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Nowa era 
kardiologii

Wejherowscy piłkarze w minioną sobotę 
zainaugurowali sezon II ligi. Już jutro żółto-

czarni ponownie zagrają na Wzgórzu Wolności.

czytaj str. 15

Rozpoczęcie sezonu
na Wzgórzu Wolności!
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Mia-
sta Rumi Nr 1920/290/2018 z dnia 16 lipca 2018  roku 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wy-
kaz Nr XVIII  obejmujący lokal mieszkalny wraz z udzia-
łem w gruncie położony w Rumi, stanowiący własność 
Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie do art. 
35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 
z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1923/301/2018 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 26.07.2018r., w siedzibie Urzędu 
Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, 
na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal użytkowy poło-
żony w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 16, stanowiący wła-
sność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania 
w najem w trybie bezprzetargowym.  Przedmiotowy wy-
kaz zamieszczony został również na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Rumi: https://bip.rumia.pl/

To będzie atrakcyjna, mu-
zyczna impreza. „Wejogranie” 
odbędzie się polanie pikniko-
wej za amfiteatrem w miej-
skim parku już w najbliższą 
niedzielę, 29 lipca. 

Impreza rozpoczyna się 
o godz. 16.00 i potrwa do 
około godz. 23.00. Oprócz 
znakomitych występów ar-
tystycznych, w tym Kabaretu 
Zachodniego, zespołu Cała 
Góra Barwników oraz gwiaz-
dy wieczoru, czyli zespołu 
ENEJ, będzie można obejrzeć 
popisy siłaczy Strong Man, 
a także program dla dzieci 
„Eko wyprawa króla Juliana” 
w wykonaniu Teatru Pana O.

Będą atrakcyjne stoiska ku-
linarne, dmuchane zjeżdżal-
nie, militaria oraz konkursy 
dla publiczności. 

Więcej informacji o im-
prezie i zespołach na stronie 
www.wck.org.pl. Wstęp wol-
ny. /raf/

Wejogranie z ENEJ-em
WEJHEROWO | Występy artystyczne i kabaretowe, pokazy strong 
manów, stoiska kulinarne, gwiazda wieczoru ENEJ i wiele innych atrak-
cji – już w najbliższą niedzielę. 

PROgRAM 
iMPREzy:

16:00•	  - Rozpoczęcie 
wydarzenia
16.45 - 17.00•	  - Występ 
Strong Man
17.00 - 18.00•	  - Program 
rozrywkowy dla dzieci 
„Teatr Pana O. - Eko 
wyprawa króla Juliana”
18.00 - 18.30 •	 - Atrakcje 
dodatkowe: rozstrzy-
gnięcie konkursów, 
wręczenie nagród
18.30 - 19.30•	  - Występ 
Kabaretu Zachodniego 
19.45 - 20.30•	  - Występ 
zespołu Cała Góra 
Barwinków
20.45•	  - Koncert zespo-
łu ENEJ

Ekologiczny festyn staruje w 
najbliższą niedzielę, tj. 29 lipca, 
o godz. 13. Do udziału w impre-
zie jej organizatorzy zachęcają 
całe rodziny. Przybyli do Miej-
skiego Parku Rodzinnego będą 
mieli okazję tworzenia lataw-
ców z papieru, uczestniczenia w 
papierowych eksperymentach, 
czy też konstruowania różnych 
tworów z papierowych ścianek.

Zajęcia odbywały się będą pod 
okiem wykwalifikowanych in-
struktorów Miejskiego Domu 
Kultury w Redzie. Dla uczestni-
ków festynu wyjątkową niespo-
dziankę na rozpoczęcie drugiej 
połowy wakacji przygotowała 
Stena Line. - Przyjdźcie, zo-
baczcie, co Was czeka i wygraj-
cie małe co nieco – zachęcają 
organizatorzy zabawy. 

Będzie się działo!
REda | Nie masz planów na niedzielne popołudnie? Fabryka Kultury 
zachęca do udziału w Papierowym Pikniku w Parku. 

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

OGŁOSZENIE           202/2018/DB

OGŁOSZENIE          200/2018/DB
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Nastąpi zamknięcie ulicy Ry-
backiej na odcinku od drogi 
krajowej nr 6 do skrzyżowania 
z ulicą Kaszubską (z umożliwie-
niem dojazdu mieszkańcom do 
parkingu w rejonie posesji 14 
i 16). Na dalszym odcinku ulicy 
Rybackiej, tj. od skrzyżowania 
z ulicą Kaszubską do ronda na 
skrzyżowaniu z ulicą Necla, zo-
stanie wprowadzony ruch jedno-
kierunkowy.

- Aby móc umożliwić kierow-
com wyjazd z ul. Rybackiej zosta-
ła przygotowana tzw. przewiązka, 
czyli przejazd przez drogę krajo-

wą nr 6 na wysokości skrzyżowa-
nia z ul. Kociewską – wyjaśnia 
Robert Lorbiecki, dyrektor Za-
rządu Drogowego dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego. - Do 
tej pory istniała tam wyłącz-
nie możliwość skrętu w prawo, 
w kierunku Lęborka. Teraz funk-
cjonowała będzie tymczasowa 
sygnalizacja świetlna i będzie 
istniała możliwość skrętu w lewo, 
w kierunku Gdyni.

W wyniku przebudowy ul. Ry-
backiej powstanie dodatkowy 
pas ruchu, który umożliwiał bę-
dzie wyjazd w prawo i na wprost. 

Istniejący pas przeznaczony 
zostanie dla kierowców, którzy 
będą chcieli skręcić w lewo. Prze-
budowana ma zostać nie tylko 
nawierzchnia, ale i sygnalizacja 
świetlna.

- Czasowa organizacja ruchu 
zatwierdzona została do koń-
ca października – mówi Robert 
Lorbiecki. - Nie oznacza to jed-
nak, że do tego czasu ulica Ry-
backa będzie wyłączona z ruchu. 
Dołożymy wszelkich starań, aby 
jak najszybciej jezdnia ponownie 
została udostępniona dla kierow-
ców – dodaje. /W.A./

Budują prawoskręt
WEJHEROWO | Kierowcy w Wejherowie muszą przygotować się na kolejne utrudnie-
nia. Od czwartku ze względu na przebudowę z ruchu ma zostać wyłączona ul. Rybacka. 
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ie Jak informowaliśmy już wcze-
śniej, obecnie prowadzone są 
roboty drogowe na ulicach Po-
lnej i Kasztanowej. Przedstawi-
ciele Urzędu Miasta zaznaczają 
jednak, że w innych częściach 
Redy również zmodernizowane 
zostaną nawierzchnie. 

- W ramach kontynuacji pro-
gramu modernizacji dróg grun-
towych układamy nawierzchnię 
z płyt betonowych iomb – mówi 
burmistrz Krzysztof Krzemiń-
ski. – Ulice Moniuszki i Luto-
sławskiego są już w fazie odbio-
rów końcowych.

W dalszej kolejności władze 
miasta planują utwardzenie 
ulic Miodowej, Drużynowej, 
Granicznej i Warzywniczej. In-
westycje drogowe realizują nie 
tylko z myślą o kierowcach, ale 
i rowerzystach oraz pieszych.  

- Lada chwila rozpocznie się 

budowa chodnika przy Alei Li-
powej, na wysokości ul. Pogod-
nej – zapewnia Halina Grzesz-
czuk, zastępca burmistrza Redy. 
– Nowy, porządny chodnik po-
wstanie też w ramach trzeciego 
etapu modernizacji ul. Obwo-
dowej.

Przypominamy, że trwają-
ca od dwóch lat modernizacja 
ulicy Obwodowej, która polega 
na budowie drogi rowerowej 
i nowego chodnika, stanowi 
przykład inwestycji współfinan-
sowanej ze środków zewnętrz-
nych. W tym przypadku połowę 
kosztów przedsięwzięcia pokry-
wa zarząd powiatu wejherow-
skiego. Do tej pory zrealizowa-
no już dwa odcinki. W tym roku 
rozpoczyna się trzeci etap prac, 
obejmujący odcinek od ronda 
przy ul. Morskiej i Młyńskiej do 
ul. Gdańskiej. WA

Będą nowe nawierzchnie
REda. Kontynuowane są prace związane z modernizacją i budo-
wą nowych nawierzchni. 

KRzyszTOf KRzEMińsKi, 
burmistrz Redy

Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się pozy-
skać dofinansowanie zewnętrzne, zwłaszcza w 
przypadku większych ulic. Należy również pa-
miętać, że gmina nie jest zarządcą wszystkich 
dróg znajdujących się na jej terenie i niektóre 
prace są realizowane bez naszego udziału.

WEJHEROWO | Kilka dni 
temu otwarto oferty na 
budowę sali gimna-
stycznej przy sP nr 5 
w Wejherowie. 

