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Rekordowa inwestycja 
za ponad 

100 mln zł!
czytaj str. 3
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REPORTERA
Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745
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tygodniu:
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Remont 
zakończony

Akcja „Smog” 
za nami

Po ponad trzech miesiącach 
wznowiony został ruch na ul. 
Rybackiej w Wejherowie. W ra-
mach przeprowadzonych robót 
powstał dodatkowy pas ruchu, 
który umożliwia bezkolizyjny 
skręt w prawo i jazdę na wprost.

W środę pomorscy policjanci 
prowadzili działania w ramach 
akcji „Smog”. Za pomocą anali-
zatorów spalin sprawdzali, czy 
zatrzymany do kontroli pojazd 
nie przekracza norm emisji 
szkodliwych substancji.

Będzie więcej 
Impulsów
Nie pięć, a dziewięć Impulsów 
będzie kursować po pomor-
skich torach. Decyzję o zaku-
pie większej liczby elektrycz-
nych składów podjął zarząd 
województwa. Dodatkowe 
Impulsy przyjadą na Pomorze 
na przełomie 2019 i 2020 roku.

Posprzątaj liście!

Mokre na chodnikach liście 
są śliskie i mogą być nie-
bezpieczne. Straż Miejska 
w Wejherowie apeluje do 
mieszkańców, aby sprzą-
tali chodniki przy swoich 
posesjach. Liście mogą 
doprowadzić do wypadku 
z udziałem pieszych. 

Opowiedziała 
o Polakach
O odważnych, buntowniczych, 
a czasem kontrowersyjnych 
Polkach, którym polska nie-
podległość wiele zawdzięcza, 
opowiedziała Anna Dziewit-
Meller w trakcie spotkania, któ-
re odbyło się w Stacji Kultura. 

Kolizja 
na skrzyżowaniu
W Wejherowie, a dokładniej na 
Rondzie Solidarności, doszło 
do kolizji z udziałem trzech 
pojazdów. Na szczęście w 
wyniku wtorkowego zdarzenia 
drogowego nikt nie ucierpiał. 
Mundurowi apelują o ostrożność. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

Interesujesz się 
wydarzeniami z po-

wiatu wejherowskie-
go? Nie jest dla ciebie 

obojętne, co dzieje się w Twojej najbliż-
szej okolicy? A może chcesz wiedzieć, 
jakie imprezy i wydarzenia kulturalne 
lub sportowe zaplanowano na najbliższe 
kilka dni? Jeśli na choć jedno z tych py-
tań odpowiedź brzmi „tak” to koniecznie 
zajrzyj na nasz portal GWE24.,pl!
A o czym pisaliśmy w kończącym się wła-
śnie tygodniu? Jedną z najważniejszych, 
choć niestety tragicznych informacji był 
wypadek mistrza świata, który poniósł 
śmierć w drodze na sobotnie zawody do 
Rumi. Wiele osób zainteresowała też infor-
macja o planowanych wyłączeniach prąd. 
Chcesz wiedzieć, kiedy i gdzie nie będzie 

energii? Zajrzyj na GWE24.pl. 
Ponadto opisywaliśmy zmagania miesz-
kańca Wejherowa w teleturnieju „Milione-
rzy”, a także piłkarzy Gryfa Wejherowo, 
którzy z kolei wzięli udział w „Familiadzie”. 
Ponadto ostrzegaliśmy kierowców przed 
akcją przeprowadzoną przez policję na 
pomorskich drogach oraz o tym, czego 
w najbliższym czasie mogą spodziewać się 
pasażerowie podróżujący koleją. 
Co ponadto znajdziesz na portalu? Co-
dziennie wiele informacji z regionu, lokal-
nej polityki, sportu, kultury, rozrywki oraz 
konkursy i zapowiedzi wydarzeń. Chcesz 
zatem dobrze zacząć dzień?

A zATEm – zAJRzYJ  
NA GWE24.pL!
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temat: 
Szpital zostanie 
rozbudowany

”@Dorka:

święto teatru 

Rodzinnie i Radośnie

Narodowe Święto Niepodległości 
można spędzić patriotycznie, ale 
bez patosu. Udowodnił to Damian 
Ziemann, który w niedzielę wspól-
nie z rodziną świętował na Placu 
Wejhera. 

NAPISZ DO NAS:
czytelnicy@expressy.pl

WASZE ZDJĘCIA

Wejherowo po raz kolejny prze-
kształciło się w teatralną stolicę 
kraju. Od czwartku w Filharmonii 
Kaszubskiej odbywa się XIII 
Ogólnopolski Przegląd Małych 
Form Teatralnych im. Adama 
Luterka, w ramach którego 
najlepsze amatorskie zespoły 
teatralne walczą o prestiżową 
nagrodę Pegaza. Przypominamy, 
że pomysł spotkań teatralnych 
pod patronatem Adama Luterka 
sięga roku 1998. Najpierw było 
kilka edycji powiatowych, a od 
trzynastu lat Przegląd ma zasięg 
ogólnopolski. 

Fajnie, że szpital zostanie 
rozbudowany. Szkoda tylko, 
że nadal brakuje miejsc do 
zaparkowania (…). Tylko pię-
trowy parking byłby w stanie 
rozładować sytuacje.
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Tyle zgarnął mieszkaniec 

Wejherowa w popularnym 

programie Milionerzy.

20 tys. zł

O budowę placu zabaw już 
od kilku lat apelowali okoliczni 
mieszkańcy argumentując, że 
dzieci nie mają miejsca, gdzie 
mogą spędzić czas pod opieką 
rodziców. Dodatkowo oprócz 
samego placu została zbudowana 
siłownia zewnętrzna. 

Obiekt został w czwartkowe 
popołudnie oficjalnie oddany do 
użytku. 

- O placu zabaw w tym miej-
scu zaczęliśmy rozmawiać już 
ponad 3 lata temu – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Radny Bartłomiej 
Czyżewski zgłosił wówczas po-
trzebę przebudowy ulicy i budo-
wy placu zabaw. Najpierw utwar-
dziliśmy ulicę i wykonaliśmy 
chodnik, a dziś odbieramy plac 
zabaw. Obiekt, na który najbar-
dziej czekały dzieci – do tej pory 
w tej części miasta brakowało ta-
kiego miejsca – jest łączony: ma 

Nowa siłownia i plac zabaw
WEJHEROWO | Urządzenia do ćwiczeń oraz plac zabaw dla dzieci zostały zainstalowane na niezago-
spodarowanym dotychczas placu przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie. 

funkcję dla dzieci oraz dla doro-
słych. Tak, aby mamy czy dziadko-
wie mogli zostawić swoje pociechy 
w bezpiecznym, ogrodzonym miej-
scu, a sami w tym czasie poćwiczyć 
na siłowni, zagrać w szachy czy po 
prostu usiąść przy stoliku i odpo-
cząć. 

Projekt budowy placu zabaw co 
roku był zgłaszany jako propozycja 
do budżetu obywatelskiego, ale za 

każdym razem nie uzyskał wystar-
czającej liczby głosów i nie został 
zakwalifikowany do realizacji. Po-
mimo tego władze miasta zdecy-
dowały, aby obiekt w tym miejscu 
wybudować. 

- Pojawiły się środki ministe-
rialne, które dały możliwość do-
finansowania budowy tego placu 
– wyjaśnia Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Wystąpili-

śmy o to dofinansowanie do budo-
wy czterech placów zabaw: właśnie 
tu, przy ul. Iwaszkiewicza, oraz 
w parku miejskim, na os. Dzięciel-
skiego oraz na Blizie. Z tym, że tego 
ostatniego nie udało się zrealizować 
w tym roku ze względu na duże 
koszty, ale udało nam się przenieść 
pieniądze na ten ostatni plac zabaw 
na przyszły rok, tak więc nie prze-
padły, będą jeszcze wykorzystane. 
Jeśli chodzi o lokalizacje, to wybra-
liśmy te, o które wnioskowali sami 
mieszkańcy. 

O budowę placu zabaw w tym 
miejscu zabiegał Bartłomiej Czy-
żewski, radny miasta. 

- Sygnały mieszkańców, że dzieci 
nie mają gdzie się bawić, były na 
tyle silne, aby zareagować – mówi 
Bartłomiej Czyżewski. - Cieszę się, 
że pomimo tego, że projektu nie 
udało się zrealizować poprzez bu-
dżet obywatelski, prezydent przy-
chylnym okiem spojrzał na ten po-
mysł i zostało to wykonane. 

