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W oczekiwaniu 
na uczniów

czytaj str. 3

Termomodernizacje, remonty elewacji, wymiana 
instalacji, odmalowywanie ścian, remonty sani-

tariatów – te i wiele innych prac przeprowadzono 
podczas wakacji w szkołach i przedszkolach w ca-
łym powiecie wejherowskim. Remonty dobiegają 
końca, a niektóre placówki oświatowe zostały też 

doposażane w sprzęt i pomoce edukacyjne.



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

tel. 606 112 745

ANNA WALK                                                                      a.walk@expressy.pl

Wstajesz rano, zapa-
rzasz kawę i chcesz 

się dowiedzieć, co dzie-
je się w najbliższej i tej 

nieco dalszej okolicy? Nic 
prostszego – wystarczy włączyć laptopa 
lub wziąć do ręki smartfona i wejść na nasz 
portal GWE24.pl!
Codziennie znajdziesz tu najnowsze infor-
macje dotyczące wielu dziedzin codzien-
nego życia: sytuacji na drogach, lokalnej 
polityki, kultury, rozrywki, sportu i wielu 
innych. Zanim więc wyjdziesz z domu, zaj-
rzyj na GWE24.pl, by dowiedzieć się, gdzie 
dzieje się coś ciekawego. 
A o czym pisaliśmy w minionym tygodniu? 
Spore zainteresowanie internautów wzbu-
dziła informacja o nietypowym rekordzie 
Polski jednego z mieszkańców Wejherowa. 
Nietypowym – bo dotyczy największej 
wyhodowanej rośliny. Jakiej? Przekonaj 

się sam! Informowaliśmy też o pożarze, 
który wybuchł w rumskiej szkole, a który 
gasiło aż sześć zastępów straży pożarnej, 
Ponadto pisaliśmy o zmianach w parko-
waniu w związku z rozpoczynającym się 
remontem, zaś motocyklistów z pewnością 
zainteresowała zapowiedź policyjnych 
kontroli na drogach. 
Co jeszcze ciekawego się wydarzyło? 
Sprawdź sam! Zachęcamy wszystkich do 
regularnego zaglądania na nasz portal oraz 
polubienia naszego profilu na facebooku. 
Codziennie najnowsze informacje z powiatu 
wejherowskiego, zapowiedzi najważniej-
szych wydarzeń, konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami i wiele, wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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Obrady rozpoczną się w naj-
bliższy wtorek o godzinie 13:00 
w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki zaprasza miesz-
kańców do uczestnictwa w nad-
zwyczajnej sesji. Wśród gości 
pojawią się najbliżsi doktora 
Grzegorza Szalewskiego, o któ-
rego odznaczenie wnioskował 
burmistrz Michał Pasieczny.

BiOGRAfiA 
zMARłEGO: 

Grzegorz Szalewski urodził 
się w 1956 roku w Koście-
rzynie, a w wieku 14 lat wraz 
z rodziną przeprowadził się do 
Rumi. Swoją edukację rozpo-
czął w Szkole Podstawowej nr 
6 w Rumi. Następnie, w latach 
1971-75, uczęszczał do Liceum 
Ogólnokształcącego w Rumi 
przy ulicy Starowiejskiej – 
obecnego I LO. W 1975 roku, 
z najlepszym wynikiem w kraju 
z egzaminów wstępnych, został 
przyjęty do Akademii Medycz-
nej w Gdańsku, którą ukończył 
w 1981 roku, uzyskując dyplom 
lekarza.

Swoją karierę zawodową Grze-
gorz Szalewski rozpoczął w Aka-

demii Medycznej w Gdańsku 
oraz w wejherowskim szpitalu. 

W roku 1983 zatrudniony zo-
stał w Przychodni Rejonowej nr 

1 w Rumi, gdzie uzyskał specja-
lizację z zakresu pediatrii. Był 
pierwszym lekarzem w Rumi, 
który zainicjował i rozpoczął 
prywatną praktykę lekarską. Od 
roku 1990 piastował stanowisko 
kierownika Miejskiej Przy-
chodni Rejonowej w Rumi oraz 
kierownika Pogotowia Ratun-
kowego w Rumi. W roku 1999 
uzyskał tytuł specjalisty drugie-
go stopnia w zakresie medycyny 
rodzinnej.

Rok 1998 to czas zmian ustro-
jowych w Polsce – reformy 
administracji, w wyniku któ-
rej utworzone zostały powiaty. 
Grzegorz Szalewski wybrany 
został radnym powiatowym, 
a następnie 12 listopada tego 
roku objął funkcję starosty po-
wiatu wejherowskiego pierwszej 
kadencji. W latach 2010-2012 
sprawował mandat radnego po-
wiatu wejherowskiego. Okres 
sprawowania tej funkcji przez 
Grzegorza Szalewskiego to 
przede wszystkim tworzenie od 
podstaw struktur samorządu 
powiatowego. Jako rumianin 
w znaczący sposób przyczynił 
się do rozwoju miasta i pozy-
skiwania środków na zadania 
inwestycyjne. Był zaangażowa-
ny w różnego rodzaju przedsię-

wzięcia na rzecz poprawy życia 
mieszkańców. Niejednokrotnie 
podejmował trudne decyzje, 
które dawały szansę „lepszego 
jutra”. Grzegorz Szalewski był 
pierwszym starostą w Polsce, 
który profesjonalnie sprywaty-
zował usługi medyczne ratownic-
twa ambulatoryjnego. To z jego 
inicjatywy i pod jego nadzorem 
przeprowadzony został general-
ny remont Przychodni Rejono-
wej nr 1 w Rumi. Przeprowadził 
on również restrukturyzację 
służby zdrowia w ramach pro-
gramu pilotażowego, we współ-
pracy z ówczesną minister zdro-
wia Franciszką Cegielską. Także 
z jego inicjatywy, przy wielkim 
zaangażowaniu i nieprzeciętnej 
przedsiębiorczości, utworzo-
ny został Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej nr 1. Wspo-
mnieć należy też o ogromie pra-
cy związanej z przystosowaniem 
przestarzałego budynku Liceum 
Medycznego, przejętego przez 
starostwo powiatowe na siedzibę 
jednostki. 

Jako wieloletni członek Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego 
był pomysłodawcą i inicjatorem 
Światowego Zjazdu Kaszubów. 
Był także fundatorem stypen-
diów i nagród dla najlepszych 

kaszubskich maturzystów. Za-
słynął jako promotor  i mecenas 
kultury kaszubskiej, wspierał 
akcje charytatywne, był darczyń-
cą i sponsorem wielu spotkań 
kulturalnych, pielgrzymek, fe-
stynów parafialnych oraz im-
prez odbywających się na terenie 
województwa pomorskiego i za-
chodniopomorskiego. W 2002 
roku Grzegorz Szalewski był 
głównym koordynatorem budo-
wy siedziby rumskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego – „Świętopełk”. 

Grzegorz Szalewski, jako staro-
sta i szef organu założycielskiego 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Książąt Pomorskich w Rumi, 
w znaczący sposób przyczynił 
się do remontu i rozbudowy tej 
placówki, służącej nie tylko mło-
dzieży z Rumi, ale i okolicznych 
miejscowości. 

Biorąc pod uwagę wielolet-
ni i ciągły charakter społecznej 
działalności śp. Grzegorza Sza-
lewskiego, a także jego postawę 
i zaangażowanie na rzecz roz-
woju Rumi, wniosek burmistrza 
Michała Pasiecznego o przy-
znanie medalu „Za zasługi dla 
miasta Rumi” jest w pełni uza-
sadniony. 

Pośmiertne odznaczenie dla doktora 
Grzegorza Szalewskiego
RUMIA | Podczas nadzwyczajnej sesji, która odbędzie się we wtorek (28 sierpnia) w hali MOSiR, radni podejmą uchwałę dotyczącą pośmiertnego wręczenia 
medalu „Za zasługi dla miasta Rumi” doktorowi Grzegorzowi Szalewskiemu. O uhonorowanie wnioskował burmistrz Michał Pasieczny. 
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tyle nowych, 

energooszczęd-

nych lamp LED, 

zostanie zainstalowanych 

w najbliższych miesiącach 

na ulicach Rumi. 
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Nowy rok szkolny zbliża się 
wielkimi krokami. W związku 
z tym w szkołach i placówkach 
oświatowo-wychowawczych 
kończą się przygotowania do 
rozpoczęcia nauki. 

SzKOLNicTWO
zAWOdOWE 
W pOWiEciE

Realizowane są ostatnie prace 
budowlane i remontowe, a także 
korekty związane z organizacją 
zajęć i funkcjonowaniem szkół. 
W ramach Zintegrowanego 
Projektu Wsparcia Szkolnictwa 
Zawodowego w Powiecie Wej-
herowskim, wartego blisko 30 
milionów złotych i dofinanso-
wanego ze środków Unii Euro-
pejskiej udało się rozbudować 
i doposażyć pięć placówek. 

WEJhEROWO 
NA fiNiSzu

Prawie 900 tys. zł władze mia-
sta przeznaczyły w tym roku 
na prace remontowe w placów-
kach oświatowych. Mniejsze 
lub większe prace prowadzone 
były na terenie wszystkich pla-
cówek oświatowych, dla któ-
rych organem prowadzącym 
jest miasto. Na niespełna dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem 
roku szkolnego postępy prac 
sprawdzał Arkadiusz Kraszkie-
wicz. 