Był to drugi przetarg, 
wpłynęły na niego dwie 
oferty. W pierwszym 
przetargu, który został 
unieważniony 5 czerwca, 
wpłynęła wyłącznie jedna 
oferta. Jednak wyko-
nawca popełnił omyłkę 
rachunkową w obliczeniu 
ceny. Zgodnie z przepi-
sami, gdyby przetarg nie 
został unieważniony, to 
zamawiający byłby zo-
bowiązany do przyjęcia 
wyższej ceny. Obecnie 
trwa ocena złożonych 
w drugim przetargu ofert 
w celu wyboru najko-
rzystniejszej.
Przedstawiciele władz 
miasta zapewniają, że 
środki w budżecie miasta 
na finansowanie budowy 
są zapewnione. 
- Kolejny raz podkreśla-
my, że budowa sali gim-
nastycznej przy SP nr 5 
w Wejherowie, porówny-
walnej wielkością do hali 
sportowej SP nr 6, jest dla 
władz Wejherowa bardzo 
ważną inwestycją, o którą 
włodarze zabiegają od lat 
– zaznaczają wejherow-
scy urzędnicy. - Dlatego 
bezwzględnie będzie 
realizowana, a ogłoszenie 
drugiego przetargu nie 
powoduje odstąpienia od 
zaplanowanej inwestycji. 
W tym roku zostanie ona 
rozpoczęta. /raf/

DWóch 
chĘTNych 
NA buDOWĘ 
sALi

Niedostępne dla plażowiczów są 
m.in. kąpieliska w Dębkach, Kar-
wieńskich Błotach Drugich, Kar-
wi (wejście nr 43 i 45), Ostrowie, 
Jastrzębiej Górze (wejście nr 22, 
23, 25), Chłapowie (wejście nr 12 
i 13), Władysławowie (wejście nr 
3, 4, 6, 9, 10), Chałupach (wejście 
nr 22) oraz Jastarni (“Ogrodowa”, 
“Nadmorska - Plażowa, “Zdrojo-
wa” i “Leśna”). 

Powszechne problemy wywo-
ływane przez sinice to wysypka 

na skórze, swędzenie i łzawienie 
oczu, wymioty, biegunka, gorącz-
ka, bóle mięśni i stawów.

Przypomnijmy, że eutrofizacja 
czyli przeżyźnienie wód związkami 
azotu i fosforu i utrzymywanie się 
wysokiej temperatury wody przy-
czyniają się do powstawania za-
kwitów sinic i glonów. Masowe za-
kwity powodują zmętnienie wody 
i ograniczają jej przejrzystość, woda 
w Bałtyku staje się mętna i zaczyna 
przypominać zieloną zupę. (DD)

Uwaga na sinice!
POWIaT | Sanepid zamknął już 20 kąpielisk nad Bałtykiem ze względu na 
zakwit sinic. Kąpiel w wodzie, w której występują sinice, może powodować 
podrażnienia skóry oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego. 

sprawdź inne nasze tytuły na:
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Wsparcie, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, otrzymają dwa 
projekty dotyczące odnawial-
nych źródeł energii. Oba będą 
realizowane w partnerstwie 
z gminą Szemud.

O unijne pieniądze starały się 
łącznie 262 podmioty. Ostatecz-
nie, wsparcie finansowe otrzy-
mają jedynie 24 przedsięwzię-
cia, w tym 2 przygotowane przez 
gminę Rumia we współpracy 
z gminą Szemud.

Projekty pn. Zwiększenie wy-
korzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w Gminie Miej-
skiej Rumia i Gminie Szemud 
oraz Zwiększenie wykorzysta-
nia energii ze źródeł odna-
wialnych w budynkach uży-

teczności publicznej w Gminie 
Miejskiej Rumia i Gminie Sze-
mud otrzymają łącznie ponad 
5,5 mln złotych dotacji.

Dzięki tym pieniądzom in-
stalacje fotowoltaiczne zostaną 
zamontowane na 9 budynkach 
użyteczności publicznej w Rumi, 
należących do 6 jednostek. Są to: 
przedszkole „Pod Topolą”, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła 
Podstawowa nr 6, Szkoła Pod-
stawowa nr 10 oraz Zespół Szkół 
przy ul. Stoczniowców.

Ze środków finansowych 
będą mogli skorzystać również 
mieszkańcy, którzy zdecydują 
się na montaż odnawialnych 
źródeł energii na swoich do-
mach. Instalacje fotowoltaiczne 
mają się pojawić na około 50 

prywatnych budynkach miesz-
kalnych w Rumi.

Nowoczesna technologia 
przyniesie gminie oszczędno-
ści, które zostaną przeznaczone 

na realizację kolejnych zadań, 
również społecznych. Ogromną 
korzyścią będzie także znaczący 
spadek emisji gazów cieplarnia-
nych.

Skorzystają z zielonych 
źródeł energii
RUMIa | Miasto zdobyło kolejne unijne dofinansowania. Tym razem, dzięki środkom zewnętrznym, na 
miejskich budynkach pojawią się panele fotowoltaiczne. Dotacja pokryje 85 procent kosztów inwestycji. 
Z pieniędzy będą też mogli skorzystać mieszkańcy.

Umowa na realizację zadania 
wartego niespełna 650 tysięcy 
złotych została podpisana, wyko-
nawcą jest firma Impact.

Prace będą polegać m.in. na 
wymianie zdegradowanej na-
wierzchni jezdni, chodników 
oraz krawężników. Bezpieczeń-
stwo zwiększy się również, dzięki 
zastosowaniu progów zwalnia-
jących oraz wyniesieniu tarczy 
skrzyżowania z ulicą Morską.

W ramach inwestycji zostanie 
także wykonany remont mostu 

nad Zagórską Strugą. Poprawi się 
stan techniczny kap chodniko-
wych, barier oraz zabezpieczeń 
dylatacji.

Zadanie będzie realizowane na 
około 600-metrowym odcinku, 
od mostu do ul. Piłsudskiego. 
Wiąże się to z tymczasowym 
wyłączeniem z ruchu poszcze-
gólnych odcinków ul. Abrahama, 
o czym mieszkańcy będą na bie-
żąco informowani.

Wszelkie prace mają się zakoń-
czyć w listopadzie tego roku.

Ulica Abrahama 
doczeka się remontu
RUMIa | W sierpniu mają się rozpocząć prace związane z poprawą 
stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na ulicy Abrahama w Rumi.

KRzyszTOf WOźNiAK, 
radny, przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa:

– Jest to bardzo potrzebna inwestycja, po-
nieważ ta ulica stanowi objazd dla osób, które 
mieszkają bliżej torów. W momencie szczytu 
komunikacyjnego, na ulicy Dąbrowskiego 
tworzy się zator, dlatego wielu mieszkańców 
Rumi korzysta właśnie z tej drogi. Rozwiązania 

w postaci: podwyższenia skrzyżowania, montażu 
progów zwalniających, wprowadzenia strefy skrzyżowań równorzędnych, 
strefy ograniczenia prędkości do 30km/h oraz ograniczenia tonażu do 10 
ton, mają zniwelować potencjalne zagrożenia.

WEJHEROWO | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 12 Marca, Ju-
dyckiego i Wniebowstąpienia w Wejherowie nie zakończy się – jak 
zapowiadano - w tym miesiącu. 

Gdy zamykano skrzyżowanie i rozpoczynał się remont zapowiadano, że 
prace zakończą się do końca lipca. Tak się jednak nie stanie. Modernizacja 
skrzyżowania (budowane jest tu rondo) potrwa o miesiąc dłużej. Kierowcy 
nadal więc będą musieli korzystać z objazdów.  Obecnie podawany termin 
otwarcia nowego układu drogowego to 27 sierpnia. O zmianie daty poin-

formował w tym tygodniu Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejhe-
rowskiego.  Drogowcy tłumaczą, że opóźnienie ma związek z napotkanymi 
podczas prowadzonych prac „nieprzewidzianymi kolizjami z infrastrukturą 
podziemną”.  A zatem jeszcze przez co najmniej miesiąc do centrum miasta 
będzie można się dostać jadąc drogą krajową nr 6 i przejeżdżając tunelem 
pod torami. Przejechać można ulicami: Myśliwską, Roszczynialskiego, Zam-
kową, Parkową, św. Jacka Dominikanina oraz 1 Maja do drogi wojewódz-
kiej nr 218 (3 Maja). Objazd prowadzi też od drogi wojewódzkiej nr 218 (ul. 
Sienkiewicza) ulicami św. Jana i Pucką do DK nr 6. /raf/

buDOWA sKRzyżOWANiA POTRWA JEszczE MiEsiĄc



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/DB
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z opublikowanego przez Radio gdańsk ra-
portu wynika, że urząd Miasta Wejherowa 
znajduje się na trzecim miejscu pod wzglę-
dem liczby podróży służbowych w 2017 
roku (pośród samorządów Pomorza). W su-
mie miało ich być 739, a kosztować miały 
126 tys. zł. Jak Pan ten fakt ocenia?

To sprawa, której na pewno nie można 
zbyć milczeniem. Oczywistym jest, że 
urzędnicy w ramach realizowanych obo-
wiązków służbowych muszą podróżo-
wać. Często takie wyjazdy wiążą się z do-
starczaniem różnego typu dokumentów, 
kontrolami i konsultacjami. Każdą zło-
tówkę trzeba jednak oglądać dwa razy 
a Urząd Miasta to nie biuro podróży. 
Nie wiem, czy 126 tys. złotych to trochę 
nie za dużo? Dla porównania, prawie 
dwa razy większy pod względem liczby 
ludności Słupsk wydał na delegacje służ-
bowe 88 tys. zł. Jestem przekonany, że 
przy odpowiednim zarządzaniu można 
koszty delegacji zoptymalizować. 

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się 
o Programie Mieszkanie Plus. Wielu uważa, 
że projekt ten ma szanse zrewolucjonizować 
polski rynek mieszkaniowy. czy w Wejherowie 
można go zrealizować?

W pełni zgadzam się z opinią, że Mieszkanie 
Plus może zmienić oblicze polskiego rynku 
mieszkaniowego. Program ten, to jeden 
z najważniejszych projektów Prawa i Spra-
wiedliwości. Jego celem jest pomoc tym, 
których nie stać na kupno własnego miesz-
kania. Czynsz w tych mieszkaniach będzie 
niższy od rynkowego, a dodatkowo lokato-
rzy będą mogli zostać z czasem właściciela-
mi. Jestem przekonany, że Wejherowo może 
do Mieszkania Plus z sukcesem przystąpić. 
W ogóle mam nadzieję, że program stanie 
się czymś co będzie jednoczyć wejherowski 
samorząd ponad partyjnymi podziałami. 

