnicy kulinariów 
powinni odwiedzić znajdującą się na terenie 
kompleksu restauracje, w której spróbować 
można potraw ze strusiego mięsa oraz jaj.

Wypoczywaj                      
   aktywnie
Sport i aktywność fizyczna to sposób na zachowanie dobrego 
zdrowia i sprawności fizycznej. Powiat wejherowski oferuje do-
skonałe warunki do uprawiania różnych form rekreacji. 

Strusia farma 
w Kniewie
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turystyczne
powiatu wejherowskiego

Atrakcje
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Na terenie powiatu wejherowskie-
go znajduje się ok. 230 pomników 
przyrody, 11 rezerwatów przyrody, 29 
użytków ekologicznych i 46 jezior. 
Ponadto występują mniejsze rzeki 
i strumienie oraz 17 km odcinek linii 
brzegowej z dostępem do morza.

Ze względu na walory przyrodni-
czo-krajobrazowe niektóre obsza-
ry podlegają szczególnej ochronie. 
Swoje bogactwa przyrodnicze oferu-
je Trójmiejski i Kaszubski Park Krajo-
brazowy oraz Puszcza Darżlubska.

Powierzchnia Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego wynosi ponad 33 
tys. ha. Trójmiejski Park Krajobrazo-
wy obejmuje powierzchnią ponad 
20 tys. ha i znaczna jego część usy-
tuowana jest w granicach powiatu 
wejherowskiego. Są tu specjalne 
obszary ochrony siedlisk i ptaków. 
Krajobraz Parków charakteryzuje się 
dużym zróżnicowaniem, dominuje 
polodowcowa rzeźba z licznymi je-
ziorami. Możemy tu znaleźć wiele 
rzadkich gatunków roślin o charak-
terze torfowiskowym i szuwarowo-
bagiennym, głównie zbiorowiska 
buczyny storczykowej i źródliskowe 

łęgi: podgórski jesionowy oraz jesio-
nowo-olszowy. W parkach występu-
ją liczne gatunki ptaków lęgowych, 
z których najbardziej znane to szla-
char, nurogęś, sowa włochatka, cyra-
neczka, żuraw oraz zimorodek. 

Wartym wymienienia komplek-
sem leśnym jest, uznany w 1994 r. 
za Obszar Chronionego Krajobrazu, 
Puszcza Darżlubska. To zwarte zbio-
rowisko leśne o powierzchni około 
15 tys. ha. Występuje tu, np. zachod-
niopomorski kwaśnolubny las buko-
wo-dębowy, kwaśna buczyna niżo-
wa, bór mieszany sosnowo-dębowy 
oraz łęgi jesionowo-wiązowe i jesio-
nowe. Można tu spotkać także wiele 
chronionych gatunków ptaków: bo-
cian czarny, bielik, lelek, włochatka, 
dzięcioł czarny, gąsiorek i derkacz. 
Na obszarze puszczy swoje źródła 
mają dwie rzeki Piaśnica i Gizdepka. 
Obecnie 90% Puszczy Darżlubskiej 
zajmują lasy będące częścią Nadle-
śnictwa Wejherowo. Puszcza jest do-
skonałym miejscem do wypoczynku 
i rekreacji. Przebiegają tu szlaki tury-
styki pieszej, ścieżki rowerowe i trasy 
do jazdy konnej.

Do chętnie odwiedzanych jezior 
w tym rejonie należą: Żarnowiec-
kie oraz Choczewskie. 

Jezioro Żarnowieckie, jest jednym 
z największych jezior w tym rejonie. 
Posiada bardzo dobrze rozbudo-
waną infrastrukturę. Nad Jeziorem 
Żarnowieckim istnieją 4 przystanie 
jachtowe. Jest doskonałe dla osób 
uprawiających sporty motorowod-
ne, gdyż jako jedyne nie posiada 
strefy ciszy. Nad jeziorem miała 
powstać pierwsza w Polsce elek-
trownia jądrowa, ale w 1990 r. bu-
dowa została przerwana. Obecnie 
znajduje się tu największa w kraju 
elektrownia szczytowo-pompowa 
uruchomiona w 1982 r. Jezioro jest 
również rajem dla wędkarzy, gdyż 
żyje tu ponad 20 gatunków ryb.

Jezioro Choczewskie mieści się 
w obrębie Choczewsko-Salińskie-
go Obszaru Chronionego Krajobra-
zu. Funkcjonuje tu kąpielisko i wy-
pożyczalnia sprzętu pływającego. 
Brzegiem jeziora biegnie trasa ro-
werowa, a w okolicy Nadleśnictwo 
Choczewo stworzyło sieć tras kon-

nych. Biegną one zarówno po tere-
nach leśnych oraz poza nimi. Jezio-
ro jest również idealnym miejscem 
dla wędkarzy. Mają na to wpływ 
specjalnie wybudowane pomosty 
oraz występujące ryby: lin, leszcz, 
karp, karaś, płoć oraz szczupak. 
Obecny dzierżawca, Nadleśnictwo 
Choczewo, stara się prowadzić 
racjonalną gospodarkę jezioro-
wą poprzez właściwe zarybianie, 
utrzymanie tarlisk i prawidłową 
eksploatację rybacką. Działania 
te gwarantują efektywne połowy 
przez cały rok. 

Entuzjaści aktywnego wypoczyn-
ku i amatorzy spływów kajakowych 
mogą wybrać się na spływ rzeką 
Redą lub Piaśnicą. Spływ Piaśnicą 
ma charakter rekreacyjny, rzeka 
ma bowiem spokojny nurt. Spływ 
należy do łatwych, co sprawia, że 
daje idealne warunki dla począt-
kujących kajakarzy i osób chcących 
rozpocząć przygodę z kajakiem. 
Bardziej zaawansowani kajakarze 
mogą spróbować swoich sił wybie-
rając się na spływ rzeką Redą.

