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Nowa era 
kardiologii

W mieście powstał kolejny kompleks sportowy, 
na który składają się: boisko do piłki ręcznej, 
boisko do koszykówki, boisko do siatkówki 
plażowej, bieżnia oraz siłownia plenerowa. 
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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: 
Tunel będzie 
czasowo 
nieczynny

”@Patryk Miotk

W minionym
tygodniu:

AKTUALNOŚCI: NA SYGNALE

1,5 mln zł
do wydania!

I jak tu sIę 
bawIć?
Zdjęcie placu zabaw w Kębło-
wice na ulicy Rubinowej otrzy-
maliśmy od naszego Czytelnika. 
Pan Tadeusz zauważa, że jest to 
nowy płac, ale trawa i chwasty 
są tu po kolana. Czy nikt nie 
dba tu o porządek?

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl
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Pomoc 
dla rolników

Zderzenie osobówki 
z motocyklem

Wicewojewoda pomorski 
obiecał rządowe wsparcie 
dla rolników. W Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim od-
była się konferencja prasowa 
Wicewojewody Pomorskiego 
Mariusza Łuczyka.

W Redzie na drodze krajowej nr 
6 (ul. Wejherowska) doszło do 
zderzenia samochodu osobo-
wego i motocykla. Na miejsce 
wezwane zostały 3 zastępy stra-
ży pożarnej. W wypadku ranny 
został kierowca motocykla.

Zamknięta droga 
na stadion
W piątek żółto-czarni zagra-
ją z Elaną Toruń. Nie będzie 
można dojechać do stadionu 
samochodem. Na wniosek 
policji w piątek o godzinie 15 
zamknięta zostanie droga 
prowadząca na stadion.

Zginęła 
na przejściu 

Do tragicznego wypadku 
doszło na przejściu dla 
pieszych na drodze krajowej 
nr 6 w Wejherowie przy Cen-
trum Handlowym Kaszuby. 
50-letnia kobieta została 
potrącona przez samochód.

Więcej miejsc 
parkingowych

Na tę chwilę czekali ko-
rzystający z Poradni, jak 
również wierni pobliskiego 
kościoła. Dzięki utwardzeniu 
placu zmotoryzowani nie 
będą mieli problemów z za-
parkowaniem samochodu.

Nie trafi 
do więzienia

Dariusz R., który dopusz-
czał się kradzieży szczątek 
z pomorskich cmentarzy był, 
zdaniem lekarzy, niepoczytal-
ny w momencie dokonywania 
tych czynów. Prawdopodob-
nie nie trafi więc do więzienia.

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Piękna pogoda, słońce 
i prawdziwie letnia 

temperatura to wprost 
wymarzony 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 do-
wiedzieć się, gdzie dzieje się coś ciekawego. 
Ale na portalu piszemy nie tylko o kulturze 
i rozrywce. W ostatnim czasie w powiecie wej-
herowskim sporo się działo,. O czym informo-
waliśmy na bieżąco naszych Czytelników. 
Zanim wyjdziesz z domu - zajrzyj na portal 
GWE24.pl, gdzie znajdziesz najnowsze i naj-
ważniejsze informacje. 

A o czym ostatnio pisaliśmy? Przede 
wszystkim ostrzegamy kierowców – jedźcie 
ostrożnie! Takie upały negatywnie wpływają 
na koncentrację, a wtedy niełatwo o wypadek. 

Niestety na drogach naszego powiatu ostatnio 
doszło do kilku zdarzeń drogowych, w jednym 
z wypadków poniosła śmierć kobieta. 
Ponadto informowaliśmy o zbliżającym się 
meczy Gryfa Wejherowo i zamkniętej drodze 
dojazdowej na stadion, o planowanym za-
mknięciu tunelu pod torami, a także o tym, 
co w najbliższym czasie będzie się działo 
(koncerty, festyny, projekcje filmów, itp.). 

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 wejherow-
skiego, zapowiedzi najważniejszych wydarzeń, 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i wiele, 
wiele innych.  

A zATEM – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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WYDARZENIA

FESTYN

DZień PaTroNa 
MiAsTA 
Jana Bosko

WARSZTATY

UsZyj sWoją 
rybkę!

Boisku „Salos”, 
ul. Bukowa, Rumia
15 sierpnia 2018 / 1500

Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rumi
9 sierpnia 2018 / 1700

Park przy Miejskim 
Domu Kultury w Rumi
10 sierpnia 2018 / 2045

WYDARZENIA

RuMskiE 
kinO LETniE
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Boisko przy „Ósemce” 
w Wejherowie
14 sierpnia2018 / 2000

WASZE ZDJĘCIA

Za nami trzeci etap Budżetu 
Obywatelskiego 2019 w Rumi. 
Oznacza to, że zespół weryfika-
cyjny zakończył swoje prace i 
znana jest ostateczna lista projek-
tów, na które mieszkańcy będą 
mogli zagłosować we wrześniu. 
W tej edycji BO złożono łącznie 
45 projektów, w tym 31 inwesty-
cyjnych oraz 14 prospołecznych. 
Po weryfikacji formalnej, komisja 
odrzuciła 5 pomysłów, natomiast 
2 projekty zostały wycofane przez 
samych wnioskodawców. Do we-
ryfikacji merytorycznej przeszło 
więc 38 pomysłów, a ostateczna 
lista pozytywnie zweryfikowa-
nych projektów składa się z 30 
koncepcji, w tym 17 inwestycyj-
nych oraz 13 prospołecznych. 

PiERwszA 
nOc BAskETu 

Dobrze, że do pracy 
wychodzę od 5:30 
i wracam po 18...

www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 10 sierpnia 20182
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WEJHEROWO | To ważna informacja nie tylko dla miesz-
kańców, ale też dla tych, którzy w najbliższych dniach 
odwiedzą Wejherowo. Tunel pod krajową „szóstką” będzie 
czasowo zamknięty.

O utrudnieniach poinformowała firma Skanska, która jest 
generalnym wykonawcą realizowanego właśnie zadania: 
„Budowa połączenia drogowego oraz miejsc postojowych 
w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa”. 
Utrudnienia są związane właśnie z przebudową węzła „Kwia-
towa”, a zamknięta zostanie część tunelu dla pieszych pod 
torami io drogą krajową nr 6 w centrum Wejherowa. 
Przejść tunelem nie będzie można we wtorek 14 sierpnia, 
czwartek 16 sierpnia oraz piątek 17 sierpnia. 
- W godzinach od 7:00 do 19:00 z użytkowania zostanie wyłą-
czony tunel dla pieszych na odcinku od wysokości peronu 3 
(wejście na peron będzie otwarte) do wyjścia przy DK6 przy 
przystanku autobusowym w kierunku Gdynia – wyjaśniaj 
Maciej Pilczuk, kierownik budowy. - Obejście zamkniętego 
odcinka będzie realizowane ul. 10 Lutego, ul. Sienkiewicza 
przez przejazd kolejowy oraz ul. I Brygady Pancernej Wojska 
Polskiego. Zostanie ustanowiona tymczasowa organizacja 
ruchu z informacjami i kierunkami dojść do przystanków 
autobusowych, dworca PKP oraz ul. I Brygady Pancernej 

Wojska Polskiego. Wyłącznie jest związane z zachowaniem 
bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych istniejącego 
fragmentu stropu i ścian tunelu. Rozbiórki będą prowadzone 
w miejscu projektowanego zejścia do tunelu z nowobudowa-
nego parkingu Węzła Integracyjnego Kwiatowa. Liczymy na 
Państwa wyrozumiałość i prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności w tym rejonie oraz stosowanie się do informacji na 
ustawionych znakach. /raf/

TUNEL POD TORAMI BĘDZIE ZAMKNIĘTY

zostało ostatecznie zakwalifikowa-

nych i zostanie poddanych głosowa-

niu w rumskim budżecie obywatelskim. 

W tym 17 to pomysły inwestycyjne, 

natomiast 13 to pomysły prospołeczne.

30 projektów
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Centrum Sportu Tytani to zwy-
cięski projektu Budżetu Obywa-
telskiego w Wejherowie w roku 
2016. Pomysłodawcą jest klub 
piłki ręcznej Tytani Wejherowo.

W ramach projektu przy ul. 
Kochanowskiego wybudowane 
zostały: boisko do piłki ręcznej, 
boisko do koszykówki, boisko do 
siatkówki plażowej, bieżnia oraz 
siłownia plenerowa. Projekt był 
realizowany w dwóch etapach 
i kosztował około pół miliona 

złotych. Wykonawcą był Zakład 
Usług Komunalnych.

Centrum zostało oficjalnie 
otwarte w obecności władz mia-
sta oraz przedstawicieli wejhe-
rowskiego klubu – Był to dość 
drogi projekt, ale dzięki niemu 
udało się zrobić boiska, siłow-
nię złożoną z wielu elementów, 
a także zainstalować monitoring 
oraz stworzyć ogrodzenie całego 
obiektu – mówi prezydent Wej-
herowa, Krzysztof Hildebrandt. 

– Miejsce jest ogólnodostępne, 
od jutra można z niego korzy-
stać. 

Szczególnie zadowoleni 
z otwarcia sportowego centrum 
byli przedstawiciele Tytanów 
Wejherowo, czyli inicjatorzy 
projektu – Chcieliśmy, żeby było 
to centrum sportu z prawdziwe-
go zdarzenia, żeby można było 
tu zagrać w niemal wszystkie 
sporty zespołowe – mówi Robert 
Wicon, zawodnik i wiceprezes 

Tytanów. – Można tu zagrać 
w koszykówkę, siatkówkę plażo-
wą, piłkę ręczną, nożną, można 
też nawet zagrać w unihokeja. 
Uważam, że ten teren jest wyko-
rzystany w stu procentach. Dla 
nas to dobre miejsce, by urzą-
dzać nasz piknik, choć centrum 
nie zmieni dużo w funkcjono-
waniu klubu. Przede wszystkim 
chcieliśmy zrobić coś dla ogól-
nego rozwoju sportu w naszym 
mieście. /k.G./

Nowy kompleks 
sportowy w mieście
WEJHEROWO | We wtorek odbyło się oficjalne otwarcie sportowego kompleksu, w skład którego wcho-
dzą boiska, bieżnia i siłownia na świeżym powietrzu.
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Prace są prowadzone na odcin-
ku od mostu nad Zagórską Stru-
gą do ul. Piłsudskiego i polegają 
m.in. na wymianie zdegradowa-
nej nawierzchni jezdni, chodni-
ków oraz krawężników. Bezpie-
czeństwo zwiększy się również, 
dzięki zastosowaniu progów 
zwalniających oraz wyniesie-
niu tarczy skrzyżowania z ulicą 
Morską. W ramach inwestycji 
zostanie także wykonany re-
mont mostu nad Zagórską Stru-
gą – poprawi się stan techniczny 
kap chodnikowych, barier oraz 
zabezpieczeń dylatacji.