Jak wyobraża Pan sobie Wejherowo za 10 lat?
Mam nadzieję, że będzie to dziewiąta rocz-
nica ukończenia Węzła Śmiechowo Zryw. 

Patrząc jednak całościowo. Liczę, że dzięki 
wielkim rządowym projektom oraz dobre-
mu zarzadzaniu samorządowemu jakość 
życia znacznie wzrośnie. Na wspomnianą 
jakość składają się m.in. takie elementy 
jak: warunki mieszkaniowe, dochody, 
dostęp do pracy, edukacja, stan środowi-
ska, czy też bezpieczeństwo. Wszystkie te 
obszary muszą być ciągle monitorowane 
a ich stan konsultowany z mieszkańcami. 
Pamiętajmy również, że miasto Wejhero-
wo jest stolicą jednego z najdynamiczniej 
rozwijających się powiatów Obszaru Me-
tropolitalnego (OMG-G-S). Warto przy-
pomnieć, że na koniec 2016 roku Powiat 
zamieszkiwało ponad 200 tys. ludzi. W la-
tach 1999-2010 liczba jego mieszkańców 
zwiększyła się zaś o prawie 14%. Patrząc 
na Wejherowo musimy też pamiętać o tej 
szerokiej perspektywie. Nasze miasto przy 
dobrym zarządzaniu może być wielkim 
beneficjentem tej sytuacji i jako stolica 
regionu w pełni z niej czerpać.

Urząd Miasta 
to nie biuro podróży
Rozmowa z kandydatem na Prezydenta Wejherowa panem Tomirem Ponka.

M aT E R I a Ł  P Ł aT N Y
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na taką kwotę opiewa najniższa oferta, zło-

żona w drugim przetargu na budowę sali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 

5 w Wejherowie. Ostateczną cenę budowy 

sali poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. 

To odpowiedź na postu-
laty mieszkańców. Warto 
wiedzieć, że w odróż-
nieniu od zagwaranto-
wanego ustawą dofinan-
sowania pobytu dziecka 
w przedszkolu, wsparcie 
dotacyjne dzieci do lat 
3 nie jest obowiązkowe. 
Reda jako jedna z niewie-
lu gmin podjęła decyzję 
o dofinansowaniu pobytu 
dziecka w żłobku.

Wczoraj burmistrz 
Krzysztof Krzemiński 
podpisał pierwsze umo-
wy na dofinansowanie 
pobytu dzieci w żłob-
kach i klubach dziecię-
cych funkcjonujących 
na terenie Redy. Umowy 
podpisały dwa żłobki, je-
den klub dziecięcy oraz 
podmiot zatrudniający 
trzech dziennych opie-
kunów. W bieżącym roku 
miesięczna wysokość 

gminnej dotacji na jedno 
dziecko wynosi 100 zło-
tych i o taką kwotę żłobki 
muszą obniżyć wysokość 
miesięcznej opłaty wno-
szonej przez rodziców. 

- Jeżeli dany żłobek lub 
klub dziecięcy skalkulują 
miesięczny koszt pobytu 
dziecka w placówce na 
chociażby 500 złotych, to 
w przypadku podpisania 
z nami umowy o dotację, 
opłata ta musi być obni-
żona o wysokość dotacji, 
czyli obecnie 100 złotych 
- wyjaśnia Teresa Ka-
nia, zastępca burmistrza 
Redy. – Dodać należy, 
że dotacja dotyczy tyl-
ko dzieci zamieszkałych 
w Redzie.

Do 30 września pod-
mioty prowadzące opiekę 
nad dziećmi do lat 3 będą 
mogły wnioskować o do-
tację na rok 2019. WA

Dopłacą do dziecka w żłobku
REda | 100 złotych miesięcznie wynosi dopłata z budżetu miasta do pobytu 
dziecka w żłobku bądź klubie dziecięcym. 
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Do konkursu można się zgłosić w jednej 
z czterech kategorii, związanych z wy-
poczynkiem u rolnika, wypoczynkiem na 
wsi, kompleksową ofertą uzupełniającą 
pobyt na obszarach wiejskich i ze szlaka-
mi kulinarnymi. Ważnym kryterium oce-
ny zgłoszeń jest umiejętność wykorzysta-
nia do budowy oferty potencjału wsi i jej 
mieszkańców. 
– Polskie obszary wiejskie kojarzone są 
z gościnnością, dziedzictwem kulturo-
wym, wspaniałą kuchnią i bogactwem na-
tury. Organizowany przez nas konkurs to 
świetna okazja do wymiany doświadczeń 
między osobami zarządzającymi różnymi 
produktami turystycznymi, synergii ich 
działań i dalszego rozwoju. Jestem prze-
konany, że ten konkurs przysłuży się pod-
niesieniu standardu usług oraz zwiększy 
zainteresowanie polskimi produktami tu-
rystyki wiejskiej – mówi Robert Andrzej-
czyk, prezes Polskiej Organizacji Tury-
stycznej. 
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie 
pierwszego w Polsce katalogu dobrych 
praktyk w turystyce wiejskiej. Doświad-

czenia w kreowaniu produktów turystycz-
nych na wsi będą dla innych cennym dro-
gowskazem w rozwoju i wprowadzaniu 
w życie własnych pomysłów. Konkurs 
przyczyni się do stworzenia wizerunku 
polskich obszarów wiejskich jako atrak-
cyjnego miejsca do życia i prowadzenia 
biznesu.
– Organizowany przez nas konkurs jest in-
spirowany najbardziej prestiżowymi na-
grodami w polskiej branży turystycznej – 
Certyfikatami POT, które nasza organiza-
cja przyznaje od 2003 roku. Jestem prze-
konany, że konkurs przysłuży się pod-
niesieniu standardów branżowych oraz 
sprawi, że coraz więcej turystów właśnie 
obszary wiejskie będzie wybierać jako 
miejsce wypoczynku – dodaje Robert An-
drzejczyk.
Polska Organizacja Turystyczna zachę-
ca do udziału w konkursie tych, którzy 
potrafią skutecznie przyciągać turystów 
na wieś i umilać im pobyt. Wybierze 12 
dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. 
Zwycięzcy skorzystają z całego wachla-
rza działań promocyjnych. Wśród nich 

m.in. wyjątkowa szansa, by zaprezento-
wać swoją praktykę w albumie, który uka-
że się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy, 
a także odwiedziny profesjonalnych foto-
grafów i blogerów turystycznych.  
Swoją ofertę można zgłosić do konkursu 
do 3 sierpnia br., a regulamin konkursu 
znajduje się na stronie nawsinajlepiej.pol-
ska.travel. Zgłoszenia do konkursu można 
przesłać, korzystając z zamieszczonego na 
stronie formularza.

Operacja pn. „Identyfikacja, upowszechnianie 
i promocja dobrych praktyk w turystyce na obsza-

rach wiejskich” jest współfinansowana ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Po-
mocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. KSOW jako instytucja wspiera-
jąca rozwój obszarów wiejskich organizuje nabór 
podmiotów zainteresowanych współpracą w ra-
mach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ten 
sposób możesz zaprezentować swoją działalność 
potencjalnym partnerom. Sprawdź, jak łatwo to 
zrobić, korzystając ze strony www.ksow.pl
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
wspiera również projekty związane z tworzeniem 
oferty turystycznej na wsi. Zobacz, jak możesz 
skorzystać z www.gov.pl

Konkurs „Na wsi najlepiej”
Polska wieś przyciąga żywymi tradycjami, przyrodą i gościnnością. Rośnie zainteresowanie turystów coraz bogatszą ofertą opartą na potencjale ob-
szarów wiejskich. Polska Organizacja Turystyczna organizuje konkurs „Na wsi najlepiej”, którego celem jest identyfikacja, upowszechnianie i pro-
mowanie dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Nabór zgłoszeń trwa do 3 sierpnia br.
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Artyści rozpoczną swój wy-
stęp 28 lipca o godzinie 19:00 na 
stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi (ul. 
Mickiewicza 49). Wstęp na wy-
darzenie jest wolny.

Artyści zaprezentują nie tyl-
ko utwory znane z najbardziej 
kultowych filmów, ale również 
przeboje muzyki rozrywkowej. 
Repertuar dobrany jest w taki 
sposób, by trafił do wszystkich 
pokoleń. Będzie można usłyszeć 
m.in. piosenki znane z filmów, 
takich jak: „Gwiezdne wojny”, 
„Piraci z Karaibów”, „Gladia-
tor” czy „Król Lew”. Wybrzmią 
również wyjątkowe adaptacje 
muzyki popularnej, a wśród 
nich: „YMCA” Village People, 
„Let’s Get Loud” Jennifer Lopez, 
„Rzeka Marzeń” Beaty Kozidrak, 
a także słynne „Dmuchawce, la-
tawce, wiatr” Urszuli.

Wydarzenie poprowadzi Marek 
Gerwatowski, tenor Opery Kra-
kowskiej, a także pomysłodawca 
i dyrektor artystyczny „Rum-
skich spotkań muzycznych”, 
czyli wydarzenia promującego 
kulturę muzyczną w mieście.

Polska Orkiestra Muzyki Fil-
mowej jest pierwszą i praw-
dopodobnie jedyną orkiestrą 
symfoniczną w Polsce, specjali-
zującą się w tego typu muzyce. 
Powstała w 2011 roku z inicja-

tywy jej obecnego dyrektora 
i dyrygenta – maestro Przemy-
sława Pasternaka. Orkiestra od 
kilku lat uczestniczy w wielu 
prestiżowych wydarzeniach, 
organizowanych na terenie ca-
łego kraju. Są to między innymi 
festiwale, obchody dni miast, 
jubileusze, a nawet święta ko-
ścielne i państwowe. Orkiestrę 
tworzą profesjonalni muzycy 
oraz znakomici soliści, wśród 
nich: Marta Moszczyńska, Kuba 
Jurzyk, Arek Kłusowski, Kamil 
Bijos, Zosia Nowakowska oraz 
Hanna Okońska.

