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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: 
Pogrom w meczu 
z Pogonią

”@Radosław Borowik:

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE
TVN kręci film 
w Wejherowie

Radość z zabawy 
w błocie
Polskie morze i góry, ale też m.in. 
Chorwacja - to miejsca, które były 
celem wakacyjnych wojaży naszych 
Czytelników. Radość sprawia-
ły Wam nie tylko wyjazdy, ale 
również różnego rodzaju zabawy. 
Zdjęcie z figli w błocie przesłała 
nam Katarzyna Piotrowska. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Śmieciowy 
problem

Wandale 
zatrzymani

Wrócił śmieciowy problem na 
ogródkach działkowych przy 
ulicy Sucharskiego w Wejhero-
wie. Śmieci, odpady roślinne i 
gałęzie działkowcy podrzucają 
na drogę zjazdową do trafosta-
cji, tuż za przystankiem MZK.

Zdewastowali ogrodzenie w 
wejherowskim parku miej-
skim. Dwaj 18-latkowie zostali 
zatrzymani przez policjantów 
i strażników miejskim. Sprawa 
ma znaleźć swój finał w Sądzie 
Rejonowym w Wejherowie. 

Mieszkańcy 
nagrodzeni
Właściciele najpiękniejszych 
ogrodów, ogródków dział-
kowych i balkonów spotkali 
się w magistracie. Prezydent 
Krzysztof Hildebrandt wrę-
czył im nagrody za najładniej 
ukwiecony balkon, ogród 
przydomowy oraz działkowy. 

Agresywny 
i niebezpieczny

W wejherowskim parku miej-
skim mogło dojść do tragedii. 
36-latek, który znajdował 
się pod wpływem środków 
psychoaktywnych, krzyczał, 
żeby go zabić, w przeciwnym 
razie on zabije. Mężczyznę 
obezwładnili strażnicy. 

Nauczycielki 
awansowały

W Miejskim Domu Kultury w 
Rumi zorganizowane zostało 
uroczyste przyznanie aktów 
nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego. W ten sposób 
w sumie awansowało dzie-
więć rumskich nauczycielek. 

Zatrzymany 
z narkotykami

Ponad 300 tabletek ekstazy i 
5,5 kg krajanki tytoniowej bez 
wymaganych znaków akcyzy w 
garażu 39-latka zabezpieczyli 
funkcjonariusze policji. Zatrzy-
manemu mężczyźnie grozi do 
10 lat pozbawienia wolności. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Przed nami ostatni 
weekend wakacji, 

a w poniedziałek 
uczniowie we wszystkich 

szkołach usłyszą pierwszy 
dzwonek. Kończą się też letnie imprezy, 
zaczęła natomiast kampania wyborcza. 
Można więc się spodziewać, że najbliższe nie-
spełna dwa miesiące będą zdominowane przez 
lokalna politykę. Ale z pewnością nie tylko – je-
sień to czas kończenia tegorocznych inwestycji 
i „domykania” budżetów powiatu i gmin. 
Na naszym portalu GWE24.pl na bieżąco 
będziemy relacjonować to, co dzieje się 
w polityce, miastach i wsiach. Warto więc 
codziennie do nas zaglądać, żeby wiedzieć, 
co dzieje się w najbliższej okolicy. 
A o czym pisaliśmy ostatnio? Informacją, 
która wzbudza największe emocje, są 
zdjęcia do filmu kręcone w Wejherowie. To 
właśnie to miasto i Filharmonia Kaszubska 

zamieniły się w plan filmowy – będzie tak 
jeszcze przez cały weekend. 
Kierowców z pewnością zainteresowało ocze-
kiwane od niemal 4 miesięcy otwarcie ważnego 
ronda, a mieszkańców Wejherowa oddanie do 
użytku kolejnego nowoczesnego autobusu 
komunikacji miejskiej. 
Nasi reporterzy zajrzeli też do Rumi, gdzie 
pośmiertnie uhonorowano Grzegorza 
Szalewskiego i do gminy Wejherowo, gdzie 
utwardzono kolejne odcinki dróg. 
Co ponadto? Chcesz wiedzieć więcej? 
Nic trudnego! Zachęcamy wszystkich do 
regularnego zaglądania na nasz portal oraz 
polubienia naszego profilu na facebooku. 
Codziennie najnowsze informacje z powiatu 
wejherowskiego, zapowiedzi najważniejszych 
wydarzeń, konkursy z atrakcyjnymi nagroda-
mi i wiele, wiele innych. 
A zATEM – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!

Kalendarium

www.gwe24.pl                           |                         redakcja@expressy.pl                         |                        www.expressy.pl

WYDARZENIA

WYDARZENIA

OPEn ARTs 
FesTiVAl 2018

WYDARZENIA

DożyNki 
GMiNy sZeMuD

Park Miejski w Wejherowie
1 września 2018 / 1700

Boisko sportowe w Szemudzie 
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Rodzinny Park Miejski
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WASZE ZDJĘCIA

Akcja najnowszej produkcji 
stacji TVN rozgrywać się będzie 
między innymi na terenie stolicy 
powiatu wejherowskiego. Zdjęcia 
do filmu wystartowały w czwartek 
i realizowane są w Filharmonii 
Kaszubskiej oraz jej bezpo-
średnim otoczeniu. Wejherowo 
jest jedną z trzech głównych 
lokalizacji, w której toczyć się 
będzie akcja obrazu. Komedia 
romantyczna „Całe szczęście” 
do kin trafi w pierwszej połowie 
przyszłego roku.

roDZiNNy 
PikNik 
iNTeGrAcyjNy

Panowie, nic się nie stało. 
Gramy dalej …. Wielki Gryfie.
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Sam kandydat na Prezydenta za-
prezentował się już niemal kwartał 
temu na konferencji prasowej zor-
ganizowanej przez środowisko Ko-
alicji Obywatelskiej. W obecnym 
wydaniu przybliżamy sylwetkę 
kandydata.

Rafał Szlas to przede wszystkim 
aktywny działacz społeczny, przed-
siębiorca z wieloletnim doświad-
czeniem, działacz sportowy, czło-
nek Zarządu Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej, radny miasta bieżącej 
kadencji, który z dużym poparciem 

wszedł do Rady Miasta, inicjator 
i współautor wielu projektów in-
westycyjnych, społecznych i spor-
towych w Wejherowie, aktywny 
i skuteczny samorządowiec, który 
zna potencjał a jednocześnie pro-
blemy i potrzeby Wejherowa, lau-
reat wielu nagród i wyróżnień za 
działalność społeczną, biznesową, 
sportową i charytatywną.

- Na Rafała zawsze mogłem liczyć, 
zarówno jeśli chodzi o wsparcie 
działań sportowych, jak i podczas 
realizacji wydarzeń społecznych 

i charytatywnych, które organizo-
wane są w naszym mieście. Rafał 
Szlas jako jeden z nielicznych uwie-
rzył kilka lat temu w moje możliwo-
ści, m.in. dlatego dzisiaj może liczyć 
na moje wsparcie. Jestem przekona-
ny, że to doskonała kandydatura na 
Prezydenta Wejherowa- podkreśla 
Mateusz Ostaszewski, najsilniejszy 
człowiek na Pomorzu i najsilniejszy 
mundurowy w Polsce.  

- Niezmiernie cieszę się, że Rafała 
Szlas kandyduje na urząd Prezy-
denta Miasta Wejherowa, to wielo-
letni przedsiębiorca, który dosko-
nale daje sobie radę i w zarządzaniu 
i w sprawach ekonomicznych. To 
działacz społeczny, wolontariusz, 
ale także i sponsor, który nie szczę-
dził swoich środków finansowych 
na pomoc i wsparcie dla wielu 
stowarzyszeń i organizacji spo-
łecznych. Sprawdził się także fan-
tastycznie jako radny, gdyż wiele 
inwestycji w Wejherowie wsparł 
razem z grupą radnych, dzięki cze-
mu możliwa była ich realizacja. To 
doskonały kandydat na Prezydenta 
Miasta Wejherowa- zaznacza Mi-
chał Pasieczny, Burmistrz Rumi. 

Jak podkreślił sam kandydat: - Nie 
chcemy rewolucji w mieście, chce-
my ewolucji i związanego z tym 
przyspieszenia. To właśnie odda-
je program i nasza wizja rozwoju 

miasta. Trzeba powalczyć o ry-
nek pracy w Wejherowie, o drogi, 
chodniki, mieszkania komunalne, 
programy zdrowotne, bezpieczeń-
stwo, wsparcie dla organizacji spo-
łecznych i wiele innych działań. Bę-
dziemy wspierać budowę węzłów 
drogowych, realizować budowę 
dróg w poszczególnych dzielnicach 
miasta, budować brakujące sale 
gimnastyczne przy szkołach pod-
stawowych. Przedstawiony przez 
nas Program rozwoju miasta Wej-
herowa na lata 2018-2023  zawiera 
te i wiele innych zadań ze wszyst-
kich dziedzin życia społecznego. 
Zapraszamy wszystkich chętnych 
do współpracy zarówno poprzez 
środki komunikacji internetowej, 
jak i na otwartych spotkaniach, 
które będziemy organizować. 
Chcemy słuchać mieszkańców, 
współpracować z nimi, oddać im 
możliwość wpływu na to co dzieje 
się w mieście. Nigdy nie traktowa-
liśmy samorządu jako miejsca ro-
bienia wielkiej polityki. Samorząd 
traktujemy zadaniowo- wspierając 
realizację bądź realizując zadania 
służące ludziom- naszym Miesz-
kańcom. I tak go zawsze będziemy 
traktować- podsumował na konfe-
rencji Rafał Szlas. 

Wybory samorządowe odbędą się 
w 21 października br.

Pracowity społecznik, 
mocny kandydat 
na prezydenta
WEJHEROWO | W bieżącym tygodniu na oficjalnym funpagu FB Rafała Szlasa, jako kandydata na urząd Prezyden-
ta Miasta Wejherowa, szczegółowo zaprezentowano Program Rozwoju Miasta Wejherowa na lata 2018 – 2023. 
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nowych miejsc 

przedszkol-

nych ma zo-

stać utworzonych w Redzie 

w ramach unijnego projektu. 

275

Wejherowską inwestycję doceniono za stworzenie unikalnej multime-
dialnej ekspozycji o historii miasta w ostatnich latach okresu międzywo-
jennego, w czym znaczny udział mieli mieszkańcy Wejherowa, którzy 
udostępnili eksponaty i elementy wyposażenia sali.
Nagrodę na Zamku Królewskim w Warszawie odebrali: Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, autorzy projektu - Bogusław Suwara, se-
kretarz Wejherowa i  Agnieszka Narewska z D.D. Studio oraz wykonawca 
Wojciech Nowicki z firmy Now-drew.
Do tej edycji konkursu zgłoszono ponad 500 projektów, a do finału 
zakwalifikowało się ponad 50. /raf/

Nagroda dla miasta
WEJHEROWO | Sala Historyczna w wejherowskim Ratuszu 
zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 
2017” w kategorii Wnętrza. 
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Awanse i wyróżnienia 
dla strażników miejskich
RUMIA | Dokładnie 21 lat temu uchwalono w Polsce ustawę określającą funkcjonowanie straży gminnej. 
29 sierpnia w wielu miastach świętowany jest Dzień Strażnika Miejskiego.

Uroczystości nie ominęły 
także Rumi, gdzie mundurowi 
mogą się pochwalić wieloma 
osiągnięciami. 

Podczas oficjalnej odprawy, 
która odbywała się w urzędzie 
miasta, komendant Roman 
Świrski złożył burmistrzowi Mi-
chałowi Pasiecznemu uroczysty 
meldunek i odczytał nazwiska 
strażników miejskich nomino-
wanych do awansów oraz wy-
różnień. Zasłużeni mundurowi 
otrzymali również nagrody oraz 
zestawy miejskich gadżetów.

