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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Zostawił psa 
w lesie na pewną 
śmierć

”@Michał Domachowski:

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE
Czyj to pies?

Zachód słońca
Magiczny zachód słońca w Kę-
błowie uwieczniony na zdjęciu 
Pani Ani. Zachęcamy do nad-
syłania fotografii wyjątkowych 
zdarzeń i popularnych miejsc. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Sportowe 
wakacje

Areszt 
dla kierowcy

Turnieje, zajęcia i gry ze-
społowe – Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Redzie 
kontynuuje akcję pn. „Wakacje 
na sportowo”. Do udziału 
w zajęciach zachęca zarówno 
dzieci, jak i dorosłych.

50-letni kierowca usłyszał za-
rzut spowodowania wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym w stanie 
nietrzeźwości. Mężczyzna w 
sobotę na krajowej „szóstce” 
doprowadził do czołowego zde-
rzenia z 33-letnim motocyklistą. 

Sukces 
funkcjonariusza
Wśród najlepszych znalazł 
się asp. Artur Glembin z KPP 
w Wejherowie. Funkcjona-
riusz wraz z psem Ifra zajęli 
drugie miejsce podczas woje-
wódzkich eliminacji Kynolo-
gicznych Mistrzostw Policji.

Dachowała 
osobówka

Dwie osoby zostały poszko-
dowane w wyniku wypadku, 
do którego doszło w ponie-
działek. Na trasie Choczewo 
- Choczewko samochód 
osobowy wypadł z drogi 
i dachował. 

RSO 
po nowemu

Wdrożona została nowa 
wersja Regionalnego Sys-
temu Ostrzegania (RSO). 
Teraz dzięki geolokalizacji 
komunikaty trafią tylko 
do osób znajdujących się 
blisko zagrożenia. 

Wzmożone 
kontrole

W czwartek funkcjonariusze 
policji w regionie prowa-
dzili działania pn. „Alkohol 
i narkotyki”. Celem akcji było 
wyeliminowanie z ruchu kieru-
jących w stanie nietrzeźwości 
bądź środków odurzających.

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Za oknem upał i słoń-
ce – letnie wakacje 

trwają. To doskonały 
czas na aktywny relaks 

i wypoczynek. Ale nie 
tylko - w powiecie wejherowskim przecież 
codziennie coś istotnego się dzieje. Chcesz 
wiedzieć, co? Zaglądaj codziennie na nasz 
portal GWE24.pl!
A o czym pisaliśmy w ciągu ostatnich kilku 
dni? Wielu naszych Czytelników poruszyła 
informacja o wypadku, do którego doszło 
w Luzinie, a w którym śmierć poniósł moto-
cyklista. Jak się okazało, wypadek spowo-
dował nietrzeźwy kierowca auta osobowego. 
Ponadto relacjonowaliśmy, jak rumianie 
świętowali dzień patrona miasta, zaprosi-
liśmy wszystkich na cotygodniowy seans 
Kina Pod Gwiazdami w Wejherowie oraz 
poinformowaliśmy o tym, że letnie kino 
wystartowało także w Rumi. 

Kibiców z pewnością zainteresowała infor-
macja o tym, że klub Gryf Wejherowo po 
wygranym meczu na własnym boisku przez 
chwilę trafił na czoło ligowej tabeli. 
Ponadto na naszym portalu na bieżąco 
zamieszczamy informacje o imprezach, 
zawodach, festynach i innych wydarzeniach 
kulturalno-rozrywkowych. 
Chcesz wiedzieć więcej? Nic trudnego! 
Zachęcamy wszystkich do regularnego 
zaglądania na nasz portal oraz polubienia 
naszego profilu na facebooku. Codziennie 
najnowsze informacje z powiatu wejherow-
skiego, zapowiedzi najważniejszych wyda-
rzeń, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami 
i wiele, wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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WYDARZENIA

KINO PLENEROWE

BOSkA 
FlOREncE 

SPEKTAKLE

ScEny dlA 
DoroSłyCh 
- czyli Sztuka Kochania

Park przy Miejskim 
Domu Kultury w Rumi
18 sierpnia 2018 / 2045

Filharmonia Kaszubska 
w Wejherowie
21 sierpnia 2018 
1730 i 2015

Park Miejski w Wejherowie
22 sierpnia 2018 / 1700

KONCERTY LETNIE

yAgA kOwAlik 
w REPERTuARzE 
„PiAF gREcO 
AznAvOuR”
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Rodzinny Park Miejski w Redzie
18 sierpnia 2018
1300-1600

WASZE ZDJĘCIA

5 tys. zł nagrody wyznaczono za 
wskazanie osoby, która przywią-
zała do drzewa psa, pozostawiając 
go na pewną śmierć. Buldożkę 
znaleziono 2 sierpnia przy ul. 
Ofiar Piaśnicy w Wejherowie. 
Suczka była przywiązana do drze-
wa sztywnym druto-sznurkiem. 
- Kochani, jeśli mieszkacie w oko-
licach Wejherowa, Trójmiasta 
lub okolic, prosimy o pomoc 
w znalezieniu sprawcy – apelują 
członkowie Stowarzyszenia „Ad-
opcje Buldożków”.
Każdy, kto posiada jakieś 
informacje na ten temat, może 
skontaktować się autorami apelu 
pod adresem mailowym pomoc@
adopcjebuldozkow.pl oraz nr tel. 
721 592 889 i 889 509 903. 

POzyTywniE 
ZAkręCony 
Piknik

To nie jest normalne 
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tyle punktów po 

pierwszych czte-

rech sezonach ma 

w swoim dorobku 

Gryf Wejherowo.
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Wydarzenie odbyło się z udzia-
łem władz miasta i powiatu, 
w tym burmistrza Redy Krzysz-
tofa Krzemińskiego, starosty 
wejherowskiego Gabrieli Lisius 
i wójta gminy Kosakowo Jerzego 
Włudzika a także licznie zgro-
madzonych mieszkańców dziel-
nicy Ciechocina. 

-Pragniemy pozostawić dla na-
szych dzieci miejsce, do którego 
będą przychodzić, modlić się 
i rozwijać swoje talenty – mówi 
ks. proboszcz kanonik Stanisław 
Jarzembski. – Kościół będzie słu-
żył przyszłym pokoleniom. 

Okazją do wspólnej modlitwy 
w kaplicy był nie tylko odpust ku 
czci św. Rocha, ale przede wszyst-
kim budowa nowego kościoła. 
Mszy świętej przewodniczył ks. 
prałat Włodzimierz Kozłowski, 
dziekan redzki i proboszcz parafii 
św. Jana z Kęt w Rumi.  

-Powiat wejherowski jest powia-
tem dynamicznie rozwijającym 
się, gdyż w ciągu ostatnich 20 lat 
przybyło nam prawie 50 tysięcy 
mieszkańców, a miasto Reda bar-
dzo rozwija się pod tym względem 
– wyjaśnia starosta powiatu wej-
herowskiego Gabriela Lisius.

W ubiegłym roku redzka pa-
rafia rozpoczęła projektowanie 
kościoła, a 9 sierpnia 2017 roku 
otrzymała pozwolenie na budowę 
nowego kościoła. Już wiadomo, 
że okazała świątynia powstanie 
dzięki datkom parafian za kilka 
lat. Do tego posłużą specjalne ce-
giełki z dobrowolną ofiarą, prze-
znaczoną na budowę kościoła. 
W każdą drugą niedzielę miesią-
ca o godzinie 10:00 odprawiana 
jest msza w intencji ofiarodaw-
ców i darczyńców. 

Uroczystego poświęcenia pla-
cu pod budowę nowego kościoła 

na rogu ulicy Nowej i Brzozowej 
dokonał biskup pomocniczy Wie-
sław Szlachetka.

-To wydarzenie jest świętem 
nie tylko w życiu wspólnoty 
parafialnej Redy ale i całego ko-
ścioła gdańskiego – dodaje bi-
skup Szlachetka.

Przypomnijmy, że parafia w Re-
dzie Ciechocinie została ustano-
wiona dekretem biskupa Mariana 
Przykuckiego 15 grudnia 1988 
roku. 16 kwietnia 1989 r. poświę-
cono krzyż i plac pod budowę 
kościoła. 27 grudnia 1992 roku 
został poświęcony kościół. (dd)

Zbudują nowy kościół
REDA | Podczas uroczystości odpustowych w parafii św. Wojciecha w Redzie, biskup pomocniczy diecezji 
gdańskiej poświęcił plac pod budowę nowego kościoła u zbiegu ulicy Nowej i Brzozowej. 

POWIAT | Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że 
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
odbędą się 21 października 2018 roku.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, które opublikowano 14 sierpnia w Dzien-
niku Ustaw, wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 
21 października. Tym samym druga tura wyborów na 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przypadnie 
w niedzielę 4 listopada. Wiadomo też, że od momentu 
ogłoszenia aktu zarządzenia wyborów rusza kampania wy-
borcza. Według harmonogramu wyborów samorządowych 
oficjalne zakończenie kampanii wyborczej ma odbyć się 
w piątek 19 października o godzinie 24:00. Od 14 sierpnia 
partie polityczne, koalicje, stowarzyszenia, organizacje 

społeczne i obywatele mogą tworzyć komitety wyborcze. Należy je zgłosić w zależności od rodzaju do Państwowej Komisji Wy-
borczej lub właściwego komisarza wyborczego. Następnie komitety wyborcze zgłoszą swoich kandydatów na radnych i włodarzy. 
Ponadto według znowelizowanego Kodeksu Wyborczego kadencja organów samorządu terytorialnego została wydłużona z 4 do 
5 lat. Nowe przepisy wprowadzają też dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a jednomandatowe okręgi 
wyborcze zostały ograniczone do wyborów rad gmin, gdzie liczba osób nie może przekroczyć 20 tysięcy mieszkańców. (DD)

WYbORY SAMORzĄdOWE zA 2 MIESIĄCE 

Fot. DD

Kontynuowana jest długo 
wyczekiwana budowa odcinka 
ulicy Polnej. W ramach zadania 
powstanie ponad 600 metrów 
nowej, asfaltowej jezdni o szero-
kości 6 metrów z jednostronnym, 
dwumetrowym chodnikiem 
oraz niezbędną infrastruktu-
rą. Ja zapewniają urzędnicy, 
od podstaw wybudowana zo-
stanie również sieć kanalizacji 
deszczowej. Równolegle trwa 
przebudowa ulicy Kasztanowej, 
gdzie powstanie około 300 me-
trów nowej jezdni o asfaltowej 

nawierzchni szerokości 6 me-
trów, z dwumetrowym chodni-
kiem z kostki betonowej.

