
aktualności   •   kultura   •  samorządy   •  na sygnale   •  fotorelacje   •  ogłoszenia   •  sport

Piątek, 12 października 2018 r.    |    Nr 41 (569)    |    NAKŁAD 15 000 EGZ.

REKLAMA                                199/2018/RL

Zacznij 
dzień 

z nami!
Dołącz 

do darmowego 
katalogu firm

na portalu gwe24.pl

patrz str. 5



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

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZE: 
Rafał Korbut, Anna Walk,  
Krzysztof Grajkowski

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Jagoda Lezner
j.lezner@expressy.pl

SEKRETARZ DS. ADmINISTRACYjNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

reklama@expressy.pl

DRUK Express media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

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

OGŁOSZENIE U/2018/PR

Piątek, 12 października 2018

REKLAMA                                                          257/2018/DB

REKLAMA                                                          287/2018/DB

Rafał Szlas, kandydat Koali-
cji Obywatelskiej na prezydenta 
Wejherowa jest znany ze swoje-
go wieloletniego zaangażowania 
społecznego. To dzięki jego po-
mocy w mieście organizowanych 
jest wiele przedsięwzięć. Stworze-
nie warunków rozwoju dla orga-
nizacji pozarządowych i inicjatyw 
mieszkańców jest jednym z punk-
tów jego programu wyborczego. 
Programu realizowanego przez 
samego Szlasa już od lat.

- Z Rafałem znamy się jeszcze 
z czasów lat młodzieńczych, ze 
wspólnej gry w wejherowskim 
„Gryfie”. Zawsze możemy na nie-
go liczyć we wszystkich naszych 
przedsięwzięciach, a jest ich na-
prawdę wiele – mówi Bartłomiej 
Szreder z wejherowskiej siłowni 
„Apollo”. – Zawsze służy dobrą 
radą, nigdy nie był obcy na pro-
blemy mieszkańców, ich potrze-
by. Pomaga jak tylko potrafi.

Szlas jest m.in. współorganiza-
torem odbywającego się corocz-
nie w wejherowskim parku Open 
Air Hip Hop Festivalu. Inicjatywa 
imprezy wyszła oddolnie, od sa-
mych mieszkańców w ramach 
jednej propozycji budżetu oby-
watelskiego.

- Nie wiadomo jak festiwal by 
wyglądał bez jego pomocy. Pan 
Szlas jest człowiekiem normal-
nym, takim jak wszyscy, których 
spotykamy na ulicy. Jest osobą 
żyjącą wśród ludzi i bardzo do-
brze zna nasze problemy, proble-

Dla ludzi i wśród ludzi
WEJHEROWO | Wśród wielu mieszkańców Wejherowa często słychać opinie, że idealny włodarz miasta 
powinien przede wszystkim znać potrzeby ludzi. Zauważają brak wychodzenia i przebywania wśród nich 
polityków z górnej półki poza okresem wyborów samorządowych...

my społeczeństwa – mówi Borys 
z Projektu Rap Zajawka Interesy.

Zaangażowanie Szlasa doceniają 
też kandydaci konkurencyjnych 
wobec Koalicji Obywatleskiej 
ugrupowań. – Wychowałem się 
obok Rafała. Byliśmy sąsiadami 
– wspomina Mateusz Ostaszew-
ski, Mistrz Świata Strongmanów 
Amatorów z 2017 roku. – Współ-
pracujemy ściśle kilka lat i muszę 
powiedzieć szczerze, że Rafał był 
jedyną osobą, która uwierzyła 
w moje możliwości i wyciągnęła 
do mnie rękę. I tak jest cały czas. 

Zawsze można na niego liczyć.
Wiedzą o tym doskonale także 

organizatorzy akcji charytatyw-
nych, odbywających się na terenie 
Wejherowa, takich jak coroczne 
spektakle, w które są zaangażowani 
lokalni samorządowcy, a z których 
dochód z biletów jest przekazy-
wany na wejherowskie hospicjum. 
Szlas był także wraz z wejherow-
skim starostwem organizatorem 
meczu charytatywnego pomiędzy 
księżmi a samorządowcami, który 
odbył się 3 maja na Wzgórzu Wol-
ności.

- Apeluję do wszystkich ludzi, 
którzy z jakiegoś powodu nie 
chcą pójść na wybory samorzą-
dowe. Dzięki inicjatywie i wiel-
kiemu zaangażowaniu wspania-
łych księży i samorządowców 
z Wejherowa i okolic, dziś może-
my cieszyć się z dobrej formy na-
szego Karola! Gdyby nie Ci wspa-
niali ludzie, nie wiadomo jak dziś 
wyglądałoby jego życie. – mówi 
Pani Karolina, mama podopiecz-
nego Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z pomocą”.-  Głosujcie, nie mów-
cie, że nie warto!
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rUmia | w ramach inwestycji, któ-
ra rozpoczęła się w poniedziałek (8 
października), na ulicy Chodkiewicza 
w rumi powstanie układ drogowy oraz 
kanalizacja deszczowa, natomiast 
usunięte zostaną kolizje z podziemną 
infrastrukturą. miasto przeznaczy na 
ten cel ponad 2 miliony złotych.

– Mieszkańcy czekali na tę inwestycję od 
wielu lat, były różne problemy, zalewane 
posesje, unieważniane przetargi, trzeba 
było ponowić pozwolenie na budowę, ale 
bardzo się cieszę, bo ostatecznie udało 

się rozpocząć pracę – mówi radna maria 
Bochniak. – To nasz wspólny sukces, 
mam tu na myśli starania zdetermino-
wanych mieszkańców, burmistrza oraz 
przedstawicieli rady – dodaje.

Wszelkie działania prowadzone będą 
etapami, tak aby mieszkańcy mieli swo-
bodny dostęp do nieruchomości. W razie 
pytań czy wystąpienia nieprzewidzianych 
trudności, należy kontaktować się z Wy-
działem Inżynierii Miejskiej pod numerem 
telefonu 58 679 65 43 lub z radną Marią 
Bochniak tel. 662 646 866.
Firmą odpowiedzialną za wykonanie prac 
budowlanych jest Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych z Rumi. Całkowity koszt 
inwestycji to ponad 2,2 mln zł. Miasto 
zdobyło na ten cel dofinansowanie w wy-
sokości 425 tys. zł.

zaCzęły się praCe na Ul. ChodkiewiCza
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O prowokacyjnym haśle „Wolności w Samo-
rządzie” mówi Marcin Kamień, prezes okręgu 
gdyńsko-słupskiego partii „Wolność” i kandy-
dat KWW „Wolność w Samorządzie” do Sejmi-
ku Województwa Pomorskiego w okręgu nr 2. 

SKąd taKiE HaSłO WaSzEgO KOMitEtu?
- Spowodowane to jest brakiem transparentności i jawności 
w życiu publicznym. Ludzie nie są świadomi, jak ciężko wydo-
stać z samorządu lub instytucji państwowej informację - ja-
kąkolwiek - czy to dotyczące finansów, zatrudnienia czy mie-
nia publicznego. Urzędnicy, zwłaszcza, gdy pytamy o rzeczy 
problematyczne dla nich staną okoniem i zdawkowo spra-
wę starają zamykać się zaklęciem, że wnioskowana informa-
cja jest informacją przetworzoną - czyli taką, która wymaga 
“znacznego zaangażowania urzędnika i analitycznej pracy”.

MOżE tO RzEczyWiściE ObciążEniE PRacy uRzędu?
- Niestety nie. Praktyka pokazuje, że zeskanowanie poje-
dynczych faktur już jest traktowane jako informacja prze-
tworzona.  Nie ma tu mowy o  „pracy analitycznej”. Zresz-
tą kto mnie zna, ten wie, że od zawsze wspominam o Pu-
blicznym Rejestrze Umów i tego się trzymam jako funda-
ment jawności w życiu publicznym. 

cO tO taKiEgO?
- Krótko mówiąc to spis wszystkich umów urzędu, któ-
rych konsekwencją są wydatki urzędników. Wydatki są 
różne: od zakupów art. biurowych, ciastek czy kawy, po 
opłacanie zewnętrznych usług czy wreszcie zatrudnianie 
na umowę zlecenie czy zamówienia z wolnej ręki. Nieste-
ty, ale tą drogą bardzo często wyprowadzane są pieniądze 
“dla swoich”. I trzeba położyć temu kres! 

cO PROPOnuJEciE dla WOJEWództWa?
- Szereg rozwiązań, które długofalowo mają dźwignąć 
nasz region i Kaszuby.

KOnKREty?
- Najważniejsze to dynamiczny rozwój sieci dróg, linii 
kolejowych i dróg śródlądowych. Dla mnie priorytetem 
jest wykonanie Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trój-
miejskiej OPAT w pierwotnym, pełnym założeniu. Nie 
godzę się na to, aby przerzucać korki wakacyjne z uj-
ścia obwodnicy w Gdyni Chylonii do Władysławowa, bo 
jak pokazuje praktyka we Władysławowie latem będzie 
jeszcze gorzej, a na trasie Gdynia-Wejherowo niewie-
le się polepszy.  Sfinalizowano trzy etapy Trasy Kaszub-
skiej - to dobra wiadomość, ale w mojej ocenie niewie-
le pomoże. Trasa ta pomoże jedynie  przerzucając tran-
zyt w okolice Strzebielina. A wystarczy spojrzeć na dro-
gę Gdynia - Wejherowo zarówno z kierunku ul. Morskiej 
i Hutniczej - gdzie większość to osobowe samochody na 
lokalnych tablicach rejestracyjnych. Co gorsze, z Tra-
sy Kaszubskiej jedyny “spust” zjazdowy do Wejherowa 
w okolicy Szemuda spowoduje, że mieszkańcy mojego 
miasta i dalej gmin Krokowa i Choczewa będą drogą wo-
jewódzką nr 218 wjeżdżać do Wejherowa w samym cen-
trum jeszcze bardziej blokując miasto. Wejherowo NI-
CZYM sobie nie zasłużyło na takie traktowanie.

alE RaczEJ bRaK PERSPEKtyWy finanSOWEJ OPat 
na całą inWEStycJę?

- Tak, to prawda. Dlatego postulujemy przygotowanie 
specustawy rządowej dla pomorskiego, aby zapewnić 
stabilne finansowanie rozwoju aglomeracji trójmiejskiej 
i szerzej Kaszub. Będziemy za nią stanowczo lobbować. 
Podobnie z obiecaną jeszcze przez premiera Tuska trasą 
S6 do Słupska - to absolutne minimum. Dodatkowo pilne 
remonty dróg wojewódzkich, które sprawnie mają łączyć 
powiaty kaszubskie z metropolią. No i usprawnienie połą-
czeń kolejowych. Jedno z najistotniejszych to powrót ko-
lejki SKM na tory do Słupska. 

cO JESzczE cHcEciE zaPROPOnOWać MiESzKańcOM 
POMORSKiEgO? 

- Baczne przyglądanie się planom budowy elektrowni 
atomowej. Dochodzą mnie słuchy, że w rejonie Gminy 
Krokowa przebiega styk dwóch płyt tektonicznych, a ob-
szar jest aktywny sejsmicznie. I tu znów wraca hasło: 
idziemy patrzeć IM na ręce. Chciałbym z poziomu sejmi-
ku obserwować ten proces. Z tego co do mnie dochodzi, 
nad rzeką Piaśnicą, która służy malowniczym spływom 
kajakowym zaplanowano przebieg rur systemu chło-
dzenia nowej elektrowni tworząc po obu jej stronach 
pas niedostępny dla postronnych osób. Projekt polskiej 
elektrowni atomowej, wg NIK, kosztował blisko 900 mln 
zł i... nic nie wiemy. Gdzie ma powstać, na jakich zasa-
dach. Za to mamy Zarząd, który cały czas pobiera niema-
łe pieniądze. Docelowo ostatnie wyliczenia pokazują, że 
trzeba będzie wydać na nią 75 mld zł! Polska nie ma ta-
kich pieniędzy. Ale deficyt energii jest i potrzebujemy 
tej inwestycji. Postulujemy bardzo duży nacisk na Odna-
wialne Źródła Energii - przede wszystkim niskospadowe 
turbiny wodne czy fotowoltaika. 

EKOlOgia JESt dla WaS RóWniEż Ważna?
- Oczywiście! Środowisko naturalne pomorskiego to wi-
zytówka turystyczna regionu. Chcemy poczynić starania, 
aby oczyścić Zatokę Gdańską z tykających bomb, jakimi 
są pozostałości chemikaliów z czasów II Wojny Świato-
wej. Również problem jest z zanieczyszczeniem jezior 
w Kartuzach - tam również chcemy interweniować. 

- SKORO Już JEStEśMy PRzy EKOlOgii i śROdOWi-
SKu natuRalnyM. cO zE SMOgiEM?

- Tak, to problem. Zza zachodniej granicy dochodzą nas 
słuchy, że w przeciągu kilku lat mocno zostanie zmniej-
szona produkcja samochodów z silnikiem diesla. Oba-
wiam się, że nasze społeczeństwo falę tych niechcia-
nych samochodów przyjmie z wielką radością, co jesz-
cze bardziej zwiększy ilość zanieczyszczeń. W samocho-
dy elektryczne z programu rządowego nie wierzę, bo 
sprowadzi się to do dotowania drogich aut zamożniej-

szej części społeczeństwa. I teraz do meritum. Jestem 
przeciwnikiem dotacji do pieców i stygmatyzowania lu-
dzi, którzy opalają domy węglem. Nie można wywierać 
nacisk na ludzi, na zmianę systemu ogrzewania na “no-
wocześniejszy” zwłaszcza, że ich nie stać na późniejsze 
rachunki za gaz czy prąd. Co w zamian? Program nisko-
oprocentowanych pożyczek na zmianę systemu ogrze-
wania na nowoczesny piec i również OZE.. Bank Gospo-
darstwa Krajowego mógłby w porozumieniu z Woje-
wódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska kredytować 
takie inwestycje. Żadnych dotacji! 

alE tO WSzyStKO POtRWa!
- Oczywiście. Dlatego trzeba uruchomić niestandardowe 
rozwiązania. Moje rodzinne Wejherowo i Kościerzyna ze 
względu na utrudnioną wentylację wietrzną miasta cier-
pią bardzo mocno przez smog. Chcemy postulować, aby 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w porozumie-
niu z polskimi naukowcami m.in. z Politechniki Gdań-
skiej czy Akademii Górniczo-Hutniczej dokonał transfe-
ru technologii z Chin - kraju, gdzie smog jest ogromnym 
problemem. Niedawno w Krakowie, w ramach happe-
ningu zainstalowana była wieża oczyszczająca powie-
trze. Była to wieża w skali mikro, ale to działa! W okoli-
cy urządzenia powietrze było dużo lepszej jakości, a pro-
duktem “ubocznym” oczyszczania była biżuteria! Obec-
nie w Kraju Środka buduje się wieże na wysokość 200 
czy 300m. Takie wieże oczyszczają całe dzielnice. Trzeba 
powiedzieć jasno: smog z dnia na dzień nie zniknie. Ale 
musimy czynić starania na wielu płaszczyznach, aby po-
lepszyć jakość życia ludziom.

gdziE WybORc y MaJą WaS SzuKać?
- Na liście nr 9 do sejmiku województwa. Komitet Wybor-
czy Wyborców Wolność w Samorządzie. Wierzę, że ludzie 
wybiorą mądrze i dadzą nam kredyt zaufania. Ja nazy-
wam się Marcin Kamień i startuję z pozycji nr 1 z okręgu 
nr 2: Gdynia, Sopot oraz powiaty wejherowski i pucki.

Idziemy patrzeć IM na ręce! 

Oficjalne otwarcie boiska pił-
karskiego zorganizowane zostało 
w niedzielę. W ramach uroczysto-
ści rozegrano między innymi To-
warzyski Turniej Piłkarski Dzieci. 
Nowo powstały obiekt ma służyć 
nie tylko najmłodszym sportow-
com, ale i pozostałym mieszkań-
com.