Sama realizacja trwała niewiele 
ponad miesiąc, a koszt inwestycji to 
ponad 172 tys. zł (z tego 50 tys. zł to 
dofinansowanie z budżetu central-
nego). /raf/
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Jak wynika z zapowiedzi, najdłuższa z planowanych przerw ma za-
kończyć się w ciągu kilku godzin. Poniżej przedstawiamy zestawienie 
lokalizacji, których dotyczy informacja dostawcy energii, a także pla-
nowane godziny wyłączeń prądu. 

uwaga! Planowe 
wyłączenia prądu

WEJhEROWO
ul. Poprzeczna, Wschodnia 16 do 34 , 
Środkowa, Roszczynalskiego 33 do 49
piątek (16 listopada) od godz. 07:30 do godz. 15:00

GmINA ŁęCzYCE
Łęczyce, ulica Długa
piątek (16 listopada) od godz. 08:30 do godz. 12:00

GmINA ChOCzEWO
Słajszewo 
poniedziałek (19 listopada) od godz. 08:30 do godz. 14:00

POWiat | Energa Operator zapowiada planowane wyłączenia prądu 
na terenie powiatu wejherowskiego. Sprawdź, gdzie i kiedy pojawią 
się niedogodności, wynikające z braku energii elektrycznej!

Niedawno został ogłoszony 
przetarg na rozbudowę Szpitala 
Specjalistycznego w Wejherowie. 
Budowa nowego, czterokondy-
gnacyjnego budynku ma ruszyć 
wiosną. 

Przedsięwzięcie realizowa-
ne jest w ramach projektu pn. 
„Poprawa jakości i dostępności 
w diagnostyce i terapii chorób 
cywilizacyjnych poprzez rozbu-
dowę Szpitala Specjalistycznego 
im. F. Ceynowy w Wejherowie”. 
Realizacja powyższego zadania 
ma pochłonąć blisko 105 mln 
zł, z czego ponad 66 mln zł sta-
nowi wsparcie unijne. Pozostałe 

środki, czyli niemal 40 mln zł, 
pochodziły będą bezpośrednio 
z budżetu samorządu wojewódz-
twa pomorskiego.

Inwestycja zakłada rozbudo-
wę Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie o nowy, czte-
rokondygnacyjny budynek, 
w którym znajdą się m.in.: blok 
operacyjny z siedmioma salami 
operacyjnymi i centralna stery-
lizacja, a także oddziały angio-
logiczny, chirurgii naczyniowej 
i rehabilitacji kardiologicznej. 
Dodatkowo rozbudowane zosta-
nie Centrum Endoskopii, a także 
zmodernizowany będzie Zakład 

Patologii. Projekt przewiduje 
także zakup sprzętu medycz-
nego. Dodatkowo wyznaczone 
zostaną miejsca na konsylia le-
karskie i prowadzenie działań 
z zakresu promowania idei wo-
lontariatu. 

Prace budowlane powinny ru-
szyć wiosną, a ich zakończenie 
zaplanowane zostało na 2021 
rok.

- Podkreślam, że realizacja in-
westycji nie będzie wiązała się 
z żadnymi uciążliwościami dla 
pacjentów - wyjaśnia dr Andrzej 
Zieleniewski, dyrektor placówki 
i wiceprezes Pomorskich Szpi-

tali (wejherowska placówka jest 
częścią tej spółki). - Budynek 
powstanie obok już istniejącego, 
w którym leczeni są pacjenci, 
a w przyszłości oba obiekty zo-
staną połączone łącznikiem. Za-
instalowane zostaną także dwie 
nowe, dodatkowe windy.

Przedsięwzięcie ma być naj-
większą inwestycją w historii 
Szpitala Specjalistycznego im. 
Floriana Ceynowy w Wejhero-
wie. W wyniku realizacji zadania 
placówka będzie posiadała jeden 
z najnowocześniejszych bloków 
operacyjnych w kraju. 

/Wa, RaF/

Szpital się powiększa. 
Budowa ruszy na wiosnę
WEJHEROWO | Nowy blok operacyjny, oddziały kardiologiczne, sala konferencyjna i rozbudowane Cen-
trum Endoskopii – niedługo rozpocznie się realizacja tych inwestycji w wejherowskim szpitalu. 
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KOLEJNY KROK

Pomiary stężeń pyłu PM10 
[μg/m3] oraz benzo(a)pirenu 
[ng/m3] trwają w Rumi od paź-
dziernika 2015 roku i są realizo-
wane, na zlecenie gminy, przez 
Agencję Regionalnego Monito-
ringu Atmosfery Aglomeracji 
Gdańskiej. 

Ponadto w 2017 roku samo-
rząd nawiązał współpracę z Po-
litechniką Gdańską, w ramach 
projektu „e-Pionier”. Zespół 
naukowców podjął się wówczas 
zaprojektowania i zbudowania 
nowoczesnego miernika PM10. 

Właśnie dzięki tym działaniom 
możliwe stało się stworzenie sie-
ci monitoringu jakości powie-
trza w Rumi. Urządzenia mają 
stanąć przy ulicach: Sobieskiego, 
Sabata, Kujawskiej, Kościelnej 
oraz 1 Maja. Wyniki pomiarów 
będą ogólnodostępne – na in-
ternetowej platformie, w czasie 
zbliżonym do rzeczywistego. 

CO W pOdAJNIKU?

Dodatkowym działaniem, po-
dejmowanym przede wszystkim 
w okresie grzewczym, są kontro-
le pieców przeprowadzane przez 
straż miejską. Tygodniowo funk-

cjonariusze interweniują w ta-
kich sprawach około 20-krotnie. 

Większość kontroli odbywa 
się tradycyjną metodą, poprzez 
bezpośrednie zajrzenie do ko-
tłowni i pieca. Jeśli mundurowi 
mają jakiekolwiek wątpliwości 
co do paliwa, wówczas pobie-
rane są próbki popiołu. Funk-
cjonariusze zdobyli niezbędne 
uprawnienia podczas szkolenia 
na rzeczoznawców, które zosta-
ło przeprowadzone w 2017 roku 
przez Centralne Laboratorium 
Pomiarowo-Badawcze. Specjal-
ne certyfikaty uzyskało wówczas 
4 strażników miejskich z Rumi. 

– Wynagrodzenie dla zewnętrz-
nego rzeczoznawcy za pobranie 
próbek kosztuje każdorazowo tyle, 
ile kosztowało nas łącznie wyszko-
lenie 4 strażników. Obecnie płyną 
więc z tego korzyści ekonomiczne, 
prewencyjne oraz ekologiczne, 
bo rzeczywiście przekłada się to 
na czystsze powietrze – podkre-
śla Roman świrski, komendant 
Straży Miejskiej w Rumi.

pROCEdER TRWA

Funkcjonariusze co roku na-
kładają w sezonie grzewczym 
kilkanaście mandatów za spa-
lanie śmieci. Ich wysokość 

waha się od 20 do 500 złotych, 
a w przypadku odmowy przy-
jęcia grzywny lub gdy sytuacja 
się powtarza, mundurowi kie-

rują wniosek do sądu. W takim 
przypadku kara finansowa może 
wynieść nawet 5000 złotych. 
Sankcje te nie wszystkich jed-

nak odstraszają.
– Takie interwencje zdarzają 

się właściwie w całym mieście, 
właśnie dlatego potrzebujemy 

rozbudowanej sieci czujników – 
podsumowuje Roman Świrski, 
komendant Straży Miejskiej 
w Rumi.

Rumia kontynuuje walkę ze smogiem
RUMia | Jeszcze w tym roku gmina zamierza zakupić 5 urządzeń służących do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu PM10. Przedsięwzięcie to pozwoli 
utworzyć miejską sieć monitoringu jakości powietrza, a uzyskane wyniki będą ogólnodostępne.

„JA W INTERNECIE” – zOSTAń 
UCzESTNIKIEm pROJEKTU
RUMIA | Trwa nabór uczestników do 
projektu „Ja w internecie. Program szko-
leniowy w zakresie rozwoju kompetencji 
cyfrowych”, na którego realizację miasto 
zdobyło 150 tysięcy złotych.  

Główne zAłożenIA

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu 
cyklu bezpłatnych szkoleń, dzięki którym 
mieszkańcy dowiedzą się, jak sprawnie i bez-
piecznie funkcjonować w internecie. W ramach 
projektu sfinansowane zostaną bezpłatne 
szkolenia, których głównym założeniem jest 
zwiększenie grupy świadomych i kompetent-
nych użytkowników internetu oraz e-usług 
publicznych, zdolnych realizować potrzeby 
informacyjne, kulturalne, biznesowe, admi-
nistracyjne, a także społeczne w bezpieczny 

i legalny sposób, przy użyciu nowoczesnych 
narzędzi cyfrowych.