Prace wiążą się z tymcza-
sowym wyłączeniem z ruchu 
poszczególnych odcinków ul. 
Abrahama, o czym urząd będzie 
na bieżąco informować miesz-
kańców. Wszelkie działania wy-
konawcy powinny zakończyć się 
w listopadzie tego roku. 

W razie pytań lub wystąpienia 
nieprzewidzianych trudności 
należy się kontaktować z Wy-
działem Inżynierii Miejskiej pod 
numerem telefonu 58 679 65 43 
lub z radną Małgorzatą Łoboz 
pod numerem telefonu 510 255 
537.

rozpoczął się remont 
ulicy abrahama
RUMIA | Zgodnie z zapowiedzią, ruszyły prace związane z poprawą 
stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na ulicy Abrahama. Zada-
nie, warte niespełna 650 tysięcy złotych, realizuje firma Impact.

REKLAMA                                                          170/2018/DB
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W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej udzielający

 ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

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

pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu, 
ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 

informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, 

z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

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

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

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

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

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                                 173/2018/DB

Dwa nowo wybudowane ronda na ul. 
Ofiar Piaśnicy w Wejherowie mają nowe 
nazwy – 11 Listopada 1939 r. i Bł. Siostry 
Alicji Kotowskiej. Uroczystość odsło-
nięcia nazw zgromadziła wielu miesz-
kańców, radnych i włodarzy Wejherowa 
i powiatu.

Po odczytaniu treści uchwały Rady 
Miasta Wejherowa przez Bogdana To-
kłowicza, przewodniczącego RM, do-

konano uroczystego odsłonięcia nazwy, 
a poświęcenia dokonał ks. prałat Daniel 
Nowak, Dziekan Dekanatu Wejherowo.

Rondu u zbiegu ulic Granicznej, Lele-
wela i Ofiar Piaśnicy nadano nazwę 11 
Listopada 1939 r. Tego tragicznego dnia, 
w dniu polskiego Święta Niepodległości, 
Niemcy zamordowali 300 osób. Wśród 
nich byli mieszkańcy Wejherowa. Za-
strzelona została m.in. dyrektor gimna-
zjum i żeńskiego liceum w Wejherowie 
- bł. siostra Alicja Kotowska, której imię 
nadano drugiemu z rond – przy ul. Kar-
nowskiego i Ofiar Piaśnicy.

– Nasza historia jest bardzo trudna 
i szczególna, natomiast obecnie poka-
zuje ona również, że ludzie mogą ze 
sobą współpracować, a współpracując 
– pamiętać o historii – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – 
W tym roku obchodzimy 100-lecie od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
Nadawanie rondom nowych nazw też 
wpisuje się w obchody tego jubileuszu. 
Ludzie zamordowani w Piaśnicy walczyli 
o niepodległość, pokazywali nam, czym 
jest patriotyzm.

Jak powiedział ks. prałat Daniel No-
wak, troska o tych, którzy zginęli w Pia-
śnicy, to nasza powinność. Przy drodze 
do Piaśnicy – miejsca kaźni ludności 
polskiej na Pomorzu Gdańskim w czasie 
II wojny światowej - znajduje się już Bra-
ma Piaśnicka, a nieopodal Sanktuarium 
Męczenników Piaśnicy. /raf/

Ronda już z nowymi nazwami
WEJHEROWO | Uroczystość odsłonięcia nazw dwóch niedawno wybudowanych rond przy ulicy Ofiar Piaśnicy odbyła się w tym tygodniu. 
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Realizacja inwestycji jest możli-
wa dzięki podpisanej w ub. mie-
siącu umowie o dofinansowaniu. 
Podpisanie umoway miało miej-
sce w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego. Za-
danie jest realizowane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Województwa Pomor-
skiego (PROW) i działań „Pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, umowa na 
dofinansowanie inwestycji pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 
z tłoczniami ścieków Mierzynko – 
Rukowo – Mierzyno - Gniewino”. 
Kwota dofinansowania wynosi 
niemal 1,7 mln zł.

Ze strony władz wojewódzkich 
podpisali ją: Wiesław Byczkowski, 
wicemarszałek województwa po-
morskiego i Justyna Duszyńska, dy-

rektor Departamentu Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ze 
strony realizatora inwestycji Cze-
sław Dolny, dyrektor Gniewińskie-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego 
sp. z o.o. z siedzibą w Kostkowie.

Dofinansowany przez Urząd 
Marszałkowski projekt zawiera 
budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami i lokal-
nymi przepompowniami, zbie-
rającej ścieki z nieruchomości 
znajdujących się na terenie miej-
scowości Mierzynko i Mierzyno 
(wraz z przysiółkiem Rukowo). 
Przedmiotowa sieć kanalizacji 
sanitarnej wykonana zostanie 
w systemie ciśnieniowym i gra-
witacyjnym, a jej całkowita dłu-
gość ma wynosić ok. 7 km.

- Celem przedsięwzięcia jest 
likwidacja szamba zbiorczego 

w miejscowości Mierzynko oraz 
skierowanie ścieków za pomocą 
systemu kanalizacji ciśnieniowej 
i grawitacyjnej do istniejącego 
systemu kanalizacji w miejscowo-
ści Gniewino – informuje dyrek-
tor Czesław Dolny. - W ramach 
inwestycji planuje się również wy-
konanie przyłączy do budynków 
w miejscowości Mierzyno (przy-
siółek Rukowo). Obecnie ścieki 
w Mierzynku odprowadzane są do 
zbiorczego szamba, a w Mierzynie 
(przysiółek Rukowo) do przydo-
mowych szamb.

Obecnie trwają pracę przygo-
towawcze w celu wyłonienia wy-
konawców robót budowlanych. 
Wstępny harmonogram przewi-
duje realizację budowy kanalizacji 
sanitarnej do końca kwietnia 2019 
r. (MoD)

Budowa kanalizacji rozpoczęta
GM. GNIEWINO | Budowa kanalizacji sanitarnej z tłoczniami ścieków Mierzynko - Rukowo - Mierzyno - 
Gniewino weszła w stadium realizacji. 
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treści uchwały Rady 
Miasta Wejherowa 
przez Bogdana To-
kłowicza, przewod-
niczącego RM, do-
konano uroczystego 
odsłonięcia nazwy, 
a poświęcenia do-
konał ks. prałat 
Daniel Nowak, 
Dziekan Dekanatu 
Wejherowo.

POWIAT | Brak opadów 
oraz wysokie temperatury 
robią swoje.

Instytut Badawczy Leśnic-
twa publikuje na bieżąco 
mapę zagrożenia pożarowe-
go. Jeszcze niedawno nasz 
region pozostawał w strefie 
małego zagrożenia, ta 
sytuacja jednak zmieniła się 
w ostatnich dniach.
Od 6 sierpnia w naszym 
powiecie (a także całym 
województwie) obowiązuje 
średnie zagrożenie pożaro-
we. Do takiej sytuacji dopro-
wadziły znikome opady oraz 
wysoka temperatura, która 
utrzymuje się od dłuższego 
czasu. Średnie zagrożenie 
pożarowe nie oznacza 
jednak zakazu wstępu do 
lasu, aczkolwiek wskazana 
jest wzmożona ostrożność 
podczas pobytu wśród 
drzew. Lasy Państwowe 
przypominają, że tempe-
ratura zapłonu materiałów 
leśnych jest stosunkowo 
niska (260-280 st. Celsjusza), 
a polskie lasy należą do jed-
nych z najbardziej palnych 
lasów w Europie Środkowej. 
Niewiele więc potrzeba, by 
wywołać pożar. W samym 
lipcu w Polsce wybuchło 
677 pożarów. /K.G./

ZAgROżENIE 
POżAROwE
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W tej edycji BO złożono łącznie 
45 projektów, w tym 31 inwesty-
cyjnych oraz 14 prospołecznych. 
Po weryfikacji formalnej, komisja 
odrzuciła 5 pomysłów, natomiast 
2 projekty zostały wycofane przez 
samych wnioskodawców. Do we-
ryfikacji merytorycznej przeszło 
więc 38 pomysłów, a ostateczna li-
sta pozytywnie zweryfikowanych 
projektów składa się z 30 koncep-
cji, w tym 17 inwestycyjnych oraz 
13 prospołecznych. 

Wśród projektów twardych, na 
których realizację będzie można 
głosować, pojawi się m.in. do-
świetlenie przejść dla pieszych 
przy szkołach podstawowych nu-
mer 6 i 8, przebudowa boiska do 
koszykówki przy ulicy Gdańskiej, 
ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy 
Dębogórskiej, miejski stół grillo-
wy, parking przy Szkole Podsta-
wowej nr 10, instalacja kaczkoma-
tów oraz stworzenie parku przy 
ruinach zabytkowego kościoła.

Natomiast projekty prospołecz-
ne, które będzie można wesprzeć, 
dotyczą m.in. zajęć sportowych 
dla seniorów, kontynuacji cyklu 
koncertów pod tytułem „Stacja 
Jazzik”, realizacji serialu doku-
mentalnego o historii miasta, 
przeprowadzenie cyklu warsz-
tatów majsterkowania dla dzieci 
oraz stworzenia stacji gier karcia-
nych i planszówek. 

W tym roku, podobnie jak w po-
przedniej edycji Budżetu Obywa-

telskiego w Rumi, do dyspozycji 
mieszkańców jest 1,5 miliona zło-
tych. Maksymalna wartość pro-
jektów inwestycyjnych wynosi 250 
tysięcy złotych, a prospołecznych 
50 tysięcy. Pełną listę projektów 
można znaleźć na stronie rumia.
budzet-obywatelski.org.

Głosowanie potrwa od 10 do 24 
września bieżącego roku, nato-
miast ogłoszenie wyników nastąpi 
podczas uroczystej gali, którą za-
planowano na 27 września.

Na te projekty będzie 
można głosować
RUMIA | Za nami trzeci etap Budżetu Obywatelskiego 2019 w Rumi. Oznacza to, że zespół weryfikacyjny zakończył 
swoje prace i znana jest ostateczna lista projektów, na które mieszkańcy będą mogli zagłosować we wrześniu. 

Większa siłownia, 
nowy plac zabaw
WEJHEROWO | Kolejny plac zabaw powstaje w wejherowskim parku. 
Równocześnie rozbudowywana jest też znajdująca się tam siłownia. 

W wejherowskim parku rozpo-
częła się budowa nowego placu 
zabaw przy istniejącej siłowni 
zewnętrznej, która także zosta-
nie rozbudowana. Jest to kolejny 
etap rewitalizacji Parku im. Maj-
kowskiego.