BezpieCzeństwo 
i fUnkCjonalność

- Wcześniej też funkcjonowało 
tu boisko, ale jego stan pozosta-
wiał wiele do życzenia - mówi 
Iwona Nowicka, dyrektor SP nr 
2 w Redzie. - Nowo powstały 
obiekt to większe bezpieczeństwo 
i wyższa funkcjonalność, a dla nas 
ogromny powód do zadowolenia.

Inwestycja związana z budową 
boiska rozpoczęła się w ubiegłym 
roku, kiedy to wykonane zosta-
ło odwodnienie terenu. Budowa 
obiektu pochłonęła około 460 tys. 
zł. Powyższe środki w całości po-
chodziły z budżetu miasta.  

otwarte strefy 
aktywnośCi

- Prace miały zostać zakończo-
ne pod koniec października, ale 

ze względu na to, że aura nadal 
sprzyja aktywności na świeżym 
powietrzu, podjęliśmy decyzję 
o przyśpieszeniu robót i wcze-
śniejszym udostępnieniu boiska 
mieszkańcom – wyjaśnia Krzysz-
tof Krzemiński. 

W niedzielę do użytku oddane 
zostało nie tylko boisko, ale też 
oficjalnie rozpoczęły działalność 
plenerowa siłownia oraz plac 

zabaw. Oba obiekty powstały 
w ramach rządowego programu 
Otwarte Strefy Aktywności.

kompleks 
rekreaCyjno

-sportowy

- Przed nami kolejny etap prac, 
który polegał będzie na budowie 
drugiego placu zabaw i boiska 

wielofunkcyjnego – mówi Krzysz-
tof Krzemiński. - Dążymy do tego, 
aby funkcjonował tutaj kompleks 
sportowo-rekreacyjny z prawdzi-
wego zdarzenia. 

Budowa drugiego placu zabaw 
ma rozpocząć się w przyszłym 
roku. Wówczas najprawdopodob-
niej realizowane będą też prace 
związane z utworzeniem boiska 
wielofunkcyjnego. Anna Walk

Boisko oficjalnie otwarte
REda | Przy Szkole Podstawowej nr 2 do użytku oddane zostało boisko ze sztuczną nawierzchnią. Obiekt 
jest częścią kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który powstaje przy placówce. 

rUmia| najpierw wyremontowali niewielki budynek, a teraz 
wydają tam posiłki i pomoc materialną dla potrzebujących. 
mowa o mieszkańcach realizujących projekt pod nazwą 
„wioska dobra”. akcja, którą wspierają między innymi miej-
skie jednostki, ruszyła w minioną niedzielę (7 października). 

Gorąca zupa, herbata, 
kanapki, ciasta, owoce, 
a także ciepła odzież – 
wszystko to, dzięki zaanga-
żowaniu wolontariuszy, co 
niedzielę będzie czekać na 
potrzebujących w budynku 
zlokalizowanym przy ulicy 
Ślusarskiej 2 w Rumi.
– Dzięki inicjatywie miesz-
kanek, ten lokal został odno-
wiony oraz przystosowany do 
wydawania posiłków i nie tylko. W okresie jesienno-zimowym 
taka doraźna pomoc jest szczególnie istotna – podkreśla 
piotr wittbrodt, zastępca burmistrza miasta, który jest 
zaangażowany w przedsięwzięcie. – Regularne wydawanie 
posiłków przez mieszkanki Rumi to tylko jeden z elementów 
tej akcji, ponieważ celem nadrzędnym jest wyprowadzenie 
tych osób z bezdomności – dodaje.
Od minionej niedzieli, cyklicznie, co tydzień o godzinie 15:00, 
w niewielkim budynku zlokalizowanym przy ulicy Ślusarskiej 2 
w Rumi, będą wydawane gorące posiłki i napoje. Wolontariusze 
gromadzą także ciepłą odzież, którą mogą pobrać potrzebujący.
– Pierwszego dnia pojawiło się osiemnastu potrzebujących, 
którzy najczęściej prosili o gorącą zupę, herbatę i kanapki. 
Mogli także porozmawiać z obecnym na miejscu księdzem – 
uzupełnia zastępca burmistrza.
Projekt „Wioska dobra”, który został zainicjowany przez miesz-
kańców, realizują: Stowarzyszenie „VIDES” Polska – reprezen-
towane przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek w Rumi, Wydział 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rumi oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rumi. Przedsięwzięcie zostało objęte 
honorowym patronatem burmistrza Michała Pasiecznego.

rUszyła „wioska doBra”

OGŁOSZENIE PŁATNE                                                                           229/2018/DB



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 12 października 20184
OGŁOSZENIE U/2018/PR

REKLAMA                                                             197/2017/RL

dziś podpisał pan umowę 
z wykonawcą na budowę 
sali sportowej przy „piąt-
ce”. Czy uważa pan, że 
dotrzymuje obietnice wy-
borcze?

- Uważam, że program 
i obietnice wyborcze reali-
zuję w ponad 90 procen-
tach. Sala przy „piątce” jest 
jednym z przykładów. Nie 
mam przecież nic do ukry-
cia. Wejherowianie każdego 
dnia byli świadkami tego, 
co działo się w Wejherowie, 
jak zmieniało się miasto 
w okresie, w którym sprawu-
ję funkcję Prezydenta Mia-
sta. Codziennie mogą mnie 
sprawdzić i  ocenić, jako 
Prezydenta, a zarazem obec-
nie również jako kandydata 
na ten zaszczytny Urząd.

pana wyborczy konkuren-
ci  mówią, że za długo jest 
pan prezydentem... 

Może nie mają dobrych 
argumentów w kampanii, 
bo jaką miarę przejęli, aby 
orzec, że „za długo”?  Za 
długo to jest wtedy, kiedy 
ktoś nie ma już pomysłów 
i brakuje mu zaangażowa-
nia.  Ja mam dużo ciekawych 
propozycji dla mieszkańców 
i bardzo dobry program roz-
woju Wejherowa na wiele lat 
do przodu. Jestem wielkim 

miłośnikiem  naszego mia-
sta i moja wielka pasja oraz 
determinacja i zaangażowa-
nie w pracę na rzecz miesz-
kańców jest niezmienna 
od lat. Przed nami kolejne 
trudne wyzwania i zamie-
rzam się z nimi zmierzyć, 
jak choćby dokończenie bu-
dowy węzłów komunikacyj-
nych. Ci konkurenci, którzy 
mówią, że się wypaliłem żyją 
w świecie bajek. Natomiast 
zupełnie rzeczywiste jest to, 
że dzięki temu, iż sprawuję 
urząd prezydenta dłuższy 
czas mieszkańcy mnie znają 
i wiedzą czego się po mnie 
spodziewać. Znają efekty 
mojej pracy i moje możliwo-
ści. Jestem przewidywalny, 
co daje mieszkańcom po-
czucie bezpieczeństwa. Nie 
jestem kandydatem znikąd, 
o którym nic nie wiadomo 
albo trudno ocenić czym 
skończą się jego rządy. A za-
tem komu mieszkańcy mogą 
zaufać?  Kogo znają najle-
piej? 

a więc czym - pana zda-
niem - będą kierowali się 
wejherowianie podczas 
wyborów 21 października?

To wiedzą tylko sami miesz-
kańcy. Zapewne w chwili 
refleksji nad miastem padną 
ważne pytania. Czy Wejhe-

Dotrzymuję słowa
WEJHEROWO | Rozmowa z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem.

rowo się zmienia? Czy sprawy 
miasta idą w dobrym kie-
runku? Czy tempo rozwoju 
Wejherowa jest zadawalające?  
Czy ten kierunek rozwoju po-

winien być kontynuowany? 
Odpowiedź poznamy 21 paź-
dziernika.

dziękuję za rozmowę.

Książeczka zawiera 
rymowane teksty, 
dotyczące bliż-
szego i dalszego 
otoczenia dziec-
ka. Dodatkowo 
opatrzona została 
ilustracjami, które 
dostosowane zosta-
ły do wieku małego 
odbiorcy. Całość 
nawiązuje do Redy, 
jako miejsca życia 
rodziny, opisuje 
konkretne miejsca 
i pory roku, uka-
zując kolejne etapy 
rozwoju małego 
dziecka. W każdym 
egzemplarzu ksią-
żeczki jest miejsce 
na opisanie jej wła-
ściciela, co sprawia, 
że może ona stanowić bardzo 
osobistą pamiątkę.
- Pomysł książeczki wyszedł od 
dwóch mieszkanek naszego mia-
sta – mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. – Od razu bardzo 
się spodobał, gdyż brakowało nam 
takiego symbolicznego powitania 
najmłodszych członków naszej 
społeczności. Przypomnieć nale-
ży, że Reda jako jedno z niewielu 
miast w Polsce ma dodatni bilans 
przyrostu naturalnego i należy 
mieć nadzieję, że to się nie zmieni.

Jak zaznaczają specjaliści, to 
w dużej mierze od rodziców za-
leży, czy dziecko polubi czytanie. 
Im wcześniej zaczniemy z dziec-
kiem edukację czytelniczą, tym 
większą mamy pewność, że czy-
tanie stanie się zabawą i potrze-
bą na całe życie.
Egzemplarz książeczki „Witaj na 
świecie! Witaj w Redzie!” otrzy-
mają wszystkie dzieci urodzone 
w 2018 roku i zameldowane w Re-
dzie. W tym celu należy zgłosić się 
do Referatu Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta w Redzie.

Książeczki dla noworodków
REda | Miasto przygotowało powitalny prezent dla najmłodszych 
mieszkańców. Książeczkę „Witaj na świecie! Witaj w Redzie!” otrzyma 
od tej pory każdy nowo narodzony obywatel Redy.  
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wejherowo | rozpoczyna się budowa 
hali sportowej przy szkole podstawowej 
nr 5 w wejherowie. 

Umowę z wykonawcą podpisano w tym 
tygodniu. Hala ma być gotowa w ciągu 
w ciągu 17 miesięcy, czyli najpóźniej do 10 
marca 2020 roku. Koszt inwestycji wynie-
sie ponad 9,1 mln zł. 
- Chcemy żeby ten obiekt został wybudo-
wany w sposób szybki, dobry i sprawdzony 
– podkreślił prezydent Krzysztof Hilde-

brandt. - Przygotowania finansowe i plani-
styczne dotyczące budowy hali sportowej 
przy „piątce” trwały od dłuższego czasu. 
Już w 2016 roku została podjęta decyzja 
o tej budowie i zostały zabezpieczone 
pierwsze środki wraz ze zleceniem wyko-
nania dokumentacji technicznej obiektu. 
W podpisaniu umowy wzięli udział: pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, 
zastępcy prezydenta – Beata Rutkiewicz 
i Arkadiusz Kraszkiewicz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 5 Beata Dampc oraz 

właściciel firmy wykonawczej – Stanisław 
Repiński, który zapewnia, że zakład jest 
w fazie przygotowań do rozpoczęcia prac 
związanych z budową hali sportowej przy 
SP5 i niebawem przystąpi do realizacji 
inwestycji.
- Myślę, że ta hala stanie się perełką na 
mapie edukacji wejherowskiej oświa-
ty – mówi zastępca prezydenta Beata 
Rutkiewicz.  - Obiecaliśmy mieszkańcom 
Śmiechowa, że sala przy „piątce” powsta-
nie i tak się stanie. /raf/

rUsza BUdowa hali sportowej
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Narodowe Święto Niepodległo-
ści to święto państwowe, które 
w Polsce obchodzone jest corocz-
nie 11 listopada. Data ta upamięt-
nia odzyskanie przez Polskę nie-
podległości w 1918 roku, po 123 
latach zaborów (1795–1918). 

Święto zostało ustanowione 

ustawą z 23 kwietnia 1937 r., na-
stępnie zniesione ustawą Krajowej 
Rady Narodowej 22 lipca 1945 r., 
natomiast przywrócono je ustawą 
w okresie transformacji systemo-
wej w 1989 r. Jest to dzień ustawo-
wo wolny od pracy.

To, że święto obchodzimy 11 li-

stopada, nie oznacza, że dokładnie 
tego dnia Polska odzyskała niepod-
ległość, gdyż był to proces stopnio-
wy. Wybór 11 listopada uzasadnić 
można natomiast zakończeniem 
I wojny światowej dzięki zawarciu 
rozejmu w Compiègne 11 listopa-
da 1918, pieczętującego ostateczną 

W Święto Niepodległości 
wywieś flagę!
POWiat | Już niedługo będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku będzie to świę-
to wyjątkowe, ponieważ mija dokładnie 100 lat, od kiedy Polska odzyskała niepodległość. 

klęskę Niemiec. Dzień wcześniej 
przybył do Warszawy Józef Piłsudski. 
W tych dwóch dniach, 10 i 11 listo-
pada 1918, naród polski uświadomił 
sobie w pełni odzyskanie niepodle-
głości, a nastrój głębokiego wzrusze-
nia i entuzjazmu ogarnął kraj. 

A co było z samym świętem na 
przestrzeni lat? W latach 1919–
1936 rocznice odzyskania niepod-
ległości świętowano w Warszawie 
jako uroczystości o charakterze 
wojskowym. Organizowano je za-
zwyczaj w pierwszą niedzielę po 11 
listopada. Pierwszy raz w pełni uro-
czyście upamiętniono odzyskanie 
niepodległości 14 listopada 1920 r. 
Tego dnia uhonorowano Józefa Pił-
sudskiego jako zwycięskiego Wo-
dza Naczelnego w wojnie polsko-
bolszewickiej wręczając mu buławę 
marszałkowską.

Po przewrocie majowym w 1926 
obchody kolejnych rocznic były 
uroczystościami ściśle wojskowy-
mi. Rangę święta państwowego 
nadano Świętu Niepodległości 
dopiero ustawą z dn. 23 kwietnia 
1937 r. Miało ono łączyć odzyska-
nie suwerenności państwowej z za-
kończeniem I wojny światowej oraz 
upamiętniać Józefa Piłsudskiego. 
Do czasu wybuchu II wojny świato-
wej obchody państwowe odbyły się 
dwa razy: w 1937 r. i 1938 r. 

Podczas okupacji niemieckiej 
w latach 1939–1945 jawne świę-
towanie polskich świąt państwo-
wych było niemożliwe. W 1945 
ustanowiono Narodowe Święto 
Odrodzenia Polski, obchodzone 
22 lipca, w rocznicę ogłoszenia 
Manifestu PKWN, i jednocześnie 
zniesiono Święto Niepodległości. 
W latach 1980–1981, za sprawą 
działalności związku zawodowego 
„Solidarność”, przywrócono Świę-
tu Niepodległości należne miejsce 
w świadomości społecznej.

Święto Niepodległości obchodzo-
ne 11 listopada zostało przywró-
cone przez Sejm PRL ustawą z 15 
lutego 1989 pod nazwą „Narodowe 
Święto Niepodległości”. Dzień ten 
jest dniem wolnym od pracy. 

W całej Polsce tego dnia odby-
wają się rozmaite uroczystości za-
równo o charakterze oficjalnym, 
jak również rozmaite wydarzenia 
towarzyszące, jak parady, biegi, raj-
dy, wykłady, inscenizacje, koncerty 
czy festyny. To także dzień, w któ-
rym na ulicach i przed budynkami 
powiewają flagi państwowe. War-
to przyłączyć się do obchodów 
i wywiesić flagę w oknie swojego 
mieszkania czy na maszcie przed 
domem. To dodatkowo podkreśla 
pamięć o wydarzeniach związa-
nych z odzyskaniem niepodległo-
ści, jak i nasz patriotyzm. Zachęca-
my zatem wszystkich – wywieście 
tego dnia flagę!
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w ostatnim czasie działa 
pan bardzo aktywnie, na ja-
kich przedsięwzięciach się 
pan koncentruje?

