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Dzień 
Dziecka!

Dzisiaj

Sprawdź, co dzieje się 
w Twojej okolicy!
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Dyżur 
REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745

KOMENTARZ 
TYGODNIA 
na fb/gwe24

TEMAT 
NA TOpIE 
na fb/gwe24

temat: 
Gryf wygrywa 
i zostaje 
w II lidze 

”@Radosław Borowik:

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

Złoci 
Art’n’Voices

Jezioro orle
Nasza stała Czytelniczka Natalia 
uchwyciła wyjątkowe ujęcie po-
pularnego akwenu. Zachęcamy 
do nadsyłania zdjęć przedsta-
wiających urokliwe miejsca 
w powiecie wejherowskim. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Najmłodsi 
radnymi 

Zderzenie na 
skrzyżowaniu

Z okazji Dnia Dziecka oraz 
w ramach projektu „Rumia 
oczami dzieci” uczniowie 
lokalnych szkół wcielili się 
w rolę radnych. Wyjątkowe 
obrady odbyły się we wtorek 
na terenie MOSiRu w Rumi. 

Jedna osoba została ranna 
w wyniku wypadku, do 
którego doszło w Rumi. Na 
skrzyżowaniu ul. Kościel-
nej i Mostowej samochód 
osobowy zderzył się z mo-
tocyklem. 

Gaba Kulka 
w Rumi
W sobotę na scenie letniej 
przy Miejskim Domu Kultury 
odbył się wiosenny piknik. 
Gwiazdą imprezy była Gaba 
Kulka. Dodatkową atrakcję 
dla przybyłych stanowił po-
kaz magicznych sztuczek. 

21-latek 
w areszcie

Tymczasowo aresztowany 
został 21-latek. Mężczyzna, 
który bez uprawnień kierował 
Audi A3, na ulicy Sucharskiego 
w Wejherowie uderzył w spa-
cerującą poboczem rodzinę. 
W wyniku wypadku najpoważ-
niej ranna została kobieta.

Zagrali w grę 
miejską

Dziesięć szkół z Wejhero-
wa, Redy i Rumi uczestni-
czyło w grze miejskiej pod 
tytułem „Młodzi razem dla 
bezpieczeństwa”. 

Uderzył 
w drzewo

Jedna osoba została ranna w 
wyniku wypadku, do którego 
doszło we wtorek na ul. Lipowej 
w Kąpinie. Kierujący samocho-
dem marki Subaru Outback z 
nieustalonych przyczyn zjechał 
z drogi i uderzył w drzewo. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Piękna pogoda, 
słońce i prawdziwie 

letnia temperatura 
a do tego wydłużony 

weekend to wprost wyma-
rzony czas, by wyjść z domu i wypocząć 
aktywnie. I my także do tego zachęcamy, 
tym bardziej, że zaplanowanych jest wiele 
wydarzeń. Warto zajrzeć na nasz portal 
GWE24.pl, by dowiedzieć się, gdzie dzieje 
się coś ciekawego. Ale na portalu piszemy 
nie tylko o kulturze i rozrywce. W ostatnim 
czasie w powiecie wejherowskim sporo się 
działo,. O czym informowaliśmy na bieżąco 
naszych Czytelników. 
Zanim więc wyjdziesz z domu, zajrzyj na 
GWE24.pl!
A o czym ostatnio pisaliśmy? Zaprezento-
waliśmy główne założenia programu wybor-
czego kandydata na prezydenta Wejherowa 

z ramienia PiS, zamieściliśmy listę projek-
tów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskie-
go w Redzie, na które teraz będą głosować 
mieszkańcy, zajrzeliśmy też do Rumi, gdzie 
sesję rady miejskiej zdominowały... dzieci. 
Ponadto opisywaliśmy sukcesy naszych 
lokalnych sportowców i zamieściliśmy foto-
relację ze Zlotu Fanów Gwiezdnych Wojen 
Forcecon. 
Co jeszcze ciekawego się wydarzyło? 
Sprawdź sam! Zachęcamy wszystkich do 
regularnego zaglądania na nasz portal oraz 
polubienia naszego profilu na facebooku. 
Codziennie najnowsze informacje z powiatu 
wejherowskiego, zapowiedzi najważniej-
szych wydarzeń, konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami i wiele, wiele innych. 

A zATEM – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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WASZE 
ZDJĘCIA

Oktet wokalny Art’n’Voices 
zdobył pierwsze miejsce w 49. 
Ogólnopolskim Turnieju Chórów 
Legnica Cantat. Wejherowski 
zespół otrzymał również wszyst-
kie nagrody specjalne festiwalu. 
- Trzy nagrody na osiem osób 
to naprawdę świetny wynik – 
zapewniają członkowie grupy. 

„PłyWAjKI, 
cZylI mORZE 
jAK Z bAjKI” 

Gratulacje Gryf! Nie możli-
we stało się możliwym. 
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tyle lat minęło od powstania Wejhe-

rowa. Podczas uroczystej sesji rady 

miasta świętowano tę rocznicę, a jed-

nocześnie 409. urodziny Jakuba Wej-

hera, założyciela miasta. 

375

Zamiarem redzkiego samo-
rządu jest wprowadzenie dwu-
języcznych tablic, tzw. „witaczy”, 
z nazwą Reda w języku polskim 
i kaszubskim. Ma być to bardzo 

ważny akcent, podkreślający 
przynależność miasta do regionu 
kaszubskiego i kultywujący ka-
szubską tradycję. 

- Pomysł stosowania pisowni 

KRzYSzTOf KRzEMIńSKI,
burmistrz Redy

Reda jest miastem wielu kultur, a kulturę kaszubską 
można zauważyć w życiu codziennym na każdym 
kroku. Z roku na rok coraz więcej dzieci uczy się 
języka kaszubskiego, poznaje piękno ziemi, tradycję 
i kulturę Kaszub. Z satysfakcją wspominamy orga-
nizację XVII Światowego Zjazdu Kaszubów, który 
odbył się 4 lipca 2015 roku. Podczas tego święta 
promowaliśmy kulturę kaszubską (muzykę, stroje, 
gastronomię, itp.). Był to powrót do korzeni oraz 
doskonała zabawa dla mieszkańców Kaszub, jak i dla 
tych, co dopiero Kaszubszczyznę poznają.

Będą dwujęzyczne tablice? 
Reda | Burmistrz Krzysztof Krzemiński ogłosił konsultacje społeczne 
w sprawie stosowania dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim.

nazwy miasta w języku kaszubskim 
został zgłoszony przez członków 
redzkiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko–Pomorskiego Oddział 
– informuje Hanna Janiak, sekre-
tarz Redy. -  Reda leży dokładnie 
pośrodku Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego, a powiat wejherowski, 
którego jest częścią, to centrum 
Kaszub Północnych, regionu za-
mieszkałego przez ludzi przywią-

zanych do swojej tradycji.
W konsultacjach mogą wziąć 

udział wszyscy mieszkańcy Redy. 
W tym celu należy wypełnić ankie-
tę załączoną do Miejskiego Biulety-
nu Informacyjnego i udostępnioną 
na stronie www.reda.pl.

Wypełnione formularze można 
wysłać do Urzędu e-mailem lub 
złożyć osobiście w biurze podaw-
czym. Wa
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„OLIMpIAdA 
UŚMIEChU” 

W WEJhEROWIE

Rodzinny festyn rozpocznie się 
o godz. 16.00 w Parku Miejskim 
w Wejherowie. Już po raz VI bę-
dziemy mieli szansę przenieść się 
w zaczarowany świat gier i za-
baw. W programie: „Olimpiada 
uśmiechu”, dmuchane zamki, 
atrakcje piłkarskie z „Błękitnymi 
Wejherowo”, podróż żółtą syren-
ką, pokazy sztuk walki i pierw-
szej pomocy, konkursy, zabawy, 
wóz strażacki oraz wiele więcej 
atrakcji. 

Aby tego dnia na twarzach 
wszystkich uczestników zagościły 
uśmiechy, zadbają organizatorzy 
- Wejherowskie Centrum Kul-

tury, Stowarzyszenie „Naprzód 
Wejherowo” i Jacek Drewa. 

Kluczową częścią programu 
będą integracyjne igrzyska spor-
towe „Olimpiada Uśmiechu”. 
Sześć drużyn składających się 
z osób dorosłych i dzieci będzie 
rywalizowało w różnych konku-
rencjach o puchar! 

- Olimpiada jest jakby powro-
tem do przeszłości, do najpięk-
niejszych jej chwil i wspomnień 
o czasie spędzonym z przyjaciół-
mi na beztroskiej zabawie. Ta 
impreza to doskonała okazja dla 
dzieci na wspaniałą rozrywkę na 
świeżym powietrzu, a dla doro-
słych do tego, aby choć na chwilę 
znów stać się dzieckiem- zapo-
wiada Jacek Drewa, współorgani-
zator imprezy.

fESTYN W pARKU 
I W AqUApARKU 

W REdzIE

W Redzie Dzień Dziecka święto-
wany będzie w niedzielę, 3 czerw-
ca. Festyn rozpocznie się w samo 
południe w Rodzinnym Parku 
Miejskim nad rzeką. Co w tym 
roku? Konkursy, animacje, zabawy 
i darmowe dmuchane miasteczko. 
Uczestnicy będą mogli też poznać 
od kuchni, jak działa energia od-
nawialna, dowiedzieć się czy jabł-
ko przewodzi prąd i wypróbować 
swoich sił na energorowerze, który 
posiada profesjonalny system mo-
nitorujący moc, wygenerowaną 
energię i czas. 