– W lipcu i sierpniu czterej 
strażnicy uratowali dwa życia 
ludzkie: przy pomocy defibryla-
tora oraz wyławiając człowieka 
z rzeki – podkreślił komendant 
Roman świrski. – Nikt nie jest 
dobry przez przypadek, tak po-
wiedział Seneka. Podpisuję się 
pod tym i dlatego przyznałem te 
awanse, wyróżnienia i nagrody. 
W uznaniu rzetelnej i pełnej po-
święcenia służby na rzecz lokal-
nej społeczności – wyjaśnił.

INfORMACJE O JEdNOSTCE

Straż Miejska w Rumi powstała 1 
listopada 1990 roku i od tego dnia 
czuwa nad bezpieczeństwem miesz-
kańców. Obecnie jednostka liczy 22 
strażników, wśród nich jest 9 ratow-
ników kwalifikowanej pomocy me-
dycznej i 1 ratownik medyczny, 4 rze-
czoznawców do pobierania próbek 
popiołu, 2 przewodników psów służ-
bowych, 1 strażak oraz 1 specjalista 
z uprawnieniami do rozpoznawania 
broni, niewypałów i niewybuchów.

RATUJĄ zdROWIE I żYCIE

Strażnicy mają do dyspozycji 
5 rowerów, 3 pojazdy służbowe 
oraz 2 psy. Radiowozy posiadają 
pełne wyposażenie ratownictwa 
medycznego, w tym 3 defibrylato-
ry AED, które pozyskano ramach 
w Budżetu Obywatelskiego z 2016 
roku. Wszyscy strażnicy posiadają 
uprawnienia do kierowania pojaz-
dami uprzywilejowanymi.

Tylko w tym roku strażnicy zreali-
zowali 1400 patroli, ujawniając ponad 
4000 wykroczeń. Ponadto od począt-
ku roku strażnicy 23 razy udzielili 
pomocy przedmedycznej, natomiast 
defibrylator był używany trzykrotnie. 

Do ostatniego użycia AED doszło 
w lipcu tego roku, na ulicy, dzięki 
czemu uratowano życie kobiety. Po-
szkodowana miała zawał serca, nie 
oddychała i nie miała wyczuwalnego 
tętna. Mimo to, dzięki sprawnej akcji 
strażników i użyciu AED, przywró-
cono jej czynności życiowe, a także 

zabrano do szpitala, gdzie lekarze 
z sukcesem przeprowadzili operację. 

Mundurowi walczą także ze smo-
giem. Od 2018 roku uprawnieni 
strażnicy pobierają próbki popio-
łów do badań z pieców domowych. 
Działania te podejmowane są m.in. 
na wniosek mieszkańców, którzy 
podejrzewają, że w ich sąsiedztwie 
spalane są śmieci, szkodliwe sub-
stancje bądź tworzywa.   

W SzKOłACh I NA ULICY

Na pomoc strażników mogą też 
liczyć szkoły i przedszkola. W czę-
ści placówek oświatowych mundu-
rowi prowadzą prelekcje z dziećmi, 
organizują i przeprowadzają kon-
kursy oraz olimpiady, a komendant, 
na zebraniach i wywiadówkach, 
omawia działania profilaktyczne 
z rodzicami uczniów.

Do zadań strażników należy też 
nadzór nad usuwaniem z miejskich 
ulic wraków pojazdów. Mundurowi 
kontrolują również prywatne posesje 
pod względem przestrzegania usta-
wy o ochronie środowiska. Dbają 
także o odławianie i ratowanie zwie-
rząt. Weryfikacja stanu oświetlenia 
i oznakowania ulic oraz kontrola 
miejsc, które z różnych względów 
uznano za niebezpieczne – to także 
obowiązki rumskich strażników. 

Jednostka może się również po-
chwalić Certyfikatem Standaryzacji 
i Certyfikacji Straży Gminnych i Miej-
skich Województwa Pomorskiego 
„Z mieszkańcami i dla mieszkańców”, 
przyznawanym przez wojewodę. 
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rondo 11 Pułku 
Łączności MW
WEJHEROWO | Nowy punkt na mapie miasta. Rondo u zbiegu ulic Batalionu 
Morskiego oraz łącznika z ul. Zachodnią od poniedziałku oficjalnie nosi nazwę 
11 Pułku Łączności Marynarki Wojennej.

W uroczystości odsłonięcia pa-
miątkowej tabliczki z nazwą ronda 
uczestniczyło kilkadziesiąt osób. 
Na zaproszenie Stowarzyszenia 
Sympatyków i Byłych Żołnierzy 
Jednostki Wojskowej w Wejhero-
wie odpowiedzieli między innymi 
miejscowi samorządowcy. 

- Chciałabym serdecznie podzię-
kować Radzie Miasta Wejherowo 
za przychylne ustosunkowanie się 
do naszej prośby o upamiętnie-
nie istnienia 11 Pułku Łączności, 
który przez 37 lat był związany 
z Ziemią Wejherowską – mówił 
podczas uroczystości kmdr w st. 
spocz. Marian Wilk, prezes Sto-
warzyszenia Sympatyków i Byłych 
Żołnierzy Jednostki Wojskowej 
w Wejherowie. - Dziękuję ser-
decznie organom samorządowym 
za zrozumienie, wspieranie dzia-
łalności Stowarzyszenia, mającego 
na celu kształtowanie postaw pa-
triotycznych, dbanie o miejsca pa-
mięci narodowej, a nade wszystko 
bronienie od zapomnienia tych, 
którzy dla Ziemi Wejherowskiej 
i Pomorza żyli, pracowali, a nawet 
ginęli.

Uroczystego odsłonięcia ta-
bliczki z nazwą ronda dokonali 
wspólnie: starosta Gabriela Lisius, 
prezydent Krzysztof Hildebrandt, 
kmdr por. Artur Gajdemski oraz 
przewodniczący Bogdan Tokło-
wicz. Rondo poświęcił ks. prałat 
Tadeusz Reszka. 

wa

– Bardzo dziękuję Państwu za 
wspaniałą służbę i cieszę się, że Straż 
Miejska w Rumi ma tak dobrą opi-

nię wśród mieszkańców – powie-
dział burmistrz Michał Pasieczny. 
– Staramy się wspierać strażników, 

kiedy tylko możemy, ponieważ jeste-
śmy z was bardzo dumni. Życzymy 
wszystkiego najlepszego – dodał. 

Reda | Choć w Przedszkolu „Przy Parku” nadal trwają pra-
ce remontowe, to obiekt jest gotowy na przyjęcie dzieci. 

Wykonawcy 
całkowicie 
zakończyli już 
prace wewnątrz 
budynku, gdzie 
wymieniono 
stolarkę okienną 
i drzwiową, 
a także parapety 
wewnętrzne. 
Dodatkowo 
wykonano 
modernizację 
instalacji c.o. 
wraz z wymianą 
grzejników oraz 
wymalowano 
i odnowiono 
ściany. 
Obecnie roboty 
przeniosły się 
na zewnątrz 
obiektu, gdzie 
trwa izolacja 

fundamentów 
i ścian zewnętrznych. Do wykonania pozostało docieplenie 
stropodachu wraz z obróbkami blacharskimi, montaż insta-
lacji fotowoltaicznych, odnowienie schodów zewnętrznych 
oraz wykończenie elewacji.
 - Do końca października wszystko powinno być gotowe 
– mówi Teresa Kania, zastępca burmistrza Redy. - Nauka 
przedszkolna rozpoczyna się zgodnie z planem, w przyszłym 
tygodniu. Rodziców zapewniamy, że nie mają powodów do 
obaw, gdyż teren trwających jeszcze prac zostanie bardzo 
starannie zabezpieczony.
Przypominamy, że Przedszkole „Przy Parku” od 1 września 
staje się publicznym Przedszkolem Nr 2 w Redzie. Sprawdź inne nasze tytuły na:

OdNOWIONE pRzEdSzKOLE

Fot. UM Reda
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Masz CIeKaWY 
TeMaT/ zdJĘCIe?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Na zakończenie tej inwestycji 
z niecierpliwością czekało wielu 
kierowców i mieszkańców Wej-
herowa. Skrzyżowanie, które było 
zamknięte prawie cztery miesiące, 
zostało całkowicie przebudowane 
i oficjalnie oddane do użytku. 

Jak przekonują samorządowcy, bu-
dowa ronda u zbiegu ulic 12 Marca, 
Judyckiego i Wniebowstąpienia było 
koniecznością. Wcześniej to skrzy-
żowanie było bardzo niebezpieczne, 
przede wszystkim ze względu na 
ograniczoną widoczność podczas 
włączania się do ruchu. 

Prace budowlane rozpoczęto na 
początku maja. Początkowo miały za-
kończyć się w ostatnich dniach lipca, 
ale pojawiły się problemy (związane 
przede wszystkim z napotkanymi 
podczas prowadzonych prac „nie-
przewidzianymi kolizjami z infra-
strukturą podziemną”). Termin od-
dania inwestycji przesunięto więc 
o miesiąc, na koniec sierpnia. Wy-
konawcy udało się dotrzymać tego 
terminu i w czwartek rano, 30 sierp-
nia, przedstawiciele władz samorzą-
dowych powiatu wejherowskiego 
oraz Wejherowa oficjalnie oddali do 
użytku nowe rondo. 

W uroczystości wzięli udział m.in. 
Gabriela Lisius, starosta wejherowski, 
wicestarosta Witold Reclaf, człon-
kowie zarządu powiatu Jacek Thiel 
i Wojciech Rybakowski, Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa, 
zastępcy prezydenta Beata Rutkiewicz 
i Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz 
miasta Bogusław Suwara, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Wejherowa 
Marcin Drewa, przedstawiciele wy-
konawcy i inni zaproszeni goście. 

Inwestycja kosztowała niemal 
2,7 mln zł, z czego ponad 600 tys. 
zł pochodziło z dotacji rządowej, 1 
mln zł z budżetu miasta i ponad 1 
mln zł z budżetu powiatu. 

Nowowybudowane rondo praw-
dopodobnie w najbliższym czasie 
zyska patrona – będzie nosić imię 
ks. Mateusza Jana Judyckiego. 
Wniosek w sprawie nadania imie-
nia został już złożony do RM. 

Nie jest to ostatnia inwestycja dro-
gowa w tej części miasta. W przy-
szłym roku ma się rozpocząć budowa 
kolejnego ronda na ul. 12 Marca, które 
połączy tę ulicę z ul. Sikorskiego. Jest 
już gotowy projekt, na ten cel powiat 
wejherowski chce pozyskać dotację 
z budżetu państwa.  Rafał Korbut

Ważne rondo otwarte
WEJHEROWO | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 12 Marca, Judyckiego i Wniebowstąpienia w Wej-
herowie zakończyła się. Wczoraj skrzyżowanie oficjalnie otwarto. 

GAbRIELA LISIUS, 
starosta wejherowski:

- Cieszę się, że udało się zrealizować tę inwestycję. 
Nie ukrywam, że podczas realizacji napotkaliśmy 
na problemy, ale ostatecznie długo wyczekiwana 
inwestycja, znacznie poprawiająca bezpieczeń-
stwo na tym skrzyżowaniu, została ukończona. 
Ruch został upłynniony, bezpiecznie mogą się 
tu poruszać zarówno kierowcy, jak i piesi oraz 

rowerzyści. Bo to nie tylko budowa ronda, czyli drogi, ale także ścieżki 
rowerowej i chodników. 

KRzYSzTOf hILdEbRANdT, 
prezydent Wejherowa:

- Na planach miasta oznakowaliśmy te miejsca, 
które są niebezpieczne, i te miejsca sukcesyw-
nie przebudowujemy. Tu, gdzie dziś jesteśmy 
– na skrzyżowaniu ulic 12 Marca, Judyckiego 
i Wniebowstąpienia – dochodziło do wielu 
stłuczek. Włączenie się do ruchu (szczególnie 
z ul. 12 Marca w ul. Judyckiego) był utrudniony ze 

względu na brak widoczności. To rondo rozwiązało 
wszystkie problemy. Dodam, że współpraca z powiatem układa się 
w tej kadencji znakomicie.