Piękna, słoneczna pogoda zachęca do spędze-
nia czasu na świeżym powietrzu, zwłaszcza 
nad morzem, bądź nad jednym z malowni-
czych kaszubskich jezior.

Zróżnicowany krajobraz ziemi wejherowskiej oraz 
bogactwo flory i fauny sprawiają, że jest to bardzo 
atrakcyjny teren pod względem turystycznym. 
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AbY W INTEREsuJąCY sPOsób MóC sPędZIć WAKACJE, WCAlE NIE 
TRZEbA WYdAWAć KROCI. udOWOdNIlI TO CZYTElNICY, 
KTóRZY WZIęlI udZIAŁ W ZAbAWIE Z PORTAlEM GWE24.Pl. 

Konkurs, w którym do zgarnięcia były wejściówki do funparku Crocolandia, spo-
tkał się z ogromnym zainteresowaniem. Nagrodę miał szansę otrzymać każdy, 
kto pochwalił się zdjęciem z wakacyjnych wojaży i zabaw swojego dziecka. 
W związku z tym, że zgłoszeń było więcej niż zazwyczaj postanowiliśmy przy-
znać większą liczbę darmowych wejściówek. W sumie wyłoniliśmy dziesięciu 
laureatów zabawy. Oto oni: Sylwia Ribakowska, Patrycja Jabłońska, Ania Hoeft, 
David Regadera, Anna Kwiatkowska, Monika Szczechowska, Izabela Anna Palec, 
Natalia Ruth, Justyna Aksamit oraz Paulina Serowy. 
Publikujemy zdjęcia nadesłane przez uczestników zabawy. Ich autorów, jak i po-
zostałych czytelników zachęcamy do udziału w kolejnych zmaganiach.

fotogAleriA

W czasie wakacji 
dzieci się nie nudzą!
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WYCIąG  Z  OGŁOsZENIA  
O  dRuGICH  PRZETARGACH  usTNYCH  NIEOGRANICZONYCH  

NA  sPRZEdAŻ  NIERuCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH  W  RuMI,  PRZY ul. bORóWKOWEJ, 
sTANOWIąCYCH  WŁAsNOŚć  GMINY  MIEJsKIEJ  RuMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

I. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. borówkowej, składająca się z działek nr 60/6 o powierzchni 
1333 m2 i nr 60/7 o powierzchni 1501 m2, o łącznej powierzchni 2834 m², obręb 6, zapisana w księdze 

wieczystej KW Gd1W/00027151/5 sądu Rejonowego w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 
2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położone-
go w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodni-
cy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, 
nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/6 i 60/7, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co 
oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
 Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 700.000,00 zł. Wadium 70.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

II. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. borówkowej, składająca się z działki nr 59/17 o powierzchni 
2084 m2, nr 59/18 o powierzchni 3173 m2, o łącznej powierzchni 5257 m², obręb 6, zapisana w księdze 

wieczystej KW Gd1W/00027151/5 sądu Rejonowego w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 
2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położone-
go w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodni-
cy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, 
nieruchomość składająca się z działek nr nr 59/17 i 59/18, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co 
oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
 Dostęp do drogi publicznej wymaga wybudowania przepustu przez potencjalnego Nabywcę, na co docelo-
wo Gmina Miejska Rumia wyrazi zgodę.
 Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.300.000,00 zł. Wadium 130.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

III. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. borówkowej, składająca się z działek nr 60/8 o powierzchni 
1399 m2, nr 60/4 o powierzchni 37 m2, nr 59/19 o powierzchni 3166 m2, o łącznej powierzchni 4602 m², 

obręb 6,  zapisana w księdze wieczystej KW Gd1W/00027151/5 sądu Rejonowego w Wejherowie.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 
2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położone-
go w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodni-
cy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogór-
ską, nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/8, 60/4 i 59/19, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem 
G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
 Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.100.000,00 zł. Wadium 110.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

IV. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. borówkowej, składająca się z działek nr 60/9 o powierzchni 
1326 m2, nr 59/20 o powierzchni 3186 m2, o łącznej powierzchni 4512 m², obręb 6, zapisana w księdze 

wieczystej KW Gd1W/00027151/5 sądu Rejonowego w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 
2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położone-
go w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodni-
cy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, 
nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/9 i 59/20, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co 
oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
 Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.100.000,00 zł. Wadium 110.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

V. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. borówkowej, składająca się z działek nr 60/10 o powierzchni 
1308 m2, nr 60/11 o powierzchni 1277 m2, nr 59/21 o powierzchni 3213 m2, nr 59/22 o powierzchni 3212 m2, 

o łącznej powierzchni 9010 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW Gd1W/00027151/5 sądu 
Rejonowego w Wejherowie

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 
2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położone-
go w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodni-
cy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, 
nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/10, 60/11, 59/21 i 59/22, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbo-
lem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.
 Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 2.100.000,00 zł. Wadium 210.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23 marca 2018r.
drugie przetargi odbędą się według wyżej podanej kolejności w dniu 21 września 2018 roku o godzinie 1000, 
w siedzibie urzędu Miasta Rumi przy ul. sobieskiego 7, pok. 100. Wadium należy wnieść do dnia 17 września 
2018 roku w pieniądzu. do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
     
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-
230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24,  we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, 
wtorek, środa i piątek w godz.   730 – 1530.