W niedzielę już od godz. 10.00 
będą w parku stacjonować rów-

nież FoodTrucki. Nie zabraknie też 
konkursów z nagrodami. 

Natomiast redzki Aquapark 
będzie świętował Dzień Dziec-
ka z Radiem Zet. W niedzielę, 3 
czerwca, od godz. 10.00 dla małych 
i dużych organizatorzy zaplanowali 
morze atrakcji w Aquaparku i poza 
nim. Przewidziano specjalne strefy 
z animacjami oraz konkursami. 

- Czeka na Was spotkanie z po-
staciami z bajek Disneya oraz Extra 
Party w strefie Radia ZET, gdzie 
działać będzie prawdziwe studio 
nagrań – zachęcają organizatorzy. 
- A w strefie Mamby - foto budka, 
flipery, gigantyczne koło fortuny 
i wiele więcej zabaw z nagrodami. 

O 15:00 uczestników odwiedzi 
zwycięzca programu „Twoja twarz 
brzmi znajomo” Filip Lato. Tropi-

kalny koncert odbędzie się na sce-
nie w Zielonej Wiosce. Wstęp jest 
bezpłatny. 

RAdOŚć I zAbAWA 
W RUMI

Całe rodziny, od najmłodszych 
przez młodzież aż po dorosłych, 
mogą uczestniczyć w obchodach 
Dnia Dziecka w Rumi. Wydarzenie 
odbędzie się 3 czerwca (niedziela) 
na stadionie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. Wszyst-
kie dostępne atrakcje będą bezpłat-
ne.

Od godziny 14:30 dzieci będą 
mogły uczestniczyć w festiwalu 
dmuchańców, zajęciach spor-
towych i licznych konkursach. 
Dostępne będą także stanowiska 

gastronomiczne, gdzie najmłodsi 
otrzymają za darmo watę cukrową 
oraz popcorn.

ROWEROWY RAJd 
W bOLSzEWIE

Zabierz całą rodzinę na rowero-
wy rajd! Wszyscy chętni spotkają 
się w ArtParku w Bolszewie w nie-
dzielę, 3 czerwca, o godz. 10.00 
i wyruszą rowerami na wyciecz-
kę. Trasa ma długość ok. 10 km 
i zakończy się w Ośrodku Edu-
kacji przyrodniczo-leśnej „Muza”. 
W programie zwiedzanie ośrodka 
z leśnikiem, gry i zabawy dla dzie-
ci, a na koniec ognisko i pieczenie 
kiełbasek. Uczestnictwo jest dar-
mowe. 

rafał Korbut

Wielkie święto 
wszystkich dzieci
POWIaT | To jedno z najradośniejszych świąt – Dzień Dziecka. Z tej okazji dziś zorganizowane zostanie 
wiele wydarzeń zarówno dla najmłodszych, jak i tych nieco starszych. 
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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                                                                                                                                                   91/2018/DB

REKLAMA                                                                   197/2017/RL

OGŁOSZENIE                                                            334/2017/DB

W mieście sukcesywnie przybywa infra-
struktury drogowej, a wkrótce „metamorfo-
zie” zostaną poddane kolejne ulice.

Gryfa Pomorskiego, Brzechwy, Makuszyń-
skiego, Źródlana, Chodkiewicza i Kazimier-
ska – te ulice jeszcze w tym roku zyskają 
nawierzchnię drogową z kostki brukowej. 
Pracami objęty zostanie również fragment 
ulicy Porazińskiej. Z kolei na ulicy Abrahama 
zaplanowany jest generalny remont.

Ruszyć mają także prace związane z bu-
dową węzła integracyjnego Rumia Janowo, 
gdzie docelowo ma powstać między innymi 
tunel łączący dwie części miasta, parkingi, 
wiaty autobusowe oraz ścieżki rowerowe. 
Trasy dla rowerzystów pojawią się także 
wzdłuż ulicy Gdańskiej i Żołnierzy I Dywi-
zji Wojska Polskiego.

Z myślą o przechodniach wyremontowane 
zostaną chodniki wzdłuż ulic: Wybickiego, 
Kolejowej, Kilińskiego i Robotniczej, a płyty 
yomb będą wykładane na około 30 ulicach 
bądź ich fragmentach.

Tylko w latach 2015-2017 miasto przezna-
czyło na inwestycje drogowe niespełna 14 mln 
zł (z czego ponad 40% stanowiły środki ze-
wnętrzne), ponad 2,2 mln zł na modernizacje 
nawierzchni płytami yomb oraz przeszło 1,6 
mln zł na unowocześnienie chodników. Dzię-
ki tym pieniądzom w mieście przybyło ponad 
7 km nawierzchni drogowej, piesi mogą ko-
rzystać z prawie 7,5 km nowych chodników, 
a 11 km wyłożono płytami yomb.

Przybędzie dróg, ścieżek i chodników
RUMIa | Aby wybudować lub zmodernizować wszystkie ulice w Rumi, potrzebne byłoby około 200 milionów złotych. Tyle mniej więcej wynosi roczny 
budżet gminy, dlatego działania te zostały rozłożone na lata. 

Reda | Przybywa partnerów programu dla rodzin 
wielodzietnych.

Program „Rodzina na Plus” w Redzie funkcjonuje od 
2014 roku. Jego głównym celem jest umożliwienie ro-
dzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych 
warunkach z oferty miejskich obiektów sportowych i 
kulturalnych. Dodatkowo program upoważnia do zni-
żek na bilety okresowe na dojazd do szkoły bądź pra-
cy. Do uczestnictwa w nim, jako partnerzy, zaproszeni 
zostali też lokalni przedsiębiorcy, miejscowe stowarzy-
szenia i kluby sportowe, którzy na własnych zasadach 
mogą udzielać ulg i zniżek rodzinom wielodzietnych. 
- Tylko w ostatnim tygodniu zgłosiły się kolejne dwa 
podmioty – mówi Teresa Kania, zastępca burmistrza 
Redy. – To pokazuje, że działania na rzecz rodzin wie-
lodzietnych są korzystne dla wszystkich zaangażowa-
nych stron. Mamy już osiemnastu partnerów i zachęca-
my kolejne firmy.
Program skierowany jest do redzkich rodzin wielo-
dzietnych, w których na utrzymaniu jest troje lub wię-
cej dzieci w wieku do 18 lat lub - jeżeli dziecko uczy się 
bądź studiuje - do 25 roku życia. Chcesz zostać partne-
rem programu? Skontaktuj się z Referatem Oświaty i 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Redzie. Więcej in-
formacji i listę partnerów można odnaleźć na stronie 
www.reda.pl. WA

„Rodzina na Plus” 
atRakcyjniejsza

Sprawdź inne 
nasze tytuły na:



www.gwe24.pl/aktualności 5Piątek, 1 czerwca 2018

REKLAMA                                                                                      68/2018/RL

Do 18 maja mieszkańcy 
Redy mogli zgłaszać projek-
ty do najnowszej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego 2019. 
W sumie wpłynęło osiemna-
ście propozycji zadań inwesty-
cyjnych i nieinwestycyjnych. 
Złożone przez mieszkańców 
wnioski pod względem for-
malnym oraz merytorycznym 
sprawdzała specjalnie powoła-
na komisja.

WE WRzEŚNIU 
GłOSOWANIE

- Pozytywną ocenę przeszło 
szesnaście z osiemnastu zgło-
szonych propozycji – informuje 
Hanna Janiak, sekretarz Redy. 
- W ubiegłym tygodniu zosta-
ły one podane do publicznej 
wiadomości. Głosowanie od-
bywało się będzie we wrześniu. 
Oddawać głosy będzie można 
wyłącznie elektronicznie za po-
mocą strony www.bo.reda.pl.

Głosować będzie mógł każ-
dy mieszkaniec Redy, oddając 

jeden głos na jeden wybrany 
projekt. Te propozycje, któ-
re zdobędą największą liczbę 
głosów, zostaną zrealizowane 
w 2019 roku. Wśród pomysłów 
mieszkańców znalazły się m.in. 
wybudowanie parkingu rowe-
rowego oraz szafek podręcz-
nikowych dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2, czy też stwo-
rzenie parku kieszonkowego 
i odnowienie chodnika przy ul. 
Norwida.

375 TYS. zł 
dO pOdzIAłU

- Projekty są różnorodne 
i to bardzo nas cieszy – mówi 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. – Dotyczą przede 
wszystkim małej infrastruk-
tury rekreacyjno – sportowej 
i uporządkowania najbliższe-
go otoczenia przez wykonanie 
drobnych remontów lub prze-
budowy. Wpłynęły również 

projekty tzw. „miękkie”, akty-
wizujące mieszkańców w sferze 
kulturalno – społecznej.

Na realizację propozycji 
mieszkańców zgłoszonych 
w ramach najnowszej edycji 
budżetu obywatelskiego miasto 
przeznaczyło 375 tys. zł. Lista 
projektów, które we wrześniu 
poddane zostaną pod głoso-
wanie, dostępna jest na stronie 
www.bo.reda.pl. 

anna Walk

Już wiadomo, na co 
można głosować
Reda | Redzki budżet obywatelski wkroczył w kolejną fazę. Ogłoszona została lista projektów, które pod-
dane zostaną pod głosowanie.