W ramach inwestycji wykona-
ny zostanie plac zabaw dla dzieci 
wyposażony w trampoliny, huś-
tawkę i ściankę aktywności oraz 
namiot do wspinaczki, siłownia 
zewnętrzna z dodatkowymi dzie-
sięcioma urządzeniami. Zamon-
towane zostaną także elementy 
dodatkowe: ławeczki, stojak ro-
werowy i stolik do gry w szachy.

Realizacja będzie współfinan-
sowana ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopo-
koleniowym - Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) Edycja 2018. 
Koszt tej inwestycji wyniesie po-
nad 273 tys. zł, z czego dofinan-
sowanie z Funduszu to 50 tys. zł.

Przewidywane zakończenie 
prac to koniec sierpnia, a do 28 
września wykonawca zobowiąza-
ny jest uzyskać decyzję pozwole-
nia na użytkowanie. 

/raf/

KRzYSzTOf HILdEbRANdT, 
prezydent wejherowa:

- Dzięki systematycznej rewitalizacji park jest 
urokliwym i przyjaznym miejscem dla miesz-
kańców Wejherowa i turystów. Staramy się 
wciąż go modernizować i rozbudowywać, aby 
był jeszcze piękniejszy. Chcemy, aby każdy, 
niezależnie od wieku, dobrze się tu czuł. Stąd 
nasze kolejne inwestycje.

GM. WEJHEROWO | Nad jeziorem Zawiat w Bieszkowicach 
zmieniła się organizacja ruchu drogowego, aby ułatwić par-
kowanie pojazdów wczasowiczów.

Mundurowi Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 
otrzymywali liczne informacje o nieprawidłowym parkowaniu 
nad jeziorem Zawiat w Bieszkowicach. Dotychczas na ulicy 
Jeziornej, prowadzącej do akwenu wodnego obowiązywał 
zakaz zatrzymywania się, jednak mieszkańcy i turyści udający 
się samochodem na wypoczynek nad jeziorem, parkowali 

swoje auta w miejscach niedozwolonych. Często więc policja 
otrzymywała zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, podejmowała wobec kierowców wiele interwencji, 
nakładała na osoby mandaty karne i stosowała pouczenia 
bądź prowadziła postępowania o wykroczenie. Jednak dzięki 
wystosowanym wnioskom mundurowych do Urzędu Gminy 
w Wejherowie, od niedawna sytuacja zmieniła się. Kierowcy 
mogą zauważyć korzystne zmiany w nowej organizacji ruchu, 
które ułatwią odpowiedzialne i zgodne z przepisami parkowa-
nie samochodu oraz spokojny wypoczynek. (DD)

NOwE OZNAKOwANIE NAD jEZIOREM

GM. WEJHEROWO | W Kąpinie powstają kolejne kilo-
metry sieci kanalizacyjnej. W związku z prowadzonymi 
pracami występują utrudnienia w ruchu drogowym. 

Ku końcowi mają się prace związane z budową infrastruk-
tury kanalizacyjnej obejmującej około 4,5 km sieci w uli-
cach: Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, Piastow-
skiej, Jagiellońskiej, Wiejskiej (rejon plebani), Władysława 
Łokietka, Bolesława Chrobrego. Koszt realizacji prac to 
ponad 2,6 mln zł (gmina Wejherowo pozyskała na ten cel 
dofinansowanie). 
Gmina podpisała także umowę z wykonawcą dla budowy 
kanalizacji w dalszej części Kąpina, to jest w zakresie ulic: 
Klonowej, Maciejkowej, Wichrowe Wzgórza, Pogodnej, 
części Lipowej, Napierały. Jej wykonanie przewidziane jest 
do połowy przyszłego roku. Koszt realizacji tych prac to 
ponad 1,5 mln zł.
W najbliższych miesiącach można się spodziewać utrud-
nień komunikacyjnych w obszarze prowadzonych prac.
 /raf/

BUDUją KANALIZAcjĘ, 
są UTRUDNIENIA w RUchU



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, 

poz. 121 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 
Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwej-
herowski.pl, www.powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.
ssdip.bip.gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr 
VII/2018, dotyczący nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa, położonych w Wejherowie, Redzie i Gości-

cinie (gm. Wejherowo) przeznaczonych do zbycia.

Warsztaty „Mali wielcy aktorzy w bibliotece” są ko-
lejną ofertą przygotowaną przez bibliotekę na waka-
cje letnie. Zwieńczeniem zajęć jest spektakl w reżyse-
rii Łukasza Czerwińskiego- pracownika biblioteki pt. 
„Gwiezdne bajki” do obejrzenia w piątek 10 sierpnia 
o godz. 11:15 w siedzibie instytucji, na który serdecznie 
zapraszamy. Wstęp wolny. Zapraszamy również do śle-
dzenia biblioteki na Facebooku.

Mali wielcy 
aktorzy 
w bibliotece

Sierpień w Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Wejherowie to czas odkrywania aktor-
skich talentów wśród dzieci i młodzieży. 

/PowiatowaBibliotekaWejherowo
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Inwestycja, zakładająca m.in. 
przebudowę bieżni, budowę od-
wodnienia oraz montaż urządzeń 
lekkoatletycznych, będzie koszto-
wała gminę łącznie 5 milionów 
złotych. Miastu udało się pozy-
skać na ten cel dofinansowanie 
w wysokości 900 tysięcy złotych 
z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki, w ramach Programu Rozwoju 
Infrastruktury Lekkoatletycznej. 
Natomiast wykonanie odwodnie-
nia bieżni będzie możliwe, dzięki 
środkom zdobytym z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. War-
tość tej dotacji wynosi blisko 400 
tysięcy złotych.

Najważniejszą częścią planowa-
nej inwestycji będzie wymiana na-
wierzchni bieżni okólnej. Obecnie 
istniejąca żwirowa trasa, która od 
dawna nie spełnia wymagań osób 
trenujących, zostanie zastąpiona 
nowoczesną nawierzchnią tarta-
nową. W jej obrębie wytyczone zo-
stały pierwotnie cztery tory, a do-

celowo ma być ich sześć. Dystans 
nie ulegnie zmianie i wciąż będzie 
wynosił 400 metrów. Ponadto cały 
wewnętrzny obwód bieżni będzie 
okalać odwodnienie.

– Bieżnia, szczególnie po opadach 
deszczu, po prostu tonie. Warunki 
obecnie są fatalne, a odczuwają to 
przede wszystkim dzieci, które po 
zakończeniu zawodów lekkoatle-
tycznych są całe ubłocone. Tego 
typu inwestycja jest konieczna – 
mówi Grzegorz Grinholc, który 
od lat trenuje młodych zawodni-
ków.

Wymiana nawierzchni bieżni 
to niejedyna zmiana, która czeka 
kompleks Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. W ra-
mach inwestycji, w miejscu stare-
go asfaltu, powstanie również bo-
isko lekkoatletyczne o tartanowej 
nawierzchni, służące sportowcom 
między innymi do rozgrzewki. 

W planach jest także przebu-
dowa rozbiegu do skoku w dal 
i trójskoku, rzutni do rzutu kulą, 

a także budowa zakola lekkoatle-
tycznego do skoku wzwyż. W ra-
mach projektu przewidywana jest 
też wymiana bramek na boisku 
trawiastym, nowe oświetlenie 
oraz ogrodzenie. Bez inwesty-
cji w dodatkową infrastrukturę 
otrzymanie ministerialnej dotacji 
byłoby niemożliwe.

– W końcu, po kilkudziesię-
ciu latach, dzięki budowie bieżni 
oraz infrastruktury towarzyszącej 
będziemy mieli stadion lekkoatle-
tyczny z prawdziwego zdarzenia 
– podkreśla jolanta król, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rumi. – Tartanowa 
bieżnia z sześcioma torami pozwo-
li nam organizować duże imprezy 
sportowe rangi ogólnopolskiej. 
Jestem więc przekonana, że bę-
dziemy gościć niejedną gwiazdę 
sportu. Oczywiście skorzystają też 
mieszkańcy, którzy biegają wieczo-
rami albo szukają odpowiednie-
go miejsca do takiej aktywności. 
Wkrótce będą mieli do dyspozycji 

profesjonalną nawierzchnię – do-
daje. 

Stadion oddano do użytku 
w 1964 roku. Żwirowa bieżnia 
ulokowana była w jego obrębie od 
początku istnienia. Dodatkowo 
w momencie otwarcia mieszkań-
cy mogli korzystać z bieżni do 
skoku w dal i pola do rzutu kulą, 
a także trybuny dla 800 kibiców. 

– Pamiętam, że obecna żwirowa 
nawierzchnia istniała w niemal 
identycznej formie w czasach, kie-
dy chodziłem do podstawówki – 
mówi radny Marcin kaczmarek. 
– W Rumi jest wiele młodych ta-
lentów lekkoatletycznych, którym 
przyda się porządna bieżnia. In-
westycja z pewnością przyciągnie 
też młodzież, której wymagania 
względem infrastruktury są dość 
wysokie. Musimy iść z duchem 
czasu – dodaje.  

Umowa z wykonawcą przebu-
dowy bieżni została już podpi-
sana, prace mają ruszyć w tym 
miesiącu.

Coraz bliżej 
nowej bieżni

RUMIA | Wkrótce stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi zmieni się nie do poznania. Powsta-
nie tam m.in. nowoczesna 400-metrowa bieżnia wraz z odwodnieniem oraz tzw. boisko rozgrzewkowe. 

WóJT GMINy WEJHEROWO
INfORMuJE

że od dnia 10 sierpnia 2018 r. na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz interne-
towej Gminy Wejherowo, a także na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,  został 
wywieszony wykaz dotyczący:
-  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w try-
bie przetargu ograniczonego, oznaczonych ewiden-
cyjnie jako działki nr 439/15 o powierzchni 0,0068 ha 
i 439/24 o pow. 0,0051 ha, położone w miejscowości 
Bolszewo, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie 
prowadzi księgę wieczystą nr GD1W/00030050/1.  
Szczegółowe informacje o nieruchomościach obję-
tych wykazem można uzyskać w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomościami i Środowiska, tel. 58 738- 67-51 
i 58 677-97-07.

BuRMIsTRZ MIAsTA RuMI 
OGłAsZA NABóR NA WOlNE 

sTANOWIsKA PRAcy 
W uRZęDZIE MIAsTA RuMI: 

1) od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Inży-
nierii Miejskiej – dwa stanowiska o różnym zakresie 
obowiązków, każde w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Eduka-
cji Kultury i Sportu, w pełnym wymiarze czasu pracy

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi /
www.bip.rumia.pl/”.