- Podczas wakacji staraliśmy 
się przeprowadzić jak najwięcej 
prac, aby uczniowie 3 września 
trafili do odświeżonych sal lek-
cyjnych i odnowionych szkół – 
mówi  zastępca prezydenta mia-
sta. - Największy zakres prac 
dotyczył modernizacji, które 
przeprowadzone były w przed-

Prace w szkołach na finiszu
POWIAT | Letnie wakacje to nie tylko czas relaksu i wypoczynku, ale też remontów i modernizacji w placówkach oświatowych. Większość prac jest już ukończona. 

szkolu na os. Kaszubskim. To tu 
powstał między innymi nowy 
parking i wymieniona została in-
stalacja centralnego ogrzewania. 
W pozostałych szkołach prowa-
dzone prace polegały na odświe-
żeniu sal lekcyjnych i remoncie 
sanitariatów. Dodatkowo prowa-
dzone były roboty związane z wy-
mianą instalacji elektrycznych 
i przeciwpożarowych. 

Przypomnijmy, że w latach 
2010-2013 dzięki unijnej dotacji 
przeprowadzono termomoderni-

zację wszystkich wejherowskich 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Przy wszystkich wejherow-
skich szkołach powstały także 
place zabaw. 

REdzKA „5” 
NA uKOńczENiu

W Szkole Podstawowej nr 5 
w Redzie dobiegają końca drobne 
prace remontowe. W nadchodzą-
cym roku szkolnym w placówce 
funkcjonować będzie dwanaście 

oddziałów, czyli o dwie klasy 
więcej, niż w roku ubiegłym. 
Ze względu na rosnącą liczbę 
uczniów i niewystarczającą bazę 
lokalową do czasu planowanej 
rozbudowy wygospodarowano 
jedno dodatkowe pomieszczenie 
na małą salę do nauki dla naj-
mniejszych oddziałów klasowych 
i do prowadzenia zajęć indywidu-
alnych. Przeniesiony i odnowiony 
został także pokój nauczycielski. 

- Odnowiliśmy dwie sale lekcyj-
ne, które wyposażone zostały tak-

że w nowe ławki i krzesła – mówi 
Anna Milewska, dyrektor szkoły. 
- Częściowo odmalowany został 
korytarz szkolny, zamontowa-
no dodatkowe szafki ubraniowe, 
tak by od nowego roku wszystkie 
dzieci korzystały z indywidual-
nych skrytek. Własnymi siłami 
udało nam się także wygłuszyć 
drzwi do sal lekcyjnych przylega-
jących do sali gimnastycznej. Na 
początku roku szkolnego w tych 
dwóch salach lekcyjnych  plano-
wany jest montaż urządzeń kli-
matyzacyjnych.

Dzięki wspólnym działaniom 
szkoły i miasta przebudowane 
zostały dwa przejścia dla pieszych 
przez ulicę Rekowską. Wraz z do-
datkowym oświetleniem i ozna-
kowaniem poprawi to bezpie-
czeństwo uczniów w drodze do 
szkoły. Na ten cel pozyskano do-
finansowanie z Fundacji „Orlen - 
Dar Serca”, prowadzącej program 
„Bezpieczna droga do szkoły”.

RuMiA 
TERMOMOdERNizuJE

W Rumi w okresie wakacyjnym 
rozpoczęły się następujące inwe-
stycje w placówkach oświatowych: 
termomodernizacja w SP9 w ra-
mach projektu RPO, termomoder-
nizacja w SP10 w ramach pro-
jektu RPO, modernizacja kuchni 
w Szkole Podstawowej nr 7 przy 
ul. Batorego (dawne Gimnazjum 
nr 4) w ramach projektu „Super 
Przedszkolaki w Rumi”, w Szko-
le Podstawowej nr 10 remonto-
wany jest plac zabaw (wymiana 
nawierzchni oraz uszkodzonego 
sprzętu). Powyższe prace jeszcze 
trwają. Ponadto we wszystkich 
gminnych placówkach oświato-
wych prowadzone są drobne re-
monty i naprawy (malowanie sal 
lekcyjnych, holi, szatni itd.). /Wa/

”Przebudowa-
ne zostały dwa 
przejścia dla 
pieszych przez 
ulicę Rekowską. 
Wraz z dodatko-
wym oświetleniem 
i oznakowa-
niem poprawi to 
bezpieczeństwo 
uczniów w drodze 
do szkoły. 

RUMIA | Seniorka z rumskiego Domu Dziennego Pobytu 
Caritas została laureatką nagrody marszałka. 
Krystyna Horbik zwyciężyła w kategorii Zwyczajny - Niezwy-
czajny Senior. Celem konkursu, organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, było wyróżnienie 
seniora i samorządu podejmującego szczególnie wartościowe 
i skuteczne inicjatywy na rzecz innych oraz upowszechnianie 
i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej. Pani 
Krystyna doskonale wpisała się w te kryteria, na jej cześć przygo-
towane zostało przyjęcie w ogrodzie rumskiego Caritasu. /raf/

zWYczAJNA - NiEzWYczAJNA

Fot. Powiat wejherowski



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 24 sierpnia 20184

REKLAMA                                                            19/2018/DBREKLAMA                                                               77/2018/RLREKLAMA                                                             197/2018/RL

Do wspólnego świętowania 
zaprosili nie tylko dzieci, ale 
i dorosłych, dzięki temu w Ro-
dzinnym Parku Miejskim ba-
wiły się całe rodziny. Najwięcej 
jednak atrakcji przygotowanych 
zostało z myślą o najmłodszych 
uczestnikach festynu. To ich do 
zabawy entuzjastycznie zachęca-
li animatorzy i organizatorzy. 

pOKAz AKROBAcJi 
ROWEROWYch

- Przybyłym proponowaliśmy 
udział w warsztatach z barwienia 
tkanin i tworzenia biżuterii – za-
pewnia Paulina Piotrowska z Miej-
skiego Domu Kultury w Redzie. 
- Dodatkowo chętni mogli przy-
ozdobić swoje dłonie tradycyjnym, 
indyjskim tatuażem z henny. Nie 
brakowało też różnorodnych za-
baw i gier dla najmłodszych.

Jedną z atrakcji imprezy był po-
kaz akrobacji rowerowych w wy-
konaniu grupy Flying-Bikes. Dla 
przybyłych piknik stanowił dosko-
nałą okazję do spędzenia sobot-
niego popołudnia w wyjątkowej 
atmosferze. 

pOWOdY 
dO zAdOWOLENiA 

- Bardzo dobrze, że organizo-
wane są tego typu pikniki - mówi 

Małgorzata Andrzejczyk, uczest-
niczka festynu. - Dzieci cieszą się, 
że mogą wykonać coś samemu, 
a ich rodzice są zadowoleni, bo ich 
pociechy świetnie się bawią i robią 
coś innego. 

Przegapiłeś sobotni piknik? To 
zarezerwuj sobie czas w drugą nie-
dzielę września. Wówczas na tere-
nie Rodzinnego Parku Miejskiego 
zorganizowany zostanie Bulwa 
Fest, którego głównym bohaterem 
będzie ziemniak. anna Walk

Różnorodne warsztaty, 
gry i zabawy
REDA | Zorganizowali festyn dla mieszkańców i przyjezdnych - w ten niecodzienny sposób Dzień Pozy-
tywnie Zakręconych uczcili przedstawiciele Miejskiego Domu Kultury w Redzie. 

Pierwszym elementem przed-
sięwzięcia będzie modernizacja 
kolektora sanitarnego o śred-
nicy 1200 mm, który znajduje 
się pomiędzy ulicą Gdańską 
a torami kolejowymi.

- Modernizacja polega na 
całkowitej wymianie starego 
rurociągu, którego stan tech-
niczny pozostawia wiele do ży-
czenia – mówi Krzysztof Krze-

miński, burmistrz Redy. – To 
zagwarantuje bezpieczeństwo 
sanitarne terenu, na którym 
powstanie węzeł.

Prace powinny rozpocząć 
się z końcem sierpnia i będą 
prowadzone od strony Rumi 
w kierunku Wejherowa. Wy-
konawcą będzie firma Elgrunt 
z Gdyni. 

Wa

Zmiany w parkowaniu
REDA | Już niedługo ruszą pierwsze prace związane z budową 
węzła integracyjnego przy dworcu kolejowym. 

KRzYSzTOf KRzEMińSKi,
burmistrz Redy

W związku z prowadzonymi robotami teren, 
na którym obecnie parkują samochody będzie 
niedostępny. Jesteśmy już po uzgodnieniach, 
które pozwolą zabezpieczyć dla mieszkańców, 
dojeżdżających do dworca samochodami, 
alternatywne miejsca parkowania na ulicy 
Sobieskiego oraz na terenie należącym do H+H 
Polska na ul. Gniewowskiej, dawniej Prefabet.

MASz CIEKAWY 
TEMAT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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Zakończyła się realizacja pierwszego etapu budowy ulicy 
Okrężnej w Bolszewie. Do użytku mieszkańców oddano odci-
nek o długości około 191 m wraz z ułożoną, z kostki brukowej, 
nawierzchnią wjazdów na posesje. W ramach tej inwestycji 
wybudowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5 m, nawierzch-
nię częściowo z kostki betonowej i częściowo z płyt betono-
wych ażurowych. W zakresie kanalizacji deszczowej gmina 
zleciła wykonanie wpustów i odprowadzenie wód opadowych 
do studni chłonnych oraz skrzynek rozsączających. Koszt 
realizacji tego odcinka ul. Okrężnej wyniósł blisko 470 tys. zł. 
Roboty budowlane trwały od marca do końca lipca br. 