- Oba odcinki ulic będą goto-
we jeszcze w tym roku  – zapew-
nia Halina Grzeszczuk, zastępca 
burmistrza Redy. – Koszt inwe-
stycji, czyli około 6 mln złotych, 
został uwzględniony i zabezpie-
czony w budżecie miasta.

W związku z prowadzonymi 
pracami urzędnicy proszą użyt-
kowników dróg o zwracanie 
uwagi na zmienioną organizację 
ruchu.

roboty w toku
REDA | Trwają intensywne prace przy budowie nowych na-
wierzchni dróg w mieście. 
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KONKURS | „Zapytaj mnie, póki jestem” to temat 
konkursu organizowanego przez Muzeum Piaśnickie 
w Wejherowie i Fundację PomorzeodNowa.

zApYTAJ MNIE, 
póKI JESTEM…

Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 12-16 lat 
z terenu województwa pomorskiego. Zadaniem uczestników 
jest przygotowanie indywidualnych prac nawiązujących 
i upamiętniających miejsce kaźni – Piaśnicę.
- Piaśnica to niewielka pomorska wioska położona w Puszczy 
Darżlubskiej, oddalona o ok. 9 km na północ od Wejherowa. 
Lasy wokół niej stały się symbolem okrucieństwa i zbrod-
ni popełnionej przez niemieckich oprawców, określanej 
mianem największej na Pomorzu i jednej z pierwszych na tak 
dużą skalę w Europie - mówi Teresa Patsidis, zastępca dyrek-
tora Muzeum Stutthof w Sztutowie ds. Muzeum Piaśnickiego 
w Wejherowie. – W pionie śledczym Oddziału IPN w Gdańsku 
od 2011 roku toczy się śledztwo, które w końcowym efekcie 
ukaże nowe spojrzenie na dane o liczbie ofiar. Dziś Las 
Piaśnicki to przede wszystkim miejsce pamięci o nieludzkiej 
zbrodni dokonanej przez Niemców, będące także przestrogą 
dla nas i przyszłych pokoleń.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 
12-16 lat z terenu województwa pomorskiego. Zadaniem 
uczestników jest przygotowanie prac nawiązujących 
i upamiętniających miejsce kaźni – Piaśnicę. Każdy uczestnik 
konkursu może zgłosić tylko jedną pracę, do której należy 
dołączyć informację z danymi: imię i nazwisko, wiek, adres 
zamieszkania, nazwa szkoły, do której uczęszcza, numer tele-
fonu do kontaktu. Uczestnicy przygotowują prace w dowol-
nej formie, przy czym wskazane jest, aby prace szczególnie 
z dokumentacją zdjęciową zostały dostarczone na nośniku 
elektronicznym. Praca może być również formą wywiadu 
z osobą pamiętającą te tragiczne zdarzenia.
- Temat konkursu związany jest ze zbrodnią w Lasach 
Piaśnickich – miejscu kaźni wielu tysięcy przedstawicieli 
polskiej inteligencji, nazywanym też „Kaszubską Golgotą”, 
czy „pomorskim Katyniem” – dodaje Katarzyna Burchacka 
– Klimczuk, prezes Fundacji PomorzeodNowa. – Ma na celu 
upamiętnić i uczcić pamięć pomordowanych. Nie pozwólmy 
o Nich zapomnieć, póki jeszcze są wśród nas. Tytuł „Zapytaj 
mnie, póki jestem…” ma zachęcić młodych ludzi do zadawa-
nia pytań tym, którzy tę zbrodnię pamiętają.
Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać 
osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 
br. na adres organizatorów, tj.: Fundacja Pomorze od Nowa, 
ul. Plac Wybrzeża 7/1, 84-100 Puck lub Muzeum Piaśnickie 
w Wejherowie, ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego.
Co można wygrać? Bardzo atrakcyjne nagrody, m.in.: rower, 
deskorolkę elektryczną, tablety Lenovo. Dodatkowo laureaci 
trzech pierwszych miejsc otrzymają podwójne bilety na pre-
mierę filmu „Kamerdyner” w dniu 18 września br. w Filharmo-
nii Kaszubskiej w Wejherowie.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mu-
zeumpiasnickie.pl, www.pomorzeodnowa.pl. /raf/

Fot. UM Wejherowo

Co roku we wrześniu na cmen-
tarzu odbywa się spotkanie, ma-
jące na celu uczczenie poległych 
tu żołnierzy 1 Morskiego Pułku 
Strzelców, którzy zginęli we wrze-
śniu 1939 r. w obronie Wejhero-
wa i okolicznych miejscowości. 
Gmina Wejherowo szczególną 
troską otacza miejsca pamięci, 
cmentarze i pomniki, co jest tak-
że możliwe dzięki zaangażowa-
niu osób trzecich, stowarzyszeń, 
firm. Z inicjatywy Stowarzyszenia 

Sympatyków i Byłych Żołnierzy 
Jednostki Wojskowej cmentarz 
wojenny w Białej zyskał nowe 
oblicze. Gmina zleciła wykonanie 
prac związanych z renowacją gro-
bowca, pomnika z krzyżem oraz 
filaru kamiennego. Dzięki Kopal-
ni Kruszywa „Topaz” pozyskano 
kamień, który przewiozła firma 
Usługi Sprzętowo-Transporto-
we Roboty Drogowo-Budowlane 
Ryszard Czepulonis, a na miej-
scu kamień między nagrobkami 

wymienili żołnierze z Batalionu 
Dowodzenia Marynarki Wojen-
nej. W pracę na rzecz odnowienia 
miejsca pamięci zaangażowało się 
także Leśnictwo Biała z leśniczym 
Mariuszem Dyderskim. Popra-
wiono nawierzchnię drogi dojaz-
dowej do Białej, wykoszono trawę 
i odnowiono ogrodzenie przy 
parkingu. Niebawem mają rozpo-
cząć się prace związane z renowa-
cją, oczyszczeniem i impregnacją 
tablicy z kamienia szlifowanego 

pod krzyżem oraz odrestaurowa-
niem napisu na niej widniejącym. 
Renowację mają przejść także 
wszystkie tabliczki na nagrobkach 
poległych żołnierzy.

Jednocześnie wójt gminy Wej-
herowo oraz Dowódca Garnizonu 
Wejherowo serdecznie zapraszają 
7 września o godz. 12:00 na uro-
czystość upamiętniającą miejsce 
walki i spoczynku 1 Morskiego 
Pułku Strzelców w Białej.

/uGW/

Renowacja cmentarza
GM. WEJHEROWO | Biała to miejsce szczególnej pamięci o walczących w II wojnie światowej. 
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Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

Przypomnijmy, że w bieżącym 
roku gmina Wejherowo, wycho-
dząc naprzeciw mieszkańcom, 
którzy nie są w stanie – mimo 
dostępnych dofinansowań – 
ponieść kosztów zmiany źródła 
ogrzewania na nowoczesne, 
uruchomiła pilotażowo dotacje 
z budżetu gminy na moderniza-
cję źródeł ciepła na paliwa stałe 
w sposób zapewniający obniże-
nie emisji.

Na rynku dostępne są np. tech-
nologie dopalania gazów odlo-
towych (tzw. „spalanie dymu”), 
co przy  relatywnie niewielkich 
kosztach pozwala osiągać znacz-
ne ograniczenie emisji pyłów 
oraz zmniejszyć zużycie opału.

Gmina Wejherowo przyznała 
w bieżącym roku dofinansowa-
nia na 16 takich modernizacji 
w kwocie po 1 tys. zł na jeden 
zmodernizowany piec. Całkowi-
ty koszt modernizacji przecięt-
nie wyniósł około 1,7 tys. -1,8 

tys. zł.
Na spotkaniu – oprócz prezen-

tacji technologii przez przed-
stawicieli firm montażowych 
i dystrybucyjnych – wysłucha-
no opinii mieszkańców gminy, 
którzy zdecydowali się zmoder-
nizować swoje piece. Pierwsze 
opinie są bardzo pozytywne 
i wskazują zarówno na zmniej-
szenie zadymienia, jak również 
oszczędności na opale, a także 
ograniczenie zaklejania komi-
nów. 

- Mając świadomość, że naj-
lepsze doświadczenia staną 
się udziałem użytkowników 
w sezonie grzewczym, będziemy 
również pytać o opinie właści-
cieli pieców zimą – zapowiadają 
przedstawiciele Urzędu Gminy 
Wejherowo. - Jeżeli okażą się po-
zytywne, również w przyszłym 
roku gmina przeznaczy środki 
na dotacje dla mieszkańców.  

/uGW/

modernizują kotły dzięki dotacjom
GM. WEJHEROWO | W Urzędzie Gminy Wejherowo zorganizowano spotkanie, na którym 
podsumowano pilotażowy program dopłat do modernizacji kotłów na paliwa stałe.

Fo
t. 

UG
W



www.gwe24.pl/aktualności 5Piątek, 17 sierpnia 2018

Bezpieczne przejścia przy szkołach
REDA | Mają uspokoić i spowolnić ruch. Przy szkołach w Redzie przybywa wyniesionych przejść dla pieszych.

