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Niedziela, 9 lipca

Plaga 
nietrzeźwych 

poNiedziałek, 10 lipca

zmiany 
i utrudnienia

Wtorek, 11 lipca

zamknęli Psa 
na balkonie

Środa, 12 lipca

zadbaj 
o formę!

czWartek, 13 lipca

włamywacze 
zatrzymani

 Straż Miejska ostrzega – ro-
werzystów, którzy poruszają 
się „zygzakiem” i stwarzają 
zagrożenie na drodze jest co-
raz więcej. Rekordzista miał 
2,5 promila alkoholu.

    Od poniedziałku, czyli 10 lip-
ca, wyłączona z ruchu została 
ulica 10 lutego, od skrzyżowa-
nia z ul. Kopernika do Placu 
Piłsudskiego włącznie. 

 Uporczywe szczekanie i nie-
przyjemny zapach sprawiły, 
że sąsiedzi zaalarmowali Straż 
Miejską. Właściciele zamknęli 
psa na balkonie i wyjechali. 

 Lubisz spędzać czas aktywnie? 
Jeśli tak, to w wejherowskim 
parku miejskim nie powinieneś 
narzekać na brak zajęć. 

 Kryminalni z wejherowskiej 
komendy pracowali nad sprawą 
włamań do piwnic w Wejhero-
wie. Podejrzani są już w rękach 
policji i usłyszeli zarzuty.

Twoje źródło informacji

Polub nasz profil 
i bądź na bieżąco!

- Tak notorycznie kierowcy par-
kują w Bolszewie przy ul. Wodnej 
– napisała nasza Czytelniczka, pani 
Anastazja. - W ten sposób parkują 
głównie ci, którzy chcą dostać się 
do szkoły podstawowej (przy rzece). 
Stawiają swoje samochody, jak im 
wygodnie, a tymczasem ja na swoja 
posesję ani nie wjadę, ani z niej nie 
wyjadę. To niestety bardzo częsty 
widok, a bywało i gorzej...

Jesteś świadkiem parkowania, 
które Cię rozśmieszyło lub 
zirytowało? Zrób zdjęcie i wraz 
z krótkim opisem wyślij je do 
nas w wiadomości na Facebo-
ok’u lub napisz na maila: 
       a.walk@expressy.pl

I jAK tu 
PrZEjEchAć?

FOTOpstryk

DYŻur 
reporTera

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety oraz na 
naszym portalu gwe24.pl

zGŁoŚ tEMAt

tel. 606 112 745
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los uśmiechnął się do osoby, która w rumi za-
warła swój zakład na lotto Plus. Wzbogaci-
ła się ona o milion złotych. 

Szczęśliwy zakład został zawarty 
27. czerwca w kolekturze Lotto 
w Porcie Rumia przy ul. Grun-
waldzkiej 108. Szczęśliwa osoba 
zawarła jeden zakład na Lotto Plus 
i dzięki temu trafiła okrągły milion 
złotych.
To nie pierwszy przypadek, kiedy ktoś 
w Rumi wygrywa w Lotto. Obecna re-
kordowa wygrana wynosi 4 356 035,10 zł 
i została ustanowiona w sierpniu 2007 roku.

NoWy milioNer W poWiecie! 

ColoRed, Sarsa i Feel 
wystąpią w Redzie. 
Czas na kolejny etap 
wielkiego świętowania. 
Okazją jest Roczek Aqu-
aparku i 50 lat Miasta 
Redy.
W niedzielę 16 lipca 
o godz. 18:00 na scenie 
koncertowej przy 
Aquaparku wystąpią: 
ColoRed, Sarsa i Feel. 
Koncerty organizowane 
są wspólnie z radiem 
RMF Maxxx i powiązane 
są z festiwalem kolorów 
Holi Festival. 
Miejsce: scena przy Aqu-
aparku, Reda, ul. Morska 
5. Wstęp wolny. 

/raf/

UrodziNy 
Na maxxxa

Ministerstwo Rozwoju 
podsumowało proces reali-
zacji tzw. Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT). Z danych wynika, że 
w całym kraju to na Pomo-
rzu najefektywniej wyko-
rzystuje się środki unijne 
przeznaczone na rozwój 
metropolii. Wydatkowane 
są na inwestycje służące 
mieszkańcom, m.in. remont 
peronów SKM, rewitalizację 
dzielnic czy docieplenie 
budynków. Dzięki porozu-
mieniu prezydentów miast 
i burmistrzów, stowa-
rzyszonych w Obszarze 
Metropolitalnym Gdańsk-
Gdynia-Sopot, realizowane 
są obecnie inwestycje 
o wartości 3,6 mld zł.

/raf/

pomorze 
liderem

4 dni zawodów, 18 kategorii, 
około 1100 uczestników z nie-
mal 70 krajów świata, a w tym 
32 Polaków. Wśród nich między 
innymi Michał Pleskowicz – re-
kordzista kraju, Maciej Czapiew-
ski – rekordzista w konkurencji 
2x2x2, Jakub Kipa – mistrz 
w układaniu kostki stopami 
czy Wojciech Knott, laureat 
Mistrzostw Europy w konkuren-
cji Rubik’s Clock. Wśród naszych 
reprezentantów znalazło się też 
4 zawodników  z województwa 
pomorskiego: Grzegorz Jałocha 
z Gdyni, Marta Żywicka z Sopo-
tu, Marek Pepke z Rumi i Maciej 
Czapiewski z Brus. 
Najlepsi „speedcuberzy” rozpo-
częli rywalizację w dziewiątych 
Mistrzostw Świata w układaniu 
kostki Rubika, które rozpoczęły 
się wczoraj i potrwają do nie-
dzieli 16 lipca w Paryżu w Docks 

de Paris. Najlepsi rozwiązują 
tę łamigłówkę w 5 sekund – 
rekord świata Australijczyka 
Feliksa Zemdegsa to 4.73 
sekundy!
Uczestnicy mistrzostw będą 
rywalizować w takich konku-
rencjach, jak układanie kostki za 
pomocą jak najmniejszej liczby 

zdążą w mniej, 
niż 5 sekund?
32 Polaków weźmie udział w Mistrzostwach 
Świata w układaniu kostki rubika w Paryżu. 
jest też zawodnik z rumi.

ruchów, z zamkniętymi oczami, 
jedną ręką czy stopami. Punktem 
kulminacyjnym będzie jednak 
układanie klasycznej kostki 
Rubika na czas. Organizatorzy 
przygotowali pulę nagród w wy-
sokości 20,7 tys. euro, a najwyż-
sza możliwa wygrana to 3 tys. 
euro. To duże kwoty, szczególnie 
że spora część uczestników nie 
osiągnęła jeszcze pełnoletności.
Nasi reprezentanci mają duże 
szanse na dobre wyniki, ponie-
waż od lat znajdują się w świato-
wej czołówce. Podczas ostatnich 
Mistrzostw Europy, które odbyły 
się w 2016 roku w Pradze, zdo-
byli jedenaście medali, z czego 
aż pięć złotych, natomiast 
z Mistrzostw Świata w 2015 roku 
w São Paulo przywieźli cztery 
krążki – trzy srebra i jeden brąz.

Oprócz rywalizacji w różnych 
kategoriach, podczas zawodów 
odbędzie się także Pierwszy 
Puchar Narodów kostki Rubika, 
podczas którego zawodnicy 
z poszczególnych krajów będą 
rywalizować w trzyosobowych 
drużynach. Na widzów i uczestni-
ków w Docks de Paris czekają też 
liczne atrakcje: animacje, stoiska, 
wystawy, gry planszowe, puzzle 
i inne ciekawostki związane 
z najsłynniejszą łamigłówką 
świata. /raf/
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Kilka dni temu w Galerii 
Rumia Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi, otworzył 
wystawę oraz wręczył na-
grody uczestnikom kon-
kursu na „Opracowanie 
koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej „Rewi-
talizacja Zagórza w Rumi”. 
Pierwszą nagrodę w wyso-
kości 25 tys. złotych zdoby-
ła firma Idees Architektura 
i Krajobraz z Krakowa i to 
na bazie ich koncepcji do-
kona się zmiana wizerunku 
dzielnicy Zagórze w Rumi. 
Urząd miasta zastrzega 
jednak, że zwycięska kon-
cepcja może ulec zmianie 
w wyniku negocjacji z pro-
jektantem.

- Cieszymy się, że udało 
się rozstrzygnąć konkurs 
na rewitalizację Zagórza. 
Prace są bardzo ciekawe. 
Warto również zwrócić 
uwagę na kilka elementów, 
które znalazły się w pra-
cach, które nie wygrały. Po-
staramy się wykorzystać je 
w innych miejscach Rumi – 
powiedział burmistrz Rumi 
Michał Pasieczny  

Wystawa będzie ogólno-
dostępna dla mieszkań-
ców w godzinach otwarcia 
Galerii Rumia (piętro 1+, 
naprzeciwko siłowni) przez 
najbliższy tydzień. 

Blisko 13 000 000 
trafi do Rumi
ruMIA | Wiemy już, jak będzie WyGlądaŁo zaGórze (dzielnica rumi) po reWiTalizacji!

Fo
t. 

U
M

 R
um

ia

Na wykonanie Rewitalizacji 
Zagórza Miasto Rumia uzy-
skało dofinansowanie w wy-
sokości 9,8 mln zł. Środki te 
zostaną przeznaczone na 
m.in. na renowację oraz re-
monty budynków mieszkal-
nych, rozbudowę i budowę 
nowej infrastruktury sporto-
wej oraz stworzenie Parku na 

terenie Wzgórza Markowca 
(schody terenowe, ścieżka 
edukacyjna, elementy małej 
architektury, ścianka wspi-
naczkowa). 

Dodatkowo do Rumi trafi 
też 2,8 mln złotych na część 
prospołeczną, w ramach któ-
rej zakłada się aktywizację 
społeczno-zawodową, a tak-

że inne usługi społeczne. 
Konkurs został przeprowa-

dzony w ramach realizacji 
Projektu współfinansowane-
go z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 
2020 pn. „Rewitalizacja Za-
górza w Rumi”. 