Sprawdź inne 
nasze tytuły na:

OGŁOSZENIE              211/2018/DB

OGŁOSZENIE               212/2018/DB
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Obchody rozpoczną się o godzi-
nie 11:00 uroczystą mszą w Ko-
ściele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego oraz złożeniem kwiatów 
na mogiłach żołnierzy, mogile 
Hipolita Roszczynialskiego i pod 
pomnikiem Żołnierzy Armii Kra-
jowej. 

Po oficjalnej części obchodów, 
a dokładniej o godzinie 15:00, na 
boisku wielofunkcyjnym „Salos” 
rozpocznie się festyn rekreacyjno-
sportowy. W programie wydarze-
nia znalazły się m.in. turniej rug-
by, gry i zabawy, występ Kateriny 
Kristi, rodzinny konkurs rysun-
kowy, mecz piłki nożnej z udzia-
łem samorządowców, a także po-
kaz rumskich spinek oraz koncert 
w wykonaniu gwiazdy wieczoru 
– chóru „Sound’n’Grace”. Podczas 
festynu do dyspozycji będą rów-
nież dmuchane konstrukcje oraz 
stoiska gastronomiczne.

Historia grupy wokalnej Soun-
d’n’Grace rozpoczęła się w 2005 
roku, tuż po tym, gdy na „Warsaw 
Gospel Days” przypadkiem wpa-
dli na siebie Ania Żaczek i Ka-
mil Mokrzycki, którzy pomimo 
różnic charakterów bardzo szyb-
ko nawiązali kontakt. Już pod-

czas pierwszej rozmowy doszli 
do wniosku, że to o czym każde 
z nich osobno skrycie marzyło 
da się zrealizować dużo łatwiej 
i znacznie skuteczniej, jeśli połą-
czy się siły, zapał i pasję, zakłada-
jąc własny chór gospel.

Obecnie chór liczy ponad 20 wo-
kalistów. Muzyczne korzenie gru-
py to nowoczesny gospel. Zespół 
porusza się w nurcie łączącym ze 
sobą funk, soul, jazz, groove oraz 
r’n’b. Grupa wykonuje także róż-
norodne utwory muzyki rozryw-
kowej, zaaranżowane w ulubio-
nych stylach muzycznych. Szeroki 
przekrój wykonywanej muzyki 
pokazuje, jak różne osobowości 
i temperamenty tworzą chór.

Jan Bosko, na wniosek wie-
lu osób oraz instytucji, został 
ustanowiony patronem miasta 
w styczniu 2016 roku. Choć świę-
ty nigdy w Rumi nie był, to jego 
patronat ma solidne uzasadnie-
nie. W 1937 roku salezjanie, czyli 
następcy tego charyzmatycznego 
duchownego, stworzyli w mieście 
nad Zagórską Strugą placówkę 
wychowawczą, która ogromnie 
wpłynęła na kulturę i system war-
tości lokalnej społeczności.

Zbliża się święto patrona Rumi
RUMIA | Występy, rozgrywki sportowe, dmuchane zamki, gry i zabawy, licytacja charytatywna, a na koniec koncert zespołu „Sound’n’Grace”. Wszystkie te atrak-
cje, z okazji dnia patrona Rumi, świętego Jana Bosko, będą czekały 15 sierpnia na boisku „Salos” przy ulicy Bukowej. Wstęp jest wolny.

W Gminie Wejherowo kon-
certy letnie stały się już tradycją. 
W tym roku gwiazdą koncertu 
będzie Michał Szpak z zespołem. 
Na scenie zaśpiewa także Cała 
Góra Barwinków. Nie zabraknie 
znanych przebojów, a także świet-
nej zabawy w rytm muzyki. 

Przypomnijmy, że w poprzed-
nich latach prawdziwe tłumy 
przybyły na występy znanych pol-
skich zespołów i wykonawców. 

W zeszłym roku były to zespoły 
dico polo: Masters, Skaner i Bay-
era, a jeszcze wcześniej wystą-
pił Kamil Bednarek z zespołem. 
Wspólnym tańcom i śpiewne-
mu wtórowaniu nie było końca, 
a impreza pod gołym niebem, 
z licznymi przerwami na burzę 
oklasków, spełniła oczekiwania 
publiczności i fanów tego typu 
muzyki. 

Nie inaczej będzie i w tym 

roku. Ponownie Gmina Wejhe-
rowo dokłada wszelkich starań, 
aby zapewnić sporą dawkę do-
brej zabawy w okresie wakacyj-
nym zarówno mieszkańcom, jak 
i przebywającym na letnim wy-
poczynku turystom. Szczegółowe 
informacje na temat Koncertu 
Letniego znajdują się na stronie 
internetowej Biblioteki i Cen-
trum Kultury Gminy Wejherowo: 
http://bckgw.pl. /uGw/

michał Szpak wystąpi w Bolszewie
GM. WEJHEROWO | Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło serdecznie zaprasza zarówno miesz-
kańców, jak i gości na Koncert Letni, który rozpocznie się już 18 sierpnia o godz. 19.00, na boisku 
sportowym przy Szkole Podstawowej w Bolszewie. 
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. 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 usta-
wy 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 2017r. poz.1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rumi uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/247/2016 z dnia 

30 czerwca 2016r. dla stref F6.U, MN i F7.ZP

w dniach od 17.08.2018r. do 10.09.2018r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w 
godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. 
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostęp-
nym 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 projektów zosta-
nie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów 
rozwiązaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 21.08.2018r. o godzinie 15.00.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
24.09.2018r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE                                            209/2018/DB
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Kolejne spotkanie z cyklu „Aka-
demia małych odkrywców” w Por-
cie Rumia Centrum Handlowym 
Auchan będzie skupione na te-
matyce zjawisk atmosferycznych. 
Maluchy będą świadkami efek-
townych pokazów, które pozwolą 
im zrozumieć proste zasady fizyki 
i chemii. W pasażu galerii powsta-
ną barwne zjawiska przypomina-
jące zachód słońca, tęczę, burzę, 
erupcję wulkanu czy mgłę. 

Mali odkrywcy dowiedzą się, że 
z zamrożonego dwutlenku węgla 
można wyczarować mgłę, a także 
zamknąć ją w bańkach mydla-
nych. Niezwykłe efekty da rów-
nież mieszanie wody z mlekiem 
pod odpowiednim kątem pada-
nia światła – kolorowy ekspery-
ment będzie przypominać zachód 
słońca. Z prostych materiałów 
i substancji prowadzący zajęcia 
uzyskają efekty przypominające 
burzę, tornado, erupcję wulkanu 
czy tęczę. Podstawy fizyki i che-
mii przydadzą się maluchom nie 
tylko w szkole!

tornado w butelce i inne eksperymenty
RUMIA | Czy z mleka da się zrobić zachód słońca, a w butelce zmieścić tornado? Mali odkrywcy, 
którzy odwiedzą Port Rumia, dowiedzą się wielu ciekawostek o zjawiskach atmosferycznych i będą 
świadkami barwnych eksperymentów. 

Spotkanie z cyklu „Akademia 
małych odkrywców” odbędzie się 
w sobotę 11 sierpnia w Porcie Ru-
mia Centrum Handlowym Auchan 

przy ulicy Grunwaldzkiej 108. Za-
jęcia będą prowadzone od godz. 
12:00 do 18:00. Wstęp bezpłatny! 
/raf/

Wejherowski odpust rozpocznie 
się we wtorek 14 sierpnia o go-
dzinie 18:15 procesją z kościoła 
klasztornego św. Anny na kalwa-
rię do Kaplicy Kajfasza (przy sta-
dionie Gryfa), gdzie o 18:30 zo-
stanie odprawione nabożeństwo 
ku czci Matki Bożej na Kellerplat-
zu. Zaś o godzinie 19:00 odbędzie 
się msza św. i procesja maryjna ze 
świecami od kaplicy Domku Mat-

ki Bożej do kaplicy Grobu Maryi 
przy ul. Roszczynialskiego.

15 sierpnia w środowe przedpo-
łudnie o godz. 10:00 zostanie od-
prawiona suma odpustowa przy 
Kaplicy Kajfasza, połączona z po-
święceniem kwiatów i ziół, które 
później należy zasuszyć, by przy-
nosiły błogosławieństwo domowi. 
Uroczystościom przewodniczyć 
będzie o. Łukasz Rosiak, kape-

Odpust i piknik 
w święto narodowe
KULTURA | 15 sierpnia na Kalwarii Wejherowskiej odbędzie się odpust Wnie-
bowzięcia NMP, zwany odpustem Matki Boskiej Zielnej. Tego dnia obchodzimy 
też święto Wojska Polskiego. 
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lan sióstr franciszkanek w Orliku. 
Sumę odpustową poprzedzi proce-
sja z kościoła klasztornego na ul. 
Reformatów, która wyruszy na kal-
warię pod Kaplica Kajfasza o godz. 
9:15 oraz godzinki ku czci Niepo-
kalanego Poczęcia NMP o 9:30 na 
Kellerplatzu.

Natomiast 15 sierpnia w Gnie-
winie odbędzie się piknik z okazji 
Święta Wojska Polskiego na pamiąt-
kę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 
w 1920 r. O godzinie 12:30 odbędzie 
się msza św. za Ojczyznę w kościele 
św. Józefa Rzemieślnika a następnie 
parada od siedziby OSP do kom-
pleksu Kaszubskie Oko i przejazd 
autobusami na plac koncertowy 
w Czymanowie. Podczas zawodów 
o godzinie 14:00 Międzynarodowy 
Puchar Polski Strongman zagra ze-
spół Non Stop. Na 17:30 zaplanowa-
no koncert miejskiej młodzieżowej 
orkiestry dętej z Gogolina a o 18:30 
koncert zespołu disco polo Verdis. 
W godzinach 20:00-22:00 czas umi-
li didżej i festiwal piwa regionalne-
go. Imprezie towarzyszyć będzie III 
Piknik Militarny w Lisewie.

(DD)

ZROBIłEŚ ZDJęcIE?
NAPIsAłEŚ ARTyKuł?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

REDA | W każdą niedzielę wakacji wszyscy 
chętni mogą zrelaksować się przy tai chi.

Zajęcia odbywają się w parku nad rzeką 
od godz. 10:00 do godz. 11:00. Uczestnicy 
będą pracować nad równowagą, oddechem 
i rozciąganiem. Jeśli będzie padał deszcz – 
organizatorzy zapraszają do Fabryki Kultury 
(ul. Łąkowa 59A, Reda). 
Tai chi to starochińska, przypominająca po-
wolny taniec, niezwykła forma ruchu, która 
zrobiła karierę w świecie zachodnim. Łączy 
w sobie sztukę walki i gimnastykę zdrowot-
ną, może być sposobem na rozluźnienie 
i uspokojenie umysłu, rodzajem medytacji.  
/raf/

TAI chI w NIEDZIELNE PORANKI
Fot. MDK Reda
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Obchody kaszubskiego święta 
rozpoczęły się uroczystą mszą 
z udziałem pocztów sztandaro-
wych Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego. Następnie świętują-
cy uczestniczyli w przemarszu, 
w ramach którego składali kwia-
ty m.in. przy pomniku księcia 
Mściwoja oraz przy obelisku bi-
skupa Dominika. 