W oczekiwaniu na początek 
roku szkolnego roboty drogowe 
idą pełną parą. Gotowe jest już 
jedno z budowanych w ramach 
programu „Bezpieczna droga 
do szkoły” wyniesione przejście 
dla pieszych w rejonie skrzyżo-
wania ulic Rekowskiej i Podle-
śnej. W ramach prowadzonych 
robót skrzyżowanie zostało do-
datkowo wyposażone w oświe-
tlenie.

WYSOKIE 
dOfINANSOWANIE

Lada dzień gotowe powinno 
być również wyniesione przej-
ście dla pieszych, które powstaje 
w rejonie skrzyżowania ulic Re-
kowskiej i Długiej. Budowa obu 
przejść jest efektem wspólnych 
działań przedstawicieli Szkoły 
Podstawowej nr 5 i władz mia-
sta, którym udało się pozyskać 
dofinansowanie z Fundacji 
„Orlen - Dar Serca”, realizującej 
program „Bezpieczna droga do 
szkoły”. Reda otrzymała dotację 
w wysokości 32 700 zł. Łączny 
koszt prac wyniesie około 36 
000 zł.

Równolegle z myślą o bez-
pieczeństwie dzieci idących do 
szkoły budowany jest chodnik 
wzdłuż Alei Lipowej, na odcin-
ku od ulicy Pogodnej do ulicy 
Rekowskiej.

SYGNAłY 
MIESzKAńCóW

- Ulica Rekowska, która łączy 
drogę wojewódzką nr 216 z Aleją 
Lipową, jest bardzo uczęszcza-

na i częściowo przebiega przez 
las – mówi Halina Grzeszczuk, 
zastępca burmistrza Redy. -  Sa-
mochody często rozwijają tam 
duże prędkości, nie zważając 
na bliskość szkoły. Mieszkańcy 

Redy, a zwłaszcza rodzice dzieci 
uczęszczających do „piątki”, wie-
lokrotnie zwracali uwagę na ten 
problem.

W ramach działań, które mają 
na celu poprawę bezpieczeństwa 

w rejonie szkół, w Redzie wy-
budowano również wyniesione 
przejście dla pieszych w rejonie 
skrzyżowania ulic Brzozowej 
i Płk. Dąbka, w pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 3. W tym przy-

padku ciężar inwestycji wzięło na 
siebie miasto, uwzględniając sy-
gnały okolicznych mieszkańców 
i rodziców dzieci, uczęszczają-
cych do „trójki”.
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Dotacje te przekazano z prze-
znaczeniem na realizację za-
dania publicznego z zakresu 
wypoczynku letniego. Z dofi-
nansowania korzystają dzieci 
i młodzież z terenu gminy Wej-

herowo. Organizacje pozarzą-
dowe o finansowe wsparcie 
ubiegały się w ramach otwarte-
go konkursu ofert. Łącznie na 
realizację wszystkich projektów 
gmina Wejherowo przeznaczyła 

z budżetu 40 tys. zł.
Pełen wykaz dofinansowanych 

działań letnich w ramach akcji 
„Lato 2018”:

Wejherowska Akademia Piłki 
Nożnej Błękitni Wejherowo – 4 

WEJHEROWO | Umiejętne i bezpieczne poruszanie w sie-
ci, czy wzmocnienie pozycji na rynku pracy - to główne 
założenia programu „Ja w internecie”, który realizowany 
będzie między innymi w Wejherowie. 

Szkolenia, które skierowane są do osób dorosłych, będą 
prowadzone pod kątem umiejętnego korzystania z usług pu-
blicznych, poruszania się w portalach społecznościowych czy 
wykorzystywania internetu we własnej działalności bizne-
sowej.  Istotnym elementem szkoleń ma być przygotowanie 
mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. 
załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o do-
płaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach spo-
łecznościowych czy wykorzystywania internetu we własnej 
działalności biznesowej.  Wszystkie niezbędne dokumenty 
i szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie 
www.jawinternecie.edu.pl. Przedsięwzięcie jest finansowane 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Operatorem projektu w imieniu Ministerstwa 
Cyfryzacji jest Fundacja Legalna Kultura.

SzKOLENIA 
dLA MIESzKAńCóW

Dotacje na letni wypoczynek
GM. WEJHEROWO | Wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło podpisał z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych 11 umów o udzielenie dotacji. 

tys. zł (Wakacyjna szkółka sporto-
wa 2018 w Kąpinie); Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kniewie – 5 tys. 
zł (Misja Sądeczczyzna); Kole-
gium Zakonu Pijarów Bolszewo 
– 3 tys. zł (Kolonie letnie dzieci 
z terenu gminy Wejherowo – Bo-
rowice); Kolegium Zakonu Pija-
rów Bolszewo – 3 tys. zł (Letni 
wypoczynek dzieci – Pieniny); 
Kolegium Zakonu Pijarów – 14 
tys. zł (Letni wypoczynek dzie-
ci z terenu gminy Wejherowo – 
Zakopane); Akademia Piłkarska 
Cassubian Bolszewo – 2,5 tys. 
zł (Wsparcie działań z zakresu 
wypoczynku letniego dzieci tre-
nujących w Akademii Piłkarskiej 
Cassubian Bolszewo – obóz spor-
towy Żelistrzewo); Katolicki Klub 
Sportowy Orle – 2 tys. zł (Futbo-
lowe lato 2018 – aktywny wypo-
czynek dzieci z sołectwa Orle po-
przez zajęcia sportowe); Gminny 
Klub Piłkarski Barca Bolszewo – 2 
tys. zł (Wsparcie działań z zakresu 
wypoczynku letniego dzieci i mło-
dzieży – obóz sportowy w Karwi); 
Okręg Pomorski Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej – 1,5 tys. zł 
(Harcerska akcja lato 2018 – obóz 
nad jeziorem Przyjezierze); Wej-
herowski Klub Sportowy Gryf 
Wejherowo – 2 tys. zł (Wypoczy-
nek letni dzieci i młodzieży – obóz 
sportowy w Białym Borze); Sale-
zjańska Fundacja Zwiastowanie – 
1 tys. zł (Aktywne lato 2018). 

/raf/
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                 173/2018/DB

Spektakl komediowy  w Filharmonii Kaszubskiej

z katarzyną Skrzynecką 
i Piotrem Gąsowskim
SCENY dLA dOROSłYCH
CzYLI SzTUKA KOCHANIA

info: www.adsimpresariat.pl

„Sceny dla dorosłych” – brawurowa komedia w gwiazdorskiej obsadzie 
mistrzów scenicznego humoru. Jak wiadomo, na ekranie czy na scenie, 
momenty muszą być. Na tematy męsko-damskie można rozmawiać bar-
dzo pikantnie, uroczo frywolnie, a w tym spektaklu przede wszystkim 
z ogromnym poczuciem humoru! To dwie i pół godziny serdecznego 
śmiechu w aurze niezwykle apetycznego skesapilu. „Sceny dla dorosłych”, 
to współczesna komedia na czworo aktorów, w której w sposób dowcip-
ny i pikantny potraktowano wiele z tajemnic ars amandi, kompleksów, 
popędów i marzeń erotycznych. W rolach głównych występują: - Kata-
rzyna Skrzynecka, Magdalena Margulewicz, Piotr Gąsowski, Jakub Prze-
bindowski. Czwórka aktorów ma tu nie lada zadanie, ponieważ w trakcie 
przedstawienia każdy z nich wciela się w kilka różnych postaci. 

 TERMIN: 21 sierpnia (wtorek), godz. 17.30 i 20.15
BILETY: KASA WCK i www.kupbilecik.pl
ORGANIZATOR: tel. 505 140 348 (grupowe od 4 osób)

Rajd odbędzie się 9 września 
2018 r. Początek - przy Bramie 
Piaśnickiej o godz. 14:00. Na-
stępnie zwarta kolumna moto-
cyklowa przemieści się się do 
nekropolii w Lesie Piaśnickim. 
Tam odprawiona zostanie Msza 
Święta (o godz. 15:00). Na rajd 
organizatorzy zapraszają wszyst-
kich zmotoryzowanych, jak rów-
nież wszystkich mieszkańców 
Wejherowa i okolic nie posiada-
jących motocykla.

Głównym celem rajdu, organi-
zowanego w rocznicę odzyska-
nia niepodległości przez Polskę, 
rozwijanie wiedzy i świadomości 
o zbrodni dokonanej w Lesie Pia-
śnickim wśród mieszkańców Po-
morza, tak aby pamięć o ofiarach 
zbrodni ludobójstwa przetrwała 
i była przekazywana z pokolenia 
na pokolenie. 

- Po 1945 roku było wiele ini-
cjatyw przekazywania wiedzy 
o martyrologii Lasu Piaśnickiego 
– mówi Marcin Drewa, przewod-
niczący Kapituły Motocyklowe-
go Rajdu Piaśnickiego. - Wyda-
no wiele publikacji książkowych 
i prac naukowych. Powstały filmy 
dokumentalne, utwory literackie 
a nawet piosenka. Motocyklowy 
Rajd Piaśnicki to również przed-
sięwzięcie edukacyjne. Zachęcam 
do wzięcia udziału w tej ciekawej 
formie nauki historii jak również 
modlitwy i zadumy nad nieżyją-
cymi.

Zarejestrować swój udział 
w rajdzie oraz uzyskać dodatko-
we informacje można pod nr tel. 
510 114 114 oraz pod adresem 
mailowym mrp.wejherowo@
wp.pl. 

/raf/

motocyklowy 
rajd Piaśnicki 
POWIAT | W nietypowy sposób rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez Polskę uczczą motocykliści. Niedługo zorganizowany 
zostanie Motocyklowy Rajd Piaśnicki. 