- W dużym stopniu pochłania 
mnie kierowanie kampanią 
naszej partii w Wejherowie. 
W ostatnim czasie udało 
mi się jednak zorganizować 
cykl występów regionalnego 
zespołu pieśni i tańca „Rów-
nica” z Ustronia. Ponadto 
miałem zaszczyt przemawiać 
przy okazji uroczystości pa-
triotyczno-religijnych upa-
miętniających przeprowadzo-
ne przez Niemców masowe 
egzekucje w Lasach Piaśnic-
kich. Wcześniej organizowa-
łem też zakończony wielkim 
sukcesem Motocyklowy Rajd 
Piaśnicki. 

kampania wyborcza wcho-
dzi w ostatnią fazę, czy 
przygotowujecie coś spe-
cjalnego?

- Planujemy jeszcze więk-
szą intensyfikację spotkań 
z mieszkańcami. Liczymy też 
bardzo na debaty przedwy-
borcze. W mojej ocenie będą 
one przysłowiową „kropką 

nad i”. Mieszkańcy będą mie-
li możliwość jednoczesnego 
wysłuchania wszystkich kan-
dydatów, porównania ich pro-
gramów i osobowości. Jestem 
przekonany, że Tomir Ponka 
wyjdzie z takich starć jako 
zwycięzca. 
Wielu uważa, że Tomir Ponka 
okaże się „czarnym koniem” 
tegorocznych wyborów. 

jakim prezydentem będzie 
tomir ponka?

- Na pewno zorientowanym 
na rozmowę i dialog z miesz-
kańcami. Obserwuję wszyst-
kie jego spotkania. Przyznam, 
że jestem pod wrażeniem jego 
otwarcia na drugiego człowie-
ka. Nie można też zapominać 
o jego wyniesionym z działal-
ności biznesowej profesjona-
lizmie. Niewątpliwie Tomir 
Ponka to człowiek formatu 
prezydenckiego, który będzie 
godnie reprezentował nasze 
miasto. 

jak ocenia pan szanse kan-
dydatów pis do rady mia-
sta?

- Tutaj również liczymy na 

Tomir Ponka będzie godnie 
reprezentował Wejherowo
Rozmowa z Marcinem Drewą, Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Wejherowa oraz szefem kampanii PiS w Wejherowie.

sukces. W tej chwili jestem 
jedynym reprezentantem PiS 
w Radzie Miasta. Nie odzwier-
ciedla to poparcia dla naszej 
formacji. Jestem przekonany, 
że uda nam się wprowadzić do 

Rady minimum 8 osób, czyli po 
dwóch kandydatów z każdego 
okręgu. Prowadzona przez nas 
kampania i spotkania z miesz-
kańcami tylko mnie w tym 
przekonaniu utwierdzają.

Budowa węzła integracyjnego 
Janowo, od początku była strate-
gicznym projektem negocjowa-
nym przez miasto. Dzięki współ-
pracy z metropolią i dobremu 
projektowi, spełniającymi wa-
runki programu ZIT w ramach 
RPO udało się pozyskać środki 
na tak dużą inwestycję. 
Inwestycje metropolitalne ZIT to 
projekty unijne, na które wspól-
nie umawiają się miasta tworzące 
metropolię. Rumia, dzięki swojej 
aktywności w negocjacjach pozy-
skała ponad 50 mln zł. To jeden 
z lepszych wyników ze wszystkich 
miast członkowskich OMGGS, 
biorąc pod uwagę oczywiście 
stosunek ilości mieszkańców do 
pozyskanych funduszy. Dotacje 
te są bonusem mający zachęcić 
do dalszej współpracy w ramach 
partnerstwa metropolitalnego. 
I dotacje to nie wszystko. Dzię-
ki udziałowi miast w OMGGS 
pracownicy urzędu mogą ko-
rzystać z darmowych szkoleń 
i wizyt studyjnych podnoszących 
kompetencje. Pracownicy urzę-
du mają też okazję wymieniać 
się doświadczeniem z innymi 
miastami i gminami współpra-
cującymi w OMGGS w ramach 

branżowych spotkań tzw. Komisji 
tematycznych. Dzięki tej wymia-
nie rozwiązania nowych czy pro-
blematycznych spraw przychodzą 
często szybciej i efektywniej, a co 

za tym idzie – taniej dla gminy.
Dzięki Stowarzyszeniu OMGGS 
Rumia wspólnie opracowuje dia-
gnozy i ekspertyzy takie jak audyt 
polityki rowerowej w gminie czy 

wspólne standardy wizualne dla 
komunikacji publicznej.
Najważniejsze korzyści dla Rumi 
z funkcjonowania OMG-G-S 
od początku bycia członkiem to 
zwiększanie wpływu na wdra-
żanie polityki spójności i RPO 
2014-2020 oraz umacnianie stra-
tegicznego partnerstwa z sąsiadu-
jącymi samorządami. Dodatkowo 
ważne korzyści długofalowe mia-
sto będzie czerpać z projektów 
realizowanych w efekcie przy-
jętych strategii, w tym pakietu 
przedsięwzięć pozakonkurso-
wych wpisanych w Strategię ZIT 
o wartości ok. 1,7 mld zł, z czego 
ponad 50  mln zł przypada na 
Miasto Rumi.
OMGGS koordynuje również 
finansowanie projektów dot. 
transportu niskoemisyjnego 
w Trójmieście (ponad 700 mln 
zł dofinansowania), w tym zakup 
nowego taboru (55 autobusów, 30 
trolejbusów nowych i 21 modern, 
15 tramwajów), budowę nowych 
tras rowerowych oraz dwóch tras 
tramwajowych (7,7 km torów) 
oraz podłączenie nowych sieci 
ciepłowniczych do 15 dzielnic 
i miejscowości (m.in. Rumia).
/raf/

Rumia korzysta na współpracy metropolitalnej
RuMia | Dodatkowe 4 mln zł – taką dodatkową kwotą zasilony zostanie budżet największego projektu 
realizowanego w ramach inwestycji metropolitalnych ZIT.

Odnowione
przedszkole otwarte

Co się zmieniło? Popularna pla-
cówka została nie tylko prze-
kształcona, ale i odnowiona. 
Obiekt zyskał nową elewację, 
okna i instalację grzewczą. Do-
datkowo na dachu budynku 
zamontowano instalację foto-
woltaiczną. Prace termomoder-
nizacyjne zrealizowane zostały 
w ramach projektu pn. „Kom-
pleksowa modernizacja energe-
tyczna budynków, stanowiących 
własność Gminy Miasto Reda 
z podziałem na części” w ramach 
Programu Regionalnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.
- Cały obiekt poddany został 
gruntownym pracom moder-
nizacyjnym, które przyczyniły 
się nie tylko do poprawy jego 
efektywności energetycznej, ale 

i wizerunku – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. - 
Zmieniła się również forma orga-
nizacyjna przedszkola. Obecnie 
nie jest to placówka prywatna, 
a publiczna. Cieszy nas to, że nie 
zmieniła się wspaniała atmosfera, 
jaka tu panuje. Bez zmian pozo-
stał też wykwalifikowany i do-
świadczony personel.
Przypominamy, że miasto reali-
zuje projekt pn. „Przedszkolaki 
z perspektywą – utworzenie 275 
nowych miejsc przedszkolnych 
w Redzie”. W ramach przedsię-
wzięcia dofinansowane będzie 
bieżące funkcjonowanie publicz-
nych przedszkoli, wliczając w to 
ofertę zajęć dodatkowych. Rodzi-
ce będą w tym czasie ponosili je-
dynie koszty wyżywienia dzieci. 
WA

REda | Już nie Akademia Pana Kleksa, a Przedszkole nr 1. Placówka 
przedszkolna przy ul. Gniewowskiej została przekształcona z prywat-
nej w publiczną. W sobotę odbyło się jej oficjalne otwarcie.

Wiele domków wciąż jeszcze 
ogrzewanych jest tam koksem lub 
węglem, a to wpływa niekorzystnie 
na jakość powietrza w tej części 
miasta. W to, by ten stan zmienić, 
zaangażował się już kilka lat temu 
radny ze Śmiechowa Marek Bud-
nik. To z jego inicjatywy władze 
miasta podjęły rozmowy z OPEC 
w Gdyni na temat podłączenia 
domków jednorodzinnych do ma-
gistrali ciepłowniczej. 
OPEC takiej możliwości nie wy-
klucza, chociaż uprzedza, że to 

przedsięwzięcie musi być oparte na 
rachunku ekonomicznym. Liczy na 
to, że uzgodni z władzami miasta 
takie warunki, które będą atrakcyj-
ne dla właścicieli domków. 
- Obszedłem cały rejon i wiem, że 
zainteresowanie podłączeniem do 
magistrali ciepłowniczej jest duże – 
mówi radny Marek Budnik. - Cieszę 
się, że OPEC widzi taką możliwość 
i dlatego podjął rozmowy z wła-
dzami miasta, ale do finalizacji tej 
inicjatywy jeszcze daleka droga, bo 
jak zwykle problemy pojawiają się, 
gdy przechodzi się do szczegółów. 
Ja odpuszczać nie zamierzam, bo 
obiecałem to mieszkańcom Śmie-
chowa. Podłączenie południowej 
części Śmiechowa do magistrali 
ciepłowniczej OPEC znalazło się 
w programie wyborczym Koalicji 
Obywatelskiej i jej kandydata na 
prezydenta Rafała Szlasa. 

Radny Marek Budnik jest kan-
dydatem do rady miasta w nad-
chodzących wyborach samorzą-
dowych.

Śmiechowo 
nie chce być gorsze
WEJHEROWO | Ostatnio dużo się mówi o konieczności poprawy 
jakości powietrza w Wejherowie. Ten problem dotyczy nie tylko cen-
trum miasta, ale także położonych na jego obrzeżu osiedli domków 
jednorodzinnych, w tym Śmiechowa. 
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Czy minione 4 lata można uznać 
za sukces, czy udało się zreali-
zować większość założonych 
celów?

- To były bardzo pracowite 4 lata. 
Efekty podjętych działań widocz-
ne są na wielu polach pracy samo-
rządu. Udało nam się zrealizować 
większość zaplanowanych zadań, 
które znacząco poprawiły komfort 
życia mieszkańców. Wiele miejsco-
wości w gminie połączyliśmy nowy-
mi drogami i zmodernizowaliśmy 
osiedlowe. Przykładami mogą tu 
być: kompleksowa budowa ul. Po-
łudniowej łączącej Gościcino z ul. 
Sucharskiego w Wejherowie, budo-
wa ul. Brzozowej w Gowinie oraz 
ul. Gowińskiej i Łąkowej w Ustar-
bowie, ul. Kazimierza Grubby 
łączącej Gościcino z Gowinem. 
Zmodernizowaliśmy chociażby ul. 
Ks. Leona Heyke w Nowym Dwo-
rze, Starowiejską w Gowinie, Jana 
Pawła II w Gościcinie, Szeroką 
w Górze, ul. Orzechową, Wodną 
i Okrężną w Bolszewie. W Gości-
cinie powstał węzeł integracyjny. 
Łącznie wybudowaliśmy ponad 13 
km nowych dróg. Z budową dróg 
wiązała się również rozbudowa sie-
ci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Obecnie ok. 60% mieszkańców ma 
podłączenie do kanalizacji (po-
wstało ok. 100 km sieci). Moder-
nizujemy także stacje uzdatniania 
wody.

 
Udało się też zrealizować zada-
nia, które przyczyniają się do 
oszczędności środków finanso-
wych i do poprawy bezpieczeń-
stwa. jakie to zadania?

- Na znaczne obniżenie kosztów 
wpływa przeprowadzenie termomo-
dernizacji budynków użyteczności 
publicznej gminy. Sukcesywnie mo-
dernizujemy też oświetlenie w Gmi-
nie Wejherowo. Natomiast o zapew-

nienie bezpieczeństwa mieszkańcom 
dbamy poprzez rozbudowywanie 
strażnic Ochotniczych Straży Po-
żarnych (rozbudowaliśmy remizę 
w Górze i Gościcinie), zakup samo-

chodów strażackich i nowoczesnego 
sprzętu ratowniczego. 

 
a co z edukacją, rozrywką i kul-
turą?

- Bardzo istotne jest dla nas rozbu-
dowywanie placówek oświatowych 
wraz z zapewnieniem infrastruktu-
ry spełniającej najwyższe standar-
dy. Oddaliśmy do użytku rozbudo-
waną, zupełnie nową część Szkoły 
Podstawowej w Bolszewie i Szkoły 
Podstawowej w Gowinie. Powstały 
też kolejne strefy rekreacyjno-spor-
towe z największą znajdującą się 
w Gościcinie. Mieszkańcy mogą ko-
rzystać ze świetlic wiejskich. Z no-
wego miejsca do spotkań ucieszyli 
się ostatnio mieszkańcy Ustarbo-
wa, a kolejne powstają w Kąpinie 
i w Bieszkowicach - tu na bazie 
budynków po byłym ośrodku po-
wstaje Centrum Integracji i Kultury 
WODNIK.

w których dziedzinach szcze-
gólnie widać rozwój gminy?

- Rozwój gminy widać w wielu dzie-
dzinach. Od 2010 roku sukcesyw-
nie dążymy do zrównoważonego 
rozwoju i poprawy jakości życia 
wszystkich mieszkańców gminy 
Wejherowo. W mijającej kadencji 
skupiliśmy się na ulepszaniu infra-
struktury drogowej, oświatowej, 
sportowo-rekreacyjnej i rozbudo-
wie sieci kanalizacyjno-wodociągo-
wej. Ponadto mieszkańcy przez cały 
rok mogą korzystać z bogatej oferty 
kulturalnej.

 
Co uznaje pan za największy suk-
ces minionej kadencji?

- Znakomita większość ukończo-
nych przedsięwzięć wykonana zo-
stała ze znacznym udziałem dofi-
nansowania zewnętrznego. Szybkie 
tempo realizacji kolejnych zadań, 
związane było przede wszystkim ze 
stale wzrastającą liczbą mieszkań-
ców gminy, która ze stanu ponad 
22 tys. w roku 2014 zwiększyła się 
do ponad 24,8 tys. w roku 2018. 
Dynamiczne zasiedlanie kolejnych 

miejscowości gminy jest dla nas 
dużym wyzwaniem. Nie mniej jed-
nak wszystkie, podjęte w mijają-
cej kadencji decyzje, zmierzały do 
sprostania temu wyzwaniu i wiele 
z nich przyczyniło się do stworzenia 
nowoczesnego i rozwiniętego samo-
rządu. Dzięki pozyskanym środkom 
mogliśmy zrealizować i dalej reali-
zujemy wiele istotnych projektów.

jak układała się współpraca z in-
nymi samorządami oraz instytu-
cjami i organizacjami?

- Gmina Wejherowo jest otwarta na 
współpracę z jednostkami z sektora 
publicznego, jak i prywatnego. Efek-
ty współpracy są widoczne w wielu 
dziedzinach, w tym w sferze drogo-
wej, kanalizacyjno-wodociągowej, 
rekreacyjno-sportowej, kulturalno-
edukacyjnej, społecznej. Przykłady 
inwestycji wykonanych wspólnie 
z Powiatem Wejherowskim to dro-
gi: Bolszewo-Góra, Zamostne-Zele-
wo, Zbychowo-Gniewowo, chodnik 
w Zbychowie. Dzięki partnerskim 
relacjom i efektywnej współpracy 
Gmina Wejherowo stała się świetną 
przestrzenią do zamieszkania, jak 
i tworzenia nowych miejsc pracy.

jakie najważniejsze wyzwania 
stoją przed samorządem na naj-
bliższe 5 lat?