Po symbolicznych uroczysto-
ściach, na scenie przy Miejskim 
Domu Kultury w Rumi nastąpiło 
oficjalne otwarcie jarmarku. Bur-
mistrz Michał Pasieczny przywi-

tał wszystkich, podziękował za 
zaangażowanie w kultywowanie 
kaszubskich tradycji oraz życzył 
udanej zabawy. Przemawiał rów-
nież prezes rumskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego Ludwik Bach, dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie Tomasz Fopke, a także dy-
rektor Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi Agnieszka Skawińska. 

Od tego momentu scena nale-
żała do artystów. Jako pierwszy 
wystąpił chór kaszubski „Rumia-

nie”. Podczas kolejnych występów 
zaprezentował się zespół „Fucus” 
z Wejherowa, „Bazuny” z Żuko-
wa, finaliści tegorocznej edycji 
„Rumskiego wokalu”, a także ze-
spół „Bytów” z Bytowa. Gwiazdą 
wieczoru był „Zakopower”, a wi-
sienką na torcie DJ Disco Rytmy. 

Ponadto przez cały dzień 
mieszkańcy oraz goście mo-
gli korzystać z różnorodnych 
stoisk, gdzie czekały m.in. ka-
szubskie pamiątki czy lokalne 
przysmaki, a także uczestniczyć 
w rozmaitych konkursach, ta-

kich jak wbijanie gwoździ czy 
wspinaczka na słup. Oczywiście 
nie mogło także zabraknąć tur-
nieju w „kaszubską baśkę”. 

– Jestem pozytywnie zaskoczona, 
frekwencja zdecydowanie dopisa-
ła. Wiele osób było na jarmarku 
od samego początku, a na chwilę 
przed wyjściem na scenę gwiazdy 
wieczoru, plac zapełnił się prak-
tycznie co do centymetra – mówi 
agnieszka skawińska, dyrektor 
MDK-u. – Kaszubi znów pokaza-
li, że naprawdę potrafią się wspa-
niale bawić – podsumowuje.

Jarmark Kaszubski 
z góralskim akcentem
RUMIA | Tysiące osób przybyło w minioną niedzielę pod Miejski Dom Kultury w Rumi, by uczestniczyć 
w XXV Jubileuszowym Jarmarku Kaszubskim. Na miejscu czekały różnorodne stoiska, a także konkursy 
i występy artystyczne. Gwiazdą wieczoru był zespół Zakopower. 
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Przyczyną są rosnące ceny wę-
gla i gazu, bardzo duży wzrost 
kosztów uprawnień do emisji 
CO2 oraz znacznie zwiększony 
plan inwestycyjny spółki w eko-
logię.

Urząd Regulacji Energetyki za-
twierdził nową taryfę dla ciepła 
Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Gdyni. 
Na całym obszarze obsługiwa-
nym przez przedsiębiorstwo 
cena wzrośnie średnio o 5,1 proc. 
Przyczyną są rosnące ceny węgla 
i gazu, bardzo duży wzrost kosz-
tów uprawnień do emisji CO2 
oraz znacznie zwiększony plan 
inwestycyjny spółki w ekologię. 
Duży wpływ na podwyżkę ceny 
mają koszty zakupu paliw czyli 
miału węglowego i gazu. W cią-
gu ostatniego roku cena miału 
wzrosła o 15 proc., a gazu o 6 
proc. Rosną także koszty zakupu 
uprawnień do emisji CO2 czyli 
opłaty za to, że ciepłownia korzy-
sta z węgla. Cena za uprawnie-
nia dla ciepłowni w Wejherowie 
wzrosła o 250 procent.

–Ogromne koszty, których 
nie możemy uniknąć, wynikają 
z unijnej polityki ograniczania 
zużycia paliw kopalnych i nie 
mamy na to wpływu– mówi Ja-
nusz Różalski, prezes OPEC. - 
Zgodnie z polityką kraju inwestu-
jemy w nowoczesne rozwiązania, 
których celem jest zmniejszenie 

Wzrastają ceny za ciepło
POWIAT | Mieszkańcy Wejherowa, Rumi i Gdyni, którzy są obsługiwani przez OPEC, zapłacą więcej za ciepło. 

zanieczyszczenia powietrza, po-
przez budowę nowych źródeł cie-
pła i rozwój sieci. W nowej taryfie 
założono aż 56 mln zł na inwesty-
cje. To wzrost nakładów o blisko 
50 proc.

Wzrost cen na średnim poziomie 
5,1 proc. wymagał od OPEC dużej 
dyscypliny finansowej i poszukiwa-

nia możliwości obniżenia kosztów 
własnych, dlatego spółka posta-
wiła na ograniczanie strat ciepła, 
obniżenie awaryjności systemu, 
zastosowanie nowych technologii 
w eksploatacji sieci, informatyza-
cję i zdalny odczyt zużycia ciepła, 
a także ograniczanie zużycia ener-
gii elektrycznej. (DD)
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Dziewczęta studiujące na Pod-
karpackim Uniwersytecie Narodo-
wym w Iwano-Frankiwsku przyje-
chały do Polski w ramach praktyk. 
Podczas każdego pobytu w Polsce 
studenci zwiedzają nasz region, 
poznają kulturę kaszubską, a także 
funkcjonowanie samorządu. 

Po przyjeździe goście zza na-
szej wschodniej granicy spo-
tkali się spotkały się ze starostą 
wejherowskim Gabrielą Lisius, 
a także odwiedzili miejski ratusz, 
gdzie uczestniczyli w spotkaniu 
z Krzysztofem Hildebrandtem, 
prezydentem Wejherowa. Prezy-
dent opowiedział m.in. o historii 

Wejherowa, powstaniu Kalwarii 
Wejherowskiej i założycielu miasta 
- Jakubie Wejherze. W spotkaniu 
z ukraińskimi studentkami wziął 
udział także Mirosław Gaffke, 
prezes wejherowskiego Oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go, które jest inicjatorem wymian. 

- Nasza wizyta ma charakter prak-
tyk dialektologiczno-etnograficz-
nych – mówi dr Olga Lazarowicz, 
wicedyrektor Instytutu Filologii 
Uniwersytetu Przykarpackiego 
w Iwano-Frankiwsku i docent Ka-
tedry Języków Słowiańskich. - Bio-
rą w niej udział studentki II roku 
polonistyki naszego uniwersytetu. 

ukraińskie studentki 
na letnich praktykach
WEJHEROWO | Kolejny już raz studentki filologii polskiej 
z Ukrainy odwiedziły powiat wejherowski. 

Przebywając w Polsce studentki uczą 
się historii oraz kultury tego kraju 
i regionu kaszubskiego. Mają okazję 
posłuchać o tradycjach i zwyczajach 
mieszkających tu ludzi. Szczególnie 
ważne jest to, że słyszą bezpośrednio 
mowę polską i mówią po polsku.

- Takie spotkania to efekt podpi-
sanej osiemnaście lat temu umowy 
z Zarządem Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Wejherowie – do-
dał Mirosław Gaffke, prezes wejhe-
rowskiego Oddziału ZKP. 

Studentki zwiedziły ratusz, 
gdzie największe zainteresowa-
nie wzbudziła sala historii okre-
su międzywojennego, po której 
oprowadzał Bogusław Suwara, 
sekretarz Wejherowa.

- Bardzo podoba mi się Wejhe-
rowo, jest takie zadbane i zielone 
– mówi Paulina, studentka II roku 
filologii polskiej. – Moją uwagę 
zwróciło jednak to, jak tu historia 
splata się z nowoczesnością.

/raf/
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Patriotyczna uroczystość od-
bywała się pod pomnikiem Ar-
mii Krajowej w Rumi. Pamięć 
bohaterów wojennych uczciło 
kilkadziesiąt osób, wśród nich 

kombatanci, żołnierze mary-
narki wojennej i samorządowcy, 
których reprezentowali: zastęp-
ca burmistrza Piotr Wittbrodt, 
przewodniczący rady miejskiej 

Ariel Sinicki oraz radni Krzysz-
tof Woźniak, Hanna Cegielska, 
Tomasz Urbaniak-Dzienisz oraz 
Leszek Grzeszczyk.

– Spotkaliśmy się tutaj w ra-

Uczcili pamięć 
powstańców
RUMIA | Wyciem syren alarmowych o godzinie „W” rozpoczęły się obchody 
74. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. 

mach obchodów 74. rocznicy wy-
buchu powstania Warszawskiego. 
Dokładnie 1 sierpnia 1944 roku 
o godzinie 17:00 rozpoczęła się 
jedna z największych bitew II 
wojny światowej. Był to początek 
63 dni walki, bólu, cierpienia, 
ale i nadziei na niepodległość. 
Nadziei oraz wiary, jaką zazwy-
czaj młodzi powstańcy zaszcze-
pili kolejnym pokoleniom, które 
tłamszone przez władzę ludową 
skrycie musiały świętować pamięć 
bohaterów – przemawiał zastępca 
burmistrza Piotr wittbrodt.

Uczestnicy obchodów najpierw 
złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Armii Krajowej, a następnie udali 
się na mszę świętą w intencji oj-
czyzny. Nabożeństwo odbywało 
się w Kościele pw. Błogosławio-
nego Edmunda Bojanowskiego.

– Oddaliśmy w imieniu miesz-
kańców Rumi hołd i pamięć 
wszystkim powstańcom oraz ofia-
rom cywilnym powstania war-
szawskiego. Cześć i chwała bo-
haterom – mówi ariel sinicki, 
przewodniczący rady miejskiej. 
– Cała nasza historia powinna 
nas, jako naród polski, nauczyć 
dwóch ważnych rzeczy. W chwi-
lach zagrożenia i próby mogliśmy 
zawsze liczyć tylko na siebie, na 
nikogo innego. Drugą nauką jest 
natomiast fakt, iż kiedy byliśmy 
skłóceni i podzieleni, to zawsze 
kończyło się to źle dla naszej oj-
czyzny. Może to najwyższa pora, 
by zastanowić się, w którą stronę 
podążamy jako społeczeństwo – 
dodaje.

GM. WEJHEROWO | W polskich górach wypoczywało 80. 
kolonistów. letni wypoczynek w Zawoi dla wyróżniają-
cych się uczniów zapewniła gmina Wejherowo. 