Podczas intencji Sumy Odpusto-
wej, którą przy Kaplicy Kajfasza 
odprawił o. Łukasz Rosiak – kape-
lan Sióstr Franciszkanek w Orliku, 
kustosz Kalwarii Wejherowskiej o. 
Daniel Szustak powiedział, że jest 
to najważniejsze święto maryjne 
w roku. Poprosił też o modlitwę za 
naszą Ojczyznę z okazji 98. rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej i Święta 
Wojska Polskiego.

Witając uczestników nabożeń-
stwa Ojciec Daniel powitał przed-
stawicieli władz samorządowych 
miasta i powiatu oraz podkreślił, 
że na odpust przybyli pielgrzymi 
m.in. z Jarocina, Szczecina, To-
runia, Gniezna, Wschowy, Miast-
ka, z Nowego Tomyśla, Ostrowa 
Lubelskiego, a także z Gdańska, 
Tczewa, Rumi, Gniewina, Przod-
kowa i Wejherowa.

W swojej homilii o. Łukasz Ro-
siak przypomniał o dogmacie 
Wniebowzięcia NMP, który 1 li-
stopada 1950 roku ogłosił Ojciec 
Święty Pius XII, że Maryja po 
zakończeniu ziemskiej wędrów-

ki została z duszą i ciałem wzięta 
do nieba. Przytoczył też ciekawy 
sekret z życia zmarłego po wojnie 
aktora Ludwika Solskiego, który 
powiedział, że w swojej karierze 
nigdy nie lekceważył małych ról 
i zawsze starannie i solidnie do 
nich się przygotowywał. W tym 
kontekście podkreślił, że nawet 
najbardziej prozaiczne i proste 
czynności w pracy wykonywane 

przez każdego człowieka mają 
głęboki sens. Pochylił się z sza-
cunkiem do pracy robotników 
i zwykłych ludzi wykonujących 
proste, lecz jakże ważnych dla ca-
łej społeczności ludzkiej zawodów, 
dla których wzorem powinno być 
życie Maryi, jako matki Jezusa 
i opiekunki domowego ogniska. 
Przestrzegał też przed zniechęce-
niem i pesymizmem wynikającym 

z codziennego trudu.  
Podczas nabożeństwa, w któ-

rym uczestniczyli m.in. zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz, przewodniczący Rady Mia-
sta Bogdan Tokłowicz i naczelnik 
Wydziału Oświaty Starostwa Po-
wiatowego Mirosław Lademann,  
zostały poświęcone tradycyjnie 
zioła, rośliny i kwiaty. 

/raf/

Odpust na Kalwarii 
Wejherowskiej
WEJHEROWO | Z udziałem wielu wiernych i pielgrzymów z całej Polski odbył się na Kalwarii Wejherow-
skiej Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwany też Świętem MB Zielnej.

Fo
t. 

UM
 W

ejh
er

ow
o

REdA | Nie masz 
planów na naj-
bliższą sobotę? 
Fabryka Kultury 
zachęca do udzia-
łu w Pozytywnie 
Zakręconym 
Pikniku. 

Nietypowy festyn 
startuje o godz. 13.  
Do udziału w im-
prezie Miejski Dom 
Kultury zaprasza 
całe rodziny. Przy-
byli do Miejskiego 
Parku Rodzinnego 

będą mieli okazję uczestniczenia w licznych warsztatach, 
których głównym celem jest rozbudzenie wyobraźni i 
wzmocnienie kreatywności. Na miejscu istniała będzie 
możliwość między innymi farbowania tkanin, wykonywania 
biżuterii, czy też wspólnego szydełkowania. 
Jedną z atrakcji Pozytywnie Zakręconego Pikniku będzie 
pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu grupy Flying-Bi-
kes. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

WARSzTATY I pOKAzY



www.gwe24.pl/aktualności 7Piątek, 17 sierpnia 2018

REKLAMA                                                            19/2018/DB REKLAMA                                                          181/2018/DB REKLAMA                                                                   197/2017/RL

Uroczystość otworzyło wpro-
wadzenie pocztu sztandarowego 
i odegranie hymnu państwowego. 
Po odczytaniu rozkazów Ministra 
Obrony Narodowej i innych prze-
łożonych odznaczenia i awanse 
kadrze zawodowej oraz pracowni-
kom wojska wręczyli: komendant 
18 WOG kmdr por. Sławomir 
Podolski i dowódca Batalionu Do-
wodzenia MW kmdr por. Artur 
Gajdemski.

Między innymi awans na stopień 
kapitana mar. otrzymał Dariusz 
Steblewski, na stopień starszego 
chorążego sztabowego – Adam 
Płocki i Marcin Wereszczenko, 
a na stopień starszego sierżanta – 
Stanisław Cybula i Dariusz Błoń-
ski. Srebrne medale „Siły zbrojne 
w służbie Ojczyzny” otrzymali: 

mjr Artur Trzon, mjr Arkadiusz 
Konkol i mł. chor. Tomasz Okrój.

Gratulacje awansowanym i wy-
różnionym złożyła starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius. Natomiast 
w imieniu prezydenta Wejherowa  
przekazał je sekretarz miasta Bo-
gusław Suwara.

- Dowódcom oraz wszystkim 
żołnierzom i pracownikom cy-
wilnym Oddziału, składamy wy-
razy najwyższego uznania i sza-
cunku, za profesjonalną, rzetelną 
oraz pełną trudów i poświęceń 
służbę. Niech powinność czy-
niona na rzecz Ojczyzny, przy-
nosi codzienne zadowolenie 
i zasłużone uznanie – podkreślił 
Bogusław Suwara.

W uroczystości uczestniczyli 
m.in. przewodniczący Rady Mia-

sta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, 
wójt gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło, dziekan dekanatu wej-
herowskiego ks. prałat Daniel 
Nowak, komendant powiatowy 
PSP bryg. Jacek Niewęgłowski, za-
stępca komendanta powiatowego 
Policji mł. insp. Marcin Potrykus, 
zastępca komendanta Aresztu 
Śledczego w Wejherowie kpt. Ra-
dosław Mrozewski, komendant 
Straży Miejskiej Zenon Hinca, 
przewodniczący Rady Komba-
tantów i Osób Represjonowanych 
Stanisław Harasiuk oraz przed-
stawiciele instytucji publicznych 
i organizacji społecznych współ-
pracujących z wojskiem.  

Przypomnijmy, że dzień 15 sierp-
nia, jako Święto Wojska Polskiego, 
jest jednym z najważniejszych dni 

w roku, wyjątkowym nie tylko 
dla żołnierzy ale i dla wszystkich 
ceniących wolność kraju ojczy-
stego. Zwycięstwo w Bitwie War-
szawskiej, ze względu na ważność 
tego wydarzenia nazwane zostało 
Cudem nad Wisłą. W tym dniu 
wspominamy heroizm żołnierzy, 
którzy z bronią w ręku stanęli do 
walki w obronie niedawno odzy-
skanej wolności. Dzisiaj oddajemy 
należny im hołd.

W roku 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości, a także sto lat 
po ustanowieniu Sztabu General-
nego Wojska Polskiego, w sposób 
szczególny odczuwamy więź po-
koleniową z obrońcami Rzeczy-
pospolitej z roku 1920,  także roku 
1939 i lat późniejszych. 

/raf/

Święto Wojska Polskiego
WEJHEROWO | Z okazji Święta Wojska Polskiego w wejherowskim garnizonie wojskowym został 
przeprowadzony uroczysty apel Wielu żołnierzy i pracowników wojska otrzymało wyróżnienia. 
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POlUb nasz profil 
i bądź na bieżąco!

/gwe24

Obchody rozpoczęły się od 
mszy świętej w intencji ojczyzny, 
którą odprawiono w Kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Rumi. Następnie mieszkań-
cy – z kombatantami, pocztami 
sztandarowymi, przedstawicielami 
lokalnych stowarzyszeń, burmi-
strzem Michałem Pasiecznym oraz 
radnymi na czele – złożyli kwiaty 
na mogiłach żołnierzy, wójta Hi-
polita Roszczynialskiego, Tadeusza 
Zleśnego, a także pod pomnikiem 
Żołnierzy Armii Krajowej.

Przypomnijmy: Hipolit Roszczy-
nialski to działacz samorządowy 
w II RP, wójt gminy Rumia-Zagó-
rze, a także rotmistrz rezerwy 18. 
pułku ułanów. Został zamordowa-
ny 11 listopada 1939 w Piaśnicy. 
Hipolit Roszczynialski jest patro-

nem Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Rumi. Tadeusz Zle-
śny to wieloletni prezes rumskiego 
oddziału Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych. Patriota i społecznik, pracu-
jący na rzecz utrzymania pamięci 
o bohaterach wojennych oraz ho-
norowania i szacunku dla świąt 
narodowych. Zmarł w 2016 r. 

Po części oficjalnej, na boisku 
wielofunkcyjnym Salos, uroczyście 
otwarto festyn rekreacyjno-sporto-
wy (fotorelację z tego wydarzenia 
zamieściliśmy na str. 11 bieżącego 
wydania GWE24.pl), a boisko sta-
ło się miejscem rywalizacji futbo-
lowej pomiędzy samorządowcami 
a członkami klubu OKS Janowo 
(piszemy o tym na stronach spor-
towych). /uM Rumia/

trzy święta jednego dnia
RUMIA | Święto Wojska Polskiego, Święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny oraz dzień patrona miasta – wszystkie te 
okoliczności celebrowano w środę 15 sierpnia. 

Fo
t. 

UM
 R

um
ia



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 17 sierpnia 20188

Ból przeszywa Pana serce. Została pustka.
Śmierć zabrała - ŻONĘ. 

W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dadzą Panu ukojenie.