JACEK ThIEL, 
członek zarządu powiatu:

- Złożyłem wniosek do prezydenta Wejherowa o nada-
nie temu rondu im. ks. Mateusza Jana Judyc-
kiego. Uważam, że to doskonały patron z dwóch 
powodów. Po pierwsze to osoba wielce zasłużona 
dla miasta, szczególnie dla początków Wejherowa. 
Był przyjacielem Jakuba Wejhera, jego architektem 
miejskim, nadawał kształt naszemu miastu. Był tez 

inicjatorem założenia fundacji Kalwarii Wejherowskiej, 
zafundował jedną z kapliczek. Po drugie ze względów topograficznych – 
każdy kojarzy, że tu znajduje się ul. Judyckiego.

Reda | Byłeś uczniem lub pracownikiem Gimnazjum nr 1 
im. Lecha Wałęsy w Redzie? Przyjdź na spotkanie inaugu-
rujące działalność nowo powstałego stowarzyszenia. 
W piątek 7 września o godz. 13 na placu przed Szkołą Pod-
stawową nr 4, a w razie niepogody w auli placówki, spotkają 
się absolwenci i byli pracownicy Gimnazjum nr 1 im. Lecha 
Wałęsy w Redzie. 
- Spotkaj się z koleżankami, kolegami i pracownikami Twojej 
szkoły – zachęcają organizatorzy spotkania. - W tym roku 
szkolnym przypada trzydziesta rocznica założenia Szkoły 
Podstawowej nr 4, która przez wiele lat pełniła też rolę szkoły 
gimnazjalnej. Chcemy zaangażować się w przygotowanie 
i przeprowadzenie tych obchodów – zapewniają. 
Stowarzyszenie absolwentów i byłych pracowników Gimna-
zjum nr 1 im. Lecha Wałęsy w Redzie zarejestrowane zostało 
w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

AbSOLWENCI SIĘ zRzESzYLI

- Celem projektu jest utworze-
nie blisko trzystu nowych miejsc 
w redzkich przedszkolach publicz-
nych oraz poprawa jakości usług 
edukacji przedszkolnej – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. – Z tych środków zakupimy 
między innymi nowe wyposażenie 
placówek, utworzymy place zabaw 
oraz zaadaptujemy pomieszczenia 
na potrzeby tworzonych nowych 
miejsc przedszkolnych.

Warto wiedzieć, że unijny pro-
jekt to nie tylko zakupy i prace 
budowlane. Jego ważnym ele-
mentem jest organizacja zajęć 
dodatkowych wyrównujących 
szanse dzieci z deficytami, do-
skonalenie zawodowe nauczycieli 
przedszkolnych oraz zapewnienie 
specjalistycznej opieki dzieciom 
z niepełnosprawnościami wraz 
ze wsparciem szkoleniowym ich 
rodziców.

4 mln na nowe miejsca 
w przedszkolach
REDA | Ponad 4 mln zł miasto otrzymało z Unii Europejskiej. Unij-
ne dofinansowanie ma zostać przeznaczone na realizację projektu 
pn. „Przedszkolaki z perspektywą - utworzenie 275 nowych miejsc 
przedszkolnych w Redzie”.

KRzYSzTOf KRzEMIńSKI,
burmistrz Redy

W ramach projektu pn. „Przedszkolaki z perspektywą 
- utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w 
Redzie” przez rok finansowane będzie bieżące funk-
cjonowanie publicznych przedszkoli, wliczając w to 
ofertę zajęć dodatkowych. Rodzice będą w tym czasie 
ponosili jedynie koszty wyżywienia dzieci.

REKLAMA                                       162/2018/RL
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Zapewnienie odpowiedniej opieki 
medycznej nie byłoby możliwe bez 
wsparcia lokalnych samorządów. 
Kolejne środki na rzecz wejherow-
skiej placówki przekaże Rumia. 

Los wejherowskiego szpitala 
nie jest obojętny tutejszym wło-
darzom, na co przykładem może 
być sytuacja z maja 2017 roku. 
Wtedy, z inicjatywy burmistrza 
Michała Pasiecznego, Rumia 
dołożyła 10 tys. zł do kwoty, 
którą placówka zebrała na nowe 
kardiomonitory, a wzorem tego 
miasta pomocną dłoń wyciągnę-
ły również inne samorządy.

– W latach 2016-2017 zmoderni-
zowano odcinek pooperacyjny Od-
działu Chirurgii Ogólnej i Onkolo-
gicznej. Wiedzieliśmy, że niezbędne 
będzie jego wyposażenie w system 
kardiomonitoringu – wyjaśnia an-
drzej zieleniewski, wiceprezes 
spółki Szpitale Pomorskie. – Dzięki 
inicjatywie ordynatora oddziału dr 
Mieczysława Witzlinga i dr Roma-
na Budzińskiego, a także zaanga-
żowaniu burmistrza Rumi Michała 
Pasiecznego w mobilizację niemal 
wszystkich lokalnych samorządów 
(wejherowskiego starostwa, Redy, 
Szemudu, Lini, Luzina i gminy 
Wejherowo) udało się połączyć siły 
i wesprzeć finansowo zakup sprzętu 
o łącznej wartości 70 tys. zł.

Dzięki temu przedsięwzięciu 
placówka nabyła sprzęt służący do 
monitorowania najistotniejszych 
parametrów życiowych najciężej 
chorujących pacjentów, będących 
po zabiegach operacyjnych. Jak 
podkreśla personel wejherow-
skiego szpitala, kardiomonitory 
zdecydowanie podniosły jakość 

Wejherowski szpital 
ma wsparcie Rumi
RUMIA | Miasta i gminy powiatu wejherowskiego łączy nie tylko kultura i partnerskie działania, ale rów-
nież szpital specjalistyczny, którego pracownicy dbają o zdrowie i życie wszystkich mieszkańców. 

i bezpieczeństwo procedur leczni-
czo-diagnostycznych.

– Zakup sześciu kardiomonitorów, 
połączonych z centralą znajdującą 
się w dyżurce pielęgniarskiej odcin-
ka pooperacyjnego, był konieczny 
i znacznie podniósł bezpieczeństwo 
chorych – podkreśla dr n. med. 
Mieczysław witzling, ordynator 
Oddziału Chirurgii Ogólnej i On-
kologicznej Szpitala Specjalistycz-
nego w Wejherowie. – Na bieżąco 
mierzone są podstawowe parametry 
życiowe, a w przypadku zaistnia-
łych odchyleń od normy, natych-
miast jest to sygnalizowane.

– Kardiomonitory pozwalają rów-
nież częściowo ograniczyć liczbę per-
sonelu zaangażowanego do oceny 
i powtarzanego badania stanu cho-
rych, bezpośrednio przy łóżku. Po-
nadto  od momentu zainstalowania 
tych urządzeń byliśmy w stanie wy-
chwycić i odpowiednio szybko zare-
agować w bardzo wielu przypadkach 
pogarszania się stanu ciężko chorych 

– uzupełnia dr n. med. Roman bu-
dziński, Oddział Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie.

Dostrzegając rolę wejherowskiego 
szpitala oraz potrzeby placówki, sa-
morządy nie poprzestają na doraź-
nych działaniach, ale starają się re-
gularnie przekazywać odpowiednie 
wsparcie finansowe.

Podczas ostatnich miesięcy szpital 
specjalistyczny w Wejherowie pod-
pisał dwie ważne umowy – ze sta-
rostwem powiatowym oraz tamtej-
szym urzędem miasta. Natomiast, 
dzięki zaangażowaniu miejskiej 
rady i burmistrza Michała Pasiecz-
nego, gmina Rumia wesprze wejhe-
rowski szpital kwotą 20 tys. zł. De-
cyzja w tej sprawie zapadła podczas 
poniedziałkowej sesji (27 sierpnia). 
Pieniądze te mają umożliwić zakup 
sprzętu diagnostycznego, a dokład-
niej aparatu USG, który posłuży pa-
cjentom Oddziału Chirurgii Ogól-
nej i Onkologicznej.

– Każda, nawet najmniejsza 
kwota, nas cieszy, bowiem lista 
potrzebnego sprzętu i zadań in-
westycyjnych jest długa. Tym bar-
dziej, że przed nami realizacja 
najważniejszego w ciągu ostatnich 
lat projektu, czyli budowa nowego, 
czterokondygnacyjnego obiektu, 
w którym znajdzie się m.in. blok 
operacyjny z siedmioma salami 
operacyjnymi oraz centralna ste-
rylizatornia, a także nowa lokali-
zacja dla oddziałów: rehabilitacji 
kardiologicznej i rehabilitacji neu-
rologicznej – wymienia Andrzej 
Zieleniewski. 

Projekt obejmie także rozbudowę 
Centrum Endoskopii, moderniza-
cję Zakładu Patomorfologii, zakup 
sprzętu medycznego oraz prowa-
dzenie działań propagujących idee 
wolontariatu. Koszt inwestycji to 
blisko 105 mln zł. Samorząd woje-
wództwa pomorskiego obiecał na 
ten cel wsparcie finansowe w wyso-
kości przeszło 34,4 mln zł. /ar/

Trwają prace termomoderniza-
cyjne przy ostatnich budynkach 
biorących udział w projekcie 
KAWKA. Jednocześnie spółka 
OPEC, na potrzeby projektu, roz-
poczęła szeroko zakrojone pra-
ce związane z wybudowaniem 
sieci ciepłowniczej na Zagórzu. 
Montowane są także instalacje 
centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej w poszczegól-
nych lokalach. 

Intensywne działania, prowa-
dzone przy budynkach zlokali-
zowanych w tej dzielnicy miasta, 
postępują dynamicznie od 2017 
roku, a obecnie wchodzą w kolej-
ny etap. Polega on między innymi 
na instalacji rur ciepłowniczych, 
pracach ziemnych oraz montażu 

węzłów ciepłowniczych. Dzia-
łania te stały się możliwe dzięki 
środkom zewnętrznym.

Gmina Miejska Rumia oraz 
tutejsze wspólnoty mieszkanio-
we uzyskały dofinansowanie 
w dwóch edycjach konkursu – 
w roku 2014 oraz 2015. Przed-
sięwzięcie jest więc częścią ogól-
nopolskiego programu KAWKA, 
w ramach którego z narodowych 
i wojewódzkich funduszy można 
pozyskać środki na likwidację 
uciążliwych pieców i kotłowni. 
W efekcie węgiel można zastąpić 
ciepłem systemowym, co jest bar-
dziej ekologiczne i ekonomiczne. 
Takie zmiany mają nastąpić łącz-
nie w 200 mieszkaniach na tere-
nie Rumi. /ar/

Znikają piece, będzie 
centralne ogrzewanie
RUMIA | To kolejny etap walki ze smogiem w Rumi. Dzięki pozyska-
nym środkom zewnętrznym, z mieszkań zlokalizowanych na Zagórzu 
wkrótce zniknie około 200 pieców węglowych. Zostaną one zastąpio-
ne centralnym ogrzewaniem.
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Data nie jest przypadkowa, po-
nieważ dokładnie tego dnia mija 
pierwsza rocznica śmierci dok-
tora Grzegorza Szalewskiego. W 
uroczystości uczestniczyli bliscy 
oraz przyjaciele zmarłego, posło-
wie na sejm, reprezentanci władz 
powiatowych, a także przedstawi-
ciele Redy oraz Rumi.

– Fiodor Dostojewski mawiał, 
że życie ludzkie jest jedno i trzeba 
je przeżyć tak, żeby nie płynąć ze 
wstydu za lata przeżyte bez celu. 
Takim człowiekiem był właśnie 
Grzegorz. Stawiał sobie bardzo 
wysokie cele i je realizował. Z 
pewnością jego życie i działalność 

zasługuje na to, by zostać uhono-
rowanym w ten sposób – uzupełnił 
poseł Kazimierz Plocke.