Tegoroczne zajęcia wakacyjne 
odbywały się pod hasłem „Dzieci 
i młodzież w hołdzie biało-czer-
wonej”.  Przez dwa tygodnie lip-
ca uczestnicy mieli zapewnione 
warsztaty kulturalne i sportowe. 
Dla młodych przygotowano bez-
płatnie sitodruk, lekkoatletykę, 
biegi na orientację, piłkę koszy-
kową, zajęcia taneczne i wokalne, 
gry i zabawy ruchowe, piłkę ręcz-
ną i zajęcia plastyczne. 
-Podzieliliśmy dzieci na dwie 
grupy. Osoby lubiące sport udały 
się z opiekunami do parku miej-
skiego, aby uczestniczyć w zaję-
ciach ruchowych. Pozostali wole-
li zostać w placówce i wykazać się 
wokalnie pod okiem profesjona-
listy – mówi Mariola Błaszczuk, 
wice dyrektor PZPOW.
W kolejne dni dziećmi zajęli się 
specjaliści od wychowania fi-
zycznego. Gry i zabawy sportowe 

odbyły się w plenerze. Frekwen-
cja na zajęciach była wysoka co 
świadczyło, że dzieciom sporto-
we wakacje bardzo się podobały. 
Podczas zajęć odbyły się również 
warsztaty z sitodruku w Fabry-
ce Kultury w Redzie, które po-
prowadziła Paulina Piotrowska. 
Dzieci pod opieką Marioli Błasz-
czuk i Marii Szymoniak mogły 
własnoręcznie wykonać koszulki 
z własnym motywem. Równo-
legle w siedzibie w Wejherowie 
były prowadzone warsztaty wo-
kalne z Moniką Kitel i zajęcia 
sportowe z Przemysławem Bu-
towskim. W następnym tygodniu 
uczestnicy skorzystali z warszta-
tów rzeźbiarskim z artystą pod 
hasłem przewodnim „Sylwetki 
bohaterów narodowych”.  Humo-
ry dopisywały, bo dzieci wracały 
pełne nowych pomysłów. 
(DD)

Wakacje pełne 
artyzmu i sportu
POWIaT | W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie zakończyły się zajęcia wakacyjne dla dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu wejherowskiego. 

Uroczystość rozpoczęła wicedy-
rektor PZPOW Mariola Błaszczuk, 
która przybliżyła genealogię i zada-
ła zagadki o tematyce rodzinnej. Za 
poprawną odpowiedź dzieci otrzy-
mały upominek. Jury w składzie 
Michał Hinc, Aleksandra Kuchta 
i Magdalena Szlas, nie miało ła-
twego zadania przy wyborze prac, 
gdyż uczestnicy zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom, zarówno 
merytoryczny jak i artystyczny. 
Ze względu na bardzo duże za-
interesowanie konkursem, jury 
przyznało aż o 10 nagród więcej. 
I tak, w kategorii drzewa genealo-
gicznego wśród klas IV-VI zwy-
ciężyli Amelia Skowrońska z SP 
nr 1 w Rumi i Piotr Rajtar z SP nr 
1 w Rumi, a wśród klas VII i gim-

nazjalnych wygrali Oliwia Chmie-
lewska z SP nr 1 w Rumi i Szymon 
Niemczuk z SP nr 1 w Rumi. Na-
tomiast w kategorii kroniki ro-
dzinnej, wśród klas IV-VI pierwsze 
miejsce zajęła Zuzanna Lesnau z SP 
w Bolszewie, a wśród klas gimna-
zjalnych zwyciężyła Patrycja Klank 
z SP w Bolszewie. Laureaci otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz 
karty podarunkowe Empik. Na za-
kończenie zaśpiewały wychowanki 
Moniki Kitel ze Studia Wokalne-
go w osobach Magdy Mikulskiej 
i  Marty Plichty. W uroczystości 
uczestniczyli etatowy członek za-
rządu powiatu Wojciech Rybakow-
ski oraz przewodnicząca Komisji 
Kultury Rady Miasta Rumi Teresa 
Jałocha. (DD)

Szukali własnych korzeni
KULTURa | W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie zakończono XXIII powiatowy konkurs 
plastyczny „Szukamy własnych korzeni”. Jury nagrodziło 32 prace. 
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express biznesu

Beata Górska: wejherowianka, magister filologii 
angielskiej o specjalizacji amerykanistyka, ukoń-
czonej na Uniwersytecie Gdańskim. Kobieta, która 
zwiedziła pół świata. Jest osobą konkretną, skrom-
ną, o niespotykanej równowadze wewnętrznej. 
Mimo wciąż mało popularnej wśród kobiet pasji 
nie dała się zepchnąć z kierunku, jaki sobie wy-
znaczyła. Właśnie dlatego dla wielu z nas może być 
wzorem niezłomności i wytrwałości. Większość 
ludzi powie, że sporty sylwetkowe zarezerwowane 
są dla mężczyzn. A jednak coraz częściej widzimy 
w tej roli kobiety. Jak to było w Twoim przypadku?

- Powiem wprost - nigdy nie należałam do drob-
nych czy delikatnych kobiet. Od zawsze trzyma-
łam się z chłopakami i nie lubiłam, jak ktoś mnie 
traktuje ulgowo z racji tego, że jestem dziewczy-
ną. Niekoniecznie pod względem siły fizycznej, 
bo genetyki nie oszukamy, ale charakteru. Sporty 
sylwetkowe wymagają wytrwałości i silnego cha-
rakteru, są to cechy które przypisuje się raczej 
mężczyznom. Na szczęście pojawia się coraz wię-
cej kobiet, które udowadniają, że to tylko przesta-
rzały stereotyp. 

Ciekawi mnie jedna istotna rzecz. Mam na myśli 
hejt, który towarzyszy przede wszystkim tym, któ-
rzy wybierają kontrowersyjny sposób na życie. Jak 
sobie z nim radzisz?

- Wiem, że idę właściwą drogą, i z zawodów na 
zawody prezentuję lepszą formę. Hejtu ze strony 
osób nie związanych z moją dyscypliną staram się 
nie brać do siebie.