/raf/

Funkcjo-
n a r i u s z e 
z a b e z p i e -
czyli 135 
k i l o g r a m ó w 
gotowego wyrobu, 
półprodukty i sprzęt labo-
ratoryjny. Wartość ujawnio-
nych substancji psychoak-
tywnych to ponad 7 mln zł. 

Policjanci częstochowskie-
go CBŚP zatrzymali 3 lip-
ca kierującego audi, który 
w swoim samochodzie prze-
woził ponad 14 kilogramów 
klefedronu, czyli 4CMC. Ta 
psychoaktywna substancja, 
to jeden z podstawowych 
składników tzw. dopalaczy.

Jak po nitce do kłębka, 
policjanci trafili do laborato-
rium, w którym produkowa-
no truciznę. W miejscowości 
Bożepole Małe w hali zlokali-
zowana była produkcja sub-
stancji zabronionych.

O tym, jak niebezpieczne 
było stężenie środków che-
micznych w hali i jej okoli-
cach świadczy, iż dopiero po 
dwóch dniach można było 
wejść do środka, nie nara-

żając życia i zdro-
wia policjantów 

i innych służb, pra-
cujących na miejscu. 

Lokalizacja sprawiła, że 
zamknięto ujęcie wodne dla 
mieszkańców dwóch miej-
scowości, ze względu na 
ewentualne jej skażenie.

Policjanci zabezpieczyli 
oprócz sprzętu laborato-
ryjnego, 135 kilogramów 
substancji psychoaktywnej 
i półprodukty. Z takiej ilo-
ści, można było wyprodu-
kować ponad 900 tys. porcji 
tej trucizny. Zabezpieczanie 
substancji, jak również wy-
wożenie niebezpiecznych 
chemikaliów trwało kolejne 
kilka dni.

Zatrzymany mężczyzna, 
który przewoził dopalacze, 
w Prokuraturze Rejonowej 
w Zgierzu usłyszał zarzuty 
wprowadzania do obrotu 
substancji stanowiących za-
grożenie dla zdrowia i życia. 
Grozi mu do 8 lat pozbawie-
nia wolności. Sprawa ma 
charakter rozwojowy. 

/KG/

Wielka fabryka dopalaczy
GM. ŁĘcZYcE | cenTralne biuro Śledcze zlikWido-
WaŁo laboraTorium, W kTórym na oGromną ska-
lę produkoWano subsTancje psychoakTyWne. 

Z danych wynika, że strażnicy podjęli aż 9292 różnorodnych 
interwencji, to dwa razy więcej niż w pierwszym półroczu 
ubiegłego roku, gdzie interwencji było 3610.

Aż 8424 spośród wszystkich interwencji dotyczyło porząd-
ku publicznego a 869 z nich zostało podjętych w wyniku 
współdziałania z instytucjami i organizacjami na rzecz ładu 
i porządku publicznego. Zgłoszeń od mieszkańców  przyjęto 
2505, w tym dotyczących zakłócenia porządku publicznego 
i spokoju - 242, zagrożeń w ruchu drogowym - 635, zwią-
zanych z ochroną środowiska - 95, z zagrożeniami życia lub 
zdrowia - 140, zagrożeń pożarowych - 16, dotyczących zwie-
rząt - 143, o awariach technicznych - 134 oraz innych - 1100. 
Funkcjonariusze ujawnili również 3500 wykroczeń, gdzie 
2242 osoby pouczono, a 1081 ukarano mandatami karnymi 
na kwotę 118.650 złotych. Wiadomo także, że 112 sprawców 
wykroczeń odpowie za swoje czyny przed wejherowskim 
sądem. Strażnicy często współpracowali z instytucjami 
i organami. SM współpracowała m.in. z policją 250 razy, 
Strażą Pożarną-29 a ze Strażą Leśną w trzech sytuacjach. SM 
zorganizowała również dwa bezpłatne kursy samoobrony 
dla kobiet. Kurs ukończyły 54 kobiety (w pierwszym półroczu 
ubiegłego roku udało się przeszkolić aż 200 kobiet). (bG)

pół roku działań
WEjhEroWo | WejheroWska sTraż miejska 
podsumoWaŁa pierWsze póŁrocze sWojej 
pracy W bieżącym roku. 
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W tym tygodniu została 
wyłączona z ruchu ul. 10 Lu-
tego  - od skrzyżowania z ul. 
Kopernika do Placu Piłsud-
skiego włącznie.

Jak już wcześniej informo-
waliśmy, w związku z rozpo-
częciem prac budowlanych 
metropolitalnego węzła 
integracyjnego „Kwiatowa” 
nastąpią zmiany w ruchu 
drogowym w rejonie Dwor-
ca PKP. Przejazd możliwy jest 
obecnie przez Plac Piłsud-
skiego (jako teren budowy) 
- od ul. Dworcowej do ul. 
Kwiatowej - jedynie przez 
autobusy PKS, samocho-
dy zaopatrzenia i pojazdy 
uprzywilejowane. Natomiast 
na przejazd kolejowy w ul. 
Kwiatowej, który nadal bę-
dzie czynny, będzie można 
wjechać od  ul. Spacerowej 
i Zachodniej.

Jednocześnie wprowadzo-
no już zapowiadane wcze-

Utrudnienia w ruchu
WEjhEroWo | uWaGa kieroWcy – są zmiany W komunikacji i ruchu droGoWym 
W rejonie dWorca pkp. 

śniej zmiany w kursowaniu 
komunikacji miejskiej. Przy-
stanek Wejherowo Dworzec 
PKP będzie nieczynny do od-
wołania. Linie nr 2 i 12 i wybra-
ne kursy linii nr 7 kursują ob-
jazdem przez ul. Sobieskiego. 
Do Dworca PKP trzeba wysia-
dać na przystanku „Filharmo-
nia Kaszubska”.  

W okresie realizacji tej in-
westycji nastąpią utrudnienia 
w ruchu kołowym i pieszym. 
Przedstawiciele władz miasta 
proszą o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności w miejscu 
prowadzonych robót. 

- Dołożymy wszelkich starań, 
aby zminimalizować utrudnie-
nia podczas prowadzenia prac 

budowlanych w tym rejonie, 
jednak są one nieuniknione 
– zapewniają wejherowscy 
urzędnicy. - Liczymy na wy-
rozumiałość - budujemy dla 
mieszkańców! Z pewnością 
po zakończeniu inwestycji 
wejherowianie odczują zna-
czącą poprawę w zakresie ko-
munikacji w mieście. /raf/

Dotychczas „Krystkowi” 
przedstawione zostały 34 za-
rzuty, dzisiaj prokuratura do-
dała do tego kolejnych 8 czy-
nów. 6 z nich to przestępstwa 
o charakterze seksualnym:

dwa dotyczą doprowa-•	
dzenia przemocą tej sa-
mej małoletniej pokrzyw-
dzonej do obcowania 
płciowego,
dwa dotyczą usiłowania •	
doprowadzenia przemo-
cą małoletnich pokrzyw-
dzonych do obcowania 
płciowego,
jeden dotyczy nakłonie-•	
nia małoletniej pokrzyw-
dzonej do uprawiania 
prostytucji i czerpania 
z tego procederu korzyści 
majątkowej przez podej-
rzanego,
jeden dotyczy obcowania •	
płciowego z małoletnią 
poniżej 15 roku życia.

Krystian W. miał też ukryć 
prawo jazdy, wcześniej zgła-
szając dokument jako utra-
cony, ponadto miał wyłudzić 
kredyt i pożyczkę (40 tysięcy 
złotych) na podstawie podro-
bionego zaświadczenia o za-
trudnieniu.

„Krystek” przesłuchany 
przez prokuratora 10 lipca 
stycznia 2017r nie przyznał 

się do popełnienia zarzuco-
nych mu przestępstw. Odmó-
wił złożenia wyjaśnień.

W toku postępowania, do 
chwili obecnej Krystianowi 
W. łącznie zarzucono popeł-
nienie 42 przestępstw na 
szkodę 27 osób pokrzywdzo-
nych oraz na szkodę banku 
i Skarbu Państwa.

-Zarzuty postawione Marci-
nowi T. uzupełnione zostały 
o trzy kolejne czyny, w tym 
dwa dotyczą obcowania 
płciowego z małoletnimi 
w zamian za korzyści ma-
jątkowe, a jeden doprowa-
dzenia małoletniej do obco-
wania płciowego w zamian 
za korzyść majątkową – wy-
jaśnia Grażyna Wawryniuk 
z Prokuratury Okręgowej 
w Gdańsku.

Wcześniejsze zarzuty jakie 
usłyszał Marcin T. dotyczyły 
obcowania płciowego z ma-
łoletnimi w zamian za korzy-
ści majątkowe, w tym jedna 
z małoletnich miała poniżej 
15 lat.

Podejrzany przesłuchany 11 
lipca 2017 roku nie przyznał 
się do popełnienia zarzuco-
nych mu czynów. Odmówił 
złożenia wyjaśnień.

Grozi mu od lat 2 do 12 lat 
pozbawienia wolności. /KG/

Nowe zarzuty dla „Krystka”
WEjhEroWo | prokuraTura okręGoWa W Gdań-
sku przedsTaWiŁa kolejne zarzuTy krysTianoWi 
W. mężczyzna miaŁ popeŁnić 42 przesTępsTWa, 
oskarżony jesT Tez inny mężczyzna. 
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Około godziny 13 w ponie-
działek jednostki z OSP Cho-
czewo zostały wezwane na 
plażę, gdzie znajdowali 
się turyści, którzy alar-
mowali wcześniej, że 
widzą w wodzie ciało 
kobiety, najprawdopo-
dobniej martwej. Mia-
ło się ono znajdować 
w odległości około 150 
metrów od linii brzegu 
i zdryfować w kierunku 

Myśleli, że to ciało kobiety
lubIAtoWo | sTraż pożarna przeproWadziŁa akcję na brzeGu baŁ-
Tyku W miejscoWoŚci lubiaToWo. TuryŚci zGŁosili, że W Wodzie Wi-
dzą dryfujące kobiece ciaŁo. 

zachodnim wzdłuż plaży 
Morza Bałtyckiego.