PANU
kpt. ALEKSANDROWI  

PAWELCOWI
Żołnierzowi 1 Morskiego Pułku Strzelców, biorącego udział w obro-
nie Wybrzeża i Wejherowa w 1939 roku, Żołnierza Armii Krajowej, 
kombatanta II Wojny Światowej, noszącego od 2001 roku zaszczyt-
ny tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, uho-
norowanego Medalem Miasta Wejherowa, ojca chrzestnego Sztan-
daru Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie,

z powodu śmierci

ukochanej  żony 

STANISŁAWY
wiernej Towarzyszki życia

łącząc się w bólu, wyrazy głębokiego współczucia

składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci”

Wisława Szymborska

Z wielkim smutkiem i nieukrywanym żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

STANISŁAWY 
PAWELEC

Mężowi
KPt. ALEKSANDROWI 

PAWELCOWI
Zasłużonemu Dla Powiatu Wejherowskiego

rodzinie, a także bliskim 
składamy wyrazy najszczerszego współczucia

                                                                         
 

Ryszard Czarnecki      
Przewodniczący Rady 

Powiatu Wejherowskiego  

Gabriela Lisius 
Starosta Wejherowski

Wszystko w ramach 
akcji 3×100 km dla 
Niepodległej zorgani-
zowanej z okazji jubi-
leuszowych obchodów 
odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. 
Pierwszy etap przejazdu 
prowadził do Bytowa, 
gdzie cykliści zwiedzili 
między innymi Mu-
zeum Zachodnio-Ka-
szubskie. Bogate zbiory 
i ciekawe wystawy zro-
biły na wszystkich duże 
wrażenie. Następnego 
dnia miłośnicy dwóch 
kółek pojechali na po-
łudnie i w Płotowie od-
wiedzili Muzeum Szkoły 
Polskiej, które powstało 
w dawnym budynku 
szkolnym. Tam można 

było zobaczyć zrekon-
struowaną szkolną klasę 
z lat 20. XX w., mate-
riały dokumentujące 
działalność przedwojen-
nego Związku Polaków 
w Niemczech oraz wy-
stawę pokazującą wal-
kę o polskość na ziemi 
bytowskiej. Dalsza trasa 
rowerowego przejazdu 
wiodła do Sulęczyna 
przez pagórkowate tere-
ny Kaszub. Choć droga 
nie była łatwa, to trudy 
jazdy rekompensowały 
wspaniałe widoki. Pod-
czas ostatniego etapu 
rajdu cykliści zwiedzili 
Kaszubski Park Minia-
tur w Stryszej Budzie, 
skąd bezpiecznie wrócili 
do Bolszewa. /ugw/

Na dwóch kołach dla Niepodległej
GM. WEJHEROWO | Grupa rowerzystów z BKR „Cyklista” przemierzała malownicze trasy i szlaki w rejonie południowo-zachodnich Kaszub. 
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REKLAMA                                                               2/2018/AP

OGŁOSZENIE
burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządze-
nia Nr 1932/310/2018 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 08.08.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, 
na okres 21 dni, wykaz obejmujący nieruchomo-
ści położone w Rumi, stanowiące własność i bę-
dące we władaniu Gminy Miejskiej Rumia, prze-
znaczone do dzierżawy w formie bezprzetargo-
wej. Przedmiotowy wykaz zamieszczony został 
również na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Rumi: http://bip.umrumia.nv.pl/

Przez niemal cały miesiąc 
mieszkańcy mogą oglądać na 
dużym ekranie, pod gołym 
niebem, filmy przeznaczone za-
równo dla dzieci, jak i młodzie-
ży, dorosłych oraz seniorów. Do 
dyspozycji są także leżaki, koce 
oraz popcorn – wszystko bez-
płatnie.

Tegoroczną edycję „Kina Let-
niego w Rumi” otworzył film pt. 
„Był sobie pies”, który został wy-
brany przez mieszkańców z my-
ślą o najmłodszych. Piątkowa 
ekranizacja przyciągnęła pod 
Miejski Dom Kultury w Rumi 
kilkaset osób.

– Na piątkowy seans (10 sierp-
nia) Kina Letniego w Rumi 
przyszły prawdziwe tłumy, na 
moje oko około siedmiuset osób 
– mówi ariel sinicki, przewod-
niczący rady miejskiej. – Bardzo 
się cieszę, że mieszkańcom na-
szego miasta przypadł do gustu 
ten pomysł – dodaje.

Natomiast w sobotę (11 
sierpnia), ze względu na desz-
czową pogodę, przedsięwzięcie 
zostało przeniesione na halę 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. Tam rów-
nież przybyło kilkuset miesz-
kańców, by obejrzeć film „Baby 
driver”, będący propozycją dla 
nieco starszych widzów.

Pozostałe seanse będą się od-
bywać w każdy piątek i sobotę 
o godzinie 20:45, aż do 1 wrze-
śnia. Kinowy wyświetlacz stanie 
przy Miejskim Domu Kultury 
w Rumi. Ze względu na niesprzy-
jające warunku atmosferyczne, 
lokalizacja może zostać zmienio-
na na halę Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi.

Wyświetlone zostaną jeszcze 
następujące filmy:

Ruszyło Kino Letnie
RUMIA | Tegoroczna edycja wydarzenia rozpoczęła się od emisji dwóch filmów: „Był sobie pies” oraz „Baby 
Driver”. Obie ekranizacje przyciągnęły łącznie około tysiąca osób. Cykl potrwa do 1 września. 

JUMANJI: pRzYGOdA • 
W dżUNGLI (2017) – 
17.08.2018 r. godz. 20:45 – 
Czworo przyjaciół odkrywa 
starą grę, która przenosi ich 
w świat dżungli. Film przezna-
czony dla widzów od lat 12.
bOSKA fLORENCE (2016) • 
– 18.08.2018 r. godz. 20:45 – 
Mimo fatalnego głosu Florence 
Foster Jenkins marzy o byciu 
śpiewaczką operową. Film prze-
znaczony dla widzów od lat 15.
CzYM CHATA bOGATA! • 
(2017) – 24.08.2018 r. godz. 
20:45 – Bogaty pisarz-celebryta 
nieopatrznie zaprasza (podczas 

wywiadu) pod swój dach rom-
ską rodzinę. Jego świat staje na 
głowie. Film przeznaczony dla 
widzów od lat 15.
SIEdEM MINUT pO półNOCY • 
(2016) – 25.08.2018 r. godz. 
20:45 – Dokładnie siedem minut 
po północy dwunastoletniego 
chłopca odwiedza potwór, który 
oferuje pomoc w uleczeniu jego 
chorej matki. Film przeznaczony 
dla widzów od lat 13.
KRóL ROzRYWKI (2017)•  
– 31.08.2018 r. godz. 20:45 
– Historia amerykańskiego 
artysty, P.T. Barnuma, założy-
ciela cyrku, który przyniósł mu 

sławę. Film przeznaczony dla 
widzów od lat 12.
fERNANdO (2017)•  – 1.09.2018 
r. godz. 20:45 – Historia 
byczka, który zamiast walczyć 
na arenie woli odpoczywać na 
łonie natury i wąchać kwiatki. 
Film przeznaczony dla widzów 
w każdym wieku.

To już druga edycja „Kina Let-
niego w Rumi”, organizowanego 
z inicjatywy burmistrza Micha-
ła Pasiecznego w takiej formule. 
O doborze repertuaru zdecydowali 
mieszkańcy, którzy uczestniczyli 
w głosowaniu przeprowadzonym na 
facebookowym profilu miasta.

RUMIA | Czy w roli Czerwonego Kapturka może wystąpić 
Karmazynowy Pirat, a bajkowego wilka zastąpić Wilk 
Morski? Na bezludnej wyspie wszystko może się zdarzyć! 

Co jeszcze wydarzyy się na bezludnej wyspie, przekonają się 
goście Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan, którzy 
obejrzą przedstawienie pt. „Zupka z blaszanego kubka”. 
To kolejny spektakl z cyklu „Rodzinne spotkania z teatrzy-
kiem”. Teatrzyk opowie historię dwójki piratów, którym zato-
nął okręt. Emma i Chudy Joe będą za wszelką cenę próbować 
wydostać się z pułapki, jaką okaże się bezludna wyspa, a po 
drodze czeka ich mnóstwo przygód i zabawnych perypetii. 
Nieprzepadający za sobą bohaterowie będą musieli umilić 
sobie czas, tak aby nie stracić nadziei na opuszczenie wyspy. 
Sympatyczni piraci ze znalezionych przedmiotów i oryginal-
nych rekwizytów stworzą teatrzyk przedstawiający morską 
wersję Czerwonego Kapturka. W rolę złego wilka wcieli się 
Wilk Morski, natomiast Czerwonego Kapturka będzie uda-
wał… Karmazynowy Pirat! Czy bogata wyobraźnia i podob-
ne zabawy pozwolą bohaterom wydostać się z wyspy i jak 
zakończy się cała przygoda? Tego już wkrótce dowiedzą się 
widzowie sceny teatralnej Portu Rumia Centrum Handlowe-
go Auchan. 
Przedstawienie pt. „Zupka z blaszanego kubka” odbędzie się 
w 18 sierpnia w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Opowieść zostanie 
zaprezentowana trzykrotnie – o godzinie 13.00, 15.00 i 17.00. 
Udział w spektaklu jest bezpłatny. /raf/

WYbIERz SIĘ NA 
bEzLUdNĄ WYSpĘ!

OGŁOSZENIE              215/2018/DB

RUMIA | Podczas środowych obchodów święta patrona 
miasta zbierano pieniądze na rzecz chorującego na raka 
Kazimierza, mieszkańca Rumi. 