Artyści wielokrotnie podkre-
ślają, że muzyka filmowa jest 
szczególnym gatunkiem, który 
nierozerwalnie łączy słuchacza 
z historiami i obrazami ukazy-
wanymi na ekranie. Budzi wiele 
emocji, a dzięki wyobraźni po-
zwala przenieść się do świata 
stworzonego przez reżyserów 
i aktorów. Ponadto muzyka 
filmowa łączy w sobie kunszt 
muzyki klasycznej oraz łatwość 
odbioru, dzięki czemu jest nie-
zwykle atrakcyjna i staje się co-
raz bardziej popularna. Właśnie 
dlatego jest specjalnością Pol-
skiej Orkiestry Muzyki Filmo-
wej, której głównym celem jest 
sprawienie, by każdy koncert 
był wspaniałym i niezapomnia-
nym przeżyciem.

Koncert na zakończenie 
„Lipca w Rumi”
RUMIa | Mocny muzyczny akcent – koncert w wykonaniu Polskiej 
Orkiestry Muzyki Filmowej pod batutą Przemysława Pasternaka za-
kończy tegoroczny „Lipiec w Rumi”.

To wydarzenie, które od kilku lat przy-
ciąga tłumy publiczności. I nic dziwnego, 
bo jest to rzadka okazja do poznania dzie-
dzictwa narodowego i kultury Białorusi. 

Na scenie, podobnie jak w latach ubie-
głych, zaprezentowali się artyści zarów-
no z Białorusi, jak i z Polski. Festiwal 
po raz pierwszy zorganizowany został 
w 2009 roku w województwach zachod-
niopomorskim, pomorskim i mazowiec-
kim. W ramach wydarzenia odbywają 
się koncerty licznych zespołów orkie-
strowych z Białorusi, które sprowadza 
do Polski Igor Jankowski (Białorusin 
mieszkający na stałe w Polsce). Po prze-
siedleniu się do Polski postanowił on - 
wbrew częstym głosom krytyki swego 
państwa - ukazać jego piękną kulturę, 
która w Polsce niestety jest słabo znana. 
Idea przerodziła się w sukces i festiwal 
organizowany jest cyklicznie. /raf/

Tańce i piosenki białoruskie na festiwalu
RUMIa | Ludowe zespoły taneczne, tancerze, wokaliści i zespoły muzyczne zaprezentowały się na hali rumskiego MOSiR-u w niedzielny 
wieczór. Odbył się tu VI Festiwal Kultury Białoruskiej na Pomorzu. 

REDa | Fabryka Kultury zaprasza na kolejny seans w ramach 
kina plenerowego. W najbliższą sobotę wyświetlony zosta-
nie film „Nietykalni”.
Podczas wakacji w Rodzinnym Parku Miejskim sporo się dzieje. 
Jedną z atrakcji przygotowanych przez Miejski Dom Kultury jest 
plenerowe kino. Seanse filmowe wyświetlane są raz na dwa ty-
godnie. W najbliższą sobotę o godz. 22 będzie istniała możliwość 
obejrzenia francuskiej produkcji pt. „Nietykalni”. Kolejny pokaz 
zaplanowany został na 11 sierpnia. Wówczas wyświetlony zosta-
nie komediodramat muzyczny pn. „La La Land”. Wstęp wolny. 

NiETyKALNi W PARKu
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Ogrzewanie 
przyjazne

śrOdOwisku
Czym palić w piecu, aby jak najmniej szkodzić środowisku? 

Oto przykłady rozwiązań.

zrOzumieć ekOlOgię 

Stosunkowo nowym rodzajem paliwa do ko-
tłów domowych jest ekogroszek.
 To jeden z typów węgla, stanowiący jego naj-
drobniejszą frakcję, która zostaje poddawana 
procesowi formowania pod wysokim ciśnie-
niem, a także suszenia w celu nadania od-
powiednich parametrów kaloryczności oraz 
efektywności spalania. Gdzie można go wyko-
rzystać?
Ekogroszek jest jednym z typów węgla, dla 
których wskazane jest korzystanie z nowszych 
typów kotłów. W sugestiach dostawców tego 
paliwa wspomina się o specjalnych kotłach 
z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym. 
Ekogroszek może być również wykorzystywa-
ny w standardowych kotłach zasypowych. Ce-
chuje się wysoką kalorycznością, niskim po-
ziomem zawartości siarki (0,71%). Jest rów-
nież korzystnym produktem biorąc pod uwa-
gę jego właściwości fizyko-chemiczne, jak: 
wytrzymałość i bardzo niska wilgotność.
Wykorzystywanie drewna do opalania pieców 
jest uważane za przyjazne dla środowiska. 
Drewno jest surowcem odnawialnym, po-
wszechnie dostępnym oraz tanim, a co naj-
ważniejsze bezpiecznym dla ludzi oraz śro-
dowiska. Ale czy zawsze? Oczywiście tylko 

wtedy, kiedy jest odpowiednio przygotowane 
i poprawnie spalane.
Optymalną wilgotnością do spalania drewna 
jest przedział od 10 do 20%. Mokrego drew-
na zużywa się blisko dwa razy więcej niż rze-
czywiście potrzeba. Dlaczego? Podczas spa-
lania mokrego drewna mnóstwo ciepła zosta-
je przeznaczone na odparowanie wody. Jed-
nak mokre drewno to nie tylko strata energii, 
ale poważne niebezpieczeństwo dla domu. 
Podczas takiego spalania wewnątrz komina 
odkłada się łatwopalna smoła, która grozi za-
płonem. Obok tego w procesie spalania tego 
typu paliwa powstaje mnóstwo niebezpiecz-
nych związków lotnych, w tym pyłów drob-
nych frakcji, które dostają się do atmosfery, 
stanowiąc znaczącą część smogu.
Najlepszym piecem do spalania drewna jest 
kocioł dolnego spalania. To rozwiązanie jest 
najbardziej ekologiczne, ponieważ po zmie-
szaniu z powietrzem wtórnym umożliwia 
ono spalanie lotnych związków organicznych 
w wysokich temperaturach.
W odwrocie są instalacje wykorzystujące olej 
opałowy. Powodem tego jest cena instalacji, 
konieczność urządzenia odpowiednio dużej 
kotłowni ze zbiornikami na paliwo i koszt ole-

ju opałowego. Ponadto kotły na olej wymaga-
ją w porównaniu do np. gazowych częstszego 
serwisowania. 
Więcej naukowo opracowanych informacji na 
temat przyjaznych środowisku paliw można 
znaleźć na stronie odpowiedzialnywegiel.pl.

Ciepłownie wyChodzą 
naprzeCiw potrzebom

Tam, gdzie jest to możliwe warto skorzystać 
z usług ciepłowni. Jedną z głównych przyczyn 
tzw. niskiej emisji są niewydajne piece wę-
glowe, dlatego coraz częściej zmierza się do 
ich likwidacji i zmiany systemu ogrzewania na 
ogrzewanie gazowe lub przyłączanie się do 
miejskiej sieci ciepłowniczej
Miejska sieć ciepłownicza jest najlepszą alter-
natywą dla domowych pieców.
Przedsiębiorstwa ciepłownicze rozwijają się 
zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami, mo-
dernizują infrastrukturę, pozyskują środki ze-
wnętrzne na wymianę starych sieci na rury 
preizolowane, co znacznie ogranicza stra-
ty w dystrybucji ciepła. Poprawa efektywno-
ści przesyłu ciepła pozwala zmniejszać zuży-
cie energii i wpływa na ograniczenie emisji za-
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Poradnik oszczędzania:
zadbaj o izolację ścian, podłóg i dachu•	
sprawdź instalację wewnętrzną•	
zamontuj ekrany za grzejnikami•	
grzejniki nie powinny być obudowane ani zasłonięte•	
wchodząc do klatki schodowej pamiętaj o zamykaniu wszystkich drzwi•	
zanim zaczniesz wietrzyć mieszkanie zakręć zawory termostatyczne przy grzejnikach•	
obniż temperaturę w pomieszczeniach, z których nie korzystasz•	
na noc zmniejsz temperaturę w swojej sypialni (wpłynie to korzystnie na twoje zdrowie)•	
zmniejsz zużycie ciepłej wody (np. stosując prysznic zamiast napełniania wanny).•	

nieczyszczeń, w tym emisji CO2 oraz pyłów. 
Inwestycje w potencjał ekologiczny skutku-
ją wymiernymi efektami ekologicznymi. I tak 
np.:

W roku 2013 gdyński OPEC zrealizował • 
dofinansowany z funduszy unijnych pro-
jekt budowy kogeneracji w Wejherowie, 
opartej o silnik gazowy, którego celem 
było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery oraz zwiększenie bezpie-
czeństwa energetycznego mieszkańców 
miasta. Przeprowadzona kosztem 22 mln 
zł inwestycja oraz modernizacja istnieją-
cej ciepłowni Nanice spowodowały ponad 
12-krotny spadek emisji pyłów w Wejhe-
rowie w ciągu ostatnich 5 lat.

W Gdyni i Rumi w latach 2011-2015 OPEC • 
poddał termomodernizacji sieć ciepłow-
niczą o łącznej długości ponad 30 km 
(oszczędność energii wyniosła ok. 77 tys. 
GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 – o ok. 8 
tys. ton).