-Nasze działania po-
legały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia 
oraz zwodowaniu łodzi 
ratowniczej przy użyciu 
quada ratowniczego. Na-

stępnie po zwodowaniu 
łodzi ratowniczej, dwóch 

strażaków-ratowników udało 
się brzegiem plaży na quadzie 

ratowniczym, w celu zlokalizo-

wania prawdopodobnego 
miejsca unoszenia się ciała 
kobiety. - zawiadamiają stra-
żacy z OSP Choczewo.

Strażacy namierzyli obiekt, 
którym, na szczęście, okaza-
ło się nie ciało kobiety, lecz 
ręcznie zbudowany z paty-
ków statek z żaglem.

Alarm więc okazał się fał-
szywy, ale trudno się dzi-
wić przerażonym plażowi-
czom. Pod koniec czerwca 
z Bałtyku wyłowiono ciało 
zaginionego wcześniej pa-
ralotniarza, w listopadzie 
ubiegłego roku w Łebie zna-
leziono fragment ciała od 
pasa w dół. Były to zwłoki 
nieznanej kobiety. /KG/



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Wejherowskiego
o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa

Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej oraz 

katastru nieruchomości

KW GD1W/00045605/5
Miasto Wejherowo, obręb 15,  działka nr 473/2

Powierzchnia nieruchomości 312 m2

Opis nieruchomości Nieruchomość położona jest  przy ul. Przebendowskie-
go,  posiada dostęp do drogi publicznej, zabudowana bu-
dynkiem gospodarczym o pow. 18 m2. Działka w kształ-
cie prostokąta, teren płaski, ogrodzony, zagospodarowany, 
porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewa-
mi. W południowo-wschodnim narożniku działki znajduje 
się szafka energetyczna. W przyległej ulicy przebiega sieć 
energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, tele-
techniczna oraz gazowa.

Cena wywoławcza 140 000,00 zł
(cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT)

Wysokość wadium 14.000,00 zł
Termin i miejsce przetargu 20 lipca 2017 r. o godz. 10.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4, sala nr 08

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz  na stronie internetowej 
www.bip.powiat.wejherowo.pl i www.powiat.wejherowo.pl.

Informacji na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 3 Maja 4, II 
piętro, pokój 229 lub pod nr tel. 58 572-94-78.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 ze zm.), 

Starosta Wejherowski
wykonujący zadanie z zakresu administracji 

rządowej

zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia nierucho-
mości o nieuregulowanym stanie prawnym, położo-
nej w miejscowości Bojano, gmina Szemud, ozna-
czonej ewidencyjnie jako działka nr 369, obręb Bo-
jano, o powierzchni 0,0500 ha.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego 
ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługu-
ją prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zo-
stanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

Treść ogłoszenia podaje się do publicznej wiado-
mości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miej-
scowości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sze-
mud, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowe-
go w Wejherowie oraz na stronach internetowych 
Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Szemud, 
a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogól-
nopolskim.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,  art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(tekst jedn. Dz. U. z  2015r. poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dro-
gowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z dnia 04.07.2017r. wszczęto postępowanie 
w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 
Rozbudowie drogi powiatowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G 

(ul. Wilczka) o pas prawoskrętu do drogi krajowej nr 6 w Luzinie”

- zlokalizowanej na działkach obr. Luzino  nr ewid.: 151/13 (powstałej z działki 151/8), 151/15 
(powstałej z działki 151/9), 151/17 (powstałej z działki 151/11),  151/19 (powstałej z działki 
151/12), 151/7, 150/2

działki przeznaczone na przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej:
- obr. Kębłowo działki nr ewid.: 577, 576/1
- obr. Luzino działki nr ewid.: 20/6, 152/3, 152/4, 153/5, 153/6, 20/1, 151/1, 150/1

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych in-
westycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmioto-
wej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie pod-
jęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami spra-
wy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-
200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć 
ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-
czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie 
w ramach projek-
tu pt. „Hej, Sobótka, 
Sobótka…” zaprasza 
nauczycieli, pracowni-
ków instytucji kultury 
i animatorów kultury 
na czterodniowy sta-
cjonarny plener, w ra-
mach którego zostaną 
zorganizowane warsz-
taty muzyczne, wokal-
ne, językowe oraz in-
strumentalne dot. or-
ganizacji kaszubskiej 
sobótki prowadzone 
m.in. przez Weronikę 
Korthals-Tartas, Jaro-

mira Schroedera, Ta-
deusza Makowskiego.
Na podstawie tekstu 
obrzędowego Pawła 
Szefki pt. „Sobótka” 
uczestnicy warsztatów 
przygotują widowi-
sko, które we wrześniu 
2017 r. zostanie zareje-
strowane w formie au-
dio-video.
Sobótka jest starym od 
wieków kultywowa-
nym zwyczajem, od-
grywanym w plene-
rze. Chcemy, aby to 
widowisko powróciło 
do stałego repertuaru 
wydarzeń kultywowa-
nych przez społecz-
ności lokalne, zwłasz-

cza w małych miejsco-
wościach oddalonych 
od instytucji i centrów 
kultury.
Warsztaty odbędą się 
w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie w ter-
minie: 27.07.2017 r. - 
30.07.2017 r. (czwar-
tek-niedziela) w godz. 
9.00-16.00. Liczba 
miejsc na szkoleniu 
jest ograniczona. Za-
pisy przyjmujemy pod 
nr. tel.: (58) 736 18 21, 
(58) 672 29 56 do wy-
czerpania miejsc! 
Dodatkowych infor-
macji udziela Roman 

Drzeżdżon pod nume-
rem telefonu (58) 736 
18 21, (58) 672 29 56  
oraz adresem email: 
rd@muzeum.wejhero-
wo.pl

Po zakończeniu projek-
tu każdy z uczestników 
otrzyma książkę  Paw-
ła Szefki pt. „Sobótka” 
oraz nagrany na pod-
stawie szkolenia film 
instruktażowy.

Partnerem projektu 
jest Muzeum Zachod-
niokaszubskie w By-
towie oraz Starostwo 
Powiatowe w Wejhe-
rowie.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016, poz. 2147 ze zm.)

Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Staro-
stwa Powiatowego w Wejhe-
rowie, ul. 3 Maja 4 oraz na 
stronach internetowych: www.
bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiat.wejherowo.pl, 
zamieszczono przez okres 21 
dni, wykaz nr III/P/2017, do-
tyczący nieruchomości stano-
wiącej własność Powiatu Wej-
herowskiego, przeznaczonej 
do sprzedaży w formie bez-
przetargowej, oznaczonej ewi-
dencyjnie jako działka nr 44/2 
obr. 15 Wejherowo

Wykaz wywieszono w dniu 11 
lipca 2017 r.

Hej Sobótka, Sobótka! 
Rusza nabór

Projekt pt. „Hej, Sobótka, Sobótka…” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków 
Narodowego Centrum Kultury, Powiatu Wejherowskiego oraz środków własnych Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
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Na obiekt podczas wakacji 
może przyjść każdy. Boisko 
powstało w Zespole Szkół 
nr 3 w Wejherowie przy ul. 
Nanickiej. Zimą funkcjono-
wało tutaj lodowisko.

Dyrektor Zespołu Szkół 
nr 3 w Wejherowie, Danuta 
Czernwska poinformowała, 
że na całej powierzchni pod 
zadaszeniem lodowiska zo-
stała ułożona kolorowa na-
wierzchnia z polipropyle-
nu. Prace na zlecenie szkoły 
wykonała firma Interplastic 
Sp. Z o.o. Koszt inwestycji 
wyniósł 97 tys. zł.

- Ułożenie nawierzchni 
z polipropylenu zapew-
nia uniwersalność i wielo-
funkcyjność tego obiektu. 
Tej nawierzchni nie trzeba 
zdejmować przed zalewa-
niem jej wodą, gdyż na niej 

będzie funkcjonowało rów-
nież lodowisko. Ułożenie 
płyty z propylenu gwaran-
tuje funkcjonowanie obiek-
tu przez cały rok, a nie tylko 
przez okres zimy – wyjaśnia 
Sebastian Markiewicz, za-
stępca dyrektora szkół ds. 
obiektów sportowych.

Jak dodaje Sebastian Mar-
kiewicz zainteresowanie 
tym obiektem w okresie 
wiosenno-letnim potwier-
dził turniej koszykówki 
streetballa, w którym wzię-
ło udział ok. 150. zawodni-
ków i zawodniczek, a już 
w połowie września na tym 
obiekcie zostanie rozegra-
na II edycja Wejher Cross 
Games. W okresie wakacji 
obiekt jest do dyspozycji 
wszystkich mieszkańców. 

/KG/

Nowe boisko już otwarte
WEjhEroWo | W Tym TyGodniu oTWarTe zosTa-
Ło noWe boisko, na kTórym Grać można m.in. 
W siaTkóWkę i koszykóWkę. 

Trwa pierwszy etap prze-
budowy ulicy Podleśnej, 
gdzie obecnie, od skrzy-
żowania z ul. Rekowską, 
układany jest wodociąg. 
Ten etap prac jest ściśle 
nadzorowany przez PE-
WiK, a w skład inwestycji, 
oprócz wodociągu, wcho-
dzi jeszcze budowa kana-
lizacji deszczowej i wyko-
nanie nowej nawierzchni 
z kostki betonowej. Prace 
zakończą się prawdopo-
dobnie późną jesienią. 
Na Podleśnej obowiązuje 
tymczasowa organizacja 
ruchu i należy się liczyć 
z utrudnieniami.