W ośrodku wypoczynkowym w Zawoi wypoczywały dwie 
grupy młodych mieszkańców gm. Wejherowo. Koloniści 
korzystali z uroków górskich krajobrazów oraz licznych 
wycieczek, między innymi do Krakowa, Zakopanego, Suchej 
Beskidzkiej, na Słowację. Niezapomniane wrażenia i wiele 
emocji zapewniła wizyta w Energylandii w Zatorze, gdzie 
można było skorzystać z kilkudziesięciu atrakcji w najwięk-
szym w Polsce Parku Rozrywki. Oczywiście nie zabrakło 
także górskich wypraw na znanych szlakach, jak chociażby 
ten na Babią Górę. Dzieci ucieszyła wizyta na krytej pływalni 
w Suchej Beskidzkiej i zwiedzanie Demianowskiej Jaskini 
Wolności na Słowacji. 
Kolonistów odwiedził Henryk Skwarło, wójt gminy Wejhero-
wo, który wręczył wszystkim uczestnikom kolonii pamiątko-
we kubki i koszulki. /uGW/

w NAgRODĘ ZA wYNIKI  
wYPOcZYwALI w góRAch
Fot. UGW
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Ta ciekawa rodzina składa się 
z tańczącego całe życie Krystia-
na, ojca dwóch zaczarowanych 
tą piękną pasją synów Oskara (12 
lat) i Kacpra (16 lat) no i oczywi-
ście kochającej mamusi o imieniu 
Gosia, która  wspiera swoją trójkę 
facetów w ich zamiłowaniu. Z ro-
dziną Domachowskich rozmawia 
Hemi Andrzej Sikorra.

Krystian, wprowadź nas w temat 
twoich początków z tańcem i po-
wiedz, jak go sklasyfikować.

- Wszystko zaczęło się na 
początku lat dziewięćdziesią-
tych, kiedy po dwóch latach 
trenowania karate nagle za-
cząłem interesować się tań-
cem. Temat karate oczywiście 
nie był stracony, bo świetnie 
przygotował mnie fizycznie 
do nowego zainteresowania. 
Czasami trenowałem z kole-
gami, ale przeważnie sam. Od-
bywało się to w różnych miej-
scach, jak piwnica, trawnik 
przy szkole lub garaż kolegów. 
Po jakimś czasie dwukrotnie 
wystartowaliśmy z kolegami 
w tak zwanym Mini Play-
back Show w szkole nr 9 oraz 
zrobiliśmy pokaz w starym 
WCK. Od tego czasu często 
brałem udział w konkursach 

Tańczymy razem
WYWIAD | W ramach cyklu „Osobistości sportu powiatu wejherowskiego” 
dziś przedstawiamy rodzinę Domachowskich i ich przygodę z tańcem.

z MTV różne teledyski i na ich 
podstawie się uczyłem. 

z tego co mi wiadomo, to od wielu 
lat pracujesz za granicą. Jak tam 
godzisz pasję i czy masz czas, by 
tańczyć?

- Nieważne po ilu godzinach 
pracy jestem i jak bardzo je-
stem zmęczony. Zawsze jestem 
w stanie iść na trening i tań-
czyć. Niestety z synami trenuję 
tylko wtedy, gdy jestem w Pol-
sce. Ale przynajmniej wiem, że 
są pod okiem bardzo dobrych 
nauczycieli. Ich stałym trene-
rem od poppingu jest Adrian 
Lipskee Lipiński, a od hip hopu 
Klub Świat Tańca. 

pora na pytanie, które od początku 
chciałem zadać: jak udało się Tobie 
zaszczepić w synach swoją pasję?

- Historia z moimi synami za-
częła się dość nieoczekiwanie, 
bo to młodszy syn w wieku 8 czy 
9 lat jako pierwszy dał się namó-
wić na treningi. I od razu widać 
było po nim, że go to „chwyciło”. 
Po czterech miesiącach dołączył 
starszy syn. Kacper sam przy-
znaje: „patrzyłem, jak Tata to 
robi, i też tak chciałem’’. W chwili 
obecnej moi synowie trenują już 
3 lata i mają za sobą wiele wy-
stępów na różnych festiwalach, 
turniejach oraz mistrzostwach. 
Uczestniczyli m.in. w mistrzo-
stwach świata.

Wymieńmy zatem kilka osiągnięć 
chłopaków. zacznijmy od Kacpra. 

- Jest tego naprawdę dużo: 1 
miejsce - XII Ogólnopolski 

Festiwal Tańca Nowoczesnego 
Łeba – formacja; 1 miejsce – XII 
Ogólnopolski Festiwal Tańca 
Nowoczesnego Łeba – Popping 
Solo; 1 miejsce - VI Ogólno-
polski Festiwal Form Tanecz-
nych – formacja; 1 miejsce 
– 1000 LAKES DANCE CUP 
Olsztyn – formacja; 1 miejsce 
– XII Festival EUROPEJSKIE 
DNI TAŃCA Malbork – for-
macja; 2 miejsce w lidze A na 
Mistrzostwach Świata W Chor-
wacji DANCERSTAR WORLD 
DANCE MASTER. 

Oskar z pewnością też ma się 
czym pochwalić?

- Tak, również odniósł bar-
dzo dużo sukcesów: 1 miejsce 
formacja hip hop JUNIORS 1 
Łeba; 1 miejsce  formacja hip 
hop JUNIORS 1 Gdańsk; 1 
miejsce  formacja hip hop JU-
NIORS 1 Malbork; 1 miejsce  
formacja hip hop JUNIORS 1 
Olsztyn; 2 miejsce w lidze A na 
Mistrzostwach Świata W Chor-
wacji DANCERSTAR WORLD 
DANCE MASTER. Oprócz 
tego jako BRACIAKI zajęli VI 
miejsce w lidze A na Mistrzo-
stwach Świata w Chorwacji w  
grupie Seniorów. Oskar był naj-
młodszym uczestnikiem w tej 
kategorii.

Na koniec tej rozmowy zacytuję 
ciekawą myśl, którą Krystian wspo-
mniał w trakcie rozmowy: ‘’Taniec 
nie wymaga wkładów finansowych. 
Możesz tańczyć kiedy i gdzie tylko 
chcesz. A ja jestem tego dobrym 
przykładem’’.

tanecznych w nieistniejących 
już klubach Tropikal czy Papu-
gi. Jeśli chodzi o sprecyzowanie 
tańca - to jest to połączenie hip 
hopu z breakdancem.

Skąd czerpałeś inspiracje? Inter-
net w tamtych czasach był dopie-
ro w powijakach. 

- Po prostu za pomocą magne-
towidu VHS nagrywałem np. 

Miniony weekend był dla mi-
łośników e-sportu niepowta-
rzalną okazją, aby sprawdzić 
swoje umiejętności na naj-
nowocześniejszym, szybkim, 
gamingowym sprzęcie kom-
puterowym. W Filharmonii 

Kaszubskiej rozegrano cykl wy-
darzeń e-sportowych LG HIRO 
Quersus Wakacyjne SUPER 
GAME e-sport. Dla fanów przy-
gotowano wiele atrakcji i wrażeń 
m.in. turnieje Counter Strike: 
Global Offensive 5 vs 5 oraz 1 vs 

1 i FIFA 18.
Jak mówią uczestnicy turnie-

jów, gry komputerowe to coś 
znacznie więcej niż siedzenie 
przed monitorem. Coraz czę-
ściej wirtualne zmagania okre-
śla się jako e-sport i stawia 

Sport w wirtualnym świecie
WEJHEROWO | To było wielkie wydarzenie dla tych, którzy uwielbiają rywalizację w grach kompu-
terowych. W Wejherowie zorganizowano turniej dla graczy. 

obok „realnych” dyscyplin spor-
towych.

- To była doskonała okazja, by 
miło spędzić weekend – mówi 
Marcin, uczestnik turnieju. - 
Wirtualna rzeczywistość jest 
bardzo ciekawa i zawsze warto ją 
sprawdzić.

W turnieju Counter-Strike: Glo-
bal Offensive 5 vs 5 wzięło udział 
16 drużyn, które rozpoczęły fazę 
grupową w pierwszy dzień wyda-
rzenia. Mecze były bardzo wyrów-
nane i opiewały w wiele emocji. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
Molo na Zajęcie, drugie miejsce - 
Czeczeny, a trzecie – Boguś. 

W rozgrywkach indywidual-
nych FIFA 18, na podium znaleź-
li się: pierwsze miejsce - Tomasz 
Szczygieł, drugie - Marcin Żu-
kowski, a trzecie - Miłosz Okroj.

W turnieju indywidualnym 
CS:GO (Counter-Strike: Global 
Offensive) zwyciężył Szymon 
Skrzypczak, drugie miejsce zajął 
Michał Gutkowski, a trzecie  - 
Dawid Surowiecki.

Dla odwiedzających przygoto-
wano turniej indywidualny FIFA 
18, symulator rajdowy Gran Tu-
rismo Sport marki TAG Heuer 
oraz strefę free2play! Zwycięzcy 
otrzymali atrakcyjne nagrody. 

/raf/
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z nami będziesz na bieżąco! 
polub nas na facebooku! /gwe24.pl

spektakl komediowy  w Filharmonii Kaszubskiej

z katarzyną skrzynecką 
i Piotrem Gąsowskim
SCENY dLA dOROSŁYCH
CzYLI SzTUKA KOCHANIA

info: www.adsimpresariat.pl

„Sceny dla dorosłych” – brawurowa komedia w gwiazdorskiej obsadzie 
mistrzów scenicznego humoru. Jak wiadomo, na ekranie czy na scenie, 
momenty muszą być. Na tematy męsko-damskie można rozmawiać bar-
dzo pikantnie, uroczo frywolnie, a w tym spektaklu przede wszystkim 
z ogromnym poczuciem humoru! To dwie i pół godziny serdecznego 
śmiechu w aurze niezwykle apetycznego skesapilu. „Sceny dla dorosłych”, 
to współczesna komedia na czworo aktorów, w której w sposób dowcip-
ny i pikantny potraktowano wiele z tajemnic ars amandi, kompleksów, 
popędów i marzeń erotycznych. W rolach głównych występują: - Kata-
rzyna Skrzynecka, Magdalena Margulewicz, Piotr Gąsowski, Jakub Prze-
bindowski. Czwórka aktorów ma tu nie lada zadanie, ponieważ w trakcie 
przedstawienia każdy z nich wciela się w kilka różnych postaci. 

 

POMORZE | Jesteś lokal-
nym działaczem? Masz 
pomysł, jak zmieniać 
najbliższe otoczenie? 