Nowy odcinek drogi, o długości około 100 m, powstał także 
na ulicy Wodnej w Bolszewie, gdzie zakończyła się realiza-
cja trzeciego etapu budowy tej drogi. W ramach inwestycji 
wykonano jezdnię jednokierunkową o nawierzchni asfalto-
wej z wyniesieniami jezdni z kostki granitowej, wjazdem z ul. 
Głównej wraz z chodnikiem z kostki betonowej. W zakresie 
kanalizacji deszczowej wykonano przykanaliki i wpusty ulicz-
ne ze studniami rewizyjnymi. Na ulicy Wodnej zamontowano 
także oświetlenie drogowe w postaci 3 słupów oświetlenio-
wych z oprawami oświetleniowymi LED. Koszt tego zadania 
wyniósł ponad 198 tys. zł.

W GMiNiE WEJhEROWO 
OddANO NOWE OdciNKi dRóG

Budynek urzędu miasta stanie przy skrzy-
żowaniu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej. 
O tym, w jaki sposób zostanie zrealizowana ta 
inwestycja, mówił burmistrz Michał Pasieczny 
w lutym tego roku.

Znamy lokalizację 
nowego urzędu miasta
RUMIA | Wygląda na to, że prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana inwestycja w Rumi w końcu, po 
wielu latach, dojdzie do skutku. Radni zdecydowali, gdzie stanie nowy magistrat.

”– Budowa 
nowego urzę-
du miasta 
to koszt ok. 
25-30 mln 

zł. Gdybyśmy podję-
li decyzję, że budujemy 
z własnych środków, nie 
moglibyśmy zrealizować 
wielu innych projektów 
przez kilka lat. Dlate-
go postanowiliśmy po-
szukać alternatywnego 
rozwiązania. Najlepszym 
wariantem okazała się 
budowa urzędu w part-
nerstwie publiczno-
prywatnym (PPP), czyli 
bezgotówkowej formy 
sfinansowania inwe-
stycji. W tym modelu 
miasto daje grunt lub 
kilka działek, a partner 
we wskazanej lokalizacji 
wybuduje nowy urząd.

Lokalizacja przyszłego magistratu nie stano-
wi zaskoczenia – przy skrzyżowaniu ulic Dą-
browskiego i Starowiejskiej znajduje się obec-
nie pusty plac, który pozostał po wyburzeniu 
blaszanego budynku, szpecącego miasto. – Ten 
budynek budził wiele kontrowersji wśród miesz-
kańców miasta – mówi Małgorzata Łoboz,  
radna Rumi, która prowadziła działania zwią-
zane z wyburzeniem – Po zamknięciu sklepu 
gromadzili się tam ludzie, którzy niekiedy spo-
żywali alkohol, często interweniowała tam straż 
miejska i policja. Usunięcie tego budynku było 
konieczne nie tylko ze względów estetycznych, 
ale także ze względów bezpieczeństwa. Oczywi-
ście trzeba dodać, że budynek stał na terenach, 
które były przygotowywane do wybudowania 
urzędu miasta.

Okolice skrzyżowania, przy którym ma po-
wstać nowy ratusz, przez część mieszkańców 
uznawane są za centrum miasta. Przez część 
mieszkańców, bo oficjalnego centrum Rumia 
nie posiada, choć obecne władze liczą, że wła-
śnie budowa magistratu sprawi, że to tutaj po-
wstanie główny punkt miasta.

Pod inwestycję przeznaczony został duży 
obszar, lecz tylko jego część zajmie budynek 
nowego urzędu miasta. – Jest to bardzo duża 
działka, ponad 8800 metrów kwadratowych, 
więc teren będzie jedynie w niewielkim stopniu 

zabudowany, co da możliwość uzyskania atrak-
cyjnej, zielonej przestrzeni – mówi burmistrz, 
Michał Pasieczny. Magistrat ma być wkom-
ponowany w otaczającą go zieleń oraz przepły-
wającą nieopodal Zagórską Strugę. Ciąg pieszo 
rowerowy, który wiedzie m.in. przez park przy 
Miejskim Domu Kultury, ma być wydłużony – 
kolejny etap będzie wiódł od ulicy Wybickiego 
do ul. Dąbrowskiego. Dzięki rozbudowie ciąg 
zyska również na atrakcyjności. Przy magistra-
cie nie zabraknie również dużej ilości bezpłat-
nych miejsc parkingowych, aby zabezpieczyć 
potrzeby osób załatwiających swoje sprawy 
w urzędzie, a po godzinach także pozostałych 
mieszkańców. 

Oprócz samej budowy urzędu miasta pla-
nowana jest także rozbudowa skrzyżowania 
Dąbrowskiego ze Starowiejską, by zwiększyć 
przepustowość na ruchliwej drodze i zmniej-
szyć możliwość tworzenia się korków.

Na kiedy planowany jest początek prac 
związanych z przenosinami rumskiego 
Urzędu Miasta? Obecnie kończy się pierw-
szy etap procedury partnerstwa publiczno-
prywatnego. – W trzecim kwartale tego roku 
przystąpimy do procesu wyłaniania podmiotu 
prywatnego, który wybuduje nowy obiekt – 
zapowiada agnieszka Rodak, naczelnik Wy-
działu Rozwoju Miasta.



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2017r. poz. 1496)   oraz  
art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. 
z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu  2018-08-17  na wniosek Wójta Gminy Szemud, 84-217 Szemud ul. 
Kartuska 13, wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„Budowa i rozbudowa ul. Tuchomskiej i Przyleśnej w Karczemkach 

w gminie Szemud” 

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obr. Dobrzewino działki nr ewid.: 348/21, 349, 348/23, 348/22, 348/12, 344, 341, 342/6, 342/5, 338/2, 340, 
339, 130/2

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządo-
wej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, 
uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie 
podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać 
się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 
212 w godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi 
Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  za-
wiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, 
poz. 121 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 
Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwej-
herowski.pl, www.powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.
ssdip.bip.gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr 
VIII/2018, dotyczący nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, położonej w Bolszewie (gm. Wejherowo) 
przeznaczonej do zbycia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, 
poz. 121 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 
Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwej-
herowski.pl, www.powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.
ssdip.bip.gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr 
IX/2018, dotyczący nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, położonej w Kowalewie (gm. Szemud) prze-
znaczonej do zbycia.

Najsilniejszym duetem 
okazał się ten reprezentują-
cy Ukrainę. Polacy walczy-
li do samego końca i uzy-
skali tytuł wicemistrza Eu-
ropy Centralnej Strongma-
nów w parach 2018. Nasi 
wystąpili w składzie Ma-
teusz Ostaszewski i Ro-
bert Cyrwus. Duet od sa-
mego początku aspirował 
do zwycięstwa, a po trzech 
konkurencjach prowadzi-
li z wynikiem 12 punktów. 
Jednak kolejne konkuren-
cje należały do przedsta-
wicieli Ukrainy, którzy już 
do samego końca zawodów 

zostali na prowadzeniu.
Zawody w Wejhero-

wie nie były organizowa-
ne po raz pierwszy, jednym 
z sędziów był Mariusz Pu-
dzianowski. Spotkanie na 
Wzgórzu Wolności, odby-
ło się przede wszystkim z 
inicjatywy Mateusza Osta-
szewskiego, który cyklicz-
nie organizuje zawody dla 
najsilniejszych mężczyzn z 
Polski, a także Europy. Sam 
zdobył tytuł Mistrza Świa-
ta Strongmanów Amatorów 
2017. Współorganizatorem 
wydarzenia był Powiat Wej-
herowski. 

Polska wicemistrzem Europy 
Centralnej Strongman w parach

Na wejherowskim Wzgórzu Wolno-
ści spotkali się najsilniejsi mężczyź-
ni w Europie by rywalizować ze sobą 
w sześciu konkurencjach.
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Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 

StaniSława 
JabłońSkiego 

byłego długoletniego pracownika 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Rodzinie zmarłego wyrazy szczerego współczucia.

W imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
składa Starosta Wejherowski 

gabriela Lisius
i współpracownicy ze Starostwa 

Powiatowego w Wejherowie

OGŁOSzENIE BURMISTRzA MIASTA RUMI
o przyjęciu dokumentu

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi,  
uchwalonego uchwała Rady Miasta Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 
2016r. dla stref D24.MN,U, D31.U i D022.KD-D,

-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po-
łożonego w Rumi, zwanego „CEYNOWY” dla strefy 26.U/MW

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam 
o przyjęciu:

- zarządzeniem Nr 1880/258/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27.06.2018r zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi,  uchwalonego 
uchwała Rady Miasta Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. dla stref D24.
MN,U, D31.U i D022.KD-D

- zarządzeniem Nr 1881/259/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27.06.2018r. zmiany 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego w Rumi, zwanego „CEYNOWY” dla strefy 26.U/MW.