OPEC udziela wsparcia technicznego i finan-
sowego, oferuje także pomoc przy sporzą-
dzeniu dokumentacji technicznej. Buduje wę-
zły jednocześnie oferując ich dofinansowa-
nie. OPEC dofinansowuje aż 75% kosztów 
budowy przyłącza, Klienci pokrywają tylko 
25% kosztów. Dodatkowo firma współfinan-
suje koszty w rozszerzeniu dostawy o ciepłą 
wodę użytkową.
Decydując się na budowę węzła na zasadzie 
własności OPEC klient może czuć się bez-
piecznie. Każda instalacja poddawana jest 
okresowym kontrolom technicznym i fizyko-
chemicznym, a stały serwis zapewnia bez-
pieczną pracę i zapobiega awariom. Optymal-
na sprawność urządzeń, powoduje, że gene-
rują one niższe koszty.

Coraz większa świadomość

Wejherowo może być przykładem skutecz-
nych działań, które prowadzą do zauwa-
żalnych efektów. Straż miejska w ubiegłym 
roku przeprowadzała kontrole nierucho-
mości pod kątem sprawdzania jakich paliw  
w piecach używają mieszkańcy. Szczególną 
uwagę zwracano na problem spalania śmie-
ci w przydomowych piecach.
- Swoistej inwentaryzacji poddanych zosta-
ło 5600 nieruchomości, w tym 3600 to bu-

dynki jednorodzinne, a 2000 to mieszkania 
w budynkach wielorodzinnych. Dziś już wia-
domo, że  większość, bo 54% właścicieli bu-
dynków  jednorodzinnych ma piece zasilane 
gazem, olejem opałowym lub ma ogrzewa-
nie elektryczne. Są też gospodarstwa domo-
we z ogrzewaniem geotermalnym, pompa-
mi ciepła itp. Nadal 1446 mieszkań ogrze-
wanych jest kotłami węglowymi i na drewno, 
co stanowi prawie 48%. Zjawiskiem pozy-
tywnym jest to, że właściciele 148 budyn-
ków indywidualnych zdecydowali się podłą-
czyć do sieci OPEC. Jeszcze 118 mieszkań-
ców swoje domy ogrzewa piecami kaflowy-
mi – mówi Zenon Hinca, komendant Straży 
Miejskiej w Wejherowie.
Mieszkańcy Wejherowa  dążą również do wy-
miany starych kotłów grzewczych na nowe. 
Według ankiety 732 właścicieli zdecydowa-
nie deklaruje wymianę kotła grzewczego na 
ekologiczny. Póki co, ze względów finan-
sowych wymiany pieca nie przewiduje 466 
właścicieli, a 248 nie ma zdania na ten te-
mat. Municypalni przygotowali raport, w któ-
rym zapisano szczegółowe dane związane 
z  ogrzewaniem mieszkań i podgrzewaniem 
wody. Wyniki tej inwentaryzacji  przekazano 
prezydentowi miasta. Trzeba przyznać, że 
nie wszystkie oddziały miejskich strażników 
na Pomorzu wykazują się tak kompleksową 
aktywnością w walce o czyste powietrze.
Od 1 października 2017 roku weszło 
w życie rozporządzenie Ministerstwa Rozwo-
ju w sprawie wymagań dla kotłów na pali-
wo stałe. Ten akt prawny zakazuje stosowa-
nia w konstrukcji pieca rusztu awaryjnego. 
Do kotłów wyprodukowanych, a  niewprowa-
dzonych do obrotu ani użytkowania przed 1 
października 2017 roku, przepisy tego roz-
porządzenia wchodzą w życie od dnia 1 lip-
ca 2018 roku. Po tej dacie pieca, typowego 
kopciucha, już nie kupimy. Również  w usta-
wie o systemie monitorowania i kontrolowa-
nia jakości paliw stałych, podwyższono nor-
my jakościowe węgla.
Póki co, straż miejska nadal prowadzić bę-
dzie kontrole kotłowni w przypadku podej-
rzenia, że właściciel spala odpady. Warto też 
pamiętać, że za spalanie odpadów w domo-
wym piecu sprawca może otrzymać mandat. 
Wzrasta ilość kontroli związanych  z usta-
laniem czym mieszkańcy Wejherowa  palą 
w przydomowych piecach.  
- Na zgłoszenie mieszkańców strażnicy 
sprawdzają, czy w piecach nie są spalane  

śmieci i inne odpady. W roku 2016 od 1 paź-
dziernika do 13 grudnia strażnicy wykona-
li 44 kontrole. W tym samym okresie 2017 
roku, kontroli przeprowadzono 56. Trzy oso-
by ukarano mandatami karnymi, a dwóm 
udzielono pouczeń. Co ciekawe, nikt z uka-
ranych nie odwoływał się do sądu, choć mieli 
takie prawo, gdyby nie zgadzali się z decyzją 
strażników – mówi komendant Hinca.
Kontrole pokazują, że nie zawsze czarny dym 
wydobywający się z komina świadczy o spa-
laniu śmieci. Na ten stan rzeczy często ma 
wpływ  złej jakości paliwo (węgiel), mokre 
drewno, piece dolnego spalania odpalane od 
dołu,  a nie od góry oraz złe rozwiązanie tech-
niczne pieców wyprodukowanych domowym 
sposobem itp.   Na terenie miasta Wejhero-
wa mamy prawie 5000 nieruchomości, w tym 
4508 budynków indywidualnych i 471 wielo-
rodzinnych. Kontrola wykonana przez straż  
miejską w pierwszym półroczu 2017 roku wy-
kazała, że ponad 54% mieszkańców Wejhe-
rowa  posiada piece na paliwa ekologiczne, 
reszta swoje mieszkania ogrzewa jeszcze pie-
cami węglowymi. Problemy z zanieczyszcze-
niem środowiska  i występującym smogiem 
dotyczą tej drugiej grupy.
Trzeba w tym miejscu wyjaśnić niedomó-
wienia co do możliwości wejścia strażni-
ków na teren posesji w celu kontroli. Zgod-
nie z art. 397 ustawy „Prawo ochrony śro-
dowiska”, starosta oraz wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta sprawują kontrolę prze-
strzegania i stosowania przepisów o ochro-
nie środowiska. Organy te mogą upoważnić 
do wykonywania funkcji kontrolnych pra-
cowników podległych im urzędów powiato-
wych, miejskich lub gminnych lub funkcjo-
nariuszy straży gminnych. Kontrolujący jest 
uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznaw-
cami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę 
na teren nieruchomości, na których prowa-
dzona jest działalność gospodarcza.  W go-
dzinach od 6 do 22 – na posesje prywat-
ne. Kontrolujący może przeprowadzać ba-
dania, żądać pisemnych lub ustnych infor-
macji oraz wzywać i przesłuchiwać w zakre-
sie ustalenia stanu faktycznego.  Nie są więc 
prawdziwe opinie mówiące o tym, że może-
my odmówić wejścia funkcjonariuszom, któ-
rzy chcą sprawdzić, co spalamy w piecu.
Czeka nas jeszcze długi proces do osiągnię-
cia takich wskaźników czystości powietrza 
jak ma to miejsce w bogatszych częściach 
Europy. Cena gazu jest tam w stosunku do 
zarobków niższa niż w Polsce. Od lat mówi 
się, że powinno się wdrażać rozwiązania sys-
temowe, aby polepszyć stan powietrza. Gmi-
ny pomagają w finansowaniu zakupu pieców 
zasilanych gazem. Jednak przy tak wysokich 
cenach gazu to na właścicieli mieszkań spa-
da ogromny koszt eksploatacji kotła gazo-
wego. Mieszkańców zachodniej Europy koszt 
ogrzewania domostwa piecem tak bardzo 
nie martwi.
Stojąc przed takimi wyzwaniami, musimy za-
dbać o jakość powietrza w sposób, w jaki tyl-
ko potrafimy, nikt za nas tego nie zrobi.
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Oczywiście, że tak. Pierwszym skojarzeniem z ekoturystyką jest 
spędzanie wakacyjnego czasu w  gospodarstwach agroturystycz-
nych. Całe szczęście mieszkamy w rejonie, gdzie takiego rodzaju 

gospodarstw nie brakuje. Nie trzeba nikogo przekonywać, że kon-
takt z naturą, zwierzętami i ucieczka z zabetonowanego miasta 

może przynieść nam ogromne korzyści.

Czy turystyka 
może być 

ekOlOgiCzna?
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Agroturystyczne przedsięwzięcia wycho-
dzą nieraz poza sztywne ramy. Ciekawym 
przykładem jest jedno z gospodarstw 
agroturystycznych w gminie Banie Mazur-
skie. Położone jest na autentycznym odlu-
dziu na skraju Lasów Skaliskich i Gór Kle-
wińskich. Samochody mogą tam dojechać 
dopiero od niedawna, nie ma zasięgu te-
lefonu, a wokół tylko las, pasące się kro-
wy i dzikie zwierzęta... Ani duzi, ani mali 
nie mogą się tam nudzić.
Można tam poczuć, co to jest orka koń-
mi, prace leśne, sadzenie drzew, prace na 
działce, prace w sadzie, miodobranie, sia-
nokosy, prace przy koniach, jazda wozem 
konnym. Po ciężkiej pracy można wyką-
pać się w parowej czarnej bani.
Możemy nie tylko sami przeżyć przygo-
dę życia, ale również pokazać dzieciom, 
jak wygląda życie bez laptopa i komórki. 
Podczas pobytu nie ma żadnych współ-
czesnych udogodnień. W gospodarstwie 
tym nie ma „toi toi”, jednorazowych opa-
kowań, zasięgu telefonów, współcze-
snych kuchni itp. Woda jest ze studni, pali 
się w tradycyjnej kuchni kaflowej, piecze 
chleb w piecu chlebowym, używa do pracy 
koni. Uczestnicy mogą zamówić też trady-
cyjne stroje wykonane z lnu. Czyli ekolo-
gia pełną parą!