Zgłoś się do programu 
stypendialnego Smart 
Metropolia. Pospiesz się, 
nabór podań kończy się 20 
sierpnia 2018 r.
Smart Metropolia to 
największa w Polsce 
konferencja poświęcona 
obszarom metropolitalnym. 
Obrady odbywać się będą 
w gdańskim AmberExpo 20 
i 21 września 2018 r.  Po raz 
pierwszy kongresowi to-
warzyszyć będzie program 
stypendialny. 
– Chcemy ufundować sty-
pendia o wysokości dwóch 
tys. zł dla ludzi, którzy są 
aktywni w debacie publicz-
nej dotyczącej tematyki 
miejskiej oraz metropolital-
nej – mówi Michał Glaser, 
dyrektor Obszaru Metropo-
litalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot. 
W konkursie stypendial-
nym mogą wystartować 
zarówno przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, 
jak i instytucji samorządu 
terytorialnego. O stypen-
dium mogą starać się też 
studenci i pracownicy 
naukowi, a także osoby 
prywatne.  /raf/

sMART 
METROPOLIA

TERMIN: 21 sierpnia (wtorek), godz. 17.30 i 20.15
BILETY: KASA WCK i www.kupbilecik.pl
ORGANIZATOR: tel. 505 140 348 (grupowe od 4 osób)



NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAM

dzIAŁKĘ budowlaną Kębłowo Nowowiej-
skie / pod lasem 1100 m2, cena 49.900 zł, 
tel. 602 306 210

SpRzEdAM działkę ogrodniczą, domek, 
szklarnia, oczko wodne, tel. 538 443 446

SpRzEdAM ziemie rolna, 1.72 ha, koło Sze-
muda, tel. 600 994 348

pIĘKNY dom całoroczny w otulinie zieleni, 
blisko jeziora w Kamieniu, tel. 794 710 073

pIĘKNY dom nad jeziorem do całoroczne-
go zamieszkania w Kamieniu koło Gdyni, 
tel. 794 710 073 

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

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

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

WYNAJMĘ

WYNAJMĘ garaż w Rumi, tel. 668 385 455

pOSzUKUJĘ WYNAJĄĆ

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

KUpIĘ

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

MOTORYZACJA

SpRzEdAM

KUpIĘ

EDUKACJA

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

SPRZĘT ELEKT.

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

PRACA

USŁUGI

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 330

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

KOTŁOWNIE, instalacje, wod-kan, gazo-
we, pompy ciepła, całe Trójmiasto i oko-
lice, tel. 601 677 964

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię, gorąca blondi pozna 
panów sponsorów, tel. 514 120 213, Sopot510 894 627

REKLAMA                                   U/2016/RL

oGŁosZeNia Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE

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

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
SzUKASz pRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

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

Czara

Balu

Lenka

Piotruś

Salomon

Policja 997 
Straż Miejska 986 
Straż Pożarna 998 
Alarmowy (telefony komórkowe) 112 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Pogotowie Weterynaryjne 9283 
Pogotowie Energetyczne 991 
Pogotowie Ciepłownicze 993 
Pogotowie Gazowe 992 
Pogotowie Techniczne 995 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

Jeżeli kogoś pozna i zaufa 
to będzie mu posłuszna, 
grzeczna i spolegliwa.

Wciąż jeszcze młody i rządny 
przygód Balu szuka swojego 
miejsca na ziemi. Psiak ma 
w sobie mnóstwo energii.

Nic poza nadzieją i tą 
niegasnącą iskierką w oku. 
Kiedy było naprawdę źle 
myślałam o ciepłym domu.

Wydaje mi się, że zawsze 
będę dzieckiem ale opieku-
nowie mówią, że wyrosnę 
na odważną panterę.

Potrzebujesz trochę od-
wagi, garść pozytywnego 
nastawienia, skrzynię mi-
łości i morze cierpliwości.

OGŁOSZENIE                                                           393/2017/DB

ogłoszenie 
w ramce?

a może...

Zadzwoń:
660 731 138

REKLAMA                  49/2018/DB

OTWARTy KONKuRs OfERT NA REAlIZAcJę ZADANIA 
PuBlIcZNEGO W ZAKREsIE WycHOWANIA PRZEDsZKOlNEGO 

PRZEZ NIEPuBlIcZNE PRZEDsZKOlA I NIEPuBlIcZNE INNE fORMy
 WycHOWANIA PRZEDsZKOlNEGO W OKREsIE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2018 

R. DO DNIA 31 sIERPNIA 2019 R. NA TERENIE GMINy MIAsTO REDA.

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o otwartym konkur-
sie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego 
przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkol-
nego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie  Gmi-
ny Miasto Reda.

Zadanie publiczne w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego będzie 
polegać na prowadzeniu przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne for-
my wychowania przedszkolnego, na warunkach, o których mowa w art. 17 ust.1 
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,  wycho-
wania przedszkolnego dla nie więcej niż 55 dzieci (45 dzieci urodzonych w 2014 r. 
i 10 dzieci urodzonych w 2013 r.) nieprzyjętych, w wyniku prowadzonej rekrutacji, 
do publicznych placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organy prowadzące niepublicz-
ne przedszkola  i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie 
Gminy Miasto Reda, które zostały wpisane do ewidencji oświatowych placówek nie-
publicznych, prowadzonej przez Burmistrza.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data 
wpływu oferty do Urzędu Miasta w  Redzie) w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. 
do godziny 900

W lipcu br. ogłoszony był konkurs otwarty na opiekę przedszkolną i w wyniku 
tego konkursu część dzieci, które nie dostały się do przedszkola w wyniku rekrutacji, 
otrzymały miejsca w Niepublicznym Przedszkolu Milo Akadamia Małego Człowieka 
w Redzie. Mamy nadzieję, że przedszkola niepubliczne będą zainteresowane kon-
kursem i złożą swoje oferty, a dzieci otrzymają miejsca w przedszkolu – mówi Teresa 
Kania, zastępca burmistrza Redy.

RÓŻNE

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziów-
ka, porąbane, ułożone, możliwy transport, 
tel. 506 250 477

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

SpRzEdAM meblościankę, 330x210, kol. 
mahoń, cena 350 zł, tel. 58 / 778 17 35

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

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

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

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

OGŁOSZENIE                                              214/2018/DB

REKLAMA               208/2018/DB
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NIE MOżEsZ BYć 

NA sTADIONIE? 
OgLąDAj MEcZ 

NA TvCOM.pL

MECzE 
GRYfA W ppv

Żółto-czarni podzielili się 
punktami z Resovią Rzeszów 
i chociaż podczas gry w prze-
wadze z pewnością mieli apetyt 
na zwycięstwo, muszą uszano-
wać zdobyty na dalekim wy-
jeździe punkt. Gryf po trzech 
kolejkach pozostaje w gronie 
niepokonanych w tym sezonie 
drużyn, a przewaga nad strefą 
spadkową jest wciąż spora. 

Radość z niezłego początku 
sezonu może okazać się zgubna. 
Podopieczni Zbigniewa Szym-
kowicza powinni wiedzieć, że 
ich zaliczka w skali całego se-
zonu jest niewielka, a do zdo-
bycia zostaje wiele punktów. Na 
pewno zadowolony z początku 
sezonu może być najbliższy ry-
wal Gryfa, Elana Toruń. Benia-
minek II ligi w trzech meczach 
zdobył 7 punktów i zajmuje 2. 
miejsce w tabeli II ligi. Wyprze-
dza go tylko Widzewa Łódź.

To co łączy oba niepokonane 
w tym sezonie zespoły, to bar-
dzo udana wiosna. Gryf do-
konał tego, co zdaniem wielu 
było niemożliwe – utrzymał się 
w lidze, natomiast Elana Toruń 
wiosną potwierdziła aspira-
cję, jaką był awans do II ligi. 

Zatrzymać beniaminka
II LIGA | W piątek na Wzgórzu Wolności zmierzą się dwa zespoły, które mogą się pochwalić udaną po-
przednią rundą oraz brakiem porażek w obecnych rozgrywkach.

W maju wygrali wszystkie mecze, 
w czerwcu toruńscy piłkarze byli 
niemal bezbłędni i wygrali III ligę, 
za swoimi plecami pozostawiając 
m.in. Bałtyk Gdynia, Lech II Po-
znań czy Kotwicę Kołobrzeg.

W obecnym sezonie Elana 
wzmocniona m.in. Michałem Ko-
łodziejskim i Krzysztofem Woł-
kiewiczem nie zawodzi. Klasyfi-
kacji strzelców II ligi przewodzi 
piłkarz toruńskiej drużyny, Filip 
Kozłowski, który zdobył 3 gole. 
Po jednym golu strzelili Urbań-
ski, Stefanowicz oraz Lenartow-
ski. Ten ostatni ma za sobą 80 

meczów w Ekstraklasie, a w po-
przednim sezonie pomógł Elanie 
w wywalczeniu awansu. W Eks-
traklasie grał również Mateusz 
Stąporski, który miał już okazję 
grać przeciwko Gryfowi w bar-
wach Stali Stalowa Wola.

Zapowiadany jest przyjazd 
kibiców gości, więc atmosfera 
na trybunach będzie wyjątko-
wo gorąca. Oby podobnie było 
na boisku stadionu na Wzgórzu 
Wolności. 

krzysztof Grajkowski

TRANsFERY LATO 2018
pRzYSzLI:

RObERT CHWASTEK (gKs Bełchatów)
pAWEŁ EWERTOWSKI (Motor Lubawa)

dAWId ROGALSKI (gKs Tychy – wypożyczenie)
MICHAŁ bURY (Unia Oświęcim – wypożyczenie)

KAMIL WŁOdYKA (Znicz Pruszków)
SzYMON WIĘCKOWICz (Arka gdynia – wypożyczenie)

OSKAR SIKORSKI (Arka gdynia – wypożyczenie)
bŁAŻEJ NICIńSKI (wolny transfer)

OSKAR RYK (Arka gdynia – wypożyczenie)
AdRIAN LIbERACKI (Ruch chorzów)
AdRIAN MACHOL (Lechia gdańsk)

OdESzLI:
pAWEŁ WOJOWSKI (ŁKs Łódź)

ŁUKASz NAdOLSKI (siarka Tarnobrzeg)
JAN SObOCIńSKI (ŁKs Łódź)

RAfAŁ MACIEJEWSKI
pIOTR OKUNIEWICz (ROw 1964 Rybnik)

MIKOŁAJ GAbOR (Olimpia grudziądz)
MICHAŁ CIARKOWSKI (Kotwica Kołobrzeg)

RAdOSŁAW REGLIńSKI
pRzEMYSŁAW KAMIńSKI

JACEK WICON (wikęd Luzino)