Zakończono już budowę 
ciągu pieszego, łączącego 
ulice Długą, Prostą oraz 
starą i nową część ulicy 12 
Marca. Wybudowano łącz-
nie 119 metrów chodnika 
o szerokości półtora me-
tra, ponadto na 12 Marca 
wykonano schody tereno-
we z podjazdem dla wóz-
ków. W najbliższym czasie 
na ulicach Owsianej i Gra-
żyny Bacewicz zostanie 
oddana do użytku nowa 
nawierzchnia, która zosta-
ła wykonana z płyt YOMB.

W przyszłym tygodniu 
rozpoczynają się odbiory 
techniczne najbardziej wi-

Budują i remontują drogi
rEDA | W redzie TrWa peŁnia sezonu na roboTy droGoWe. prace proWadzone 
są jednoczeŚnie W kilku rejonach miasTa. 

docznej w ostatnim czasie 
inwestycji, jaką jest „Przebu-
dowa ul. Obwodowej etap II: 
budowa chodnika i ścieżki 
rowerowej w ul. Obwodo-
wej na odcinku od ul Łąko-
wej do ronda ul. Młyńskiej 
i Morskiej w Redzie”. Wyko-
nano ponad 800 m chodni-
ka z szarej kostki betonowej 
i czarnej ścieżki rowerowej 
z mieszanki asfaltowo - be-
tonowej. Pomiędzy ścieżką 
i chodnikiem biegnie skraj-
nia z płytek betonowych. 
Szerokość chodnika i ścież-

ki rowerowej wynosi po 2 
metry, co na projektowanej 
długości daje około 1600 
m2 chodnika i około 1700 
m2 ścieżki rowerowej. 

Ale to nie wszystko. W naj-
bliższym czasie gmina Reda 
podpisuje umowy z wyko-
nawcami termomodernizacji 
dwóch budynków komunal-
nych przy ul. Wodociągowej 
oraz termomodernizacji bu-
dynku przedszkola przy ul. 
Gniewowskiej. Do rozstrzy-
gnięcia pozostaje jeszcze 
część pierwsza postępowa-

nia „Kompleksowa moderni-
zacja energetyczna budyn-
ków stanowiących własność 
gminy Reda z podziałem 
na części”, czyli rozbudowa 
i modernizacja energetycz-
na budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Redzie. In-
westycja ta jest realizowana 
w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
i w około 85 proc. finanso-
wana z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014 - 2020. /raf/ fb.com/gwe24

Codziennie 
nowe informacje

inwestują miliony w zdrowie
Samorządy, korzystając z pieniędzy unij-
nych, zainwestują w rozwój pomorskich 
szpitali. Dofinansowanie otrzyma też 
szpital w Wejherowie. 
Zarząd Województwa Pomorskiego za-
twierdził ocenę komisji konkursowej i wy-
brał do dofinansowania 10 projektów. 
Całkowita wartość inwestycji to prawie 

365 mln zł, z czego unijne dofinansowa-
nie wynosi prawie 228 mln zł.
Inwestycje wpłyną na skrócenie czasu 
leczenia pacjentów i spowodują pozy-
tywne zmiany dla systemu opieki zdro-
wotnej. Krótszy czas opieki nad chorymi 
zmniejszy wydatki związane z leczeniem 
oraz znacząco usprawni działanie syste-
mu i pozwoli na zajęcie się większą liczbą 
pacjentów.

Szpital im. Ceynowy w Wejherowie bę-
dzie miał nowy czterokondygnacyjny bu-
dynek z siedmioma salami operacyjnymi. 
W budynku mieścić się będą oddziały 
angiologiczny, chirurgii naczyniowej i re-
habilitacji kardiologicznej oraz Centrum 
Endoskopii. Dodatkowo powstanie tam 
m.in. oddział rehabilitacji kardiologicznej 
dziennej. Całkowity koszt szacowany jest 
na prawie 195 mln zł. /raf/
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                165/2017/DB

oGŁoSZENIE
burmistrza Miasta rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. 
poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1257/299/2017 
Burmistrza Miasta Rumi z dnia 07.07.2017r. informuję, iż 
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na 
okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmujący nieru-
chomości położone w Rumi, stanowiące własność Gmi-
ny Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie 
bezprzetargowej:

część działki nr 234/4, część działki nr 234/2 oraz część •	
działki nr 230 przy ul. Świętopełka, na cele działki przy-
domowej – zieleń ozdobna oraz na cele składowe, 
część działki nr 972/9 przy ul. Dąbrowskiego, na cele •	
składowe, 
część działki nr 1/14 przy ul. I Dywizji WP, część działki •	
nr 155/4, część działki nr 155/8, część działki nr 156/9, 
oraz część działki nr 157/8, przy ul. Zakopiańskiej, na 
cele transportowe, 
działka nr 473/2 przy ul. Różanej, część działki nr 125/4 •	
przy ul. Różanej, część działki nr 127 oraz część działki 
nr 125/4 w rejonie ul. Kościelnej, działka nr 72/2 przy ul. 
Kościelnej, część działki nr 131/8 oraz część działki nr 
53/29, w rejonie ul. Kościelnej, - część działki nr 172/13 
przy ul. Piłsudskiego, na cele działki przydomowej – zie-
leń ozdobna oraz na cele transportowe,
część działki nr 249/4 przy ul. Sobieskiego, na cele par-•	
kingowe, 
część działki nr 35/6 przy ul. Bł. Edmunda Bojanowskie-•	
go, na cele upraw rolniczych jednorocznych,

OGŁOSZENIE                                                          171/2017/DB

Od początku  lipca w WCK 
odbywają się różnego ro-
dzaju zajęcia  i warsztaty 
w kilkunastu kołach zain-
teresowań i sekcjach arty-
stycznych, które prowadzą 
instruktorzy i specjaliści 
w małych grupach liczą-
cych od 10 do 20 uczest-
ników. Oprócz tego odby-
wają się projekcje filmów 
i występy artystyczne. 
Czynny jest również taras 
widokowy z lornetkami  
z którego rozpościera się 
widok na miasto i Kalwa-
rię Wejherowską. Są także 
organizowane, pod okiem 
trenerów, aktywne zajęcia 
w Parku Miejskim np. joga, 
zumba i gimnastyka zdro-
wotna.

- W zeszłym tygodniu 
rozpoczęliśmy warsztaty 
letnie. Zajęcia z plastyki 
prowadziła Aneta Fittkau 
ucząc najmłodszych szycia 
maskotek i pluszaków ze 
skarpetek, a nieco starsze 
dzieci wykonywania gir-
land, kotylionów i lampio-
nów, które będą wykorzy-
stane jako ozdoby podczas 
sierpniowej potańcówki 
miejskiej na placu Jakuba 

To nie jest czas na nudę!
WEjhEroWo | okoŁo 200 uczesTnikóW korzysTa z zajęć Wakacyjnych orGanizo-
Wanych dla dzieci i mŁodzieży W WejheroWskim cenTrum kulTury.

Wejhera – mówi Joanna Boj-
ke, animator  kultury WCK 
informując, że obecnie trwa-
ją m.in. zajęcia z robotyki. 
Prowadzi je firma „Roboty 
i spółka” w oparciu o zestawy 
klocków Lego  ucząc dzieci 
budowy m.in. pojazdów i ro-
botów.

Trwają również warszta-
ty z tańca współczesnego 
z Anną Czeszejko oraz za-
jęcia praktyczne „Eko-Przy-
goda z recyklingiem i ak-
cyklingiem”, które polegają 
na wykonywaniu  różnych 

rzeczy z elementów pozy-
skanych  z surowców wtór-
nych m.in. z opakowań, rolek 
papieru toaletowego, nakrę-
tek itp. W ostatnim tygodniu 
odbędą się np. warsztaty pt, 
„Morska przygoda z maszy-
ną do szycia”, podczas któ-
rych dzieci będą uczyć się 
szyć różnego rodzaju apasz-
ki, torby, etui na telefon itp.

- Zajęcia taneczne z dzieć-
mi podczas ferii, wakacji i nie 
tylko, prowadzę już trzeci rok 
z rzędu. Jestem tancerką Pol-
skiego Baletu Narodowego. 

Staram się poprzez ćwicze-
nia zarazić dzieci pasją do 
tańca i baletu oraz przeka-
zać im jak najwięcej wiedzy 
i umiejętności. Zarówno ba-
let, jak i taniec współczesny, 
bardzo rozwija koordynację 
ruchową i równowagę oraz 
wzmacnia mięśnie. Podczas 
zajęć dzieci mają dużo ruchu, 
możliwość zadbania o prawi-
dłową sylwetkę i sprawność. 
Jest tez okazja do rozwoju 
i nauki tańca  - mówi Anna 
Czeszejko.
/raf/
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To ukłon w stronę pisarza, 
który w tym roku obchodzi 
45. urodziny.

- W codziennych zajęciach 
bibliotecznych bierze udział 
24. uczestników. Prowa-
dzony jest turniej drużyn, 
w każdej z nich po 6. dzieci. 
Zajęcia są zróżnicowane ze 
względu na tematykę. Były 
np. zajęcia na temat do-
brego wychowania a także 
o różnych państwach (autor 
pisze o państwach ciekawe 

opowiadania). Przygotowu-
jemy również teatrzyk cieni, 
który zostanie zaprezento-
wany na zakończenie zajęć, 
czyli dziś (w piątek 14 lipca) 
o godz. 11.00 – mówi biblio-
tekarz Sylwia Jawień.

Do 11 sierpnia odbywają 
się również zajęcia „Z an-
gielskim na wesoło”: w bi-
bliotece – od 13.30 do 15.00,  
a w Parku Miejskim od 16.00 
do 17.00. 
/raf/

Wakacje z książką
WEjhEroWo | TeGoroczne zajęcia Wakacyj-
ne dla dzieci W miejskiej biblioTece publicz-
nej przebieGają pod hasŁem „poznajemy ŚWiaT 
GrzeGorza kazdebke”. 
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Zajęcia organizowane są 
z myślą o dzieciach spędza-
jących wakacje w mieście. 
Kilka dni temu rozpoczęły 
się warsztaty pod hasłem 
„Mali - Wielcy chemicy 
w bibliotece”. Podczas zajęć 
dzieci mogą poznać, do-
świadczyć i zrozumieć wiele 
zjawisk z dziedziny chemii 
oraz przeprowadzić szereg 
ciekawych eksperymentów.