- Zamierzamy kontynuować rozpo-
częte zadania, inwestycje i realizo-
wać wiele nowych zadań zarówno 
drogowych, jak i edukacyjnych. 
Chcemy dalej modernizować drogi 
(np. udostępnienie drogi Zbychowo-
Reda, kontynuacja budowy ul. Jana 
Pawła II wraz z mostem w Gościci-
nie), rozbudowywać sieć kanaliza-
cyjną i wodociągową, dostosowy-
wać budynki i placówki do potrzeb 
mieszkańców oraz budować nowe. 
Zamierzamy dalej aktywnie praco-
wać na rzecz mieszkańców.

Cztery lata rozwoju gminy Wejherowo
gM. WEJHEROWO | Z Henrykiem Skwarło, wójtem gminy Wejherowo, o kończącej się właśnie kadencji i perspektywach rozwoju gminy na kolejne lata, rozmawia Rafał Korbut.
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To prestiżowy certyfikat 
Rady Europy przyznany 
tylko dziewięciu samorzą-
dom, które najlepiej wcieli-
ły w życie 12 zasad dobrego 
zarządzania w samorządzie 
terytorialnym.
Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt ode-
brał z rąk Jutty Gϋtzkow 
z Rady Europy Certyfikat 
Europejski Znak Jakości Za-
rządzania w Samorządzie Te-
rytorialnym (European La-
bel of Governance Exellen-
ce) podczas XIV edycji Ran-
kingu Samorządów „Rzecz-

pospolitej” w Warszawie.
- Mieszkańcy Wejherowa 
mogą z dumą powiedzieć, 
że znaleźliśmy się w gronie 
dziewięciu polskich samo-
rządów wyróżnionych certy-
fikatem przez Radę Europy, 
który potwierdza wysoką ja-
kość pracy wejherowskiego 
urzędu, zgodnie z europej-
skimi standardami. – mówi 
Krzysztof Hildebrandt.
Jak mówi Bogusław Suwara, 
sekretarz Wejherowa, jed-
nym z warunków koniecz-
nych przyznania tego certy-
fikatu było wypełnienie an-

kiety przez minimum 500 
mieszkańców Wejherowa.
- Mieszkańcy korzystają-
cy z usług Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie wypełnili 
ankiety, w których wysoko 
ocenili efekty jego działal-
ności – mówi Bogusław Su-
wara. – Cieszę się, że kapi-
tuła konkursu także wysoko 
oceniła istniejące w urzędzie 
procedury zarządzania uzna-
jąc je za dobre praktyki, któ-
rymi warto dzielić się z in-
nymi.
Program Europejskiego 
Znaku Jakości Zarządza-

nia w Samorządzie Teryto-
rialnym obejmuje 12. zasad 
dobrego zarządzania okre-
ślonych przez Radę Europy 
i promowanych we wszyst-
kich państwach członkow-
skich, jako element wdraża-
nia Europejskiej Strategii na 
rzecz Innowacji i Dobrego 
Rządzenia na Poziomie Lo-
kalnym. W Polsce w imie-
niu Rady Europy Europejski 
Znak Jakości Zarządzania 
w Samorządzie Terytorial-
nym przyznawała Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokal-
nej. /raf/

Certyfikat Rady Europy dla Wejherowa
WEJHEROWO | Rada Europy wyróżniła Wejherowo Certyfikatem Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE). 

12. zasad dobrego zarządzania 
w samorządzie terytorialnym:

Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja•	
Responsywność, szybkość reagowania•	
Efektywność i skuteczność•	
Otwartość i jawność•	
Przestrzeganie prawa•	
Etyczne postępowanie•	
Kompetencje i potencjał•	
Innowacyjność i otwartość na zmiany•	
Orientacja na trwałość i długofalowość działań•	
Należyte zarządzanie finansami•	
Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna•	
Rozliczalność, odpowiedzialność•	
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w zeszłym tygodniu wziął 
pan udział w spotkaniu 
w pomorskim Urzędzie wo-
jewódzkim, w trakcie, któ-
rego wiceminister zdrowia 
janusz Cieszyński podpisał 
umowy dt. dofinansowania 
zakupu sprzętu medyczne-
go w szpitalnych oddzia-
łach ratunkowych. jak 
ocenia pan to spotkanie?

- Wziąłem udział w tym 
wydarzeniu, gdyż jednym 
z beneficjantów umowy są 
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., 
której częścią jest Szpital 
Specjalistyczny im. Floria-
na Ceynowy w Wejhero-
wie. Szpital nie jest w gestii 
miasta ale niewątpliwe jego 
istnienie stanowi o jakości 
życia w Wejherowie. Dbanie 
o niego jest naszym dobrem 
wspólnym. Dodatkowo wy-
darzenie to pokazuje jak waż-
na jest dobra współpraca na 
linii rząd-samorząd. 

kampania wyborcza wcho-
dzi powoli w decydującą 
fazę. jakie działania obec-
nie pan prowadzi?

- Cały czas skupiam się na 
bezpośrednich rozmowach 
z mieszkańcami Wejherowa. 
Taka forma kontaktu jest 

w mojej ocenie najbardziej 
wartościowa. Ludzie mają 
wielką potrzebę rozmowy, 
opowiedzenia o swych tro-
skach. Decydując się na zaan-
gażowanie w politykę obieca-
łem sobie, że ludzie będą dla 
mnie najważniejsi. Pamiętam 
o tym cały czas.  

jak ocenia pan powiatową 
konwencją prawa i sprawie-
dliwości, która odbyła się 
niedawno w wejherowie?

- Było to wspaniałe wydarze-

nie. Frekwencja niewątpliwie 
dopisała. Pierwsza część od-
była się na Placu Jakuba Wej-
hera, później przeszliśmy do 
Parku Miejskiego im. A. Maj-
kowskiego a następnie do Pa-
łacu Przebendowskich i Key-
serlingków. Najbardziej cieszą 
rozmowy i słowa wsparcia, 
które przy okazji tego wyda-
rzenia mogłem usłyszeć. Na-
sza biało-czerwona drużyna 
jest w tym roku bardzo silna, 
jestem przekonany, że przeło-
ży się to na wynik wyborów. 

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

Ludzie są najważniejsi
Rozmowa z Tomirem Ponka kandydatem na Prezydenta Wejherowa.

OGŁOSZENIE PŁATNE                                                     U/2018/PR
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Obniżenie czynszu to ele-
ment długofalowej poli-
tyki miasta, pozwalającej 
wyjść lokatorom będącym 
w najtrudniejszej sytuacji 
z zadłużenia i uniknąć eks-
misji. Kolejnym elemen-
tem jest możliwość spła-
ty w ratach i odpracowania 
powstałego długu.
Jak poinformował prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, aby pomóc mieszkań-
com będącym w najtrudniej-
szej sytuacji, stawki czynszu 
socjalnego zostaną obniżone 
z 1,42 zł na 50 gr za m kw.
- Obniżając czynsz w miesz-
kaniach socjalnych chce-
my pomóc osobom w naj-
trudniejszej sytuacji, które 
mieszkają w miejskich loka-
lach – mówi Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejhe-
rowa. – Niższa stawka zmo-
bilizuje zadłużonych loka-
torów do płacenia czynszu. 
Chcemy zmotywować za-
dłużonych lokatorów do re-
gularnego opłacania czynszu 
i utrwalić nawyk wnosze-
nia opłat. Długi to niezwy-
kle trudny i delikatny temat. 
Jest to sytuacja, z którą bar-
dzo często rodzina nie po-
trafi sobie poradzić. Bardzo 
ważne jest, aby stworzyć 

mechanizm, który w sposób 
realny jest w stanie przeciw-
działać takim sytuacjom. Na 
wczesnym etapie problemów 
można poradzić sobie z dłu-
giem podpisując porozumie-

nie o rozłożeniu na raty i np. 
odpracowując dług.
Często nie można wyegze-
kwować zadłużenia najem-
ców mieszkańkomunalnych, 
nawet drogą sądową, a od 

długu naliczane są odsetki. 
Dług i odsetki ciążą nawet 
po śmierci najemcy na jego 
spadkobiercach. Wiadomo, 
jakie skutki może wywo-
łać zadłużenie, bowiem bar-

Niższe stawki czynszu socjalnego
WEJHEROWO | Lokatorzy budynków socjalnych od października zapłacą mniej za czynsz.

dzo realna staje się wizja eks-
misji. Obniżenie czynszu to 
element długofalowej poli-
tyki, pozwalającej wyjść lo-
katorom z zadłużenia i unik-
nąć eksmisji. W Wejherowie 
od wielu lat prowadzony jest 
również program polegają-
cy na zawieraniu porozumień 
z dłużnikami, w myśl których 
najemca może dług spłacać 
w ratach. To pozwala wstrzy-
mać naliczanie odsetek. Ko-
lejnym elementem jest moż-
liwość odpracowania powsta-
łego długu w Wejherowskim 
Zarządzie Nieruchomości 
Komunalnych.
- Średni czynsz spadnie do 20 
zł. Zadłużony lokator będzie 
mógł zapłacić za media, gdyż 
czynsz będzie niższy. – pod-
kreśla Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejhero-
wa – W Wejherowie jest 177 
mieszkań socjalnych, a za-
mieszkuje w nich 377. osób. 
Oczywiście nie wszystkie te 
osoby są dłużnikami. Wciąż 
staramy się znaleźć narzę-
dzia, które pozwolą zmobili-
zować lokatorów. Obniżenie 
czynszu i możliwość „zlikwi-
dowania” swojego zadłuże-
nia, jest pomocą skierowaną 
w stronę najbardziej potrze-
bujących. /raf/
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WEJHERoWo | Miło-
śnicy biegania wzięli 
udział w wejherowskim 
parku w otwartych 
Biegach Przełajowych 
w ramach IV Memoriału 
Macieja Kanteckiego. 
Impreza jest realizacją 
projektu Budżetu oby-
watelskiego.     

Celem zawodów była nie 
tylko promocja aktyw-
ności fizycznej, rekreacji 
i zdrowego stylu życia, 
ale przede wszystkim 
upamiętnienie wybitne-
go nauczyciela, pasjonata 
sportu i działacza sporto-
wego – Macieja Kantec-
kiego, który od 1985 r.  
związany był z I Liceum 
Ogólnokształcącego Wej-
herowie. Wśród uczest-
ników biegu byli m.in. 
uczniowie tej szkoły.
Uczestnicy Memoriału 
mieli do wyboru trzy 
dystanse – na 700, 1 000 
i2 000 metrów. Na mecie, 
każdy uczestnik otrzymał 
medal z rąk prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta i jego 
zastępcy – Arkadiusza 
Kraszkiewicza.
/raf/

iV memoriał 
maCieja 
kanteCkiego
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Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele,  
21 października to dzień szczególny, dzień w którym wybierzemy swoich reprezentantów do Samo-
rządów i Sejmików. Wielu jest kandydatów ubiegających się o mandat społecznego zaufania. Osobi-
ście pragnę zarekomendować Państwu osobę Radosława Szatkowskiego, przyjaciela, którego znam 
od lat i cenię jako człowieka uczciwego i wrażliwego na potrzeby innych.

Radosław Szatkowski, to nowoczeny wzorowy rolnik. Pełnił funkcję prezesa Agencji Rynku Rolnego. 
Oddany kolega i aktywny działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Dotychczasowa działalność, profesjonalizm oraz umiejętność prowadzenia rzeczowego dialogu, to 
najlepsze rekomendacje dla pszyszłego samorządowca. Wierzę, że wybór naszego kolegi Radosła-
wa Szatkowskiego do Sejmiku będzie dla całego Regionu najlepszą decyzją jaką podejmiemy już 
21 października.

RADOSŁAW SZATKOWSKI ubiega się o mandat do Sejmiku z listy nr 2 
Polskiego Stronnictwa Ludowego pozycja 4.

Jestem głęboko przekonany, że Radosław nie zawiedzie tych z Państwa, którzy mu zaufają i oddadzą 
na niego swój głos.

OGŁOSZENIE                          U/2018/PR

Podczas zajęć ucznio-
wie będą m.in. oglądać fil-
my i prezentacje multime-
dialne, korzystać ze specjal-
nych kart z opisami ptaków, 
układać puzzle, będą mo-
gły posłuchać odgłosów, ja-
kie wydają różne ptaki i wie-
le innych. Takie nietypowe, 
a z pewnością interesujące 
dla uczniów, lekcje są kon-
tynuacją spacerów eduka-
cyjnych po parku, jakie od-
bywały się przez całe waka-
cje. Teraz – od października 
- uczniowie klas I-III będą 
zapraszani na cotygodniowe 
zajęcia w każdy wtorek do 
salki konferencyjnej WTBS, 
naprzeciwko parku. 
- Zachęceni akcją letnią 
w parku miejskim, podczas 
której dzieci mogły wziąć 
udział w spotkaniach eduka-
cyjnych, chcemy teraz zło-
żyć oferty dyrektorom szkół 
podstawowych z Wejherowa 
– mówi Paweł Formela, kie-
rownik działu edukacji przy-
rodniczej WTBS. - Będzie 
to kontynuacja tych waka-
cyjnych spotkań i ma mieć 
dwojaki charakter – dzieci 
będą mogły zdobyć wiedzę 

z zakresu ochrony środowi-
ska z dziedziny zarówno bo-
taniki, jak i ornitologii. 
- W lecie pojawił się pomysł, 
by nasz park wykorzystać 
nie tylko do celów rekreacyj-
nych, wypoczynku i zabawy, 
ale też odkryć jego drugą na-
turę, czyli miejsce, w którym 
można się uczyć – dodaje Be-
ata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Latem 
były to spacery edukacyjne 
dla dzieci, teraz (w okresie 
jesienno-zimowym) „wcho-
dzimy do szkół”. Nadal bę-
dziemy mówili o tym, jaka 
roślinność i jakie zwierzęta 
znajdują się w parku, ale też 
o innych ptakach zamieszku-
jących w Polsce. 
Lekcje prowadzone są przez 
osoby, które są do tego przy-
gotowane pedagogicznie, 
a ponadto są specjalistami 
w danych dziedzinach. Te-
matem pierwszej, pilotażo-
wej lekcji były sowy. Pomy-
słodawcy całej akcji planują 
też, oprócz zajęć teoretycz-
nych w salce, także spacery 
po parku. Będzie to oczywi-
ście uzależnione od pogody. 
/raf/

Edukacja w parku
WEJHEROWO | O tym, jakie ptaki żyją w parku miejskim w Wejhe-
rowie oraz na jakie rośliny można się tu natknąć będą się uczyć dzieci 
z wejherowskich podstawówek podczas cotygodniowych spotkań. 
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GM. WEJHERoWo | oficjalny odbiór kolejnego etapu budo-
wy sieci kanalizacyjnej odbył się 9 października w Kąpinie. 

Podsumowania całości prac dokonali m.in. wójt gminy Wejhero-
wo Henryk Skwarło, zastępca wójta Maciej Milewski i przedstawi-
ciel wykonawcy. Zakres prac objął około 4,3 km sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach: Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, 
Piastowskiej, Jagiellońskiej, Wiejskiej (fragment), Władysława 
Łokietka, Bolesława Chrobrego. Zasięgiem kanalizacji objętych 
zostało 177 nieruchomości, co stanowi 80% potencjalnych 
odbiorców. Koszt realizacji inwestycji to ponad 2,6 mln zł. Gmina 
Wejherowo pozyskała na ten cel dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości niemal 64% kosztów 
kwalifikowanych. Gmina Wejherowo podpisała także umowę 
z wykonawcą na budowę kanalizacji w dalszej części Kąpina 
(pozostałych 20%), obejmującą ulice: Klonową, Maciejkową, 
Wichrowe Wzgórza, Pogodną, część Lipowej, Napierały. Prace 
rozpoczną się jeszcze w tym roku. Ich wykonanie przewidziane 
jest do połowy przyszłego roku. Koszt planowanego przedsię-
wzięcia to ponad 1,5 mln zł. Gmina Wejherowo pozyskała na ten 
cel dofinansowanie w wysokości prawie 64%. Przypomnijmy, że 
właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć ka-
nalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości 
do istniejącej sieci. /UGW/

kąpino w 80% skanalizowane



rumska firma agis mana-
gement group  powstała 
w rumi prawie 15 lat temu. 
jak dziś można określić 
jej miejsce i charakter? 