1. Informacje o w/w dokumentach:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku 
i jego ochronie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi, na tablicy ogłoszeń, w lokalnej prasie;
- wraz z niezbędną dokumentacją były wyłożone do publicznego wglądu w dniach 
27.04.2018-17.05.2018. w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, przy ul. Sobieskiego 7,  
w pok. nr. 200;
2. W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów w/w do-
kumentów w  dniu 08.05.2018r. została przeprowadzona dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projektach zmianami planu  rozwiązaniami;
3. Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu mógł 
wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 08.06.2018r. na adres: Urząd Miasta 
Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.

OGŁOSZENIE                                                 225/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                 228/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                 227/2018/DB

Koper to dobrze znana w Pol-
sce roślina aromatyczna należąca 
do rodziny selerowatych. Można 
ją uprawiać w przydomowych 
ogródkach lub na działkach. Mie-
rzy od kilkudziesięciu do nawet 
dwustu centymetrów. Krzyszto-
fowi Czerwionce udało się jednak 
wyhodować koper o rekordowej 
wysokości ponad dwóch metrów. 

Pan Krzysztof w Wejherowie 
mieszka od urodzenia. Obok 
jego domu rodzinnego zawsze 
znajdował się ogródek warzywny. 
Smykałką do ogrodnictwa zaraził 
się od rodziców, a do zgłoszenia 
gigantycznego kopru do Księgi 
Rekordów Polski zachęciła go 
koleżanka, która  zaniemówiła 
z wrażenia, gdy zobaczyła roślinę 

mierzącą 220 cm. 
Jak wynika z informacji, do 

których udało się nam dotrzeć, 
Krzysztofowi Czerwionce już 
w ubiegłym roku udało się wyho-
dować gigantyczny koper. Rośli-
na, która mierzyła blisko 300 cm, 
nie została jednak zgłoszona do 
Księgi Rekordów Polski. 

Wa

Najwyższy koperek w Polsce
WEjhEROWO. Mierzy 220 cm i nie miała sobie równych w kraju. Najwyższy koper w Polsce 
wyhodował Krzysztof Czerwionka z Wejherowa. 
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kupuj lokalnie, 
osZcZędZaj

 środowisko
Na pierwszy rzut oka, zależność między kupowaniem 
produktów pochodzących z naszych okolic a dbaniem 

o środowisko wydaje się nieco dziwna.
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Produkcja żywności lub innych artykułów wią-
że się z wykorzystaniem energii elektrycznej, 
wody itp.
Dodatkowo ekolodzy wskazują jako szkodliwe 
dla środowiska praktyki sieci handlowych, któ-
re tworzą centra dystrybucyjne. Dowozi się do 
nich towar z wielu stron i potem rozwozi się 
go do poszczególnych sklepów. Rodzi to nie-
raz sytuacje absurdalne. Dajmy na to, że mie-
ście X jest mleczarnia, dwa kilometry od niej 
jest market spożywczy. Produkty z mleczarni 
jadą do oddalonego o 200 km centrum dystry-
bucyjnego i potem wracają do marketu w mie-
ście X. Przykładowy twarożek, zamiast dotrzeć 
do marketu, pokonując tylko 2 km, był przewo-
żony na przykład do centrum dystrybucyjnego 
i z powrotem 400 km. Przy okazji spalono dzie-
siątki litrów paliwa, a do powietrza, którym od-
dychamy, trafiły „dodatki” takie jak tlenki wę-
gla, azotu, cząstki stałe, węglowodory i ich po-
chodne, tlenki siarki, sadza, popioły itp.
Na zachodzie Europy konsument ma możliwość 
dowiedzenia się, ile dwutlenku węgla powstało 
przy produkcji danej rzeczy. Jest to tak zwany 
ślad węglowy. U nas takie oznaczenia spotyka-
ne są jeszcze bardzo rzadko.  
Mianem śladu węglowego określa się wyli-
czenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych 
podczas pełnego cyklu życia produktu. Jest 
on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku wę-
gla na jednostkę produktu. Ślad węglowy obej-
muje emisję dwutlenku węgla, metanu, pod-
tlenku azotu  i innych gazów cieplarnianych. 
Zmiany klimatyczne, spowodowane czynnika-
mi antropogenicznymi, stanowią obecnie je-
den z najważniejszych problemów środowisko-
wych. Rządy, organizacje pozarządowe oraz 
przedstawiciele przemysłu i biznesu podej-
mują zatem inicjatywy zmierzające do reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych oraz działania 
obejmujące monitoring, weryfikację i progno-
zowanie skutków zmian klimatu. Poszukiwano 
także narzędzi, które określałyby wpływ dane-
go produktu i różnych oddziaływań na środo-
wisko. W ten sposób narodziła się idea śladu 
węglowego. 
Jak zauważają ekolodzy związani z porta-
lem ulicaekologiczna.pl: - Nie każdy z nas jest 
gotów myć się w zimnej wodzie, czytać przy 
świeczkach i wszędzie chodzić na piecho-
tę, aby zmniejszyć swój ślad węglowy. Cięż-
ko jest zrezygnować z dobrodziejstw techni-
ki. Wszystko, co wiąże się ze zużyciem prądu 
(czyli większość działań w ogóle!), drastycznie 
wpływa na wielkość śladu węglowego, ponie-
waż większość elektrowni, używa paliw kopal-
nych do produkcji energii. Korzystanie ze źró-
deł energii odnawialnej: wiatrowej, wodnej czy 
słonecznej, jest jednym z najskuteczniejszych 
sposobów walki z zanieczyszczeniem powie-
trza. 
Po co obliczać ślad węglowy? Na to pyta-
nie odpowiadają specjaliści katowickiej Agen-
cji Rozwoju Przemysłu. Przedsiębiorcy na ca-
łym świecie – także w Polsce – decydują się na 
obliczanie śladu węglowego z różnych powo-
dów:

Wymagania rynku. Przedsiębiorcy, współ-• 
pracując z firmami międzynarodowymi 
(głównie z Wielkiej Brytanii), są wręcz zo-

bligowani do obliczania śladu węglowe-
go dla swojej działalności bądź produk-
tów. Większość polskich firm dowiaduje 
się o istnieniu tego wskaźnika od swoich 
zachodnich kontrahentów, którzy wysyła-
ją zapytania ofertowe, zawierające pyta-
nie o ślad węglowy produktu. Polska fir-
ma, chcąc wziąć udział w przetargu, musi 
zatem policzyć wartość śladu węglowego 
dla konkretnego produktu.
Przymus raportowania do Carbon Disclo-• 
sure Project (CDP). Jest to międzynarodo-
wa organizacja non-profit, która stworzy-
ła światowy system dla firm i miast, umoż-
liwiający im obliczanie, ujawnianie, za-
rządzanie oraz dzielenie się swoją cało-
ściową informacją w temacie działań na 
rzecz ochrony środowiska. CDP działa we 
wszystkich sektorach, motywując przed-
siębiorców do działań prośrodowiskowych 
oraz dzielenia się osiągnięciami w zakre-
sie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Raporty społecznej odpowiedzialności biz-• 
nesu (ang. Corporate Social Responsibili-
ty – CSR). Zgodnie z założeniami CSR, by-
cie odpowiedzialnym nie oznacza tylko 
spełniania przez organizacje biznesowe 
wszystkich wymogów formalnych i praw-
nych, ale także inwestycje w ochronę śro-
dowiska.

W internecie warto zapoznać się z kalkulatora-
mi śladu węglowgo, dzięki temu uświadomimy 
sobie, jak to, w jaki sposób żyjemy, wpływa na 
nasze otoczenie. 
Jak można przyczynić się do zmniejszenia emi-

sji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń? 
Artykuły spożywcze kupujmy od lokalnych pro-
ducentów w ich sklepach firmowych. Tu jest 
większa pewność, że towar przyjechał bezpo-
średnio z wytwórni do sklepu, nie przejeżdżał 
przez odległe centrum logistyczne. 
Nie kupujmy prostych artykułów takich jak 
np. mleko, pochodzące z mleczarni z drugiego 
końca Polski. Podobnie jest z chlebem. Prze-
cież w prawie każdym mieście, czy nawet wsi 
jest lokalna piekarnia, przetwórstwo mięsa czy 
innych artykułów spożywczych.  
Ludzie, którzy dostrzegają powiązanie eko-
logii i ekonomii zauważają, że korzystne jest 
również kupowanie od lokalnych producentów 
branży przemysłowej. Dla przykładu produ-
cent metalowych bram lub drewnianych scho-
dów jest w stanie zapewnić często lepszą ja-
kość niż ta, oferowana w wielkich marketach 
budowlanych. 
Czy takie działania „bojkotujące” mogą przy-
nieść efekty? Tak, bo gdy czegoś nie będziemy 
kupować, sklep przestanie dany towar sprowa-
dzać. Zyskają na tym lokalni wytwórcy. Dzię-
ki temu być może zwiększą zatrudnienie, będą 
płacić podatki, które będą trafiać do budżetu 
danego miasta czy gminy. A z tego będą pie-
niądze na lokalne inwestycje, chociażby służą-
ce ochronie środowiska. Jak powiedział w swo-
im programie o włoskich serach Robert Ma-
kłowcz: 
- Ten kozi ser przebył od wytwórcy do jego 
sklepiku około dwóch metrów i to jest zdrowe 
i dla nas, i dla Ziemi.  
To będzie chyba najlepsze motto podsumowu-
jące temat. Arkadiusz Marciszek
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osZcZędZanie 
jest eko