Decyzję o wprowadzeniu ulgi podjęły samorządy współpracują-
ce w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Data, z którą bezpłatna komunikacja wejdzie w życie, jest sym-
boliczna. – To prezent od miasta dla najmłodszych mieszkańców 
Rumi z okazji Dnia Dziecka – napisał na swoim facebookowym 
profilu burmistrz Rumi Michał Pasieczny w lutym, kiedy podane 
zostały pierwsze informacje odnośnie darmowej komunikacji au-
tobusowej. Z bezpłatnych przejazdów liniami ZKM Gdynia będą 
mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aż do 20. roku ży-
cia. Darmowe przejazdy będą obowiązywały jedynie w obrębie 
Rumi. Oznacza to, że autobusem linii R czy J uczniowie będą mo-
gli dojechać tylko do granicy miasta – na przejazd w Gdyni, czy 
Redzie będą musieli posiadać bilet. Co musi zrobić uczeń chcący 
podróżować po Rumi za darmo? To bardzo proste. W przypadku 
kontroli biletów należy przedstawić ważną legitymacją szkolną 
ze wskazanym adresem zamieszkania w Rumi. Natomiast dzieci 
do lat 7 będą mogły bezpłatnie korzystać z całej sieci ZKM Gdy-
nia, bez względu na adres zamieszkania. W tym wypadku wystar-
czy tylko okazać dokument potwierdzający wiek. Przestrzegamy 
jednak tych uczniów, którzy w środku wakacji wsiądą do autobu-
su bez biletu: bezpłatne przejazdy będą obowiązywały z wyłącze-
niem okresu od 1 lipca do 31 sierpnia, siedem dni w tygodniu.

daRmowa komunikacja 
dla uczniów!
Rumia | od 1 czerwca uczniowie z Rumi będą mogli 
skorzystać z bezpłatnego transportu autobusowego. 



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

- działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicz-
nych /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496./ oraz art. 10   i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257./  
z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 28.05.2018 r., na wniosek  Zarządu Powiatu Wejherowskie-
go reprezentowanego przez Wójta Gminy Szemud  wydano decyzję:
 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -  

 rozbudowę  drogi powiatowej pn. „Rozbudowa ul. Wejherowskiej 
w Częstkowie gm. Szemud”

 
1. działki w pasie drogowym - obr. Częstkowo, działki  nr ewid 69/1 (powstałej z podziału 
działki nr 69), 64/3 (powstałej z podziału działki nr 64/2), 295/1 
2. działki przeznaczone na przebudowę infrastruktury drogowej - obr. Częstkowo, dział-
ka  nr ewid. 283 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administra-
cji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych 
inwestycją  o możliwości zapoznania się z decyzją 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 Ob-
sługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 
tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

- działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicz-
nych /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496./ oraz art. 10  i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257./  
z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 28.05.2018 r. , na wniosek Burmistrza Miasta Rumia  wyda-
no decyzję:

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

- rozbudowę dróg gminnych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Szkolnej i od-
cinka ulicy Kombatantów jako dróg gminnych klasy L wraz z rozbudową odcinka ulicy 
Kombatantów i odcinka ulicy Młyńskiej jako dróg gminnych klasy D oraz budowa ulicy 
Zakole jako drogi gminnej klasy D oraz budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruk-
tury technicznej oraz budowa obiektów małej architektury w ramach rewitalizacji Za-
górza na terenie miejscowości Rumia, powiat wejherowski”

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Miasta Rumia określonych po-
niżej:
 -  działki w liniach rozgraniczających teren pasa dróg gminnych:  obr. 19 Rumia, działki 
nr ewid. 178, 181/1, 181/3, 391, 179/31 (powstała z podziału działki nr 179/4), 179/27 (po-
wstała z podziału działki nr 179/16), 179/32 (powstała z podziału działki nr 179/26), 180/17 
(powstała z podziału działki nr 180/14) , 181/8 (powstała z podziału działki nr 181/2), 181/6 
(powstała z podziału działki nr 181/4), 182/5 (powstała z podziału działki nr 182/4), 185/25 
(powstała z podziału działki nr185/7), 185/23 (powstała z podziału działki nr 185/15), 
185/27 (powstała z podziału działki nr 185/21) 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-
stycją  o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architek-
tury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 
572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta 
na parterze, w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

- działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicz-
nych /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496./ oraz art. 10  i  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257./    
z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu  21.05.2018 r., na wniosek  Wójta Gminy Luzino  wy-
dano decyzję:

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

- rozbudowę  drogi gminnej jako zadanie pn. „Rozbudowa  ul. Przemysłowej w Luzi-
nie o budowę chodnika”  

na  nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Luzino określonych poniżej:
 - działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:   nr ewid.: 155/3, 193/1, 
193/2, 258/1, 1426/1 (powstałej z podziału dz. nr 1426), 1426/2 (powstałej  z podziału 
działki nr 1426) 258/2, 211/15 (powstałej z podziału działki nr 211/3), 211/4  obr. Luzino

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji 
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-
stycją  o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architek-
tury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212  w godz.7.30-15.30, tel. 58 
572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta 
na parterze,  w pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie serdecznie zaprasza 8 czerwca br. (piątek) o godz. 10.00, na interdy-
scyplinarną sesję popularnonaukową pt. „Rak na wspak – motyw raka 
w kulturze i naturze” poświęconą m.in. zagadnieniom ochrony raka szla-
chetnego oraz kulturowym toposom, wyobrażeniom, symbolice raka  

             w muzyce, literaturze i sztukach plastycznych.
 
Miejsce konferencji: siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej  
w pałacu przy ul. Zamkowej 2a w Wejherowie

PROGRAM KONFERENCJI
godz. 10.00 – przywitanie1. 
Prof. Przemysław Śmietana (Uniwersytet Szczeciński) „Rak szlachetny – klejnot ka-2. 
szubskich wód. Historia, teraźniejszość, przyszłość…?”
Dyrektor Muzeum PiMK-P Tomasz Fopke – „Od raka do krokodyla – motyw zwierząt 3. 
„wodnych” w pieśni kaszubskiej”.
Marek Theus, „Praktyczne aspekty restytucji raka szlachetnego na jeziorze Sominko 4. 
w powiecie kościerskim. Refleksje i spostrzeżenia przedsiębiorcy oraz inwestora. Wystą-
pienie  obejmie także opis działania i misję fundacji „Astacus astacus”.
Przerwa na kawę (godz. 12.00).5. 
Dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski 6. 
w Gdańsku) „Dokąd zmierza rak? Motyw raka w twórczości Gűntera Grassa”.
Benita Grzenkowicz-Ropela, Muzeum MPiMK-P, „Martwa natura z rakiem – przyczy-7. 
nek do rozważań nad sztuką niderlandzką  XVI i XVII w”.
Roman Drzeżdżon, Muzeum PiMK-P, „Rak i świat wodny w obrzędowości i kulturze 8. 
kaszubskiej”.

Projekt pn. Interdyscyplinarna sesja naukowa pt. „Rak na wspak – motyw raka w kul-
turze i naturze” został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.



ANDRZEJOWI 
KRZUS

 
wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci 

MatKI

 
składają Zarząd oraz Pracownicy  

Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
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W sobotę w Rumi odbędzie 
się sprzątanie tzw. dzikich wy-
sypisk śmieci. Na potrzeby akcji 
miasto zostało podzielone na 
sektory, a do każdego obszaru 
przydzielono koordynatora. To 
właśnie koordynatorzy będą 
rozdawać specjalnie oznaczone 
worki na śmieci oraz jednora-
zowe rękawiczki. Każdy uczest-
nik akcji otrzyma także opaskę 
uprawniającą do odbioru na-
grody.

Zebrane podczas akcji worki 
wypełnione śmieciami uczest-
nicy będą mogli wrzucać do 
przygotowanych przez PUK 
w Rumi, specjalnie oznaczonych 
pojemników, a także pozosta-
wiać w obrębie wyznaczonych 
skrzyżowań. Zgodnie z planem 
akcja ma się zakończyć o godzi-

nie 13:00.
Natomiast o godzinie 16:00 

w parku Żelewskiego czekać 
będą rozmaite atrakcje, w tym 
ekozumba, występ znanego 
z telewizji brzuchomówcy, po-
kaz mody ekologicznej, prezen-
tacja psów oraz koncert w wy-
konaniu finalistów konkursu 
„Rumski wokal”.

Przy muzyce i wspólnych za-
bawach będzie można również 
upiec kiełbaskę przy ognisku 
i skosztować grochówki. Z my-
ślą o najmłodszych przygoto-
wane zostaną dmuchane pałace, 
zjeżdżalnie i bus edukacyjny. 
Ponadto każdy uczestnik akcji 
sprzątania miasta, będzie mógł 
wymienić otrzymaną opaskę na 
upominek, popcorn i watę cu-
krową. Podczas festynu będzie 

również możliwość przekazania 
zużytego sprzętu RTV i AGD do 
samochodu na elektroodpady.

