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3Nowa bieżnia, skocznie do skoku wzwyż i dal, a także rzutnie do 
pchnięcia kulą oraz rzutu oszczepem. Redzki stadion lekkoatletycz-
ny przeszedł gruntowną metamorfozę. W uroczystym otwarciu od-
nowionego obiektu uczestniczyły gwiazdy polskiej lekkiej atletyki.
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Widziałeś 
ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz  
zgłosić jakąś 
sprawę?

tel. 606 112 745

OGŁOSZENIE

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Nowa dyrektor 
w bibliotece

”@Bartek Czyżewski:

Ekipa filmowa 
w centrum miasta

Grzybobranie
Piątkowymi zbiorami pochwaliła 
się Pani Jolanta. - W lesie z mężem 
spędziliśmy około 1,5 godziny 
- pisze mieszkanka Gniewina. 
Zachęcamy do przesyłania zdjęć 
z jesiennych spacerów po lesie.

NaPISZ DO NaS:
czytelnicy@expressy.pl

WASZE ZDJĘCIA

W Wejherowie po raz kolejny 
realizowane były zdjęcia do filmu 
„Całe szczęście” produkowanego 
przez stację TVN. W związku 
z pracą ekipy filmowej we wtorek 
na ulicach w centrum miasta 
występowały utrudnienia w ru-
chu. „Całe szczęście” to historia 
o miłości, która rodzi się w nie-
przewidzianych okolicznościach. 
Premiera obrazu zaplanowana 
została na 8 marca 2019 roku. 
Wypad do kina na komedię ro-
mantyczną ma być idealną propo-
zycją na kinową randkę w Dzień 
Kobiet. Oglądalność i popular-
ność gwarantować ma gwiazdor-
ska obsada – w głównych rolach 
zobaczymy Romę Gąsiorowską 
i Piotra Adamczyka. Prace nad 
filmem ruszyły w sierpniu i są 
realizowane m.in. na terenie po-
wiatu wejherowskiego. 

 Strzał w dziesiątkę. Pani Ewelina 
jest osobą wręcz stworzoną do 
tego stanowiska. Miałem przy-
jemność współpracować z Panią 
Eweliną przy kilku projektach 
i zauważyłem, jak bardzo jest 
pracowita i pełna pomysłów. 

Kalendarium
KONCErTY

KONCErTY

NATAszA 
Urbańska

WarSZTaTY

TaniEc klasyczny 
na podłodzE

Filharmonia Kaszubska 
w Wejherowie
23 września 2018 / 1900

Fabryka Kultury w Redzie
28 września 2018 / 1800

Filharmonia Kaszubska 
w Wejherowie
28 września 2018 / 1900

SPEKTaKlE

scENARiusz 
dla TrzEch 
akTorów

Fabryka Kultury w Redzie
22 września 2018 / 1800dominika 

brzosTEk

Ewelina Magdziarczyk-Pleba-
nek jest absolwentką Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego na kierunku 
Wiedza o Teatrze oraz Uniwersy-
tetu Wrocławskiego na kierunku 
kulturoznawstwo. Swoją wiedzę 
wzbogacała na studiach podyplo-
mowych: Edukacja biblioteczna 
z technologią informacyjną oraz 
Zarządzanie Instytucjami Kul-
tury.

W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie pracuje 
od dziesięciu lat, przechodząc 
od działu Gromadzenia i Opra-
cowania Zbiorów do Specjali-
sty do Spraw Animacji Kultury 
i Bibliotekarstwa. Przez ten czas 
podnosiła swoje kompetencje 
na ponad trzydziestu kursach 
i szkoleniach związanych z bran-
żą biblioteczną. Prowadziła liczne 
zajęcia i spotkania dla dzieci, była 
pomysłodawczynią i moderator-

ką Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży, współtworzyła 
grupę teatralną „Srebrna Nitka” 
z Wejherowskim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, a także stwo-
rzyła biblioteczną grupę teatralną 
„Errata”. Koordynowała jednymi 
z największych projektów biblio-
tecznych: „Made in America”, 
który został wyróżniony nagro-
dą European Language Label 
(przyznawaną przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji pod 
patronatem Komisji Europejskiej 
i Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej) oraz międzynarodowy pro-
jekt „To the South” dofinansowa-
ny przez Fundusz Wyszehradzki. 
Reżyserowała także spektakle 
charytatywne, które od 2012 
roku cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem Wejherowian. 
Prywatnie jest mężatką i mamą 
dwóch córek.

Wejherowska biblioteka 
ma nową dyrektor
WEJHEROWO | Ewelina Magdziarczyk - Plebanek objęła funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie. Na tym stanowisku zastąpiła Danutę Balcerowicz, która po 14 latach 
kierowania placówką przeszła na emeryturę.



www.gwe24.pl/aktualności 3Piątek, 21 września 2018

Kampanię wyborczą starosta 
wejherowski oficjalnie rozpoczęła 
w piątek. W towarzystwie współ-
pracowników i przyjaciół zachę-
cała do oddawania głosów na bez-
partyjny KWW Wspólny Powiat 
Gabrieli Lisius.

- Tworzą go doświadczeni sa-
morządowcy, osoby aktywne spo-
łecznie, lokalni działacze z różnych 

profesji – zapewniała Gabriela 
Lisius. - Po to, aby wszystkie śro-
dowiska w Radzie Powiatu Wej-
herowskiego były reprezentowane. 
Dlatego też są osoby bardzo młode 
i nie brakuje też ludzi, którzy będą 
dbali o potrzeby seniorów.

Wśród kandydatów na radnych 
KWW Wspólny Powiat znaleźli się 
m.in. Marek Kamiński, Jacek Thiel, 

Bogdan Tokłowicz, Anna Jamróz - 
Szadaj, Ewa Daleka, Kazimierz Bi-
stroń, Tomasz Bujak. W programie 
wyborczym Gabriela Lisius stawia 
na rozwój gospodarczy, inwestycje 
i budowę dróg oraz podwyższanie 
jakości życia mieszkańców. 

- Naszą wizją jest wspólny, dal-
szy rozwój powiatu wejherow-
skiego – mówiła starosta wejhe-

rowski. - Mijająca kadencja była 
bardzo pracowita. Jako najważ-
niejszy cel obraliśmy sobie czło-
wieka, bo wszystko, co robimy, 
robimy dla ludzi.

Powiat wejherowski podzielony 
został na sześć okręgów wybor-
czych. Rada Powiatu Wejherow-
skiego składa się z 29 radnych.  
Wa

Gabriela Lisius 
rozpoczęła kampanię
WEJHEROWO | Samorządowcy, lekarze, sportowcy i nauczyciele znaleźli się na liście KWW Wspólny Powiat. 
Kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wejherowskiego przedstawiła Gabriela Lisius.
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Plac został utwardzony podczas 
tegorocznych wakacji.

- Dzięki tej inwestycji zyskali-
śmy 16 miejsc postojowych dla 
rodziców, którzy przywożą i od-
wożą swoje dzieci do tej placówki 
– mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhero-
wa. - Wypełniliśmy w ten sposób 
oczekiwania wejherowian miesz-
kających w pobliżu przedszkola, 
którzy prosili, aby rodzice nie par-
kowali na miejscach należących do 
wspólnot mieszkaniowych. Udało 
się to  dzięki m.in. radnemu Hen-
rykowi Jaroszowi, który jako czło-
nek Rady Nadzorczej WSM, pod-
jął się negocjacji z mieszkańcami 
spółdzielni, którzy wyrazili zgodę 
na oddanie miejsc parkingowych 
wykorzystanych na wyjazd z par-

kingu, który wykonaliśmy.
Z budowy parkingu są zadowo-

leni zarówno rodzice dowożący 
swoje dzieci do placówki, jak i dy-
rekcja przedszkola.

- Do przedszkola uczęszcza 125. 
dzieci, rodzice dowożą je samo-
chodami, dotychczas było to duże 
utrudnienie dla nas, dla rodziców 
i dla okolicznych mieszkańców 
– mówi Beata Świątek, dyrektor 
Przedszkola Samorządowego nr 
2 w Wejherowie. – Budowa tego 
parkingu rozwiązuje problem – nie 
ma korków w rejonie przedszkola, 
rodzice nie parkują samochodów 
na miejscach dla mieszkańców 
osiedla, a przepływ samochodów 
jest płynny i bezpieczny.

Inwestycja kosztowała 123 tys. 
zł.  /raf/

Nowy parking
WEJHEROWO | Przy przedszkolu na os. Kaszubskim miasto utwar-
dziło plac, powstały tu miejsca postojowe dla samochodów. 

Fo
t. U

M
 W

ejh
er

ow
o



OGŁOSZENIE                                                                          264/2018/DB



www.gwe24.pl/aktualności 5Piątek, 21 września 2018

Sprawa umowy, którą podpisał Krzysztof 
Hildebrandt z władzami PKP PLK będzie 
jednym z głównych tematów trwającej 
kampanii wyborczej – podobne słowa na 
swoim profilu na Facebooku napisał były 
Prezydent Wejherowa pan Jerzy budnik. 
Jak Pan się do tego ustosunkuje?

Pan Jerzy Budnik napisał to w komen-
tarzu do wizyty u Pana Andrzeja Osi-
pówa, Dyrektora Regionu Północnego 
PKP PLK. Odbyłem ją wraz z moimi 
kontrkandydatami, panem Rafałem 
Szlasem i Arkadiuszem Szczygłem. 
Zdecydowałem się na takie działanie, 
gdyż sprawa umowy z PKP jest bar-
dzo niepokojąca. Przewiduje ona m.in. 
likwidację przejazdów kolejowych 
w mieście. Zgadzam się z Panem Je-
rzym Budnikiem, że sprawa ta będzie 
jednym z najważniejszych tematów 
kampanii wyborczej. W mojej ocenie 
stanowi ona smutny przykład słabości 
w zarządzaniu miastem. Nie pamiętam 
też, żeby obecny Prezydent moderował 
szerszą dyskusję na ten temat. W mojej 
opinii odpowiadało mu to, że temat nie 
przebił się do opinii publicznej. 

Wspólną wizytę u Dyrektora PKP ko-
mentatorzy naszej lokalnej sceny poli-
tycznej określili jako rzecz „na krajowe 

standardy raczej niespotykaną”. Czy zga-
dza się Pan z takim stwierdzeniem?

Na pewno w jakimś stopniu tak. Nie-
często zdarza się, żeby rywalizujący ze 
sobą opozycyjni kandydaci wspólnie 
podejmowali podobne działania. Sy-
tuację tą interpretować należy jednak 
w kontekście sprawy, której dotyczyła. 
Umowa, którą zawarł Krzysztof Hilde-
brandt rodzi wiele pytań. Niesie ona dla 
naszego miasta wielkie finansowe kon-
sekwencje. Nie mają one barw partyj-
nych. Kampania się skończy a po wy-
borach nowy Prezydent będzie musiał 
się z tymi problemami zmierzyć. 

Czy po wyborach widzi Pan możliwość 
współpracy ze swoimi kontrkandydata-
mi do urzędu Prezydenta?

Oczywiście, że tak. Dziś rywalizujemy 
o głosy wyborców ale po wyborach 
będziemy musieli wspólnie pracować 
na rzecz naszego miasta, każdy z nas 
kandyduje przecież również na Rad-
nego. Wydaje mi się także, że wielkim 
błędem jest przenoszenie antagoni-
zmów z poziomu ogólnopolskiego na 
grunt lokalny. W samorządzie musimy 
współpracować ponad podziałami. 

Czy planuje Pan brać udział w debatach 
z kontrkandydatami?

Jak najbardziej tak. Uważam udział 
w publicznych i transmitowanych 
w mediach debatach za coś naturalnego. 
Powiem więcej, jest to w mojej ocenie 
demokratyczny standard. Wejherowia-
nie muszą mieć możliwość usłyszenia 
tego, jak osoby aspirujące do godności 
Prezydenta wymieniają poglądy i pre-
zentują swoje propozycje programowe. 
Uważam, że debat powinno odbyć się 
jak najwięcej. W każdej powinni brać 
udział wszyscy zarejestrowani kandy-
daci. Debaty powinny także przewidy-
wać możliwość pytań wzajemnych.    

Problemy miasta nie 
mają barw partyjnych
Rozmowa z Tomirem Ponka, kandydatem na Prezydenta Wejherowa. 

”Dziś rywalizujemy 
o głosy wyborców ale 
po wyborach będziemy 
musieli wspólnie pra-
cować na rzecz nasze-
go miasta, każdy z nas 
kandyduje przecież 
również na Radnego. 

Tematem ETZT w bieżącym 
roku jest multimodalność, a ha-
słem przewodnim „Przesiadaj się 
i jedź”.

Europejski Tydzień Zrównowa-
żonego Transportu rozpoczął się 
w niedzielę 16 września, a potrwa 
do soboty 22 września. W gminie 

Wejherowo w ramach tej inicjaty-
wy podjęto kilka działań. 
I tak 21 września zaplanowano 
akcję pod hasłem „Urzędnicy na 

Przesiądź się na rower lub autobus!
GM. WEJHEROWO | Gmina Wejherowo bierze udział w tegorocznej edycji Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT). 

Rowerach”, w ramach której pra-
cownicy Urzędu Gminy Wejhero-
wo przyjadą do pracy na rowerach, 
zaś równolegle tego samego dnia 
dla wszystkich uczniów uczęszcza-
jących do szkół Bolszewie i Gowi-
nie zorganizowana będzie akcja 
„Szkoły na rowerach” - uczniowie, 
którzy przyjadą tego dnia do szko-
ły na rowerach, nie będą pytani na 
lekcjach. 
Natomiast w sobotę 22 września za-
planowano dwa wydarzenia. Pierw-
szym z nich jest „Dzień bez Samo-
chodu”, podczas którego właściciele 
oraz współwłaściciele samochodów, 
mieszkający w gminie Wejherowo, 
którzy zrezygnują tego dnia z jazdy 
samochodem, mają zapewniony 
darmowy przejazd MZK na pod-
stawie dowodu rejestracyjnego po-
jazdu. Drugim wydarzeniem jest 
„Rajd Kaszubski”, czyli rajd rowero-
wy organizowany przez Bolszewski 
Klub Rowerowy „Cyklista”. Trasa 
rajdu ustalona jest od Bolszewa do 
Ustarbowa. Tego dnia odbędzie się 
też podsumowanie EZTZ. 
Europejski Tydzień Zrównowa-
żonego Transportu ma na celu 
pokazanie różnorodnych korzyści 
wynikających ze zrównoważonego 
transportu, takich jak: oszczędność 
pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia 
i bezpieczeństwa na drogach, pozy-
tywny wpływ na środowisko i po-
prawę jakości powietrza, przyjazna 
przestrzeń, rozwój przedsiębiorczo-
ści lokalnej oraz zwiększenie atrak-
cyjności dla inwestorów. 
/raf/

M AT E R I A Ł  P Ł AT N Y  K W  P R AW o  I  S P R AW I E d l I W o ś ć

REdA | do 24 września trwa głosowanie w ramach redz-
kiego budżetu obywatelskiego. 