Jak oszczędzać energię elektryczną, cieplną i wodę, ograniczając 
tym samym niekorzystny wpływ na środowisko? Pierwszym skojarzeniem

 są instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
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Projekt współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Pompy ciepła wykorzystują energię odnawial-
ną produkowaną „za darmo”, jednak do jej 
przetworzenia w ciepło użyteczne, potrzeb-
ne są urządzenia zasilane energią elektryczną. 
W rzeczywistości ponosimy więc pewne kosz-
ty jej pozyskania, choć są one znacznie niż-
sze niż z konwencjonalnych źródeł ciepła. Pom-
py ciepła mogą być wykorzystywane do ogrze-
wania domu, jak i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, a ich wskaźnik efektywności oscylu-
je w granicach 4 - 6, co oznacza, że do pozyska-
nia 4 lub 6 kW mocy grzewczej potrzeba tylko 1 
kW mocy elektrycznej. Ja działa pompa ciepła? 
W największym skrócie - zasada działania pom-
py ciepła jest taka sama jak lodówki. Wszyscy 
znamy widok wymiennika ciepła z tyłu lodówki, 
który oddaje ciepło do otoczenia. Ciepło w pom-
pach ciepła pobierane jest z gruntu, wód pod-
ziemnych lub powierzchniowych lub powietrza. 
- Jednak otrzymanie taniej energii cieplnej oku-
pione jest wysokimi kosztami inwestycyjnymi 
i przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu pom-
py ciepła należy przeprowadzić analizę ekono-
miczną dla konkretnego budynku – radzą spe-
cjaliści z firmy Enea, produkującej energię elek-
tryczną. 

Słońce – niewyczerpane 
źródło energii

Na dachach nie tylko domów, ale też instytu-
cji można zauważyć panele fotowoltaiczne słu-
żące do produkcji energii elektrycznej. Techno-
logia ich wytwarzania ciągle jest udoskonalana. 
Wydłuża się też okres żywotności paneli, obec-
nie dostępne są panele, które działają do 30 lat. 
Przed decyzją zakupu warto sprawdzić, czy do-
stępny jest program dofinansowania. Dofinan-
sowanie może pochodzić z  Wojewódzkich Fun-
duszy Ochrony Środowiska, niektóre gminy rów-
nież ogłaszają programy wspierające tych, któ-
rzy chcą czerpać energię ze słońca.      
Kolektory słoneczne służą przede wszystkim do 
podgrzewania wody użytkowej i mogą zaspokoić 
do 70% potrzebnej do tego celu energii. Opłacal-
ność ich instalowania zwiększa się wraz ze wzro-
stem zapotrzebowania na ciepłą wodę, zatem 
warto brać takie rozwiązanie pod uwagę przy za-
gwarantowaniu ciepłej wody dla wieloosobowej 
rodziny.

wyłącz, jeśli nie używaSz

Jak racjonalnie korzystać i oszczędnie korzystać 
z energii elektrycznej? Przeciętne roczne zuży-
cie energii elektrycznej w domach jednorodzin-
nych szacowane jest na 3000 - 4000 kWh, jeśli 
elektryczności nie wykorzystuje się do podgrze-
wania wody i ogrzewania. Przyjmuje się, że udział 
w ogólnym zużyciu energii elektrycznej poprzez 
poszczególne grupy odbiorników kształtuje się 
następująco:
 - chłodziarki - 28%
 - oświetlenie - 20%
 - kuchenka elektryczna - 20%
 - pralka - 10%
 - sprzęt rTV - 12%
 - inne odbiorniki - 10%
Jak więc można bez ponoszenia wydatków na 
zakup nowych energooszczędnych urządzeń 
zmniejszyć zużycie prądu?

Podstawowa zasadą jest wyłączanie zbędnego 
oświetlenia, wykorzystywanie pełnej pojemno-
ści pralek i zmywarek, nastawianie termostatu 
na optymalną dla przechowywanych produktów 
temperaturę wewnątrz chłodziarki. Przy korzy-
staniu z kuchenek elektrycznych warto tak zor-
ganizować gotowanie, aby nie dopuszczać do 
wychłodzenia płyt grzewczych i ponownego ich 
nagrzewania. Oczywiście należy gotować wyko-
rzystując pokrywki, gdyż nie tylko zmniejsza to 
zużycie energii, ale również przyspiesza goto-
wanie. Ważny jest również dobór odpowiednich 
garnków i patelni, aby całą powierzchnią przyle-
gały do płyty. Chłodziarka, która stoi w pobliżu 
grzejnika lub nasłonecznionego okna z pewno-
ścią zużyje więcej energii elektrycznej niż wte-
dy, gdy ustawiona zostanie z dala od zewnętrz-
nych źródeł ciepła.
Zapewnijmy dobrą wentylację z tyłu chłodziar-
ki, aby ciepło ze skraplacza nie nagrzewało jej 
wnętrza. Przed umieszczeniem w chłodziar-
ce produkty spożywcze powinny być ochłodzo-
ne przynajmniej do temperatury pokojowej. Pa-
rownik chłodziarki należy systematycznie od-
mrażać, jeżeli urządzenie nie posiada automa-
tycznego systemu odszraniania.
Pozornie niewielki pobór energii elektrycznej 
przez sprzęt elektroniczny utrzymywany w sta-
nie czuwania „stand by”, jak też podłączone ła-
dowarki, w ogólnym rozrachunku znacząco wpły-
wa na zużycie energii. Orientacyjnie można przy-
jąć, że łączna moc „czuwania” wszystkich podłą-
czonych odbiorników wynosi 20 - 50 W, co w ska-
li miesiąca powoduje zużycie energii elektrycznej 
na poziomie 10 - 20 kWh. Wygodnym sposobem 
na uniknięcie takiego marnotrawstwa jest podłą-
czenie tych urządzeń do listwy zasilającej z wy-
łącznikiem. Trzeba jednak uważać, czy w pod-
łączonej do listwy urządzeniach nie skasują się 
ustawienia – radzi Enea. 

oSzczędzajmy 
życiodajne źródła  

Polska ma niestety niskie zasoby wody. Jak ogra-
niczać zużycie wody? Tu otwiera się przed nami 
cały wachlarz możliwości, a część z nich nie wy-
maga nawet nakładów finansowych. W wielu sy-
tuacjach wystarczająca będzie zmiana nawyków, 
takich jak zakręcanie wody podczas mycia zę-
bów czy picie „kranówki” zamiast wody z plasti-
kowych butelek. Trzeba sobie uświadomić, że do 
produkcji plastiku zużywane jest mnóstwo wody.
W starogardzkiej spółce Starwik, zajmującej się 
dostarczaniem wody, otrzymaliśmy listę zacho-
wań i działań, które prowadzą do tego, aby sza-
nować życiodajny płyn.

W domu rozejrzyjmy się, czy nie mamy kapią-
cych kranów, czy cieknących spłuczek, któ-
re należy natychmiast naprawić. Warto spraw-
dzić stan instalacji wodociągowej, czyli zlokali-
zować i zlikwidować przecieki. Aby to sprawdzić, 
trzeba odczytać stan liczników wody przed i po 
dwugodzinnym niekorzystaniu z wody.
Można zamontować dodatkowe urządzenia ogra-
niczające zużycie wody, takie jak: perlatory, 
spłuczki z funkcją ograniczonego spłukiwania. Ba-
terie jednouchwytowe szybciej regulują tempera-
turę. Dobrym rozwiązaniem jest też zakup kranu 
bezdotykowego (można je często spotkać w toa-
letach w centrach handlowych). Woda leci z niego 
dopiero wtedy, kiedy czujnik wyczuje nasze dłonie. 
Żaden tradycyjny kran nie może się równać pod 
względem oszczędności z kranem bezdotykowym. 
Gdy takiego urządzenia nie mamy, zakręcanie kra-
nu podczas mycia, zębów, golenia, mycia naczyń, 
powinno wejść w nawyk wszystkim domownikom.
Zauważmy, że wodę można użyć dwukrotnie - 
np.: umyć owoce, a potem użyć np. do podlewa-
nia kwiatów. Szybki prysznic generuje mniejsze 
zużycie niż wanna pełna wody.
Pralkę i zmywarkę należy uruchomić dopiero wte-
dy, gdy jest pełna i nastawiać program oszczę-
dzający zużycie wody. Podczas ręcznego zmywa-
nia naczyń dobrze jest napełnić jedną komorę zle-
wu, a następnie spłukiwać szybko pod niewielkim 
strumieniem bieżącej wody.
Jak można ograniczyć zużycie wody w ogrodzie?
Doskonałym rozwiązaniem oszczędzania wody 
w domach jednorodzinnych jest ustawianie zbior-
ników na deszczówkę. Można ją używać do pod-
lewania ogrodu.
Ogród należy podlewać wcześnie rano lub późnym 
wieczorem, kiedy temperatura i prędkość wiatru 
są najniższe. Nie wszystkie rośliny wymagają co-
dziennego podlewania, np.:  trawa potrzebuje pod-
lewania latem co kilka dni. Kupując zraszacz czy 
wąż do ogrodu warto wybrać, te najbardziej eko-
nomiczne i wyposażone w zamykane końcówki.
Ustawiając zraszacz ogrodowy trzeba kontrolo-
wać podlewanie, sprawdzać czy ziemia nie jest 
już wystarczająco nawodniona lub czy przypad-
kiem nie podlewamy chodnika czy ulicy. Duże ilo-
ści nawozów zwiększają zapotrzebowanie traw 
na wodę. Lepiej wybierać te preparaty, które za-
wierają wolno uwalniające się nierozpuszczalne 
w wodzie formy azotu.
Dobrze jest nasadzić rośliny okrywowe czy rozrzu-
cić korę. Zabezpieczą one glebę przed nadmier-
nym parowaniem. Szczotka i wiadro zamiast węża 
do mycia samochodu, elewacji czy podjazdu za-
oszczędzi nawet setki litrów zużytej wody. Kupu-
jąc ozdoby ogrodowe (fontanny, kaskady wodne) 
należy zwrócić uwagę, czy mają zamknięty obieg 
wody. Arkadiusz Marciszek
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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