Ciekawe ofety 
agroturystyCzne 

można znaleźć 
między innymi 

na stronie eCeat.pl

Na terenie Pomorza działa m. in. Gdańskie 
Stowarzyszenie Agroturyzmu.
- Jakość naszej bazy stale się polepsza, co-
raz częściej agroturystyka staje się najważ-
niejszym filarem działalności gospodarstwa. 
Do przeszłości odchodzą już czasy, kiedy 
wynajmowało się pokój z wersalką, w któ-
rym mieszkały kiedyś dzieci – mówi Daniel 
Ebertowski, prezes Stowarzyszenia.
Każdy może dobrać ofertę gospodarstwa 
do swoich zainteresowań. Coś dla siebie 
znajdą miłośnicy wędkowania, grzybia-
rze czy miłośnicy fotografowania dzikich 
zwierząt.
- Jeśli ktoś przyjeżdża na „agroturysty-
kę” pierwszy raz, potem już nie potrafi 
odpoczywać w inny sposób. U mnie jest 
trudno o miejsca nawet jesienią. Przyjeż-
dżają do mnie stali klienci, niektórzy już 
od 15 lat – mówi pan Zbigniew, prowa-
dzący gospodarstwo w gminie Kartuzy.  

świadome wybory

Ekologiczność wypoczynku nie oznacza 
tylko spędzania czasu na łonie natury. 
Do „ekologiczności” przyczynia się wiele 
czynników. Pokrótce przedstawimy kilka 
prostych zasad, które zwiększają poziom 
odpowiedzialnego podejścia do nieszko-
dzenia przyrodzie.
Pierwszym zagadnieniem jest środek 

transportu. Szacunkowe dane mówią, że 
turystyka jest odpowiedzialna w kilku pro-
centach za zwiększanie się efektu cieplar-
nianego.  Co więc zrobić, aby nie dokła-
dać się do wzrastania temperatury na na-
szej planecie?

transport przyJazny 
dla środowiska

Po pierwsze to transport. Klasyczny sa-
mochód osobowy jest pod tym względem 
na cenzurowanym. Podczas długich po-
dróży produkuje setki kilogramów dwu-
tlenku węgla i tlenków azotu i innych tru-
cizn, wydobywających się z rury wyde-
chowej. A już zupełnym „przestępstwem” 
wobec przyrody jest podróżowanie jed-
nej czy też dwóch osób 5-osobowym au-
tem. Idea carpoolingu, czyli dzielenia 
się środkiem transportu staje się w na-
szym kraju coraz bardziej popularna. Na 
przykład na stronie blablacar.pl możemy 
sprawdzić, czy jest ktoś, kto nas weźmie 
w podróż swoim autem. Korzyścią jest to, 
że ktoś dorzuci nam się do kosztów pali-
wa, a my nie będziemy wozić powietrza.
Kiedy podróżujemy samolotem, będzie-
my mieli spokojniejsze sumienie, kiedy 
uiścimy nieobowiązkową opłatę przeka-
zywaną przez linię lotniczą na ochronę 
środowiska.
Za najbardziej ekologiczny środek podró-
ży uważany jest pociąg. Oferta kolei jest 
coraz bogatsza, poprawia się też komfort 
pojazdów szynowych. Dodatkową zaletą 
jest to, że podczas podróży możemy ro-
bić mnóstwo rzeczy. Możemy bez wysiłku 
pokonać setki kilometrów i mamy o wie-
le większą niż w samochodzie gwarancję, 
że do celu podróży dotrzemy bezpiecz-
nie. Często podróż żelaznymi szlaka-
mi jest też krótsza niż swoim pojazdem. 
No i nie będziemy w miejscu wypoczyn-
ku godzinami szukać parkingu... Dodaj-
my do tego widok umęczonego kierow-
cy i pasażerów po przejechaniu dystan-
su na przykład z Gdańska do Zakopane-
go. Nawet kiedy nie jechaliśmy już pocią-
giem od kilku czy kilkunastu lat warto się 
„przełamać” i sprawdzić rozkład jazdy.
Gdy znajdziemy się już w hotelu dobrze 
by było, abyśmy poprosili o nie zmieniane 
codziennie ręczników. Przecież w domo-
wych warunkach nie wrzucamy do pralki 
codziennie ręczników. Nie trzeba mówić 
o przestrzeganie takich zasad, jak sprzą-
tanie po sobie.
- Szlag mnie trafia, jak widzę plastiko-
we butelki czy puszki rzucone w lesie. 
Zastanawia mnie jedna sprawa. Taki je-
den z drugim potrafi wnieść do lasu cięż-
ką butlę z zawartością, a wynieść z lasu 
opróżnionego, lekkiego opakowania to 
już nie. Nie rozumiem takiego postępo-
wania – mówi Jerzy, jeden z leśniczych 
z Borów Tucholskich.
Tak oto dzięki prostym zasadom możemy 
uważać się za ekologicznego turystę.

Projekt współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
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Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego

wyrazy najgłębszego współczucia składają
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Oprócz restauracji na kół-
kach, które serwowały potrawy 
z niemal całego świata, na gości 
czekała również strefa relaksu 
dla dzieci i dorosłych, stoisko 
z miejskimi gadżetami, warszta-
ty taneczne i pokaz ognia. 

Wydarzenie odbywało się przez 
cały weekend (21-22 lipca), 
a jego główną atrakcją, jak sama 
nazwa wskazuje, była obecność 
szesnastu pojazdów oferujących 
jedzenie. Dzięki temu można 
było skosztować potraw wywo-
dzących się z różnych zakątków 
Europy, Azji oraz Ameryki.

Sporym zainteresowaniem cie-
szyły się m.in. czeczeńskie plac-
ki oraz pierogi manti, tajskie 
lody i pad thai, meksykańskie 
burrito, a także wywodzący się 
z USA burger z szarpaną wie-
przowiną. Natomiast pragnie-
nie, spowodowane pikantnym 
jedzeniem i upałem, można było 
ugasić na przykład molekularną 
lemoniadą.

– Była to wyjątkowa okazja do 
odbycia kulinarnej podróży przez 
świat smaków, które zapropono-
wały nam restauracje na kółkach. 
Różnorodność potraw sprawiła, 
że naprawdę można było roz-
smakować się w zupełnych nowo-
ściach – przekonuje Agnieszka 
Skawińska, dyrektor Miejskiego 
Domu Kultury w Rumi.

Na rodziny z dziećmi czekała 
także bezpłatna strefa relaksu. 
Tam animatorki przyozdabiały 
twarze najmłodszych, którzy 
mogli również korzystać z mini 
placu zabaw w postaci trampo-
liny, zjeżdżalni oraz elektrycz-
nych samochodzików.

Ponadto osoby, które miały po-
lubiony profil „Miasto Rumia” na 
Facebooku, mogły wziąć udział 
w zabawie. Nagrodami były miej-
skie gadżety, a nikt nie odszedł 
od stoiska z pustymi rękoma.

Zwieńczeniem wydarzenia były 
warsztaty i pokazy. W niedzielne 
popołudnie parkiem zawładnęli 

Park miejscem uczty 
i różnorodnych atrakcji
RUMIa | Kolejne wydarzenie w ramach „Lipca 
w Rumi” przyciągnęło tłumy. Tym razem park przy 
MDK-u stał się miejscem zlotu food trucków. 

tancerze reprezentujący różne sty-
le. Chętni mogli przekonać się na 
własnej skórze, z jakim wysiłkiem 
i radością wiąże się hip-hop, pop-
ping, breakdance oraz taniec laty-
noamerykański. Na zakończenie, 
przy samej scenie, odbył się pokaz 
tańca z ogniem, który okazał się 
wyjątkowym widowiskiem.

– Po smacznym posiłku można 
było spalić nadwyżkę kalorii pod-
czas warsztatów tańca, a na koniec 
temperatura naszych ciał wzrosła 
jeszcze bardziej, gdy artyści zatań-
czyli z ogniem. Płonący napis „I love 
Rumia” bardzo spodobał się miesz-

kańcom oraz gościom – podkreśla 
Agnieszka Skawińska. – Myślę, 
że podobne wydarzenia będziemy 
starali się powtórzyć w przyszłych 
latach – podsumowuje.

Przypominamy, że było to 
przedostatnie wydarzenie tego-
rocznego cyklu „Lipiec w Rumi”. 
Ostatnią atrakcją tej edycji bę-
dzie koncert w wykonaniu Pol-
skiej Orkiestry Muzyki Filmowej. 
Artyści rozpoczną swój występ 
w najbliższą sobotę (28 lipca) 
o godzinie 19:00 na stadionie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rumi.

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
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LeONA BIeszKe

odznaczonego medalem 
„Za zasługi dla Miasta Rumi” w roku 1994

 
 

Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia
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Michał Pasieczny 

Burmistrz Miasta Rumi 

Ariel Sinicki  
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

oraz Radni Rady Miejskiej Rumi

Okazją do podsumowania mi-
nionych lat, a także spojrzenia 
w przyszłość jest specjalna wy-
stawa, obrazująca 50 lat działal-
ności muzeum, zawierająca naj-
cenniejsze rękopisy i starodruki, 
literaturę i prasę, muzykę, sztukę 
i pamiątki po pisarzach, fotogra-
fie i dokumenty życia społeczne-
go oraz świat oświatowo-audio-
wizualny. Ekspozycja czynna jest 
do 31 sierpnia w godzinach od 
9:00 do 18:00 a w weekendy od 
11:00 do 17:00. 

Uroczystego powitania gości 
na wernisażu dokonał dyrektor 
Tomasz Fopke a kilka słów o wy-
stawie wygłosił kustosz Maciej 
Kurpiewski. 