Oddawać głosy można 
m.in. na zespół boisk 
przy Szkole Podstawo-
wej nr 5, półkolonie let-
nie wraz z nauką jazdy 
konnej, czy też park oraz 
chodnik na osiedlu „Przy 
młynie”. Lista wszystkich 
pomysłów, które są pod-

dane pod głosowanie, 
znajduje się na stronie www.bo.reda.pl.
Warto wiedzieć, że to już trzecia edycja redzkiego budżetu 
obywatelskiego, ale tym razem głosowanie odbywa się też 
jednocześnie też w innych miastach, m.in. Gdańsku i Sopocie. 
- Nasze miasto jest członkiem metropolii, więc synchronizuje-
my czas głosowania z innymi miastami zrzeszonymi w Obsza-
rze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. - Głosowanie na zgłoszone przez 
mieszkańców projekty rozpoczęło się 10 września, a zakoń-
czy się w poniedziałek 24 września o północy. Te propozycje, 
które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną zrealizowa-
ne w 2019 roku.
Głos można oddać wyłącznie w sposób elektroniczny. Osoby, 
które mają jakikolwiek kłopot z głosowaniem, mogą skorzy-
stać z pomocy urzędników pod numerem telefonu 500 183 
957 lub (58) 738 60 04 (w godzinach pracy urzędu).
Przypominamy, że inicjatywa budżetu obywatelskiego wpro-
wadzona została za sprawą Sopotu, który w 2011 roku jako 
pierwszy samorząd w Polsce zaproponował mieszkańcom 
przyjęcie współodpowiedzialności za lokalne inwestycje.

WEź udziAł W głOsOWANiu!
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Legendarny działacz sportowy 
i przedsiębiorca wraz z dru-
żyną kandydatów na radnych 
z ramienia Koalicji Obywatel-
skiej spotkał się w parku miej-
skim z mieszkańcami miasta. 
Ulotki wyborcze, baloniki, chorą-
giewki, a do kawy coś słodkiego 
– to stały element wielu kampa-
nii wyborczych. Nie inaczej było 
tym razem. W minioną niedzielę 
Park Majkowskiego zapełnił się 
gadżetami, promującymi nazwi-
sko kandydata na prezydenta. 
Była to okazja do zaprezentowa-
nia programu wyborczego oraz 
wielu rozmów z mieszkańcami 
miasta.
- Mój syn jest alergikiem, ma 
problemy z oddychaniem. Z nie-
pokojem obserwuję jakość po-
wietrza w Wejherowie – skarży 
się pani Monika. – Chciałam 
zapytać pana Rafała, jakie kon-

kretne działania promuje jego 
komitet w tej zaniedbanej przez 
miasto kwestii.
- Jestem tu mieszkańcem od nie-
dawna – mówi pan Tomasz. – 
Pracuję w Gdyni. Nie mam czasu 
na zapoznanie się z lokalną poli-
tyką. Widzę, że miasto ma poten-
cjał, który warto jak najlepiej wy-
korzystać. Fajnie, że kandydatów 
i ich pomysły na miasto można 
poznać osobiście. To nieco ina-
czej niż w mieście, gdzie miesz-
kałem dotychczas.
Wśród kandydatów można było 
spotkać wiele osób zasłużonych 
dla miasta, w tym wieloletnich 
radnych, takich jak Marek Bud-
nik, Ryszard Kandzora i Jacek 
Gafka, ale też młodych i doświad-
czonych na polu zawodowym 
i organizacyjnym, którzy swoim 
bogatym doświadczeniem chcą 
wesprzeć Radę Miasta. Wsparła 

ich spotkana na rynku posłanka 
Henryka Krzywonos-Strychar-
ska. Legendarna „Henia Tram-
wajarka” przybyła do Wejherowa 
na odbywający się w tym samym 
czasie Festiwal Foodtrucków. 
- Takie spotkania są zawsze dla 
mnie okazją do usłyszenia, co na-
prawdę trapi mieszkańców oraz 
jakie mają potrzeby. Rolą prezy-
denta nie jest okopać się w przy-
słowiowej wieży z kości słonio-
wej, ale prowadzenie dialogu 
z tymi, którym się służy – mówi 
Rafał Szlas. - Niektórzy zapomi-
nają, że prezydentem czy radnym 
się jedynie bywa, ale te stanowi-
ska stanowią służbę publiczną.
Wybory samorządowe odbędą 
się 21 października. To wtedy 
zagłosujemy w wyborach na pre-
zydenta miasta oraz wybierzemy 
skład Rady Miasta, Rady Powiatu 
i Sejmiku Województwa.

Rafał Szlas wystartował
WEJHEROWO | Kampania samorządowa ruszyła z impetem. Znamy już nazwisko pierwszego oficjalne-
go kandydata na prezydenta Wejherowa. Jako pierwszy swoją kandydaturę zarejestrował Rafał Szlas. 

Okręg nr 1

1. szLAs rafał Bogusław 
2. NOWOcińsKi Maciej 
    Mariusz 
3. sTAchOWiAK Joanna Maria 
4. czOsKA Szymon Piotr 
5. BiAłK grażyna Teresa 
6. duRAJEWsKA angelika 
    Małgorzata
7. KRAWiEc Mariusz 
    Stanisław 

Okręg nr 2

1. gAfKA Jacek Kazimierz 
2. WOźNiAK Bartłomiej 
3. NOWOcińsKA   
    Katarzyna anna
4. dRAusAL Katarzyna anna 
5. hiERAsiMczyK Erwin Jan
6. szLAs aleksandra Helena 
7. WicKi Krzysztof Kazimierz
8. AdEREK artur andrzej 

Okręg nr 3

1. BudNiK Marek Stanisław 
2. dAWszEWsKi Piotr 
3. szczOdROWsKA   
    Izabela Hanna 
4. ROpEL grażyna anna
5. gAfKA lucyna Małgorzata
6. hALMANN anna Maria
7. sKOWRONEK Marcin rafał

Okręg nr 4

1. gROTh Tomasz Jacek
2. KANdzORA ryszard 
    andrzej 
3. pOTRyKus Katarzyna 
    Elżbieta 
4. KRAuzE Szymon andrzej 
5. czARNEcKA Joanna 
    Krystyna 
6. sKRzypKOWsKA       
    romualda Wioletta
7. gOsz Bogusław Zdzisław

KANdydAci
 z LisTy 
KOALicJi 
OByWATELsKiEJ:

Kandyduje pan, jako bezpar-
tyjny, w wyborach do rady Po-
wiatu Wejherowskiego z listy 
Koalicji obywatelskiej. To spore 
zaskoczenie, bo wydawało się, 
że po odejściu z Sejmu defini-
tywnie wycofał się pan z czynnej 
polityki. Co pana skłoniło do 
powrotu?

- Prosiło mnie o to wiele sza-
nowanych przeze mnie osób 
i środowisk. Współpracowa-
łem z nimi jeszcze jako pre-
zydent miasta, a później jako 
poseł. Ich głos, zdanie, opinia 
nigdy nie były dla mnie obo-
jętne. 

Czym to argumentowali?
- Tym, że zdobyte przeze 
mnie podczas mojej wielolet-
niej służby publicznej wiedza, 
doświadczenie, kontakty, zna-
jomość lokalnych problemów 
, a także umiejętność łago-
dzenia napięć, mogą przydać 
się w samorządzie. Że tego 
kapitału zmarnować mi nie 
wolno. Szczególnie teraz, gdy 
wokół jest tyle podziałów, 
konfliktów i złych emocji. 

i to pana przekonało?
- Tak, chociaż z wielu powo-
dów nie była to łatwa dla mnie 
decyzja. Uznałem jednak, że 
nie wolno mi zawieść tych, 
którzy wciąż we mnie wierzą 
i na mnie liczą. Tym bardziej, 
że rzeczywiście dobrze znam 
problemy Wejherowa, a tak-
że pozostałych miast i gmin 
naszego powiatu , bo nawet 

trzymając się z dala od poli-
tyki, ani przez moment nie 
przestałem się nimi intereso-
wać. 

Jak pana zdaniem ułoży się sy-
tuacja w radzie Powiatu po wy-
borach?

- Nie lubię gdybać i bawić się 
w proroka. Życie nauczyło 
,mnie pokory i wstrzemięź-
liwości w ocenach i progno-
zach. Wszystko w rękach 
wyborców. To od nich zależy, 
jaki będzie skład Rady Powia-
tu i czy ja się w niej znajdę. 
Mogę tylko zapewnić, że na 
listach Koalicji Obywatelskiej, 
we wszystkich okręgach, są 
osoby sprawdzone już w dzia-
łalności samorządowej lub 
społecznej, oddane bez reszty 
temu co robią, którym na-
prawdę warto zaufać. 

Trudno uwierzyć, że chęć dalszej 
pracy na rzecz Wejherowa i po-
wiatu była dla pana jedyną mo-
tywacją do kandydowania.

- Skoro pan tak docieka, to 
odpowiem całkiem szczerze. 
To była motywacja najważ-
niejsza. Ale nie będę ukrywał, 
że nie jest w mojej naturze 
odtrącanie ręki wyciągniętej 
do zgody. Jeśli sam do tego 
namawiam, to muszę dawać 
dobry przykład. Trzeba szu-
kać tego co łączy, a nie sku-
piać się na tym co dzieli. Tym 
bardziej, że nie od dziś wiado-
mo, że zgodnie współpracując 
można zrobić więcej.

trzeba szukać tego, co łączy
WEJHEROWO | Rozmowa z byłym prezydentem Wejherowa i by-
łym posłem na Sejm RP Jerzym Budnikiem. 

JERzy 
BudNiK 

działacz społeczny i samo-
rządowy, radny i prezydent 
Wejherowa w latach 1990-94 
i 1994-98, radny Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 
(1998-2001), poseł na Sejm 
rP III, IV, V, VI i VII kadencji. 
Kandyduje do rady Powiatu 
Wejherowskiego z listy 
Koalicji Obywatelskiej w okr. 
nr 3 obejmującym miasto 
Wejherowo.

RUMIA | Tylko do poniedziałku można oddać głosy na projekty 
do Budżetu obywatelskiego.

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach przeznaczono na 
ten cel 1,5 mln złotych. Jest to najwyższa kwota w małym trójmieście 
kaszubskim. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec 
Rumi, bez względu na wiek. Wszystkie informacje, a także sama 
możliwość wybrania konkretnego projektu znajdują się na stronie 
rumia.budzet-obywatelski.org. W tej edycji mieszkańcy mogę wy-
brać spośród 30 projektów: 17 inwestycyjnych i 13 prospołecznych 
(wybrać można 1 inwestycyjny i 1 prospołeczny). 
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą zagłosować w Sta-
cji Kultura, Urzędzie Miasta lub za pośrednictwem mobilnych punk-
tów.  Głosujemy do 24.09  do północy. Ogłoszenie wyników nastąpi 
na Gali Budżetu Obywatelskiego 27.09 o godz. 17.30 w Multikinie.

OsTATNiE dNi głOsOWANiA
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M AT E R I A Ł  P Ł AT N Y  K W  P R AW o  I  S P R AW I E d l I W o ś ć

Czy Tomir Ponka zostanie 
Prezydentem Wejherowa?

Odpowiedź poznamy 21 
października lub 4 listo-
pada. Myślę, że Tomir 
Ponka ma bardzo duże 
szanse na sukces. Z pro-
wadzonych przez nas ana-
liz wynika, że druga tura 
jest raczej pewna. Moim 
zdaniem znajdą się w niej 
Tomir Ponka i Krzysztof 
Hildebrandt. Druga tura 
rządzi się zaś swoimi pra-
wami. Jestem przekonany, 
że w bezpośredniej kon-
frontacji zwycięży Tomir 
Ponka. 

Jak ocenia Pan szanse 
urzędującego Prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta?

Prowadzone przez nas 
analizy są tutaj jedno-
znaczne. Poparcie dla 
Krzysztofa Hildebrandta 
wyraźnie spada. Tenden-
cja jest tutaj bezwzględna. 
W roku 2010 uzyskał on 
w liczbach 10314 głosów, 
w roku 2014 już tylko 
8411, czyli stracił prawie 
20% poparcia. Proszę 
pamiętać, że wyniki te 
Krzysztof Hildebrandt 
uzyskiwał w sytuacji, gdy 
PiS nie miał swojego kan-
dydata, co za tym idzie 
elektorat był rozporoszo-
ny. Dziś sytuacja wygląda 
zupełnie inaczej. Progno-
zujemy, że Krzysztof Hil-
debrandt może w pierw-
szej turze liczyć na ok. 

5000 tys. głosów, czyli 
mniej więcej tyle samo co 
Tomir Ponka. Prezydenta 
Wejherowa poznamy więc 
w drugiej turze. 

Jakim Prezydentem będzie 
Tomir Ponka?

Na pewno zorientowa-
nym na rozmowę i dia-
log z mieszkańcami. Ob-
serwuję wszystkie jego 
spotkania. Przyznam, że 

jestem pod wrażeniem 
jego otwarcia na drugiego 
człowieka. Nie można też 
zapominać o jego wynie-
sionym z działalności biz-
nesowej profesjonalizmie. 
Niewątpliwie Tomir Pon-
ka to człowiek formatu 
prezydenckiego, który bę-
dzie godnie reprezentował 
nasze miasto. Nie jest on 
odciętym od ludzi i oto-
czonym murem urzędni-

ków rządcą. Tomir Ponka 
to prawdziwy wejherowia-
nin, który po osiągnięciu 
sukcesu zawodowego pra-
gnie poświęcić się pracy 
dla swojego miasta.  