PANU

ARTUROWI 
HUTNIKOWI

pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA 

składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

WYCIĄG  z  OGŁOSzENIA 
O PIERWSzYCH PRzETARGACH USTNYCH NIEOGRANICzONYCH

Wójt Gminy Wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gmi-
ny Wejherowo, na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kniewo zostało podane do publicznej wiadomo-
ści ogłoszenie o organizowanych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, oznaczo-
nych ewidencyjnie:

Lp. Położenie
(obręb)

Nr działki Powierzch-
nia   
(ha)

Nr księgi 
wieczystej

Cena wywo-
ławcza netto 
w zł (bez po-
datku VAT)

Opis obciążeń 
i zobowiązań

1. Kniewo 207/9 0,0974 ha GD1W/00030050/1 42 693,00 zł

Wpis w dziale II „Prawa 
ograniczenia i roszczenia” 
nie dotyczy przedmioto-

wej nieruchomości. 
Nieruchomość wolna jest 
od obciążeń i zobowiązań 
wpisywanych w dziale III i 

IV księgi wieczystej
Działka posiada obcią-
żenia i zobowiązania: 

umowa dzierżawy

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT. 

Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2018 roku  o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul.Transportowa 1

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych w wyso-
kości 10% ceny wywoławczej na rachunek Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium 
upływa dnia 19 września 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy. 
Pełne ogłoszenie dostępne jest w/w miejscach. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nierucho-
mościami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, ul.Transportowa 1, tel. 0-58 677-97-07,  fax 0-58 677-97-00,  pokój nr 41B. 

OGŁOSZENIE               222/2018/DB

OGŁOSZENIE                                                 226/2018/DB

Prezydent Wejherowa zaprasza 
miłośników hip-hopu na III Open 
Air Hip Hop Festival (OAHHF), 
który odbędzie się w najbliższą 
sobotę, 25 sierpnia, o godz. 16.00 
na terenie polany piknikowej 
w Parku Miejskim w Wejherowie.

Wejherowo po raz kolejny 
podnosi hiphopową poprzeczkę. 
W tym roku dla mieszkańców 
zagrają czołowi polscy raperzy 
i niekwestionowane legendy kul-
tury hip-hop. Identycznie, jak 
w zeszłych latach Organizator 
gwarantuje uczestnikom bezpłat-
ne wejście i jednocześnie występy 
znanych i szanowanych polskich 
artystów hiphopowych.

Wejherowski Festiwal Open 
Air Hip Hop Festival (OAHHF) 
w niczym nie ustępuje standar-
dom współcześnie obowiązują-
cym na podobnych, ale płatnych 
imprezach w Polsce. W tegorocz-
nej edycji na scenie wystapią: 
TE-TRIS, BIAŁAS & LANEK, 
POKAHONTAZ, Rywal & Mu-
siał, Tharo, Tenet, Papier & Kamil 
ZetEsute, Krycha Bumelant, Mi-
chał Kisiel, Bordalajn i Luzbuk-
se. Imprezie towarzyszyć będzie 
Street Art Jam i jam taneczny, a  
poprowadzi ją Edzio. Nie zabrak-
nie niespodzianek i innych atrak-
cji. Zapraszamy. 

/raf/

Open Air Hip Hop Festival
WEjhEROWO | Po raz trzeci w Wejherowie odbędzie się festiwal 
muzyczny, którego nie może przegapić żaden miłośnik muzyki typu 
rap i hip hop. 
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Wakacje dobiegają końca i czas 
już pomyśleć o powrocie do szko-
ły. Dla maluchów to doskonała 
okazja do zabawy i korzysta-
nia z ostatnich letnich tygodni. 
Dzieci odwiedzające Port Rumia 
Centrum Handlowe Auchan 25 
i 26 sierpnia będą mogły liczyć 
na moc atrakcji z ich ulubiony-
mi zabawkami. Takie pożegnanie 
lata na długo pozostanie w ich 
pamięci! 

Mali goście Portu Rumia będą 
mieć do dyspozycji dwie strefy 
zabaw. Pierwsza będzie prze-
znaczona dla fanów klocków 
i kreatywnych zabaw. Dzieci będą 
mieć do dyspozycji klocki Meli 
– kolorowe elementy, przypomi-
nające swoim kształtem puzzle 
pozwolą każdemu maluchowi 
wyczarować konstrukcje płaskie 
i przestrzenne, takie jak samo-
chód, dom, pałac, robota, a nawet 
rakietę! W zależności od wieku, 
zainteresowań i upodobań dzieci 
będą korzystać z zestawów Meli 
Basic lub Meli Constructor. 

Fani rajdów samochodowych 
zmierzą się w wyścigach popu-
larnych samochodzików Hot 
Wheels. Wszyscy chętni będą 
budować wspólnie tor rajdowy 

Rok szkolny tuż, tuż!
RUMIA | Zakończenie wakacji i powrót do szkoły to wspaniała okazja do świę-
towania! W najbliższy weekend dzieci będą mogły skorzystać z licznych atrakcji, 
aby pożegnać lato z uśmiechem na twarzy. 

z przeszkodami i pętlami, który 
stanie się miejscem samochodowej 
rywalizacji. Maluchy będą mogły 
skorzystać z samochodów klasycz-
nych i wyścigowych. Moc emocji 
gwarantowana! 

Atrakcje dla dzieci odbędą się 25 
i 26 sierpnia w Porcie Rumia Cen-
trum Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. 
Zajęcia będą dostępne od godz. 
11.00 do 18.00. Wstęp wolny. /raf/

WEJHEROWO | W wejherowskim parku 
przed siedzibą Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbędzie 
się wernisaż „Spichlerz Sztuki. Wszechświat 
– Wejherowo”.

Wystawa plenerowa przed Pałacem w Wej-
herowie odbędzie się w ramach wydarzenia 
artystycznego Spichlerz Sztuki 2018. Pierwsza 

WSzEchśWiAT część wystawy zostanie otwarta w sobotę 25 
sierpnia w Starym Spichlerzu, przy ul.12 Marca 
201 o godz. 18, gdzie wystawione zostaną pra-
ce malarskie, rzeźbiarskie, graficzne i fotogra-
ficzne. Na wystawie plenerowej w niedzielę 26 
sierpnia o godz. 18.00 zaprezentowane zostaną 
prace fotograficzne, graficzne i rzeźbiarskie 
pod wspólnym tytułem: „Wszechświat Wejhe-
rowo”. Zaproszono kilkudziesięciu artystów 
z Polski i zagranicy, pojawią się też twórcy 
z naszego miasta. Wystawa czynna będzie do 
jesieni. Wstęp wolny. /raf/
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SpRzEdAM

SpRzEdAM działki budowlane w Gościci-
nie o pow. 616 i 700 m., tel. 692 709 330

SpRzEdAM działkę ogrodniczą z dom-
kiem, szklarnią 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 budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. 
Krzywa, Wejherowo, tel. 513-005-898

SpRzEdAM nieuzbrojoną działkę budow-
laną, 821 m2, w Mieroszynie koło Jastrzę-
biej 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 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osiedle 
Chopina, długoterminowa umowa, tel. 665 
117 489

KupiĘ

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

MOTORYZACJA

SpRzEdAM

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

REKLAMA               208/2018/DB

REKLAMA                  33/2018/RL

REKLAMA                  49/2018/DB

SpRzEdAM działki budowlane w Gościci-
nie o pow. 616 i 700 m., tel. 692 709 330

SuzuKi sx4, 2010r., 1600 cm3, 90 koni, 
przebieg 187 tys., czerwony, diesel, Reda, 
tel. 510 260 315, cena: 19 500 

KupiĘ

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SpRzEdAM komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

uSłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OpAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 175 
330

pROfESJONALNA fotografia okoliczno-
ściowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

KOTłOWNiE, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

TOWARZYSKIE

32-LATEK pozna panią do 47 lat w celu sta-
łego związku, tel. 690 526 075

RÓŻNE

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

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

Gminna Spółdzielnia 
,,SCh” Sierakowice 

zATRUDNI 
SPRzEDAWCĘ 

w branży rolniczo-
budowlanej do sklepu 
w Luzinie. Informacja 

pod numerem telefonu 

666-027-827

Masz 
firmę?
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wyślij ogłoszenie 
drobne na nr 79567

Burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska 

pracy w Urzędzie Miasta Rumi: 

od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inżynierii Miej-
skiej - dwa stanowiska o różnym zakresie obowiązków, każ-
de w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/”.