Pan Kazimierz choruje na raka prostaty z przerzutami. Jest 
głową rodziny, ma niepełnosprawną żonę. Do niedawna był 
też ojcem – niestety niedawno jego 22 letni syn zginął w wqy-
padku drogowym. 
- Wiadomość o chorobie, która dotknęła naszą rodzinę, prze-
wróciła życie do góry nogami – mówi pan Kazimierz. - Stara-
my się zebrać pieniądze na moje leczenie w Niemczech. Część 
kwoty potrzebnej na leczenie protonowe raka już zebraliśmy, 
jednak pieniędzy ciągle brakuje. Jestem wykończony psy-
chicznie oraz fizycznie, lecz wiem, że nie mogę się poddawać.
- Dzięki pomocy naszych radnych: Marii Bochniak, Hanny 
Cegielskiej, Teresie Jałocha, Marcinowi Kaczmarkowi, Jolancie 
Król, Karolinie Rydzewskiej, Tomaszowi Urbaniak - Dzieni-
szowi oraz Krzysztofowi Woźniakowi, dzięki burmistrzowi 
Michałowi Pasiecznemu, dzięki pomocy i współpracy z Arką 
Rugby Rumia udało się zebrać przynajmniej 6 tys. złotych 
na leczenie dla pana Kazimierza – napisał na facebooko-
wym profilu Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej 
Rumi. - Dziękuję za pomoc także przyjaciołom tragicznie 
zmarłego syna pana Kazimierza a także Arce Gdynia za 
przekazanie rzeczy na licytację. /raf/

zbIERALI pIENIĄdzE 
dLA KAzIMIERzA
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NOWA, NIŻSZA CENA!!!
 

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  
O  dRUGIM  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM  NA  SPRZEdAŻ  

NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ W  RUMI,  PRZY Ul. ŚWIĘTOPEŁKA, 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ  GMINY  MIEJSKIEJ  RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej:

Nieruchomość niezabudowana, położona w Rumi przy ul. Świętopełka, składa-
jąca się z działki nr 31/30 o powierzchni 8396 m2 i działki nr 31/42 o powierzch-
ni 602 m², o łącznej powierzchni 8998 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej 
KW Gd1W/00027151/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwa-
łą Nr XXV/247/2016 z dnia 30.06.2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” 
ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północ-
nej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa 
ulicą Dębogórską działki nr nr 31/30 i 31/42, obr. 6, leżą w obszarze oznaczonym sym-
bolem D14.MN,U – co oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji 
mieszkaniowej.
W północnozachodniej części ww. nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna. 
Wzdłuż działki nr 31/42, obr. 6, przebiega sieć wodociągowa, która w całości nie przekra-
cza linii zabudowy ww. nieruchomości.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.499.900,00 zł netto + 23% podatek VAT.
Wadium – 149.990,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29 czerwca 2018 r.

drugi przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku o godzinie 1200, w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 
Wadium należy wnieść do dnia 15 października 2018 roku w pieniądzu. do wylicyto-
wanej 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 interneto-
wych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskaza-
nych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

OGŁOSZENIE                                        217/2018/DB

W I półroczu odziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pomorskiem skontrolowały w 
zakresie  prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego ponad 4 tys. osób. W konse-
kwencji prawa do zasiłku pozbawiono 354 osoby. Kwota wstrzymanych zasiłków osiągnęła 
422,6 tys. zł. Również pracodawca  ma prawo sprawdzić, czy jego pracownik nie nadużywa 
zwolnienia lekarskiego.  
Pracodawca, który może kontrolować, czy jego pracownik prawidłowo wykorzystuje zwol-
nienie lekarskie z powodu choroby lub sprawowania opieki, sprawdza czy  nie pracuje on 
zarobkowo albo nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem. W czasie zwolnienia 
pracownik powinien bowiem postępować w tak, by jak najszybciej odzyskać sprawność 
i wrócić do pracy. To wiąże się z wypełnianiem zaleceń lekarskich. Na zwolnieniu chory 
powinien podejmować tylko takie czynności, które nie przeszkodzą w dochodzeniu do 
zdrowia. Pracownika można kontrolować zarówno wtedy, gdy lekarz zaznaczył na zwolnie-
niu „chory powinien leżeć”, jak i wtedy gdy zaznaczył „chory może chodzić”. W przypadku 
zwolnienia „na opiekę” dodatkowo sprawdza się, czy w tym okresie inni członkowie rodziny 
mogą podjąć się opieki.  Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 
lat. Warto zwrócić uwagę na osoby, które korzystają często z krótkich zwolnień lekarskich, 
otrzymują kolejne zwolnienia od różnych lekarzy, korzystają z kolejnych okresów zasiłko-
wych, albo już wcześniej niewłaściwie wykorzystywały zwolnienie. Pracodawcy używający 
PUE ZUS dostają informację o zwolnieniach wystawionych w formie elektronicznej na 
bieżąco, mogą więc bez problemu kontrolować również zwolnienia krótkoterminowe. /raf/

zWOLNIENIA pOd KONTROLĄ
POMORZE | Rozchorowałeś się i przebywasz na l-4? Pamiętaj, możesz zostać skontrolowa-
ny. I to nie tylko przez ZUS. 

Wojewódzki konkurs na wieniec 
dożynkowy odbywa się rok rocz-
nie w czasie obchodów święta plo-
nów. W tym roku termin składa-
nia zgłoszeń upływa 11 września. 
Prace zgłoszone do konkursu po-
winny mieć kształt korony. Mogą 
być wysokie na ponad półtora me-
tra. Do wykonania wieńca powin-
ny być użyte materiały naturalne, 
takie jak: kwiaty, płody rolne, zioła 
czy zboża. Wykluczone są jakie-
kolwiek elementy sztuczne, plasti-
kowe oraz styropian.

Komisja konkursowa ma zwra-
cać szczególną uwagę na róż-
norodność użytych materiałów. 
Liczyć się będzie również kom-
pozycja i dobór barw. Dodatkowe 
punkty będzie można zdobyć za 
tradycyjną formę wieńca i techni-
kę wykonania. Do konkursu mogą 
zgłaszać się zarówno osoby fizycz-
ne, jak i koła gospodyń wiejskich 
czy jednostki samorządu teryto-
rialnego. Komisja wybierze trzy 

Zgłoś wieniec do konkursu!
POMORZE | Każdego roku na dożynkach wojewódzkich wybierany jest najpiękniejszy wieniec. 
W ubiegłym roku konkurs wygrało sołectwo Rekowo. Kto zwycięży w tym roku? Przekonamy się 
w już 16 września w Krokowej.

najładniejsze wieńce. Za zdobycie 
pierwszego miejsca przewidziana 
jest nagroda w wysokości 2 tys. zł. 
Ponadto wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymają pamiątkowe dy-

plomy. Więcej informacji na temat 
regulaminu opublikowanych zosta-
ło na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Wa
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Festyn obfitował w liczne 
atrakcje dla mieszkańców – 
charytatywne licytacje, stoiska 
z gastronomią oraz zabawy dla 
najmłodszych.

Równocześnie rozegrano mecz 

piłkarski, w którym zmierzyli 
się Samorządowcy Rumi (kapi-
tanem drużyny był burmistrz 
Rumi Michał Pasieczny) oraz 
zawodnicy OKS-u Janowo. Po-
litycy wygrali 6-1. W przerwie 

meczu wystąpiły popularne 
Spinki – utytułowane tancerki 
z Rumi.

Na zakończenie święta miasta 
wspaniały koncert dała gwiazda 
wieczoru - zespół Sound’n’Gra-

ce. Polski chór wykonał swoje 
hity, w tym utwór „Idealnie”, 
który zdobył polskie listy prze-
bojów. 

– Program tego wydarzenia na-
wiązywał do wspaniałej postaci, 

jaką był święty Jan Bosko. Du-
chowny, który zajął się dziećmi 
i młodzieżą w niezwykle trudnych 
czasach i stworzył we Włoszech 
fantastyczną działalność, sięga-
jącą również Rumi – podkreśla 

Michał Pasieczny, burmistrz 
miasta. – Cieszymy się niezmier-
nie, ponieważ Rumia pięknieje, 
a mieszkańców jest coraz więcej, 
co widać również podczas orga-
nizowanych wydarzeń. (K.G)

FOTOgAlERiA

Świętowali dzień patrona miasta
RUMIA | Na rumskim boisku Salos odbył się festyn z okazji dnia św. Jana Bosko, patrona miasta. 
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W środowe popołudnie na Pla-
cu Jakuba Wejhera zebrały się tłu-
my mieszkańców, aby potańczyć 
w rytmach Warszawskiej Orkiestry 
Sentymentalnej. Podczas imprezy 
można było się poczuć jak w latach 
dwudziestych ubiegłego wieku, a to 
za sprawą nie tylko muzyki, ale tak-
że strojów z dawnej epoki, w które 

poprzebierali się uczestnicy. 
Uczestniczyć w potańcówce mógł 

każdy, bez względu na wiek, czy ta-
neczne doświadczenie. Wystarczy-
ły wygodne buty, pozytywne nasta-
wienie i dobry humor. Kostiumy 
z okresu międzywojennego były 
mile widziane, ale nie obowiązko-
we. 

- Podczas potańcówki można 
było samemu poczuć i przekonać 
się, jak spędzali czas nasi dziadko-
wie i pradziadkowie – wyjaśniają 
organizatorzy. - Wydarzenie ma 
na celu przybliżenie mieszkańcom 
okresu międzywojnia – ówczesnej 
kultury, sztuki oraz realiów życia 
codziennego. Forma wydarzenia 

pozwala na aktywne włączenie się  
publiczności we wspólny taniec 
i śpiew w stylizacji inspirowanych 
latami 20. minionego wieku.