Jak ocenia Pan szanse kan-
dydatów PiS do rady Mia-
sta?

Tutaj również liczymy 
na sukces. W tej chwili 
jestem jedynym repre-

zentantem PiS w Radzie 
Miasta. Nie odzwiercie-
dla to poparcia dla naszej 
formacji. Jestem prze-
konany, że uda nam się 
wprowadzić do Rady mi-
nimum 8 osób, czyli po 
dwóch kandydatów z każ-
dego okręgu. Prowadzona 
przez nas kampania i spo-
tkania z mieszkańcami 
tylko mnie w tym przeko-
naniu utwierdzają.

Tomir Ponka to człowiek 
formatu prezydenckiego
Rozmowa z Marcinem Drewą, Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Wejherowa oraz szefem kampanii PiS w Wejherowie.

WEJHERoWo | Kolejny raz Tomir Ponka, 
kandydat na prezydenta Wejherowa, 
prowadził bezpośrednią kampanię przed-
wyborczą na ulicach miasta, rozmawiając z 
mieszkańcami. 

Jak podkreśla kandydat, taką formę prowa-
dzenia kampanii wybrał celowo, gdyż uważa, 
że bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest 
bardzo ważny. 
- To nasza podstawowa intencja, chcemy 
rozmawiać o wszystkich problemach – wyja-
śnia Tomir Ponka. - Wejherowo jest pięknym 
miastem i to wszystko, co zostało wykonane, 
zasługuje na uznanie. Ale chcemy też zaakcen-
tować, że miasto potrzebuje nowego impulsu, 
nowej energii. Podczas spotkań przekazujemy 
mieszkańcom w sposób bezpośredni, co 
zamierzamy podczas naszego przyszłego 
urzędowania w samorządzie przeprowadzić. 
Kandydat podkreśla, że jest szereg inwestycji, 
które należy sprawnie zrealizować. 
- Niektóre z inwestycji realizowanych do tej 
pory nie do końca sprostały oczekiwaniom 
mieszkańców – dodaje Tomir Ponka. - Rozma-
wiając bezpośrednio z mieszkańcami da się 
zauważyć, że często ich problemy są bardzo 
proste i łatwe do rozwiązania. A od wielu lat 
nie były rozwiązywane. Dlatego ja oraz kan-
dydaci na radnych startujący razem ze mną, 
chcemy się otworzyć na ludzi. 
Jednym z pomysłów, jakie kandydat przedsta-
wił, jest stworzenie infoboxu, czyli miejsca, w 
którym przyszli samorządowcy chcą w sposób 
permanentny kontaktować się z mieszkańca-
mi. Tomir Ponka zapowiada, że do wyborów 
podobnych spotkań odbędzie się jeszcze co 
najmniej kilka.  /raf/

spOTKANiE 
z MiEszKAńcAMi



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, 
art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1474./ oraz art. 10  i  art. 49  usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowa-
nia administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017 
r.  poz. 1257./  z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 
18.09.2018 r.  wydano decyzję o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej  polegającej na:

budowie drogi gminnej 
pn. „Budowa ul. Młyńskiej w Rumi  

wraz  z siecią kanalizacji deszczowej”  

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gmi-
ny Miasta Rumia  określonych poniżej:

A.  działki w liniach rozgraniczających teren 
pasa drogi gminnej:
- obr. 21 działki nr ewid.: 174/11, 175/7, 178/1

B. działki objęte obowiązkiem budowy lub prze-
budowy sieci uzbrojenia terenu,  zjazdów i in-
nych dróg publicznych: 
- obr. 21  działki nr ewid.: 174/12, 177, 186/1, 
178/4, 185, 397

W związku z powyższym informuje się strony po-
stępowania, właściwe organy administracji rzą-
dowej i samorządowej oraz właścicieli, zarząd-
ców i użytkowników terenów objętych inwestycją  
o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie 
Wejherowskim Wydział Architektury i Budownic-
twa, 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 Biu-
rze 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 1960 r. Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego  zawiadomienie stron postępowania 
uważa się za dokonane po upływie 14 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.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejhero-
wie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wej-
herowo.pl, zamieszczono przez okres 21 dni, wy-
kaz nr IV/P/2018, dotyczący nieruchomości stano-
wiących własność Powiatu Wejherowskiego, prze-
znaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz wywieszono w dniu 28 sierpnia 2018 r.
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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

REKLAMA                                                               2/2018/AP

        WóJT GMINY WEJHERoWo
        informuje

że od dnia 21 września 2018 r. na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz 
internetowej Gminy Wejherowo, a także na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Trans-
portowa 1,  został wywieszony wykaz dotyczący:
-  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 
na pojemniki, na odzież używaną, oznaczonych 
jako działki nr 691/8 w Gościcinie, nr 75/13 w No-
wym Dworze Wejherowskim, nr 89/5 w Sopie-
szynie, nr 84 w Warszkowie i nr 92 w Zbychowie. 
Szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 
58 738- 67-51 i 58 677-97-07.

OGŁOSZENIE               256/2018/DB

Konkurs organizowany jest 
wspólnie przez organizacje sa-
morządu gospodarczego i władze 
województwa pomorskiego.
Nagroda została wręczona pre-
zydentowi Wejherowa Krzysz-
tofowi Hildebrandtowi  podczas 
dziewiętnastej gali Pomorskiej 
Nagrody „Gryf Gospodarczy”.
- Tę prestiżową nagrodę przy-
znajemy już po raz 19. Nie moż-
na jej sobie kupić czy zamówić. 
Na tę nagrodę trzeba ciężko 
zapracować, wyprzedzić konku-
rencję oraz sprostać wyzwaniom 
współczesnego rynku – zazna-
czył Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk 
- Chcielibyśmy, żeby wyróżnione 
firmy oraz instytucje otoczenia 

biznesu były znakomitym przy-
kładem dla innych, jak budować 
pozytywny wizerunek pomor-
skiego przedsiębiorcy.
- Cieszę się, że dostrzeżone zo-
stały nasze działania polegające 
na tworzeniu w Wejherowie do-
godnych warunków do rozwoju 
oraz budowane od lat pozytywne 
i uczciwe relacje z przedsiębior-
cami. Rozwój gospodarczy to 
miejsca pracy, a korzyści odno-
szą mieszkańcy Wejherowa. – 
podkreśla prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. – To waż-
ny element długofalowej strategii 
rozwoju miasta, którą  chcemy 
kontynuować.
Wyróżnienie w konkursie, w ka-
tegorii Lider kształcenia zawodo-

wego otrzymał także Powiatowy 
Cech Rzemiosł Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw w Wejhe-
rowie. 
Do tegorocznej edycji zgłosiło 
się 85 przedsiębiorców, a jury 
wytypowało 34 finalistów. Wyło-
nieni zostali przez komisję kon-
kursową, w skład której wchodzą 
przedstawiciele najważniejszych 
organizacji samorządu gospo-
darczego Pomorza i marszałek 
pomorski – w tej edycji Mie-
czysław Struk. Konkurs jest or-
ganizowany  od roku 2000. Jego 
pomysłodawcą i inicjatorem był 
dr Zbigniew Canowiecki, ówcze-
sny przewodniczący Pomorskiej 
Rady Przedsiębiorczości, obec-
nie prezydent organizacji Praco-

dawcy Pomorza.
O ogromnej roli i znaczeniu 
sektora gospodarczego dla wo-
jewództwa mówił podczas Gali 
marszałek Mieczysław Struk. 
- Przedsiębiorcy są solą gospo-
darki wolnorynkowej powiedział 
marszałek Mieczysław Struk. 
- Trudno byłoby sobie wyobra-
zić rozwój regionu bez nich. 
Bez podatków, które płacą, bez 
miejsc pracy, które tworzą. To 
dzięki ich kreatywności, ich in-
nowacyjności polskie produkty 
są rozpoznawalne i doceniane na 
całym świecie. Warto ich doce-
nić. A ta nagroda jest szczególna. 
Nie można jej kupić, nie można 
się na nią „zapisać”, trzeba na nią 
zapracować. /raf/

Wejherowo przyjazne 
przedsiębiorcom
WEJHEROWO | Gmina Miasto Wejherowo została głównym laureatem konkursu Gospodarczy Gryf Po-
morski 2018 w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom.
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W sobotę 29 września o godzi-
nie 9:30 z placu parafialnego 
przy kościele św. Wojciecha 
w Redzie Ciechocinie przy ul. 
Nowej wyruszy VIII Pielgrzym-
ka Rowerowa do Piaśnicy. 
Rowerzyści pokonają dystans 
prawie 40 km. Organizatorzy 
zapraszają do uczestnictwa gru-
py parafialne z dekanatu Reda, 
Rumia, Wejherowo i Puck oraz 
pielgrzymów z Trójmiasta i oko-
lic. Osoby pełnoletnie uczestni-
czą na własną odpowiedzial-
ność a młodzież niepełnoletnia 
za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów. Warunkiem uczest-
nictwa jest odpowiednia kon-
dycja z uwagi drogi gruntowe, 
sprawny rower, strój dostoso-
wany do warunków pogodo-

wych (peleryna przeciwdesz-
czowa), podręczny prowiant 
i napój, dokument tożsamości 
oraz zachowywanie przepisów 
ruchu drogowego i słuchanie 
prowadzącego grupę. Dystans 
zasadniczy wyniesie ponad 39 
km mierzony trasą z Redy Cie-
chocina szlakiem leśnym do 
Leśniewa (godz. 11:40), dalej 
do kaplicy w Lesie Piaśnickim 
(godz. 12:30) na modlitwę i sło-
wo kustosza. Wyjazd powrotny 
zaplanowano o godz. 13:15 do 
grobu bł. Alicji Kotowskiej, 
dalej ścieżką rowerową przy 
drodze wojewódzkiej nr 218 
do Wejherowa, następnie ul. 12 
Marca i ul. Pucką w Redzie. Za-
kończenie o godz. 15:15 w Cie-
chocinie. (DD)

Pielgrzymka rowerowa 
do Piaśnicy
KULTURA | W sobotę 29 września odbędzie się pielgrzymka ro-
werowa do Piaśnicy. Trasa wynosi 39 km i wiedzie od Redy Ciecho-
cina przez Leśniewo do kaplicy leśnej w Piaśnicy.
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Z tej okazji zorganizowano 
spotkanie, w którym – oprócz 
uczniów i nauczycieli – wzięli 
udział miejscowi radni, bur-
mistrz Krzysztof Krzemiński 
oraz przedstawiciele Urzędu 
Miasta. Uroczystość rozpoczęła 
się od oficjalnego otwarcia od-
danych niedawno do użytku wy-
niesionych przejść dla pieszych 
na ul. Rekowskiej, które powstały 

w ramach programu „Bezpieczna 
droga do szkoły” Fundacji „Orlen 
- Dar Serca”. 
W ramach uroczystości ucznio-
wie przypomnieli najważniejsze 
fakty z historii szkoły. Miłym 
akcentem było wręczenie przez 
dyrektor Annę Milewską i bur-
mistrza Krzysztofa Krzemińskie-
go podziękowań zasłużonym pra-
cownikom oraz osobom, które 

pracowały przy budowie szkoły.  
Przy okazji zgromadzeni mogli 
obejrzeć koncepcję uzgadnianej 
rozbudowy placówki, która prze-
widuje m.in. nowe sale lekcyjne 
dla „zerówki”, pracownie przed-
miotowe, bibliotekę, świetlicę, za-
plecze administracyjno – sanitar-
ne oraz gabinety pedagogiczne. 
Po części oficjalnej przyszła 
pora na część artystyczną, która 

spotkała się z wielkim aplau-
zem uczestników uroczystości. 
Uczniowie klas trzecich przed-
stawili program wokalno – recy-
tatorski, a największy entuzjazm 
wzbudził występ kaszubskiego 
zespołu dziecięcego „Modroki”. 
Na finał w ramach promocji zdro-
wego trybu życia wszyscy goście 
zostali poczęstowani miodem. 
UM 

„Piątka” ma już 25 lat
REdA | Były przemówienia, wspomnienia i podziękowania. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżo-
na w Redzie obchodziła 25-lecie działalności. 

KALENdARiuM:
1979 rok•	  – pierwsze sta-
rania o szkołę
1990 rok•	  - zawiązanie się 
Społecznego Komitetu 
Budowy Szkoły
styczeń•	  - maj 1991 roku 
– opracowanie projektu 
szkoły
czerwiec 1992 rok •	 – roz-
poczęcie budowy szkoły
1 września 1993 roku•	  – 
otwarcie Szkoły Podsta-
wowej w rekowie Dolnym
styczeń 1998 roku•	  – 
zmiana granic terytorial-
nych miasta redy. Szkoła 
przyjmuje nazwę: Szko-
ła Podstawowa nr 5 w re-
dzie
16 maja 2003 roku•	  – 
nadanie szkole imienia pi-
sarza kaszubskiego Jana 
Drzeżdżona  
1 września 2004 roku•	  - 
inauguracja roku szkolne-
go z nauczaniem języka 
kaszubskiego
2009 rok•	  – oddanie do 
użytku nowej sali gimna-
stycznej
2013 rok•	  – termomoder-
nizacja budynku szkoły 
w ramach rPO WP 2007-
2013
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k.grajkowski@expressy.plSPORT:

r.korbut@expressy.plWYDARZENIA: Kilkudniowy pobyt przedstawi-
cieli redzkiej „trójki”  w bułgar-
skim Burgas zorganizowany zo-

stał w ramach projektu Erasmus 
+ Ecological Footprint 2020 
- Europe Go Green. W przed-

sięwzięciu uczestniczyli rów-
nież uczniowie i nauczyciele 
z Gifhorn w Niemczech oraz 

uczniowie z wizytą w Bułgarii
REdA | Przeżyli niesamowitą przygodę i sporo się dowiedzieli. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 
wraz z opiekunami przez blisko tydzień przebywali w Bułgarii. 

gospodarze. Młodzież wspólnie 
pracowała nad sposobami ogra-
niczenia zużycia śladu węglo-
wego w środowisku, dzieląc się 
wiedzą i wypracowując rozwią-
zania.
Podczas wizyty w Bułgarii znalazł 
się również czas na zwiedzanie. 
Uczniowie udali się do Pomo-
rie, gdzie miejscowi korzystają 
z leczniczych kąpieli solnych, 
a także do Muzeum Naturalnego 
w Burgas, w którym podziwiali 
biżuterię stworzoną w III wieku 
przed naszą erą. Spotkanie było 
– w ocenie uczestników – bardzo 
inspirujące. Rezultaty wdrażania 
nowych pomysłów w życie co-
dzienne zostaną zaprezentowane 
na następnym spotkaniu projek-
towym w Niemczech.

sprawdź inne 
nasze tytuły na:
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REdA | Jeśli nie masz 
jeszcze planów na 
niedzielę, to mamy coś 
dla ciebie. W  Redzie 
Ciechocinie zorganizo-
wany zostanie festyn pn. 
„Przywitanie jesieni”.