- Lato to dla nas szansa na 
pozyskanie kolejnych czy-
telników – mówi Barbara 
Gusman, dyrektor Powia-

towej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie. - W lipcu zor-
ganizujemy jeszcze warsz-
taty ceramiczne. Zaintere-
sowanie jest bardzo duże, 
dlatego w sierpniu też chce-
my zorganizować podobne 
atrakcje. Oprócz tego na 
wszystkich czekają spotka-
nia autorskie oraz atrak-
cyjne konkursy. Wszystkie 
informacje można znaleźć 
na naszej stronie interneto-
wej oraz na facebookowym 
profilu. 

/raf/

młodzi chemicy
PoWIAt | WarszTaTy chemiczne dla dzieci To 
jedna z propozycji zajęć, jakie odbyWają się W po-
WiaToWej biblioTece publicznej W WejheroWie. 
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Francuska komedia „Niety-
kalni” okazała się świetnym 
wyborem. Pełen humoru 
film, który ze względu na 
opartą na faktach fabułę 
i nieco przewrotną nie jest 
taki, jak wszystkie inne ko-
medie. Historia o przyjaźni, 
przełamywaniu barier i sil-
nej woli, która pozwala czło-
wiekowi iść naprzód, mimo 
przeszkód na jego drodze 
idealnie trafiła w gusta ru-
mian. 

Dla wszystkich widzów 
organizatorzy zapewnili 
wygodne leżaczki, darmo-
wy popcorn, koce i świetną 
pogodę. Następny seans już 
29 lipca.

Wstęp będzie darmowy, 
podobnie jak na każde wy-
darzenie w ramach akcji „Li-
piec w Rumi”. 

Nieoficjalnie mówi się, że 
organizatorzy przewidzie-
li kolejne niespodzianki na 
zakończenie cyklu #Lipiecw-
Rumi.
/raf/

K i l k a s e t 
m i e j s c , 
jakie orga-
n i z a t o r z y 
przewidzieli 
dla warsztatów 
w Rumi, rozeszło się 
w kilka godzin. To pokazuje, 
że zaproszenie tego formatu 
gwiazdy do Rumi było świet-
nym pomysłem. Wstęp na 
wydarzenie dla zapisanych 
osób jest darmowy. Event 
startuje w sobotę od godziny 
12:00. Odbywać się będzie na 

obiektach 
MOSiR Ru-

mia.  W tabel-
kach poniżej 

przedstawiamy 
najważniejsze in-

formacje oraz rzeczy, 
które muszą zabrać osoby, 
które wezmą udział w warsz-
tatach.  Osoby, które nie 
wezmą udziału w treningu 
zapraszamy na trybuny. Wy-
darzenie organizowane przez 
Urząd Miasta Rumi w ramach 
akcji „Lipiec w Rumi”. /raf/

PlAN  WYDArZENIA:
10:00 - 12:00•	  Rejestracja Uczestników
12:00 - 12:15•	  Rozgrzewka z Piotrem Karwatem
12:20 - 13:05•	  Trening z Ewą Chodakowską
13:10 - 14:00•	  Trening z Lefterisem
14:05 - 14:30•	  Prelekcja dietetyka Be Active: Marta Kielak
14:35 - 15:25•	  Trening z Tomkiem Choińskim
15:30 - 15:55•	  Joga z Basią Tworek
16:00 - 17:00•	  Zdjęcia z Ewą Chodakowską    
i teamem Be Active

Uwaga! Trening tylko dla osób pełnoletnich.

trENuj Z EWą 
choDAKoWSKą
ruMIA | już juTro do rumi przyjedzie najpo-
pularniejsza Trenerka fiTness W polsce – eWa 
chodakoWska. 

Kino letnie zgromadziło tłumy
ruMIA | kilkaseT osób przyszŁo na inauGuracyjny seans filmoWy kina leTnieGo. 

 
maty do ćwiczeń•	
małego ręcznika•	

wody mineralnej (tylko w pla-•	
stikowym opakowaniu)

sportowego obuwia przezna-•	
czonego do ćwiczeń fitness

stroju sportowego•	
dowodu osobistego•	

NIE ZAPoMNIj!

- przyszło dzisiaj bardzo dużo 
mieszkańców i z tego powodu 
jesteśmy oczywiście zadowole-
ni. jednak to dopiero początek 
jeżeli chodzi o atrakcje w na-
szym mieście. już w najbliższą 
sobotę przyjedzie do nas ewa 
chodakowską, tydzień później 
kolejna edycja marcin Gortat 
camp a na zakończenie gorące-
go lipca w rumi znów organi-
zujemy kino letnie - powiedział 
ariel sinicki, przewodniczący 
rady miejskiej.

Na koncert znanego i lu-
bianego nie tylko w Wej-
herowie, ale także na Ka-
szubach i w całym kraju 
zespołu „Fucus”, przybyło 
wielu mieszkańców i tury-
stów. Tylko część publicz-
ności miała okazję posłu-
chać przebojów grupy, 
śpiewanych w większości 
po kaszubsku, na ławecz-
kach przy scenie. Melo-
mani rozlokowali się też 
na okolicznych ławkach 
w parku, na trawie, a tak-
że przy kawiarence. Wie-
lu musiało rozkoszować 
się koncertem na stojąco. 
Inni spacerowali alejkami 
słuchając przy okazji przy-
jemnej dla ucha muzyki 
tego zespołu.   

- Nie wiedziałam, że 
mamy w Wejherowie tak 
znakomity zespół. Cieszę 
się, że miałam okazję ich 
posłuchać. Koncerty mu-
zyczne w parku, to znako-
mity pomysł. Będę na nie 

Tłumy na koncertach
WEjhEroWo | W ramach cyklu „muzyczne laTo” na scenie leTniej parku miejskieGo 
zaGraŁ WejheroWski zespóŁ „fucus”. W Weekend WysTąpi jaGoda WojciechoWska.

przychodzić z mężem w każ-
dą niedzielę – mówi pani 
Anna z Wejherowa.

Organizatorem cyklu „Mu-
zyczne Lato” jest Wejherow-
skie Centrum Kultury.
W najbliższą niedzielę 16 
lipca o godz. 17.00 wystą-
pi Jagoda Wojciechowska. 

Jagoda Wojciechowska jest 
młodą wokalistką, kompozy-
torką, autorką tekstów. Śpie-
wa różną muzykę: od old jaz-
zu i swingu przez rock’n’rolla 
do współcześnie radiowych 
przebojów. Tworzy własne 
piosenki i wykonuje utwory 
w autorskich aranżacjach. 

W 2011r. wystąpiła w pro-
gramie „Szansa na sukces”, 
w którym została wyróżnio-
na przez Piotra Roguckiego 
i cały zespół COMA. Uczest-
niczka 8 edycji programu 
„Must be the music. Tylko 
muzyka”.  Zapraszamy. 
/raf/
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Dziś rozegrany zostanie 
finałowy mecz w rozgryw-
kach piłki nożnej, które od 
początku miesiąca trwają 
w Wejherowie.

Od dwóch tygodni na bo-
isku o sztucznej nawierzch-
ni „Jamajca” przy ul. Kocha-
nowskiego prowadzone są 
wakacyjne rozgrywki pił-
karskie dla dzieci w ramach 
cyklu „Lato z Piłką 2017”. 

- W tym roku rozdzielone 
zostały klasy piąte i szóste 
oraz trzecie i czwarte – wy-
jaśnia  Arkadiusz Szlas, koor-
dynator Szkolnego Związku 
Sportowego. - Jednego dnia 
przychodzą dzieci młodsze, 
drugiego dnia dzieci star-
sze. Dzieci uczestniczące 
w zajęciach maja zapewnio-
ną opiekę i trenera Każde 
zajęcia rozpoczynamy roz-

lato z piłką na jamajce grzewką i przy-
stępujemy do 
r o z g r y w e k . 
W zeszłym ty-
godniu w za-
jęciach uczest-
niczyło ok. 80 
dzieci dziennie. Były 
to w większości dzie-
ci z „Błękitnych” lub „Gryfa”. 
Obecnie jest trochę mniejsza 
frekwencja, bo Gryf i Błękit-
ni wyjechali na obozy spor-
towe. Generalnie dzieci są 
bardzo zadowolone. Rodzice 

również. Nie-
którzy przy-
chodzą kibi-
cować swoim 
pociechom. 
Dziś – w piątek 

14 lipca - o godz. 
10.30 odbędzie się 

zakończenie wakacyj-
nych rozgrywek, podczas 
którego zostaną wręczone 
pamiątkowe medale i dy-
plomy przygotowane przez 
urząd miejski.
/raf/



Pani Teresie Cebula
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Rumi

wyrazy głębokiego współczucia
z  powodu śmierci 

MAMy
składają

Michał Pasieczny  
Burmistrz Miasta Rumi 

Ariel Sinicki  
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

oraz Radni Rady Miejskiej Rumi
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oGŁoSZENIE
burmistrza Miasta rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 
2147 z późn. zm.) oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi Nr 
1250/292/2017/A, Nr 1251/293/2017, Nr 1252/294/2017, Nr 
1254/296/2017, Nr 1255/297/2017, Nr 1256/298/2017 z dnia 
7 lipca 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszone zostały wy-
kazy obejmujące lokale mieszkalne wraz z udziałem w grun-
cie, położone w Rumi, stanowiące własność Gminy Miejskiej 
Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej na rzecz ich najemców. 