DlA MłoDych I senIoRów

Uczestnikami projektu mogą być osoby, 
które ukończyły 25. rok życia, w tym: osoby 
niepełnosprawne, rolnicy, osoby niepełno-
sprawne ze specjalnymi potrzebami szkole-
niowymi, a także seniorzy. 
W ramach projektu gmina oferuje bezpłatne 
wsparcie w postaci szkoleń: „Rodzic w interne-
cie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Rolnik 
w sieci”, „Kultura w sieci”, „Działam w sieciach 
społecznościowych”, „Tworzę własną stronę 
internetową (blog) ”, a także „Mój biznes w sieci”.

TRwA nAbóR

Wszystkie osoby, które są zainteresowane udzia-
łem w projekcie, powinny się skontaktować 
z Wydziałem Spraw Społecznych (nr tel. 58 679-
65-39) lub osobiście odwiedzić siedzibę Urzędu 
Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7), pokój 010.
Program jest finansowany i realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 
Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych.

Początek działalności pomocy spo-
łecznej w jej obecnym kształcie 
datujemy od momentu wyłą-
czenia zadań pomocy spo-
łecznej z gestii Minister-
stwa Zdrowia i przejęcia 
ich przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Spo-
łecznej, co nastąpi-
ło w 1989 roku. To 
właśnie na pamiątkę 
spotkania 21 listopa-
da 1989 roku w Cha-
rzykowych parlament 
ustanowił później Dzień 
Pracownika Socjalnego. 

Tradycja zawodu pracow-
nika socjalnego sięga począt-
ków XX wieku. Pierwsze kursy 
dla opiekunów społecznych orga-
nizowano w 1907 roku w Królestwie Pol-
skim. Oficjalne wprowadzenie zawodu pracownik 
socjalny to już czasy po II wojnie światowej – rok 
1966. Wtedy też powstają pierwsze państwowe 
szkoły kształcące w tym zawodzie, w Warsza-
wie i Poznaniu. Ciekawe jest to, że w roku 1966 
przywrócono wiele rozwiązań funkcjonujących 
w czasie II RP, a zlikwidowanych po wojnie przez 
władze Polski Ludowej. 

- Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że pomoc 
społeczna opiera się na pracownikach socjalnych 
– mówi Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy. 
- Przepisy przewidują dla nich coraz więcej obo-
wiązków, gdyż jako jedyni uprawnieni do prze-

prowadzania rodzinnych wywiadów 
środowiskowych są niezbędni 

do realizacji nie tylko zadań, 
wynikających z ustawy 

o pomocy społecznej, ale 
także z ustawy o świad-
czeniach rodzinnych, 
ustawy o pomocy 
państwa w wychowy-
waniu dzieci, ustawy 
o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy 

zastępczej, ustawy 
o świadczeniach opie-

ki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków 

publicznych. Od kilku lat 
pracownicy socjalni są jed-

nymi z najbardziej poszukiwa-
nych pracowników na rynku pracy, 

również w Redzie. 
Tradycyjnie w Dniu Pracownika Socjalnego od-

bywają się spotkania z przedstawicielami władz 
lokalnych, w których trakcie pracownicy socjalni 
oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzy-
mują podziękowania, nagrody i wyróżnienia. Nie 
inaczej i tym roku – w Redzie zostaną wręczone 
Nagrody Starosty Wejherowskiego i Burmistrza 
Miasta Redy dla wyróżniających się pracowników 
instytucji pomocy społecznej. Ci zrewanżują się 
nagrodami „Drzewko Wdzięczności” dla podmio-
tów i instytucji wspierających działania pomocy 
społecznej na terenie powiatu wejherowskiego.

uM

Pracownicy socjalni będą świętować
REda | Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbędą się dzisiaj, tj. 16 listopada. 
W Urzędzie Miasta spotykają się dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie,  
placówek wychowawczych oraz władze powiatu i miasta.
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Dnia 13 listopada oficjalnie 
zainaugurowano trzecią edy-
cję Powiatowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, który tra-
dycyjnie wpisuje się w ob-
chody Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. Wyda-
rzenie skierowane jest przede 
wszystkim do młodzieży szkół 
ponadpodstawowych z tere-
nu powiatu wejherowskiego. 

W tym czasie organizowane są 
m.in. wykłady, warsztaty te-
matyczne, spotkania z przed-
siębiorcami, a także konkursy, 
wizyty studyjne i edukacyj-
ne w trójmiejskich uczelniach, 
inkubatorach przedsiębiorczo-
ści, a także organizacjach i in-
stytucjach wspierających roz-
wój biznesu.
W ramach tegorocznych ob-

chodów w wejherowskim sta-
rostwie odbyła się konferencja 
skierowana do przedsiębior-
ców, samorządowców oraz 
dyrektorów szkół, której te-
matem przewodnim był roz-
wój przedsiębiorczości. 
Podczas spotkania zespół ba-
dawczy Wyższej Szkoły Ad-
ministracji i Biznesu w Gdyni 
przedstawił wyniki prac stu-

Powiat stawia na rozwój przedsiębiorczości

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyła się konferencja inaugurująca 
Powiatowy Tydzień Przedsiębiorczości. Spotkanie połączono z Konwentem Sa-
morządowym Powiatu Wejherowskiego. Podczas wydarzenia zaprezentowano 
pierwsze wyniki badań zespołu naukowego Wyższej Szkoły Administracji i Bizne-
su w Gdyni, których efektem jest opracowanie założeń strategii rozwoju przedsię-
biorczości w powiecie na najbliższe lata.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
wraz z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Puck

zapraszają na benefis rzeźbiarza
WOjciechA WeSSerlinGA

zorganizowany z okazji 25-lecia pracy twórczej,

który odbędzie się 16 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a w Wejherowie

    W programie:
przywitanie gości• 
występ zespołu „Fliger”• 
prezentacja multimedialna dorobku artystycznego Twórcy• 
otwarcie okolicznościowej wystawy pt. „Ludzie i anioły”• 

WOjciech WeSSerlinG- ur. 1962 r., mieszkaniec Żelistrzewa (gmina Puck), kaszubski rzeźbiarz i animator kultury, inicjator i współ-
organizator plenerów sztuki ludowej we Władysławowie i Sławutowie. Swoje prace prezentował na licznych wystawach, m.in. we Wła-
dysławowie, Gdyni, Pucku, Warendorfie (Niemcy). W Jego twórczości dominują anioły oraz postacie świętych, dlatego nazywany jest Pa-
nem Wojtkiem od Aniołów. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie jest prowadzone i finansowane przez Powiat Wejherowski 
oraz współfinansowane i dotowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

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 Wej-
herowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach interne-
towych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.
powiat.wejherowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.
gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz 
nr XIII/2018, dotyczący nieruchomości grunto-
wej o powierzchni 293 m2, położonej w Rumi, 
obręb 6, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetar-
gowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 
79/49 i cz. 79/52.

Wykaz wywieszono w dniu 13 listopada 2018 r.

dyjnych nad „Strategią Roz-
woju Przedsiębiorczości w Po-
wiecie Wejherowskim w la-
tach 2018-2028”. Dokument 
powstał jako efekt współ-
pracy zawartej w lutym tego 
roku przez Starostwo Powia-
towe w Wejherowie i Powia-
tową Radę Przedsiębiorczo-
ści z Wyższą Szkołą Admini-
stracji i Biznesu im. E. Kwiat-
kowskiego w Gdyni.
W temat spotkania wprowa-
dził zebranych przewodniczą-
cy Powiatowej Rady Przed-
siębiorczości przy Staroście 
Wejherowskim Leszek Gla-
za. Następnie głos zabrał rek-
tor WSAiB dr Tomasz Białas, 

który przedstawił zakres prze-
prowadzonych badań i ana-
liz, a także objaśnił metodo-
logię gromadzenia danych. 
Omówienia poszczególnych 
działów opracowania dokona-
li członkowie zespołu badaw-
czego: dr hab. Tomasz Kawka, 
dr Waldemar Kunz i dr Kata-
rzyna Osiecka-Brzeska.
Przedstawione badania i wnio-
ski posłużą do wytyczenia 
kierunków strategii rozwoju 
przedsiębiorczości w powiecie 
oraz będą ważnymi wskazów-
kami dla samorządowców, ka-
dry dyrektorskiej szkół zawo-
dowych i branżowych, a także 
przedsiębiorców z naszego te-