Tego samego dnia, w ramach 
kontynuacji uroczystości, została 
otwarta Klinika Wysokospecja-
listyczna z Oddziałem Leczenia 
Jednego Dnia im. Grzegorza Sza-
lewskiego w Rumi. Uroczyście 
odsłonięto także tablicę upamięt-
niającą zmarłego doktora.

Do tej pory gmina wręczyła 
19 medali „Za zasługi dla mia-
sta Rumi”. Otrzymali je między 
innymi: Zgromadzenie Salezjań-
skie, Ludwik Bach, ksiądz Ste-
fan Makuracki, prof. Jan Drwal 

(pośmiertnie), Tadeusz Zleśny. 
Drugim miejskim wyróżnieniem 
jest nadanie tytułu „Honorowe-
go obywatela miasta Rumi”, które 
do tej pory otrzymało 9 osób, w 
tym: Gunnar Legnegard, Robert 
Korzeniowski, ks. prof. dr hab. 
Henryk Skorowski oraz Anna 
Tarczyńska.

KRóTKI RYS bIOGRAfICzNY 
OdzNACzONEGO: 

Grzegorz Szalewski urodził się w 
1956 roku w Kościerzynie, a jako 
nastolatek wraz z rodziną przepro-
wadził się do Rumi. W 1981 roku 

ukończył Akademię Medyczną w 
Gdańsku, uzyskując dyplom leka-
rza. Przez lata związany był z wej-
herowskim szpitalem i miejską 
przychodnią w Rumi. Był pierw-
szym starostą powiatu wejherow-
skiego, wieloletnim radnym oraz 
działaczem społecznym. Przyczy-
nił się do restrukturyzacji służby 
zdrowia w Polsce. Jako wieloletni 
członek Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego był pomysłodawcą 
i inicjatorem Światowego Zjazdu 
Kaszubów. Zasłynął również jako 
promotor i mecenas kultury ka-
szubskiej. Zmarł w wieku 61 lat. 

/ar/

RUMIA | Najważniejsze miejskie odznaczenie, na wniosek burmistrza Michała Pasiecznego, otrzymał świętej pa-
mięci Grzegorz Szalewski. Medal „Za zasługi dla miasta Rumi” został wręczony rodzinie zmarłego podczas nadzwy-
czajnej sesji rady miejskiej, która odbyła się 28 sierpnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. 

Grzegorz Szalewski został 
pośmiertnie uhonorowany

Po trwającym niemal trzy lata 
stażu egzamin na stopień na-
uczyciela mianowanego w lip-
cu zdały  Marcela Lenartowicz 
ze Szkoły Podstawowej nr 6 
w Redzie i Barbara Przybylska ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Re-
dzie. W poniedziałek nauczy-
cielki odebrały z rąk burmistrza 

miasta akty mianowania. Wło-
darz dziękował im za ciągłe pod-
noszenie kwalifikacji.

- Serdecznie gratulujemy uzy-
skania kolejnego stopnia awansu 
zawodowego i życzymy dalszych 
sukcesów w pracy z młodzieżą 
– mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. – Kadra peda-

gogiczna naszych szkół jest na 
coraz wyższym poziomie, czego 
dowodzą otrzymywane co roku 
nagrody i wyróżnienia.

Przypominamy, że pierwszy 
dzwonek zabrzmi już w po-
niedziałek. W trakcie wakacji 
w każdej z redzkich szkół trwały 
prace przygotowujące do nowe-

go roku szkolnego, począwszy 
od drobnych prac konserwa-
cyjnych, kończąc na poważnej 
przebudowie obiektu, jak to ma 
miejsce w Szkole Podstawowej 
nr 2. Dyrektorzy szkół i władze 
miasta zapewniają, że prowadzo-
ne roboty w niczym nie zakłócą 
przebiegu nauki. wa

Odebrały akty mianowania
REDA | Powiększyło się grono nauczycieli mianowanych.
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budynku. Obecnie trwają prace wykończeniowe i procedury 
odbiorowe. Przypomnijmy, że prace budowlane rozpoczęły 
się w sierpniu ubiegłego roku.
Wraz z nowym rokiem szkolnym podstawówka w Gowinie 
powiększy się o nowe sale lekcyjne, świetlicę, stołówkę z za-
pleczem, nowe sanitariaty, pomieszczenia do zajęć logope-
dycznych i integracyjnych. Potrzeby powiększenia budynku 
wynikały głównie ze zwiększającej się, z roku na rok, liczby 
uczniów i z powrotem klas ósmych. Łączna wartość inwestycji 
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzy-
szącą wyniosła około 5,5 mln zł. /UGW/

ROzbUdOWANA SzKOłA 
W GOWINIE CzEKA NA UCzNIóW
GM. WeJHeROWO | dobiega końca budowa szkoły Podsta-
wowej w Gowinie. Oficjalne otwarcie nowo wybudowanej 
części szkoły nastąpi podczas gminnej inauguracji roku 
szkolnego 2018/2019, czyli już 3 września.
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Przez dwie dekady w Rumi nie 
było spokoju w Radzie Miej-
skiej, dopiero ostatnie 3 lata 
pokazują, że i w Rumi może być 
kulturalnie, bez personalnych 
niepotrzebnych przepychanek, 
epitetów, złośliwości, i że radni 
z burmistrzem zajmują się tyl-
ko i wyłącznie pracą, czyli tym 
czym powinni.

- To efekt podejścia osoby, 
która ma największy wpływ, 
czyli burmistrza. Michałowi 
Pasiecznemu bardzo zale-
żało na tym, aby zażegnać 
wszystkie konflikty, i zająć 
się tylko i wyłącznie pracą. 
Ostatnie duże rozdanie środ-
ków unijnych, które teraz 
się odbywa może spowo-
dować dynamiczny rozwój 
Rumi, albo utratę tej szansy. 
Za rozwojem kryją się duże 
inwestycje, które powodują 
znaczne podniesienie atrak-
cyjności miasta, przyciąganie 
inwestorów i nowych miesz-
kańców. Za tym wszystkim 
idą wpływy z nowych pod-
miotów, które płacą podatki, 
czyli w kasie miasta bez pod-
noszenia podatków będzie 
więcej środków finansowych, 
aby realizować więcej celów 
społecznych dla naszych 
mieszkańców. Ta taktyka 
burmistrza, aby wszystko 
konsultować z radnymi na 
bardzo wczesnym etapie da-
nych projektów, szczegółowe 
analizy, poświęcanie wielu 
godzin czasu na dodatkowe 
spotkania dają bardzo dobre 
rezultaty

ale w ostatnim czasie jednak po-
jawia się również i „czarny PR”.

- To efekt zbliżających się wy-

Czarna czy kulturalna 
kampania wyborcza?
RUMIA | Czy w Rumi pomimo nadchodzącej kampanii wyborczej uda się utrzymać w dalszym ciągu dialog na wysokim poziomie, czy też znowu powrócą pomó-
wienia, manipulacje i kłótnie? Rozmowa z radnym Piotrem Bartelke, przewodniczącym komisji samorządowej.

borów, natomiast możemy się 
cieszyć, że opozycyjne opcje 
polityczne nie przedstawia-
ją żadnych istotnych zarzu-
tów, tylko próbują oczernić 
w szczególności burmistrza 
w oczach mieszkańców ma-
nipulacjami typu „burmistrz 
zatrudnia znajomych lub ro-
dzinę”. Oczywistym jest, że 
musiał wybrać na najbliższych 
współpracowników (wice-

burmistrzów) osoby, które 
zna – zresztą to jego prawo, 
natomiast nikt z rodziny nie 
został zatrudniony – jest to ty-
powa manipulacja, aby ludzie 
myśleli, że zatrudnia rodzinę 
– a to jest nieprawdą. Wiele 
nieprawdziwych informacji 
się pojawia, które krzywdzą 
jego rodzinę, np. iż ma nie-
ślubne dzieci – co również jest 
nieprawdą.

a czy można powiedzieć, że zbyt 
dużo się wydaje na promocję 
miasta?

- Pod wodzą Michała Pasiecz-
nego zadłużenie miasta spadło 
z 51 do 34 milionów złotych 
przy większych nakładach na 
inwestycje i znacznie więk-
szych środkach przeznaczo-
nych na działania społeczne 
dla mieszkańców. Większość 
środków promocyjnych idzie 
właśnie z przeznaczeniem na 
organizacje pozarządowe, któ-
re działają na rzecz naszych 
mieszkańców, i to się opłaca. 
Dzięki właśnie atrakcyjnej 
ofercie dla mieszkańców, pla-
nowanym inwestycjom typu 
Węzeł Janowo z tunelem, 
Droga Trzech Powiatów, czyli 
trzecia „nitka” do Gdyni oraz 
uruchomienie terenów in-
westycyjnych (będzie więcej 
miejsc pracy) spowodowało 
zainteresowanie potężnych 
deweloperów Eurostyl czy In-
pro. Dzięki temu m.in. miasto 
sprzedało działkę, która była 
wyceniona na ok. 1,5 mln za 
cenę 4,3 mln! Ta kwota zaszo-
kowała wszystkich, natomiast 
burmistrz przed przetargiem 
twierdził, że tak właśnie się 
stanie. Te 2,8 mln zł to kwota 
znacznie większa niż kilkulet-
nie wydatki na promocję.
Przypomnijmy, że wydatki 
na promocję to imprezy dla 
mieszkańców, wspieranie 
działań organizacji pozarzą-
dowych (klubów sportowych, 
stowarzyszeń kulturalnych), 
czyli są to bezpośrednie dzia-
łania, z których korzystają 
nasi mieszkańcy.
Dodajmy, że burmistrz pro-
ponuje budżet, czyli wszystkie 

wydatki w mieście, a to Rada 
Miejska uchwala do realizacji. 
Budżet został przegłosowany 
jednogłośnie przez radnych 
wszystkich opcji, czyli został 
zaakceptowany i przekazany 
do realizacji burmistrzowi 
przez wszystkie opcje poli-
tyczne w naszym mieście.

dużo mówi się, że klub rugby, z 
którego wywodzi się burmistrz 
ma ogromne dotacje w porów-
naniu z innymi stowarzyszenia-
mi, czy to prawda?

- To również nie prawda. Po 
pierwsze dotacje przydziela 
komisja konkursowa w ra-
mach grantów, o które wal-
czą stowarzyszenia. W skład 
komisji wchodzą przedsta-
wiciele innych organizacji 
pozarządowych, a propozycję 
burmistrz zatwierdza. Nato-
miast największe środki od 
miasta otrzymują APS Rumia 
– ok. 200 tys. rocznie; Orkan 
Rumia - ok. 150 tys. rocznie; 
Caritas - ok. 110 tys. rocznie; 
Dom Kultury Janowo - ok. 120 
tys. rocznie, a także stowarzy-
szenie Nasza Rumia Bogdana 
Formelii, która otrzymuje 140 
tys. rocznie na pozyskanie 
i transport żywności dla po-
trzebujących Rumian. Rug-
biści otrzymują ok. 50 tys. zł 
rocznie, a należy tu bardzo 
pochwalić to stowarzyszenie, 
które najczęściej włącza się 
w akcje charytatywne (zbiórki 
środków finansowych, akcje 
sprzątania miasta, organiza-
cje Dnia Dziecka – Festiwal 
Dmuchańców na MOSiR, 
współpracę z placówkami wy-
chowawczymi), mają liczną 
grupę wolontariuszy.

a dlaczego burmistrz Pasiecz-
ny nie odpowiada na zaczep-
ki?

- Ponieważ jest inteligentny 
i kulturalny, a w tym czasie 
woli pracować, i nie lubi się 
kłócić i ciągle powtarza, że 
prawda z czasem zawsze wy-
chodzi na jaw. Dzięki temu 
więcej czasu poświęca na 
pozyskiwanie środków fi-
nansowych na potrzeby na-
szych mieszkańców, zamiast 
na niepotrzebne konflikty 
słowne. To świetna taktyka, 
która przyniosła nam w tej 
kadencji już ponad 60 milio-
nów dodatkowych środków 
zewnętrznych!

warto zatem oficjalnie zada-
wać nawet te - wydawać by się 
mogło - trudne pytania?