Od razu była to siłownia?
- Nie, przez pięć lat był tenis ziemny, potem różne 
zajęcia fitness. W końcu około cztery lata temu 
trafiłam do siłowni, gdzie nareszcie poczułam, że 
jestem tam, gdzie powinnam być. Trenowałam ok 
dwa lata, wtedy zdecydowałam się na pierwszy 
start. 

Wymień najistotniejsze z nich. 
- 2016 r. - debiuty PZKFiTS w Gdańsku, finał fit-
ness sylwetkowy do 168 cm; 2016 r. - Kamienna 
Rzeźba Strzegom, fitness sylwetkowy, zajęłam 
trzecie miejsce w kat. open; 2017 r. - Ogólnopol-
skie Zawody Kulturystyczne w Słupsku, fitness 
sylwetkowy, trzecie miejsce w kat. open; 2017 r. 
- finał Mistrzostw Polski, fitness sylwetkowy, kat. 
do 168 cm; 2017 r. - Puchar Polski, fitness sylwet-
kowy, piąte miejsce w kat. open. 

Czy jest coś o czym chciałabyś jeszcze powiedzieć 
naszym Czytelnikom?

- Chciałabym sprostować mit, jakoby trening si-
łowy był przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. 
Siłownia nie sprawi, że kobieta zatraci swoje wa-
lory. Wręcz przeciwnie: ukształtuje swoją sylwet-
kę, uwydatni swoje kształty  i nabierze pewności 
siebie przez co, według mnie, jeszcze bardziej wy-
eksponuje swoją kobiecość.

WYWIad | Z Beatą Górską, zawodniczką fitness sylwetkowego z PSTO tre-
nującą w wejherowskiej siłowni Apollo, rozmawia Hemi Andrzej Sikorra.

Sylwetkowy 
fitness kobiet
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Uczestnicy spływu kajakowego 
mieli okazję zapoznać się z zasa-
dami bezpiecznego zachowania 
się na wodzie, historią budowy 
kanału, która jest związana z 
wejherowską cementownią oraz 
podziwiać ciekawe widoki przy-
rodnicze. Niewątpliwą atrakcją 

podczas przerwy spływu było 
zwiedzanie gospodarstwa rolnego, 
podczas którego młodzież zoba-
czyła zwierzęta gospodarskie oraz 
sprzęt rolniczy. Koniec spływu 
podsumowano wspólnym ogni-
skiem, połączonym z pieczeniem 
kiełbasek. (DD)

Młodzi na spływie 
kajakowym
edUKaCJa | Członkowie koła informatyczno-fotograficzne oraz 
turystyczno-kajakarskiego, działającego przy PZOPW w Wejherowie, 
zorganizowali letni spływ kajakowy na kanale jeziora Orle.

MAsZ CIEKAWY 
TEMAT/ ZdJęCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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W Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie 
odbył się wernisaż wysta-
wy rysunków Bronisława 
Ehrlicha, Tomasza Meringa 
i Bartosza Reka, połączony 
z koncertem muzycznym.
Letnią ucztę muzyczno-pla-
styczną zorganizowała Fun-
dacja Rozwoju Ziemi Ka-
szubskiej „DlaKaszub.org” 
we współpracy z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej. Uroczy-
stego otwarcia dokonali dy-
rektor placówki Tomasz Fop-
ke oraz prezes fundacji Mar-
cin Kamień. Podczas spo-
tkania o ładnie brzmiącym 
tytule „Światłocienie Bronka 
Ehrlicha”, goście wysłuchali 
projektu muzycznego w wy-
konaniu Bronisława Ehrlicha, 
Godry Jacka Pełki i Agaty Ja-
sińskiej. Dopełnieniem spo-
tkania był wernisaż wystawy 
rysunków wejherowskich ar-
tystów: Bartosza Reka, Bro-
nisława Ehrlicha i Tomasza 
Meringa. Ten ostatni to zna-
ny twórca ilustracji, komik-
sów, animacji i projektant 
graficzny. Często porusza 
tematy historyczne, czer-
pie też inspiracje z literatury 
pięknej. Swoje prace prezen-
tuje na wystawach w Polsce 
i zagranicą. Były one rów-
nież publikowane w prasie 
i nagradzane na konkursach. 
W 2016 r. opublikował fa-
bularyzowany komiks histo-
ryczny „Las Piaśnicki”. Nale-
ży do Związku Polskich Ar-
tystów Plastyków. Jest też 
dwukrotnym stypendystą 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. (DD)

ŚWIATŁOCIENIE 
bRONKA, TOMKA
I bARTKA



NIERUCHOMOŚCI

sPRzEdAM

SPrzedaM działkę ogrodnicza, domek, 
szklarnia, oczko wodne, tel. 538 443 446

SPrzedaM ziemię rolną, 1.72 ha, koło Szemu-
da, tel. 600 994 348

doM w kamieniu do natychmiastowego za-
mieszkania, tel. 794 710 073

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

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

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

WyNAJMĘ

wejherowo centrum – wynajmę pokój ume-
blowany pani pracującej i niepalącej, cena: 
500 zł, tel. 609 793 942

wynajMę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

POszuKuJĘ WyNAJĄĆ

jeSteM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

KuPiĘ

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

MOTORYZACJA

sPRzEdAM

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

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

KuPiĘ

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SPrzedaM komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 
1000 zł, 505-56-70-34 

NA PLAży chEsiL 2d 
NAPisy / PREMiERA

Para nowożeńców przybywa do hoteliku na 
południowym wybrzeżu Anglii, by spędzić 
tam noc poślubną. Florence i Edward 
pochodzą z zupełnie różnych światów. 
Ona jest córką biznesmena i utalentowaną 
skrzypaczką, on studentem historii, skorym 
do nagłych wybuchów gniewu. On żyje w 
stanie podniecenia, nie mogąc doczekać 
się rozkoszy pierwszej nocy. Ona jest pełna 
obaw, a myśl o małżeńskim rytuale wzbudza 
w niej na przemian odrazę i lęk. Ich wspólna 
przyszłość zależy od jednej nocy, po której 
nic już nie będzie takie samo.