renu zainteresowanych wspie-
raniem i rozwojem szeroko ro-
zumianej przedsiębiorczości 
lokalnej. 
– Badania posłużą do przy-
gotowania praktycznej strate-
gii, która przełoży się na cele 
i zadania krótko oraz długoter-
minowe oraz pozwolą wyzna-
czyć działania niezbędne do 
stworzenia atrakcyjnych per-
spektyw rozwoju dla naszej 
młodzieży wraz z zapewnie-
niem optymalnych warunków 
do zakładania, prowadzenia 
i rozwijania lokalnych inicja-
tyw gospodarczych – podkre-
śla Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.
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Zbiorniki retencyjne 
po remoncie W projekt zaangażowani są mieszkańcy oraz instytucje kultury 

i edukacji Pomorza: miasta Wejherowo, gminy Wejherowo, 
powiatu wejherowskiego i gminy Krokowa. Tegoroczny projekt 
rozszerzył zasięg o kolejne miasta Polski, m.in. Wrocław, Poznań, 
Słupsk, Krzeczyn oraz działania międzynarodowe: polsko – nie-
miecka wymiana uczniowska (Schweich – Krokowa).
W konferencji wezmą udział m.in.: ks. prałat Daniel Nowak - 
kustosz Sanktuarium Piaśnickiego; Elżbieta Grot - Muzeum 
Stutthof; Jacek Szulc – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo, 
Szymon Hołownia - dziennikarz, publicysta; Tymon Tymański - 
muzyk; Bodo Kox - reżyser; dr hab. Adela Kuik-Kalinowska - prof. 
AP Słupsk; dr hab. Maciej Guźniczak - prof. UAM Poznań; dr hab. 
Daniel Kalinowski - prof. AP Słupsk; dr Ewa Kownacka - teolog, 
socjolog etniczności; Elwira Worzała - prezes TNBSPo/P.; Justyna 
Jan-Krukowska - artystka wizualna, performerka; kmdr Ryszard 
Sawicki - politolog, komandor Polskiej Marynarki Wojennej; 
Olga Bieniek i Mirosław Piepka – producenci i scenarzysta filmu 
„Kamerdyner”; Jakub Klemensiewicz, Dominik Kisiel - muzyka.
Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną prace malarskie 
uczestników pleneru na Piaśnicy, dokumentacje filmowe oraz 
wystąpią: Tymon Tymański, Jakub Klemensiewicz, Dominik 
Kisiel oraz uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej w Wejhe-
rowie pod dyrekcją Aleksandry Kotłowskiej.
Konferencja odbędzie się w czwartek 22 listopada w godz. 9.00 
- 14.00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. For-
mularz rejestracji: piasnica-kulturamiejsca2018.evenea.pl. /raf/

KONfERENCJA „pIAŚNICA - 
KULTURA mIEJSCA”
PoMoRze | Konferencja podsumowująca dziewięciomie-
sięczną pracę przy II edycji projektu „Piaśnica – kultura 
miejsca” zorganizowana będzie w przyszłym tygodniu 
w Gdańśku. są jeszcze wolne miejsca. 

Zakończył się remont dwóch 
zbiorników leśnych na Potoku 
Pętkowickim. Inwestycja kosz-
towała miasto blisko 100 tys. zł 
i służyć będzie do okresowego 
przetrzymywania nadmiaru wód 
w czasie intensywnych opadów. 
Inwestycja polegała na pogłębie-
niu dwóch istniejących stawów 

leśnych wraz z wyprofilowaniem 
rowów odpływowych w obrębie 
zbiorników leśnych na Potoku 
Pętkowickim.

Potok Pętkowicki jest jednym 
z największych dopływów rzeki 
Cedron. Ze względu na znaczny 
spadek Cedronu ma on charak-
ter typowego potoku górskiego 

o wartkim nurcie. Zdarzało się, że 
w okresie wzmożonych opadów 
Potok Pętkowicki tworzył rozlewi-
ska zwłaszcza w dolnych rejonach 
Wejherowa – m.in. w okolicach 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 przy ul. 
Sobieskiego. Modernizacja zbior-
ników retencyjnych, które prze-

WEJHEROWO | Wyremontowano zbiorniki retencyjne na Potoku Pętkowickim. 
Pomoże to w kontrolowaniu stanu wód opadowych. 

trzymywać będą wody opadowe, 
ma zmniejszyć  ryzyko zalewania 
i podtapiania ulic w Wejherowie.

- W ramach inwestycji  oczysz-
czono dno stawów z namułów, od-
nowiono rów odpływowy, wzmoc-
niono brzegi zbiorników oraz 
wymieniono elementy sterowania 
położeniem zastawy – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Koszt realizacji inwe-
stycji to 98 tys. zł. 

/raf/

Asystent medyczny to osoba 
wykonującą zawód medyczny 
lub czynności pomocnicze przy 
udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych np. pielęgniarka, ratownik 
medyczny bądź sekretarka me-

dyczna, upoważniona przez leka-
rza do wystawienia e-zwolnienia 
w jego imieniu. Lekarz decyduje 
o zwolnieniu i jego szczegółach, 
a asystent medyczny wprowadza 
dane zaświadczenia do elektro-

ZuS o e-zwolnieniach
WEJHEROWO | W przyszłym tygodniu Inspektorat ZUS w Wejhero-
wie  zaprasza asystentów medycznych na bezpłatne szkolenie o elek-
tronicznych zwolnieniach lekarskich, czyli o e-ZLA. 

nicznego systemu i samodzielnie 
je podpisuje. Dane asystentów 
znajdą się w Rejestrze Asysten-
tów Medycznych. Następnie będą 
przekazywane do ZUS w celu 
weryfikacji, czy asystent posia-
da profil na PUE ZUS, który 
jest niezbędny do wystawienia 
e-zwolnienia.

Podczas szkolenia zaprezentu-
jemy profil PUE. A także opo-
wiemy w jaki sposób wystawić 

elektroniczne zwolnienie lekar-
skie i jakie są formy jego podpi-
sania, w tym bezpłatny certyfikat 
z ZUS. 

Szkolenie zaplanowane na 22 
listopada, rozpocznie o godzinie 
9.00  i potrwa ok. 2 godzin.  Zgło-
szenia uczestnictwa przyjmujemy 
mailowo pod adresem: ewa.dzie-
nisz@zus.pl bądź telefonicznie 
pod numerem: 58 572-97-17.

/raf/
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NAJpIERW KAzANIE

Niedzielne uroczystości (11 listopada) rozpoczęły się o godzi-
nie 12:30 przy pomniku J. Wybickiego i H. Derdowskiego, gdzie 
kwiaty złożyli wspólnie zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt oraz 
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki. Natomiast o godzinie 
13:00 rozpoczęła się msza święta w intencji ojczyzny w Sanktu-
arium NMP Wspomożenia Wiernych.

BIAŁO-CzERWONY pRzEmARSz

Kilkanaście minut po nabożeństwie spod świątyni ruszyła pa-
rada, w której  uczestniczyli: harcerze, członkowie stowarzysze-
nia „Gdyński Szwadron Krakusów”, aktor odgrywający marszałka 
Piłsudskiego, Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej „Chorą-
giew Jakuba Wejhera”, zabytkowe pojazdy, wozy strażackie, Or-

kiestra Dęta Gminy Wejherowo, żołnierze 18. Wojskowego Od-
działu Gospodarczego, członkowie grupy rekonstrukcyjnej Task 
Force 41, przedstawiciele władz, uczniowie, nauczyciele, przed-
szkolaki oraz chętni mieszkańcy. Nie obyło się bez powiewu flag, 
patriotycznych pieśni, radosnych okrzyków oraz echa licznych 
klaksonów.

NATURALNA pAmIąTKA

Po przemarszu, który zakończył się na Placu Wolności, wszy-
scy mogli wysłuchać przemówień i apelu wygłoszonego ku czci 
poległych bohaterów, a także uczestniczyć w posadzeniu „Dębu 
Wolności”, pod którego korzeniami złożono kapsułę czasu. Zwień-
czeniem uroczystości była salwa honorowa, wystrzał armatni oraz 
wypuszczenie okolicznościowych balonów.

– Jestem dumny, że pomysł wspólnego oraz zgodnego obchodze-

nia naszego najważniejszego święta, udaje nam się razem z burmi-
strzem Michałem Pasiecznym skutecznie realizować w Rumi – pod-
kreśla ariel sinicki, przewodniczący rady miejskiej. – Jestem także 
bardzo dumny z naszych mieszkańców, że tak licznie uczestniczyli 
w uroczystościach. Poprzeczka przed przyszłorocznymi obchodami 
powieszona jest bardzo wysoko – podsumowuje.