-Początki wejherowskiego mu-
zeum sięgają sierpnia 1967 roku, 
kiedy to zarząd oddziału ZKP 
w Wejherowie zwrócił się do 
władz miejskich o przyznanie 2 
pomieszczeń przy ul. Sienkiewi-
cza 10 dla planowanego muzeum 
– wspomina Tomasz Fopke. - 
Pozytywna decyzja zapadła we 
wrześniu 1967 r. na sesji Powia-
towej Rady Narodowej.

Muzyczną oprawę uroczystości 
zapewniła zwiedzającym młoda 
artystka Nicole Modzelewska. 
Wśród zaproszonych gości znaleź-
li się m.in. starosta powiatu wejhe-
rowskiego Gabriela Lisius, główny 
założyciel muzeum Edmund Ka-
miński i zastępca dyrektora WCK 
Waldemar Czaja. 

-Społeczny Komitet Organi-
zacyjny Muzeum Kaszubskiego 
przyjął nazwę „Muzeum Piśmien-
nictwa Kaszubsko-Pomorskiego”, 
a po II Festiwalu Pieśni o Morzu 
uzupełniono nazwę muzeum 
o człon „i Muzyki” - dodaje Ed-
mund Kamiński. - Oficjalnie Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie rozpoczęło swą działalność 
1 września 1968 r. w siedzibie przy 
ul. Sienkiewicza 10. (DD)

50-lecie 
wejherowskiego 
muzeum
KULTURa | W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie uroczyście otwarto jubileuszową wystawę 
z okazji 50-lecia istnienia placówki.
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zaWIaDOMIENIE

Burmistrz Miasta Rumi stosownie do art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. 
zm.) oraz w związku z art. 8 wymienionej ustawy i art. 49 Kodeksu postepowa-
nia administracyjnego zawiadamia spadkobierców po Pani Bronisławie Kan-
dzorra, iż Gmina Miejska Rumia, zamierza przeznaczyć do sprzedaży działkę nr 
9/6, obr. 9 o powierzchni 241m2, położoną w Rumi w rejonie ul. Artura Grott-
gera, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia.

Działka nr 9/6, szczegółowo wyżej opisana, (przed podziałem dz. nr 9/2, 
obr. 9) została nabyta od Pani Bronisławy Kandzorra  na rzecz Gminy Miejskiej 
Rumia na podstawie decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 05.08.2008 r. nr 
AB17-X – 7331/DR/9/08.

Odszkodowanie za przejętą przez Gminę nieruchomość ustalone zostało 
na podstawie decyzji Starosty Wejherowskiego z dnia 08.06.2010r, która stała 
się ostateczna w dniu 20.07.2010r.

Informuję, że na podstawie art. 136 i następne ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) 
poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom przysługuje roszczenie 
o zwrot przedmiotowej  nieruchomości lub jej części.

W tym celu należy złożyć wniosek do Starosty Wejherowskiego wykonują-
cego zadania z zakresu administracji rządowej, na adres: Starostwo Powiato-
we w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4, w nieprzekraczalnym ter-
minie 3 miesięcy od dnia podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.      

Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, w razie zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości poprzedni właściciel będzie zobowiązany zwrócić Gminie 
Miejskiej Rumia kwotę zwaloryzowanego odszkodowania za grunt przejęty 
na rzecz Gminy Miejskiej Rumia. 

W przypadku nie złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości 
lub jej części w podanym terminie, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub 
jej części wygasa. 

Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7, na okres 3 mie-
sięcy, a także opublikowanie na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi 
oraz w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.

Odzyskanie przez Polskę nie-
podległości, do którego doszło 
niemal sto lat temu, było efek-
tem wysiłku wielu ludzi, którzy 
walczyli o zachowanie w naro-
dzie ducha polskości. Jedno-
cześnie osoby te dbały o zacho-
wanie regionalnej tożsamości. 
Było tak w przypadku postaci, 
które zostały wybrane przez 
uczniów Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Rumi. Uczniowie 
tej szkoły, która obok Powiato-
wego Zespołu Szkół w Redzie, 
PZS nr 2 w Wejherowie i Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych, bierze udział w konkursie 
Pomorskie Drogi do Niepodle-
głej, zaznajomili się z historią 
następujących postaci: ks. Le-
ona Heyke, ks. Kamila Kantaka, 
Franciszka Kręckiego, Edmun-
da Roszczynialskiego, Feliksa 
Nowowiejskiego i Antoniego 
Abrahama.

Ten ostatni szczególnie swo-
im działaniem przyczynił się 
do szerzenia zarówno polsko-
ści, jak i tradycji kaszubskiej. 
Urodzony 1869 roku Abraham 

już w wieku 16 lat zaczął naj-
mować się do rozmaitych prac 
dorywczych, wędrując przy tym 
po Kaszubach – był m.in. tra-
garzem, woźnicą i rzemieślni-
kiem, od pewnego czasu silnie 
szerzył polskość na ziemiami, 
które były wówczas częścią 
Prus. Założył Towarzystwo Lu-
dowe „Jedność”, działał m.in. 
w Pucku, Redzie, Wejherowie 
czy Gdyni. Zdecydowanie agi-
tował za przyłączeniem Kaszub 
do Polski, co ostatecznie doszło 
do skutku. Abraham miał też 

swoją rolę przy zaślubinach Pol-
ski z morzem, do których do-
szło w 1920 roku. Zmarł w 1923 
roku. Jego ciało spoczęło na 
cmentarzu w Gdyni Oksywiu.

Rola Antoniego Abrahama 
została doceniona na całych 
Kaszubach – w centrum Gdyni 
stoi jego pomnik, a większość 
pomorskich miast ma ulice na-
zwane jego imieniem. Z całą 
pewnością na liście opisywa-
nych przez licealistów postaci 
nie mogło zabraknąć Króla Ka-
szub.

Król Kaszubów doceniony 
przez uczniów Wejherowa
Organizowany przez Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego konkurs – Pomorskie 
Drogi do Niepodległej ma na celu przybliżenie młodzieży ważnych postaci naszego regionu. Uczniowie 
szkół powiatu wejherowskiego także biorą w nim udział.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze 
zm.), oraz art.21 ust.2  pkt 2 i 7, art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach od-
działywania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po-
łożonego w rejonie ulic Towarowej, Kapitańskiej, Komandorskiej i płk. Dąbka w 
Rumi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 03.08.2018r. do 27.08.2018r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w 
godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. 
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w dniu 
07.08.2018r. o godzinie 15.00 w sali nr 203 zostanie przeprowadzona dysku-
sja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami. Każdy 
ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
10.09.2018r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.
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NIERUCHOMOŚCI

sPRzEDAM

sPRzEDAM działkę ogrodniczą, domek, 
szklarnia, oczko wodne, tel. 538 443 446

sPRzEDAM ziemie rolną, 1.72 ha, koło Szemu-
da, tel.600 994 348

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

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

WyNAJMĘ

WyNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

WEJhEROWO centrum – wynajmę pokój ume-
blowany pani pracującej i niepalącej, cena: 
500 zł, tel. 609 793 947

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

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 

PRACA

MAMMA MiA! hERE WE 
gO AgAiN / PREMiERA

Dziesięć lat po wielkim sukcesie komedii 
„Mamma Mia!” (ponad 600 milionów dola-
rów), twórcy filmu ponownie zapraszają na 
magiczną grecką wyspę Kalokairi, by raz 
jeszcze spotkać się z ukochanymi posta-
ciami i muzyką zespołu ABBA w zupełnie 
nowym filmie.

Do oryginalnej obsady dołączają nowi 
aktorzy i nowe postacie. Na ekranie zo-
baczymy m.in. Meryl Streep, Pierce’a Bro-
snana, Colina Firtha, Stellana Skarsgårda, 
Julie Walters, Dominica Coopera, Amandę 
Seyfried, Christine Baranski, Lily James, 
Josha Dylana, Hugh Skinnera, Jeremy’ego 
Irvine’a, Alexę Davies, Jessicę Keenan 
Wynn, Andy’ego Garcię oraz Cher.

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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ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
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tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel./fax. 58 736 16 92,

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

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

RÓŻNE

sPRzEDAM fotelik samoch., bujaczek, 0-18 
kg, stan bdb., 49 zł, tel. 603 291 293

sPRzEDAM krowę mleczną, wysokocielna, tel. 
600 314 955

ObsyPNiK ziemniaków, rozsiewacz KOS, 930 
zł, tel. 600 667 860

sPRzEDAM małą lodówkę i maszynę do szy-
cia, Wejherowo, tel. 517 159 871

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

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

sPRzEDAM materac rehabilitacyjny, grzejnik 
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
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Piszesz? Robisz zdjęcia? 
Nagrywasz filmy?
NAPISZ DO NAS!  redakcja@expressy.pl

27-07-2018
co w trawie piszczy 2D dubbing                11:30
Mamma Mia! here We go Again 
2D napisy                     15:45
co w trawie piszczy 2D dubbing                16:15
Mamma Mia! here We go Again 
2D napisy                     18:15
Niezwykła podróż fakira, 
który utknął w szafie 2D napisy                 18:30
Mamma Mia! here We go Again 
2D napisy                    20:45

28-07-2018
Mamma Mia! here We go Again 
2D napisy                    11:30
co w trawie piszczy 2D dubbing               16:15
Mamma Mia! here We go Again 
2D napisy                    18:15
Mamma Mia! here We go Again 
2D napisy                    20:45
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MEczE 
gRyfA W PPv

Żółto-czarni w pierwszym 
meczu nowego sezonu zmie-
rzyli się z zespołem, który wę-
druje w dół ligowej drabinki 
– jeszcze w sezonie 2016/2017 
Górnik Łęczna grał w Ekstra-
klasie, ale zaliczył dwa spadki 
z rzędu i w obecnych rozgryw-
kach walczyć będzie na drugo-
ligowych boiskach.