Na plaży Chesil to zmysłowy romans oparty 
na powieści Iana McEwana, laureata Nagrody 
Bookera i jednego z najczęściej ekrani-
zowanych współczesnych pisarzy, który 
tym razem sam zaadaptował powieść na 
scenariusz. Autor powraca ze swoim dziełem 
na wielki ekran po nagrodzonej Oscarem 
i nominowanej aż siedmiu kategoriach 
Pokucie z Keirą Knightley w roli głównej. To 
właśnie Pokuta przyniosła trzynastoletniej 
wówczas Saoirse Ronan pierwszą nominację 
do Oscara.

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

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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PRACA

zatrudnię kafelkarzy, forma zatrudnienia do 
uzgodnienia, tel. 604 157 939

SzukaM osoby do pielęgnacji ogrodu w Wej-
herowie, tel. 604 157 939

USŁUGI

uSługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

oPakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

ProfeSjonaLna fotografia okolicznościo-
wa: 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

SaMotny zadbany poznam panią do 38 lat 
do stałego związku z okolic Trójmiasta, tel. 
723 910 644

SeX-sex-sex to lubię gorąca blondi pozna pa-
nów sponsorów, tel 514 120 213, Sopot

RÓŻNE

SPrzedaM mała lodówkę i maszynę do szycia 
Wejherowo, tel. 517 159 871

dMuchawa stan dobry, 750 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

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

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

Pająk do siana, 830 zł, obsypnik ziemniaków, 
480 zł, tel. 600 667 860 

SPrzedaM meblościankę, 330x210, kol. ma-
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hoń, cena 350 zł, tel.58 / 7781735, Wejherowo

Siano, słoma w balotach, 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

drewno opalowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

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

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

SPrzedaM materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w 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, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564

20-07-2018
iniemamocni 2 2d dubbing      13:30
iniemamocni 2 2d dubbing       17:30
Niezwykła podróż fakira, 
który utknął w szafie 2d napisy   18:00
Na plaży chesil 2d napisy      20:30
sicario 2 - soldado 2d napisy         20:30

21-07-2018
iniemamocni 2 2d dubbing      11:30
iniemamocni 2 2d dubbing      14:00
iniemamocni 2 2d dubbing      17:30
Niezwykła podróż fakira, 
który utknął w szafie 2d napisy   18:00
sicario 2 - soldado 2d napisy      20:30

burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy 

w urzędzie Miasta Rumi: 
 
1) od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii Miej-
skiej, w pełnym wymiarze czasu pracy.
2) Inspektor lub Podinspektor w Wydziale Polityki Gospodar-
czej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w pełnym wymia-
rze czasu pracy.
 
Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

OGŁOSZENIE                187/2018/DB
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Trwa jedenasty sezon Mar-
cin Gortat Camp! W tym roku 
wydarzenie organizowane jest 
w pięciu miastach Polski: Rumi, 
Warszawie, Łodzi, Lublinie 
i Włocławku. 

Seria treningów dla dzieci 
rozpoczęła się 9 lipca w Łodzi, 
następnie koszykarz odwiedził 
Włocławek, a w piątek 13 lip-
ca – Rumię. W każdym z miast 
Marcin Gortat prowadzi kilku-
godzinny trening dla młodych 
adeptów koszykówki w wieku 
9-13 lat oraz Jr. NBA Clinic 
dla nastolatków grających już 
w koszykówkę w wieku 14-

17 lat. Każdy Camp dla dzieci 
9-13 lat zakończy się wyborem 
dwóch MVP (dziewczynka 
oraz chłopiec), którzy wystąpią 
w przerwie meczu Gortat Team 
vs Wojsko Polskie w Łodzi, 
w konkursie umiejętności Skills 
Challenge. 

W Rumi wydarzenie zosta-
ło zorganizowane w ramach 
tegorocznego cyklu „Lipiec 
w Rumi”. 

Osób zainteresowanych tre-
ningiem oraz pokazem przygo-
towanym przez polską gwiazdę 
NBA nie brakowało. Camp roz-
począł się od treningu przezna-

czonego dla dzieci w wieku od 
9 do 13 lat. W gronie 155 naj-
młodszych koszykarzy znalazło 
się 30 mieszkańców Rumi. Po 
rozgrzewce i ćwiczeniach wy-
konywanych w grupach, dzieci 
wzięły udział w mini zawodach. 
W drugiej części spotkania Mar-
cin Gortat zaprosił do wspólne-
go treningu 70 juniorów, w tym 
22 rumian.

- Po raz kolejny jestem pod 
wrażeniem, że jest aż tyle chęt-
nych do udziału w Camp-ie 
dzieci – powiedział podczas tre-
ningu w Rumi Marcin Gortat. 
- Trybuny także są pełne. Rumia 

co roku jest miastem, która jako 
pierwsza zgłasza się do Camp-u. 
I co roku, gdy to wydarzenie się 
odbywa, całe Wybrzeże zjeżdża 
się do tego miasta. Dzieci chętnie 
uczestniczą w treningu, angażują 
się, a publiczność reaguje bardzo 
żywiołowo. Dlatego tak wspania-
le prowadzi się tu Marcin Gortat 
Camp. 