Wrześniowa impreza 
to dość młoda tradycja, 
która narodziła się kilka lat 
temu. W ramach festynu 
wystąpi zespół Izzy Roc-
kers. Dodatkowo na scenie 
zaprezentują się uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 i 
podopieczni Przedszkola 
Omnibusek. 
Dla uczestników imprezy 
organizatorzy przygo-
towali mnóstwo atrakcji 
dodatkowych. Zorganizo-
wana zostanie m.in. loteria 
fantowa. Nie zabraknie też 
dmuchanych zjeżdżalni, 
pokazów strażackich, czy 
też licznych licytacji. 
Festyn „Przywitanie jesieni” 
organizuje Towarzystwo 
Kulturalno-Sportowe 
„TKS Reda – Ciechocino” 
przy współpracy z Urzędu 
Miasta w Redzie i radnymi 
miasta. WA

pRzyWiTAJĄ 
JEsiEń
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REKLAMA                     29A/2018/ZM

    oGŁoSzENIE
    Burmistrza Miasta Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 
1975/353/2018/A z dnia 12 września 2018 roku 
informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywie-
szony został wykaz Nr XXVIII obejmujący lokal 
mieszkalny wraz z udziałem w gruncie, położo-
ny w Rumi, stanowiący własność Gminy Miej-
skiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży w dro-

dze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Mowa o dzieciach z rumskich 
szkół podstawowych, które 
w ubiegłym tygodniu uczestni-
czyły w pasowaniu na ucznia. Po-
mysł zastępcy burmistrza Piotra 
Wittbrodta okazał się strzałem 
w 10 - pierwszaków było tak dużo, 
że przedsięwzięcie musiało odbyć 
się w dwóch turach. 
Uroczystość na specjalnie przygo-
towanej hali MOSiR zgromadziła 
łącznie ponad 500 dzieci ze wszyst-
kich publicznych szkół podstawo-

wych w mieście, ich rodziny, dy-
rektorów szkół, nauczycieli, a także 
przedstawicieli władz miasta: bur-
mistrza Michała Pasiecznego, za-
stępcę burmistrza Piotra Wittbrod-
ta oraz  przewodniczącego rady 
miejskiej Ariela Sinickiego. 
Po uroczystym mianowaniu 
świeżo upieczeni uczniowie dwu-
dziestu trzech klas pierwszych 
otrzymali dyplomy oraz zosta-
li zaproszeni do pamiątkowego 
zdjęcia.

Zostali pełnoprawnymi 
uczniami
RUMIA | Żeby stać się pełnoprawnymi uczniami klas pierwszych, 
musieli odśpiewać hymn narodowy, złożyć przysięgę i poddać się 
oficjalnemu mianowaniu.

piOTR WiTTBROdT, 
zastępca burmistrza Rumi:

– Pasowanie na ucznia to ważny moment w życiu szkol-
nym każdego dziecka. Zależało nam na przygotowaniu 
wyjątkowej oprawy, która podkreśliłaby charakter tego 
wydarzenia. Organizacja pasowania na hali umożliwi-
ła również zwiększenie liczby osób towarzyszących 
poszczególnym dzieciom. Pojawiły się całe rodziny, 
w warunkach szkolnych nie byłoby to możliwe.
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Miasto zaprasza do udzia-
łu w przejeździe rowero-
wym, który rozpocznie 
się w sobotę (22 września) 
o godzinie 16:00 przy ko-
ściele w Janowie, a zakoń-
czy przy miejskim domu 
kultury, gdzie odbędzie 
się festyn dedykowany 
miłośnikom jednośla-
dów. Projekt realizowany 
jest w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2018.
Dla wszystkich dzie-
ci, które wezmą udział 
w przejeździe i przyjadą 
w kasku przewidziano 
rowerowe gadżety.
Trasa przejazdu: ul. Ka-
towicka, ul. Gdańska, 
Dąbrowskiego, Żwirki 
i Wigury, Kosynierów, 
Dębogórska, Mickiewi-
cza.

Przejazd rowerowy i festyn w parku
RUMIA | W najbliższy weekend warto będzie skorzystać z dobrej pogody i wsiąść na rower.
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Inwestycja związana z moderni-
zacją stadionu lekkoatletycznego 
ruszyła w ubiegłym roku. W ra-
mach przedsięwzięcia dotychcza-
sowa bieżnia żużlowa wymieniona 
została na poliuretanową. Dodat-
kowo obiekt wzbogacił się o skocz-
nię do skoku wzwyż i dal, a także 
rzutnie do pchnięcia kulą oraz rzu-
tu oszczepem.

hisTORyczNA 
chWiLA

W sobotę zorganizowane zostało 
uroczyste oddanie do użytku nowo-
czesnego obiektu. W tradycyjnym 
przecięciu wstęgi uczestniczyli nie 
tylko lokalni samorządowcy, ale 
i przedstawiciele Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki oraz popularni 
sportowcy. Wszyscy zaznaczali, że 
dla Redy to historyczna chwila. 

- Mnóstwo osób zaangażowało 
się w to, aby w Redzie powstał sta-
dion lekkoatletyczny z prawdziwe-
go zdarzenia – zaznaczał burmistrz 
Krzysztof Krzemiński. - Realizacja 
przedsięwzięcia nie byłaby jednak 
możliwa, gdyby nie wsparcie finan-
sowe Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Bardzo dziękuję wszystkim 
osobom, które przyczyniły się 
do powstania tego wyjątkowego 
obiektu.

pROfEsJONALNA 
NAWiERzchNiA 

Modernizacja stadionu lekko-
atletycznego pochłonęła w sumie 
niespełna 2,8 mln zł. W ramach 
zadania zakupiony został również 
sprzęt lekkoatletyczny, który trafił 

na wyposażenie Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Redzie. Jak 
zaznaczają sportowcy, wysokiej ja-
kości bieżnia powinna przyczynić 
się do poprawy wyników redzkich 
lekkoatletów. 

- Nowa infrastruktura podnosi 
rangę redzkiego stadionu i po-
zwala na organizację mistrzostw 
lekkoatletycznych w wielu katego-
riach - zapewnia Jerzy Conradi, 
dyrektor MOSiR. - W Redzie ist-
nieje teraz możliwość trenowania 
na nawierzchni, na której występu-
ją zawodnicy podczas mistrzostw 
świata, czy też Europy. 

OLiMpiJKA 
uhONOROWANA

Ważnym punktem uroczystości 
było odsłonięcie tablicy poświęco-
nej Marcie Jeschke. Dla olimpijki, 
a zarazem mieszkanki Redy, była 
to wyjątkowo wzruszająca chwila, 
która na długo zapadnie w jej pa-
mięci. 

- Bardzo cieszę się, że w ten 
sposób doceniono moje sukcesy – 
mówiła ze łzami w oczach Marta 
Jeschke. - Dziękuję miastu za to, 
że zawsze o mnie pamiętało i za-
uważało to, co robiłam na bieżni. 
Dumna jestem również z tego, że 
w Redzie powstał tak piękny sta-
dion. To było moje wielkie marze-
nie, bo tutaj rozpoczęła się moja 
przygoda ze sportem.

ATRAKcJi 
NiE BRAKOWAłO

W ramach uroczystości zorga-
nizowane zostały igrzyskach dzie-

Stadion lekkoatletyczny 
oficjalnie otwarty
REdA | To historyczna chwila dla redzkiego sportu. W sobotę oficjalnie otwarty został nowy stadion lekko-
atletyczny. W uroczystości uczestniczyły gwiazdy polskiej lekkiej atletyki.

ci szkół podstawowych z całej 
Redy. Zwieńczeniem otwarcia 
stadionu był mityng lekkoatle-
tyczny z udziałem medalistów 
Europy LA Berlin 2018. Zawod-
nicy próbowali swoich sił m.in. 
w pchnięciu kulą, biegu na 200 
m kobiet oraz 600 m mężczyzn 
oraz sztafecie 4 x 200 m.  

Warto zaznaczyć, że do dyspo-
zycji mieszkańców na stadionie 
sportowym były m.in. dmucha-
ne miasteczko i strefa gastrono-
miczna. Sobotnią uroczystość 
pod względem artystycznym 
uświetnił koncert zespołu Red 
Lips. 

anna Walk

TOMAsz MAJEWsKi,
dwukrotny mistrz olimpijski 
w pchnięciu kulą

Stadion lekkoatletyczny w redzie to bardzo fajny 
i kameralny obiekt, który znajduje się blisko szko-
ły. Mam nadzieję, że tętniło będzie na nim życie 
przez cały rok. W Polsce poziom lekkoatletyki 
podnosi się z roku na rok. Przyczyniają się do tego 

nie tylko propagatorzy sportu, ale i coraz nowocześniejsze obiekty. 

KRzyszTOf KRzEMińsKi,
burmistrz Redy

Obiekt posiada certyfikat Polskiego Związku 
lekkiej atletyki, co oznacza możliwość uprawia-
nia różnych dyscyplin i organizowania dużych 
wydarzeń sportowych. Nowy stadion będzie 
służył naszym sportowcom i kibicom przez 
lata. Niewątpliwą atrakcją otwarcia obiektu był 

miting lekkoatletyczny, w którym udział wzięli tegoroczni medaliści 
mistrzostw Europy la w Berlinie. 

KAziMiERz OKRóJ, 
przewodniczący 
Rady Miejskiej w Redzie

Dziękuję radnym, którzy zagłosowali za budową 
nowego stadionu lekkoatletycznego. To była 
decyzja, od której wszystko się zaczęło. Od 
zawsze nową bieżnię w redzie widział dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji. realiza-

cję inwestycji cały czas wspierał burmistrz. Wiele osób zaangażowało 
się w to, aby ten obiekt powstał.

ZADZWOŃ: 660 731 138
lub NAPISZ: d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?

to proste!
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W Komitecie założycielskim 
znaleźli się Profesor Edmund 
Wittbrodt, Doktor Roman Bu-
dziński, radne obecnej kaden-
cji Hanna Cegielska i Maria 
Bochniak jak i Jolanta Król oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rumi Ariel Sinicki.

Komitet Wyborczy Wyborców 
Michała Pasiecznego Ponad Po-
działami ściągnął wielu kolej-
nych działaczy społecznych i na 
konferencji otwierającej, która 
odbyła się w rumskiej Restaura-
cji Falko trzeba było dostawiać 
krzesła. 

Czteroletnie kadencja w Rumi 
upłynęła nienaturalnie spokoj-
nie w porównaniu do kłótli-
wej w poprzednich kadencjach 
Rumi, która słynęła z awantur, 
kłótni i braku pozyskiwania 
środków zewnętrznych.

- Objęcie stanowisko burmi-
strza przez Michała Pasieczne-
go całkowicie zmieniło podej-
ście do radnych – mówi Maria 
Bochniak radna trzech kaden-
cji, która mandat w poprzed-
nich wyborów uzyskała star-
tując z klubu Samorządność. 
– Kulturalny, spokojny, bardzo 

pracowity i jednocześnie stara-
jący się radnym udzielić wszel-
kich możliwych informacji. 
To metamorfoza spowodowała 
zaufanie do burmistrza, a jego 
aktywne pozyskiwanie środków 
na wiele projektów dla naszych 
mieszkańców spowodowało, że 
jesteśmy jedną z najlepiej pozy-
skujących gmin naszej wielkości 
w województwie pomorskim.

Również bardzo pozytywnie 
wypowiada się o burmistrzu 
radna Hanna Cegielska, która 
ogłosiła, ze nie będzie starto-
wała w wyborach, ale popiera 

obecnego burmistrza.
- Obecny burmistrz Michał Pa-

sieczny to nie tylko bardzo dobry 
gospodarz, ale również wspania-
ły i wrażliwy człowiek - mówi 
radna Hanna Cegielska. - Za-
wsze liczy się ze zdaniem rad-
nych, można z nim rozmawiać 
na wszystkie tematy i wspólnie 
rozwiązywać problemy. Poza 
działaniem na rzecz rozwoju 
miasta, bierze udział i popiera 
wiele inicjatyw społecznych. Ki-
bicuje mu i całej przyszłej radzie 
by udało im się zrealizować to, 
co już zaczęliśmy.

Michał Pasieczny i jego drużyna
ruszają do wyborów samorządowych
RUMIA | Zeszłotygodniowe otwarcie kampanii obecnego burmistrza Rumi, który ogłosił że będzie ubiegał się o reelekcję, pokazało szerokie poparcie jego działań. 