OGŁOSZENIE                                                          174/2017/DB

OGŁOSZENIE                                                          172/2017/DB

Trasę rozpoczęto, tra-
dycyjnie już, w ArtParku 
w Bolszewie, skąd rowerzy-
ści udali się na krótki odpo-
czynek nad jezioro Ustarbo-
wo. Następnymi punktami 
wycieczki były jeziora Boro-
wo oraz Wyspowo. Plan wy-
cieczki obejmował również 
wizytę w Zbychowie, gdzie 
cykliści spotkali się z sołty-
sem Piotrem Januszewskim 
- pomysłodawcą „jeziorne-
go przejazdu” oraz radnym 
Alojzym Formelą, który 
osobiście przygotował z tej 

okazji pyszny bigos.
W drodze do Bieszkowic 
na wytrwałych cyklistów 
czekała jeszcze jedna ga-
stronomiczna niespodzian-
ka w postaci drożdżówki 
i kawy u sympatycznej p. 
Ewy. Tak posileni rowerzyści 
ruszyli przez las nad Jezioro 
Bieszkowickie i Zawiat, nad 
którym w byłym ośrodku 
,,Wodnik”, rowerowy team 
przyjął na nocleg sołtys 
Marek Nadolski. Strudzeni 
drogą cykliści skorzystali 
oczywiście z kąpieli w je-

7 jezior zdobytych!
GM. WEjhEroWo | szlakiem 7 jezior Gminy 
WejheroWo podążali Tym razem czŁonkoWie 
bolszeWskieGo klubu roWeroWeGo cyklisTa, 
kTórzy W Weekend przemierzyli Tereny poŁu-
dnioWej częŚci Gminy.

ziorze Zawiat , a wieczorem, 
wraz z mieszkańcami Biesz-
kowic, zorganizowali spotka-
nie przy ognisku i wspólnym 
pieczeniu kiełbasek. Następ-
nego dnia grupa wyruszy-
ła w dalszą drogę szlakiem 
prowadzącym wokół jezior 

Wygoda i Krypko do Sopie-
szyna i następnie w drogę 
powrotną do Bolszewa. Wy-
jątkową trasę rowerzyści po-
lecają ciekawym krajoznaw-
czych wrażeń mieszkańcom 
i gościom naszych pięknych 
terenów. /ugw/

oGŁoSZENIE
burmistrza Miasta rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z 
późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 1263/305/2017 Burmistrza 
Miasta Rumi z dnia 11 lipca 2017 roku informuję, iż w siedzi-
bie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni 
wywieszony został wykaz obejmujący lokal użytkowy położo-
ny w Rumi przy ul. Sobieskiego 10, stanowiący własność Gminy 
Miejskiej Rumia, przeznaczony do oddania w najem w trybie 
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
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MAGIcZNY ŚWIAt AlIcjI
jakie przygody czekają Alicję, która pewnego sło-
necznego dnia postanowi podążyć za małym, białym 
królikiem do jego norki? 

Czy uda jej się nauczyć mieszkańców Krainy Czarów 
zasad dobrego wychowania? Odpowiedzi na te pytania 
poznają najmłodsi, którzy zasiądą przed teatralną sceną, 
by obejrzeć spektakl pt. „Alicja w Krainie Czarów”.
Już wkrótce Alicja i biały królik zaproszą najmłodszych 
widzów do Krainy Czarów. 16 lipca w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan maluchy wyruszą w pełną 
przygód teatralną podróż wraz z bohaterami niezwykłej 
opowieści Lewisa Carolla. 
Mieszkańcom Krainy Czarów, do której trafi mała dziew-
czynka, obce są niestety zasady uprzejmości i dobrego 
wychowania. Nie znają słów „proszę”, „przepraszam”, 
„dziękuję”, co utrudnia im codzienną komunikację. Czy 
małej dziewczynce uda się zaprowadzić ład w magicz-
nym świecie, w którym brak magicznych słów? 
Teatrzyk pt. „Alicja w Krainie Czarów” odbędzie się w nie-
dzielę 16 lipca w Porcie Rumia Centrum Handlowym Au-
chan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Spektakl zosta-
nie odegrany trzykrotnie o godzinie 13.00, 15.00 i 17.00. 
Udział w przedstawieniu jest bezpłatny! /raf/

OGŁOSZENIE                                                          177/2017/DB
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oGŁoSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta rumi 

Na podstawie art.17 pkt 9 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), oraz art.21 ust.2  
pkt 2 i 7, art.30, art.39 ust.1 pkt 2-5, art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. 
poz.353 ze zm.)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwa-
lonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/362/2012 z dnia 29 listopada 2012r. 
dla strefy  A8.MN, U1.

w dniach od 21.07.2017r. do 11.08.2017r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzi-
nach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje 
o w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie prze-
prowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 
w sali nr 203 tut. Urzędu w dniu 24.07.2017r. o godzinie 16.00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
25.08.2017r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE                                        175/2017/DB

Prawo do emerytury 
uzyskają wszystkie panie 
w wieku między 60 lat a 61 
lat i 4 miesiące i panowie 
w wieku między 65 lat a 66 
lat i 4 miesiące. ZUS sza-
cuje, że w woj. pomorskim 
w związku z obniżeniem 
wieku emerytalnego na 
emeryturę będzie mogło 
przejść ponad 18 tys. osób.

Wejherowski Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
zaprasza wszystkich zain-
teresowanych do skorzy-
stania  z usług doradców 
emerytalnych.

Rolą doradców emery-
talnych jest wyjaśnienie 
potencjalnym emerytom 
od czego zależy wysokość 
emerytury, a także wyli-
czenie w specjalnie przy-
gotowanym w kalkulatorze 

emerytalnym wysokość pro-
gnozowanego świadczenia 
w zależności od wskazane-
go momentu zakończenia 
aktywności zawodowej. 
Ustawa określa minimalny 
wiek przejścia na emerytu-
rę, która jest  prawem, a nie 
obowiązkiem. 

Doradcy emerytalni nie-
jako podpowiedzą, kiedy 
warto skorzystać z upraw-
nień emerytalnych, tak 
by cieszyć się z wyższe-
go świadczenia. Decy-
zję klient podejmie sam.                                                                                    
Doradcy pomogą także wy-
pełnić wniosek emerytalny 
i zweryfikują potrzebne do-
kumenty.

W rolę doradców w Wej-
herowie wcieliło się 2  do-
tychczasowych pracowni-
ków inspektoratu.

Kalkulator emerytalny 
został udostępniony rów-
nież  konsultantom Cen-
trum Obsługi Telefonicznej 
(tel. 22 560 16 00). Konsul-
tanci udzielą informacji 
o prognozowanej wyso-
kości emerytury zarówno 
klientom uwierzytelnionym 
przez Platformę Usług Elek-
tronicznych, jak również 
osobom, które nie mają 
profilu na PUE – poprzez 
zadanie kilku pytań weryfi-
kacyjnych.

Wniosek o emeryturę 
można składać  na 30 dni 
przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego, czyli pierw-
sze wnioski związane z ob-
niżeniem wieku emerytal-
nego będzie można składać 
1 września. 
/raf/

Doradzą w sprawie emerytur
WEjhEroWo | 1 października Wejdzie W życie usTaWa, kTóra przyWra-
ca Wiek emeryTalny do 60 laT dla kobieT i 65 laT dla mężczyzn. 

Umowy na dotacje podpi-
sano niedawno w Urzędzie 
Miejskim w Wejherowie

- Każdego roku w zależ-
ności od możliwości fi-
nansowych miasto stara 
się wygenerować środki, 
aby wesprzeć mieszkań-
ców w ich planach remon-
towych, w budynkach 
o charakterze zabytkowym 
- powiedziała Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
miasta. - Bardzo pozytyw-
nie patrzymy na podej-
mowanie inicjatywy przez 
mieszkańców dotyczące 
uzyskiwania dodatkowych 
środków finansowych na 
poprawę stanu technicz-
nego i wizerunku nieru-
chomości, które bardzo 
często są ważnym elemen-
tem architektury miasta.

Wspólnota  Mieszkanio-
wa „Rzeźnicka3”otrzymała 
wsparcie w wysokości pra-
wie 20 tys. zł na remont ele-
wacji, właściciele budynku 
„12 Marca 155” otrzymali 
dotację na remont dachu 

Zabytki z dotacjami
WEjhEroWo | przyznano kolejne doTacje na sfinansoWanie prac 
konserWaTorskich, resTauraTorskich i robóT budoWlanych przy za-
byTkoWych budynkach. 

także w wysokości prawie 
20 tys. zł, a właścicielowi 
budynku Kopernika 2 przy-
znano 20 tys. zł na remont 
elewacji. 

- Mamy środki własne na 
remont elewacji, ale brako-
wało nam pieniędzy na cały 
remont frontowej ściany 
budynku. Dlatego cieszy-
my się z dotacji przyznanej 
przez miasto – mówi Roman 
Potrykus, przedstawiciel 
Wspólnoty Mieszkaniowej 

Rzeźnicka 3, która posta-
nowiła wykonać remont 
elewacji przy zachowaniu 
wszelkich elementów zale-
canych przez  konserwatora 
zabytków.
Umowy zostały podpisane 
w obecności skarbnika mia-
sta Arkadiusza Kraszkiewi-
cza i Mirosława Ziemanna, 
kierownika Wydziału Nie-
ruchomości i Urbanistyki 
Urzędu Miejskiego w Wejhe-
rowie.  /raf/

Fo
t. 

U
M

 W
ej

he
ro

w
o

REKLAMA                                                                                      125/2017/RL



12 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 14 lipca 2017

REKLAMA                                              U/2016/PR

w
w
w
.e
xp
re
ss
b
iz
n
es
u
.p
l

Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Wycieczka za dobre oceny
PoWIAt | sTudenTki z ukrainy, kTóre osiąGają najlepsze Wyniki W nauce, odWie-
dziŁy osTaTnio poWiaT WejheroWski. 