Spośród najmłodszych ko-
szykarzy polski zawodnik NBA 
wybrał dwoje najlepszych za-
wodników, tak zwanych MVP, 
dziewczynkę oraz chłopca. 
Zwycięzcy, wytypowani w każ-
dym z uczestniczących w inicja-

tywie miast, wystąpią 21 lipca 
w przerwie meczu Gortat Team 
vs Wojsko Polskie w Łodzi. Naj-
lepsi z nich będą mogli obejrzeć 
na żywo mecz NBA w Stanach 
Zjednoczonych.

– Wszyscy, którzy nas odwie-
dzili, byli bardzo zadowoleni. 
Bardzo usatysfakcjonowany 
i zaangażowany był również 
Marcin Gortat, który wyjątkowo 
przeprowadził w całości zajęcia 
dla juniorów – podkreśla Jo-
lanta Król, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi. – Ponadto, jak zwykle, 
dzieci zostały obdarowane ko-

szulkami, piłkami oraz gadżeta-
mi. Biorąc udział w tym campie 
najmłodsi nie opuszczają hali 
z pustymi rękoma. Na koniec od-
był się także grill.

Marcin Gortat wymyślił cam-
py jako formę podziękowania 
społeczeństwu oraz spłatę dłu-
gu, jaki zaciągnął wśród ludzi, 
którzy gdy sam był młodym 
człowiekiem, wielokrotnie wy-
ciągali do niego pomocną dłoń. 
Obecnie Marcin Gortat co roku 
poświęca swoje wakacje na spo-
tkania z najmłodszymi, by sa-
memu pomóc i wskazać właści-
wy kierunek rozwoju. /raf/

fotogAleriA

Trenowali pod okiem Gortata
RUMIa | Po raz czwarty Marcin Gortat, światowej sławy gwiazda NBA, przyjechał do Rumi, aby poprowadzić trening z dziećmi. 



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 20 lipca 201830

W sKRóciE

Błyskawica 
z Pucharem Lata

Na kompleksie Orlik 2012 
w Redzie odbył się pierwszy 
z dwóch turniejów o Puchar 
Lata w piłce nożnej kat. 
OPEN. W zawodach udział 
wzięło 6 drużyn z Gdyni, 
Wejherowa, Rumi oraz 
Redy. Zespoły rywalizowały 
w dwóch grupach, a awans 
do półfinałów premiowały 
pierwsze dwa miejsca. Wy-
grała Błyskawica, która w fi-
nale pokonała Hard Wahates 
Gdynia. Trzecie miejsce zajął 
zespół Kałasznikow Gdynia.

Seniorzy znów wejdą 
na Arkę za darmo

Miasto Rumia, dzięki 
uprzejmości klubu z Gdyni 
przygotowało bezpłat-
ne bilety na mecz Arki 
z Jagiellonią Białystok 29 
lipca o godzinie 18:00. Aby 
zdobyć bilet, wystarczy 
zgłosić się osobiście lub 
telefonicznie do Wydziału 
Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Rumi (pok. 010, nr 
tel. 58 679-65-39 ) i podać 
numer PESEL. Wejściówki 
imienne będą do odebrania 
osobiście, w dniu meczu, 
w kasie technicznej nr 4. 
Należy pokazać dowód oraz 
Rumską Kartę Seniora. 

Trenowali tenis 
mimo złej pogody

Na kortach MOSiR w Re-
dzie przez zeszły tydzień 
młodzież brała udział 
w zajęciach z tenisa ziem-
nego. Tematyka treningów 
ukierunkowana była na gry 
i zabawy oraz ćwiczenia 
mające na celu naukę pod-
stawowych elementów gry. 
Pomimo nie najlepszej pogo-
dy chętnych nie brakowało.

Dyżur 
REPORTERA 
SPORTOWEGO
Poniedziałek     |     godz. 1000-1200

tel. 58 736 16 92 

MAsZ CIEKAWY 
TEMAT/ ZdJęCIE?
NAPISZ DO NAS!

k.grajkowski@expressy.pl

Rozgrywany przy Szkole Pod-
stawowej nr 8 w Wejherowie Tur-
niej im. Michała Mazura odbył 
się już po raz 8. Do rywalizacji 
stanęło sześć drużyn z Wejhero-
wa i okolic. Na turnieju obecny 
był Adam Mazur, ojciec zmarłego 
przed dziewięcioma laty inicjato-
ra utworzenia Klubu Chopina Mi-
chała Mazura i propagatora osie-
dlowych rozgrywek piłki nożnej.

-To już 9.rocznica śmierci mo-
jego syna W zeszłym roku tur-
niej nie odbył się ze względu na 
budowę zadaszenia obiektu wie-
lofunkcyjnego przy szkole. Liczę, 
że bardziej uroczyście zorganizu-
jemy 10. jubileuszowy turniej, bo 
impreza każdego roku przyciąga 
amatorów piłki nożnej – mówił 
Adam Mazur.

Zwycięstwo w turnieju wywal-

czyła drużyna Młode Chopina, 
która w finale po rzutach karnych 
pokonała drużynę Rumi. Trze-
cie miejsce zajęło Stare Chopina, 
a tuż za podium znalazły się Ty-
tani Wejherowo, Reprezentacja 
Sychowa i Reprezentacja ULP. 
W zakończeniu turnieju uczestni-
czyli radni miejscy – Rafał Szlas, 
Henryk Jarosz i Marcin Drewa.

Podczas wydarzenia zbierano 

pieniądze na cele charytatywne. 
- Udało nam się zebrać 2 tysiące 
złotych. Pomagać chorym lu-
dziom jest naszym priorytetem, 
priorytetem ludzi kochających 
piłkę nożną – powiedziała pani 
Jola, zbierająca datki na rzecz 
chorej Wiktorii, która w imieniu 
wszystkich przekazała jej zebrane 
pieniądze i uściskała z całego ser-
ca życząc jej zdrowia.