- Oczywiście, wspólnie z bur-
mistrzem jesteśmy w stanie 
odpowiedzieć na wszystkie 
pytania, nawet te wkracza-
jące w sferę prywatną. Nie-
prawdziwe i przeinaczone 
informacje to w tych czasach 
niestety normalność. Ale 
cieszymy się niezmiernie, że 
w Rumi dzięki otwartej po-
stawie burmistrza możemy 
pochwalić się coraz lepszymi 
wynikami. Udowadniamy, 
że niemożliwe kiedyś , te-
raz staje się możliwe. Młody 
wiek Michała Pasiecznego 
oraz świeże spojrzenie na 
promocję i sprawy społecz-
ne naszego miasta, a także 
odwagę przy podejmowaniu 
trudnych tematów, czyni go 
bardzo skutecznym burmi-
strzem.

Dziękujemy za rozmowę.

Zakres wykonanych prac jest szeroki 
i obejmuje: izolacja ścian piwnicznych, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
elewacja i docieplenie ścian, docie-
plenie dachu wraz z wymianą stolarki 
okiennej, wykonanie robót sanitarnych 
instalacji centralnego ogrzewania, cie-
pła technologicznego, wentylacji me-
chanicznej oraz roboty w węźle ciepl-
nym. Prace co prawda nadal trwają, ale 
są na ukończeniu i mają się zakończyć 
do końca września.
- Głównym celem inwestycji jest 
zmniejszenie zużycia energii oraz po-
prawa efektywności energetycznej bu-
dynku – wyjaśnia Michał Pasieczny, 
burmistrz miasta. - Łączny koszt in-

westycji to około 5,5 miliona złotych. 
Kwota może jednak ulec zmianie ze 
względu na konieczność przeprowa-
dzenia robót dodatkowych.
- Dofinansowanie z UE na termomo-
dernizację Szkoły Podstawowej nr 9 to 
około 3,6 mln złotych – dodaje prze-
wodniczący rady miejskiej Ariel Sinic-
ki. - Jest to jeden z ponad 30 projektów 
realizowanych przez miasto Rumia, 
dofinansowany z dodatkowych środ-
ków zewnętrznych zdobytych przez 
powołany w tej kadencji przez burmi-
strza Wydział Rozwoju Miasta. War-
tość zdobytych środków zewnętrznych 
od 2015 roku to już ponad 60 milionów 
złotych. /raf/

Szkoła już po termomodernizacji
RUMIA | Docieplone ściany, nowa elewacja, wymieniony cały system ogrzewania – to najważniejsze 
z prac realizowanych w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi.

Fo
t. 

UM
 R

um
ia

WeJHeROWO | sala Historyczna w wejherowskim Ratu-
szu zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie „Moderniza-
cja Roku 2017” w kategorii Wnętrza. 

Wejherowską inwestycję 
doceniono za stworzenie 
unikalnej multimedial-
nej ekspozycji o historii 
miasta w ostatnich latach 
okresu międzywojen-
nego, w czym znaczny 
udział mieli mieszkańcy 
Wejherowa, którzy udo-

stępnili eksponaty i elementy wyposażenia sali. Nagrodę na 
Zamku Królewskim w Warszawie odebrali: Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, autorzy projektu - Bogu-
sław Suwara, sekretarz Wejherowa i  Agnieszka Narewska 
z D.D. Studio oraz wykonawca Wojciech Nowicki z firmy 
Now-drew. Do tej edycji konkursu zgłoszono ponad 500 
projektów, a do finału zakwalifikowało się ponad 50. /raf/

NAGROdA dLA MIASTA
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nowa dla Pani rola w samo-
rządzie, skąd wzięło się zain-
teresowanie w tym kierunku w 
2014 roku?

- Zainspirował mnie obecny 
burmistrz Michał Pasieczny, 
który przedstawiając możli-
wość realizacji szeregu dzia-
łań społecznych dla naszych 
mieszkańców, przekonał 
mnie do startu w wyborach 
i jeszcze większego zaangażo-
wania w sprawy społeczne.

Które z nich były dla Pani naj-
ważniejsze?

-  Jest ich kilka, ochrona osie-
dli domków jednorodzinnych 
przed możliwością budowy 
bloków, co w Rumi niestety 
w wielu miejscach się działo; 
znacznie większe wsparcie 
organizacji pozarządowych 
działających społecznie na 
rzecz naszych mieszkańców 
– dzieci, młodzieży, senio-
rów, osób potrzebujących 
pomocy; znacznie mocniej-
szy nacisk na wspieranie roz-
woju małych i średnich firm 
w naszym mieście, które dają 
miejsca pracy i to znacznie 
lepiej płatne niż te w marke-
tach, dodatkowo te firmy dają 
dodatkowy wpływ do budże-
tu gminy w postaci podatku 
od nieruchomości. Jako księ-
gowa bardzo cenię ideę nie 
podnoszenia podatków, ale 
zwiększania ich wpływu do 
budżetu, poprzez pozyskiwa-
nie nowych przedsiębiorców 
dla naszego miasta. Bardzo 
dobry jest pomysł urucho-
mienia (w końcu…..) dużych 
terenów inwestycyjnych, któ-
re do tej pory nie przynosiły 
miastu dochodów, czyli ani 
podatków od nieruchomości, 
ani też miejsc pracy, ale to się 
zmienia. Ponadto tak bardzo 
potrzebne są naszemu miastu 
inwestycje drogowe na czele 
z budową tunelu na przedłu-
żeniu ul. Gdańskiej w Janowie 
i połączenie z ul. Sobieskiego, 
aby nie jeździć dookoła mia-
sta powodując korki i większe 
zanieczyszczenie spalinami. 
To wszystko zadecydowało, 
że postanowiłam ubiegać się 
o mandat radnej i pracę w na-

szym samorządzie.

co Pani się podobało ze zmian, 
które wprowadził nowy bur-
mistrz Michał Pasieczny?

- Bardzo podoba mi się szcze-
gółowa analiza wydatków i to 
nawet kilka lat wstecz. W wy-
niku tych działań, burmistrz 
wprowadza zmiany, a miasto, 
jak i nasze jednostki osiąga 
znaczące oszczędności. Na 
samym papierze biurowym, 
tonerach – drukowaniu 
urząd oszczędza kilkadziesiąt 
tysięcy rocznie, połączenie 
przetargów w jeden na wy-
łapywanie zwierząt i ich do-
wóz do schroniska dał 40 tys. 
oszczędności, zmiana broke-
ra ubezpieczeniowego dała 
ok. 40 tys. rocznych oszczęd-
ności w składce przy znacz-
nie lepszym ubezpieczeniu. 
Bardzo mocno teraz są nego-
cjowane ceny zarówno usług 
remontowych, towarów które 
urząd kupuje, i tutaj również 
dziesiątki tysięcy są oszczę-
dzane. Bardzo spodobał mi 
się pomysł na zakup kompu-
terów poleasingowych, które 
w dobrym stanie, często mają 
lepsze parametry od nowych, 
a można je nabyć w cenie 
o 50-70% niższej niż nowe. 
Wielu moich klientów w pry-
watnych firmach właśnie tak 
funkcjonuje. W urzędzie 
jak i jednostkach mamy do 
czynienia z setkami kompu-
terów, więc skala oszczędno-
ści na przestrzeni kilku lat 
będzie gigantyczna (kilkaset 
tysięcy złotych). Z kolei dla 
pracowników potrzebują-
cych specjalistycznego sprzę-
tu burmistrz kupuje sprzęt 
o wysokiej wydajności, aby 
przypadkiem nie tracić czasu 
na niepotrzebną „walkę” ze 
sprzętem, który mógłby nie 
spełniać wymogów na danym 
stanowisku.

Ta szczegółowość burmistrza 
przydała się również w wykry-
ciu nieprawidłowości.

- Oczywiście, dzięki temu 
właśnie w rumskiej ABK zo-
stał wykryte przestępstwo 
polegające na wyprowadza-

niu środków finansowych, 
co trwało nieprzerwanie 
przez 8 lat! Od 2006 roku do 
2014 roku ukradziono ponad 
siedemset tysięcy złotych. 
Sprawca w sądzie pierwszej 
instancji, przyznał się do 
winy i  wyrokiem sądu został 
skazany na  karę bezwzględ-
nego pozbawienia wolności 
+ naprawienie szkody, nato-
miast złożył apelację do sądu 
wyższej instancji, gdzie spra-
wa się toczy dalej.

Pamiętamy, że burmistrz osiąga 
oszczędności,  ale jednocześnie 
pozwala pracownikom realizo-
wać inne projekty po godzinach 
pracy.

- Tak, zarówno pracownicy 
są zadowoleni, a urząd zano-
tował kolejne oszczędności 
idące w dziesiątkach tysięcy 

złotych. Dziesiątki tysięcy 
listów z decyzjami np. podat-
kowymi zostały rozniesione 
w znacznie niższej cenie, ani-
żeli zrobiła by to Poczta. Po-
nadto burmistrz jeśli może to 
chętnie zleca dodatkowe pra-
ce urzędnikom, którzy potra-
fią i chcą różne zadania wy-
konać taniej niż firmy zewn. 
po godzinach pracy. I w tym 
przypadku są to kolejne dzie-
siątki tysięcy oszczędności 
z każdej sprawy

sporo tych działań, które 
zwiększają pulę środków do 
dyspozycji urzędu.

- Ale to nie wszystko, praw-
dziwym hitem była decyzja 
burmistrza już w 2015 roku, 
że wzorem innych samorzą-
dów również i Rumia powin-
na odzyskiwać podatek VAT 

od prowadzonych niektórych 
inwestycji. Została złożona 
korekta podatku VAT za po-
przednie lata (od 2010 roku). 
Po ponad 2 letniej batalii 
udało się odzyskać 1,4 mln zł. 
Bardzo możliwe, że odzyska-
my kolejny milion złotych, 
ponieważ jest to część zwro-
tu, o który wystąpiliśmy.

Mówimy o latach wstecznych, 
kiedy Michał Pasieczny jeszcze 
nie był burmistrzem, czy wtedy 
można było odzyskiwać poda-
tek VaT?

- Oczywiście, że można było, 
natomiast do tego potrzebna 
była odważna decyzja, a tak-
że poświęcenie dużej ilości 
dodatkowego czasu pracy, 
natomiast z całą pewnością to 
się opłaca. Dla pracowników 
to nowa płaszczyzna w roz-
liczeniach, której do tej pory 
nie znali. Ale od 2017 roku 
w związku z wyrokiem Try-
bunału Sprawiedliwości UE, 
oraz uchwały NSA wszystkie 
samorządy muszą rozliczać 
się z VAT-u, tak więc decyzja 
burmistrza wyprzedziła fakt, 
że teraz jest to obowiązkowe 
zadanie dla gmin.

sporo mówi się o skutecznym 
pozyskiwaniu środków dla 
naszego miasta, można po-
wiedzieć „w końcu” bo lata 
poprzedniej kadencji można 
nazwać totalną klapą, jeśli 
chodzi pozyskiwanie środków, 
szczególnie unijnych.

- Burmistrz Pasieczny i w tym 
zagadnieniu pokazał odwagę. 
Powołał Wydział Rozwoju 
Miasta, zatrudnił kilka no-
wych osób, które okazały się 
pracowite i skuteczne w dzia-
łaniu.  Już teraz możemy się 
pochwalić, że przez niecałe 
cztery lata udało się zdobyć 
lub zagwarantować dla Rumi 
kwotę ponad 60 milionów 
złotych na ok. 30 projektów 
– głównie środków unijnych 
na działania inwestycyjne jak 
i społeczne, z których będą 
mogli korzystać mieszkańcy 
Rumi. To ogromny zastrzyk 
gotówki, który jest Rumi bar-
dzo potrzebny.

a jak wygląda obecna sytuacja 
budżetowa?