Gośćmi Gabrieli Lisius, sta-
rosty wejherowskiego, była 
pięcioosobowa delegacja 
najlepszych studentek filo-
logii polskiej Podkarpackie-
go Uniwersytetu Narodo-
wego w Iwano-Frankowsku 
na Ukrainie wraz z opieku-
nem grupy dr Olgą Lazaro-
wicz, wicedziekan Wydziału 
Filologii Uniwersytetu Przy-
karpackiego w Iwano-Fran-
kowsku i docent Katedry 
Języków Słowiańskich.

- Cieszę, że co roku odwie-

dzają nas uzdolnione stu-
dentki z Ukrainy, które uczą 
się naszego ojczystego 
języka. Mam nadzieję, że 
jesteście zadowolone z po-
bytu w Wejherowie. Jestem 
przekonana, że nadal z chę-
cią i z dobrymi wynikami 
będziecie się uczyć języka 
polskiego. Zapraszamy Was 
ponownie do Polski i do 
Powiatu Wejherowskiego, 
a Zrzeszeniu dziękuję za or-
ganizację pobytu naszych 
gości - mówiła Gabriela Li-

sius, starosta wejherowski. 
Goście podzielili się 

swoimi wrażeniami z 10-
dniowego pobytu na te-
renie powiatu wejherow-
skiego. Studentki zwiedziły 
największe atrakcje tury-
styczne powiatu wejherow-
skiego, miały okazję po-
znać regionalną kulturę 
i zwyczaje, oraz osłuchać 
się z językiem polskim i ka-
szubskim.

Spotkania z przedstawi-
cielami delegacji z Ukrainy 

odbywają się już od 14 lat 
w ramach podjętej deklara-
cji obustronnej współpracy 
między władzami samo-
rządowymi a zarządem 
wejherowskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego.

- Wasz przyjazd do Wejhe-
rowa stanowi nagrodę za 
osiągnięcia w nauce języka 
polskiego - mówił Mirosław 
Gaffka, prezes zarządu ZK-P 
o/Wejherowo. 

/raf/
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umiesz pisać po kaszubsku 
i czujesz się na siłach, aby 
stworzyć utwór prozatorski 
lub poetycki? Weź udział 
w konkursie!
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie ogłasza XVIII  
edycję Ogólnopolskiego Kon-
kursu Literackiego im. Jana 
Drzeżdżona.
Organizatorzy zapraszają twór-
ców piszących w języku ka-
szubskim do udziału w jednej 
z dwóch kategorii literackich: 
utwór prozatorski w języku ka-
szubskim o tematyce science 
fiction  (praca konkursowa nie 
może zawierać mniej niż 18 
tys. i nie więcej niż 70 tys. zna-
ków wraz ze spacjami) i utwór 
poetycki w języku kaszubskim 
(wymagana forma – ballada). 
Tekst nadesłany na konkurs 
(wcześniej nigdzie nie publi-
kowany) powinien być napi-
sany czcionką Times New Ro-
man - rozmiar 12, z interlinią 
- 1,5 i marginesach - 2,5 cm 

(wydruk jednostronny).
Prace w 4. egzemplarzach 
maszynopisu powinny być 
opatrzone godłem (pseudo-
nimem) umieszczonym także 
w zaklejonej kopercie, w której 
należy podać imię i nazwisko 
autora, adres i numer telefonu. 
Dodatkowo należy dołączyć 
wersję pracy na płycie CD. 
Termin nadsyłania prac: do 31 
sierpnia 2017 roku na adres: 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie, ul. Zamkowa 
2a, 84-200 Wejherowo. Na 
kopercie należy umieścić do-
pisek: Konkurs im. Jana Drzeż-
dżona.
Dla najlepszych prac przewi-
dziane sa nagrody finansowe. 
Ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród planowane jest we 
wrześniu br. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerami tele-
fonów: (58) 736-18-20, e-mail: 
sekretariat@muzeum.wejhe-
rowo.pl. /raf/

naPisz Po kaszubsku i wygraj



NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPrZEDAM działkę budowlana 
w Gościcinie oraz działkę ogrodniczą 
z domkiem, tel. 570 632 747

tANIo sprzedam działkę budowla-
ną w Gościcinie 809 m oraz działkę 
ogrodniczą z domkiem murowanym, 
tel. 570 632 747

KĘbŁoWo, 139m/716m, cisza, db. 
dojazd, do zamieszk., 290 tys, tel. 519 
399 162

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

SPrZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwińskich 
Błotach, 1 km do pięknej plaży, z pra-
wem budowy, media przy drodze, tel. 
661 582 483

SPrZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 3 
km, tel. 793 903 536

SPrZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

StArSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

WYNAJMĘ

KUPIĘ

KuPIĘ mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKuP aut kasacja, pomoc drogowa, 
auto części, Wejherowo, Trójmiasto, 
tel. 789 345 593

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

DAM PRACĘ

USŁUGI

PoŻYcZKI, chwilówki, bez BIK, do-
jazd do klienta, tel. 530 203 182  

uSŁuGI dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

oPAKoWANIA jednorazowe, tel. 501 
175 330

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

KotŁoWNIE, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SZuKAM Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SINGlE 35l., modelowy typ urody, 
szukam Pani 28-60 l., miłej sponsorki, 
Gdańsk, Paul, tel. 735 001 684

MŁoDY mężczyzna 33 lata pozna 
kobietę do stałego związku, tel. 503 
701 096

RÓŻNE

SPrZEDAM beczki plast 200 l., na 
działkę do wody, czyste, tel. 511 
841 826

fuchA pocięcie drewna z własną 

piłą, Wejherowo tel. 502 351 988

DrEWNo opalowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

SIANo, słoma w balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazyn, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

SPrZEDAM piłę tarczową, 2.0 kw, 
380 W, samorobną z kółkami i z tar-
czą widjową, tel. 695 230 080

SPrZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

SPrZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czarne 
wstawki, stan idealny, cena: 350 zł, 
Wejherowo, tel. 660 731 138

ZŁotA rączka, drobne naprawy, 

sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu-
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

SPrZEDAM materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767
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WYKAZ KAtEGorII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

SZUKAM PRACY: EXP.PSP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM: EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIENIĘ: EXP.NZA.

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA: EXP.NDW.

NIERUCHOMOŚCI 
POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ:

EXP.NPW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
KOMPUTERY:

EXP.SKO.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY 
TELEFONY:

EXP.STE.

SPRZĘT ELEKTRONICZNY INNE: EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

510 894 627

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

SKuPujEMY 
stare militaria 

w bardzo dobrych cenach 
(mundury, dokumenty, części 

zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie 

wojskowe), 
oldmilitaria.pl 

tel. 666 025 860 
info@oldmilitaria.pl

fb.com/gwe24

Codziennie 
nowe informacje
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Codziennie 
nowe informacje

Poniżej przedstawiamy let-
nią ofertę Wejherowa przy-
gotowaną z myślą o miłośni-
kach aktywności fizycznej w 
plenerze.

ZAjĘcIA GruPoWE
Od połowy czerwca w każ-

dą środę o godz. 18 przy 
altanie w wejherowskim 
parku prowadzone są zaję-
cia darmowej zumby. Od 25 
czerwca trwa cykl darmo-

wych zajęć „Joga w parku”, 
które w każdą niedzielę od 
godz. 9.30 do 10.30 prowa-
dzi na trawie Magda Ziemiń-
ska.

Do tego dochodzi cykl za-
jęć z cyklu „Aktywne soboty” 
organizowane w każdą so-
botę lipca i sierpnia o godz. 
10 w Parku Miejskim. Jutro 
odbędzie się salsation, czyli 
zajęcia taneczno-fitnesso-
we.

Profesjonalni 
trenerzy PoProwadzą 
nastęPujące zajęcia 
sPortowe:  

15 lipca – salsation, •	
22 lipca – płaski brzuch•	
29 lipca – stretching•	
5 sierpnia – maraton •	
12 sierpnia – interwał •	
19 sierpnia – brzuch,  uda, pośladki•	
28 sierpnia – rozmiar mniej•	

Zadbaj o formę 
w wakacje!
SPort | lubisz spędzać czas akTyWnie? jeŚli Tak, To W WejheroWskim parku miej-
skim nie poWinieneŚ narzekać na brak zajęć. 

można ćwiczyć
indywidualnie
dla osób, które nie mają czasu uczestni-
czyć w zajęciach zorganizowanych lub 
wolą ćwiczyć indywidualnie, polecamy 
kontakt z organizatorami projektu „ru-
szaj się z lionfitness”, którzy realizując 
program edukacji żywieniowej, opraco-
wują diety dopasowane do indywidual-
nych potrzeb oraz przygotowują plany 
treningowe odpowiednie dla każdego 
poziomu zaawansowania uczestników. 
z ich wsparcia skorzystało już ponad 
100 tys. osób.

Rozstrzygnięcia poprzed-
niego sezonu sprawiły, że 
to w czwartej, a nie w piątej 
lidze będzie większa liczba 
reprezentantów powiatu 
wejherowskiego.

W IV lidze powalczą Orkan 
Rumia, Stolem Gniewino 
oraz tegoroczny beniami-
nek, Wikęd Luzino. Wszyst-
kie trzy drużyny sezon 
zaczną od wyjazdu. W week-
end 5./6.sierpnia Orkan wy-
jedzie na mecz z GKS-em 
Kolbudy, Stolem o pierwsze 
punkty zagra z Gromem 
Nowy Staw, a Wikęd Luzino 
spotka się z Gryfem w Słup-
sku. Tydzień później na wła-
sne boisko powróci Stolem, 
który podejmie beniaminka, 

który awansował ze słup-
skiej V ligi, Start Miastko. 
U siebie zagra też Orkan Ru-
mia, który sprawdzi formę 
Jaguara Gdańsk. Wikęd na 
wyjeździe zagra z Gedanią 
w Gdańsku.