Turniejem uczcili pamięć
PIŁKa NOŻNa | Podczas piłkarskiego turnieju zebrano ponad 2 tysiące złotych na cele charytatywne.

W sobotę o 15 do rywalizacji 
w Kielnie stanie czołówka pol-
skich strongmanów – nie zabrak-
nie zawodników, którzy mają na 
swoim koncie nie tylko krajowe 
sukcesy, ale zdobywali także do-
świadczenie w międzynarodo-
wych zawodach.

O zwycięstwo w Strongman Cup 
Kielno 2018 powalczą: Mateusz 
Ostaszewski, Tomasz Lademann, 
Piotr Czapiewski, Konrad Kar-
wat, Przemysław Ciechanowski, 
Jakub Szczechowski, Bartłomiej 
Grubba i Dariusz Wejer. 

Początkowo Krzysztof Kacner-
ski miał wziąć udział w zawo-
dach, jednak nie pozwoliła mu 
na to kontuzja. Zamienił się on 
więc z Mateuszem Ostaszewskim, 
który miał być sędzią zawodów. 
Ostatecznie to „Sumik” wystartu-
je w zawodach, a Kacnerski wcieli 
się w arbitra. W Kielnie nie wy-
startuje również zapowiadany na 
plakacie Maciej Hirsz. Zastąpi go 
Jakub Szczechowski. 

Siłaczy czeka sześć morderczych 
konkurencji: podnoszenie samo-
chodu (martwy ciąg), wyciskanie 
ciężaru (belki) nad głowę, pod-
noszenie hantla o wadze około 90 
kg jedną ręką nad głowę, podno-
szenie do pionu bala o długości 5 
metrów i ciężarze około 200 kg, 
„zegar”, czyli przenoszenie na rę-
kach „wskazówki” na końcu któ-
rej umieszczony jest ciężar, a tak-
że przeciągnie wozu strażackiego. 
Punkty za poszczególne konku-
rencje zostaną zsumowane, a za-
wodnik, który uzbiera największą 
ich liczbę, będzie się cieszył ze 
zwycięstwa. 

Oprócz zawodów odbędą się 
także koncerty, a pokaz kultu-
rystyczny zaprezentuje Tomasz 
Lech. Dla dzieci przewidziano 
liczne atrakcje – m.in. Dmuchane 
zamki i trampolinę.

Siłacze 
zmierzą się 
w Kielnie
STRONGMaN | Już w sobotę 
odbędą się mocno obsadzone 
zawody Strongman Cup Kielno 
2018. To pierwsza tego typu im-
preza w tej miejscowości.

Co prawda Ekstraklasa, I oraz II liga w weekend zaczyna-
ją rozgrywki, do rozpoczęcia sezonu IV ligi pozostało spo-
ro czasu. Drużyny wykorzystują go na treningi oraz mecze 
kontrolne. 
Mecz wewnątrz IV ligi rozegrał Stolem Gniewino, który 
zmierzył się z Pogonią w Lęborku. Gospodarze dwukrot-
nie wygrywali, jednak Stolem nadrabiał straty i pierwszy 
sparing gniewinian zakończył się wynikiem 2-2. Gorsze 
wyniki w pierwszych sparingach miały Wikęd Luzino i Or-
kan Rumia. Wikęd jeszcze w poprzednim tygodniu prze-
grał 1-2 z Gryfem Wejherowo, natomiast Orkan uległ 3-6 
Arce Gdynia. Wynik ten nie dziwiłby, gdyby nie fakt, że ru-
mianie grali z juniorską drużyną żółto-niebieskich. 
Na dojście do jak najlepszej formy zespoły z IV ligi mają 
jeszcze sporo czasu – pierwsze mecze ligowe odbędą się 
5. sierpnia. Stolem zagra u siebie z Gedanią Gdańsk, Or-
kan na wyjeździe zmierzy się z Jantarem Ustka, a Wikęd 
Luzino w 1. kolejce czeka pauza (IV liga liczy 19 drużyn).

PIłKARZE sPRAWdZAją sIę PRZEd lIGą
Czwartoligowcy z naszego powiatu rozgrywają sparingi, by przygotować się do nadchodzącego sezonu.
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Postawa drużyny prowadzonej 
przez Zbigniewa Szymkowicza 
na ten moment jest niewiadomą. 
Zespół opuścili ważni zawodni-
cy – m.in. Wojowski, Nadolski 
i Ciarkowski – a z zawodników, 
którzy przyszli, tylko Chwastek 
i Włodyka wydają się być „pew-
niakami” zdolnymi załatać dziu-
rę po piłkarzach, którzy opuścili 
Wzgórze Wolności. Jednocześnie 
w Wejherowie przed sezonem 
zrobiono więcej ruchów niż rok 
temu – wtedy skład łatany był 
już po tym, jak rozegrane zostało 
kilka kolejek.

Wyniki sparingów napawają 

pewnym optymizmem – żółto-
czarni wygrali wszystkie trzy 
mecze testowe i chociaż trene-
rzy zapewniają, że nie wyciąga-
ją zbyt dużych wniosków z tych 
spotkań, wydaje się, że drużyna 
jest gotowa do walki o pierwsze 
punkty.

O te na pewno nie będzie ła-
two – Górnik Łęczna ma za sobą 
drogę w dół ligowej drabinki, ale 
na pewno nie zamierza go konty-
nuować. Po spadku niedawnego 
ekstraklasowicza z Nice I Ligi 
doszło do wielu roszad w skła-
dzie. W Łęcznej z powrotem za-
meldował się Michał Zuber, do 

Wraca liga!
II LIGa | Gryf w sobotę na Wzgórzu Wolności rozegra swój pierwszy mecz nowego sezonu. Przeciw-
nikiem Górnik Łęczna, który nie tak dawno grał w Ekstraklasie.