- To rodzinna firma, w któ-
rej pracuję z mamą i bratem. 
Mama, Maria Kamińska za-
rządza działem finansowym 
oraz częściowo zajmuje się 
sprawami pracowniczymi. 
Do zakresu jej kompetencji 
należy  prowadzenie proce-
su rekrutacyjnego, ustala-
nie warunków zatrudnienia 
a także dalsze monitoro-
wanie stanowisk w firmie, 
ustalanie szkoleń, warun-
ków awansu. Dobrze jest 
mieć osobę, do której mam 
pełne zaufanie. Jej praca jest 
dla mnie ważna, mam czas 
skupić się na nowych klien-
tach i pozyskiwaniu  kon-
traktów.  Z kolei brat zarzą-
dza przyjętymi do obsługi 
nieruchomościami. W fir-
mie większość naszych pra-
cowników to osoby miesz-
kające w Rumi - wszystkie 
stanowiska pracy od mło-
dych stażem zarządców po 
doświadczone osoby obsłu-
gujące księgowość, poprzez 
pracowników ochrony.

  
Czym się państwo zajmują na co dzień? 

 Zarządzamy miedzy innymi dużym pakietem wspólnot mieszka-
niowych z Rumi, jesteśmy częścią naszego miasta. Razem budu-
jemy, razem rośniemy. Mamy też oddziały firmy w Bydgoszczy, 
Warszawie, Białystoku. Oprócz zarządzania zajmujemy się obsłu-
gą techniczną nieruchomości, ochronę osób i mienia.  

 jakie firma ma dalsze plany?  
- Na pewno dalszy rozwój na rynku lokalnym . Skupiamy się na 
budowie uczciwych relacji z klientami rzetelnie pracując. Na pew-
no będziemy zatrudniać nowych ludzi, ponieważ planujemy  po-
szerzenie zakresu usług.  Opracowujemy teraz listę pracowników, 

w jakich zawodach i z jakimi umiejętnościami będziemy potrze-
bować najwięcej osób. W związku z moimi wyjazdami do innych 
części Polski, to właśnie mama śledzi lokalny  rynek pracy i okre-
śla warunki współpracy. 

Czego państwu życzyć najbardziej?
-  Dalszego rozwoju naszego regionu, tak żeby każdy mieszka-
niec widział  tu dobre miejsce do życia. Żeby młodzi ludzie mogli 
uczyć się i zdobywać dobrą pracę w naszym powiecie. Chcieliby-
śmy partnerskiej współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, or-
ganizacjami zrzeszającymi pracodawców. Wówczas i my będziemy 
mogli oferować więcej pracy i będziemy mieli  realną możliwość 
rozwijania naszego miasta.

Korzenie w Rumi, ale 
sukces ogólnokrajowy
ROzMOWa | O pracy z rodziną i planach rozwojowych opowiada Agnieszka Kamińska, prezes Agis Management Group.

WEJHERoWo | Symboliczny czek prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
przekazał Wejherowskiemu Klubowi 
Sportowemu Gryf Wejherowo. 

Czek opiewający na kwotę 200 tysięcy zło-
tych prezydent wręczył Piotrowi Ruszew-
skiemu, prezesowi WKS Gryf Wejherowo. 
- Przekazujemy dzisiaj kolejną znaczącą 
kwotę 200 tys. zł wejherowskiemu klu-
bowi sportowemu, który poprzez swoje 
osiągnięcia sportowe godnie reprezen-
tuje i promuje miasto - mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Cieszymy się, że 
mamy w mieście klub piłkarski grający w II 
lidze. Każda dobra gra, każdy sukces, to 
promocja dla naszego miasta. W imieniu 
kibiców gratuluję zawodnikom klubu 
i życzę im wielu sportowych sukcesów. 
Piotr Ruszewski, prezes Wejherowskie-
go Klubu Sportowego Gryf Wejherowo 
podziękował za kolejną dotację na rzecz 
wejherowskiego klubu. 

- Dziękujemy za wsparcie z miasta, jest to 
dla nas duży zastrzyk finansowy – mówi 
Piotr Ruszewski, prezes WKS. - Zawodnicy 
dają z siebie wszystko, co pokazują na bo-
isku. Przed nami praca nad utrzymaniem 
klubu w II lidze i działalność szkoleniowa 

nad młodzieżą.
Jak powiedział Robert Chwastek, zawod-
nik WKS Gryf Wejherowo, każda pomoc 
finansowa jest mile widziana. - Gra w II 
lidze zobowiązuje i jest to promocja dla 
miasta – mówi Robert Chwastek. /raf/

prezydent wsparł finansowo wks gryf
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Otwarcia konferencji dokonał 
prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt podkreślając, 
że szkoła i edukacja odgrywa-
ją bardzo ważną rolę w życiu 
każdego człowieka i dlatego 
podjęcie tematu kompetencji 
nauczyciela przez Forum jest 
w pełni uzasadnione. Prezy-
dent wyraził zadowolenie, że 
na miejsce konferencji wybra-
no właśnie Wejherowo.
Dyrektor szkoły Piotr Litwin 
podkreślił, że konferencja jest 
efektem współpracy Szkoły 
Podstawowej nr 6 i Konsor-
cjum Edukacyjnego Edu-Te-
am, którego głównym założe-
niem jest stworzenie wspólnej 
platformy w zakresie wymiany 
doświadczeń edukacyjnych.
- Jest to pierwsze wydarzenie 
tego typu na Pomorzu, zaini-
cjowane i zorganizowane dzięki 
współpracy międzysektorowej: 
samorządu, biznesu i organiza-
cji pozarządowych – zaznaczył 
Piotr Litwin.
W konferencji uczestniczy-

li m.in. zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz,. przewodniczący Rady 
Miasta Bogdan Tokłowicz 
i dyrektor Wejherowskiego Cen-
trum Usług Wspólnych Dorota 
Popiołek. /raf/

O kompetencjach 
nauczycieli na konferencji
WEJHEROWO | O kompetencjach nauczycieli rozmawiano podczas kon-
ferencji Pomorskiego Forum Nauczycieli, które odbyło się w wejherowskiej 
Szkole Podstawowej nr 6 pod patronatem prezydenta Wejherowa. 
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WEJHERoWo | W Wejherowie gościli przewodnicy tury-
styczni i piloci wycieczek z całej Polski.

Przez dwa dni odbywał się tu XVI Pomorski Zlot Przewodników 
PTTK pod hasłem „Szlakami Niepodległości”. Takie wydarzenie 
jest dobrą okazją do promocji miasta wśród tych, którzy potem 
mają najbliższy kontakt z turystami.
- Osiągnęliśmy ważny cel – pokazujemy nasze środowisko, po-
tencjał, to co robimy, jakimi jesteśmy ambasadorami swojego 
regionu, w czym pomagają nam włodarze – mówi Barbara Ząb-
czyk-Chmielewska, prezes Pomorskiej Federacji Przewodnickiej 
PTTK - Tu w Wejherowie mamy okazję zobaczyć, jak się zmienia 
to miasto, a zmienia się w błyskawicznym tempie.
Uczestnicy zlotu spotkali się z prezydentem Wejherowa Krzysz-
tofem Hildebrandtem i jego zastępcą Arkadiuszem Kraszkie-
wiczem. Przewodnicy turystyczni uczestniczący w XVI Zlocie 
Przewodników PTTK zwiedzili oprócz Wejherowa m.in. miejsca 
martyrologii w Piaśnicy oraz Muzeum Techniki Wojskowej 
„Gryf” w Dąbrówce. Wykłady dla pasjonatów krajoznawstwa 
przygotowali: Teresa Patsidis, Bogusław Suwara i Jacek Thiel.
Przewodnicy zwiedzili także Salę Historyczną w wejherowskim 
Ratuszu, którą zaprezentował Bogusław Suwara, sekretarz 
miasta. 
- To nie tylko kolejna atrakcja turystyczna, ale i atrakcyjna lekcja 
o historii miasta – mówi Bogusław Suwara. - Ekspozycja pre-
zentuje niektóre wydarzenia i formy działalności z tego okresu 
m.in. przejęcie Wejherowa z rąk pruskich, tworzenie struktur 
państwowości polskiej, przywracanie i rozwój „polskości” w naj-
ważniejszych aspektach życia – gospodarczego, społecznego 
i kulturalnego. /raf/

zlot przewodników 
z Całej polski
Fot. UM Wejherowo
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Ekoenergia zagości na dobre
RuMia | Ponad 200 instalacji fotowoltaicznych, wraz z systemami zarządzania energią, pojawi się w bu-
dynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Rumi i Szemudu. To 
efekt unijnego dofinansowania, które oficjalnie zostało przekazane obu gminom w urzędzie marszałkowskim. 

Dokumenty, dzięki którym samorządy zyskają 
nowoczesną technologię energetyczną, sygno-
wali w minionym tygodniu m.in. marszałko-
wie: Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, 
a także wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski 
oraz burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
– Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że 
samorządy chcą inwestować w tę dziedzinę, nie 
tylko dlatego, że jest ona mocno wspierana przez 
Unię Europejską, ale też dlatego, iż są przeko-
nane o tym, że warto inwestować w odnawialne 
źródła energii – podkreśla Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego. – Ten 
konkurs był niezwykle trudny, obfitujący w bar-
dzo dużą liczbę wniosków, niestety wielkość alo-
kacji nie mogła obsłużyć wszystkich składanych 
projektów, dlatego chciałbym pogratulować sa-
morządom, które uzyskały dotacje, przyjętych 
rozwiązań – dodaje.

kolejne 
Unijne środki

Dzięki temu dofinansowaniu na rumskich bu-
dynkach pojawią się panele fotowoltaiczne, do-

tacja pokryje 85 procent kosztów inwestycji. 
Ze środków skorzystają również właściciele 
prywatnych budynków mieszkalnych.
Wsparcie, w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020, otrzymały dwa 
projekty dotyczące odnawialnych źródeł 
energii. Oba będą realizowane w partner-
stwie z gminą Szemud.

samorządom 
nie Było łatwo

O unijne środki na ten cel starały się łącznie 
262 podmioty. Ostatecznie wsparcie finan-
sowe otrzymają jedynie 24 przedsięwzięcia, 
w tym 2 przygotowane wspólnie przez Ru-
mię oraz gminę Szemud.
Projekty pn. Zwiększenie wykorzystania ener-
gii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej 
Rumia i Gminie Szemud oraz Zwiększenie 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
w budynkach użyteczności publicznej w Gmi-
nie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud otrzy-
mały łącznie ponad 5,5 mln zł dotacji.

Dzięki tym pieniądzom instalacje fotowol-
taiczne zostaną zamontowane na 9 budyn-
kach użyteczności publicznej w Rumi. Są to: 
przedszkole „Pod Topolą”, hala miejskiego 
ośrodka sportu i rekreacji, Szkoła Podsta-
wowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła 
Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, 
Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawo-
wa nr 10 oraz Zespół Szkół przy ul. Stocz-
niowców.

ekologiCznie 
i ekonomiCznie

Nowoczesna technologia przyniesie gminie 
oszczędności, które zostaną przeznaczone na 
realizację kolejnych zadań, w tym społecz-
nych. Ogromną korzyścią będzie także zna-
czący spadek emisji gazów cieplarnianych.
Z unijnych środków skorzystają również 
mieszkańcy. W ramach projektu sfinanso-
wane zostaną panele fotowoltaiczne, wraz 
z montażem, które pojawią się na około 
50 prywatnych budynkach mieszkalnych 
w Rumi.

WEJHERoWo | Na krótko przed dniem Edukacji Na-
rodowej jubileusz 40-lecia obchodziła w Filharmonii 
Kaszubskiej Szkoła Podstawowa nr 11 w Wejherowie im. 
Teodora Bolduana. 

Jubileusz uświetniła znakomita część artystyczna w wykonaniu 
uczniów, a przede wszystkim śpiewających nauczycieli.
- 40 lat minęło, jak jeden dzień – powiedziała w swoim wystą-
pieniu otwierającym uroczystość Wioleta Podolska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 11 podkreślając, że to jubileuszowe 
spotkanie z udziałem władz miasta i powiatu oraz społeczno-
ści szkolnej, w tym obecnych nauczycieli, nauczycieli emery-
towanych oraz uczniów i przedstawicieli rodziców, jest okazją 
do wspomnień i wzruszeń. - Dzisiaj, po 40 latach, to już inna 
szkoła i inne ławki. Wiszą nowoczesne tablice, funkcjonują 
nowe metody nauczania, tylko naczelne zadanie szkoły wciąż 
pozostaje to samo – wychować porządnego człowieka, który 
odważnie wkroczy w przyszłość i będzie potrafił odnaleźć 
swoją drogę w życiu.
Zabierając głos prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
przypomniał, że pierwsi uczniowie Jedenastki zasiedli w 
nowych ławkach tej szkoły we wrześniu 1978 roku, by w 
późniejszych latach funkcjonować wspólnie z Liceum Ogólno-
kształcącym nr 2.
- Szkoła Podstawowa Nr 11 Anno Domini 2018, jest okazałym 
kompleksem oświatowym z największą do niedawna salą 
gimnastyczną. Znajdują się tu sale lekcyjne, wyposażone w no-
woczesny sprzęt dydaktyczny. Do dyspozycji uczniów jest wiele 
specjalistycznych pracowni, lecz szkołę jako placówkę oświato-
wa, tworzy kadra nauczycielska, ustawicznie doskonaląca swe 
kwalifikacje, nauczyciele  - podobnie jak w tamtych pierwszych 
latach - oddani i pełni wiedzy, czuwający nad rozwojem intelek-
tualnym i fizycznym uczniów – podkreślił prezydent Krzysztof 
Hildebrandt dodając, że mocnym atutem „wielkości intelektu-
alnej szkoły jest wychowanie młodego pokolenia w miłości do 
Ojczyzny. Godna podziwu jest również pamięć o patronie szkoły 
– Teodorze Bolduanie, burmistrzu Wejherowa okresu między-
wojennego.
Krzysztof Hildebrandt życząc uczniom samych celujących ocen 
a nauczycielom osiągnięć w procesie nauczania podziękował 
dyrektor Wiolecie Podolskiej za nowoczesne zarządzanie szkołą 
i wręczył jej Nagrodę Prezydenta Miasta Wejherowa. /raf/

okrągły jUBileUsz 
„jedenastki”

WEJHEROWO | Gościem Biesiady Literackiej, która odbyła się w Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie był Krzysztof Zanussi.