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 1950/328/2018 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 17 sierpnia 2018r. i Zarządze-
nia Nr 1951/329/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
17 sierpnia 2018r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, wywieszone zostały, na okres 21 dni 
wykazy obejmujące lokale użytkowe położone w Rumi 
przy ul. Dąbrowskiego 8B/12 i ul. Dąbrowskiego 12B/1, 
stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przezna-
czone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. 
Przedmiotowe wykazy zamieszczone zostały również 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi: https://
bip.rumia.pl/

OGŁOSZENIE               224/2018/DB

OGŁOSZENIE               223/2018/DB
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Historyczny awans 
Duży sukces zawodniczek 
GOSRiT Luzino. Pod-
opieczne Waldemara Płotki 
po wygraniu rozgrywek 
międzywojewódzkiej II 
ligi, zagrały w barażach 
o awans do centralnej 
I Ligi z Luveną Luboń. 
Luzinianki nieznacznie 
przegrały w dwumeczu. 
Ostatecznie jednak wobec 
wycofania się z rozgrywek 
MKS Jedynka Łódź, PZTS 
zdecydował, że ich miejsce 
w tych zajmą zawodniczki 
z Luzina. Zespół zmierzy 
się tam m.in. z Galaxy Bia-
łystok czy LUKS Chełmno.

Orlęta i Błyskawica 
w czołówce
Dobrze zaczęły sezon 
redzkie drużyny piłkarskie. 
Komplet zwycięstw mają za 
sobą zawodnicy Orląt Reda, 
którzy najpierw wygrali 4-3 
z MKS-em Władysławowo, 
a potem 3-1 pokonali Cartusię 
Kartuzy. Dwie wygrane 
w dwóch meczach osiągnęła 
również Błyskawica, która 
pokonał 5-2 Klif Chłapowo 
oraz 9-1 Akademię Sportową 
Pomorze. Orlęta w niedzielę 
o 14 zagrają u siebie z Polonią 
Gdańsk, a Błyskawica w so-
botę zmierzy się na wyjeź-
dzie z Sopocką Akademią 
Piłkarską.

Świetny start

Znakomicie rozpoczęły 
ligowy sezon piłkarki GO-
SRiT-u Luzino. Podopieczne 
trenera Sylwestra Piątka 
na inauguracje III ligi kobiet 
pokonały Potok Pszczółki 
7:0. Gole dla GOSRiT Luzino 
zdobyły: Natalia Klas (cztery), 
Ewelina Barra, Milena Fajter, 
Oliwia Potrykus. W weekend 
w Siedlcach będą rywalizo-
wać o tytuł Mistrza Polski 
LZS 6-piłkarskich. 

Dyżur 
rEPOrTErA 
SPOrTOWEGO

Poniedziałek
godz. 1000-1200

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

Była to pierwsza tego typu im-
preza w naszym mieście, która 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem. W zawodach wzięło udział 
ok. 130 uczestników. Wydarzenie 
zostało zorganizowane przez UKS 
Basket Ósemka Wejherowo, a po-
mysłodawcami tego wyjątkowego 

przedsięwzięcia byli: Bartłomiej 
Woźniak oraz Kordian Zabrocki. 

W rozgrywkach najmłodszej 
kategorii, czyli chłopców z rocz-
nika 2004 i młodsi wystartowa-
ło w sumie 8 zespołów, co daje 
łączną liczbę ok.60 uczestników 
i uczestniczek. Najlepszą ekipą 

w tych rozgrywkach okazała się 
drużyną o nazwie „Mika”.

O 21 wystartował turniej w ka-
tegorii OPEN. Zagrało 12 zespo-
łów, czyli ponad 80 uczestników. 
Tu również mogły być mieszane, 
dlatego wystąpiła także jedna 
ekipa żeńska pod nazwą „Red 

Girls”. Zwycięzcą został team 
„Wazoniarze”. Drugie miejsce 
zajęli „Tylko siatkę słychać” , 
a trzecie „Nieobliczalni Gdynia”. 

W zawodach został rozegrany 
także konkurs rzutów za trzy 
punkty, który wygrał Jakub Bo-
gusz.

Sukces I Nocy Basketu

Ubiegła kolejka była czwartą 
w sezonie 2018/2019. Przed tą 
serią spotkań zarówno Stolem, 
jak Wikęd i Orkan znajdowały 
się w środku tabeli – podobnie 

jest po czwartej serii meczów.
Stolem w sobotę pojechał do 

Przodkowa zmierzyć się z tam-
tejszym GKS-em. Spadkowicz 
z III ligi nie zdołał pokonać 

Trzy razy 1-1
PIŁKA NOŻNA | W miniony weekend grali czwartoligowcy z na-
szego powiatu. Wszystkie trzy drużyny podzieliły się punktami.

gniewińskich piłkarzy – padł re-
mis 1-1. Zespół z Gniewina zaj-
muje obecnie 12. miejsce w ta-
beli.

Wyjazdowy mecz mają za sobą 
również piłkarze Wikędu. Luzi-
nianie w Gdańsku podzielili się 
punktami z Jaguarem Gdańsk 1-1 
i po rozegranych trzech meczach 
(Wikęd ma za sobą jeden mecz 
pauzy) ma 4 punkty i jest na 10. 
pozycji.

Trzeci mecz bez porażki z rzędu 
rozegrał Orkan. Rumski zespół 
w trudnym meczu z Pogonią Lę-
bork wywalczył punkt, remisując, 
tak samo jak Stolem i Wikęd - 1-1. 
Orkan kontynuuje przyzwoite wy-
stępy w tym sezonie - w czterech 
meczach zdobył 5 punktów i zaj-
muje 8. miejsce w ligowej tabeli.

W przyszły weekend Stolem 
i Wikęd wracają na własne bo-
iska. Stolem w niedzielę o 17:00 
zagra z GKS-em Kolbudy, nato-
miast Wikęd w sobotę o 11:00 
zmierzy się z GKS-em Kowale. 
Orkan w niedzielę o 17:00 zagra 
z Powiślem Dzierzgoń w Redzie.

KOSZYKÓWKA | Na terenie zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie odbył 
się turniej koszykówki pod nazwą „Wejherowska Noc Basketu”.

Błękitni ogłaszają nabór dla roczników: 2012, 2013, 2014 oraz 2015. Stwa-
rza to szanse, by dzieci już od najmłodszych lat poznawały sport. 
Trzy najmłodsze roczniki to grupy przedszkolne, które trenują raz w tygodniu. 
Wejherowski klub oprócz roczników, do których prowadzony jest nabór, trenuje rocz-
niki 2008, 2009, 2010 i 2011. Co roku najstarszy rocznik automatycznie przechodzi do 
juniorskiego zespołu Gryfa Wejherowo. To właśnie w Błękitnych Wejherowo zaczynali 
treningi zawodnicy, którzy awansowali z Gryfem do Centralnej Ligi Juniorów.
- Chętnych nie brakuje, ale nikogo nie odrzucamy – mówi trener, Stefan Machaliński 
– Każde dziecko może u nas trenować i ciekawie spędzać czas.

Rumski 
zespół po 
pierwszych 
kilku sesjach 
treningo-

wych udał 
się na obóz do 

Kołobrzegu.

Siatkarski klub z Rumi wy-
stawi drużyny w tych samych 
rozgrywkach, co w zeszłym 
sezonie. Zawodniczki Aka-
demii Piłki Siatkowej Rumia 
zagrają w II lidze, a także 
zmaganiach młodzieżowych, 
które kończą się turniejami 
finałowymi. Jeden z nich od-
był się w tym roku w Rumi. 
Rozgrywki seniorskie zespół 
APS, mimo że grał młodym 
składem, zajął wysokie, 
6. miejsce w tabeli. Teraz 
nadchodzi czas na kolejne 
rozdanie. Drużyna APS 
wyjechała na obóz sportowy 
do Kołobrzegu, gdzie pilnie 
trenują pod okiem trenerów.

-Zaczynamy zupełnie nowy 
sezon. Mamy dużo nowych 
młodych zawodniczek, z czę-
ścią musieliśmy się pożegnać 
– mówi trener seniorskiej 
drużyny APS Rumia, Tomasz 
Kordowski – Ligę zaczynamy 
29 września. Teraz skupiamy 
się na jak najlepszych trenin-
gach i mam nadzieję, że na 
inaugurację sezonu zespół 
będzie gotowy.

Pierwszy mecz rumskie 
siatkarki rozegrają w hali 
MOSiR, rywalem będzie 
Truso Elbląg. Kolejny mecz 
APS czeka 3 października na 
wyjeździe z Gedanią Gdańsk.

Więcej informacji o zapisach u trenera 
Machalińskiego pod numerem 600 244 072

NABóR dO BłĘKiTNYch TRWA!

APS szlifuje 
formę 
na obozie
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Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na TvcOM.pL

MEczE 
GRYfA W ppv

Początek spotkania to szyb-
kie tempo gry w wykonaniu 
obu zespołów, które jednak nie 
potrafiły dojść do dogodnych 
sytuacji bramkowych. Pierwszą 
lepszą okazję miał Gryf w 20. 
minucie – Chwastek uderzył po 
ziemi, lecz bramkarz Błękitnych 
poradził sobie z tym strzałem. 
Później coraz częściej robiło się 
ciekawie pod bramką gości – naj-
pierw Gryf miał okazję po rzucie 
rożnym, a potem będącego w do-
brej pozycji do oddania strzału 
był Włodyka, jednak w ostatniej 
chwili powstrzymali go obrońcy 
gości.