UKORONOWANIEm LICzNE ATRAKCJE

Popołudniowe atrakcje czekały na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rumi. Właśnie tam mieszkańcy mogli zapo-
znać się z pochodzącym z różnych epok sprzętem militarnym, po-
smakować wojskowej grochówki, a także wysłuchać koncertu pieśni 
patriotycznych pt. „Dla Niepodległej”. Przed gośćmi zgromadzony-
mi w hali MOSiR wystąpił Chór Cecylia oraz Pomorska Orkiestra 
Symfoniczna pod kierunkiem Krzysztofa Brzozowskiego.

Rumia świętowała 
100-lecie „Niepodległej”
RUMia | Mieszkańcy Rumi tłumnie uczestniczyli w obchodach związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wszystkich, którzy chcieli 
uczcić ten patriotyczny jubileusz, czekała m.in. uroczysta parada, gorący poczęstunek, stoiska z wojskowym orężem oraz koncert. 
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Msza, parada, wspólne zdjęcie 
oraz liczne występy i festyny, to 
tylko niektóre z atrakcji, jakie 
przygotowali organizatorzy ob-
chodów powiatowo-miejskich 
w Wejherowie. Uroczysta msza 
święta za Ojczyznę w kościele 
Trójcy Świętej zapoczątkowała 
główne uroczystości w stolicy 
powiatu. Na pamiątkowe zdjęcie 
z okazji 100-lecia na placu Jaku-
ba Wejhera przyszedł tłum osób 
w różnym wieku. Mieszkańcy 
wspólnie odśpiewali hymn pań-

stwowy a potem biało-czerwony-
mi flagami, balonami, szalikami 
i czapkami okazali spontaniczną 
radość do fotografów.

Następnie utworzono biało-
czerwoną paradę niepodległo-
ściową, która przeszła ulicami 
miasta do Parku Miejskiego. 
Tam zorganizowano wspólne 
świętowanie z licznymi atrak-
cjami i koncertami m.in. wysta-
wą zabytkowych samochodów, 
motocykli, pojazdów i sprzętu 
Marynarki Wojennej. A w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej odbył się 

V Maraton Pieśni Patriotycznej.

REdA

Biało-czerwona parada, oko-
licznościowa wystawa i występy 
artystyczne – tak w skrócie moż-
na opisać redzkie obchody 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Harcerze, uczniowie, samo-
rządowcy, przedstawiciele partii 
politycznych i instytucji publicz-
nych wspólnie przeparadowali 
przez miasto. Wiele osób miało 
ze sobą biało-czerwone flagi, ko-

tyliony, szaliki i balony. 
Po uroczystej mszy świętej 

zaprezentowany został okolicz-
nościowy program artystyczny. 
Jednocześnie w Fabryce Kultury 
można było oglądać wystawę pn. 
„Polska ku Niepodległej”. Zapre-
zentowany został sprzęt militarny, 
a także wojskowe umundurowa-
nie oraz auta z przełomu wieków.  
Nie brakowało też wojskowej 
grochówki i rogali marcińskich. 

GmINA WEJhEROWO

W gminie Wejherowo obchody 

trwały trzy dni. W piątek odbyła 
się debata oksfordzka z udzia-
łem uczniów gimnazjum i klas 
ósmych oraz koncert niepodle-
głościowy. Na scenie wystąpili 
Czesław Majewski i Janusz Tyl-
man z telewizyjnego programu 
„Śpiewające Fortepiany”, a także 
wokaliści Joanna Stefańska-Ma-
traszek i Ireneusz Miczka.

W sobotę zorganizowano 
Marsz Niepodległości, podczas 
którego na ścianie biblioteki w 
Bolszewie została odsłonięta pa-
miątkowa tablica przygotowana 
na stulecie. Biało-czerwony po-

chód zakończył się w ArtParku 
wspólnym śpiewaniem patrio-
tycznych pieśni.

W niedzielę została odprawio-
na uroczysta msza św. za ojczy-
znę. Liturgię uświetnił koncert 
chóru Gaudeamus.  Następnie 
na Gminnym Placu Pamięci 
przedstawiciele 16 sołectw sym-
bolicznie posadzili 16 dębów. 
Tam też zakopano kapsułę czasu, 
w której umieszczono różne pa-
miątki i najważniejsze informa-
cje o gminie, w tym Apel Rady 
Gminy z 10 października 2018 r. 
/dd, Wa, RaF/

Wielkie wspólne świętowanie
POWiat | Tysiące osób z powiatu wejherowskiego uczestniczyło w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. 
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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                                                                                                                                                 277/2018/DB

NOWOCzESNE 
OBLICzE hISTORII

W minioną sobotę (10 listo-
pada), w ramach obchodów set-
nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, w Stacji 
Kultura odbyła się kryminalna 
gra miejska pt. „Pociąg do nie-
podległości”.

SKRAdzIONE 
dOKUmENTY

Uczestnicy zabawy przenie-
śli się w czasie do 9 lutego 1920 
roku, dokładnie w przeddzień 
symbolicznych zaślubin Polski 
z morzem. W tym czasie pieszo, 
konno oraz koleją przemiesz-
czały się przez Rumię oddziały 
Błękitnej Armii, zmierzając do 
Wejherowa i Pucka. Przy peronie 
zatrzymał się wojskowy pociąg, 
którym podróżował sam generał 
Haller. W trakcie postoju generał 
zorientował się, iż z jego wagonu 
zginęły tajne dokumenty.

– Gracze wcielili się w postać ofi-
cera żandarmerii 11. Dywizji Pie-
choty, której posterunek znajdował 
się na dworcu w Rumi. Oficerom 
zostało powierzone zadanie naj-
wyższej wagi, a dokładniej rozwi-
kłanie zagadki zniknięcia tajnych 
dokumentów generała Hallera – 
opowiada Kinga lanc, kierownik 
działu promocji Stacji Kultura.

ŚLAdAmI 
BOhATERóW

Miłośnicy historii, uzbrojeni 
wyłącznie w smartfony, ruszyli 
w emocjonujący pościg szlakiem 
rumskich ulic, nazwanych imiona-

mi postaci związanych z odzyska-
niem przez Polskę niepodległości 
– Antoniego Abrahama, Hipolita 
Roszczynialskiego, Marii Rodzie-
wiczówny, Hieronima Derdow-
skiego, Józefa Piłsudskiego, Józefa 
Hallera oraz Ignacego Paderew-
skiego. Przy okazji poszukiwań 
szpiega, można było poznać cieka-
wostki historyczne związane z bo-
haterami oraz samym miastem. 

UdANY pOŚCIG

Wyśledzenie i aresztowanie 
złoczyńcy okazało się nie lada 
wyzwaniem, dlatego na najsku-
teczniejszych detektywów czeka-
ły atrakcyjne nagrody.

– Rozstrzygnięcie konkursu i roz-

danie nagród odbyło się w Stacji 
Kultura w sobotnie popołudnie. 
Pełne zwycięstwo osiągnęły trzy 
drużyny, które bezbłędnie ziden-
tyfikowały sprawcę i jego motyw, 
a na koniec, po emocjonującym 
pościgu, dokonały aresztowania. 
Właśnie te drużyny otrzymały 
najcenniejsze nagrody – relacjo-
nuje Kinga lanc. – Niemniej 
starania wszystkich uczestników, 
którzy z wielkim zaangażowa-
niem wcielili się w rolę oficerów, 
zostały docenione i nagrodzone – 
uzupełnia.

Gra dostarczyła uczestnikom 
wiele radości, a także pozwoliła 
inaczej spojrzeć na miasto, w któ-
rym żyją na co dzień. Mieszkańcy 
dowiedzieli się, jakie realia pano-

wały w Rumi 100 lat temu, tuż po 
odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości.

TO JESzCzE 
NIE KONIEC

– Mamy także dobrą informa-
cję dla tych, którym nie udało się 
uczestniczyć w naszej zabawie. 
Od 15 listopada gra będzie do-
stępna dla wszystkich czytelników, 
w godzinach otwarcia Stacji Kul-
tura. Wystarczy mieć smartfona, 
zainstalowaną aplikację Action 
Track i pobrać kod QR. Kody oraz 
niezbędna instrukcja będą dostęp-
ne bezpośrednio u pracowników – 
podsumowuje kierownik działu 
promocji Stacji Kultura.