Warto wspomnieć, że to ko-
lejne proekologiczne przed-
sięwzięcie realizowane przez 
samorząd. W lutym bieżącego 
roku rozpoczęło się rozdawa-
nie specjalnych naklejek, które 
dzięki zastosowaniu alfabetu 
Braille’a, ułatwiają skuteczną 
segregację odpadów osobom 
niewidomym i słabowidzącym. 
W marcu i kwietniu miasto 
zachęcało mieszkańców do 
udziału we wspólnym sadze-
niu drzew. Natomiast od maja 
mieszkańcy mogą korzystać 
z aplikacji „Kiedy wywóz”. 
Rocznie w Rumi realizowanych 
jest nawet kilkanaście proeko-
logicznych przedsięwzięć.

Nagrodą za sprzątanie 
miasta – upominki i festyn
RUMIa | Indywidualnie, rodzinnie czy też w gronie sąsiadów i znajomych – w ramach akcji „Czysta 
Rumia” każdy może zostać ekobohaterem i zadbać o wizerunek miasta. 

Sprzątanie 
miasta 
9 czerwca
10:00-13:00 
– sprzątanie Rumi 
w wyznaczonych 
sektorach miasta

16:00-18:00 
– festyn ekologiczny 
w parku przy 
ul. Filtrowej

Realizacja projektu „Zielona 
wyspa – rozwój terenów zielo-
nych na terenie Gminy Miejskiej 
Rumia w celu poprawy jakości 
środowiska miejskiego” stała się 
możliwa dzięki unijnemu dofi-
nansowaniu. Koszt inwestycji wy-
niósł ponad 1,7 mln zł, z czego aż 
85% stanowią środki pochodzące 
z europejskiej wspólnoty.  Obiekt 
został oficjalnie przekazany do 
użytku w czwartek, 24 maja.

Pieniądze te umożliwiły Rumi 
stworzenie dwóch zielonych i no-
woczesnych kompleksów rekre-
acyjnych. Pierwszy z nich pojawił 
się w październiku 2017 roku przy 
ulicy Różanej, a drugi właśnie zo-
stał oddany do użytku. 

Prace obejmowały m.in. nasa-
dzenie roślinności, a także budo-
wę siłowni na świeżym powietrzu 
oraz strefy wypoczynkowo-par-
kowej z układem ścieżek pieszych 
i elementami małej architektury. 
W ramach inwestycji powstały 
również karmniki, budki lęgowe 
dla ptaków oraz domki dla owa-
dów. Ponadto teren został przy-
stosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. 

Projekt stworzenia „miejskich 
płuc” jest współfinansowany 
z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-
2020, w ramach rozwoju terenów 
zieleni w miastach i ich obszarach 
funkcjonalnych.

Powstała druga 
„zielona wyspa”
RUMIa | „Kolejne dobre miejsce w Rumi”, „raj dla dzieci i wypoczy-
nek dla rodziców”, „plac z prawdziwego zdarzenia” – tak mieszkańcy 
komentują powstanie przy ulicy Topolowej tzw. „zielonej wyspy”. 
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Spośród 115 chętnych krew 
mogło oddać 87 osób, co dało 
przeszło 39 litrów życiodajnego 
płynu. Równolegle każdy mógł 
zarejestrować się jako poten-
cjalny dawca szpiki, w ramach 
„Dnia dawcy szpiku dla Filipa 
i innych”. Podsumowując, dzię-
ki dwóm tegorocznym akcjom 
udało się zebrać już przeszło 
100 litrów krwi, czyli o 30 litrów 
więcej niż przez cały rok 2017. 
Honorowej zbiórce towarzyszy-
ło hasło „Podaruj życie, podaruj 
krew”, a zaangażowanie miesz-
kańców umożliwiło pobicie ze-

szłorocznego wyniku.
Na honorowych dawców, 

dzięki wsparciu partnerów 
akcji, czekały torby z gadżeta-
mi, wśród których znalazły się 
kubki, vouchery, pluszaki oraz 
produkty spożywcze. Inicjatywa 
odbywała się pod honorowym 
patronatem burmistrza Michała 
Pasiecznego oraz przewodni-
czącego rady miejskiej Ariela 
Sinickiego.

Przypomnijmy, że Rumia jest 
w czołówce lokalnych organi-
zatorów zbiórek krwi. Ponad 
70 litrów życiodajnego płynu, 

Mieszkańcy ponownie 
„przelali krew”
RUMIa | Ponad 39 litrów krwi udało się zebrać, dzięki akcji przeprowadzonej w minioną sobotę 
(26 maja) na terenie przychodni NZOZ  „Panaceum” w Rumi. 

ARIEL SINICKI, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Rumi:

– Jestem dumny, że nasi mieszkańcy są aktyw-
nymi obywatelami i wspierają idee honorowego 
krwiodawstwa. Ich zaangażowanie pokazuje 
również, że rozumieją potrzeby osób przewlekle 
chorych i zwyczajnie chcą im pomóc.

zebranych podczas dwóch ze-
szłorocznych akcji, uplasowało 
miasto na 6. miejscu w woje-
wództwie. 

Więcej na ten temat można 
przeczytać na stronie miasta, pod 
adresem: rumia.eu.

W tym roku na utwardzanie 
ulic płytami typu YOMB mia-
sto przeznaczy kwotę około 1,4 
mln zł. 

- Od kilku lat, w różnych czę-
ściach Wejherowa rocznie mo-
dernizowanych jest około dzie-
sięciu ulic – wyjaśnia Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - W ciągu całej, kończą-
cej się niedługo, kadencji na 
utwardzanie ulic płytami prze-
znaczyliśmy około 4 mln zł. Ta 
technologia utwardzania ulic 
jest korzystna. Płyty YOMB są 
ekologiczne, umożliwiają bo-

wiem wnikanie wód opado-
wych w grunt. Dzisiejsze płyty 
są coraz lepszej jakości, co za-
pewnia dobry komfort użytko-
wania ich przez mieszkańców. 
Z wcześniejszych doświadczeń, 
jakie mamy, ta technologia się 
po prostu sprawdza. 

Kolejne ulice będą oddawane 
w różnych terminach – niektóre 
z nich będą gotowe już w ciągu 
najbliższych tygodni. Wszyst-
kie prace mają zostać wykonane 
najpóźniej do końca września 
bieżącego roku. 

/raf/

W TyM ROkU 
UTWaRdzOne będą:

ul. Gryfa Pomorskiego - na odcinku od ronda   •	
w ul. Patoka do osiedla dzięcielskiego 

Kontynuacja utwardzania kolejnych odcinków ulic:
ul. Podmiejska •	
ul. Obrońców kępy Oksywskiej •	
odcinek ul. Otylii Szczukowskiej•	
odcinek ul. Rogaczewskiego•	
pierwszy odcinek ul. Stolarskiej•	
pierwszy odcinek ul. Ogrodowej•	
pierwszy odcinek ul. Słowińców •	
odcinek ul. Harcerskiej (wzdłuż bloku nr 4,   •	
gdzie ułożona zostanie nawierzchnia z kostki)

Kolejne ulice 
będą utwardzone
WeJHeROWO | W mieście jest coraz mniej nieutwardzonych dróg. Na ko-
lejnych już są lub w najbliższym czasie będą układane płyty betonowe. 

wejHeRowo | trwają konsultacje 
społeczne dotyczące przebudowy ul. 
Hallera. 
310 ankiet dotyczących przebudowy tej 
ulicy wpłynęło do Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie. Omówienie ankiety  oraz 
spotkanie z mieszkańcami ul. Hallera 
odbędzie się podczas konsultacji spo-
łecznych 5 czerwca o godz. 18.00 w Fil-

harmonii Kaszubskiej.
Podczas konsultacji włodarze miasta, 
urzędnicy oraz Miejski Konserwator Za-
bytków wspólnie z mieszkańcami, wy-
pracują przyszły kształt ulicy Hallera.
Przypomnijmy, że przebudowa ul. Halle-
ra zostanie przeprowadzone w ramach 
projektu pod nazwą „Rewitalizacja Śród-
mieścia Wejherowa”, na które Wejhero-

wo otrzymało dofinansowanie ze środ-
ków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.
- To głos mieszkańców tej ulicy, czy-
li najbardziej zainteresowanych, będzie 
tym głosem najistotniejszym – podkre-
śla Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. /raf/

mieszkańcy zdecydują, jak będzie wyglądała ulica
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- Tegoroczne uroczystości 
Dnia Strażaka mają szczególny 
charakter – mówił do zebranych 
bryg. Jacek Niewęgłowski, ko-
mendant powiatowy PSP w Wej-
herowie. - W tym reprezentacyj-
nym miejscu, na Placu Jakuba 
Wejhera, my strażacy powiatu 
wejherowskiego włączamy się 
w obchody setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści, która była również udziałem 
krajowego ruchu strażackiego. 

W ramach uroczystości wy-

różniono kilkadziesiąt osób. Za-
służonym wręczono odznacze-
nia, nagrody i awanse na wyższe 
stopnie. Dodatkowo odbyło się 
oficjalne przekazanie samocho-
du lekkiego członkom OSP Bo-
żepole. 

- Za dobrą służbę we wszyst-
kich sferach działalności funk-
cjonowania Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie dziękuję wszyst-
kim strażakom i pracownikom 
cywilnym -  mówił bryg. Jacek 

Niewęgłowski. - Dziękuje rów-
nież druhom jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z te-
renu powiatu wejherowskiego za 
ich społeczną, płynącą z potrze-
by pomagania służbę. 