- Udało nam się w 3 lata 
spłacić aż 17 milionów za-
ciągniętych kredytów i za-
dłużenie spadło z 51 mln do 
34 mln. zł. Pomimo tego 
ilość zarówno inwestycji jak 
działań społecznych było 
znacznie więcej. To efekt 
bardzo aktywnej działalności 
burmistrza, aby pozyskiwać 
jak najwięcej środków zewn. 
a także realizować zadania 
we współpracy z innymi 
podmiotami, które mają czę-
sto bardzo znaczący wkład 
finansowy w dane projekty. 
Dzięki bardzo wytężonej 
pracy, wielu nowym pomy-
słom, współpracy z innymi 
samorządami, a także po-
zyskiwaniu środków z róż-
nych źródeł zewnętrznych 
zrealizowaliśmy wiele inwe-
stycji, wybudowane zostały 
drogi, wspaniałe bezpieczne 
rondo, place zabaw, boiska 
przyszkolne, remontowano 
chodniki, teraz idą docie-
plenia dwóch szkół SP 9 i SP 
10, likwidujemy również 200 
pieców węglowych walcząc 
ze smogiem, a małe osiedle 
będzie podłączone do sieci 
ciepłowniczej.

a czy nie warto byłoby uru-
chomić kredytu, aby coś wybu-
dować?

- Nie w tej sytuacji, gdy nie 
mamy dofinansowania na 
konkretne zadania. Gmina 
ma określony maksymalny 
limit zadłużenia. A kredyt 
jest potrzebny, kiedy będą 
uruchamiane duże środki 
zewnętrzne (głównie unij-
ne) na inwestycje w mieście. 
W ten sposób dzięki np. 10 
milionowemu kredytowi 
jako środki własne gminy 
plus środkom unijnym zre-
alizujemy zadania warte 30 
milionów! To dlatego gmi-
ny teraz się oddłużają, aby 
już niedługo móc skorzystać 
m.in. ze środków UE.

Dziękujemy za rozmowę.

Większe dochody i oszczędności
RUMIA | Rozmowa z Magdaleną Mrowicką, przewodniczącą Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej Rumi, z zawodu księgową, która prowadzi własne biuro rachunkowe.

Masz CIeKaWY TeMaT/ zdJĘCIe?
NAPISZ DO NAS!

k.grajkowski@expressy.plSPORT: r.korbut@expressy.plWYDARZENIA:
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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

Czas sprzed około stu lat był niezwykle ważny dla polskiej historii. 
Okres dążenia Polski do odzyskania niepodległości wykreował wiele 
istotnych postaci – zarówno dla całego kraju, jak i dla poszczególnych 
regionów. Młodzież biorąca udział w konkursie Pomorskie Drogi do 
Niepodległej poznała historie bohaterów tamtego okresu.

Ważną postacią dla powiatu wejherowskiego, a także samego Wej-
herowa był ksiądz Edmund Roszczynialski. Kształcił się on w Choj-
nicach, w Wejherowie, a także w Pelplinie. Brał udział w I wojnie 
światowej jako sanitariusz i kapelan w armii niemieckiej. Po wojnie 
założył Towarzystwo Czeladzi Katolickiej i mocno angażował się 
w działalność społeczno-kulturalną. W 1920 roku przeniósł się do 
Wejherowa, gdzie do 1926 roku był prefektem Seminarium Nauczy-
cielskiego. Od 1926 roku był dziekanem dekanatu wejherowskiego. 
Działał na rzecz rozszerzenia czytelnictwa, a także zajmował się 
pomocą dzieciom, młodzieży oraz ubogim rodzinom. Organizował 
liczne wyjazdy, pielgrzymki, działał także jako wydawca. W czasie 
II wojny światowej działał w konspiracji. Pod koniec października 
1939 roku księdza schwytało gestapo, a w listopadzie w Cewicach 
został on rozstrzelany. Spoczywa w grobie rodzinnym na wejherow-
skim cmentarzu.

Życiorys Edmunda Roszczynialskiego zgłębili uczniowie Powia-
towego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi. Stworzyli oni także prezen-
tacje na temat innych bohaterów odradzającej się Polski:  ks. Ka-
mila Kantaka, Franciszka Kręckiego, Edmunda Roszczynialskiego, 
Feliksa Nowowiejskiego i Antoniego Abrahama. W konkursie Po-
morskie Drogi do Niepodległej wzięły udział również inne szkoły 
z naszego powiatu: Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, Powiatowy 
Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie i Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Wejherowie.

Uczniowie zgłębiają 
historię ważnych postaci
Organizowany przez Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego konkurs Pomorskie 
Drogi do Niepodległej trwa. Bierze w nim udział młodzież z naszego powiatu. Uczniowie opisali 
lokalnych bohaterów, wśród których jest ksiądz Edmund Roszczynialski.

”Ważną postacią dla powiatu wejhe-
rowskiego, a także samego Wejhero-
wa był ksiądz Edmund Roszczynial-
ski. Kształcił się on w Chojnicach, 
w Wejherowie, a także w Pelplinie. 
Brał udział w I wojnie światowej 
jako sanitariusz i kapelan w ar-
mii niemieckiej. Po wojnie założył 
Towarzystwo Czeladzi Katolickiej 
i mocno angażował się w działalność 
społeczno-kulturalną. 

Pani

ReNACIe 
KAss  

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

O J C A

W imieniu 
Zarządu Powiatu Wejherowskiego  

składa
Starosta Wejherowski 

Gabriela Lisius
i współpracownicy 

ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Tegoroczny rok ślubowania Narodu Polskiego ma szczególnie 
wzniosły charakter ze względu na jubileusz setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym, od pew-
nego czasu w Wejherowie wyłożone są Księgi Jubileuszowe, do 
których mieszkańcy miasta mogą się wpisywać. Charakter wpisu 
powinien zawierać życzenia, marzenia, dzielenie się radością 
życia, tak by precyzował osobę, rodzinę, grupę społeczną w obec-
nym czasie. Po zakończeniu akcji w listopadzie br., w sposób 
uroczysty Księgi Jubileuszowe zostaną włożone do kapsuły czasu 
i wmurowane pod kolumnę z orłem, która stanie przy kaplicy 
Bramy Piaśnickiej w Wejherowie. Od zeszłej niedzieli księga jest 
dostępna m.in. w kościele Chrystusa Króla przy ulicy Narutowicza, 
na ołtarzu w bocznej kaplicy poświęconej męczennikom piaśnic-
kim. Podobną specjalną księgę pamiątkową z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości przygotowało Ministerstwo Obrony 
Narodowej, w której każdy Polak może zostawić swój ślad, pisząc 
życzenia skierowane do swojej Ojczyzny.  (DD)

WpISz SIĘ dO KSIĘGI 
JUbILEUSzOWEJ
KULTURa | Od niedawna w Wejherowie wyłożone są 
„Księgi Jubileuszowe”, do których mieszkańcy miasta 
mogą wpisywać życzenia z okazji setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości.
Fot. Daria Dunajska

OGŁOSZENIE                          237/2018/DB
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Open Air Hip Hop Festival (OAHHF) w niczym 
nie ustępuje standardom współcześnie obowią-
zującym na podobnych, ale płatnych imprezach 
w Polsce. W ramach tegorocznej edycji imprezy 

wystąpili: Te-Tris, Małach & Rufuz, Pokahon-
taz, Rywal & Musiał, Tharo, Tenet, Papier & Ka-
mil Zet, Esute, Krycha Bumelant, Michał Kisiel, 
Bordalajn i Luzbukse. 

Emocje na polanie piknikowej w Parku Miej-
skim stopniowo rosły. Wydarzenie rozpoczę-
ło się od koncertów lokalnych artystów, żeby 
zakończyć się występami czołowych polskich 

raperów. Imprezie towarzyszył Street Art Jam 
i jam taneczny, a poprowadzi ją Edzio. 

/a.w./

Hip-hop rozbrzmiał w miejskim parku
WEJHEROWO | Tegoroczny Open Air Hip Hop Festival przeszedł już do historii. W Parku Miejskim zaprezentowali się czołowi polscy raperzy 
i przedstawiciele lokalnej sceny hip-hopowej.
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Podczas tegorocznego Dnia 
Chleba i Miodu, który odbył się 
w Skansenie Zagrody Gburskiej 
w Nadolu, uczestnicy mogli roz-
koszować się aromatem świeżo 
upieczonego pieczywa z pieca 
chlebowego oraz różnego ro-
dzaju miodów. Ale to nie jedyne 
wyroby, które było można zaku-
pić podczas imprezy. Do swoich 
stoisk po tradycyjne wypieki 
kuchni regionalnej oraz swojski 
chleb ze smalcem i ogórkiem 
zapraszały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Nie zabrakło też 
niepowtarzalnych wyrobów rę-
kodzielniczych. Jednak central-
ny punkt w programie imprezy 
zajął konkurs wieńców dożyn-
kowych, wykonanych przez 
mieszkańców gminy Gniewino 
oraz prezentacja dawnych sprzę-
tów gospodarstwa domowego, 
służących do obróbki zboża. 
Jury, w skład którego wchodzili 

przedstawiciele poszczególnych 
sołectw oraz Józef Broda i Wal-
demar Szczypior, miało niełatwe 
zadanie dokonania oceny jede-
nastu wieńców.

W kategorii wieńców konwen-
cjonalnych zwyciężyło sołectwo 
Gniewino. Drugie miejsce zaję-
ło sołectwo Nadole a trzecie so-
łectwo Perlino. Wyróżnienie za 
udział otrzymało Rybno, Lisewo 
i Chynowie. Natomiast w kate-
gorii wieńców niekonwencjo-
nalnych wygrało sołectwo Kost-
kowo. Drugie miejsce zajęło 
sołectwo Mierzyno a trzecie so-
łectwo Mierzynko. Wyróżnienie 
za udział otrzymało Bychowo 
i Czymanowo. 

Podczas imprezy trwały kon-
certy w ramach projektu „Mu-
zyka jest w nas” oraz występ 
gwiazdy wieczoru – aktorki z se-
rialu „M jak Miłość” Igi Krefft.  
(dd)

Popularny historyk podró-
żuje po Polsce i promuje swoją 
najnowszą publikację pt. „Na 
krańce świata. Podróż histo-
ryka przez historię”. W Redzie 
dał się poznać nie tylko jako 
niezrównany naukowiec i po-
pularyzator historii, ale rów-
nież obieżyświat, przemie-
rzający glob z piórem w ręku 
i zawsze otwartym umysłem.

- Bardzo często spotykam 
ludzi, którzy zapewniają mnie, 
że kochają historię, ale w szko-
le na lekcjach historii strasznie 
się nudzili – mówił Norman 
Davies w sali Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. - Żeby zainte-
resować ludzi historią, trzeba 
ją przeplatać różnymi aneg-
dotami, czy nawet pikantnymi 
ciekawostkami.

Norman Davies to autor 
znakomitych książek histo-
rycznych, takich jak: „Orzeł 
biały, czerwone gwiazdy”, 
„Boże Igrzysko. Historia Pol-
ski”, „Europa”, „Od i Do”, „Po-
wstanie ‘44”, „Europa Walczy”, 
czy też „Zaginione królestwa”. 
Popularny historyk z redzkimi 
czytelnikami rozmawiał w ra-
mach cyklu spotkań z ludź-
mi kultury, sztuki i nauki pt. 
„Biesiada Literacka”.  wa

Tłum na spotkaniu 
z Normanem Daviesem
REDA | W poniedziałek z czytelnikami spotkał się Norman Davies. 
Sala Miejskiej Biblioteki Publicznej była wypełniona po brzegi. 