Zanussi odwiedził bibliotekę

Znany reżyser, producent i scena-
rzysta mówił o swojej najnowszej 
książce „Uczyń ze swojego życia 
Arcydzieło”. Podczas rozmowy 
z Krystianem Nehrebeckim, po-
mysłodawcą spotkania, reżyser 
podzielił się swoim spojrzeniem 
na współczesny świat, opowie-
dział o życiu, jako arcydziele, 
które każdy z nas tworzy na swój 
własny sposób i jak ważne jest 
w tym, żeby żyć naprawdę, a nie 
byle przeżyć. Nie zabrakło rów-
nież barwnych historii z życia re-
żysera i zaskakujących opowieści 
z planu filmowego. Jak wspomniał 
w swojej książce sam autor: „ Nie 
nam sądzić całe życie innych, ale 

nam przychodzi oceniać własne 
życie i musimy zdawać sobie spra-
wę, (…) że przyjdzie rachunek su-
mienia, który powie, że to w życiu 
zrobiliśmy dobrze, a to źle.”  /raf/
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Pracownia wyposażona jest w kil-
ka stanowisk, na których przy po-
mocy najnowocześniejszego 
sprzętu można dokonywać roz-
maitych pomiarów. Została ufun-
dowana przez firmę PGE Energia 
Odnawialna S.A.
- Pracownia pomiarów jest bar-
dzo nowoczesna i jest kolejną 
pracownią, umożliwiającą szkole-
nie zawodowe w tej szkole – po-
wiedziała Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. Uczniowie mogą 
poszerzać swoją wiedzę na co-
raz nowocześniejszym i lepszym 
sprzęcie. Mając na uwadze roz-
wój tej placówki, staraniem władz 
powiatu wejherowskiego było 
uczestniczenie w projekcie syste-
mowym, polegającym na budowie 
nowych obiektów, gdzie powstały 
nowe pracownie, które już niedłu-
go także będą oddane do użytku. 
Staramy się stale poprawiać jakość 
edukacji i młodzieży stworzyć jak 
najlepsze warunki do nauki. 
- Nasza szkoła jest uznawana za 
bardzo dobrą nie tylko w powie-
cie wejherowskim, ale w całym 
województwie – dodała Krystyna 
Grubba, dyrektor Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 2 w Wejhero-
wie. - Jest znana zarówno w kraju, 

jak i za granicą. Jesteśmy jedną 
z najlepszych szkół, zajmujemy od 
wielu lat wysokie miejsca w wielu 
rankingach. A przede wszystkim 
jesteśmy placówką, po skończe-
niu której absolwenci otrzymują 
dobrą pracę i są dobrze przygoto-
wani do realizacji zadań w doro-
słym życiu. Jestem przekonana, że 
dzięki otwartej właśnie pracowni 
kompetencje i umiejętności mło-

dzieży będą jeszcze większe. 
Przedstawiciele spółki PGE Ener-
gia Odnawialna podkreślają, że 
pokładają duże nadzieje w mło-
dych ludziach, którzy kształcą się 
w wejherowskim „Elektryku”. 
- Z naszego punktu widzenia ta 
pracownia pomiarów jest inwe-
stycją – powiedział Arkadiusz 
Sekściński, prezes zarządu PGE 
Energia Odnawialna. - Kładziemy 

duży nacisk na wspieranie szkol-
nictwa zawodowego, branżowego. 
Energetyka potrzebuje nowych, 
zdolnych, kompetentnych osób. 
Takie osoby u nas są zatrudnio-
ne, ale z czasem będzie potrzeba 
nowych pracowników. Cieszę się, 
że tu jest klasa o profilu „technik 
urządzeń i systemów energety-
ki” - to kierunek kształcenia sto-
sunkowo młody, na pewno per-

spektywiczny. Pracownia będzie 
służyła oczywiście nie tylko tej 
klasie, skorzystają z nią także inni 
uczniowie. 
Wyposażenie pracowni koszto-
wało 250 tys. zł. Obecnie szko-
łą kształci w zawodach: technik 
urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, elektryk, energetyk, 
elektronik, informatyk, teleinfor-
matyk, automatyk. /raf/

Nowa pracownia w „Elektryku”
WEJHEROWO | To kolejny krok w kierunku podwyższania jakości nauczania zawodowego w powiecie wejherowskim – w Powiato-
wym Zespole nr 2 otwarto Pracownię Pomiarów Wielkości Elektrycznych i Nieelektrycznych. 
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- Pan Andrzej Sadłowski w spo-
sób szczególny zasłużył się Rumi 
poprzez działania społeczne: 
poszukiwanie dziedzictwa kultu-
rowego i tożsamości historycznej 
miasta. Był badaczem i odkrywcą 
dziejów, człowiekiem oddanym 
swemu miastu – mówił przewod-
niczący komisji samorządowej 
Piotr Bartelke, który wystąpił 
o przyznanie medalu.

Obecni na hali MOSiR radni 
jednogłośnie poparli wniosek. 
Upominki oraz medal „Za za-
sługi dla miasta Rumi” wręczali 
żonie, córce i wnukowi zmarłe-
go: burmistrz Michał Pasieczny, 
przewodniczący rady miejskiej 
Ariel Sinicki oraz przewodni-
czący komisji samorządowej 
Piotr Bartelke. Do tej pory gmi-
na przyznała 20 takich medali.

Drugim wiodącym tematem 
nadzwyczajnej sesji była 64. 
rocznica nadania praw miej-
skich. Z tej okazji zaprezentowa-
no archiwalne i aktualne zdjęcia 
Rumi, a także podsumowano 
zmiany, które zaszły w mieście 
podczas ostatnich lat. Na koniec 
odbył się krótki koncert w wy-
konaniu artystów związanych 
z miastem.

Pośmiertny medal dla zasłużonego mieszkańca
RuMia | Najważniejsze miejskie odznaczenie, na wniosek komisji samorządowej, otrzymał świętej pamięci Andrzej Sadłowski. Me-
dal „Za zasługi dla miasta Rumi” został wręczony rodzinie zmarłego podczas nadzwyczajnej sesji rady miejskiej, która odbyła się 8 
października w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. 

krótki rys BiografiCzny odznaCzonego: 

Andrzej Sadłowski urodził się w 1948 roku w Sopocie. Był znanym 
i cenionym polskim modelarzem, miłośnikiem starych zdjęć, pocztó-
wek oraz map. Z czasem, wraz z rodziną, zamieszkał w Rumi, która 
go zauroczyła i zainteresowała swoją 800-letnią historią. Dzięki jego 
ciekawości, wiele nieznanych wcześniej faktów dotyczących miasta 
ujrzało światło dzienne. Był autorem ponad 100 publikacji opisują-
cych dzieje Rumi. W roku 1998 Andrzej Sadłowski otrzymał nagrodę 
„Za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz miasta”, a w roku 1999 
został wybrany „Osobowością roku”. Przez większość swojego życia 
starał się uchronić od zapomnienia to, co związane z mieszkańcami 
oraz historią Rumi. Zmarł 14 grudnia 2013 roku w wieku 65 lat.

GM. WEJHERoWo | 
W Bibliotece Publicznej 
w Bolszewie odbyła się 
uroczysta Sesja Rady Gmi-
ny Wejherowo. 

Sesja stanowiła jedno 
z wydarzeń w ramach Gmin-
nych Obchodów Stulecia 
Odzyskania Niepodległości. 
Poprowadził ją przewod-
niczący RG Hubert Toma, 
który powitał przybyłych na 
uroczystość gości. Wśród 
nich znaleźli się poseł na 
sejm Kazimierz Plocke, sta-
rosta wejherowski Gabriela 
Lisius, kmdr dr Ryszard 
Czarnota i kmdr dr Krzysztof 
Zabiegliński ze Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego, 
laureaci Statuetki „Gryfa 
Kaszubskiego”, dyrektorzy 
placówek oświatowych, 
proboszczowie, prezesi OSP, 
przedstawiciele stowarzy-
szeń, radni i sołtysi, pracow-
nicy urzędu. Radni podjęli 
Apel w związku z obcho-
dami 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. Ponadto radni podjęli 
uchwały w sprawie nadania 
nazwy placowi położone-
mu w Bolszewie – Gminny 
Plac Pamięci i w sprawie 
przyznania Statuetki „Gryfa 
Kaszubskiego” za szczególne 
zasługi dla gminy dla Związ-
ku Inwalidów Wojennych RP 
Oddział w Wejherowie.  Wójt 
Gminy Wejherowo Hen-
ryk Skwarło podsumował 
mijającą kadencję, wymie-
niając ujęte w programie 
inwestycje, między innymi: 
drogowe, kanalizacyjno-
wodociągowe, oświatowe, 
rekreacyjno-sportowe, 
kulturalne. Wszystkie 
zaplanowane zadania udało 
się zrealizować lub znajdują 
się w zaawansowanej fazie 
realizacji. Wójt podziękował 
wszystkim za współpracę, 
zaangażowanie i wszelkie 
inicjatywy podejmowane na 
rzecz mieszkańców gminy. 
Uroczysta sesja stała się 
również okazją do wręcze-
nia podziękowań, szcze-
gólnie doceniono pracę 
radnych i sołtysów. Nie 
zabrakło również podzięko-
wań dla przewodniczącego 
rady i wójta, który otrzymał 
medal za zasługi na rzecz 
kombatantów. Medal 
wręczył kmdr dr Ryszard 
Czarnota. /UGW/

UroCzysta 
sesja 
na 100-leCie
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ul. StRyJSKa, gdynia. 
Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez likwidację lokalnych 
źródeł ciepła i budowę wysoko-
sprawnej sieci ciepłowniczej od 
ul. Stryjskiej w kierunku Placu 
Górnośląskiego w Gdyni. 
Wartość projektu: 9.2 mln zł, 
dotacja Ue: 3.7 mln zł. 

ORłOWO - Mały KacK,   
gdynia.
Rozbudowa sieci ciepłowniczej 
z wysokosprawnej kogeneracji 
w Gdyni Południe, w obrębie 
dzielnic Orłowo i Mały Kack. 
Wartość projektu: 10.9 mln zł, 
dotacja Ue: 6 mln zł.

cHWaRznO    
– WiczlinO, gdynia. 
Rozbudowa sieci ciepłowniczej 
z wysokosprawnej kogeneracji 
w Gdyni Południe, w obrębie 
dzielnic oraz Chwarzno i Wicz-
lino. 
Wartość projektu: 26.2 mln zł, 
dotacja Ue: 6.7 mln zł.

Czystsze powietrze dla Pomorza
POMORzE | Ponad 100 mln Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gdyni zainwestuje w najbliższych latach w modernizację i rozbudowę sieci 
oraz przyłączenie nowych odbiorców. 
Do 2023 roku OPEC zrealizuje 
program inwestycyjny o warto-
ści 109 mln zł. Dotacja z Unii 
Europejskiej wyniesie ponad 45 
mln zł. Co to oznacza w prak-
tyce? Oszczędności, mniejsze 
straty, więcej mieszkań i domów 
podłączonych do sieci central-
nego ogrzewania, likwidację 
wielu pieców u indywidualnych 
odbiorców i zmniejszenie za-
nieczyszczenia powietrza. 
W siedzibie OPEC w Gdyni 
odbyła się konferencja prasowa 
przedstawiająca poszczególne 
projekty, ich zakres i cele. Zo-
stała też omówiona mapa in-
westycji – szczególnie interesu-
jąca dla mieszkańców dzielnic, 
których dotyczy.
OPEC zrealizuje 7 projektów 
do 2023 roku, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Pozy-
skane środki przeznaczone są 
na modernizację i rozbudowę 
sieci, a w szczególności na in-
westycje związane z przyłącze-
niem nowych odbiorców oraz 
zwiększenie niezawodności 
i redukcję strat ciepła w sieci. 
Spółka inwestuje w rozwiąza-
nia poprawiające niezawod-
ność pracy sieci.
- Systemy ciepłownicze 

w Europie to wartość dodana 
do miasta; dojrzewają latami: 
rozbudowywane i uzbrajane 
w nowoczesną technologię 
tworzą tkankę miejską, która 
świadczy o standardzie i jako-
ści życia – mówi Janusz Ró-
żalski, prezes zarządu OPEC. 

– My idziemy dokładnie tą 
drogą, tworzymy nową wartość 
dla mieszkańców. Nowoczesny 
system ciepłowniczy to bez-
pieczeństwo, ekologia, rozsąd-
ne ceny, standard jakości na 
poziomie europejskim. Naszą 
intencją jest przede wszystkim 

realizowanie tego przy pomocy 
naszych ekip i pozostanie w dal-
szym ciągu w 100 proc. polską 
firmą. Inwestycje nie tylko za-
pewnią poprawę jakości dostaw 
ciepła, ale też pozwolą zmniej-
szyć emisję CO2 oraz szkodli-
wych pyłów. Dzięki temu bez-
pośrednio wpłyną na poprawę 
warunków życia mieszkańców, 
w szczególności na ich zdro-
wie. Główne nakłady i zadania 
będą realizowane w ciągu naj-
bliższych 3,5 lat. Oczywiście 
będziemy aplikowali o kolejne, 
dodatkowe środki. 
OPEC za pieniądze własne 
oraz dotację z Unii Europej-
skiej rozbuduje sieć ciepłow-
niczą w Gdyni Południe, w ob-
rębie dzielnic Orłowo i Mały 
Kack, ograniczy niską emisję 
poprzez likwidację lokalnych 
źródeł ciepła i budowę sieci 
ciepłowniczej od ul. Stryjskiej 
w kierunku Placu Górnoślą-
skiego w Gdyni, zbuduje sieć 
ciepłowniczą na terenie osiedla 
Kacze Buki w Gdyni oraz prze-
prowadzi termomodernizację 
ciepłociągów w Gdyni, Rumi 
i Wejherowie na odcinkach 
sieci ciepłowniczych, które 
charakteryzują się wysokimi 
stratami ciepła. /raf/

Projekty, które 
zrealizuje OPEC:

KaczE buKi, gdynia.
Budowa sieci ciepłowniczej na 
terenie osiedla Kacze Buki w Gdy-
ni. Wartość projektu: 13.2 mln zł, 
dotacja Ue: 6.2 mln zł.

gdynia - RuMia  
– WEJHEROWO. 
Termomodernizacja sieci 
ciepłowniczych w Gdyni, Rumi 
i Wejherowie. 
Wartość projektu: 18.4 mln zł, 
dotacja Ue: 9.4 mln zł.
Termomodernizacja ciepłociągów 
kanałowych i napowietrznych 
w Gdyni, Rumi i Wejherowie. 
Wartość projektu: 27 mln zł, dota-
cja Ue: 12.3 mln zł.
Rozbudowa miejskiej sieci 
ciepłowniczej Gdynia - Rumia na 
obszar Redy, wspierająca bez-
pieczeństwo energetyczne miast 
(Rumia, Reda) celem podłączenia 
nowych odbiorców ciepła do efek-
tywnego systemu ciepłowniczego 
ze źródłem z wysokosprawną 
kogeneracją
Wartość projektu: 4 mln zł, dota-
cja Ue: 1 mln zł.
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W imprezie uczestniczyła także 
reprezentacja Łowicza – drugie-
go miasta partnerskiego Redy. 
Spotkanie było znakomitą okazją 
do wymiany doświadczeń w za-
kresie prowadzonej w tych mia-
stach polityki senioralnej.

atrakCji 
nie Brakowało

Lublinieckie Senioralia rozpoczę-

ły się plenerowym spotkaniem 
grup z Redy, Łowicza i Lublińca, 
które zostały przywitane przez 
władze miasta i miejscowy Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Dru-
giego dnia w Miejskim Domu 
Kultury przedstawiono prezenta-
cje delegacji miast partnerskich 
na temat działań adresowanych 
do seniorów oraz prowadzonych 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 
Prezentacjom towarzyszyły wystę-

Integracja i wymiana doświadczeń
REda-lubliniEc |  Na zaproszenie władz Lublińca, miasta partnerskiego Redy, piętnastoosobowa delegacja słuchaczy redzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
i członków stowarzyszenia „Kunszt” wzięła udział w organizowanych przez miasto Lubliniec obchodach Dnia Seniora.

krzysztof 
krzemiński,
burmistrz Redy

Reda oferuje seniorom zajęcia w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzo-
nego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bi-
blioteki w Redzie. Nadto miasto przystąpiło 
do ogólnopolskiego programu „Karta Senio-

ra”. W Miejskim Domu Kultury działa kabaret 
„Zgredy z Redy”, systematycznie zdobywający laury na przeglądach 
kulturalnych. Dofinansowywane są  również projekty polegające na 
prowadzeniu różnych form aktywizacji społecznej osób starszych, 
w tym edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyj-
nej. Samorząd wspiera także instytucje i organizacje pozarządowe 
w zakresie upowszechniania edukacji i promowania zdrowia oraz 
kondycji psychofizycznej seniorów na terenie Redy.

py artystyczne seniorów i uczniów 
lublinieckich szkół podstawowych. 
Równolegle w kuluarach trwały 
konsultacje i porady w wydzielo-
nych strefach zdrowia, aktywności 
i relaksu oraz edukacji. 
Kulminacyjnym punktem imprezy 
była III Lubliniecka Gala Seniora, 
którą otworzył wernisaż malarstwa 
redzianki - Brygidy Śniateckiej, 
obchodzącej 25-lecie działalno-
ści artystycznej. Po części oficjal-
nej i wręczeniu wyróżnień „Se-
nior Roku 2018 Miasta Lublińca” 
i „Miejsca Przyjaznego Seniorom” 
wystąpił zespół Blue Party.

odBędzie się 
senioriada 

Nie zabrakło czasu na zwiedzanie 
okolicy. Goście odwiedzili kopal-
nię srebra w Tarnowskich Górach, 
Skansen Maszyn Parowych i rynek 
Tarnowskich Gór, a także muzeum 
patronki Lublińca, Edyty Stein. 
Odjeżdżających seniorów żegnali 
burmistrz Lublińca, Edward Ma-
niura i prezes zarządu Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Lublińcu, 
Roman Szafraniec, który przez cały 
czas znakomicie opiekował się dele-

gacjami z Redy i Łowicza.
- Cieszymy się, że wyjazd spotkał 
się z zainteresowaniem – mówi 
Krzysztof Krzemiński, burmistrz 
Redy. – Takie działania wpisują się 

w realizowany Program Senioral-
ny dla Gminy Miasto Reda na lata 
2018 – 2020, a każde doświadcze-
nia, z których możemy czerpać 
inspiracje, są dla nas bezcenne. 