Przybyli na Plac Wejhera mie-
li okazję podziwiania sprzętu 
strażackiego i pojazdów pożar-
niczych. Nadto uczestnikom 
uroczystości do zwiedzania 
udostępniona została Sala Hi-
storyczna w wejherowskim ratu-
szu. /Wa/

Strażacy obchodzili 
swoje święto
WeJHeROWO. Były podziękowania, nagrody i gratulacje. Na Placu Wej-
hera zorganizowane zostały Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 
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Apolonia, Patrycja i Paskal oraz 
ich mama czują się dobrze i od 
niedawna są już razem w domu. 
Rodzinę odwiedził wójt gminy 
Henryk Skwarło.

Do takich narodzin docho-
dzi raz na ponad sześć tysię-
cy. I właśnie państwo Patrycja 
i Paweł Grochowscy z Góry na 
początku marca tego roku po-
witali na świecie taką trójkę: 
dwie córki Apolonię i Patrycję 
oraz syna Paskala. Trojaczki 
dołączyły do dwojga starsze-

go rodzeństwa, dając rodzi-
com ogromne wyzwanie, entu-
zjazm i radość całej rodzinie. 
W związku z niecodziennymi 
narodzinami, osobistą wizytę 
państwu Grochowskim złożyli 
wójt gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło i sołtys Góry Genowe-
fa Dampc. Gratulując rodzicom 
potrójnego szczęścia, wójt wrę-
czył czek pieniężny o wartości 
3000 zł z tytułu jednorazowej 
zapomogi przy urodzeniu trojga 
lub większej liczby dzieci (tzw. 

tysiąc złotych na każde dziecko) 
na mocy uchwały Rady Gminy 
Wejherowo oraz trzy leżacz-
ki bujaczki, które z pewnością 
pomogą rodzinie w codziennej 
opiece nad dziećmi. 

- Szczęśliwym rodzicom, jak 
i niezwykle pomocnemu w co-
dziennej opiece rodzeństwu, ży-
czę dużo sił i cierpliwości na co 
dzień a maluszkom dużo zdro-
wia – gratulował wójt Henryk 
Skwarło. 

(DD)

Potrójne narodziny
GÓRa | W gminie Wejherowo pojawiły się trojaczki! Oprócz starszej córki i syna państwo Gro-
chowscy zostali rodzicami kolejnych trzech pociech. 

Aż pięcioro uczniów z Gimnazjum w Kostko-
wie w składzie: Monika Szur, Weronika Szur, 
Kamil Karczewski, Patryk Kurpet i Hubert Nie-
pomnik, zakwalifikowało się do etapu powia-
towego. Do kolejnego etapu wojewódzkiego 
zakwalifikował się Hubert Niepomnik z kla-
sy IIA, który wywalczył tytuł finalisty. Drugim 
konkursem o zasięgu wojewódzkim, w któ-
rym startowali uczniowie była Pomorska Liga 
Zadaniowa. W etapie szkolnym startowało 
pięcioro uczniów z czego troje - Monika Szur, 
Kamil Karczewski i Hubert Niepomnik awan-

sowało do etapu powiatowego, który ukoń-
czyło dwoje uczniów. Pierwsze miejsce i tytuł 
laureata etapu powiatowego zdobył Hubert 
Niepomnik z klasy IIA. Natomiast Monika Szur 
z klasy IIIB zdobyła tytuł finalisty tego etapu. 
Uczniowie awansowali do finału wojewódz-
kiego, w którym Monika Szur zajęła 13 miej-
sce, a Hubert Niepomnik wywalczył tytuł fi-
nalisty wojewódzkiego. W nagrodę otrzyma-
li dyplomy z gratulacjami od marszałka woje-
wództwa.
 (DD)

zdolni finaliści z kostkowa
gniewino | uczniowie oddziałów gimnazjalnych w kostkowie znaleźli się w finałach wo-
jewódzkich Pomorskiej ligi zadaniowej oraz kuratoryjnego konkursu informatycznego. 
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Angelika Borchmann i Ma-
teusz Dettlaff – ona pochodzi 
z Władysławowa, on z Rumi. Po 
ukończeniu liceum wyprowadzi-
li się do Warszawy, gdzie wspól-
nie realizują filmy niezależne. 
Angelika jako aktorka, współ-
scenarzysta, kierownik planu 
i produkcji oraz osoba od pro-
mocji, natomiast Mateusz pełni 
rolę reżysera i montażysty.

– Prowadzimy ten projekt, aby 
wskrzesić zapomnianych poetów 
oraz ich dzieła, zachęcając filmem 
do przypomnienia sobie ich dzieł 
literackich i odmiany podejścia 
do szkolnych lektur – wyjaśniają 
młodzi artyści. – Chcemy poka-
zać, że warto sięgać po starsze 
dzieła, ponieważ są wielowymia-
rowe i zawierają mnóstwo pięk-
nych scen. Naszą małą misją jest 
przypomnienie o tym, zwłaszcza 
dzisiaj, w obliczu fali paradoku-
mentów i innych filmów o małej 
wartości artystycznej oraz inte-
lektualnej – dodają.

Działania młodych filmowców 
do tej pory wsparło m.in. Mu-
zeum Czar PRL, fundacja arty-

styczna Start w Art, a także wy-
pożyczalnia strojów MegaStroje. 
Projekt został też skonsultowany 
z Ministerstwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, gdzie przy-
jęto go z entuzjazmem.

Angelika i Mateusz wierzą, że 
przedsięwzięcie ma spory po-
tencjał i może przyczynić się do 
wzrostu wskaźników związanych 
z poczytnością lektur. Ich aspira-
cją jest, by młodzież oraz dzieci 
z przyjemnością, a nie z przymu-
su, sięgały po pozycje znajdujące 
się w szkolnym kanonie.

Premiera krótkometrażowego 
filmu pt. „Kamizelka”, stanowią-
cego eksperymentalną adaptację 
i wstęp do projektu opartego na 
ekranizacji lektur w pigułce, od-
była się 29 maja o godzinie 17:00 
w Warszawskiej Szkole Filmo-
wej, w sali kinowej. Wydarzenie 
prowadziła Elżbieta Krawczyk, 
a w odpowiedni nastrój wpro-
wadziła widzów Agata Grześkie-
wicz, wokalistka znana z progra-
mów telewizyjnych, takich jak 
„Szansa na sukces” oraz „Bitwa 
na głosy”.

Mieszkaniec Rumi 
wyreżyserował „Kamizelkę”
RUMIa | Młodzi filmowcy, których korzenie sięgają Rumi i Władysławowa, stworzyli pilotażową 
wersję „Kamizelki”, stworzoną na podstawie noweli Bolesława Prusa. 

więcej informacji na temat projektu można 
znaleźć na facebooku Retro klaps

ogłoszenie
burmistrza miasta Rumi o przystąpieniu do sporządzenia  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, 
w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską Rumi:

uchwały nr XlV/596/2018 z dnia 29 marca 2018r w sprawie przystąpienia do • 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi dla obszaru w rejonie planowanego przystanku skm biała Rzeka,
uchwały nr XlV/597/2018 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do • 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi dla obszaru w rejonie ul. fabrycznej,
uchwały nr XlV/598/2018 z dnia 29 marca 2018r w sprawie przystąpienia do • 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
uchwalonego uchwałą Rady miejskiej Rumi nr XiV/214/2011 z dnia 27 paździer-
nika 2011r. dla strefy 04.mn w rejonie ul. wileńskiej

wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dot. w/w 
projektów.
Załączniki graficzne do w/w uchwał, określające granice przystąpień do sporządzenia 
miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu, znajdują się na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.rumia.pl.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w projektów oraz do prognoz oddziaływa-
nia na środowisko, w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Rumi na adres: urząd miasta 
Rumi, ul. sobieskiego 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres e-mailowy: planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie 
do dnia 22.06.2018r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie zdoby-
ła pierwsze miejsce w kategorii „Uczniowie klas I-III 
szkół podstawowych”. W finale konkursu, który odbył 
się w Chmielnie, zaprezentowało się ponad pięćdziesię-
ciu uczestników. Recytatorzy zostali wyłonieni w dro-
dze czterostopniowych eliminacji - od szkolnych, gmin-
nych, powiatowych - do wojewódzkiego finału. Oceniało 
ich jury w składzie: ks. prof. Jan Walkusz - przewodniczą-
cy, Zbigniew Jankowski, Tomasz Fopke, Bożena Ugowska 
i Karolina Keller.  WA

najlePsza 
w cHmielnie
Reda | zofia tartas okazała się najlepsza w trakcie 
47. konkursu Recytatorskiego literatury kaszubskiej 
„Rodnô mòwa”.

OGŁOSZENIE                                         152/2018/DB 
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             wyciąg  z  ogłoszenia o PieRwszycH PRzetaRgacH ustnycH nieogRaniczonycH

wójt gminy wejherowo
 informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo, na 
stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Kniewo i Bolszewo zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizo-
wanych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych ewidencyjnie:

Lp. Poło-
żenie

(obręb)

Nr 
działki

Powie-
rzchnia   

(ha)

Nr księgi 
wieczystej

Cena wy-
woławcza 
netto w zł

 (bez podat-
ku VAT)

Opis obciążeń 
i zobowiązań

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

Wpis w dziale II „Prawa ograniczenia i roszczenia” nie dotyczy 
przedmiotowej nieruchomości. 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wpisywanych 
w dziale III i IV księgi wieczystej

działka posiada obciążenia i zobowiązania: umowa dzierżawy

2. Bolszewo 612/72 0,0558 ha GD1W/00031663/8 74 151,00 zł
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wpisywanych 

w dziale III i IV księgi wieczystej
działka posiada obciążenia  i zobowiązania: umowa dzierżawy

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

Przetargi odbędą się dnia 3 lipca 2018 roku  o godz. 1000

w urzędzie gminy wejherowo, ul.transportowa 1

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych w wysokości 10% 
ceny wywoławczej na rachunek Gminy Wejherowo – Nr 80116022020000000061963934. Termin wniesienia wadium upływa dnia 27 
czerwca 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy. 
Pełne ogłoszenie dostępne jest w/w miejscach. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 
i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo, ul.Transportowa 1, tel. 58 677-97-07,  fax 58 677-97-00,  pokój nr 41B. 