NORMAN dAvIES urodził się 8 czerwca 1939 roku w Bolton w Anglii. W trakcie swojego życia stu-
diował historię w Magdalen College na Uniwersytecie Oksfordzkim, w Grenoble, Perugii i na Univer-
sity of Sussex. W 1973 roku doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem 35 dzieł 
historycznych. „Powstanie ‘44” było jedną z najlepiej sprzedających się książek 2004 roku. Dzięki 
książce „God’s Playground” historia Polski stała się bardziej dostępna anglojęzycznym czytelnikom. 
Autor pisał o dziejach Polski rzetelnie i z dużą życzliwością. Norman Davies związany jest z Krako-
wem, gdzie poznał swoją żonę, Marię. Ma dwóch synów, a obecnie mieszka w Londynie.

Fot. Daria Dunajska

Filmowe niedziele, których or-
ganizatorem był Miejski Dom 
Kultury, stanowiły jedną z atrakcji 
wakacji w Rodzinnym Parku Miej-
skim. W sumie mieszkańcy Redy 
i przyjezdni mieli okazję uczestni-
czenia w sześciu seansach.

- Wpływ na dużą frekwencję na 
pewno miała pogoda – mówi To-
masz Wiśniewski dyrektor MDK 
w Redzie. - Warunki atmosfe-

ryczne sprzyjały plenerowym 
pokazom, dzięki czemu po raz 
pierwszy nie przenieśliśmy żadnej 
z projekcji do Fabryki Kultury. 
W przyszłym roku do pokazów 
pod chmurką chcemy wprowa-
dzić pewne zmiany. Mamy zamiar 
zróżnicować godziny projekcji, 
w lipcu filmy wyświetlane będą 
później, czyli o godz. 22, a w sierp-
niu nieco wcześniej. Do dyspozy-

cji kinomanów będą też leżaki. 
Choć sezon plenerowych sean-

sów za nami, to spotkań z dobrym 
filmem nie zabraknie. W sobotę 
startuje jesienna odsłona Polskie-
go Kina w Fabryce Kultury. Wów-
czas zaprezentowany zostanie 
dramat wojenny pt. „Miasto 44”.

- W październiku zaś miłośni-
ków polskiego kina zapraszamy 
na film „Powidoki” o charyzma-

tycznym malarzu Władysławie 
Strzemińskim - mówi Tomasz 
Wiśniewski. - W listopadzie w Fa-
bryce Kultury wyświetlony zosta-
nie dokument fabularyzowany 
„Dwie korony”. 

Filmy każdorazowo wyświetla-
ne są o godz. 18. Do wspólnego 
oglądania już dziś zachęca Miejski 
Dom Kultury. 

wa

Polskie Kino w Fabryce Kultury
REDA | Filmem biograficznym „Jackie” zakończyła się tegoroczna edycja Kina pod Gwiazdami. W sumie zaprezentowano sześć obrazów.

KULTURa | Tradycyjnie w ostatnią niedzielę miesiąca w para-
fii św. Leona w Wejherowie odbył się festyn na dzień Chleba. 

Z okazji roku jubileuszowego 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę organizatorzy zadbali, aby festyn stał się szcze-
gólnie atrakcyjny. Specjalną atrakcją był poczęstunek z kuchni 
polowej w formie wojskowej grochówki i krupnioku z cebulką, a 
dla najmłodszych zabawa w Strefie Aktywnego Dziecka. Jeden 
ze sponsorów bezpłatnie rozdawał mąkę piekarską, przeznaczo-
ną do różnych wypieków. Na scenie królowały śpiew, muzyka, 
taniec i dobry humor kaszubski. Policjanci z komendy powiato-
wej pokazali tresurę psów policyjnych, Straż Miejska prowadziła 
akcję znakowania rowerów, a Straż Pożarna zaprezentowała 
nowoczesny sprzęt gaśniczy. Na uczestników festynu czekała 
również loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami oraz stoiska z 
rękodziełem artystycznym, miodami i wiejskim chlebem. 
Na zakończenie imprezy zostały rozlosowane nagrody specjalne. 
Szczególnie cenną i atrakcyjną był rower, ufundowany przez 
parafiankę Iwetę Włodarczak. W imprezie uczestniczyli m.in. 
zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, etatowy 
członek zarządu Jacek Thiel i radny miejski Rafał Szlas. (DD)

dzIEń ChLEbA z GROChóWKĄ

Najpiękniejsze 
wieńce dożynkowe
GNIEWINO | Muzeum Ziemi Puckiej i Gmina Gniewino zorgani-
zowały Dzień Chleba i Miodu w skansenie w Nadolu. Nagrodzono 
najpiękniejsze wieńce dożynkowe.
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OBWIeszCzeNIe
sTaROsTa WeJHeROWsKI

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicznych 
/t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496./ oraz art. 10 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  
postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257./ z a w i a d a m i a,  
ż e  w dniu 14.08.2018r., na wniosek Wójta Gminy Szemud z dnia 2018-06-01. wydano de-
cyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.:

„Budowa i rozbudowa ul. Tredera i ul. szkolnej w Kielnie”

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Szemud określonych poniżej:

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

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

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-
stycją  o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architek-
tury 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. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W dobie malejącego bezro-
bocia coraz więcej pomorskich 
pracodawców ma problemy 
z obsadzeniem wolnych miejsc 
pracy. Okazuje się, że potencjal-
ni pracownicy często nie posia-
dają kompetencji odpowiada-
jących ich wymaganiom. Duża 
grupa absolwentów szkół śred-
nich i uczelni wyższych wchodzi 
na rynek pracy bez umiejętności 

niezbędnych do podjęcia za-
trudnienia.

W takiej sytuacji coraz istot-
niejszą rolę odgrywają usługi 
całożyciowego poradnictwa 
zawodowego. Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego dostrze-
gając jego wartość dla rozwoju 
zawodowego Pomorzan, a tak-
że biorąc pod uwagę potrzeby 
pomorskich pracodawców, za 

pośrednictwem Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku (WUP) 
rozpoczął budowę Pomorskiego 
Systemu Poradnictwa Zawodo-
wego (PSPZ). System w założe-
niu działa dwutorowo: z jednej 
strony ma przynosić konkretne 
korzyści mieszkańcom regionu, 
z drugiej – doskonalić umiejęt-
ności i podnosić jakość pracy 
doradców zawodowych.

Poradnictwo zawodowe 
– dobra odpowiedź na niedobory 
pracowników w regionie

MĄdRY WYbóR ŚCIEżKI 
KARIERY? TYLKO z dO-

bRYM dORAdzTWEM

Szczególną grupę odbiorców 
działań PSPZ stanowi młodzież, 
której dedykowany jest cykl pt. 
„Wybieraj mądrze”. To spotkania 
doradców zawodowych z ucznia-
mi pomorskich szkół, których 
druga edycja rusza już w paź-
dzierniku br. Z zeszłorocznej 
skorzystało ponad 1100 młodych 
Pomorzan. W tym roku przedsię-
wzięcie obejmie całe wojewódz-
two – do jego realizacji zostali 
zaproszeni doradcy zawodowi 
z powiatowych urzędów pracy 
oraz powiatowi konsultanci ds. 
poradnictwa edukacyjno-za-
wodowego. Tematyka dotyczyć 
będzie m.in. rozwoju kariery za-
wodowej, odkrywania własnych 
talentów i poznawania trendów 
na rynku pracy. Nowością są wi-
zyty studyjne w zakładach pracy, 
realizowane w partnerstwie z lo-

kalnymi pracodawcami.
Jesienią rusza też kolejne re-

gionalne przedsięwzięcie reali-
zowane w ramach PSPZ, cykl 
pt. „Doradź mądrze”. Ma on na 
celu poszerzenie wiedzy z za-
kresu stosowania nowoczesnych 
metod i narzędzi doradczych na-
uczycieli pełniących w szkołach 
funkcję doradców zawodowych. 
Warsztaty poprowadzą doradcy 
zawodowi z WUP w Gdańsku 
i powiatowych urzędów pracy 
działających w regionie. Dzięki 
temu szkolni doradcy zawodowi 
będą mogli  lepiej wspomagać 
młodzież w jej edukacyjnych 
wyborach. 

TALENT? TY TEż GO MASz

Współczesny świat wymaga od 
nas elastycznego reagowania na 
zmiany społeczno-gospodarcze, 
nieustannego poszerzania po-
siadanej wiedzy i zdobywania 
nowych kompetencji. Dzięki 

posiadaniu takich umiejętno-
ści, znalezienie satysfakcjonują-
cej nas pracy będzie łatwiejsze. 
Aby je wykształcić, najlepiej od 
najwcześniejszych lat eduka-
cji korzystać z profesjonalnego 
doradztwa zawodowego. Dobry 
doradca zawodowy motywuje 
bowiem do aktywności, kre-
atywności i odkrywania wła-
snych talentów. Każdy z nas jest 
bowiem utalentowany na swój 
niepowtarzalny sposób, a rolą 
doradcy zawodowego jest po-
moc w „wydobyciu” naszych  ta-
lentów, które stanowią przecież 
o naszej konkurencyjności na 
rynku pracy. 

Więcej informacji 
o realizowanych
działaniach: 
www.wup.gdansk.pl

DORADcA zAWODOWy 
z WOJEWóDzkIEGO 
URzęDU PRAcy W GDAńskU 
W czAsIE kONsUltAcJI

WYCIĄG  z  OGŁOszeNIa O dRUGIM 
PRzeTaRGU UsTNYM NIeOGRaNICzONYM

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 wiadomości 
ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej:

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.  Nie-

ruchomość wolna jest 
od obciążeń i zobowią-

zań wpisywanych w dzia-
le 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 2 października 2018 roku  o godz. 1200  
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 25 września 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy. 
Pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 3 lipca 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
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.   
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REKLAMĘ 660 731 138, d.bieszke@expressy.pl
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

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

SpRzEdAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, ul. Krzywa, Wejherowo, tel. 
513-005-898  

SpRzEdAM nieuzbrojoną działkę bu-
dowlaną, 821 m2, w Mieroszynie koło 
Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 km, 
tel. 793 903 536

SpRzEdAM działki budowlane w Żu-
kowie 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 / osie-
dle Chopina, długoterminowa umowa, 
tel. 665 117 489

KUpIĘ

KUpIĘ mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 
572 48 55 29

MOTORYZACJA

SpRzEdAM

KUpIĘ

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

USŁUGI

złOTA rączka wszystkie prace domo-
we, Rumia, okolice, tel. 518 204 992

USłUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

KOTłOWNIE, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

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

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

RÓŻNE

SpRzEdAM urządzenie do ciecia gla-
zury, 500 mm i cały zestaw narzędzi, 
tel. 692 486 567

OKNA PCV, regulacja, wymiana 
uszczelek, drobne prace domowe, Ru-
mia okolice, tel. 518 204 992

SpRzEdAM materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

złOTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, transport, 
prace w ogrodzie, okolice Luzina, Wej-
herowa, tel. 693 737 381

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

SpRzEdAM grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4osobowy, tel. 607 291 564

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                  33/2018/RL

REKLAMA                  49/2018/DB

REKLAMA                  107/2018/DB

ogłoszenie 
w ramce?

a może...