Okręg nr 1: CEnTrUM

1. Krzysztof Woźniak
2. Karolina rydzewska
3. Marcin Fuchs
4. anna Okrój
5. Justyna lipińska
6. Mariusz Piotrowski
7. Marcin Kaczmarek

Okręg nr 2: JAnOWO

1. ariel Sinicki
2. Piotr Bartelke
3. lucyna Szypuła
4. Halina Matysiak -Drąg
5. Hanna Kawa
6. Daniel Hadam
7. Emilia Samulska
8. Magda Mrowicka

Okręg nr 3: LOTnISkO, STArA rUMIA

1. Michał Pasieczny
2. leszek grzeszczyk
3. Teresa Jałocha
4. Teresa Hebel
5. liliana Bareła -Palczewska
6. Krzysztof Brzozowski
7. Marek Chodnicki

Okręg nr 4: SZMELTA, ZAgÓrZE, BIAŁA rZEkA

1. Tomasz Urbaniak-Dzienisz
2. Beata Ławrukajtis
3. Maria Bochniak
4. Mieczysław grzenia
5. Ewa Kreft
6. Czesław Elżanowski
7. Michał gaj

KWW MichAłA pAsiEczNEgO

dR. RoMAN BUdzIŃSKI
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Prace na osiedlu ruszyły pełną 
parą, widzimy wykopy, a na Gó-
rze Markowca archeologów.  

- Na osiedlu nakłada się jesz-
cze dodatkowo program li-
kwidacji pieców węglowych 
i podłączenie bloków do sieci 
ciepłowniczej OPEC co obec-
nie obserwujemy. Część bu-
dynków zyskała już ocieple-
nie i nową elewację w ramach 
programu KAWKA, reszta 
czeka na swoją kolej w ramach 
Rewitalizacji.  - Czyli mamy 
2 źródła finansowania ze-
wnętrznego zdobytego przez 
gminę ?  - nawet 5, ponieważ 
program KAWKA miał trzy 

edycje, a Rumia otrzymała 
dofinansowanie w ramach 2 
i 3 oraz w ramach Rewitali-
zacji jeden program dotyczy 
inwestycji, które się pojawią 
na osiedlu i Górze Markow-
ca, a dwa kolejne to projekty 
społeczne służące aktywizacji 
zawodowej i pomocy dla osób 
bezrobotnych oraz wsparcie 
rodzin w ramach Centrum 
Usług Społecznych.
Działania społeczne będą 
prowadzone w powstającym 
budynku koło Galerii Ru-
mia tak zwanym KIS-e, czyli 
Klubie Integracji Społecznej, 
który miasto nabyło i będzie 
wykańczało dzięki dotacji 
unijnej.

Widzimy również, że ma po-
wstać dodatkowy mostek nad 
zagórską Strugą, przy Parafii 
na zagórzu.  

- To efekt przemyślanej polity-
ki rowerowej, której jesteśmy 
gorącymi zwolennikami na 
czele z naszym burmistrzem 
Michałem Pasiecznym. Chce-
my, aby na wszystkich głów-
nych ciągach pojawiły się 
ścieżki rowerowe, które już 
w dużej części funkcjonują. 
Naszym zadaniem jest wybu-

dowanie ścieżki rowerowej od 
Galerii Rumia na górę Szmel-
ty. Dzięki budowie kładki pie-
szo-rowerowej (realizowanej 
w ramach Rewitalizacji, czyli 
z dofinansowaniem unijnym), 
która jest bardzo kosztownym 
elementem zlikwidujemy jed-
no z wąskich gardeł, dodat-
kowo wzdłuż Sabata powinna 
powstać ścieżka rowerowa 
i dalej będziemy starali się 
przebić do ul. Świętego Józefa 
najprawdopodobniej poprzez 
ulicę Młyńską lub ewentual-
nie Batorego.  

Wiemy również o planach bu-
dowy ścieżki od ul. Partyzantów 
do granicy z Kazimierzem. 

- Ten projekt jest praktycz-
nie ukończony i musimy 
wspólnie z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich uzyskać po-
zwolenie na budowę. Cie-
szymy się niezmiernie, że 
ten projekt znalazł uznanie 

w oczach Marszałka Wo-
jewództwa o czym mówił 
ostatnio Wiesław Byczkow-
ski – wicemarszałek, który 
przyjechał do Rumi podpisać 
aneks zwiększający dofinan-
sowanie unijne o 4,3 mln zł 
na Węzeł Janowo z tunelem. 
Pan Marszałek zadeklarował 
finansowanie budowy ścieżki 
rowerowej w 50%. Ścieżka ma 
połączyć istniejący ciąg rowe-
rowy z drogą rowerową, któ-
rą można dojechać do Rewy 
wzdłuż Zagórskiej Strugi.  - 
Wzdłuż rzeki powstały w tej 
kadencji dwa bardzo istotne 
odcinki ciągu pieszo-rowero-
wego, który teraz niektórzy 
nazywają Promenadą.  - od-
cinek pomiędzy ul. Torową 
i ul. Abrahama znacznie 
skrócił wszystkim drogę, 
a odcinek pomiędzy MO-
SiR-em a MDK-iem stał się 
nie tylko wizytówką miasta, 
ale również chyba najczęściej 

odwiedzanym terenem przez 
mieszkańców. Burmistrz bar-
dzo mocno walczył o to, aby 
ten fragment był gotowy na 
Światowy Zjazd Kaszubów, 
który odbywał się w Rumi, 
i udało się.  

Czy uda się wybudować kolejne 
odcinki? Mieszkańcy tego ocze-
kują.

- Oczywiście, że tak. Kolejny 
fragment będzie realizowany 
przy okazji budowy nowego 
urzędu u zbiegu ulic Starowiej-
ska/Dąbrowskiego. Oprócz 
budynku urzędu będzie bar-
dzo duża liczba bezpłatnych 
miejsc parkingowych, a także 
w jeszcze bardziej atrakcyj-
nej formie wybudowany ciąg 
pieszo-rowerowy wzdłuż Za-
górskiej Strugi na odcinku od 
Dąbrowskiego do ul. Wybic-
kiego. Oprócz tego urząd stara 
się w różnych częściach miasta 
pozyskiwać kolejne działki 

przy rzece, aby móc w przy-
szłości realizować kolejne eta-
py ścieżki pieszo-rowerowej.  

Wracając na rewitalizowane 
osiedle, szykują się duże zmia-
ny.  

- Osiedle powstało w latach 
wojennych, i przez cały okres 
nie było tutaj wykonywanych 
większych robót, tak więc 
czekają nas w pierwszej ko-
lejności prace ziemne, m.in. 
remonty i przebudowy insta-
lacji wod-kan były wymienio-
ne na nowe, dopiero później 
powstaną uporządkowane 
miejsca parkingowe, tereny 
rekreacyjne dla dzieci i doro-
słych, czy też strefa sportowa. 
Wszystko ma swoją kolejność, 
jesteśmy dumni, że dzięki 
ogromnej finansowej pomocy 
unijnej możemy doprowadzić 
do totalnej zmiany w tej do tej 
pory najbardziej zaniedbanej 
i ubogiej dzielnicy w mieście.

Ruszył wielki projekt Rewitalizacji
RUMIA | Dofinansowany ze środków unijnych projekt rewitalizacji, w kwocie prawie 13 milionów złotych na zadania inwestycyjne oraz społeczne, ruszył z impe-
tem. Góra Markowca i osiedle przy ul. Kombatantów/Sabata całkowicie zmienią swoje oblicze. Rozmawiamy z Przewodniczącym Komitetu Rewitalizacji w Rumi, 
radnym Tomaszem Urbaniakiem – Dzieniszem.

Nazwa projektu Wartość projektu Wartość dofinansowania % Wkład własny

Rewitalizacja zagórza w Rumi 16,93 mln zł 9,85 mln zł 57% 6,85 mln zł

Klub integracji społecznej zAgóRzE 2,55 mln zł 2,17 mln zł 85% 383 tys. zł

centrum usług społecznych zAgóRzE 845 tys. zł 718 tys. zł 85% 127 tys. zł

MoSTEK NAd zAGóRSKą STRUGą

PlAN REWITAlIzACJI WIdoK NA GóRĘ MARKoWCA – WIEżĘ WIdoKoWą
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O zmianach zachodzących w Rumi oraz 
poparciu, jakiego udzielił burmistrzowi 
Michałowi Pasiecznemu w najbliższych 
wyborach samorządowych, rozmawiamy 
z Profesorem Edmundem Wittbrodtem, 
Ministrem Edukacji Narodowej w latach 
2000-2001, wieloletnim senatorem RP, 
prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, profesorem związanym z Po-
litechniką Gdańską, a przede wszystkim 
– z rodowitym rumianinem działającym 
na rzecz swojego miasta. 

Jak ocenia Pan zmiany, które dokonały się 
w rumi w ostatnich latach? 

- Oceniam je bardzo dobrze, podobnie 
zresztą jak wiele innych osób. Pozytyw-
ny odbiór miasta był szczególnie wi-
doczny podczas zeszłorocznego Świato-
wego Zjazdu Kaszubów. Jego uczestnicy 
mogli podziwiać inwestycje realizowane 
w pobliżu Zagórskiej Strugi, w tym pięk-
ną ścieżkę pieszo-rowerową. Ta realiza-
cja to dla mnie symbol dokonujących się 
zmian. 
Te inwestycje – realizowane w wielu 
punktach miasta – nie byłyby zapewne 
możliwe, gdyby nie sprawne pozyski-
wanie bardzo wysokich dofinansowań 
z funduszy zewnętrznych. Obecnie 
jest to ponad 60 milionów złotych. Jest 
to bardzo duże i znaczące osiągnięcie 
władz Rumi mijającej kadencji. 

Jest Pan osobą, która utrzymuje kontakt z 
wieloma ważnymi postaciami związanymi 
z rumią. Jakie są ich opinie o mieście? 

- Zgadza się. Są to m.in. profesorowie 
Politechniki Gdańskiej, jak profesor 
Krystyna Pokrzywnicka czy profesor 
Jan Szantyr. W czasie rozmów podkre-
ślają oni, że Rumia jest miejscem, któ-
re łączy bliskość dużych aglomeracji ze 
spokojem. I bardzo sobie to połączenie 
chwalą. 

Jednocześnie zdają się zauważać pozy-
tywne zmiany zachodzące w mieście. 
Ja, obserwując Rumię niejako z ze-
wnątrz, także wyraźnie je dostrzegam. 
Bardzo mnie to cieszy, bowiem w Rumi 
spędziłem dużą część swojego życia. 
Urodziłem się przy Placu Kaszubskim, 
w mieście wciąż mieszkają moi bliscy, 
znajomi, przyjaciele, tutaj są groby mo-
ich rodziców. To dla mnie bardzo ważne 
miejsce. 

W rumi budowane są nowe drogi, moder-
nizowane budynki użyteczności publicz-
nej, organizowane wydarzenia kulturalne 
czy realizowane projekty społeczne. Czy 
któryś z tych segmentów działalności 
władz miasta jest Panu szczególnie bli-
ski? 

- W mieście widać nie tylko dbałość 
o inwestycje, ale szczególną otwartość 
na ludzi i sprawy społeczne. Obserwując 
burmistrza Michała Pasiecznego, do-
strzegam chęć słuchania innych i nawią-
zywania współpracy. 
Wspomniany już Światowy Zjazd Kaszu-
bów był pięknym przykładem wzajem-
nego współdziałania miasta i organizacji 
pozarządowej, w tym wypadku Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego. Przełożyło 
się ono na zadowolenie uczestników. 
Byli pod wrażeniem nie tylko rozmachu 
organizacyjnego, ale i współczesnego 
obrazu Rumi. 
Chwalę sobie także współpracę władz 
miasta z Rumskim Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku, którego byłem inicjatorem 
i współzałożycielem.

„Współpraca” to słowo często pojawiają-
ce się w naszej rozmowie. Czy to właśnie 
otwartość na różne środowiska jest recep-
tą na sprawne funkcjonowanie samorzą-
du? 

- Zdecydowanie tak. Umiejętność słu-

chania innych i dobre relacje z oto-
czeniem to sprawy kluczowe. Obecne 
władze samorządowe dogadują się z wła-
dzami powiatowymi czy wojewódzkimi, 
charakteryzują się otwartą postawą na 
różne poglądy, nawet te polityczne. Bu-
dowanie porozumienia ponad podziała-
mi to najlepsza recepta na sprawne roz-
wijanie miasta. 

W ostatnim czasie udzielił Pan poparcia 
burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu 
w zbliżających się wyborach samorządo-
wych. Skąd taka decyzja?

- Wynika ona z obserwacji. W Rumi 
realizowane są różnorodne inwestycje, 
pozyskiwane fundusze zewnętrzne czy 
organizowane wydarzenia kulturalne 
o niespotykanym wcześniej rozmachu. 
Budowany jest długo oczekiwany tunel 
łączący ulicę Sobieskiego z dzielnicą Ja-
nowo. Miasto zmienia się na lepsze. 
Burmistrz Michał Pasieczny jest czło-
wiekiem młodym, jednak już bardzo 
doświadczonym i mogącym pochwalić 
się wymiernymi sukcesami. Jest osobą 
godną poparcia i nie miałem wątpliwo-
ści, że na nie zasługuje. 

Którą z inwestycji planowanych w najbliż-
szych latach uważa Pan za priorytetową?

Wiele potrzeb mieszkańców zostało już 
odnotowanych. Osobiście kontynuował-
bym temat zagospodarowywania okolic 
Zagórskiej Strugi. Ta rzeka jest sym-
bolem naszego miasta. Powinno się ją 
jeszcze bardziej zbliżyć do mieszkańców 
i gości – np. poprzez dalszą rozbudowę 
szlaku spacerowo-pieszego czy dbałość 
o zabytki znajdujące się w jej pobliżu. 
Kolejnym wyzwaniem jest uporządko-
wanie miejskiej architektury. Rumia za-
sługuje też na nowy budynek ratusza. Na 
tych polach wciąż można jeszcze wiele 
zdziałać. 

pROf. dR hAB. iNż. 
EdMuNd WiTTBROdT
urodził się 16 listopada 1947 roku w rumi. Od wielu lat 
kieruje Katedrą Mechaniki i Mechatroniki Pg. Był prodzie-
kanem i dziekanem Wydziału Budowy Maszyn, a w latach 
1990–1996 rektorem Politechniki gdańskiej. Przewodni-
czył radzie rektorów Pomorza oraz Konferencji rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych. 
Był także wiceprzewodniczącym rady głównej Szkol-
nictwa Wyższego. Od 1997 do 2001 roku był członkiem 
Zgromadzenia Parlamentarnego rady Europy, a w latach 
2000–2001 Ministrem Edukacji Narodowej. Zasiadał 
w Senacie rzeczypospolitej Polskiej IV, V, VI, VII i VIII 
kadencji. Jest aktywnym działaczem społecznym promu-
jącym kulturę kaszubską, a także prezesem Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. 