Uroczystości związane ze Świętem Miasta rozpo-
częły się paradą uczniów Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. 
Barwna młodzieżowa parada przeszła od budynku 
Filharmonii Kaszubskiej na wejherowski rynek przed 

pomnik swojego patrona.
Na wejherowskim rynku odbyły się główne uro-

czystości. Wystąpili: zespół Quantos, Monika Kittel, 
a jako gwiazda wieczoru – Margaret.

Podczas części oficjalnej Dnia Jakuba prezydent 

Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wręczył Statuetkę 
Jakuba Wejhera, którą w tym roku otrzymał Alek-
sander Pawelec oraz nagrody, które przyznawane są 
osobom za wybitne osiągnięcia na rzecz promocji 
i rozwoju Wejherowa. /raf/

Każdy może się troszczyć o naturę, 
niezależnie od wieku. A jak to robić prawi-
dłowo? Troska o środowisko może mieć 
różne formy, ale warto zacząć od prostych 
codziennych czynności, takich jak segre-
gowanie domowych odpadów, dokładne 
dokręcanie kranu czy wyłączanie urzą-
dzeń elektronicznych, gdy z nich nie ko-
rzystamy. Tych nawyków warto uczyć się 
od najmłodszych lat.  Dlatego jak co roku 
Port Rumia Centrum Handlowe Auchan 
zaprasza dzieci i ich rodziców do udziału 
w warsztatach w ramach kampanii Ekood-
powiedzialni. Najmłodsi będą poznawać 
zasady odpowiedzialnych zachowań w 
trakcie zabaw oraz rozwiązywania łami-
główek i krzyżówek. Dzieci będą mogły 
także zagrać w grę XXL pt. „Uratuj ziemię”. 
Z kolei podczas warsztatów plastycznych 
ozdobią postać Ekoludka, który stanie się 
przewodnikiem po zasadach ekologiczne-
go stylu życia oraz udekorują papierową 
torbę na zakupy. Każda rodzina, biorąca 
udział w warsztatach, otrzyma sadzonkę, 
którą będzie mogła uprawiać na balkonie 
lub w przydomowym ogródku. 
– Ekologia i troska o środowisko naturalne 
odgrywa ważną rolę w działaniach naszej 
galerii handlowej. Regularnie zachęcamy 
naszych gości do ekologicznego stylu 
życia. Już w najbliższą niedzielę po raz 
kolejny zapraszamy najmłodszych i ich 
rodziców do udziału w warsztatach 
Ekoodpowiedzialni – mówi Adam Kozioł, 
menedżer Portu Rumia Centrum Handlo-
wego Auchan.  
Warsztaty Ekoodpowiedzialni odbędą 
się 3 czerwca w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy ul. Grun-
waldzkiej 108 w Rumi. Zajęcia trwają od 
godziny 11.00 do godziny 17.00. Udział 
w warsztatach jest bezpłatny, a materiały 
będą dostępne na miejscu.  /raf/

dbaj o śRodowisko
 z ekoludkiem

Za nami coroczne Święto Miasta, czyli tradycyjna impreza odbywająca się na wejherowskim rynku. W tym roku gwiazdą byłą Margaret. 
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– Coraz więcej osób choruje na nowotwory 
krwi, choroba ta dotyka nie tylko dorosłych, 
ale również dzieci. Dla większości osób jedy-
ną szansą na pokonanie raka jest poddanie się 
przeszczepowi szpiku kostnego – podkreślają 
społecznicy.

Start zlotu i rajdu – w sobotę 2 czerwca 
o godzinie 12:00 przy Miejskim Domu Kultury 
w Rumi. Uczestnictwo i pamiątkowa naklejka 
z imprezy są bezpłatne. Organizatorzy - Fun-
dacja DKMS - zachęcają do udziału! /raf/

Zlot klasyków
RUMIa | Zlot klasycznych samochodów i oko-
licznościowe gadżety – między innymi w ten 
sposób organizatorzy II Rumskiego Rajdu „W dro-
dze po szpik” chcą zachęcić do rejestracji w bazie 
potencjalnych dawców szpiku. 

zRobiłeś 
zdjęcie?
naPisałeś 
aRtykuł?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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Darth Vader, Han Solo, Księżniczka Leia, mistrz 
Joda i wiele innych postaci z „Gwiezdnych Wojen” 
przeszło w barwnej paradzie z wejherowskiego 
rynku do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odby-
wał się III Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen Force-
con 2018 połączony z polską premierą filmu „Han 
Solo: Gwiezdne Wojny”. Impreza była także okazją 
do świętowania 15-lecia działalności polskiego od-
działu Legionu 501 - największej na świecie grupy 
rekonstrukcyjnej Star Wars.

Zlot tradycyjnie rozpoczął się na wejherowskim 
rynku przed pomnikiem Jakuba Wejhera, który 

tego  dnia ucharakteryzowany został na postać 
Lorda Vadera. 

 - W Wejherowie po raz trzeci z przyjemnością 
gościmy rycerzy Jedi, szturmowców i innych przy-
byszy z „odległej galaktyki” oraz wszystkich fanów 
serii „Gwiezdne Wojny” – powitał uczestników 
zlotu Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhero-
wa. - W oczekiwaniu na kolejną część filmowej 
opowieści, dajmy się porwać magii gwiezdnowo-
jennej serii podczas imprezy skierowanej nie tylko 
do zagorzałych fanów „Star Wars”, ale do wszyst-
kich mieszkańców Wejherowa i turystów.  

Po odegraniu Hymnu Imperium, uroczysta pa-
rada uczestników przeszła ulicami Wejherowa do 
Filharmonii Kaszubskiej, gdzie na uczestników 
czekało wiele atrakcji. Były wykłady, wystawy 
modeli oraz liczne konkursy. Przygotowano Stre-
fę Gier - planszowych i komputerowych, a także 
Strefę Malucha, z atrakcjami dla najmłodszych. 
Na stoiskach można było kupić książki, komik-
sy, stroje oraz różnorodne gadżety. Podczas zlotu 
wyświetlane były dwie projekcje najnowszej części 
sagi Star Wars. 

Podczas FORCECON odbyły się także obchody 

15-lecia działalności polskiego oddziału Legionu 
501 - największej na świecie grupy rekonstrukcyj-
nej Star Wars. Legion 501 jest organizacją fanów 
Gwiezdnych Wojen, której członkowie tworzą 
i noszą kostiumy będące dokładnymi replikami 
strojów noszonych przez postaci „ciemnej strony 
Mocy”.

Bohaterowie Gwiezdnych Wojen zawitali też do 
wejherowskiego szpitala, gdzie odwiedzili naj-
młodszych pacjentów na oddziałach pediatrycz-
nym oraz chirurgii dziecięcej. 

/raf/

fOTOGAlERIA Goście z odległej galaktyki
WeJHeROWO | Już po raz trzeci miasto na jeden dzień zmieniło się w fantastyczny świat z odległej galaktyki. W Wejherowie spotkali się fani filmowej serii „Star Wars”. 
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fOTOGAlERIA

Bo to właśnie najsilniejsi mężczyźni spotkali 
się w Luzinie, aby wziąć udział w rywalizacji 
o Puchar Polski Strongman. 

Jak zwykle zawodnicy zmierzyli się w róż-

nych konkurencjach. Puchar Polski powędro-
wał do strongmana z Kartuz, Macieja Hirsza. 

- Aby być najlepszym, trzeba być bardzo 
dobrym we wszystkich kategoriach – po-

wiedział Mariusz Pudzianowski, sędzia 
zawodów. - Nie wystarczy być najlepszym 
w jednej czy dwóch kategoriach, trzeba 
być wszechstronnym. 

Jarosław Wejer, wójt gminy, zapowiada, 
że podobne zawody będą organizowane 
w Luzinie także w kolejnych latach. 

/raf/

Ciężary, mięśnie i rywalizacja
LUzInO | Pudzianowski, Ostaszewski, Hirsz, Wejer, Kopacki, Karwat i Kacnerski – te nazwiska kojarzą się z jednym: wyjątkową siłą. 
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NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

dOM całoroczny w kamieniu, blisko jeziora, 
tel. 794 710 073 

SpRzEdAM działkę budowlaną 600 m kw, 
z dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. Krzy-
wa, Wejherowo, tel. 513-005-898  

SpRzEdAM nieuzbrojoną działkę budowlaną, 
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 droga 
utwardzona kostka polbruk. Cena 150zł/m2.