Nasz jedynak w V lidze, 
czyli drużyna Orlęta Reda 
rozgrywki wznowi w week-
end 12./13.sierpnia. Sezon 
zacznie od wyjazdu – zmie-
rzy się z Orłem Trąbki Wiel-
kie. Początek rozgrywek bę-
dzie intensywny, bo kolejny 
mecz piłkarze z Redy zagrają 
już we wtorek. Znów będzie 
to wyjazd – tym razem do 
Władysława na mecz z tam-
tejszym MKS-em. 

Krzysztof Grajkowski

Poznali terminarz
PIŁKA NoŻNA | zaWodnicy z naszeGo poWiaTu Wró-
cą do Gry W sierpniu. czWarTo- i piąToliGoWcy po-
znali Terminarz rundy jesiennej noWeGo sezonu.

orlik Pełen 
sPortu

Najbliższy tydzień na 
orliku w luzinie będzie 
wyjątkowo aktywny. 
Każdy znajdzie coś dla 
siebie.

W piątek odbędą się 
zajęcia z siatko-nogi – 
doskonałe dla młodych 
piłkarzy, którzy chcą do-
skonalić swoją technikę. 
Wtorek i środa upłyną 
pod znakiem gier zespo-
łowych – będzie można 
pograć zarówno w piłkę 
nożną, jak i w piłkę ręcz-
ną, siatkówkę, czy dwa 
ognie. W czwartek będzie 
można sprawdzić się na 
torze sprawnościowym, 
a w sobotę orlik zostanie 
opanowany przez bad-
minton.

Emocje w Wakacyjnej Lidze
PIŁKA NoŻNA | za nami druGa kolejka Wakacyjnej 
liGi piŁki nożnej. zespoŁy rozeGraŁy kolejne mecze.

Po pierwszej serii spotkań 
wybrana została najładniej-
sza bramka – docenione zo-
stało trafienie Dawida Pikul-
skiego, który swoim strzałem 
ze skraju pola karnego nie dał 
szans bramkarzowi.

We wtorek kolejne mecze 
rozegrał rocznik 2002. Świet-
ną formę potwierdziła ekipa 
Rudy Pawlik, która umocniła 
się na prowadzeniu. Za jej 
plecami plasują się Dzikie 
Kaczki, a na trzecim miejscu 
jest Gwiazdy Team.

Dzień później zagrali za-
wodnicy z rocznika 2005. Tę 
kolejkę wygrała ekipa Coco 
Jambo Robakowo, ale nie 
wystarczyło to młodym piłka-
rzom, by objąć prowadzenie. 
Na czele wciąż są Miszcze, 
natomiast trzecie miejsce 
zajmuje FCNiktNasNieChce. 
Wieczorem zagrały zespoły 
z rocznia 1998 – wyniki za-
mieścimy w kolejnym wyda-
niu.

Zawodnicy z wejherowskiego klubu nie oszczędza-
ją się w wakacje, tylko pilnie trenują.

Młodzi karatecy, którzy jeszcze nie tak dawno odnieśli 
duży sukces (aż 11 medali zdobytych na Pucharze Dzieci 
w Łodzi) nie zwalniają tempa. Zawodnicy Karate Klub 
Wejherowo przebywają na obozie w Centrum Japoń-
skich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”. Chociaż 
wylewają siódme poty na treningach, wieczorami nie 
brakuje im rozrywki oraz odpoczynku. Forma karateków 
rośnie i bardzo możliwe, że nadchodzący sezon będzie 
dla nich równie dobry, co poprzedni.

szlifują formę
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Tennis Borussia Berlin to 
drużyna, który obecnie jest 
na szóstym poziomie rozgry-
wek w Niemczech. Nie trze-
ba chyba jednak dodawać, 
że szósty poziom u naszych 
zachodnich sąsiadów odpo-
wiada znacznie wyższemu 
szczeblowi ligowemu w Pol-
sce. 

W pierwszych minutach 
Niemcy pokazali, że są do-
brze zorganizowaną i niezłą 
technicznie drużyną. To pił-
karze z Berlina otworzyli wy-
nik spotkania. Po dośrodko-
waniu z rzutu wolnego Nils 
Gowecke zgubił krycie i po-
konał Wiesława Ferrę. Później 
Gryf próbował atakować, ale 

wynik długo pozostawał bez 
zmian. Dopiero pod koniec 
pierwszej połowy doszło do 
faulu w polu karnym Borus-
sii, do „jedenastki” podszedł 
Krzysztof Wicki... ale jego 
strzał obronił bramkarz. 

Po przerwie doszło do kilku 
zmian – weszli m.in. Dawid 
Leleń, Kacper Małolepszy, 
czy Piotr Łysiak. Gra także się 
zmieniła – na boisku zrobiło 
się więcej miejsca, bardziej 
skorzy do ataku byli gracze 
z Wejherowa. W 75. minucie 
bramkę wyrównującą strzelił 
Jacek Wicon – płaskim strza-
łem pokonał bramkarza. Pod 
koniec meczu Gryf znów 
miał okazję z rzutu karnego 

– strzał Piotra Kołca zatrzy-
mał golkiper gości. 

- Dalej szukamy piłkarzy. 
Na pewno chcielibyśmy 
sprowadzić nowych napast-
ników, bardzo też potrzebu-
jemy kolejnych młodzieżow-
ców. – powiedział po meczu 
trener Gryfa, Piotr Rzepka. 

Krzysztof Grajkowski

Na remis 
z Niemcami
MEcZ | Gryfici mieli okazję zmierzyć się W GnieWinie z dru-
żyną z berlina. zespoŁy podzieliŁy się punkTami, ale żóŁTo-
czarni poWinni byli WyGrać To spoTkanie.

gryf wejherowo: 
Ferra (46.leleń) - Brzuzy, kamiński 
(68.Wicon), Banaszak, Goerke -  Ga-
bor (60.koszałka), Nadolski, kołc, 
Wicon (46.łysiak), maciejewski (75.
małolepszy) – Wicki

Dla żółto-czarnych był to 
pierwszy poważny mecz 
sparingowy tego lata. 
Wcześniej odbyła się gra 
wewnętrzna, w której te-
stowano wielu nowych 
zawodników. Dla Bałtyku 
także był to pierwszy mecz 
towarzyski tego lata i, po-
dobnie jak w przypadku 
Gryfa, zespół prowadzony 
był przez nowego szkole-
niowca. Drużynę z Gdyni 
latem objął Sebastian Let-
niowski, który wcześniej 
był trenerem GKS-u Przod-
kowo.

Gryf Wejherowo wygrał 
z Bałtykiem 1-0, a jedyną 
bramkę w meczu zdobył w 
87. minucie Piotr Łysiak.

-My mieliśmy u siebie 
kilku testowanych zawod-
ników, Bałtyk sprawdzał 
około dziesięciu graczy, 
więc dużo uwago było 

skupionej wokół pojedyn-
czych graczy. Możliwe, w 
naszych szeregach zostaną 
niektórzy z tych, których 
dziś testowaliśmy - powie-
dział trener Gryfa, Piotr 
Rzepka. - W 3. minucie nie-
stety doszło do zderzenia 
Piotra Wypniewskiego z 
Patrykiem Regulskim, któ-
rego testował Bałtyk. Krew 
się polała, Piotrek musiał 
pojechał na pogotowie i 
dopiero w poniedziałek 
zdejmie szwy.

Gryf zagrał w składzie: 
Leleń (46.Ferra) - Brzuzy 
(46.Więczek), Banaszak, 
Kamiński, Goerke (70.
Koszałka) - Nadolski (46.
Łysiak), Gabor (60.Mało-
lepszy), Maciejewski (46.
Stasz), Wypniewski (3.Wi-
con)(60.Kulas), Kołc (46.
Wicki) – Tunkiewicz. 

Krzysztof Grajkowski

bałtyk pokonany
W sobotę odbył się towarzyski mecz wejhe-
rowskich piłkarzy z bałtykiem Gdynia. Gryf 
pokonał biało-niebieskich 1-0.

Trzeci do drużyny dołą-
czył Rafał Maciejewski – 
pochodzący z Warszawy 
skrzydłowy, który w po-
przednim sezonie grał 
w Świcie Nowy Dwór 
Mazowiecki (III liga), 
gdzie był podstawowym 
zawodnikiem. 

W środę nowym za-
wodnikiem Gryfa został 
Mikołaj Gabor, 18-latek, 
który wcześniej wystę-
pował w rezerwach Arki 
Gdynia (IV liga).

nowe 
twarze 
w gryfie

Drużyna żółto-czarnych jest w budo-
wie, ale, jak zapewnia trener Rzepka, 
nie tylko ona. - Mamy obecnie taki 
czas, że większość drużyn zmienia 
swój skład i nie jest jeszcze w stu 
procentach gotowa. A my w meczu 
z Zagłębiem będziemy chcieli po pro-
stu awansować do poprzedniej rundy 
– powiedział nam szkoleniowiec. 
Żółto-czarni na pewno będą chcieli 
uniknąć tak szybkiego odpadnięcia, 
jakie miało miejsce rok temu – wtedy 

właśnie Gryfa odpadł w meczu z Błękitnymi Stargard. Teraz 
przeciwnik wydaje się mniej wymagający – w zeszłym sezonie 
rezerwy „Miedziowych” grały dwa poziomy niżej od Gryfa – w IV 
lidze. Uzyskały jednak awans i szykują się do gry w III lidze.
Zwycięzca tego pojedynku zagra w 1/32 Pucharu Polski ze zwy-
cięzcą pary Ruch Zdzieszowice-Olimpia Elbląg. Początek meczu 
w niedzielę o 11:00. Spotkanie odbędzie się w Polkowicach.

Puchar na początek
Mecz Pucharu Polski, w którym Gryf zagra z rezer-
wami Zagłębia lubin to pierwsze oficjalne spotka-
nie wejherowian w sezonie 2017/2018.

Drugim wzmocnieniem 
żółto-czarnych jest 
20-letni stoper, Marcin 
Banaszak. Ubiegłe roz-
grywki spędził w Lechu 
II Poznań. Zagrał w 13 
meczach III ligi.
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