Rozwikłali zagadkę 
niepodległej Polski
RUMia | Co działo się w Rumi 100 lat temu, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Sprawdzali 
to uczestnicy gry miejskiej pt. „Pociąg do niepodległości”, rozwiązując zagadkę kryminalną oraz poznając 
ciekawostki historyczne dotyczące miasta. Na najlepszych śledczych czekały nagrody.

bIznes | Do końca roku przechowujący akta pracow-
nicze firm mają czas na uzyskanie wpisu do rejestru. 

Od stycznia za przechowywanie takich dokumentów bez 
wymaganych uprawnień będzie grozić kara do 100 tys. zł.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że 
prowadzący działalność związaną z przechowywaniem 
dokumentacji kadrowo-płacowej firm, muszą być wpisani 
do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych,  
prowadzonego przez marszałka województwa. Część do-
kumentacji przechowywana jest przez firmy niewpisane 
do rejestru, a warunki w jakich się  to odbywa niejedno-
krotnie odbiegają od obowiązujących standardów. 
Za dwa miesiące wchodzi w życie ustawa o e-aktach, 
która skraca czas obowiązkowego przechowywania akt 
i umożliwia ich gromadzenie także w formie elektronicz-
nej. Wprowadza ona również wysokie kary za przecho-

wywanie dokumentów bez wymaganych  uprawnień.  
Przedsiębiorca, który nie zdąży nabyć ich przed 31 
grudnia 2018 roku będzie musiał zakończyć działalność 
przechowalniczą, a dokumentację przekazać do firmy, 
która takie uprawnienia posiada. 
Od 1 stycznia 2019 roku za przechowywanie akt bez wy-
maganych uprawnień będzie grozić kara do 100 tys. zł. Ci, 
którzy ujawnią się i do końca roku zgłoszą do marszałka 
województwa wniosek o wpisanie do rejestru, nie muszą 
obawiać się żadnych sankcji. 
Zgłoszenie jest bardzo proste i zajmuje tylko chwilę. 
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zgodności 
i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wy-
konywania działalności gospodarczej w zakresie przecho-
wywania dokumentacji osobowej. Dodatkowo wymagany 
jest także dowód zapłacenia opłaty skarbowej. Sprawę 
można załatwić korespondencyjnie. /raf/

dWA mIESIąCE NA WpIS dO REJESTRU

Prezydent miasta Wejherowa 
ogłasza Konkurs na ozdobę cho-
inkową w Wejherowie dla dzieci 
z klas I-III szkół podstawowych 
oraz ośrodków szkolno-wycho-
wawczych w Wejherowie. Prace 
należy dostarczyć w terminie do 
30 listopada br. do Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie, Plac Jaku-
ba Wejhera 8, pokój nr 5.

Na ocenę wpływać będzie po-
mysł dzieci i atrakcyjność wy-
konanej ozdoby. Do wykonania 
ozdób choinkowych należy wy-
korzystać materiał wodoodporny 
np. plastik, metal, orzechy, suszo-
ne owoce, sznurek, pióra, skórę, 

korek, fizelinę, opakowania po jo-
gurtach, folię aluminiową, puszki 
aluminiowe, taśmę pasmanteryj-
ną, koronkę, klej wikol, lakier 
bezbarwny, farbę akrylową.

Każdy uczestnik konkursu 
może wykonać jedną pracę kon-
kursową.

Ozdoby oceni komisja powoła-
ną przez prezydenta miasta Wej-
herowa, a nagrody zostaną wrę-
czone 6 grudnia 2018 r. na placu 
Jakuba Wejhera.

Dodatkowych informacji udzie-
la Urząd Miejski w Wejherowie, 
tel. 58 677 70 58. 

/raf/

Zrób ozdobę 
świąteczną i wygraj
WEJHEROWO | Rozpoczął się konkurs dla dzieci na najładniejszą 
ozdobę choinkową. 



www.gwe24.pl/aktualności 11Piątek, 16 listopada 2018

oGłoszenIe
burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosow-
nie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Nr 2025/402/2018 Burmi-
strza Miasta Rumi z dnia 08.11.2018r., w sie-
dzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskie-
go 7, wywieszony został, na okres 21 dni, wy-
kaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność i będące we 
władaniu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczo-
ne do dzierżawy w formie bezprzetargowej. 
Przedmiotowy wykaz zamieszczony został 
również na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta Rumi: http://bip.umrumia.nv.pl/

Uroczystości jubileuszowe 
rozpoczęły się mszą świętą i po-
święceniem nowego sztandaru 
w kościele Wniebowzięcia NMP 
i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 
Po sumie uczniowie przedsta-
wili krótki występ artystyczny, 
nawiązujący do setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.  Następnie społeczność 
szkolna przeszła w uroczystym 
marszu ulicą Łąkową do swo-
jej placówki, gdzie punktualnie 
o godzinie 11.11, jak w wielu 
innych polskich szkołach tego 
dnia, wspólnie odśpiewano Ma-
zurka Dąbrowskiego.  

Po hymnie wszyscy zaproszeni 

goście wzięli udział w uroczy-
stej akademii. Przybyłych gości, 
w tym byłych dyrektorów, na-
uczycieli i uczniów, przywitała 
dyrektor placówki - Dominika 
Kowaliszyn. Następnie bur-
mistrz Krzysztof Krzemiński 
w kilku słowach przypomniał 
historię budowy szkoły i przeka-
zał na ręce Dominiki Kowaliszyn 
interaktywną tablicę - prezent od 
redzkiego samorządu. Życzenia 
złożyli również: przewodniczą-
cy Rady Miejskiej - Kazimierz 
Okrój, byli dyrektorzy szkoły, tj. 
Janusz Molak i Marek Kamiński, 
radni oraz dyrektorzy redzkich 
jednostek. 

„Czwórka” ma już 30 lat
REda | „Jaka szkoła – taka przyszłość” - pod takim hasłem Szkoła Podstawowa nr 4 im. płk. Kazimierza 
Pruszkowskiego obchodziła 30-lecie istnienia. 

KRzYSzTOf KRzEmIńSKI,
burmistrz Redy

- Powstanie szkoły ściśle wiąże się z pierwszym 
okresem dynamicznego rozwoju Redy, jakim był 
czas budowy elektrowni żarnowieckiej i związany 
z tym napływ wielu nowych mieszkańców. Szkoła 
Podstawowa nr 4 zabezpieczała potrzeby tzw. osie-
dla żarnowieckiego, czyli bloków wzdłuż ul. Łąkowej 
i okolic. Jeszcze w tym roku zakończy się budowa 
placu rekreacyjnego przed szkołą, więc cały teren 
zyska na funkcjonalności i estetyce.

Po części oficjalnej uroczystości 
przybyli do Szkoły Podstawowej 
nr 4 mieli okazję obejrzenia przy-
gotowanego przez uczniów przed-
stawienia, ukazującego z przymru-

żeniem oka historię i osiągnięcia 
placówki. Warto nadmienić, że 
scenariusz występu był autorstwa 
byłego ucznia popularnej „czwór-
ki”. uM

Fo
t. 
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W Filharmonii Kaszubskiej 
zaprezentowano spektakl teatral-
no-muzyczny „12 opowieści na 
dobre czasy”.  Na scenie wystą-
piło ponad stu artystów, którzy 
w poruszający sposób opowie-
dzieli o czasach międzywojnia 
widzianych oczyma wejherow-
skiego dziecka. 

Dodatkowo każdy, kto odwie-
dzi galerię Filharmonii, może 
podziwiać wystawę pt. „Oblicza 
Niepodległej”. To interdyscypli-
narna ekspozycja z elementami 
audiowizualnymi, przedstawiają-
ca niezwykły okres dwudziesto-
lecia międzywojennego w Wejhe-
rowie, ze szczególnym naciskiem 
na postać niezwykle charyzma-
tycznego, wybitnego burmistrza 
- Teodora Bolduana. To właśnie 
dzięki niemu i zaproponowanym 

przez niego kierunkom rozwoju 
Wejherowo rozkwitło i stało się 
wówczas znaczącym miejscem 
na mapie regionu.

Nadto mieszkańcy, spaceru-
jący po Placu Jakuba Wejhera, 
mogą natknąć się na sylwetki 
osób zasłużonych przy odbudo-
wie państwowości po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę. 
Każda z prezentowanych postaci 
opatrzona została specjalnym 
kodem, który należy sczytać tele-
fonem komórkowym, co pozwala 
na zapoznanie się z jej biografią. 