Gościem specjalnym imprezy 
byłą Warszawska Orkiestra Senty-
mentalna. Zespół ten rozsmako-
wany jest w dawnych melodiach 
polskiej przedwojennej rewii i ka-

baretu. Piosenki i pieśni z reper-
tuaru Adama Astona, Wiery Gran 
czy Mieczysława Fogga, aranżacje 
Henryka Warsa i Rostworow-
skiego, wykonania orkiestr Golda 
i Petersburskiego, Karasińskiego 
i Kataszka, którzy nieustannie ich 
inspirują. Wzruszające walce, na-
miętne tanga, skoczne polki, pory-

wające foxtroty, rumby i slow-foxy 
– wybierają to, co najlepsze wśród 
bogactwa sceny oraz ekranu dwu-
dziestolecia, czasów powojennych, 
wykonują zachowując styl i ponad-
czasowy urok tych melodii oraz 
dodając im odrobinę współczesnej 
wrażliwości muzycznej. 

/raf/

FOTOgAlERiA Taneczna podróż w czasie
WEJHEROWO | Wesoło, z humorem i tanecznie – za nami kolejna Potańcówka Miejska. Do tańca przygrywała Warszawska Orkiestra Sentymentalna. 
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

Działkę budowlaną, Kębłowo Nowowiejskie 
/ pod lasem, 1100 m2, cena 49.900 zł, tel. 
602 306 210

Sprzedam działki budowlane w Gościcinie 
o pow. 616 i 700 m, tel. 692 709 330

SPRZEDAM działkę ogrodniczą z dom-
kiem, szklarnia i oczkiem wodnym, tel. 538 
443 446

Piękny, całoroczny dom w otulinie zieleni 
z widokiem na jezioro w Kamieniu, tel. 794 
710 073

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

SPRZEDAM ziemię rolną 1.72 ha, koło Sze-
muda, tel. 600 994 348

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

Sprzedam nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

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

WYNAJMĘ

Wynajmę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

Jestem zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Cho-
pina, długoterminowa umowa, tel. 665 117 
489

KUpIĘ

Kupię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 
55 29

MOTORYZACJA

SpRzEdAM

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

Suzuki sx4, 2010 r., 1600 cm 3, 90 koni, 
przebieg 187 tys., czerwony, diesel, Reda, 
tel. 510 260 315, cena 19 500 do negocja-
cji

KUpIĘ

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pi-
lotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

Usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

Opakowania jednorazowe, tel. 501 175 330

Profesjonalna fotografia okolicznościowa: 
śluby, wesela, sesje plenerowe, chrzty, ko-
munie, 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 
panów sponsorów, tel. 514 120 213, Sopot

RÓŻNE

SPRZEDAM małą lodówkę i maszynę do 
szycia, Wejherowo, tel. 517 159 871

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

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

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 ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, 
tel. 517 782 024

Sprzedam grobowiec w Pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564

510 894 627

REKLAMA                                   U/2016/RL

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
SzUKASz pRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

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

Czara

Balu

Lenka

Piotruś

Salomon

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

Jeżeli kogoś pozna i zaufa 
to będzie mu posłuszna, 
grzeczna i spolegliwa.

Wciąż jeszcze młody i rządny 
przygód Balu szuka swojego 
miejsca na ziemi. Psiak ma 
w sobie mnóstwo energii.

Nic poza nadzieją i tą 
niegasnącą iskierką w oku. 
Kiedy było naprawdę źle 
myślałam o ciepłym domu.

Wydaje mi się, że zawsze 
będę dzieckiem ale opieku-
nowie mówią, że wyrosnę 
na odważną panterę.

Potrzebujesz trochę od-
wagi, garść pozytywnego 
nastawienia, skrzynię mi-
łości i morze cierpliwości.

OGŁOSZENIE                                                           393/2017/DB

ogłoszenie 
w ramce?

a może...

Zadzwoń:
660 731 138

REKLAMA                  33/2018/RL

REKLAMA                  49/2018/DB
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W SKRóCIE

Zbliża się 
Family Cup
W weekend 25-26 sierp-
nia w Redzie odbędzie się 
tenisowy turniej – finał XXII 
Amatorskich Tenisowych 
Mistrzostw Polski w Rodzin-
nych Deblach i Mikstach – 
Family Cup 2018. Na kortach 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przez dwa dni 
tenisiści będą rywalizo-
wać o atrakcyjne nagrody 
(wartość powyżej 10 000 zł). 
Zapisy wciąż trwają, wpisowe 
wynosi 100 zł. Kontakt: Jerzy 
Conradi (602 306 210), Zbi-
gniew Elwart (662 089 911).

Zwycięska 
inauguracja orląt
Piłkarze z Redy udanie 
zaczęli sezon 2018/2019 V 
ligi. W pierwszym meczu 
sezonu Orlęta czekał trudny 
wyjazdowy mecz z MKS-u 
Władysławowo, który w 
poprzednim sezonie zajął 3. 
miejsce, tuż nad zespołem 
z Redy. Padło aż 7 bramek, 
ale 4 z nich zdobyły Orlęta 
i wygrały swoje pierwsze 
spotkanie. Swój drugi mecz w 
tym sezonie redzianie także 
zagrają na wyjeździe. Rywa-
lem będzie Cartusia Kartuzy.

wakacje na 
sportowo z redzkim 
MoSir-em
Na początku sierpnia 
skończył się turnus, pod-
czas którego dzieci grały 
w piłkę nożną i trenowały 
lekkoatletykę, oprócz tego 
miały okazję trenować 
judo, a także uczestniczyły 
w zajęciach tenisowych. 
W niedzielę odbędzie się 
piłkarski puchar lata w ka-
tegorii Open.

Dyżur 
rePOrtera 
SPOrtOWeGO

Poniedziałek
godz. 1000-1200

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

Kolejki ligowe zostały rozegra-
ne, jak zawsze, w weekend, a także 
w środę. Była to druga oraz trzecia 
seria spotkań sezonu 2018/2019.

Stolem Gniewino w weekend po-
niósł drugą porażkę w obecnych 
rozgrywkach. Tym razem rywal 
był z wysokiej półki – Gryf Słupsk 
pokonał u siebie podopiecznych 
Tomasza Dołotki 4-1 i po dru-
giej kolejce był liderem IV ligi. 
Stolem zaś wciąż miał zerowy 
dorobek punktowy. Przełama-
nie gniewinian nadeszło w środę 
i było efektowne. Na Arenę Mi-
strzów przyjechał Jaguar Gdańsk 
i przegrał aż 0-4 po golach Ma-
teusza Wachowiaka, Mateusza 

Dampca, Pawła Sobczyńskiego 
i Krystiana Patoka. 

Wikęd Luzino ubiegły tydzień 
zakończył wyjazdową wygraną 
z Gedanią. Najpierw goście pro-
wadzili 2-0, by potem stracić dwa 
gole, a później strzelić decydującą 
bramkę i pokonać rywali z Gdań-
sku. Wikęd po wygranej w sobo-
tę nie poprawił swojego dorobku 
w swoim kolejnym meczu, choć 
nie powinien być zawiedziony 
swoją postawą. Do Luzina przyje-
chał lider, Gryf Słupsk, który osta-
tecznie, po bardzo wyrównanym 
meczu, wygrał 1-0. Wikęd miał 
swoje szanse w tym meczu, ale 
ostatecznie pozostał z dorobkiem 

3 punktów w tym sezonie.
Nieźle spisuje się Orkan Rumia. 

W sobotę bezbramkowo zremiso-
wał z Aniołami Garczegorze, dzię-
ki czemu zdobył pierwszy punkt 
w sezonie 2018/2019. W środę 
Orkan pojechał do Gdyni na mecz 
z rezerwami Arki. Dość nieocze-
kiwanie to zespół z Rumi zgarnął 
cała pulę, wygrywając 2-1.

W weekend następna kolejka 
IV ligi, a wszystkie trzy zespoły 
z naszego powiatu zagrają na wy-
jeździe. W sobotę Stolem zmierzy 
się z GKS-em Przodkowo, Wikęd 
Luzino - z Jaguarem Gdańsk, na-
tomiast Orkan czeka w niedzielę 
pojedynek z Pogonią Lębork.

IV liga nabiera 
tempa
PIŁKA NOŻNA | W ciągu ostatniego tygodnia czwartoligowcy rozegrali po dwa 
mecze ligowe. Wszystkie trzy zespoły mają na koncie pierwsze zwycięstwa.

Klub zajmujący się szkoleniem 
młodych piłkarzy zachęca 
rodziców, by przekazali swoje 
dzieci pod opiekę trenerów.

Wejherowska Akademia Piłki 
Nożnej Błękitni Wejherowo znana 
jest fanom lokalnego młodzie-

żowego futbolu – drużyny występują na licznych turniejach 
i nierzadko odnoszą na nich sukcesy. Spora zasługa w tym 
kadry trenerskiej. 

Błękitni ogłaszają nabór dla roczników: 2012, 2013, 2014 oraz 
2015. Stwarza to szanse, by dzieci już od najmłodszych lat 
poznawały sport. Trzy najmłodsze roczniki to grupy przed-
szkolne, które trenują raz w tygodniu. 

Wejherowski klub oprócz roczników, do których prowadzony 
jest nabór, trenuje roczniki 2008, 2009, 2010 i 2011. Co roku 
najstarszy rocznik automatycznie przechodzi do juniorskiego 
zespołu Gryfa Wejherowo. To właśnie w Błękitnych Wejhero-
wo zaczynali treningi zawodnicy, którzy awansowali z Gryfem 
do Centralnej Ligi Juniorów.

- Chętnych nie brakuje, ale nikogo nie odrzucamy – mówi tre-
ner, Stefan Machaliński – Każde dziecko może u nas trenować 
i ciekawie spędzać czas.

błĘKITNI WEJHEROWO 
pROWAdzĄ NAbóR. 
pOMóż dzIECKU 
ROzWINĄĆ TALENT!

Częścią festynu z okazji święta patrona w Rumi był 
mecz pomiędzy samorządowcami, a piłkarzami OKS 
Janowo.