W drugiej połowie dalej obie 
drużyny próbowały przedostać 

się pod bramkę rywali, ale głów-
ne zagrożenie stwarzały strzały 
z dystansu, które jednak okazy-
wały się niecelne. Swoje szanse 
mieli zarówno Gryf, jak i Błękit-
ni, a kiedy wydawało się, że tego 
dnia na Wzgórzu Wolności nie 
padną bramki, w końcu mieliśmy 
otwarcie wyniku. W 84. minucie 
dośrodkowanie z rzutu rożnego 
wykończył strzałem głową nieza-
wodny Krzysztof Wicki. To trzeci 
gol rosłego stopera. Gryf uderzył 
jeszcze raz, w samej końcówce 
meczu – gola strzałem z pola 
karnego zdobył Maciej Koziara, 
ustalając wynik spotkania.

Żółto-czarni po 6. kolejce zaj-
mują 5. miejsce w tabeli II ligi.

Dwa gole 
w końcówce
II LIGA | Zespół Gryfa w środowym spotkaniu powrócił na ścieżkę zwy-
cięstw. Pokonał Błękitnych Stargard.

GRYf WEJHEROWO 
- BŁĘKITNI STARGARD 2-0

Wicki 84’, Koziara 90’+4’

GRYf: Więckowicz - Brzuzy, 
Wicki, Gulczyński, Liberacki (85.
Koziara), Goerke - Włodyka, 
Kołc, Ryk (72.Sikorski), Chwastek 
(89.Ewertowski) - Rogalski (70.
Czychowski)

BŁĘKITNI: Rzepecki – Patrzy-
kąt, Ogrodowski, Baranowski, 
Rogala – Shimmura, Gawron (61.
Karmański) – Starzycki, Cywiński 
(61.Kurbiel), A. Kwiatkowski (89.
Orłowski) – Brzeziański (87.M. 
Kwiatkowski).

Od pierwszych minut więcej 
z gry mieli gospodarze, ale żół-
to-czarni pokazywali, że przyje-
chali do Łodzi walczyć o punkty. 
W 38. minucie padła pierwsze 
bramka. Szybka akcja Gryfa wy-
prowadziła Rogalskiego na wolne 
pole, napastnik miał przed sobą 
tylko bramkarza i nie dał mu 
szans, trafiając do siatki. Po chwi-
li wyrównał Widzew – dogranie 
ze skrzydła trafiło do Michalskie-
go, który pokonał Więckowicza. 
Chwilę później minimalnie nie-
celny strzał oddał Goerke. 

Po przerwie mocniej rywali 
przycisnął Widzew. I opłaciło 
się – w 52. minucie gospodarze 
dogrywali piłkę z rzutu rożnego, 
w tłumie zawodników najwyżej 
wyskoczył Sylwestrzak i wbił pił-
kę do siatki. Po ponad godzinie 
Gryf Mateusza Goerke zastąpił 
Paweł Czychowski, co oznacza-
ło, że Gryf chce zwiększyć siłę 
ognia. W 66. niecelny strzał od-
dał Wicki, a im bliżej było koń-
ca meczu, tym więcej było fauli 
i mniej płynnej gry. W ostatnim 

Żółto-czarnych czeka mecz z Pogonią. Czy 
wejherowscy piłkarze zdołają odnieść 
pierwsze zwycięstwo na wyjeździe?

Piłkarze Gryfa w dobrym stylu zaczęli nowy 
sezon – mają już na koncie trzy zwycięstwa, 
a niemal żelazny skład wejherowskiego 
zespołu wydaje się coraz lepiej funkcjonować 
na boisku. Jedynie gra, a właściwie wyniki 
zespołu na wyjazdach mogłyby ulec poprawie 
– Gryf w dwóch dotychczasowych meczach 
na obcych stadionach zdobyli 1 punkt. Tyle 
tylko, że remis z Resovią to wciąż niezły wynik, 
a przegrana z Widzewem nie przynosi wstydu. 

Dobrą okazją do poprawy wyjazdowego bilan-
su będzie mecz z Pogonią Siedlce. Spadkowicz 
z I ligi nie zaczął dobrze rozgrywek na niższym 

szczeblu – dopiero w poprzednią środę od-
niósł pierwsze zwycięstwo. Pogoń ma pewne 
problemy z atakiem – w tym sezonie strzeliła 
zaledwie 4 bramki. Ciekawie przedstawiają 
się statystyki siedlczan z gry u siebie – w tym 
sezonie na własnym stadionie Pogoń zdo-
była zaledwie jeden punkt, a w poprzednich 
rozgrywkach mieli zdecydowanie najgorszy 
bilans domowych meczów w całej I lidze. 
Własny obiekt nie przynosi więc siedlczanom 
szczęścia. Czy Gryf to wykorzysta?

dO SiEdLEc 
pO KOLEJNE puNKTY

pOGOń SiEdLcE – GRYf WEJhEROWO
niedziela, 26 sierpnia, 18:00

Przegrana po zaciętym meczu
II LIGA | Gryf Wejherowo podjął walkę z Widzewem, nawet pierwszy strzelił bramkę, jednak osta-
tecznie to łodzianie zdobyli komplet punktów.

kwadransie sporo było zwarć mię-
dzy zawodnikami obu drużyn, 
a sędzia dał aż cztery żółte kartki 
(w tym trzy dla gryfitów). W koń-
cówce meczu arbiter podyktował 
rzut karny dla Widzewa, który wy-
korzystał Świderski. Trzy punkty 
padły łupem Widzewa.

WIDzEW ŁóDź – GRYf 
WEJHEROWO 3-1

Michalski 39’, Sylwestrzak 52’, 
Świderski 90’+3’ – Rogalski 38’

WIDzEW: Wolański – Pigiel, 
Sylwestrzak, Zieleniecki, Ka-
miński, Michalski (85.Pięczek), 
Kazimierowicz, Paulius, Gutow-
ski, Miller (82.Miller), Demjan 
(46.Świderski)

GRYf: Więckowicz – Brzuzy, 
Gulczyński, Wicki, Liberacki, 
Goerke (63.Czychowski) – Wło-
dyka (67.Koziara), Kołc, Ryk (72.
Bury), Chwastek (85.Ewertow-
ski) – Rogalski
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Przebudowa bieżni, budowa od-
wodnienia oraz montaż urządzeń 
lekkoatletycznych – między in-
nymi te prace zostaną wykonane 
w ramach 5-milionowej inwestycji. 
Miasto pozyskało na ten cel dofi-
nansowanie w wysokości 900 ty-
sięcy złotych z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz blisko 400 tysięcy 
złotych z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Obecnie demontowana jest dawna 
trybuna, ogrodzenie sektora dla 
gości oraz niskie ogrodzenie (tzw. 
płotki). Na bieżąco usuwane są 
także zagrażające bezpieczeństwu 
drzewa. Najważniejszym etapem 
prac będzie wymiana nawierzch-
ni bieżni okólnej. Żwirowa trasa, 
która od dawna nie spełnia wy-
magań osób trenujących, zostanie 
zastąpiona sztucznym tworzywem, 
a dokładniej tartanem. W jej obrę-

bie wytyczone zostaną cztery tory, 
a docelowo ma być ich sześć. Dy-
stans nie ulegnie zmianie i wciąż 
będzie wynosił 400 metrów. Ponad-
to cały wewnętrzny obwód bieżni 
będzie okalać odwodnienie.
Przeprowadzenie remontu bieżni 
było niezbędne z wielu powodów, 
a jednym z nich był właśnie brak 
odwodnienia. Po opadach deszczu 
obiekt nie nadawał się do przepro-
wadzenia lokalnych zawodów czy 
nawet treningów.  
Wymiana nawierzchni bieżni to 
niejedyna zmiana, która czeka kom-
pleks Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. W miejscu 
starego asfaltu powstanie boisko 
lekkoatletyczne o tartanowej na-
wierzchni, mające służyć sportow-
com między innymi do rozgrzewki.
W planach jest też przebudowa roz-
biegu do skoku w dal i trójskoku, 
rzutni do rzutu kulą, a także bu-
dowa zakola lekkoatletycznego do 
skoku wzwyż. Przewidywana jest 
również wymiana bramek na bo-
isku trawiastym, nowe oświetlenie 
oraz ogrodzenie. 
Przypomnijmy, że stadion oddano 
do użytku w 1964 roku, a żwiro-
wa bieżnia ulokowana była w jego 
obrębie od początku istnienia. Na 
realizację obecnej inwestycji wła-
dze MOSiR-u czekały kilkadziesiąt 
lat. Dla jednostki jest to szansa na 
organizację ogólnopolskich imprez 
sportowych oraz goszczenie najlep-
szych zawodników z kraju. Skorzy-
stają także stali bywalcy, którzy do 
tej pory amatorsko i profesjonalnie 
trenowali na dotychczasowej bieżni. 

Trwa przebudowa bieżni
RUMIA | Przy stadionie MOSiR w Rumi trwają prace związane z przebudową bieżni. W przyszłości obiekt 
ma być nie tylko miejscem treningu lokalnych sportowców, ale i ogólnopolskich zawodów. 

”Obecnie demonto-
wana jest dawna 
trybuna, ogro-
dzenie sektora dla 
gości oraz niskie 
ogrodzenie (tzw. 
płotki). Na bieżąco 
usuwane są także 
zagrażające bezpie-
czeństwu drzewa.