CIEKAWE WZMOCNIENIE GRYFA
Na Wzgórzu Wolności zagra zawodnik, który występował 
w I lidze, a także we włoskich klubach. Nowym nabytkiem 
Gryfa Wejherowo został Adrian Liberacki. 24-letni obroń-
ca jako junior występował w Arce Gdynia, a także włoskiej 
Regginie Calcio. Liberacki zanim trafił na Wzgórze Wolności 

grał kolejno w: Materze Calcio (Włochy), Warcie Poznań, Casa-
rano Calcio (Włochy), Gwardii Koszalin, Pro San Bonifacio (Wło-
chy) oraz Stali Mielec. Ostatni sezon 24-latek spędził natomiast 
w Ruchu Chorzów. Miał jednak problemy z kontuzjami i wystą-
pił w zaledwie jednym spotkaniu. Wcześniej, w barwach pierw-
szoligowej Stali rozegrał 10 meczów w I lidze.
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gRyF WEJhEROWO – góRNiK łĘczNA
sOBOTA, 21. lIPCA, 17:00

zespołu dołączyli także m.in. Kry-
stian Wójcik, Bartosz Waleńcik, 
czy Jakub Zagórski – wszyscy trzej 
mają pewne doświadczenie w dru-
goligowych rozgrywkach. Klub 
po spadku opuściło jednak kilka 
znanych nazwisk – Rafał Kosznik, 
Mikołaj Lebedyński, Grzegorz Bo-
nin, czy Michał Żebrakowski. To 

sprawia, że Górnik Łęczna rów-
nież jest przed nadchodzącym se-
zonem wielką niewiadomą.

Nowy prezes Gryfa Wejherowo 
życzy sobie, by runda jesienna 
w wykonaniu żółto-czarnych była 
tak dobra, jak poprzednia wiosna. 
Na pewno pomóc może w tym do-
bry wynik na inauguracji sezonu.

TAK PREZENTUjE sIę KAdRA GRYFA WEjHEROWO 
NA RUNdę jEsIENNą sEZONU 2018/2019

Żółto-czarni wypożyczyli trzech młodych graczy 
z Gdyni, a także zakontraktowali 21-letniego 
błażeja Nicińskiego.

Zespół Gryfa zasiliła trójka piłkarzy o statusie młodzieżow-
ca – najbliższy sezon na Wzgórzu Wolności spędzą Szymon 
Więckowicz, Oskar Ryk i Oskar Sikorski.
Oskar Sikorski  to urodzony w 1999 roku pomocnik. Mło-
dzieżowiec dotychczas występował w rezerwach gdyńskie-
go zespołu. Podobnie jak rosły bramkarz, Szymon Więcko-
wicz. Rówieśnik Sikorskiego także wcześniej był zawodni-
kiem Arki II Gdynia. Trzeci z wypożyczonych to Oskar Ryk, 
również urodzony w 1999 roku. W poprzednim sezonie był 
zawodnikiem występującej w Centralnej Lidze Juniorów 
drużyny Arki. Do drużyny Gryfa dołączył również Błażej Ni-
ciński. 21-latek to syn byłego trenera żółto-czarnych, Grze-
gorza Nicińskiego. Jako junior grał w Arce Gdynia, wystę-
pował także w seniorskim zespole KS Chwaszczyno, ostat-
nio młody obrońca pozostawał bez klubu. 

gRyF WyPOżyczA z ARKi

Radunia, mimo że jest benia-
minkiem III ligi, przejawia spore 
ambicje, które potwierdza trans-
ferami. Do klubu przeszli m.in. 
Rafał Kosznik (reprezentant Pol-
ski, były zawodnik m.in. Lechii 
Gdańsk i Górnika Zabrze), Rafał 
Jankowski (ostatnio KKS Kalisz) 
i Kacper Tułowiecki z drugoligo-
wej Olimpii Elbląg. 

Podopieczni Piotra Kołca (za-
stępował on obecnego na szko-
leniu trenerów Zbigniewa Szym-
kowicza) wynik spotkania ustalili 
jeszcze w pierwszej połowie. Gry-
fici zaczęli strzelanie po ponad 
pół godziny gry. Najpierw do 
siatki trafił Robert Chwastek, kil-
ka minut później wynik podwyż-
szył kontynuujący świetną formę 
strzelecką z rundy wiosennej 
Krzysztof Wicki, a jeszcze przed 
przerwą gola na 3-0 strzelił Paweł 
Czychowski. W drugiej połowie 
nie padła już żadna bramka i mecz 

w Stężycy zakończył się zdecydo-
wanym zwycięstwem gości.

W składzie Gryfa zagrali: Le-
leń, Ewertowski, Wicki, Brzuzy, 
Goerke, Włodyka, Kołc, Chwa-
stek, Czychowski, Gulczyński, 
Rogalski, Wicon, Bury oraz sze-
ściu graczy testowanych.

- Na pewno pozytywem jest to, 
że nie straciliśmy bramki - mówi 
Piotr Kołc, kapitan Gryfa Wej-
herowo. - Mecz był na niezłym 
poziomie, choć wiadomo, że Ra-
dunia jest na nieco innym etapie 
przygotowań do sezonu niż my. 
Jesteśmy zadowoleni, bo poka-
zaliśmy, że gramy o jedną klasę 
rozgrywkową wyżej. Nie podnie-
camy się jednak wynikami spa-
ringów, czekamy na ligę.

Był to trzeci i ostatni mecz 
sparingowy Gryfa Wejherowo. 
Wcześniej Gryf pokonał Wikęd 
Luzino 2-1 oraz Olimpię Gru-
dziądz 3-2.

Przeszli próbę generalną
SPaRINGI | Gryf Wejherowo w swoim ostatnim meczu kontrol-
nym pokonał w Stężycy tamtejszą Radunię 3-0.
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