Początek meczu na Wzgórzu 
Wolności był wręcz wymarzo-
ny dla Gryfa – już w trzeciej 
minucie mieliśmy otwarcie 
wyniku. Po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego w zamieszaniu 
najlepiej zachował się Adrian 
Liberacki i już w 3. minucie 
swojego pierwszego meczu 
w barwach wejherowskiej dru-
żyny zdobył bramkę. Powiew 
ubiegłej, niezwykle udanej wio-
sny kibice w Wejherowie mogli 
poczuć ponownie w 28. minu-
cie. Doszło do sytuacji sam na 
sam z bramkarzem Górnika, 
a golkiper z Łęcznej, Sergiusz 
Prusak, sfaulował zawodni-
ka Gryfa. Sędzia podyktował 
rzut karny, który wykorzystał 
Krzysztof Wicki. Nie udało się 
jednak utrzymać wyniku do 
przerwy – w 45. minucie sędzia 
podyktował jeszcze jedną jede-
nastkę, ale tym razem dla Gór-
nika Łęczna. Do piłki podszedł 
Patryk Szysz i przed zmianą 
stron był 2-1.

Druga połowa nie była już tak 
obfitująca w bramki, jak pierw-
sza część spotkania. Długo jed-
nak utrzymywał się rezultat, 
który oznaczał 3 punkty dla 
Gryfa. Podopieczni Zbigniewa 

gRyf WEJhEROWO 
– góRNiK łĘczNA 2-2
Liberacki 3’, Wicki 28’k – Szysz 45’k, Wojciechowski 84’

gRyf: Więckowicz – Brzuzy (54.Machol), Ewertowski, Wic-
ki, Liberacki, Goerke – Włodyka, Kołc, Sikorski, Chwastek – 
Czychowski (79.Rogalski)

góRNiK: Prusak – Sasin (46.Walencik), Rogala, Pajnowski, 
Zagórski – Szysz, Tymosiak, Łuszkiewicz, Sosnowski (77.
Korczakowski), Czogała (29.Dzięgielewski) – Chrzanowski 
(57.Wojciechowski)

Remis na otwarcie
II LIGa | Gryf Wej-
herowo w pierwszym 
meczu tego sezonu 
podzielił się punktami 
z Górnikiem Łęczna.

Szymkowicza nie zdołali jednak 
dowieźć korzystnego wyniku. 
W 84. minucie Dzięgielewski 
dośrodkował do Pawła Woj-
ciechowskiego, który pokonał 

bramkarza gospodarzy i dał wy-
równanie spadkowiczowi z I ligi. 
W końcówce meczu nie padły 
już gole, więc Gryf z Górnikiem 
podzielili się punktami.

Urodzony w 1999 roku 
pomocnik podpisał dwuletni 
kontrakt z żółto-czarnymi. 
Młodzieżowiec poprzed-
ni sezon spędził grając 
w juniorskich zespole Lechii 
Gdańsk, który występuje 
w rozgrywkach Centralnej 
Ligi Juniorów. Adrian Machol 
zadebiutował już w Gryfie – 
wszedł w 54. minucie meczu 
z Górnikiem Łęczna.

To jedenasty nowy gracz 
wejherowskiej drużyny. Wcze-
śniej do Gryfa trafili: Robert 
Chwastek, Paweł Ewertowski, 
Dawid Rogalski, Michał Bury, 
Kamil Włodyka, Szymon 
Więckowicz, Oskar Sikorski, 
Błażej Niciński, Oskar Ryk 
oraz Adrian Liberacki.

Nowy 
młodzieżowiec 
w Gryfie

TRaNSFERY | 19-letni Ad-
rian Machol został zawodni-
kiem wejherowskiego klubu. 
Zaliczył już debiut.

W 2. kolejce nowego sezonu żółto-czarni ponownie za-
grają w roli gospodarza. Tym razm na Wzgórze Wolności 
przyjecie dobrze im znany, niewygodny rywal.

Gryf Wejherowo w meczu na inaugurację rozgrywek był 
bliski wygranej, jednak rywale odrobili dwubramkową stratę 
i wyszarpali punkt podopiecznych Zbigniewa Szymkowicza. 
Pierwsze zwycięstwo jest zatem wciąż przed żółto-czarnymi. 
A wygrana wydaje się być kluczowa dla przebudowanej, 
a także odmłodzonej kadry Gryfa. Już w sobotę wejherowianie 
ponownie będą mogli skorzystać z atutu własnego boiska. 
Rywal jest jednak niewygodny. Trzy ostatnie sezony, które 
Gryf rozegrał w II lidze, spędził tam w towarzystwie najbliższe-

go przeciwnika, ROW 1964 
Rybnik. Zespół ze Śląska 
wyjątkowo jednak nie leży 
wejherowianom. Spośród 
sześciu meczów Gryf nie 
wygrał ani jednego, dwa razy 
zremisował i aż cztery razy 
uznawał wyższość zespołu 
z Rybnika.
Śląska drużyna nie należy 
raczej do pretendentów 
do awansu – wydaje się, że 
raczej będzie ona walczyć 
o utrzymanie w II lidze. Ze-

spół opuścili uznani w większości gracze: Sebastian Musiolik, 
Dawid Gojny, Mariusz Muszalik, Sebastian Siwek i Mariusz 
Zganiacz, natomiast do Rybnika trafiło kilku młodych piłkarzy, 
a także doświadczeni Mateusz Bukowiec oraz dobrze znany 
w Wejherowie Piotr Okuniewicz. W poprzedniej rundzie napat-
nik strzelał gole dla Gryfa, teraz ma nadzieje na dobrą formę 
strzelecką w nowym klubie. W pierwszym meczu ROW 1964 
Rybnik przegrał 0-1 ze Stalą Stalowa Wola.
W sobotnie popołudnie w Wejherowie zmierzą się dwa zespo-
ły, które prawdopodobnie będą walczyły ze sobą o utrzyma-
nie, więc wygrana już na początku rozgrywek da pewną – psy-
chologiczną, a przede wszystkim punktową – przewagę nad 
drugą drużyną. Piłkarze Gryfa mają też okazję do przełamania 
niekorzystnej passy w meczach z rybniczanami.

PO PiERWszE zWyciĘsTWO

gRyf WEJhEROWO – ROW 1964 RybNiK 
sobota, 28 lipca, 17:00
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Mocno obsadzone zawody Strong-
man Cup Kielno 2018 już za nami. 
Do rywalizacji w Kielnie stanęła 
czołówka polskich strongmanów – 

zmierzyli się ze sobą zawodnicy, 
którzy mają na swoim koncie nie 
tylko krajowe sukcesy, ale także 
doświadczenie w międzynarodo-
wych zawodach.

O zwycięstwo w zorganizowa-
nym przez Krzysztofa Kacnerskie-
go Strongman Cup Kielno 2018 
walczyli: Mateusz Ostaszewski, To-
masz Lademann, Piotr Czapiew-

ski, Konrad Karwat, Przemysław 
Ciechanowski, Jakub Szczechowski, 
Bartłomiej Grubba i Dariusz Wejer.

Siłaczy czekało pięć morderczych 
konkurencji: podnoszenie samo-
chodu (martwy ciąg), wyciskanie 
ciężaru (belki) nad głowę, podno-
szenie hantla o wadze około 90 kg 
jedną ręką nad głowę, podnoszenie 
do pionu bala o długości 5 metrów 
i ciężarze około 200 kg, a także 
„zegar”, czyli przenoszenie na rę-
kach „wskazówki” na końcu której 
umieszczony jest ciężar.

Wśród największych faworytów 
był Mateusz Ostaszewski, policjant 

z Wejherowa. Nie tak dawno popu-
larny „Sumik” wygrał Mistrzostwa 
Polski Służb Mundurowych, a póź-
niej startował w Arnold Strong-
man Canada. W Kielnie potwier-
dził swoją klasę i wygrał pierwszy 
Strongman Cup Kielno 2018. Dru-
gie miejsce w zawodach zajął To-
masz Lademann, a trzecie – Jakub 
Szczechowski.

Oprócz zawodów w kielnie odby-
ły się także koncerty i pokaz kultu-
rystyczny.

 

Siłacze rywalizowali w Kielnie

STRONGMaN | To były 
pierwsze tego typu zawody 
w tej miejscowości. Strong-
man Cup wygrał Mateusz 
„Sumik” Ostaszewski.
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W Kębłowie rywalizują młode drużyny piłkar-
skie. zakończyły się już dwie pierwsze kolejki 
wakacyjnej ligi.

Ideą turnieju jest wakacyjna rywalizacja drużyn 
w trzech kategoriach wiekowych. W pierwszej grają 
drużyny z rocznika 2007 oraz młodszych. Liderem 
po dwóch kolejkach jest zespół FC Barcelona, 
który zdobył dotychczas 23 punkty. Drugie miejsce 
zajmuje drużyna FC Mamuty (15), a trzecie – Tur-
bokozaki (10). Jeszcze bardziej zacięta rywalizacja 
trwa wśród roczników 2005 i 2006. Lider – Drętwe 
Komary mają 32 punkty, ale zajmujący drugie 
miejsce Coco Jambo ma 30 punktów. Izi Win jest na 
3. miejscu z 20 punktami. W tabeli rocznika 2002 
bezkonkurencyjne są jak na razie Dzikie Kaczki 
(29 punktów), za nimi jest Titanic (23 punkty), 
a na trzecim miejscu – Dream Team (22). Łącznie 
w Wakacyjnej Lidze Orlik rozegrane zostaną cztery 
kolejki.

WAKAcyJNA LigA 
ORLiK TRWA

Fot. Wakacyjna Liga Orlik / facebook
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