W tym roku po raz pierwszy or-
ganizujemy własną – na razie 
jednodniową - Senioriadę. Mamy 
nadzieję, że inicjatywa się rozwi-
nie. UM
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Casting odbędzie się w piątek 
(12 października). Jedynym 
warunkiem udziału jest wiek – 
należy mieć ukończone co naj-
mniej 14 lat. 
Celem inicjatywy jest przede 
wszystkim rozwijanie zainte-
resowań i zdolności twórczych 
oraz popularyzacja sztuki słowa 
wśród młodzieży i dorosłych, 
integracja różnych grup wieko-
wych, a także wyłonienie i pro-
mocja najzdolniejszych aktorów 
i aktorek.
Osoby, które przyjdą na casting, 
będą musiały zaprezentować 
jury swoje umiejętności aktor-
skie i interpretacyjne. Ocenia-

nia będzie m.in. dykcja, mimika 
twarzy, ruch sceniczny, dobór 
repertuaru, emisja głosu, into-
nacja, a także sposób prezenta-
cji utworu. Uczestnicy, którzy 
przejdą do finału, wezmą udział 
w profesjonalnych warsztatach, 
których zwieńczeniem będzie 
występ na scenie. Na najlepszych 
czekają nagrody rzeczowe.
Casting odbędzie się w piątek 
(12 października) w godzinach 
od 17:00 do 20:00 w Miejskim 
Domu Kultury w Rumi, przy 
ulicy Mickiewicza 19. Więcej 
szczegółowych informacji moż-
na uzyskać pod numerem tele-
fonu 58 671 07 37.

Weź udział w castingu 
i zostań aktorem!
RuMia | Przyjdź, powiedz lub przeczytaj wiersz i zacznij swo-
ją przygodę z aktorstwem – w ten sposób Miejski Dom Kultury 
w Rumi zachęca mieszkańców miasta i okolic do wzięcia udziału 
w projekcie pn. Wierszogadanie. 
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Wejściówki można odebrać wy-
łącznie w Urzędzie Miasta Rumi, 
a dokładniej w Referacie Pro-
mocji i Komunikacji Społecz-
nej (pokój nr 113). W pierwszej 
kolejności bilety zostały wydane 
posiadaczom Rumskiej Karty 
Seniora. Obecnie z bezpłatnych 

wejściówek na niedzielny kon-
cert może skorzystać każdy. 
W ramach obchodów Rumskie-
go Dnia Seniora, w niedzielę 
(14 października) w godzinach 
od 10:00 do 14:00 w Centrum 
Abraham (ul. Starowiejska 9) 
seniorzy będą mogli skorzystać 

z dodatkowych bezpłatnych 
atrakcji, wśród nich: konsultacje 
z trenerami, ćwiczenia grupowe, 
porady dietetyka, wystawa haftu, 
porady radcy prawnego, a także 
zabiegi rehabilitacyjne. Niektóre 
oferty wymagają dokonania za-
pisów w recepcji centrum.

Krzysztof Krawczyk wystąpi w hali MOSiR
RuMia | Z okazji Rumskiego Dnia Seniora w hali MOSiR odbędą się dwa koncerty w wykonaniu słynnego polskiego artysty – 
Krzysztofa Krawczyka. Występy odbędą się 13 i 14 października. Trwa dystrybucja bezpłatnych biletów.

Miniona sobota upłynęła pod 
znakiem sportu, dzięki „64 se-
tom na 64-lecie”, organizowa-
nym w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. To 
kontynuacja wieloletniej trady-
cji związanej z rozgrywkami pił-
ki siatkowej, w których uczestni-
czą uczniowie lokalnych szkół, 
przedstawiciele służb munduro-
wych oraz samorządowcy.
– Od 2004 roku świętujemy na 
sportowo, więc już po raz 15. zor-
ganizowaliśmy sety na urodziny 
miasta – mówi Jolanta Król, 
dyrektor MOSiR. – Tym razem 
wystartowało łącznie 30 dru-
żyn, w tym przedstawiciele Redy 

i Wejherowa. Wygrała drużyna 
niebieskich, w setach było 37 do 
27. Patrząc na tabelę, którą pro-
wadzimy od 15 lat, jest 8:7 dla 
czerwonych – dodaje.
Uczestnicy zmagań, zgodnie 
z tradycją, mogli skosztować 
niebieskiego i czerwonego tortu. 
Odśpiewano także „Sto lat” rad-
nemu Tadeuszowi Piątkowskie-
mu, który jest pomysłodawcą 
turnieju.

mUzyCzny akCent

Natomiast w minioną niedzielę 
Miejski Dom Kultury w Rumi 
zaprosił wszystkich mieszkań-

ców na wyjątkowy koncert, 
również organizowany z okazji 
64. rocznicy nadania praw miej-
skich. W Parafii pw. św. Józefa 
i Judy Tadeusza wybrzmiały 
największe polskie i zagraniczne 
arcydzieła operowe, musicalowe, 
a także rozrywkowe.
Przed widownią wystąpili soli-
ści, którzy na stałe współpracują 
m.in. z Operą Novą w Bydgosz-
czy, Teatrem Wielkim w Łodzi, 
Teatrem Muzycznym w Lublinie 
czy Operą Bałtycką w Gdańsku, 
mający w swoim dorobku zna-
czące sukcesy artystyczne w kraju 
i za granicą. Wokalistom towa-

rzyszyli wybitni instrumentaliści.
– Wybrzmiały dzieła operowe, 
musicalowe i melodie rozrywko-
we, kompozycje m.in. G. Donizet-
tiego, S. Moniuszki, L. Bernsteina 
czy A. L. Webbera – wymienia 
dyrektor artystyczny i pomy-
słodawca wydarzenia Marek 
Gerwatowski. – Frekwencja do-
pisała, co pokazuje, że tego typu 
koncerty są potrzebne mieszkań-
com – dodaje.
Widownia entuzjastycznie re-
agowała praktycznie na każdy 
utwór. Nie obyło się także bez 
bisu, którym był utwór „Time to 
say goodbye”.

Muzycznie i sportowo 
uczcili urodziny miasta
RuMia | Mijają 64 lata od otrzymania przez Rumię praw miejskich. Z tej okazji poszczególne jednostki 
przygotowały specjalne wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym.

WEJHERoWo | Przez dwa dni Filharmonia Kaszubska żyła 
opowieściami i wrażeniami podróżników z całego świata.

Pierwszy dzień festiwalu odbywał się w tzw. bloku szkolnym, 
co pozwala popularyzować szeroką wiedzę o świecie także 
wśród dzieci. W spotkaniach z młodzieżą szkolną uczestniczy-
li: Bartek Rubik, Alicja Rapsiewicz, Martyna Łukmni, Tamara 
Kanecka-Brzóska, Dariusz Bukowski i Szymon Kuczyński.  
W sobotę gośćmi festiwalu byli: Piotr Opacian (Kajakiem 
dookoła północnej Szkocji), Piotr Pogon (Zachwyt każdym od-
dechem), Weronika Kwapisz (Motocyklem przez Stany), Zdzich 
Rabenda (Ale Meksyk!), Mariusz Jachimczuk (Ekwador – w cie-
niu wulkanów i na plażach Galapagos), Mieczysław Bieniek 
(Hajer w Afryce) oraz Leszek Cichy (K2 dla Polaków?).
W trakcie niedzielnych spotkań o swoich przygodach opowia-
dali: Szymon Radzimierski (Etiopia. U stóp góry ognia), Bartek 
Rubik (Indie Południowe w kalejdoskopie),  Alicja Rapsiewicz 
(Afryka naturalna), Marcin Korzonek (Polska Prosto Rowerem), 
Marek Tomalik  (Aborygeni – rdzenni Australijczycy).
Ostatnim prelegentem niedzielnego popołudnia był znany 
dziennikarz Artur Orzech, który opowiadał o swojej wizie do 
Iranu. Prelekcji Artura Orzecha i rewelacyjnej relacji o Aboryge-
nach w wykonaniu Marka Tomalika wysłuchali wśród wielu 
uczestników m.in. prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt, zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz i dyrektor 
Wejherowskiego Centrum Kultury Jolanta Rożyńska.
Dodajmy, że w ramach „Wanogi”  odbyły się również warsz-
taty podróżnicze, w ramach których Szymon Nitka  mówił 
o blogowaniu podróżniczym, jako sześciu zawodów w jednym 
a Marcin Stencel (LowcyLotow.pl) omówił ABC globtrotera. Tra-
dycyjnie na rzecze Redzie na odcinku Zamostne-Wejherowo 
odbył się spływ kajakowy. Odbył się też pokaz kulinarny Flo-
rencio Gonzáleza (Mojo Picón). Czynna była wystawa fotografii 
„Hiszpańskie miasta na liście światowego dziedzictwa kultury 
UNESCO” oraz stoiska podróżnicze.
/raf/

festiwal przygody 
„wanoga” za nami
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WEJHEROWO | W auli Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w sobotę 
zabrzmiał Gaudeamus Igitur. W inauguracji roku akademickiego 2018/2019 
oprócz władz uczelni i studentów uczestniczyli lokalni samorządowcy. 

- Życzę Wam, żeby ten czas, 
czas najbliższych trzech lat, był 
okresem wytężonej pracy, za-
wierania nowych znajomości 
i bliższego poznania środowiska 
akademickiego - mówił prof. dr 
hab. Marcin Pliński, rektor KP 
SW w Wejherowie. - Ważne, aby 
nie zabrakło Wam wytrwałości, 
zdrowia i wyrozumienia, głównie 
ze strony rodzin i najbliższych, 
dla których będziecie mieli nieco 
mniej czasu.

wejherowo 
przodowało

Kaszubsko-Pomorska Szkoła 
Wyższa w Wejherowie to jedyna 
szkoła wyższa w regionie. Uczel-
nia oferuje kształcenie na kie-
runkach Socjologia i Ekonomia, 

a także na kilku specjalnościach 
oraz kilkudziesięciu studiach po-
dyplomowych.
W trakcie inauguracji roku aka-
demickiego rektor przybliżył ze-
branym genezę wejherowskiego 
szkolnictwa średniego i wyższe-
go. - Warto wiedzieć, że lokalne 
elity już w okresie międzywojen-
nym podejmowały kroki w celu 
utworzenia uniwersytetu – mó-
wił prof. dr hab. Marcin Pliński. 
- Z punktu widzenia oświatowo-
edukacyjnego Wejherowo w tym 
regionie kraju było miastem 
przodującym.

Bogata oferta 
UCzelni

W sobotę wykład inauguracyj-
ny pt. „Elementy polityki zdro-

wotnej państwa realizowane na 
terenie powiatu wejherowskiego 
po 1945 roku” wygłosił Andrzej 
Zieleniewski, wiceprezes Szpitali 
Pomorskich. W trakcie uroczy-
stości na ręce starosty Gabrieli 
Lisius rektor uczelni przekazał 
wniosek o utworzenie kierunku 
pielęgniarstwa. 
Przypominamy, że Kaszubsko-
Pomorska Szkoła Wyższa w Wej-
herowie działa już od piętnastu 
lat. Przez powyższy okres wy-
kształciła w sumie ponad 2000 
studentów. Uczelnia, wychodząc 
naprzeciw potrzebom rynku, suk-
cesywnie wzbogaca swoją ofertę 
edukacyjną o nowe specjalności. 
Studentom oferuje stypendia so-
cjalne, specjalne i naukowe, dzię-
ki którym kształcić można się za 
darmo. Anna Walk

Rozpoczął się 
rok akademicki

na początek kilka słów 
o tytanach. Czy ten sezon 
może być przełomowy? ze-
spół stać na awans?

Sezon dopiero się rozpoczął. 
W tym momencie ciężko 
przewidzieć na którym miej-
scu skończymy rozgrywki. 
W obecnym sezonie liga liczy 
14 zespołów, więc mamy do 
rozegrania 26 meczów. Je-
stem dobrej myśli i wierzę, że 
awans może przyjść już w tym 
sezonie. Sportowo i organiza-
cyjnie jesteśmy na to przygo-
towani. Problemem mogą być 
jedynie finanse.

w klubie doszło do wielu 
zmian, w tym na posadzie 
trenera. piotr rębowicz bę-
dzie tym, który sprawi, że 
drużyna, w której jest wielu 
młodych zawodników wej-
dzie na wyższy poziom?

Zarząd klub cały czas poszu-
kiwał doświadczonego trene-
ra i to nie tylko ze względu 
na drużynę seniorską. W tym 
roku 5 osób związanych z klu-
bem uzyskało dyplom trene-
ra piłki ręcznej na gdańskim 
AWFiS. Bycie trenerem to 
ciągłe samodoskonalenie 
i dobrze jest w tym czasie 
podpatrywać pracę tego bar-
dziej doświadczonego. Wra-
cając do drużyny seniorskiej, 
już widać pracę trenera Rębo-
wicza. Zauważyłem większą 
mobilizację na treningach, 
większą wolę walki i wiarę 
w swoje umiejętności. Duży 
wpływ na drużynę ma rów-
nież wiek nowego trenera. Do 
tej pory starsi zawodnicy raz 
byli trenerami a raz kolegami 
z boiska, co pewnie miało zły 
wpływ na drużynę.

tytani przyzwyczaili się już 
do nowej hali? jak na razie 

jest ona dla was szczęśli-
wa.

Tak, pierwszy mecz i zwy-
cięstwo z Toruniem. Mecz 
w oczach kibiców jedno-
stronny, ale następny sobotni 
z Gryfinem już taki na pewno 
nie będzie. Będzie dużo walki 
i wiem że zostawimy serce na 
parkiecie, bo grać dla takiej 
fantastycznej publiczności to 
wielka przyjemność. Trzeba 
powiedzieć, że kibiców za-
zdrości nam cała liga. Chciał-
bym aby do końca sezonu no-
siła miano niezdobytej.

jakie są twoje wrażenia 
z pierwszych miesięcy dzia-
łalności Centrum sportu 
tytani?

Bardzo pozytywne. Widać, 
że takiego miejsca brakowało 

mieszkańcom. Przejeżdżając 
czy przechodząc obok, za-
wsze widzę kogoś korzysta-
jącego z tego miejsca. Pragnę 
przypomnieć mieszkańcom, 
że jest to obiekt ogólnodo-
stępny obecnie zarządzany 
przez WZNK, bo spotkałem 
się już z pytaniami, kiedy 
można z Centrum Sportu Ty-
tani korzystać.

postanowiłeś kandydować 
w najbliższych wyborach 
samorządowych. skąd ta 
decyzja i czym przekonał 
Cię rafał szlas i koalicja 
obywatelska, że znalazłeś 
się na ich listach?