Powyższe działania przeprowa-
dzone zostały w ramach projektu 
pn. „Oblicza Niepodległej”, który 
zrealizowany został przy wspar-
ciu ze środków Programu Wie-
loletniego „Niepodległa” na lata 
2017-2022. Wa

Oblicza Niepodległej
WEJHEROWO | Wejherowskiego Centrum Kultury włączyło się 
w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z oka-
zji wyjątkowej rocznicy popularna placówka realizuje kilka działań.  
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RUMIA | Twoje dziecko uwielbia naleśniki? To świetnie, bo 
Dusia również! Podczas bezpłatnego spektaklu pełnego 
kuchennych niespodzianek opowie nie tylko o naleśnikach, 
ale i innych ciekawostkach związanych z jedzeniem. 

Główną bohaterką przedstawienia dla dzieci będzie Dusia – nie-
co roztrzepana, ale sympatyczna dziewczyna, która podróżuje 
z własną kuchnią objazdową. Miłośniczka dobrego jedzenia 
odwiedzi każde miejsce, w którym poczuje zapach pysznych 
naleśników. Nie ma powodów do obaw, jeśli w pobliżu nie unosi 
się woń jej ulubionej przekąski – bohaterka poradzi sobie z nie-
dogodnościami, a z pomocą z pewnością przyjdą mali widzowie 
sceny teatralnej Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan.
Jak Dusia poradzi sobie z Błażejem, dostawcą niezdrowego 
jedzenia typu fast-food? Co przygotuje, gdy w pobliżu zabraknie 
ulubionych dań? Spektakl pełen kuchennych niespodzianek 
będzie łączyć treści edukacyjne z dobrą zabawą. Nawet „niejadki” 
znajdą w przedstawieniu coś dla siebie! 

Przedstawienie pt. „Dusia w kuchni” odbędzie się w sobotę 17 li-
stopada w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Spektakl będzie odegrany trzykrotnie 
o godz. 13.00, 15.00 oraz 17.00 Wstęp bezpłatny. /raf/

KUChENNE pRzYGOdY dUSI

OGŁOSZENIE               326/2018/DB
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Wejherowscy sportowcy, którzy 
jako drużyna stanęli do rywaliza-
cji z radnymi Krakowa, do studia 
w Warszawie pojechali we wtorek, 
13 listopada. Tego dnia nagrywa-
ny był jubileuszowy, bo już 2500-
ny, odcinek „Familiady”. 

Wejherowską drużynę stwo-
rzyło pięciu zawodników Gryfa 
Wejherowo: Piotr Kołc, Grzegorz 
Gulczyński, Robert Chwastek, 
Dawid Leleń i Szymon Więcko-
wicz. 

- Nie nastawialiśmy się na jakąś 
ostrą rywalizację czy wygraną, 
traktowaliśmy udział w „Fami-
liadzie” bardziej jako zabawę, 
przygodę, ciekawe doświadczenie 
– opowiada  Piotr Kołc. - Oczy-
wiście byliśmy ciekawi, jak taki 
teleturniej wygląda z drugiej stro-
ny. Muszę przyznać, że zupełnie 
inaczej, niż na ekranie telewizora. 
Przede wszystkim w telewizji stu-
dio wydaje się znacznie większe, 
niż jest w rzeczywistości. Poza tym 
nie jest to program emitowany na 
żywo, więc podczas nagrania są 
przerwy i powtórzenia. Była to też 
okazja do porozmawiania z pro-
wadzącym ten program – panem 

Piłkarze Gryfa wzięli udział w Familiadzie!
WEJHEROWO | Piłkarze WKS Gryf Wejherowo wzięli udział w telewizyjnym teleturnieju „Familiada”. 

Karolem. Udział w „Familiadzie” 
na pewno był czymś, co warto było 
przeżyć i zobaczyć. 

Odcinek, w którym uczestniczyli 

wejherowscy piłkarze, wyemito-
wany w telewizyjnej „dwójce” za 
niespełna miesiąc, 9 grudnia. Czy 
sportowcy wygrali i zakwalifiko-

wali się do kolejnego odcinka? 
Tego na razie nie zdradzimy, żeby 
nie psuć dobrej zabawy tym, którzy 
będą oglądać „Familiadę”. /raf/

Wejherowianin spośród sze-
ściu uczestników najszybciej 
odpowiedział na pytanie eli-
minacyjne, dzięki czemu mógł 
usiąść naprzeciwko Huberta 
Urbańskiego i wziąć udział 
w walce o milion złotych.

- Mateusz Piskozub z Wejhero-
wa wybrał sobie studia, po któ-
rych można zacytować klasyka: 
„W tym kraju nie ma pracy dla 
ludzi z moim wykształceniem”, 
a to dlatego, że jesteś... - pytał 
prowadzący program. - Filmo-
znawcą między innym – odparł 
z uśmiechem wejherowianin.

Mieszkaniec Wejherowa bez 
problemu odpowiedział na trzy 
pierwsze pytania. Z pierwszego 

z kół ratunkowych, czyli pomo-
cy publiczności, skorzystał przy 
pytaniu: Czyje serce jest po-
dzielone na dwie komory, dwa 
przedsionki i cztery zastawki? 
Podpowiedź publiczności „orki” 
okazała się trafna.

Kolejne dwa koła ratunkowe 
wykorzystał przy pytaniu za 20 
tys. zł, gdy Hubert zapytał: Cze-
go ze względu na bezpieczeń-
stwo nie można malować farbą 
kryjącą? Ostatecznie mieszka-
niec Wejherowa zaznaczył „dra-
binę”, udzielając tym samym 
poprawnej odpowiedzi.

Z dalszej gry zrezygnował przy 
pytaniu za 40 tys. zł, inkasując 
ostatecznie 20 tys. zł. Wa

Wejherowianin w Milionerach
WEJHEROWO | W środowym odcinku popular-
nego teleturnieju wystąpił mieszkaniec Wejherowa. 
Choć Mateusz Piskozub nie doszedł do finału pro-
gramu, to zgarnął niemałą sumę.

PIszesz? RobIsz zDJĘcIA?
nAGRywAsz FIlMy?
NAPISZ DO NAS! r.korbut@expressy.plWYDARZENIA:

GM. weJheRowo | 
w ramach Gminnych 
obchodów stulecia 
odzyskania niepod-
ległości rozegrano 
Turniej halowej Piłki 
nożnej oldbojów. 

W Hali Widowiskowo-
Sportowej w Bolszewie 
zmierzyły się drużyny 
o Puchar Posła Kazimie-
rza Plocke. Zwycięzcą 
rozgrywek została 
,,Sychowanka”z gminy 
Luzino, drugie miejsce 
zajęła reprezentacja 
gminy Wejherowo, 
a trzecie miejsce 
należało do gminy 
Gniewino. Najlepszym 
strzelcem zawodów 
został Damian Par-
tyka z ,,Sychowanki”, 
a najlepszym bramka-
rzem Szczepan Kass. 
Nagrody, ufundowane 
przez posła Kazimierza 
Plocke, wójta gminy 
Wejherowo Henryka 
Skwarło, firmę Mark 
Metal, wręczyli sekre-
tarz gminy Ryszard 
Stachurski i organizator 
turnieju radny Wojciech 
Kuziel. /UGW/

OLdBOJE 
zAGRALI dLA 
NIEpOdLEGŁEJ

TERmINY BAdAń: 
REdA•  - 5 grudnia, plac przy Zespole Szkół nr 1,  
ul. Łąkowa 36/38
RUmIA•  - 6 grudnia, parking przy Hali   
Widowiskowo-Sportowej MOSiR, ul. Mickiewicza 49
LUzINO•  - 7 grudnia, przy Hali Widowiskowo  
- Sportowej, ul. Mickiewicza 22
WEJhEROWO•  - 11 grudnia, przy Centrum   
Handlowym Kaszuby, ul. I Brygady Pancernej  
Wojska Polskiego 28
ŁęCzYCE•  - 12 grudnia, przy budynku szkoły,  
ul. Topolowa 1 
LINIA•  - 12 grudnia, plac przed Urzędem Gminy,  
ul. Turystyczna 15

pRzEBAdAJ SIę W TYm ROKU!
zDRowIe | To ostania w tym roku szansa na skorzy-
stanie z bezpłatnych badań mammograficznych. 

Jeśli jesteś kobietą w wieku 50 - 69 lat, jesteś ubezpie-
czona, nie byłaś leczona z powodu raka piersi a także nie 
miałaś wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat 
lub jesteś w grupie ryzyka i otrzymałaś w roku poprzed-
nim wynik ze wskazaniem do wykonania mammografii 
po 12 miesiącach - skorzystaj z bezpłatnych badań mam-
mograficznych. Badania przeprowadzane są w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi refundowanych przez 
NFZ. Panie mogą w nich wziąć udział bezpłatnie, bez 
skierowania lekarskiego, na obszarze całej Polski, nieza-
leżnie od swojego miejsca zamieszkania.