Źródło: Politechnika gdańska, pg.edu.pl

Porozumienie receptą 
na rozwój miasta
RUMIA | - Porozumienie ponad podziałami najlepszą receptą na rozwój miasta – powiedział w rozmo-
wie z naszą redakcją Profesor Edmund Wittbrodt.

fo
t. 

Ar
ka

di
us

z W
eg

ne
r

fo
t. 

Ar
ka

di
us

z W
eg

ne
r

fo
t. 

Ar
ka

di
us

z W
eg

ne
r



www.gwe24.pl/aktualności 17Piątek, 21 września 2018

Burmistrz Rumi Michał Pa-
sieczny przedstawił ramowy 
plan działań na najbliższe 5 
lat, którego głównymi ele-
mentami są: 

RozWóJ KoMUNIKACYJNY I oGRA-1. 
NICzENIE KoRKóW UlICzNYCH 
poprzez budowę tuneli (ul. Gdańska, 
Auchan, ul. Hodowlana); budowę Drogi 
Trzech Powiatów; przebudowa na pię-
ciowlotowe Ronda Jana Pawła II; prze-
budowa Dębogórskiej przy MOSiR; oraz 
konsekwentna budowa dróg gminnych 
i chodników.

RozWóJ TERENóW REKREACYJNYCH 2. 
I śCIEżEK RoWERoWYCH poprzez 
aktywizację Góry Markowca, etapową 
budowę Błoń Janowskich na ujęciach 
wody, budowę kolejnych etapów Ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż Zagórskiej 
Strugi, budowę ścieżki rowerowej do 
Kazimierza wzdłuż DWP oraz innych 
istotnych fragmentów, budowę kolej-
nych etapów placów zabaw i ich moder-
nizację w tym placu zabaw przy stawku 
w Parku Starowiejskim

AKTYWIzACJA TERENóW PRzE-3. 
MYSŁoWYCH, KTóRE dAdzą: 1000 
nowych miejsc pracy, specjalistyczne 
miejsca pracy – lepiej płatne, wzrost 
wpływów z podatków od nowych firm 
bez podnoszenia stawek. Zwiększone 
wpływy do budżetu przeznaczone będą 
na potrzeby mieszkańców

WAlKA zE „SMoGIEM”4.  - kontynuacja 
Obniżanie kosztów funkcjonowania 
budynków; obniżanie Kosztów oświe-
tlenia ulicznego; pozyskanie kolejnych 
środków zewnętrznych na likwidację 
kolejnych pieców w Rumi (obecnie 200 
pieców jest likwidowanych z programu 
KAWKA)

BEzPIECzEŃSTWo MIESzKAŃCóW: 5. 
Dalsze wspieranie działań Szpitala 
w Wejherowie, współpraca ze Strażą 
Pożarną, rozwój monitoringu, system 
informacji w razie zagrożeń – sms, prace 
nad bezpieczeństwem przeciwpowo-
dziowym, rozwój kompetencji Straży 
Miejskiej (pierwsza pomoc, dymiące 
kominy, współpraca ze szkołami, walka 
z „dopalaczami”), apteka całodobowa

RozWóJ BAzY ośWIAToWEJ:  6. 
Rozbudowa SP 6  (w tym sala gimna-
styczna i świetlica); rozbudowa SP 1 
(sala gimnastyczna łukowa); przygoto-
wanie terenu pod budowę nowej szkoły 
w Białej Rzece (wraz zabezpieczeniem 
finansowania); rozbudowa SP 7 (sala 
gimnastyczna łukowa); budowa nowego 
przedszkola przy ul. Rodziewiczówny.

WIĘCEJ śRodKóW NA dzIAŁANIA 7. 
SPoŁECzNE: Projekty dla seniorów, 
dzieci, młodzieży i osób niepełnospraw-
nych; budowa mieszkań komunalnych 
– c.d.; Rewitalizacja osiedla przy ul. Reja; 
sukcesywne zwiększanie środków na 
działania organizacji pozarządowych; 
rozwój transportu publicznego.

Plan działań na najbliższe 5 lat

Ul. ABRAHAMA WĘzEŁ JANoWo

JANoWSKIE BŁoNIA

Ul. KolEJoWAUl. ŹRódlANA

PRoJEKT PRzEdSzKolA ModUŁoWEGo
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oGŁoSzENIE  BURMISTRzA MIASTA RUMI
o przyjęciu dokumentu

 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-• 
sta Rumi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położo-• 
nego w rejonie ulic Towarowej, Kapitańskiej, Komandorskiej i płk. dąbka w Rumi wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko;
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego • 
w Rumi, w rejonie „Góry Markowca” etap I wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko.

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 ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o  przyjęciu:
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rumi Nr 1970/348/2018 z dnia 11.09.2018 – projektu zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko;
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rumi Nr 1971/349/2018 z 11.09.2018 – projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic 
Towarowej, Kapitańskiej, Komandorskiej i płk. Dąbka w Rumi wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko;
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Rumi Nr 1947/325/2018 z 13.08.2018r. – projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Rumi, w rejonie 
„Góry Markowca” etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacje o w/w dokumentach:
- zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochro-
nie – www.ekoportal.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi, na ta-
blicy ogłoszeń oraz w lokalnej prasie;
- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uzyskał niezbędne uzgodnienia i opinie. Był wyłożony do publicznego wglą-
du wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 02.02.2018r. do 25.02.2018r.; 
od 23.03.2018r. do 12.04.2018r. oraz od 16.07.2018r. do 06.08.2018r. Dyskusje publiczne nad 
przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyły się w dniach: 13.02.2018r.; 
03.04.2018r. oraz 24.07.2018r. Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie zmia-
ny studium mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 19.03.2018r., 03.05.2018r. oraz do 
dnia 07.05.2018r. 
- projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w rejonie ulic Towarowej, Kapitańskiej, Komandorskiej i płk. Dąbka w Rumi uzyskał 
niezbędne uzgodnienia i opinie. Był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach: od 27.04.2018r. do 17.05.2018r. oraz od 03.082018r. do 
27.08.2018r. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu roz-
wiązaniami odbyły się w dniach: 08.05.2018r. oraz 07.08.2018r. Każdy kto kwestionował ustale-
nia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do 
dnia 31.05.2018r. oraz do dnia 10.09.2018r.;
- projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Rumi, w rejonie „Góry Markowca” etap I uzyskał niezbędne uzgodnienia i opinie. Był wy-
łożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 
18.05.2018r. do 07.06.2018r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego pla-
nu rozwiązaniami odbyła się 29.05.2018r. Każdy kto kwestionował ustalenia przyjęte w projek-
cie miejscowego planu mógł wnieść uwagi w formie pisemnej do dnia 21.06.2018r.

Gmina już od miesięcy dyspo-
nowała niezbędnymi środkami 
finansowymi, pozwoleniami 
i dokumentacją potrzebną do 
realizacji inwestycji, jednak 
wykonawcę odpowiadającego 
warunkom przedstawionym w 
przetargu udało się wyłonić do-
piero teraz.
– W pierwszym przetargu naj-
wyższa oferta była o 800 tysięcy 
złotych wyższa niż w ostatnim 
przetargu, także cieszymy się 
niezmiernie, że przy drugim 
podejściu udało się tak ustalić 
parametry przetargowe, by osią-
gnąć taką oszczędność – wyja-
śnia Michał Pasieczny, bur-
mistrz Rumi.
Budowa nowych mieszkań ko-
munalnych w Rumi stanowi 
efekt konsekwentnych działań, 
prowadzonych od 2014 roku, 
skierowanych głównie na po-
zyskanie środków finansowych. 
Udało się je zgromadzić, dzięki 
realizacji programu wprowa-
dzonego przez burmistrza Mi-
chała Pasiecznego oraz miejską 
radę. W ramach przedsięwzię-

cia lokatorzy dawnych mieszkań 
komunalnych mogli je odkupić 
za 25% rynkowej wartości.
W ten sposób sprzedano 100 
lokali za łączną kwotę prawie 
3 milionów złotych. Kolejnym 
działaniem, które umożliwiło 
realizację tej inwestycji, było 
uzyskanie 35-procentowej uma-
rzalnej pożyczki z Banku Go-
spodarstwa Krajowego.
– Jest to ogromny sukces, że w 
4 lata udało się zdobyć środki 
finansowe, by wybudować 32 
mieszkania komunalne. Będzie 
to pierwszy taki budynek, ale w 
przyszłości zamierzamy starać 
się o partnera prywatnego w mo-
delu PPP i sukcesywnie budować 
kolejne bloki – podkreśla bur-
mistrz.
Szacunkowy koszt realizacji tej 
inwestycji to prawie 5,5 miliona 
złotych, z czego prawie 3 milio-
ny udało się pozyskać poprzez 
sprzedaż istniejących już miesz-
kań komunalnych, a niemal 2 
miliony pochodzą z dofinanso-
wania.
W nowo wybudowanym obiek-

cie znajdą się łącznie 32 lokale 
komunalne, w tym: 15 mieszkań 
dwupokojowych o powierzch-
ni od 35 do 44 m², 8 mieszkań 
trzypokojowych o powierzchni 
ok. 52 m², 5 mieszkań jedno-
pokojowych o powierzchni ok. 
25 m² oraz 4 mieszkania czte-
ropokojowe o powierzchni ok. 
62 m². Całkowita powierzchnia 
użytkowa wszystkich mieszkań 
wyniesie ponad 1442 m².
Aby uniknąć zaniedbań lub 
zniszczeń, nowe mieszkania 
komunalne będą przekazywane 
wyłącznie osobom, które do tej 
pory zamieszkiwały tego typu 
lokale i nie sprawiały jakichkol-
wiek problemów. Oznacza to, 
że nie zalegały z jakimikolwiek 
opłatami, dbały o stan nieru-
chomości i nie zakłócały spoko-
ju sąsiadów.
Zgodnie z harmonogramem bu-
dowy, wszelkie prace mają się 
zakończyć w marcu 2020 roku. 
To przełom w sprawie, ponie-
waż ostatnie mieszkania komu-
nalne wybudowano ponad 25 lat 
temu, przy ulicy Stoczniowców.

Rusza budowa 
mieszkań 
komunalnych
RUMIA | W najbliższym tygodniu  rozpoczną się prace przy budowie komu-
nalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żwirki i Wigury w Rumi. Umowa 
w tej sprawie została podpisana w piątek (14 września) w urzędzie miasta. 
Wykonawcą jest przedsiębiorstwo Volfram.
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Festiwalowe smakowanie
WEJHEROWO | Przez dwa dni w miniony weekend wejhero-
wianie mieli okazję smakować potraw z różnych stron świata.

W mieście po raz drugi zorgani-
zowano Festiwal Smaków Food 
Trucków. Do Wejherowa przyje-
chało 19 Food Trucków z różnych 
stron Polski. Gastronomicy ofe-
rowali przysmaki z całego świata. 
Każdy z inną specjalnością.
Dzięki słonecznej pogodzie oraz 
koncertowi gdańskich trębaczy 
i mobilnego carillonu w niedzie-
lę na placu Jakuba Wejhera było 
mnóstwo gości, którzy rozkoszo-
wali się nie tylko muzyką, ale rów-
nież potrawami z Food Trucków.
- Jest fajnie. Wszędzie mamy duży 
wybór różnego rodzaju przysma-
ków. Każdy może wybrać do zje-
dzenia to, na co ma ochotę. Też 
zamówiliśmy sobie z żoną dwie 
porcje do spróbowania. Tro-
chę kosztowało, ale smakowa-
ło – mówi Tomasz Malwinowicz 
z Wejherowa.
Oprócz wielu przysmaków z róż-
nych rejonów świata sporym zain-
teresowaniem cieszył się  objazdo-
wy sklepik z dużym wyborem gier 
planszowych. /raf/Fo

t. 
UM

 W
ejh

er
ow

o

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

660 731 138, d.bieszke@expressy.pl



www.gwe24.pl/aktualności 19Piątek, 21 września 2018

Celem projektu jest wzrost 
zainteresowania poezją dzie-
ci i młodzieży gminy Linia 
w wieku 7-15 lat poprzez twór-
cze uczestnictwo w zajęciach 
artystycznych łączących treść 
utworu poetyckiego z różnymi 
formami ekspresji: plastyczną, 
muzyczną, ruchową, werbal-
ną. Zajęcia odbędą się w cza-
sie 15.08-31.12.2018. Dzieci 
wezmą udział w warsztatach 
literackich, muzycznych, pla-
stycznych, recytatorskich 
i filmowych, spotkaniach au-
torskich z poetą polskim i ka-

szubskim, biblioterapeutycz-
nych oraz grze terenowej. Na 
warsztatach przygotują recy-
tację i muzyczną interpretację 
poezji, stworzą własne wier-
sze, filmy z recytacją wiersza 
w przestrzeni publicznej, 
portret i karykaturę bohatera 
literackiego. Na blogu pro-
jektu uczestnicy będą dzielić 
się swoją twórczością, rela-
cjonować udział w zajęciach 
oraz wymieniać opinie na te-
mat literatury, wezmą udział 
w trzech konkursach. Nadcho-
dzące propozycje można śle-

dzić na stronie www.bpgl.pl.
Projekt „Liński salonik poetyc-
ki” dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Liński salonik poetycki
GM. LINIA | Na nadchodzące miesiące Biblioteka Publiczna Gminy Linia przygotowała dla swoich 
młodych czytelników wiele interesujących spotkań w ramach projektu „Liński salonik poetycki”. 