WYNAJMĘ

pOKóJ do wynajęcia, tel. 694 642 709 

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOSzUKUJĘ WYNAJĄć

JESTEM zainteresowana wynajęciem garażu 
w okolicach ul. Rejtana / osiedle Chopina, dłu-
goterminowa umowa, tel. 665 117 489

KUpIĘ

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

MOTORYZACJA

SpRzEdAM

KUpIĘ

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

SpRzEdAM komputer, dysk 120 GB, klawiatu-
ra 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

złOTA rączka, drobne naprawy, sprzątanie 

obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

pROfESJONALNA fotografia okolicznościo-
wa: 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

SINGLE men 33 age mild, make type model, l 
am search woman 29-59 age sponsor, Sopot, 
Uwe 574 797 077

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

RÓŻNE

SpRzEdAM krzesełko do karmienia malusz-
ka, st.bdb, 45 zł, tel. 603 291 293

bLAChY stal do wypieku z pieca 40-60, tel. 
694 642 709 

bECzKI plast., 200 l., tel. 511 841 826

RURY szare, 10, dl. 2,5 m, grub. 6 mm, tel. 511 
841 826

SpRzEdAM beczki plast na działkę do wody 
i pod rynny, czyste, tel. 511 841 826

SpRzEdAM zlew stalowy dwukomorowy 
z ociekaczem i baterią, 120/50 cm, 100 zł, tel. 
695 230 080, Gościcino

zGRAbIARKO przewracarka na podnośnik, 4 
gwiazdy, 480 zł, tel. 600 667 860

SpRzEdAM 
mydła włoskie 

Nesti Dante, 250 gram, 
różne zapachy, duży wybór, 

tel. 660 731 138

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

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

SpRzEdAM grobowiec w Pierwoszynie, 4oso-
bowy, tel. 607 291 564

dEAdpOOL 2 2d NApISY
piątek, 01 czerwca 2018, 18:30 
sobota, 02 czerwca 2018, 18:30 
niedziela, 03 czerwca 2018, 18:30

bELLA I SEbASTIAN 3
Start: 2018-06-08 16:00

OGłOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

zadzwoń: 660 731 138 lub napisz: d.bieszke@expressy.pl

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express biznesu

KINO

WCK.ORG.pL

SzUKASz pRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

REKLAMA                  33/2018/RL

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

Picollo

Pako

Sonia

Mimi

Puma

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

ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM!
Piszesz? Robisz zdjęcia? 
Nagrywasz filmy?

NApISZ DO NAS!  
redakcja@expressy.pl

510 894 627

REKLAMA                                    U/2016/RL

Psiak został znaleziony 
w miejscowości Kniewo 
w gminie Wejherowo. 
Szukamy właściciela!

Był jednym z wielu psów, 
które całe swoje życie 
poświęcił człowiekowi.

Sonia nie miała 
lekkiego życia… ciężki 
łańcuch, stara buda 
i wiecznie pusta miska.

to kocia weteranka, przemiła 
starsza kotka, która u boku 
swojej opiekunki przeżyła 
niemalże całe życie.

Puma szuka najwspanial-
szego domu na świecie, 
kotka jest typowym 
domowym przytulakiem.

REKLAMA                  49/2018/DB

01-06-2018
futrzaki ruszają na ratunek 
2d dubbing  11:30
futrzaki ruszają na ratunek
2d dubbing  16:00
han Solo: Gwiezdne wojny 
- historie 3d dubbing 18:00
deadpool 2 2d napisy 18:30
han Solo: Gwiezdne wojny   
- historie 2d dubbing 21:00

02-06-2018
futrzaki ruszają na ratunek 
2d dubbing  11:30
han Solo: Gwiezdne wojny   
- historie 2d dubbing 15:00
han Solo: Gwiezdne wojny   
- historie 3d dubbing 18:00
deadpool 2 2d napisy 18:30
han Solo: Gwiezdne wojny 
- historie 2d napisy 21:00

zatRudnię 
sPRzedawcę

zatrudnię 
sprzedawcę w branży 
rolniczo- budowlanej 

w luzinie.

cV proszę składać 
w punkcie sprzedaży 
gminnej spółdzielni 

scH ul.wilczka 1. 

tel. 666 027 827
e-mail: sekretariat@

schsierakowice.pl
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express
powiatu wejherowskiego

PMP

WKS GRYF WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

Pierwsze minuty nie rozgrzały 
publiczności – brakowało pod-
bramkowych sytuacji, a w grze 
obu drużyn sporo było niedo-
kładności. W międzyczasie roz-
padało się na Wzgórzu Wolności, 
co także nie ułatwiło gry drugoli-
gowcom. W takich trudniejszych 
warunkach niekiedy z pomocą 
przychodzą stałe fragmenty gry 
– tak było i tym razem. Po do-
środkowaniu z rzutu rożnego 
piłka trafiła na głowę Nadolskie-
go – ten trafił w poprzeczkę, ale 
odbita piłka trafiła do Grzegorza 
Gulczyńskiego, który z najbliż-
szej odległości wpakował ją do 
pustej bramki, otwierając wynik 
spotkania. W 35 minucie w oko-
licach pola bramkowego GKS
-u powstało ogromne zamiesza-
nie, wydawało się, że w każdej 
chwili ktoś może wbić piłkę do 
siatki, ale goście ostatecznie wy-
bili piłkę  na rzut rożny. Gryf po 
pierwszej połowie prowadził mi-
nimalnie, jednak wydaje się, że 
zasłużenie.

Druga połowa zaczęła się 
od licznych niecelnych zagrań 

W Lidze Wojewódzkiej Juniorów Młodszych zagrała drużyna z rocznika 2001/2002 – zespół prowadzony 
przez Wojciecha Borka pokonał 1-0 Gedanię Gdańsk. Ważny punkt zdobyła drużyna rocznika 2003, która 
występuje w Centralnej Lidze Juniorów. Żółto-czarni zremisowali z CWZS Bydgoszcz 3-3. To dobry wynik, 
biorąc pod uwagę, jak trudno zdobywać punkty na tym najwyższym ligowym szczeblu juniorskiej piłki noż-
nej. Swój mecz zagrał także pierwszy zespół rocznika 2006, który 4-2 pokonał drużynę KTS-K Luzino.

Gryf utrzymał 
się w II lidze!

GRYf WEJhEROWO 
– GKS bEłChATóW 2-1
Gulczyński 20’, Czychowski 84’ - Peda 66’

GRYf: Ferra – Brzuzy, Gulczyński, Sobociński, Wicki, Goerke – 
Wojowski (78.Koziara), Nadolski, Kołc, Maciejewski (82.Gabor) 
– Okuniewicz (80.Czychowski)

GKS: Lenarcik – Grolik, Bociek, Kendzia, Bartosiak, Flaska, 
Janasik, Sierczyński, Ryszka, Peda, Kogut

udany weekend Gryfitów
JUnIORzy | Trzy młodzieżowe zespoły zagrały swoje mecze w ubiegły weekend. Żadna z nich nie przegrała.

II LIGa | Żółto-czarni pokonali GKS Bełchatów 2-1 i zapewnili sobie pozostanie 
w II lidze na kolejny sezon. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Paweł Czychowski.

i jeszcze liczniejszych starć piłka-
rzy obu drużyn. W 53. minucie 
Bartosiak uderzył z woleja, ale 
piłka nieznacznie minęła słu-
pek bramki wejherowian. W 66. 
minucie nadeszło wyrównanie 
- dośrodkowanie z rzutu rożne-
go wykończył Peda, zaskakując 
Wiesława Ferrę. Później dalej obie 
drużyny serwowały kibicom to, co 
wcześniej - mecz walk. Kluczowe 
dla losów meczu okazało się wej-
ście Pawła Czychowskiego, a tak-
że błąd obrońcy. Doszło do niego 

w 84. minucie - jeden z graczy 
GKS-u stracił piłkę na rzecz na-
pastnika Gryfa, który pobiegł na 
bramkę Lenarcika i pokonał go 
płaskim strzałem. W 90. minucie 
mogło być 3-1 – Gabor potężnie 
uderzył ze skraju pola karnego, 
ale trafił w poprzeczkę. Skoncen-
trowany w końcówce Gryf utrzy-
mał zwycięski wynik. Dzięki temu 
rezultatowi wejherowianie nie 
musieli oglądać się na innych i po 
zwycięstwie już wiedzieli – utrzy-
mali się w II lidze.
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Kolejna ligowa kampania zakończyła się dla 
żółto-czarnych powodzeniem. Choć przed 
każdym sezonem zespół z Wejherowa jest 
wymieniany wśród faworytów do spadku, 
ponownie – już po raz trzeci – Gryf utrzy-
mał się w II lidze. 

Do tego zrobił to w naprawdę niezłym stylu 
– biorąc po uwagę rundę wiosenną, Gryf jest 
drugim najlepszym zespołem w gronie dru-
goligowców. Jednak to jeszcze nie moment, 
by osiadać na laurach – zakończenie sezonu 
w pierwszej dziesiątce ligowej tabeli sprawi, 
że żółto-czarni zaczną przyszłą edycję Pu-
charu Polski nie od rundy wstępnej, jak rok 
temu, lecz od 1/32 finału. Gryf zajmuje obec-
nie 11. miejsce, tracąc do miejsc 10. oraz 9. po 
jednym punkcie. Do będącego na 8. miejscu 
GKS-u Bełchatów żółto-czarni tracą 2 punk-
ty, a więc mogą także wyprzedzić niedawne-
go rywala.
Najbliższym przeciwnikiem wejherowian 
będą Błękitni Stargard, który w ligowej ta-
beli znajdują się tuż pod Gryfem i w przy-
padku zwycięstwa wyprzedzą wejherowian, 
a być może także inne zespoły. Piłkarze ze 
Stargardu mają jednak wyraźny problem 

ze zdobywaniem bramek – strzelili naj-
mniej goli (33) z całej II ligi. Gryf natomiast 
strzelił 39 bramek, z czego większość, 21, 
w obecnej rundzie. Błękitni wciąż nie są 
pewni utrzymania – przewaga 2 punktów 
daje im pewien komfort przed ostatnia ko-
lejką, ale drużyny z dołu tabeli pokazały, że 
tej wiosny punktowanie idzie im naprawdę 
dobrze.
Trudno wskazać faworyta sobotniego spo-
tkania, ale niezwykle ciekawe jest, jak zagra 
zespół Gryfa już bez żadnych obaw doty-
czących spadku.