Nierzadko oficjalne mecze piłkarskie przyciągają mniejszą 
widownię niż środowe spotkanie. Na boisku zmierzyli się 
przedstawiciele władz miasta, wśród których byli m.in. 
burmistrz i przewodniczący rady miejskiej, z zawodnikami 
OKS Janowo. 
Samorządowcy zaskoczyli janowskich piłkarzy formą – 
wygrali bowiem aż 6-1. Duża liczba bramek i ciekawych 
akcji sprawiła, że mecz mógł się podobać, a publiczność ży-
wiołowo wspierała obie drużyny. Zawodnicy OKS Janowo, 

pomimo przegranej, mieli powody do radości, ponieważ 
otrzymali oficjalne podziękowania z okazji obchodów 20-lecia klubu.  
– Zawsze czuję się zaszczycony mogąc pomóc drużynie samorządowców w charytatywnym meczu 
– mówi Tomasz Kordowski, trener APS Rumia, który wystąpił w zwycięskiej drużynie – Wynik nie jest 
tutaj najistotniejszy, ważna jest dobra zabawa, którą sprawił festyn i mecz.

SAMORzĄdOWCY pOKONALI OKS RUMIA
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!
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WKS GRYF 
WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

 

Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na TvCOM.pL

MECzE 
GRYfA W ppv

Pierwszą dogodną sytuację 
w tym meczu miała Elana – w 9. 
minucie Kościelniak podał do 
Stefanowicza, który znalazł się 
w sytuacji sam na sam z bram-
karzem, jednak źle przyjął piłkę 
i zmarnował okazję do otwarcia 
wyniku. Po ponad pół godziny 
sędzia podyktował rzut karny 
dla Elany – do piłki podszedł 
Stefanowicz i pokonał Więc-
kowicza. Po niespełna dziesię-
ciu minutach Gryf zadał dwa 
błyskawiczne ciosy – najpierw 
po świetnym uderzeniu Piotra 
Kołca z rzutu wolnego było 1-1, 
a po około minucie po moc-
nym i celnym uderzeniu Kamila 
Włodyki bramkarz Elany po-
nownie wyciągnął piłkę z siatki. 
Po zabójczych akcjach Gryfa 
było 2-1 i ten wynik utrzymał 
się do przerwy.

Po zmianie stron goście próbo-
wali wyrównać, ale bezskutecz-
nie. W 56. minucie mieliśmy za 
to podwyższenie prowadzenia. 
Do piłki dośrodkowanej z rzu-
tu rożnego najwyżej wyskoczył 
Adrian Liberacki i dobrym ude-
rzeniem głową skierował ją do 
siatki. Przy dwubramkowym 
prowadzeniu gospodarze kon-
trolowali przebieg spotkania, 
Elana natomiast wyglądała dość 
bezradnie. Goście nie zdążyli 
zdobyć drugiego gola, a w koń-
cówce meczu Gryf miał okazję 
do zdobycia czwartego gola, ale 
rzutu karnego nie wykorzystał 
Krzysztof Wicki.

Po tym meczu Gryf przez nie-
mal dobę był liderem II ligi, po 
zakończeniu kolejki żółto-czar-
ni zajmują wysokie, 5. miejsce 
w tabeli.

Dwie zabójcze 
minuty Gryfa
II LIGA | Żółto-czarni pewnie pokonali w Wejherowie Elanę Toruń 3-1 
i pną się w górę ligowej tabeli. 

GRYf WEJHEROWO 
– ELANA TORUń 
3-1
Kołc 39’, Włodyka 40’ – Stefa-
nowicz 32’

GRYF: Więckowicz – Brzuzy, 
Liberacki, Wicki, Gulczyński, 
Goerke – Włodyka (84.Ko-
ziara), Ryk (78.Ewertowski), 
Kołc, Chwastek – Rogalski 
(63.Czychowski) 

ElANA: Mrozek – Górka, 
Dobosz (72. Andrzejew-
ski), Urbański, Lenartowski 
(46. Kraska), Staporski (46. 
Lenkiewicz), Kozłowski, 
Kościelniak, Stefanowicz, 
Kryszak, Kołodziejski

Żółto-czarnych czeka niełatwy pojedy-
nek w 1/32 finału.

Przeciwnikiem Gryfa Wejherowo będzie 
pierwszoligowy Stomil Olsztyn. Zespół 
z Warmii zajmuje obecnie 13. miejsce w ta-
beli. Wejherowski zespół, z racji gry na niż-
szym szczeblu rozgrywek, będzie gospo-
darzem tego pojedynku. Mecz zostanie 
rozegrany w dniach 25-27 września.
Żółto-czarni dzięki zajęciu miejsca w pierw-

szej dziesiątce II ligi byli zwolnieni z gry 
w rundzie wstępnej i tegoroczne zmagania 
rozpoczną od I rundy.

Warto przypomnieć, że to właśnie z Pu-
charem Polski wiąże się największy sukces 
w historii Gryfa Wejherowo. W sezonie 
2011/2012 żółto-czarni doszli do ćwierć-
finału rozgrywek. Odpadli w nim z Legią 
Warszawa, a wcześniej wyeliminowali m.in. 
Koronę Kielce i Górnik Zabrze.

STOMIL RYWALEM 
W pUCHARzE pOLSKI
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Takiego początku rundy ży-
czyli sobie zapewne działacze, 
piłkarze i kibice wejherowskiego 
klubu. Dwa zwycięstwa i dwa 
remisy w czterech pierwszych 
meczach to bilans, na który nie 
narzekałyby drużyny walczące 
o awans. Żółto-czarnych w so-
botę czeka drugi w tym sezonie 
mecz wyjazdowy.

Będzie to wyjazd, na który 
czekają zapewne wszyscy dru-
goligowcy – drużyny na tym 
poziomie rozgrywek nieczęsto 
mają okazję zagrać z tak utytu-
łowanym klubem, w dodatku 

Czas na Widzew!
II LIGA | Wejherowski zespół, po bardzo dobrym początku sezo-
nu, pojedzie do Łodzi, gdzie zmierzy się ze słynnym Widzewem 
w obecności kilkunastu tysięcy kibiców.

powinien już w tym sezonie awan-
sować do I ligi. Nikt jednak w II 
lidze nie zamierza tego ułatwiać, 
czego doskonały przykład dała Stal 
Stalowa Wola, która w poprzedniej 
kolejce pokonał u siebie Widzew 
3-0. Gola w tym meczu zdobył były 
zawodnik Gryfa, Michał Trąbka. 
Łódzcy kibice wierzą jednak, że to 
wypadek przy pracy.

Widzew ma w składzie kilku pił-
karzy z ekstraklasową przeszłością: 
w bramce stoi znany m.in. z Koro-
ny Kielce Zbigniew Małkowski, 
w pomocy grają Daniel Mąka (wy-
stępy w Polonii Warszawa) i Bar-
tłomiej Niedziela (m.in. Jagiello-
nia), a w ataku występuje Robert 
Demjan, Słowak, który w barwach 
Podbeskidzia Bielsko-Biała został 
królem strzelców Ekstraklasy w se-
zonie 2012/2013.

Ostatni mecz Widzewa w Łodzi 
oglądało ponad 16 tysięcy widzów 
i bardzo możliwe, że podobna fre-
kwencja będzie na meczu z Gry-
fem. Dla żółto-czarnych będzie to 
ogromna dodatkowa motywacja, 
by przy takim tłumie na trybunach 
utrzeć nosa odradzającemu się by-
łemu Mistrzowi Polski.

przy frekwencji, której Widzewowi 
zazdroszczą kluby z Ekstraklasy. 

Chociaż od ostatniego mistrzo-
stwa minęło ponad 20 lat, a od cza-
su ostatniej gry Widzewa w Ekstra-
klasie minęło 5 lat, łódzki klub ma 
ogromne aspiracje, a by je spełnić, 

WIdzEW łódź – GRYf WEJHEROWO
sobota, 18 sierpnia, 19:10
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Na Wzgórzu Wolności odbyły się 
Mistrzostwa Europy centralnej. 
Rywalizowali: Raffael Gordzielik 
i Sebastian Kraus z Niemiec, Jiri 
Vityska i Cestmir Sima z Czech, 
Olexii Novikov i Yuryi Ogono-
vskiy z Ukrainy oraz Polacy: 
Mateusz Ostaszewski i Robert 
Cyrwus.
Nie zabrakło najbardziej znanej 
twarzy wśród polskich strong-
manów, Mariusza Pudzianow-
skiego. Słynny „Pudzian”, kiedyś 
dominator w gronie strongma-
nów, teraz zawodnik MMA, 
wraz z Bartłomiejem Szrederem 
z wejherowskiej siłowni Apollo 
sędziował zawody.

Gospodarzom, mimo dopingu 
publiczności, nie udało się zwy-
ciężyć, ale Ostaszewski i Cyrwus 
zaliczyli udane zawody – zaję-
li drugie miejsce. Zwyciężyła 
Ukraina, a a na trzecim miejscu 
zawody zakończyli Niemcy.
Mateusz „Sumik” Ostaszewski, 
strongman z Wejherowa, po za-
wodach napisał, że słynny „Pu-
dzian” planuje wrócić do sportu, 
który dał mu największą sławę. 
– Mariusz Pudzianowski oświad-
czył, że za rok w Wejherowie 
chce ze mną wystartować w jed-
nej drużynie, więc może być cie-
kawie – napisał Ostaszewski na 
temat swojego starszego kolegi.

Polacy 
na podium 
Mistrzostw 
Europy 
wschodniej
STRONGMAN | Międzynarodowe zawody rozgry-
wane na stadionie Gryfa wzbudziły duże emocje. 
Polacy byli blisko zwycięstwa.
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MASZ CIEKAWY 
TEMAT/ ZdJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!
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