Wydarzeniu towarzyszyło wiele 
atrakcji, między innymi: Speed 
Carving, konkurs ”Piękna Wieś”, 
występy góralskich muzyków 
z zaprzyjaźnionej gminy Ochot-
nica Dolna. 
Uroczystą mszą świętą, z udzia-
łem Orkiestry Dętej Gminy 
Wejherowo, rozpoczęło się po-
wiatowo-gminne Święto Plonów 
w Bolszewie. Na uroczystości 
przybyło wielu znakomitych go-
ści. Wśród nich między innymi: 
parlamentarzyści, wójtowie, za-
stępca wójta Gminy Ochotnica 
Dolna Elżbieta Polczyk, przed-
stawiciele i delegacje organizacji 
rolniczych, stowarzyszeń, delega-
cja z Europe Echanges we Francji, 
radni, sołtysi, laureaci Statuetki 
Gryfa Kaszubskiego. Ceremo-
niał dożynkowy zainaugurowało 
wypuszczenie gołębi i przekaza-
nie chleba dożynkowego przez 
starostów dożynek – Państwa 
Urszulę i Sławomira Dargacz 
z Góry. Równie ważnym punk-
tem programu było wręczenie 
odznaczeń Ministra Środowiska, 
które uhonorowanym wręczyli 
Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius i Wójt Gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło. Wręczono tak-

że nagrody w konkursie „Piękna 
Wieś”. W rywalizacji, o laur naj-
piękniejszego wieńca dożynko-
wego, walczyły wieńce wykonane 
techniką tradycyjną oraz kompo-
zycje współczesne. I tak I miejsce 
w kategorii wieńca klasycznego 
otrzymało sołectwo Linia, drugie 
Gniewino, a trzecie Warszkowo. 
W kategorii wieńca niekonwen-
cjonalnego zwyciężyło sołectwo 
Kostkowo, drugie było Bolsze-
wo, a trzecie sołectwo Bożepole 
Wielkie.
Dożynki upłynęły w klimacie ka-
szubsko-góralskim. Wszystko za 
przyczyną wspaniałych muzyków 
z południa Polski – zespołów lu-
dowych, kapel i orkiestry dętej, 
którzy na scenie zaprezentowali 
się obok naszych lokalnych wy-
konawców, w tym gwiazdy wie-
czoru Weroniki Korthals. Tłum-
nie zebrani uczestnicy dożynek 
mogli podziwiać dzieła malarzy 
i rzeźbiarzy, którzy rywalizowali 
w pierwszych tego typu konkur-
sach na Pomorzu – Speed Ca-
rvingu i Speed Paintingu. Były 
stoiska, dmuchańce, karuzela, 
przejażdżki kucykiem i wiele in-
nych atrakcji. 
/raf/

Dożynki powiatowo - 
gminne w Bolszewie
GM. WEJHEROWO | Rolnicy z całego powiatu podziękowali za plony podczas dożynek powiatowo-
gminnych, które w tym roku odbyły się w Bolszewie. 
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REdA | Pyszne zakończenie lata z Festiwa-
lem Smaków Food Trucków. Już w najbliższy 
weekend przy redzkim aquaparku zaparkują 
mobilne restauracje z całej Polski. 

Festiwal Smaków Food Trucków to wydarzenie już 
znane mieszkańcom Redy. Do udziału w przedsię-
wzięciu zapraszane są najlepsze food trucki z całej 
Polski. Dobierane są one pod kątem różnorodno-
ści i jakości serwowanych potraw, dzięki czemu 
w jednym miejscu pojawią się reprezentanci 
kuchni wielu krajów.

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich, tj. dużych i małych, rodzin, grup przyjaciół oraz każdego, 
kto ma ochotę na poznawanie nowych smaków. Na miejscu można spróbować niecodziennych po-
traw, a także zrelaksować się na świeżym powietrzu, przy dobrej muzyce i wyborowym towarzystwie. 
Wspólne świętowanie końca wakacji będzie bogate w atrakcje: muzyka, gry, konkursy i oczywiście 
smaczne dania z różnych stron świata. Wszystko to okraszone zostanie wyjątkowo pozytywną atmos-
ferą. Festiwal Smaków Food Trucków już ostatni raz w tym roku pojawi się w Redzie.

W WEEKENd pRzyJAdĄ fOOd TRucKi
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NIERUCHOMOŚCI

spRzEdAM

spRzEdAM działki budowlane w gościcinie, 
o pow. 616 i 700 m. Tel. 692 709 330

spRzEdAM działkę budowlaną 600 m kw, z do-
brym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzywa, Wej-
herowo, tel. 513-005-898  

spRzEdAM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 821 
m2, w Mieroszynie koło Jastrzębiej góry, do mo-
rza ok. 3 km, tel. 793 903 536

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

WyNAJMĘ

WyNAJMĘ mieszkanie 40m2 i piwnicę plus ko-
tłownię. luzino centrum, tel: 570 009 915

WyNAJMĘ garaż w rumi, tel. 668 385 455

www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 14 września 2018ogłoszEnia 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

pOszuKuJĘ WyNAJĄĆ

JEsTEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. rejtana / osiedle Chopina, długo-
terminowa umowa, tel. 665 117 489

KupiĘ

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

MOTORYZACJA

spRzEdAM
suzuKi SX4 2010r. 1600 cm 3, 90koni , przebieg 
187 tys., czerwony, diesel, cena 17 900, reda, tel. 
510260315 .

EDUKACJA

LEKcJE dodatkowe z fizyki i chemii, w tym zada-
nia oraz matematyka, nauczyciel emeryt, Wejhero-
wo, 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

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 504

OpAKOWANiA jednorazowe, tel. 501 175 330

pROfEsJONALNA fotografia okolicznościowa: 
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

pANi lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, pozna 
pana do lat 68, bez nałogów, w celu stałego związ-
ku, z powiatu wejherowskiego, tel. 504 872 835

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

siNgLE, 35l., modelowy typ urody. Szukam Panią 
28-60 lat,miłej sponsorki. gdańsk, Paul, tel: 574 
797 077.

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

sAMOTNy, zadbany 48 lat, pozna kobietę do sta-
łego związku, tel. 786 197 025.

RÓŻNE

spRzEdAM piłeczki – breloczki z rzemieniem 
biało-czerwony oraz arki gdynia z niebiesko-żół-
tym, z zapięciem srebrnym karabińczyk, tel. 604 
947 489

siANO, słoma w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu. Możliwość transportu, 
tel. 506 250 477.

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, porą-
bane, ułożone. Możliwy transport, tel. 506 250 477.

Firma - Warsztat 78 
pOszuKuJE MEchANiKA 

sAMOchOdOWEgO 
w Wejherowie, 

tel. 505 495 349
e-mail: stanislawklecha@op.pl

REKLAMA                  49/2018/DB

REKLAMA               208/2018/DB

spRzEdAM pojemnik na chleb, ładny, biały, owal-
ny, 60zł, tel.507 486 424.

pług, 3 skiby, 780 brony, 3 i 5, od 600 do 800, 
rozdrabniacz BaK 830, tel. 600 667 860.

spRzEdAM piłę do drewna, samorobna, z kółkami 
2.2kw 380v, 580zł, gościcino, tel. 695 230 080.

spRzEdAM rower, 3 przerzutki, Shimano, bardzo 
dobry stan, 650zł, tel.507 486 424.

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

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

Pani

WANDZIE 
CHOMACKIEJ

Przewodniczącej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Redzie,

Pedagogowi szkolnemu w SP nr 4 w Redzie
Członkowi Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
Kazimierz Okrój

Przewodniczący Rady Miejskiej
wraz z Radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
 wraz z pracownikami

OGŁOSZENIE                                          263/2018/DB
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W sKRóciE

Juniorzy zmierzyli 
się w rumi
Na boisku rumskiego Sa-
losu odbyła się 1. kolejka 
juniorskich rozgrywek 
E2 Orlik. Zmierzyły się 
zespoły arki gdynia SI 
(dwie drużyny), Orkana 
rumia (dwie drużyny), 
Bałtyku gdynia i Cisowej 
gdynia. rumscy juniorzy 
poradzili sobie bardzo 
dobrze – Orkan I wygrał 
trzy z czterech meczów, 
natomiast Orkan II wygrał 
jedno spotkanie – za to 
niezwykle wysoko. Poko-
nał Bałtyk gdynia 6-1.

bolesna 
porażka orląt
Przegrana boli zawsze, 
a szczególnie tak wyso-
ka – Orlęta reda aż 0-9 
uległy Bałtykowi II gdynia. 
Zaskoczenie wynikiem jest 
tym większe, że Bałtyk po 
tym zwycięstwie zajmuje 
dopiero 8. miejsce w tabeli. 
9-0 w gdyni to najwyższe 
zwycięstwo w obecnym 
sezonie V ligi w okręgu 
gdańskim. Orlęta, mimo 
porażki, zajmują 3. miejsce 
w tabeli i tracą zaledwie 2 
punkty do lidera.

strażnik miejski 
wicemistrzem polski

W Tczewie odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu 
Tczewskiego w ramach 
Pomorskiego Święta 
Wisły. W Mistrzostwach 
udział wzięło ponad 300 
biegaczy. Biegacze walczyli 
m.in. o tytuł Mistrza Polski 
Urzędników Miast gmin i 
Powiatów. W biegu tym na 
10 km uczestniczył wej-
herowski strażnik, st.insp. 
Maciej Cichoń. W kategorii 
Mistrzostw Polski Urzędni-
ków zajął drugie miejsce.

Połowa rundy jesiennej za nami. 
Dwa zespoły z naszego powiatu od-
dalają się coraz bardziej od ligowej 
czołówki, natomiast Orkan Rumia 
znajduje się niestety coraz bliżej 
dna tabeli IV ligi.

Stolem, który poprzedni sezon 
zakończył na wysokim, 4. miejscu, 
na razie nie prezentuje tak wysokiej 
formy, jak w ubiegłych rozgryw-
kach. W minioną sobotę na Arenę 
Mistrzów przyjechała Pogoń Lę-
bork, prawdopodobnie najbardziej 
rozczarowująca drużyna tego se-
zonu. Piłkarze z Gniewina nie dali 
rady strzelić bramki, lecz zachowali 
oni czyste konto, przez co zdoby-
li jeden punkt. Stolem zajmuje 9. 
miejsce w tabeli.

Punktów nie zdobył Wikęd Lu-
zino, który u siebie grał z Wdą Li-
pusz. Już w 4. minucie gospodarze 
objęli prowadzenie, jednak jeszcze 
w pierwszej połowie Wda wyrów-
nała, a po przerwie strzeliła jeszcze 
jednego, jak się okazało, decydują-
cego gola. Wikęd jest na 8. miejscu 
w tabeli.

Ligowego dorobku nie powiększył 
również grający swoje mecze w Re-
dzie Orkan Rumia. Zespół lidera IV 
ligi, Gryfa Słupsk, strzelił Orkanowi 
jednego gola, ale wystarczył on do 
zdobycia 3 punktów. Rumianie są 
w trudnej sytuacji – zajmują trzecie 
od końca, 17. miejsce w tabeli.

W sobotę o 16:00 dojdzie do lo-
kalnego pojedynku. Stolem Gnie-
wino u siebie zagra z Wikędem 
Luzino. Orkan Rumia zmierzy się 
na wyjeździe z rywalem w walce 
o utrzymanie – Jaguarem Gdańsk.

Wywalczyli tylko
 jeden punkt
PIŁKA NOŻNA | To nie był udany weekend zespołów z powiatu wejherowskiego. 
Stolem zdołał zremisować swój mecz, pozostałe drużyny poniosły porażki.

Drugoligowe rozgrywki rozpo-
częły się już w poprzedni week-
end. Rozegrane zostały cztery 
mecze 1. kolejki, natomiast po-
zostałe trzy odbędą się w innym 
terminie. 

W szeregach Tytanów Wejhe-
rowo doszło do sporej zmiany. 
Nowym trenerem został Piotr 

Rembowicz, który już w przeszło-
ści, przez cztery lata, prowadził 
wejherowskich szczypiornistów. 
I – Cieszę się, że mogę ponownie 
objąć funkcję trenera wejherow-
skiej drużyny. Nie ukrywam, że 
będzie to dla mnie wyzwanie, bo 
zespół przez te cztery lata mocno 
się zmienił, ale wierzę, że razem 

możemy wiele osiągnąć – po-
wiedział na łamach strony inter-
netowej Tytanów trener. Objęcie 
zespołu przez Piotra Rembowicza 
nie oznacza rozstania z dotych-
czasowym szkoleniowcem, Paw-
łem Paździochą. Będzie on pełnił 
rolę drugiego trenera oraz trenera 
bramkarzy.

W swoim pierwszym w tym se-
zonie meczu Tytani zmierzą się 
na wyjeździe z MOSiR-em Kę-
trzyn. Drużyna z Mazur ma już 
za sobą jedno spotkanie sezonu 
2018/2019, ale nie może być z nie-
go zadowolona. MOSiR zdecydo-
wanie przegrał (19-40) z MKS-em 
Brodnica.

tytani zaczynają nowy sezon!
PIŁKA RĘCZNA | Wejherowski zespół już w tę sobotę zagra swój pierwszy mecz sezonu 2018/2019. Żółto-czerwonych czeka wyjazd do Kętrzyna.

Większość drużyn z nasze-
go powiatu przeszła do 
kolejnej rundy Pucharu 
Polski w okręgu gdań-
skim.

Spośród meczów, w których 
wzięły udział zespoły z na-
szego powiatu, najciekawiej 
zapowiadało się starcie 
Orkana Rumia i Wikędu 
Luzino. Lepszy w tym poje-
dynku okazała się ta druga 
drużyna, która wygrała 3-2. 
W pozostałych meczach 
Orlęta 6-1 rozgromiły Klif 
Chłapowo, Start Mrzezino 
wygrał 2-1 ze Sztormem 
Mosty, GOSRiT II Luzino 7-2 
rozbił Kaszubię Starzyno, 
a Zenit Łęczyce na wyjeź-
dzie zwyciężył 3-1 z MKS-em 
Władysławowo, sprawiając 
pewną niespodziankę. 