Wciąż jest o co walczyć!
Przed Gryfem Wejherowo ostatni mecz sezonu 2017/2018. Chociaż utrzymanie jest już 
pewne, końcowe miejsce w ligowej tabeli ma znaczenie w kontekście Pucharu Polski.

błĘKITNI STARGARd – GRYf WEJhEROWO
sobota, 2 czerwca, 17:00
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zRobiłeś 
zdjęcie?
naPisałeś 
aRtykuł?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

dyżUR 
rePOrtera 
SPOrtOWeGO

Poniedziałek
godz. 1000-1200

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

W SKRóCIE

Tenisowy turniej 
w Redzie za nami
Na kortach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Redzie odbyły się XXII 
Mistrzostwa Polski w ro-
dzinnych mikstach i deblach 
Family Cup 2018. Rywalizację 
w deblach męskich wygrał 
duet Włodzimierz Wilamow-
ski-Mateusz Wilamowski, 
który pokonał w finale dwójkę 
Tomasz Zwierski-Piotr Zwier-
ski. Zwycięstwo w mikstach 
wywalczyli Dorota Śledź 
i Wojciech Kandel, którzy po 
zaciętym spotkaniu wygrali 
z parą Iwona Armknecht-
Andrzej Armknecht. 

Zacięta rywalizacja 
lekkoatletów
Rumski MOSiR była areną 
rywalizacji na Powiatowej 
Licealiadzie w indywi-
dualnej lekkoatletyce.  
Zawody te były eliminacją 
do Finałów Wojewódzkiej 
Licealiady w Chojnicach. 
W klasyfikacji medalowej 
zwyciężył Powiatowy Ze-
spół Szkół nr 1 w Rumi, tuż 
przed PZS nr 4 w Wejhero-
wie. Trzecie miejsce zajął 
PZS nr 1 w Wejherowie.

liga Sołecka 
gra dalej
W minioną niedzielę 
rozegrano (niepełną) 6. 
kolejkę spotkań piłkarskiej 
Luzińskiej Ligi Sołeckiej. 
Do najciekawszego meczu 
doszło w Luzinie, gdzie miej-
scowa drużyna przegrała 
z liderem z Wyszecina 1:2. 
W sobotę rozegrany został 
mecz w Kębłowie, gdzie przy 
obfitych opadach deszczu, 
podopieczni Krzysztofa Gu-
zmanna pokonali Barłomino 
5:2. Nie doszedł do skutku 
mecz w Milwinie, a spotkanie 
Zelewo-Robakowo zostało 
przełożone na 24 czerwca.

Święto triathlonu!
TRIaTHLOn | W Gniewinie  odbył się Lotto Triathlon Energy 2018 – pierwsza z sześciu imprez cyklu.

Zawodniczki i zawodnicy zma-
gali się na trzech dystansach. 1/8 
Ironman, 1/4 Ironman i popular-
nej „połówce” Ironmana. Pierw-
si do wody weszli triathloniści z 
najdłuższego dystansu. Do prze-
płynięcia mieli 1,9 km, do prze-
jechania 90 km i przebiegnięcia 
półmaraton, ponad 21 km. Z 
wody jako pierwszy wyszedł Łu-
kasz Malicki z Kliniki Triathlonu 
Bydgoszcz, z czasem 30 minut 13 
sekund. Jednak na rowerze dał się 
wyprzedzić zwycięzcy tego dy-
stansu – Robertowi Rożej. Ostra 
walka trwała o pozostałe miejsca 

na pudle. Ostatecznie drugi był 
Marcin Sobolewski z UKS TRS 
Susz, a za nim Paweł Soch z CTS 
– Czaja Training System. Naj-
szybszą sztafetą na tym dystansie 
została ekipa CompleXsports z 
Gdyni.

Na dystansie o połowę krót-
szym rywalizacja o zwycięstwo 
była jeszcze większa. W katego-
rii Open wygrał Jakub Ruciń-
ski z czasem 2:07:15, drugi czas 
2:10:51 „wykręcił” Rafał Wąsow-
ski, a trzeci z czasem 2:13:00 był 
Maciej Swinarski. Wśród Pań ry-
walizację od początku do końca 

zdominowała Paulina Załucka, 
wygrywając z czasem 2:22:09, 
przed Katarzyną Kaczkowską 
i trzecią Anną Halską. Wśród 
sztafet najszybsza była ekipa Tri-
dea Team.  

W samo południe do wody 
weszli zawodnicy na dystansie 
1/8. Wśród nich najwięcej de-
biutantów. I tutaj nie brakowało 
walki. Pierwszy z wody wyszedł 
Dominik Tekieli, ale na metę do-
tarł czternasty z czasem 1:11:44. 
Pierwsze i trzecie miejsce w kla-
syfikacji Open zdominowali za-
wodnicy z Endure Team. Wygrał 

Maciej Kubiak, który zameldo-
wał się po godzinie, 3 minutach 
i 35 sekundach, drugi Krzysztof 
Staniszewski i trzeci Roman No-
wak. Wśród Pań wygrała Marta 
Maksymiuk. Stawkę na podium 
uzupełniły: Marta Kalinowska – 
Biegała z czasem 1:19:26 i Ange-
lika Kowalska z czasem 1:20:35. 
Wśród sztafet najszybsza była 
ekipa Pędzące Zające. 

Kolejne zawody z cyklu Lotto 
Triathlon Energy już 16 czerwca 
2018 roku w Starogardzie Gdań-
skim. W cyklu jeszcze Lidzbark, 
Bełchatów, Chełmża i Mrągowo.
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Gniewińscy piłkarze konty-
nuują dobrą passę. Tym razem 
Stolem gościł na własnym bo-
isku drużynę Cartusii Kartu-
zy i odniósł piąte zwycięstwo 
z rzędu – podopieczni Tomasza 
Dołotki wygrali 2-0, a bramki 
dla gospodarzy zdobyli Mate-
uszowie: Dampc oraz Wacho-
wiak. Stolem umocnił się na 4. 
miejscu w tabeli. W niedzielę 
gniewiński zespół zagra na wy-
jeździe z GKS-em Kolbudy.

Wikęd Luzino wciąż nie po-
trafi przerwać fatalnej serii – 
w miniony weekend przegrał 
z Gromem Nowy Staw 0-3. Jest 
to czwarta z rzędu porażka tej 
drużyny, a zarazem czwarty 
mecz bez strzelonej bramki. 
Wikęd zajmuje wciąż 6. miej-
sce w tabeli IV ligi, w niedzielę 
zagra na wyjeździe z rezerwami 
Arki Gdynia.

Cenny punkt zdobył Orkan , 
który zremisował 2-2 z Geda-
nią Gdańsk. Piłkarze z Rumi 
zaleźli się 2 punkty nad strefą 
spadkową. W niedzielę o 12:00 
zmierzą się u siebie z rezerwa-
mi Bytovii.

W przyszłym sezonie do roz-
grywek IV ligi dołączy ponownie 
utworzony zespół rezerw Lechii 
Gdańsk. Nie spowoduje to jed-
nak, że w tym sezonie spadnie 
jedna drużyna więcej – w nowych 
rozgrywkach będzie nie 18, a 19 
czwartoligowych drużyn.

Świetna 
seria 
Stolema 
trwa
PIŁka nOŻna | W weekend 
grali czwartoligowcy – zwy-
cięstwo odniósł Stolem, ważny 
punkt zdobył Orkan, a Wikęd 
przegrał kolejny mecz.

W rywalizacji wzięło udział 
ponad 60 zawodników 
i zawodniczek z całego po-
wiatu. Turniej był eliminacją 
do Półfinałów Wojewódz-
kich, które również odbędą 
się w Pucku. Były to drugie 
w historii zawody w tej 
konkurencji sportowej, któ-
re będą także punktowane 
w wojewódzkiej klasyfikacji 
drużynowej szkół.

Igrzyska Dzieci wygrała Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi (wśród dziewcząt) oraz 
Szkoła Podstawowa w Bojanie (wśród chłopców), Igrzyska Młodzieży Szkolnej rów-
nież wygrała, w żeńskiej części, Szkoła Podstawowa nr 9, natomiast wśród chłopców 
najlepsza była Szkoła Podstawowa w Lini. Licealiadę zdominował Powiatowy Zespół 
Szkół nr 1 w Rumi, który wygrał zarówno wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców.

plażowa rywalizacja
W Pucku odbyły się Powiatowe Igrzyska – Dzieci, Młodzieży Szkolnej oraz Powia-
towa Licealiada – zawody zdominowała Rumia.