Za
dz
w
oń
:

66
0 

73
1 1

38



Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

WKS GRYF 
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Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na TvCOM.pL

MECzE 
GRYfA W ppv

Takiego obrotu wydarzeń 
w meczu, a przede wszystkim 
tylu bramek, chyba nikt się nie 
spodziewał. W 16. minucie padł 
pierwszy gol – Garyga zagrał 
do Walkowa, ten wyłożył piłkę 
Paluchowskiemu, który poko-
nał bramkarza Gryfa. 12 minut 
później goście wyrównali – do-
środkowanie Włodyki świetnie 
wykończył głową Piotr Kołc. 
Po zaledwie chwili Pogoń znów 
była na prowadzeniu – mocny 
strzał Walkowa znalazł drogę 
do bramki Więckowicza. W 41. 
minucie gospodarze podwyż-
szyli prowadzenie – dogranie 
Paluchowskiego znakomicie 
wykończył Walków, zdobywając 
swojego drugiego gola w tym 
meczu. Tuż przed przerwą po-
nownie piłkę z siatki wyciągał 
Więckowicz. Tym razem to 
Walków dogrywał, a wykańczał 
Paluchowski. Po pierwszej po-

łowie było 4-1 dla Pogoni.
Gryfowi ciężko było się pod-

nieść po ciosach zadanych przez 
siedlczan w pierwszej połowie. 
Sytuacja jeszcze się pogorszy-
ła, gdy w 58. minucie świetny 
tego dnia Walków dograł do 
Rybskiego, który z bliska poko-
nał golkipera gości. Gryf mimo 
złego wyniku dalej próbował 
atakować i miał swoje szanse, 
jednak kwadrans przed koń-
cem spotkania stracił kolejną 
bramkę – nikt z żółto-czarnych 
nie był w stanie powstrzymać 
Wrzesińskiego, który mocnym 
uderzeniem po długim rajdzie 
posłał piłkę do siatki. W 86. 
minucie Paluchowski skom-
pletował hat-tricka, efektow-
nie podcinając futbolówkę nad 
bezradnym Więckowiczem. 
Drugą bramkę dla Gryfa zdobył 
w końcówce Koziara po poda-
niu od Gulczyńskiego.

Gryf rozgromiony
II lIGA | Kibice, którzy przybyli na stadion w Siedlcach zobaczyli festiwal strzelecki – 
padło aż 9 bramek. Niestety dla zespołu gości, tylko dwa z nich były ich autorstwa.

POGOń sIEDlcE 
– GRyf WEJHEROWO 7-2

Paluchowski 16’, 45’, 86’, Wal-
ków 30’, 40’, Rybski 58’, Wrze-
siński 76’ – kołc 28’, koziara 
90’+2’

POGOń: Misztal – Krawczyk, 
Wichtowski (82.Łydkowski), 
Margol (k), Brągiel – Garyga (71.
Wrzesiński), Rybski, Mosiejko 
(46.Pazio), Pociecha (75.Wikto-
ruk) – Walków, Paluchowski

GRyf: Więckowicz – Brzuzy (63.
Machol), Liberacki (46.Kozia-
ra), Wicki, Gulczyński, Goerke – 
Włodyka (38.Ryk), Kołc, Sikor-
ski, Chwastek – Czychowski (60.
Rogalski)
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zespoły młodzieżowe Gryfa Wejherowo są 
w trakcie nowych rozgrywek. Trzy drużyny 
zagrały w ubiegły weekend swoje mecze.

Druga kolejka nowego sezonu nie była 
szczęśliwa dla zespołu A1 Junior grającego 
w Lidze Wojewódzkiej. Żółto-czarni z rocz-
ników 2000/2001/2002 aż 0-4 przegrali z KP 

Starogard. Zwycięstwo po meczu pełnym 
bramek odniósł za to zespół roczników 
2002/2003, który również grał z KPS-em, 
wygrał jednak 4-3. Tylko jeden gol padł za to 
w spotkaniu Gryfa (rocznik 2004) z Chojni-
czanką, ale zdobył go zespół z Wejherowa, 
dzięki czemu wrócił z Chojnic z cennymi 
trzema punktami.

GRALI MłOdzI GRYfICI

Klęska, jaką jest przegrana 
2-7 nie zdarza się często i na 
pewno nie łatwo jest wejhe-
rowskim piłkarzom wymazać 
ją z pamięci. Trzeba to jednak 
zrobić jak najszybciej i sku-
pić się na kolejnym spotkaniu, 
które odbędzie się w niedzielę. 
Zespół Gryfa powinien wrócić 
do zaciętego i ambitnego stylu 
gry, który dotąd prezentował, 
notując przy tym dobre wyniki. 
Rolą trenera Zbigniewa Szym-
kowicza i jego asystenta oraz 
kapitana drużyny, Piotra Koł-
ca, jest dopilnować, by zespół 
zachował koncentrację w kolej-
nym meczu.

Pogoń być może została przez 
Gryfa nieco zlekceważona, na-
tomiast najbliższy rywal nie 
może już na to liczyć. Do Wej-
herowa przyjedzie bowiem lider 
II ligi, Siarka Tarnobrzeg. Zespół 
z Podkarpacia jest prawdziwym 
weteranem jeśli chodzi o grę na 
tym poziomie rozgrywek – roz-
grywa już siódmy sezon z rzędu 
na poziomie II ligi. Tylko Stal 
Stalowa Wola pozostaje na tym 
szczeblu dłużej.

Zespół Siarki po bardzo do-
brym początku sezonu może 
mieć nadzieje, że kolejne roz-
grywki drużyna spędzi na pierw-
szoligowych boiskach. Istotnym 
elementem drużyny jest Łukasz 
Nadolski, który przez lata był 
zawodnikiem Gryfa. Oprócz 

Podnieść się 
po porażce
II lIGA | Zespół Gryfa doznał dotkliwej przegranej w meczu z Pogonią, jednak w przyszły weekend 
wrócą na własny stadion, na którym w tym sezonie grają naprawdę dobrze.

niego trzon drużyny tworzą: Da-
wid Kubowicz, Mateusz Janeczko 
i dobrze znany z drugoligowych 
boisk Adrian Gębalski. Doświad-
czenie wnosi też trener Włodzi-
mierz Gąsior, który jest w Tar-
nobrzegu od ponad trzech lat 
i co roku wprowadza całe szeregi 
młodzieżowców – w zeszłym se-

zonie Siarka zajęła drugie miejsce 
w klasyfikacji Pro Junior System. 

Faworytem będzie lider, ale kto 
pamięta poprzednie sezony, ten 
wie, że żółto-czarni lubią liderów 
gościć w szczególny sposób – 
jeszcze większą zawziętością, de-
terminacją i walką. Te cechy znów 
się przydadzą w walce o punkty.

GRYf WEJhEROWO – SIARKA TARNObRzEG 
niedziela, 2 września, 16:00



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 31 sierpnia 201816

Piłkarskie rozgrywki IV ligi 
nabierają tempa. W poprzedni 
weekend odbyła się 5. kolejka 
obecnego sezonu. Stolem i Wi-
kęd wystąpiły w roli gospoda-
rza, a Orkan, którego boisko jest 
obecnie niedostępne (remont 
bieżni na stadionie w Rumi) 
również teoretycznie był gospo-
darzem swojego meczu, jednak 
musiał odbyć niedaleką podróż 
– na stadion w Redzie. 

Do Gniewina przyjechał GKS 
Kolbudy. Początek był wyma-
rzony dla gości – zdobyli oni 
bramkę już w 1. minucie, ale go-
spodarze nie poddali się i jeszcze 
w pierwszej połowie wyrównali, 
a po przerwie strzelili drugą 
bramką. Wynik 2-1 utrzymał się 
do końca i Stolem zapisał sobie 
ważne 3 punkty do ligowego 
dorobku. Gniewiński zespół zaj-
muje 8. miejsce w tabeli.

Wikęd Luzino zagrał z nieła-
twym przeciwnikiem – GKS-
em Kolbudy, który w pierw-
szych czterech meczach zdobył 
7 punktów i był w szerokiej 
czołówce tabeli. W pierwszej 
połowie obie drużyny strzeli-
ły po jednej bramce, ale w 67. 
minucie zwycięski dla Wikędu 
wynik ustalił Krystian Opłat-
kowski. Wikęd, mimo tego, że 
ma mniej rozegranych meczów 

Wygrane Stolema i Wikędu
PIŁkA NOŻNA | Dwaj z naszych czwartoligowców wykorzystali atut własnego boiska i zdobyli w miniony weekend trzy punkty.

niż większość zespołów (pauzo-
wał w pierwszej kolejce), zajmuje 
wysokie, 7. miejsce.

Punktów w Redzie nie zdobył 
Orkan. Rumscy piłkarze nie dali 

rady silnemu Powiślu Dzierzgoń. 
Goście wygrali 2-0 i awansowali 
na drugie miejsce w tabeli. Orkan 
natomiast zaliczył nieznaczny 
spadek – obecnie jest na 11. po-

zycji czwartoligowej klasyfikacji.
W przyszły weekend wszyst-

kich czwartoligowców z naszego 
powiatu czekają trudne wyjazdy. 
Orkan Rumia zmierzy się na wy-

jeździe z kandydatem do awan-
su, Gromem Nowy Staw, Wikęd 
zagra z GKS-em Kolbudy, nato-
miast Stolem czeka pojedynek 
z rezerwami gdańskiej Lechii.

Gospodarzem wyjątkowej 
imprezy ponownie była Reda, 
a mecze rozgrywane były na 
kortach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

- Poziom, jak przystało na ran-
gę imprezy, był mistrzowski – 
zapewnia Jerzy Conradi, dyrek-

tor MOSiR w Redzie. - Pogoda 
dopisywała zarówno uczestni-
kom, jak i szeroko zgromadzo-
nej publiczności.

Oficjalne rozpoczęcie Turnieju 
odbyło się w Hotelu Wieniawa. 
Uroczystego otwarcia dokonał 
burmistrz Krzysztof Krzemiński 

w towarzystwie między innymi 
Jacka Thiela, członka zarządu 
powiatu wejherowskiego. Dla 
wszystkich zawodników były 
przygotowane nagrody i upo-
minki od sponsorów. Najlepsze 
pary otrzymały pamiątkowe pu-
chary i dyplomy. wa

tenisowe zmagania
tENIs | Za nami XXII Tenisowe Mistrzostwa Polski w Rodzinnych Deblach i Mikstach Family Cup 2018.  Nieważne, 

co Ty czytasz,
ważne, kto 
czyta o Tobie!
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RUMIa | Niedaw-
no odbył się Puchar 
Świata International 
dance Organization 
w wielu stylach ta-
necznych. Wśród 600 
tancerzy z niemal ca-
łego świata wyróżni-
ła się Monika Kozłow-
ska. 

Tancerka, na co dzień 
związana z R&D Stu-
dio Tańca SPIN Rumia, 
dwukrotnie stanęła na 
najwyższym podium. 
Tancerze rywalizowa-
li w stylach: Moder-
n&Contemporary Dan-
ce, Tap Dance, Ballet, 
Jazz Dance, Show Dan-
ce, Oriental, Folklor, 
Hip Hop, Street Dance 
Show, Salsa oraz Bacha-
ta w rożnych katego-
riach wiekowych.
W zawodach uczestni-
czyło ponad 600 tance-
rzy z 16 krajów świata, 
w tym: Australii, Chin, 
Francji, Indii, Włoch, 
Mongolii, Filipin, Rosji, 
Korei Południowej, Taj-
wanu oraz Polski. Tan-
cerze z 4 kontynentów 
rywalizowali w miejsco-
wości Chuncheon City 
– znajdującej się oko-
ło 75 km na wschód od 
stolicy Korei Południo-
wej, Seulu.
Monika Kozłowska, któ-
ra na co dzień trenuje 
pod okiem Doroty Pu-
chowskiej, pojechała 
do dalekiej Azji repre-
zentować Polskę. Wy-
startowała w trzech ka-
tegoriach – Jazz Dance, 
Modern&Contempo-
rary Dance oraz Show 
Dance. Wspaniale za-
prezentowała nasz kraj 
i aż dwukrotnie, wszy-
scy zawodnicy oraz ki-
bice usłyszeli Mazurka 
Dąbrowskiego na Ho-
ban Arenie w Korei. Mo-
nika zdobyła dwa złote 
medale Pucharu Świa-
ta IDO Performing Arts 
zwyciężając w kategorii 
Jazz Dance oraz w Show 
Dance z układem „Wita-
my w kabarecie”. Sukce-
sem jest także 8. miej-
sce w kategorii Moder-
n&Contemporary.
Monika Kozłowska jest 
tancerką z najwyższą 
klasą mistrzowską mię-
dzynarodową S w sty-
lach jazz dance, mo-
dern oraz show dance 
i dyplomowanym in-
struktorem tańca o spe-
cjalizacji taniec jazzo-
wy. /raf/
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