Aż 9 goli padło w Redzie, 
gdzie tamtejszy Celtic 
przegrał z innym zespołem 
z powiatu wejherowskiego, 
Sokołem Bożepole Wielkie. 
Ostatni z naszych repre-
zentantów w okręgowym 
Pucharze Polski, Stolem 
Gniewino, 4-1 wygrał na wy-
jeździe z Dragonem Bojano.

dOBRE 
WysTĘpy 
W puchARzE
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W dzisiejszym artykule z cyklu Osobi-
stości sportu powiatu wejherowskiego 
postaramy się odpowiedzieć na pytanie 
tytułowe oraz zajrzeć choć trochę w ży-
cie biegacza. W tym celu zaprosiłem do 
rozmowy mojego kolegę, 56-letniego 
Mirka Ornala. Dlaczego akurat Mirek. 
Poznałem go robiąc sesję zdjęciową 
pewnemu kulturyście w siłowni hotelu 
Olimp, w której właśnie on pracuje. Po-
rozmawialiśmy i od tej pory obserwuję, 
co „Miro Świro’’ (sam się tak określa) 
wyprawia. A jest tego naprawdę sporo. 

Dlaczego biegasz?  

- Żeby nie nie robić głupot – odpo-
wiedział z uśmiechem Mirek. 

rozumiem, co masz na myśli i jestem 
przekonany że większość z naszych 
Czytelników również. Sport daje moż-
liwość wyznaczania sobie kolejnych 
celów do osiągnięcia. Po rozmowie 
z Tobą wywnioskowałem, że musisz 
mieć w życiu konkretnie wyznaczony 
cel. bez niego podupadamy wewnętrz-
nie, obniża się nasza samoocena i chę-
ci do życia, co w prostej linii prowadzi 
do „robienia głupot”. Co zatem wyjąt-
kowego jest w bieganiu i czy zawsze 

biegasz chętnie?
- Z tym jest różnie. Są dni w których 
zakładam buty i prawie zmuszam 
się żeby iść biegać, ale są też takie, 
w których aż nie mogę się doczekać 
treningu. Potem, jak już lecę, to mam 
czas przemyśleć i przeanalizować 
sprawy, za które nie zabieram się tak 
po prostu i w codziennym życiu wca-
le o nich nie myślę. Wysiłek świetnie 
rozładowuje napięcia i sprawia, że 
człowiek nie ma sił myśleć o pro-
blemach i dosłownie  wydają się one 
o wiele mniejsze, a to daje możliwość 
nabrania dystansu i spojrzenia na 
pewne sprawy z innej perspektywy.

Jak często trenujesz?
- Jako że pracuję w świetnej siłow-
ni i mam nieograniczony dostęp do 
sprzętu, to trenuję 4-5 razy w tygo-
dniu, ale te treningi to bardziej cross-
fit. Jeśli chodzi o bieganie to 4 razy 
w tygodniu, ale tylko w terenie, 
głównie po wejherowskich lasach.

a jak zaczęła się ta przygoda? 
- Około pięć lat temu doszedłem do 
wniosku, że pora schudnąć i w tym 
celu udałem się na siłownię, gdzie 
przez pierwszy rok biegałem na bież-
ni. Potem już przeskoczyłem na ple-
ner i tak jest do tej pory. Dodam jesz-
cze, że staram się zdrowo odżywiać 
i jem głównie chude mięso, twarogi, 

owoce, warzywa oraz wspomagająco 
suplementy - takie jak białko i ami-
nokwasy.

Mówi się że bieganie niszczy stawy. 
Jakie masz zdanie na ten temat i co ro-
bisz, żeby się przed tym ustrzec? 

- Wbrew pozorom biegać trzeba się 
nauczyć. Mój trener kiedyś mi po-
wiedział „Mirek, naucz się biegać 
wolno”. Miał tu na myśli wypraco-
wanie odpowiedniej techniki i ryt-
mu, żeby maksymalnie zredukować 
obciążenia w stawach.  Na pewno 
podstawą jest odpowiednie obuwie, 
które źle dobrane rujnuje zdrowie 
i zamienia trening w udrękę.

opowiedz trochę o swoich osiągnię-
ciach.

- Przede wszystkim zaznaczę, że nie 

biegam dla podium, a dla zdrowia 
i tego co dzieje się w głowie - czyli 
kształtowanie charakteru wewnętrz-
ną walką i przełamywanie kolejnych 
barier. Rocznie biorę udział w kilku-
dziesięciu startach biegowych i w ka-
tegorii  wiekowej 50+ zdarza mi się 
zająć drugie czy trzecie miejsce.

na koniec powiedz coś o najbliższych 
celach.

- Głównym moim celem jest Maraton 
Warszawski a marzeniem jest załapać 
się na Maraton Berliński 2019.  Do-
dam jeszcze od siebie, że serdecznie 
namawiam do uprawiania jakiejkol-
wiek formy ruchu. Nie ma znaczenia, 
czy jest to jazda na rolkach, rowerze, 
siłownia czy właśnie bieganie. Obo-
jętnie, co wybierzesz, bo i tak nagro-
da będzie wielka. 

WYWIAd | Z Mirkiem Ornalem, biegaczem, rozmawia Hemi Andrzej Sikorra.

Dlaczego biegam?

Prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt odwiedził ma-
łych sportowców oraz wręczył 
nagrody. Pogratulował również 
organizatorce igrzysk – Joan-
nie Kos,  dyrektor przedszkola 
„Mapeciaki” w Wejherowie.
W III Wejherowskich Igrzy-
skach Sportowych Przedszkoli 
wzięły udział zespoły z przed-
szkoli i oddziałów przedszkol-
nych z Wejherowa i okolic. Dru-
żyny przedszkolaków w wieku 
od 3 do 6 lat rywalizowały ze 
sobą w wielu konkurencjach, 
takich jak sztafeta, piłka nożna 
czy jazda na rowerkach.
Organizatorem Igrzysk było 
Niepubliczne Przedszkole Edu-
kacyjno-Sportowe „Mapeciaki” 
w Wejherowie oraz Urząd Miej-
ski w Wejherowie i Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie. /raf/

Przedszkolaki na olimpiadzie
WEJHEROWO | Na wejherowskim stadionie Gryfa na Wzgórzu Wolności odbyła się III edycja 
Wejherowskich Igrzysk Sportowych Przedszkolaków. 

MASz CIEKAWY TEMAT/ zdJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

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

KRzyszTOf hiLdEBRANdT, 
prezydent Wejherowa:

- Obserwując radość maluchów ze wspólnej zaba-
wy, widać ich ogromne zainteresowanie sportem 
i aktywnością ruchową. Staramy się stwarzać dzie-
ciom możliwości do uprawiania sportu i rekreacji 
ruchowej w Wejherowie. gratuluję organizatorom 
igrzysk, które są okazją do świetnej zabawy i roz-
budzenia w sobie pasji do sportu.

RAfAł szLAs, 
przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Rekre-
acji Rady Miasta Wejherowa:

- Po raz trzeci miałem zaszczyt wspierać Sportowe 
Igrzyska Przedszkoli. To świetna inicjatywa, promu-
jąca zdrowy tryb życia poprzez ruch od najmłod-
szych lat. Jak wiadomo sport uczy dyscypliny, życia 
w grupie, wychowuje, wzbudza zdrową rywalizację, 
co w późniejszym, dorosłym życiu zdecydowanie 

pomaga osiągnąć sukces. Wielkie słowa uznania dla 
organizatorki, Joanny Kos z przedszkola „Mapeciaki”.
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Nie MożeSZ być 

Na StadioNie? 
oGLĄdaJ MeCZ 

Na TvcOM.pL

MEczE 
gRyfA W ppv

Już w 3. minucie doskona-
ła okazję do objęcia prowa-
dzenia mieli gospodarze. Ryk 
dobrze zagrał w pole karne 
do Rogalskiego. Napastniko-
wi wystarczyło czysto uderzyć 
z woleja w dowolny róg bram-
ki, jednak z dziesięciu metrów 
trafił wprost w bramkarza. Tak 
dobrej sytuacji żółto-czarni już 
w tej połowie nie mieli. Z dy-
stansu strzelali za to zawodnicy 
gości, ale ani uderzenie Nowaka 
z 18. minuty, ani próba Kiecy 
z 28. minuty nie znalazły drogi 
do bramki. Do przerwy więcej 
było drobnych fauli oraz nie-
dokładnych zagrań, niż emocji 
związanych z ciekawymi akcja-
mi. Przy stanie 0-0 sędzia za-
kończył pierwszą część meczu.

W przerwie doszło do dwóch 
zmian – na boisku w barwach 
gospodarzy pojawili się Machol 

i Chwastek, ale nie przyniosło 
to diametralnej zmiany pozio-
mu gry. Co więcej, trzy minu-
ty po wznowieniu meczu, Skra 
cieszyła się z objęcia prowadze-
nia. Błąd w komunikacji między 
Liberackim i Leleniem sprytnie 
wykorzystał Michał Kieca, któ-
ry przerzucił piłkę nad bramka-
rzem. W 59. minucie Ryk dograł 
do Mateusza Goerke, którego 
strzał przeleciał  minimalnie 
nad bramką. W 70. minucie 
świetną szansę miała Skra, ale 
Nowak spudłował z niewiel-
kiej odległości. Gryf potrafił 
zepchnąć gości do obrony, ale 
nie miał pomysłu, jak wykonać 
ostatnie podanie i zdobyć wy-
równującą bramkę. Skra do koń-
ca utrzymała korzystny wynik 
i odniosła pierwsze wyjazdowe 
zwycięstwo w tym sezonie, Gryf 
natomiast pierwszy raz przegrał 
w Wejherowie.

Porażka z beniaminkiem
II LIGA | W meczu ze Skrą Częstochowa Gryf Wejherowo nieoczekiwanie doznał pierwszej w tym sezonie porażki na własnym obiekcie.

GRYF WEJHERoWo 
– SKRA 
CzĘSToCHoWA 0-1

Kieca 48’

GRYF: Leleń – Brzuzy (81.Si-
korski), Rogalski, Wicki, Go-
erke, Bury (46.Machol), Kołc, 
Włodyka, Liberacki, Koziara 
(46.Chwastek), Ryk (80.Czy-
chowski)

SKRA: Krzczuk - Zalewski, No-
wak (79.Siwek), Napora, Jurek, 
Błaszkiewicz, Niedbała (86.
Tomczyk), Obuchowicz, Olej-
nik, Holik, Kieca (92.Puławski)
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W przypadku wejherowskiej 

drużyny należy już mówić o złej 
passie. Żółto-czarni, po bardzo 
obiecującym początku sezonu, 
ewidentnie stracili impet. Od 
22. sierpnia Gryf nie wygrał li-
gowego spotkania, a w poprzed-
ni weekend doznał pierwszej po-
rażki na własnym stadionie.

Wejherowianom nie będzie ła-
two się teraz przełamać, bo na-
stępnym rywalem jest silny Ruch 
Chorzów, jednak renoma rywala 
z pewnością zwiększy motywa-
cję piłkarzy Gryfa. Klub, który 
aż 14 razy (najwięcej w Polsce, 
ex-aequo z Górnikiem Zabrze) 
zdobył Mistrzostwo Polski, prze-
chodzi obecnie przez niezwykle 

trudny okres. Za Niebieskimi 
dwie degradacje z rzędu, a gra 
na trzecim poziomie rozgrywek 
(II liga) zdarza się temu klubo-
wi po raz pierwszy w 98-letniej 
historii.

Piłkarsko Ruch nie radzi sobie 
najgorzej, choć walka o awans 
może w tym sezonie nie doty-
czyć zespołu Niebieskich. Ruch 
zajmuje 9. miejsce w tabeli II 
ligi, a zatem jest tuż nad Gryfem 
Wejherowo. Zespół z Chorzowa 
remisuje najczęściej w II lidze 
(4 razy w 10 meczach), a od 11 
sierpnia nie zaznał smaku po-
rażki. Częste remisy nie zadowa-
lają jednak głodnych sukcesów 
kibiców, a także trenera Dariu-

Pojedynek z 14-krotnym mistrzem Polski
II LIGA | Na takie spotkania czekają kibice drugoligowych zespołów. Gryf Wejherowo zmierzy się w Chorzowie z Ruchem, jed-
nym z najbardziej utytułowanych polskich klubów.

sza Fornalaka. Mimo to Ruch jest 
groźnym rywalem dla każdego 
drugoligowca.

Gryf z pewnością nie będzie 
faworytem meczu w Chorzowie, 
ale mecz z Ruchem stanowi dla 
młodego zespołu z Wejherowa 

okazję do efektownego poprawie-
nia słabej w tym sezonie gry na 
wyjeździe – dodatkowo wygra-
na na słynnym obiekcie przy ul. 
Cichej w Chorzowie byłaby dla 
wielu z nich czymś, co mogliby 
wspominać przez lata.

Ruch chORzóW – gRyf WEJhEROWO 
piątek, 21 września, 19:20

Gryf Wejherowo rozpoczyna pucharowe zmagania. Pierwszym 
rywalem żółto-czarnych będzie pierwszoligowiec z olsztyna.

Puchar Polski fanom Gryfa kojarzy się wciąż z największym sukce-
sem w historii klubu – ćwierćfinałem rozgrywek sezonu 2011/2012. 
Wtedy dopiero Legia Warszawa zatrzymała żółto-czarnych. 
W ostatnich latach Gryf nie radzi sobie w tych rozgrywkach najlepiej. 
W poprzednim sezonie odpadł z Ruchem Zdzieszowice w I rundzie, 
sezon wcześniej już w rundzie wstępnej lepsi okazali się Błękitni 
Stargard.  Tegoroczne losowanie nie było dla Gryfa zbyt pomyślne – 
żółto-czarni mogli wylosować zespoły z III oraz II ligi, jednak trafili na 
pierwszoligowy Stomil Olsztyn. Drużyna z Warmii rozgrywa siódmy 
z rzędu sezon na zapleczu Ekstraklasy i wydaje się, że podobnie 
jak w dwóch poprzednich kampaniach Stomil będzie walczył o 
utrzymanie. Jest więc w sytuacji podobnej do tej, którą ma Gryf. Dla 
obu zespołów Puchar Polski znów będzie szansą, aby pokazać się na 
krajowej arenie, ale ważny w tym pojedynku może okazać się atut 
własnego boiska, jaki będą mieli żółto-czarni.

TRudNA 
puchAROWA pRzEszKOdA

gRyf WEJhEROWO – sTOMiL OLszTyN
wtorek, 25 września, 15:30
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