GRYf WEJHEROWO – ELANA TORUń
piątek, 10 sierpnia, 18:00

Spotkanie Gryf-Elana został przełożony na piątek o 18:00, 
a po godzinie 15:00 nie będzie możliwości wjechania autem na 
Wzgórze Wolności. Na wniosek policji w piątek o godzinie 15 
zamknięta zostanie droga prowadząca na stadion, zatem kibice 
udający się na mecz samochodem, będą musieli pozostawić 
auta niżej, a na stadion udać się pieszo. Wjazd będzie możliwy 
wyłącznie po okazaniu legitymacji klubowej. 
Przełożenie meczu Gryf-Elana to skutek decyzji PZPN na 
wniosek policji.

mecz już w piątek, zmiana 
w organizacji ruchu

Gryf Wejherowo zremisował z Re-
sovią 1-1 w pierwszym wyjazdo-
wym meczu tego sezonu. Żółto-
czarni przez większość meczu grali 
w przewadze.
Przez ponad pół godziny utrzymy-
wał się wynik bezbramkowy, chociaż 
obie drużyny miały swoje okazje. Bra-
kowało jednak dokładności w kluczo-
wych podaniach. W 37. minucie go-
spodarze objęli prowadzenie – cel-
nym strzałem głową wynik otworzył 
Bartłomiej Buczek. Chwilę po objęciu 

pOdzIAŁ pUNKTÓW W RzESzOWIE prowadzenia gospodarze skomplikowali 
sobie sytuację. Za faul żółtą kartą ukarany 
został Frankiewicz, który jedną kartkę miał 
już na koncie, więc sędzia usunął go z bo-
iska. Grająca w osłabieniu Resovia utrzy-
mała korzystny wynik do końca pierwszej 
połowy. W drugiej połowie to Gryf dykto-
wał warunki gry. Kamil Włodyka i Robert 
Włodyka nękali obronę gospodarzy, ale 
długo nie przynosiło to zmiany rezultatu. 
Dopiero w 76. minucie mieliśmy zmianę 
wyniku. Gola dla Gryfa zdobył niezawod-
ny Wicki. W końcówce meczu żółto-czar-
ni próbowali zgarnąć trzy punkty, ale osta-
tecznie w Rzeszowie nie padły już bramki.

RESOvIA RzESzÓW – GRYf WEJHEROWO 1-1
BUCZEK 37’ – WICKI 76’

RESOvIA: Wojciech Daniel – Mateusz Kantor, Bartłomiej Makowski, 
Konrad Domoń, Radosław Adamski – Przemysław Pyrdek (72 Wadym 
Straszkewycz), Dariusz Frankiewicz, Szymon Kaliniec, Kamil Antonik 
(81 Mateusz Geniec) – Bartłomiej Buczek (64 Mateusz Świechowski), 
Karol Twardowski (54 Szymon Feret).

GRYf: Szymon Więckowicz – Paweł Brzuzy, Grzegorz Gulczyński, 
Krzysztof Wicki, Adrian Liberacki (46 Dawid Rogalski), Mateusz Go-
erke – Kamil Włodyka, Piotr Kołc, Oskar Sikorski (52 Oskar Ryk), Ro-
bert Chwastek – Paweł Czychowski (86 Paweł Ewertowski).
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Najwięksi
siłacze europy 
w Wejherowie!

W sobotę odbędą się 
Mistrzostwa Europy 
centralnej. Na stadionie 
Gryfa Wejherowo rywali-
zować będą strongmani 
z centralnej Europy: Raffael 
Gordzielik i Sebastian Kraus 
z Niemiec, Jiri Vityska i Ce-
stmir Sima z Czech, Olexii 
Novikov i Yuryi Ogonovskiy 
z Ukrainy oraz Polacy: Ma-
teusz Ostaszewski i Robert 
Cyrwus. Sędziować będą 
Mariusz Pudzianowski oraz 
Bartłomiej Szreder. Oprócz 
zawodów na Wzgórzu Wol-
ności odbędą się również 
liczne aukcje charytatywne 
oraz festyn rodzinny pełen 
atrakcji. Wydarzenie roz-
pocznie się o 15, a zakończy 
około godziny 19. Będzie to 
już piąta edycja zawodów, 
które organizuje WKKiSS 
Apollo w Wejherowie.

Wakacyjna Liga 
blisko końca

Młodzi piłkarze są już na 
ostatniej prostej wakacyj-
nej rywalizacji. W minio-
nym tygodniu rozegrana 
została przedostatnia 
kolejka. W tabeli rocznika 
2007 FC Mamuty zrów-
nały się z FC Barceloną 
– oba zespoły mają po 50 
punktów i między sobą 
rozstrzygną kwestię zwy-
cięstwa. Podobna sytuacja 
jest w tabeli rocznika 2005 
– po 54 punkty mają Coco 
Jambo i Drętwe Komary. 
W kategorii rocznika 2002 
przed ostatnią kolejką pro-
wadzi zespół Dzikie Kaczki 
(55 punktów) przed Dream 
Team (47) oraz Titanikiem 
(44). W ramach wakacyjnej 
ligi grają też zespoły U-21. 
Prowadzi drużyna Bur-
mistrz Team (36 punktów), 
a za nimi plasują się: Alba-
nia Team (26) oraz Skład 
Węgla i Papy (20).

W przyszłym sezonie II ligi zagra 
nie 50, jak w zeszłym sezonie, a 59 
zespołów. Trzeci poziom (po Super-
lidze i I lidze) rozgałęziony zostanie 
na cztery grupy, z czego trzecia oraz 
czwarta grupa zostaną dodatkowo 
podzielona na dwie części. Tytani 
Wejherowo będą występować w gru-
pie II.

Podczas zeszłych rozgrywek liczy-
ła ona 11 drużyn, w nowym będzie 
znacznie liczniejsza – zagra w niej 
14 drużyn: MKS Grudziądz (spad-
kowicz), KPR Gryfino, Szczypior-
niak Olsztyn, MKS Brodnica, Bo-
rowiak Czersk, Jeziorak Iława, AZS 
Bydgoszcz, MKS Kętrzyn, AZS UMK 
Toruń, SMS ZRPR II Gdańsk, USAR 
Kwidzyn (beniaminek), Szczypior-
niak Gniezno (beniaminek), Sambor 
II Tczew (beniaminek) oraz Tytani 
Wejherowo.

Oznacza to, że wejherowskich pił-
karzy ręcznych czeka długi i wyczer-
pujący sezon. W całych rozgrywkach 
każdą z drużyn czeka aż 26 meczów.

W poprzednim sezonie II ligi Tyta-
ni zajęli wysokie, 4. miejsce w tabeli. 
W nadchodzących rozgrywkach za-
pewne ponownie powalczą o miejsce 
w czołówce. Wśród najsilniejszych 
rywal będą zapewne drużyny z Gru-
dziądza, Gryfina i Brodnicy. Tytani 
wrócą do ligowej rywalizacji pod ko-
niec września.

Tytanom przybędzie rywali
PIŁKA RĘCZNA | Kibice przyzwyczajeni są do corocznych zmian w systemie rozgrywek. Tym razem liga, w której grają wejhe-
rowscy szczypiorniści, ulegnie powiększeniu.

Młodzi sportowcy od 27 
sierpnia do 4 sierpnia treno-
wali w malowniczo położonym 
ośrodku wypoczynkowym po-
łożonym nad jeziorem Mausz.  
Pierwszego dnia koloniści byli 
świadkami walk na Turnieju 
Rycerskim w Bytowie, a póź-
niej odwiedzili to miasto po raz 
drugi, korzystając z tamtejsze-
go aquaparku.

Oprócz treningów koloniści 
mogli uczestniczyć w wielu 
konkursach przygotowanych 
przez kadrę. Największą popu-
larnością cieszył się konkurs 
„Karaoke” oraz wybór „Miss” 
i „Mistera” Kolonii. Sporą po-
pularnością cieszył się także 
konkurs rysunkowy. Kadra 
trenerska w tym również wy-
chowawcy w osobach: Rudolf 
Simenak, Piotr Stanulewicz, 
Maria Pieper, Justyna Simenak 
Augustynowicz, Martyna Sta-
nulewicz oraz Szymon Garski 
czuwała nad szkoleniem mło-
dych zawodników oraz wypeł-
niała jej wolny czas licznymi 
grami i zabawami nad wodą. 
Specjalnym gościem była Lila 
Kruszyńska Piłat, wielokrotna 
medalistka Mistrzostw Pol-
ski, Europy oraz Świata, któ-

młodzi karatecy na koloniach
KARATE | Dzieci z Wejherowa i okolic przebywały na koloniach sportowych zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan w Wejherowie.

ra szkoliła dzieci w kata. Dzieci 
z SSW mogły korzystać z atrakcji 
oferowanym przez organizatora 

dzięki dotacjom Urzędu Miasta 
Wejherowa oraz Starostwa Po-
wiatowego.

W miniony weekend stolem Gniewino oraz Orkan Ru-
mia zaczęły ligowe zmagania w sezonie 2018/2019.

Kibice regionalnego futbolu doczekali się – powróciła IV 
liga. Dość wcześnie (szybciej niż III liga, która rusza w przy-
szły weekend) i w rozszerzonym gronie (19 zamiast 18 dru-
żyn – efekt dołączenia rezerw Lechii Gdańsk). Dobrego 
startu sezonu nie zaliczył zespół Stolema Gniewino, który 
w poprzednich rozgrywkach był jedną z ligowych rewe-
lacji. Przegrana 0-2 na własnym boisku stanowi na pewno 
sporą niespodziankę zważywszy, że Gedania w poprzed-
nim sezonie niemal do końca walczyła o utrzymanie, zaś 
Stolem zajął 4. miejsce.  Źle sezon 2018/2019 rozpoczął 
również Orkan, jednak bardziej dotyczy to wyniku spotka-
nia z Jantarem Ustka niż ogólnego wrażenia. Rumski ze-
spół przegrywał w Ustce 1-4, grał w osłabieniu, a mimo to 
zdołał zdobyć dwie bramki i sprawił, że nadmorska druży-
na do końca drżała o wynik. Ostatecznie jednak mecz za-
kończył się wynikiem 3-4, co oznacza, że druga ekipa z na-
szego powiatu zaczęła sezon bez punktów. Ostatni czwar-
toligowiec, Wikęd Luzino, pauzował w pierwszej kolejce. 
W przyszły weekend wszystkie drużyny z naszego powiatu 
czekają mecze wyjazdowe, wszystkie odbędą się w sobo-
tę. O 11:00 Wikęd zagra z Gedanią Gdańsk, o 17:00 Stolem 
zmierzy się z Gryfem Słupsk, a o 18:00 Orkan z Aniołami 
Garczegorze. KG

fALSTART STOLEMA I ORKANA