Mieszkam w Wejherowie od 
urodzenia. Przez 40 lat widzę 
jak Wejherowo się rozwija 
i jak się zmienia. Pewne rze-
czy mi się podobają, inne nie. 
Miasto na pewno wyładniało 
ale czy polepszył się komfort 
życia, to tutaj mam mieszane 
uczucia. Sport szkolny ku-
leje. Potrzebujemy Budżetu 
Obywatelskiego aby budować 
boiska przyszkolne. Wolny 
czas mieszkańcy wolą spę-
dzać poza Wejherowem, nie 
licząc spaceru w parku. Mam 
siłę, energię i pomysły aby to 
zmienić i dlatego postano-
wiłem ubiegać się o mandat, 
aby być głosem mieszkańców 
w Radzie Miasta. Nie chciał-
bym mieszać wielkiej polityki 
w sprawy naszego miasta ale 
jedynie Koalicja Obywatelska 
i Rafał Szlas poprosili mnie 
o pomoc w tworzeniu progra-
mu rozwoju dla Wejherowa. 
Widząc fachowość i zaanga-
żowanie ludzi których skupił 
wokół siebie Rafał wierzę, że 
możemy przyspieszyć rozwój 
miasta i sprawić aby było 
jeszcze bardziej przyjazne 
mieszkańcom.

Mam siłę, energię i pomysły
ROzMOWa | Z Maciejem Nowocińskim, zawodnikiem oraz kierownikiem 
Tytanów Wejherowo, rozmawia Krzysztof Grajkowski.

OGŁOSZENIE PŁATNE                                             U/2018/PR
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NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

kUpię lub wynajmę garaż murowany w oko-
licy ul. Zachodniej, tel. 506 705 866

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

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

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

wynajmę

wynajmę garaż w Rumi, tel. 668 385 455

poszUkUję wynająć

jestem zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

kUpię

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

MOTORYZACJA

sprzedam

kUpię
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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!

REKLAMA                                                           393/2017/DB

REKLAMA                    33/2018/RL

REKLAMA                  49/2018/DB

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.

PoSzUKIWANY 
KolPoRTER GAzET!
oBoWIązKI:
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało regularne 
rozwożenie i doręczanie gazet w obszarze powiatów: wej-
herowskiego, kartuskiego, puckiego, lęborskiego.

WYMAGANIA:
Prawo jazdy kat. B.•	
Oczekujemy rzetelności w pracy i sumiennego  •	
wykonywania powierzonego zadania.
Umiejętności podstawowej orientacji w terenie.•	
Znajomość topografii wymienionych powiatów.•	
Komunikatywność, otwartość, wysoka kultura  •	
osobista, punktualność.

oFERUJEMY:
Pracę w stabilnej firmie.•	
Stałe zatrudnienie.•	

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 796-600-155

Redakcja Expressy
ul. Gniewowska 7, Wejherowo

oGŁoSzENIE
BURMISTRzA MIASTA RUMI

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia 
Nr 1996/374/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
08.10.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność i będące we wła-
daniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do 
dzierżawy w formie bezprzetargowej. Przedmio-
towy wykaz zamieszczony został również na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Rumi: http://bip.
umrumia.nv.pl/

REKLAMA  273/2018/DB

złomowanie aut, kasacja, skup, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

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

PRACA

USŁUGI

UsłUgi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

opakowania jednorazowe, tel. 501 175 
330

profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

32-latek pozna Panią do 47 lat, celem 
stałego związku, tel. 690 526 075 Przemek

pani lat 65, blondynka, 168 cm wzrostu, 
pozna pana do lat 68, bez nałogów, w celu 
stałego związku, z powiatu wejherowskie-
go, tel. 504 872 835

RÓŻNE

drewno opalowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone. Możliwy transport, 
tel. 506 250 477

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

BlaChy, stal do wypieku 40-60, tel. 694 
642 709 

sprzedam odkurzacz – dmuchawa do 
liści nowy, tel. 694 642 709 

sprzedam pojemnik na chleb, ładny, bia-
ły, owalny 60 zł, tel. 507 486 424

piła tarczowa, drewniana 180 zł. Rozsie-
wacz KOS 430 zł, tel. 606 678 60

sprzedam materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogro-
dzie, okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

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

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

sprzedam piłeczki – breloczki z rze-
mieniem biało-czerwony oraz Arki Gdynia 
z niebiesko-żółtym, z zapięciem srebrnym 
karabińczyk, tel. 604 947 489

polUB nas!

OGŁOSZENIE PŁATNE               299/2018/DB

OGŁOSZENIE                                   284/2018/DB

OGŁOSZENIE                                  192/2018/DB
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w skróCie

Uczniowie 
rywalizowali 
w badmintonie
W tym tygodniu w hali 
sportowej w Szemudzie 
odbyły się Powiatowe Igrzy-
ska Dzieci w Badmintonie. 
Rywalizowały zarówno 
dziewczęta, jak i chłopcy, 
w osobnych turniejach. 
W zawodach dziewcząt naj-
lepsza okazała się Szkoła 
Podstawowa nr 10 w Rumi, 
przed SP w Bolszewie oraz 
SP nr 5 w Wejherowie. Ry-
walizację wśród chłopców 
wygrała SP w Bolszewie, 
drugie miejsce zajęła SP 
w Bojanie, a trzecie – SP 
w Sychowie. 

Orlęta spadły 
z pierwszego miejsca

Nie udało się piłkarzom 
z Redy utrzymać pozycji 
lidera V ligi. W minioną 
niedzielę Orlęta przegrały 
na własnym boisku ze 
Sportingiem Leźno 2-3 
i spadły na 3. miejsce 
w ligowej tabeli. Prowadzi 
MKS Władysławowo z 3 
punktami przewagi nad 
drużyną z Redy. Orlęta 
w sobotę zagrają na wyjeź-
dzie z Wietcisą Skarszewy.

PZS nr 2 
w Wejherowie 
wygrywa licealiadę
Na boisku wielofunkcyjnym 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi, odbyła 
się Powiatowa Licealiada 
w Piłce Nożnej 11 - osobo-
wej.  W rywalizacji wzięło 
udział 7 zespołów.  Zwy-
cięzcą turnieju została dru-
żyna Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 z Wejherowa. 
Drugie miejsce zajął PZS nr 
1 w Rumi, a trzecie PZS nr 3 
w Wejherowie. 

Tytani w minioną niedzielę wyje-
chali do Gdańska na mecz z tam-
tejszym SMS-em Gdańsk, drużyną, 
która w minionych latach należała 
do jednej z najlepszych w II lidze.
Pierwsza połowa pokazała, jak wy-
równany będzie to mecz i jak trud-
ny dla Tytanów. Żaden z zespołów 
nie był w stanie zdobyć większej 
przewagi, ale do przerwy prowadził 
SMS – było 13-11 dla gospodarzy.
W drugiej połowie Tytani znacz-
nie poprawili grę w obronie, a do 
tego ich skuteczność stała na wy-
sokim poziomie. Liczne rotacje 

składem trenera Rębowicza spra-
wiły, że pod koniec meczu udało 
się znaleźć optymalne ustawienie. 
Dzięki fantastycznej końcówce 
spotkania, Tytani zdecydowanie 
wygrali drugą połowę oraz całe 
spotkanie 35-28. 
Było to trzecie zwycięstwo w trze-
cim meczu Tytanów. Żółto-czer-
woni są w gronie zaledwie trzech 
niepokonanych w tym sezonie 
drużyn. Okazja do podtrzymania 
passy nadarzy się w sobotę o 15:00. 
Do hali PZS nr 4 w Wejherowie 
przyjedzie KPR Gryfino.

Tytani w formie!
PiłKa Ręczna | Szczypiorniści z Wejherowa świetnie zaczęli sezon ligowy. 
Po trzech rozegranych meczach wciąż są niepokonani.

Bramki 
dla tytanów 
zdoBywali: 

Jurkiewicz 8, Warm-
bier 8, Bartoś 4, Wicon 
3, Papke 3, Sałata 3, 
Miszczak 2, Jankow-
ski 1, Kudełka 1, oraz 
bramkarze Nowosad 
(1) i Sikora (1).
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zawodniczki APS Rumia tym razem nie 
zdołały zwyciężyć. lepsza okazała się 
drużyna SMS Police.

Rywal rumianek okazał się niezwykle wyma-
gający. W hali Powiatowego Zespołu Szkół nr 
4 w Wejherowie, gdzie obecnie APS Rumia 
rozgrywa swoje mecze, już w pierwszym 
secie SMS wysoko ustawił poprzeczkę. Dobra 

gra zespołu gości poskutkowała pewnym 
zwycięstwem do 17, w kolejnym secie APS 
zdołał zdobyć 16 punktów. W trzeciej partii 
było zdecydowanie najwięcej emocji, jednak 
to SMS przechylił szalę na swoją stronę wy-
grywają 25:23 oraz 3:0 w całym meczu.
Kolejny mecz rumskie siatkarki rozegrają 
w najbliższą sobotę. W Poznaniu zmierzą się 
z Eneą Poznań. Początek meczu o 17:00.

poraŻka w trzeCh setaCh

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
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Pani

HELENIE 
GNIECH  

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu  śmierci

MATKI 

W imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego  
składa

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

i współpracownicy ze Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie
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NIE mOżEsz być 

Na stadIONIE? 
OGLĄdaJ mECz 

Na tVCom.pl

meCze 
gryfa w ppV

Złe miłego początki – tak można 
określić pierwsze fragmenty meczu 
w Grudziądzu. Już w 3. minucie 
prowadziła Olimpia – sędzia uznał, 
że faulowany w polu karnym był 
Papikyan i podyktował „jedenast-
kę”. Do piłki podszedł Robert Hirsz 
i pewnie pokonał Dawida Lelenia. 
Już po chwili bliski wyrównania był 
Gryf – nieporozumienie w obronie 
gospodarzy próbował wykorzystać 
Błażej Niciński, ale strzelił niecel-
nie. Żółto-czarni nie poddawali się 
– próbowali kontratakować i strze-
lać z dystansu, jednak w pierwszej 
połowie utrzymało się prowadzenie 
Olimpii.
Po przerwie jeszcze odważniej za-
atakowali piłkarze Gryfa i przynio-
sło to efekt – jeden z ataków gości 
zakończył się wywalczeniem rzutu 

karnego – piłkę ręką dotknął jeden 
z zawodników gospodarzy. Do dru-
giego w tym meczu rzutu karnego 
podszedł etatowy ich wykonawca, 
Krzysztof Wicki i umieścił piłkę 
w siatce, doprowadzając do wyrów-
nania. Jeden punkt nie zadowalał 
żółto-czarnych, którzy atakowali 
dalej, a w 67. minucie wyszli na pro-
wadzenie – drugiego gola dla Gryfa 
strzelił Robert Chwastek. Chwilę 
później goście, choć prowadzili, 
znaleźli się w trudnej sytuacji – 
drugą żółtą, a w konsekwencji czer-
woną kartkę otrzymał Piotr Kołc. 
Gryf bez kapitana zdołał jednak 
utrzymać korzystny wynik i zdołał 
wygrać po raz pierwszy od 22 sierp-
nia, oraz po raz pierwszy w meczu 
wyjazdowym tego sezonu. 
KG

Przełamanie Gryfa
ii liga | Wejherowski zespół pokonał na wyjeździe Olimpię Grudziądz, prze-
rwał złe passy i awansował w ligowej tabeli.

olimpia grUdziądz – 
gryf wejherowo 1-2
Hirsz 3’k – Wicki 47’k, 
Chwastek 67’

olimpia: Brylewski – 
Wawszczyk, Kaczmarek, 
Papikyan, Hirsz, Skibicki 
(55. Bielawski), Ciechanow-
ski, Nakrosisus, Kita, Wita-
sik, Handzlik 

gryf: Leleń – Brzuzy, 
Chwastek, Rogalski (77. 
Czychowski), Wicki, Go-
erke, Bury, Kołc, Włodyka, 
Ryk (77. Sikorski), Niciński
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Niespodziewana wygrana 
w Grudziądzu dała Gryfowi 
bardzo ważne trzy punkty – 
teraz zespół ma cztery oczka 
przewagi nad strefą spadko-
wą i wiele wskazuje, że tym 
razem żółto-czarni nie skoń-
czą rundy jesiennej na ostat-
nim miejscu w tabeli.
Z pewnością pewien komfort 
przed drugą częścią sezonu 
dałoby pozostanie w „bez-
piecznej” strefie drugoligowej 
tabeli. Do tego potrzebne będą 
jednak kolejne zwycięstwa. 
W niedzielę na Wzgórze 
Wolności przyjedzie Olim-
pia Elbląg – zespół, który 
większość obecnej dekady 
spędził właśnie w II lidze 
i który będzie musiał popra-

Większość młodych zespołów Gryfa może być zadowolonych ze swoich wyników w mi-
niony weekend. Szczególnie zaimponowały najmłodsze roczniki.

Najstarszy z zespołów (roczniki 2000/2001/2002) efektownie wygrał z Aniołami Garczego-
rze – strzelił rywalom aż 7 bramek nie tracąc żadnej. Nieco młodsi zawodnicy (roczniki 2002 
i 2003) ulegliy niestety Arce Gdynia 0-4. Trudny mecz ma za sobą rocznik 2004 – w Gdańsku 
lepsza okazała się Lechia Gdańsk, natomiast drużyna zawodników o rok młodszych wygrała 
5-0 z Koroną Żelistrzewo. Zwycięstwo odniosły oba zespoły rocznika 2005 – pierwszy poko-
nał 2-0 Bałtyk Gdynia, a drugi aż 12-1 Koronę Żelistrzewo. Równie skuteczny był rocznik 2007 
– pierwsza drużyna pokonała Orkan Rumia aż 11-0, a druga wygrała 4-2 z Klifem Chłapowo.

doBre występy młodzieŻy

Po kolejne punkty!
ii liga | Po ostatnim zwycięstwie żółto-czarni wracają do Wejherowa, by zmierzyć się z Olimpią 
Elbląg, dla której obecny sezon nie jest na razie udany.

wić swoje wyniki, jeśli chce w II 
lidze pozostać. Obecnie bowiem 
drużyna z Elbląga zajmuje ostat-
nie miejsce w tabeli. W miniony 
weekend Olimpia przełamała 
długą serię bez zwycięstwa i na 
pewno pojedzie do Wejherowa 
z nadzieją na podtrzymanie zwy-
cięskiej passy. Elbląski zespół 

w poprzednim sezonie był 
w czołówce tabeli, a momen-
tami wydawało się, że będzie 
w stanie powalczyć o miejsce 
premiowane barażem. Tak się 
ostatecznie nie stało, a obecne 
rozgrywki to dla Olimpii jak 
na razie katastrofa. Wynikiem 
złych rezultatów było rozstanie 
z wieloletnim trenerem, Ada-
mem Borosem. Obecnie zespół 
prowadzi Adam Nocoń.
Szczególną słabością Olimpii 
wydaje się ofensywa – w 13 me-
czach piłkarze z Elbląga strzelili 
rywalom zaledwie 8 bramek – 
to zdecydowanie najgorszy wy-
nik w II lidze. Atak Gryfa w tym 
sezonie także nie zachwyca (16 
goli), więc teoretycznie nie po-
winniśmy spodziewać się gradu 
bramek. Pozostaje mieć jednak 
nadzieję, że będzie inaczej, 
w końcu na Wzgórzu Wolności 
wielokrotnie mecze zaprzeczały 
przewidywaniom kibiców.

gryf wejherowo – olimpia elBląg
niedziela, 14 października, 14:00
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