NIERUCHOMOŚCI

SpRzEdAm

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

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

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

WYNAJmę

pOSzUKUJę WYNAJąĆ

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

KUpIę

KUpIę mieszkanie za gotówkę, w 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 eme-
ryt, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SpRzEdAm komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

OpIEKUNKA dla starszej Pani, 2-3h dziennie. 
złamana noga , Wejherowo, tel. 662 016 353

USŁUGI

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

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OpAKOWANIA jednorazowe, tel. 501 175 
330

TOWARZYSKIE

SEx-sex-sex, to lubię! Gorąca Blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213

SAmOTNY w związku, zapozna kobietę 
z Kartuz, w wieku 50+ lat! Pozdrawiam! Tel. 
787 558 283

RÓŻNE

KUpIę stare antyczne meble, stare maszyny 
do szycia, stare dywany, stare obrazy, futra 
z nerek, tel. 732 917 377
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WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

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

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express biznesu
SzUKASz pRACOWNIKA?
Napisz ogłoszenie!

REKLAMA                                                           393/2017/DB

REKLAMA                    33/2018/RL

PoszUKIwAny 
KolPoRTeR GAzeT!
obowIązKI:
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało regularne 
rozwożenie i doręczanie gazet w obszarze powiatów: wej-
herowskiego, kartuskiego, puckiego, lęborskiego.

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

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

więcej informacji
pod numerem telefonu: 796-600-155

Redakcja expressy
ul. Gniewowska 7, wejherowo

zRobIłeŚ 
zDJĘcIe?
nAPIsAłeŚ 
ARTyKUł?
WYŚLIJ DO NAS!

r.korbut@
expressy.pl

dREWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone możliwy transport, tel. 
506 250 477

SIANO, słoma w  balotach 120x150, słowa 
w kostkach, z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

pRzYCzEpA do kostek 6 m., stan dobry, 
3000 zł., Szemud, tel. 510 751 837

pRzYCzEpA do kostek, stan dobry, 750 zł., 
Szemud, tel. 510 751 837

dmUChAWA, stan dobry, 550 zł., Szemud, 
tel. 510 751 837

KOżUCh męski 3/4, brązowy, wzrost 170 cm, 
ładny, tel 694 642 709 

ROzSIEWACz KOS, 380zł., brony trójki, 580 
zł., stelaż kiosku RUCH, 530 zł., tel. 600 667 
860

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

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 ogrodzie, 
okolice Luzina, Wejherowa, tel. 693 737 381

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

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

REKLAMA               208/2018/DB

TAxI RedRum
TRANSfERY 

NA LOTNISKO GdA

Reda - 99 zł / Rumia - 79 zł
Paragon / Faktura
Gotówka / Karta

tel. 601 870 078
inne lokalizacje cena do uzgodnienia

OGŁOSZENIE                                   284/2018/DB

ogłoszenie 
w ramce?

a może...
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328/2018/DB
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Organizatorem tego wydarzenia 
był redzki MOSIR. Miła, rodzin-
na i sportowa atmosfera, walka 
fair play o punkty, wiele bramek, 
spotkanie wielu przyjaciół oraz 
uśmiechy na twarzy zawodników 
- to wszystko w tym szczególnym 
dla wszystkich Polaków dniu mo-
gliśmy zobaczyć na boisku. Do 
turnieju zgłosiło się 6 zespołów. 
Rywalizacja odbywała się w syste-
mie każdy z każdym. Dla najlep-
szych zawodników ufundowane 
zostały nagrody pieniężne, statu-
etki, medale oraz puchary.

Zwycięzcami turnieju okazała 
się najmłodsza drużyna o nazwie 
Orlęta Reda, która pewnie zwy-
ciężyła wszystkie swoje spotkania 
i zdobyła 15 punktów. Drugie 
miejsce, z dorobkiemm 10 punk-
tów, zajęła drużyna Redzkie Orły. 
Trzecie miejsce, zdobywając 8 
punktów, zajął zespół Śledzie. 
Najlepszy zawodnik: Jerzy Stenka 
(Redzkie Orły), najlepszy strzelec: 
14 bramek - Sebastian Meina (Or-
lęta Reda), najlepszy bramkarz: 
Bernard Błaszczuk (RedRum 
OldBoys). /raf/

Orlęta nie miały 
sobie równych
REda | Turniej piłki nożnej z okazji 100 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę został rozegrany w tym tygodniu na 
obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie.

Fo
t. 

M
OS

iR
 R

ed
a

PIłKA sIATKowA | Przed piłkarkami APs Rumia wyzwa-
nie – mecz z drużyną z bydgoszczy.

NAdzIEJE NA 
dOBRY WYNIK

W najbliższą sobotę – 17 
listopada o godzinie 18.00 
w Hali Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 4 w Wejherowie 
siatkarki Akademii Piłki 
Siatkowej Rumia podejmą 
gości z KS Pałac Bydgoszcz 
II.  Po nieudanych spotka-
niach z ekipami ze stolicy 
Wielkopolski – UKS ZSMS 
i Politechniką w których 
rumskie siatkarki przegrały 
oba mecze w stosunku 1-3 
dziewczęta liczą na przeła-
manie. 
Jeszcze przed startem nowe-
go sezonu działacze Akade-
mii byli bardzo pewni siebie 
i z ogromną nadzieją patrzyli 
na tegoroczne spotkania :
„W przerwie wakacyjnej 
działacze Akademii byli 

bardzo aktywni i udało się 
nam pozyskać wiele dziew-
cząt. Jesteśmy przekonani, 
że każda z Nich przychodzi 
z ogromną wolą rozwoju. 
Jednocześnie witamy Je 
z przekonaniem, że dzięki 
Ich pracy Klub także będzie 
rozwijał się bardzo dyna-
micznie…”
Dodatkowym smaczkiem 
najbliższego pojedynku jest 
fakt, iż szeregi rumskiej dru-
żyny w wakacyjnej przerwie 
zasiliły dwie byłe zawod-
niczki bydgoskiego klubu 
– Alicja Laskowska oraz 
Patrycja Obierek. Aktualnie 
APS Rumia po 10 kolejkach 
zajmuje ostatnie – 11 miej-
sce w grupie 1 II  Ligi Kobiet. 
/Mateusz Marciniak/

MAsz cIeKAwy 
TeMAT/ zDJĘcIe?

NAPISZ 
DO NAS!
r.korbut@expressy.pl

Fot. APS Rumia

Wspomniana fundacja ma na 
celu propagowanie codziennej 
aktywności fizycznej pośród 

seniorów. Licznie zgromadzeni 
seniorzy wykonywali ćwiczenia 
pod nadzorem samego mistrza, 

Jacek Wszoła zagościł w redzie
REda | Miejski Dom Kultury w Redzie gościł złotego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Montrealu 
oraz zdobywcę srebrnego krążka Igrzysk Olimpijskich w Moskwie – Jacka Wszołę, który jest hono-
rowym ambasadorem fundacji „Zatrzymać Czas”. 

zaś aktywny udział w spotkaniu 
skutkował uzyskaniem certyfika-
tu z podpisem Jacka Wszoły. Po 
zakończonym cyklu ćwiczeń nasz 
olimpijczyk chętnie rozmawiał 
z uczestnikami. Nie zabrakło rów-
nież autografów oraz wspólnych 
zdjęć.
Osoby starsze zainteresowane ak-
tywnością fizyczną dostosowaną 
do własnych możliwości oraz wie-
ku mają możliwość uczestnictwa 
w redzkich zajęciach gimnasty-
ki rekreacyjnej, które odbywają 
się w Szkole Podstawowej nr 4 
w każdą sobotę. Cykl ćwiczeń 
gimnastyki rekreacyjnej jest czę-
ścią planu zajęć Uniwersytetu III 
Wieku, który jest udostępniony 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Redzie. 
/Mateusz Marciniak/
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ express biznesu



Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

WKS GRYF 
WEJHEROWO
www.gryfwejherowo.com.pl

 

Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na TvCOm.pL

mECzE 
GRYfA W ppv

W meczu 18. kolejki rozgrywek II ligi 
piłkarskiej Gryf Wejherowo o punkty 
walczył na stadionie w Łęcznej. Ponie-
waż mecz rozgrywany był 11 listopada, 
wejherowianie wystąpili w specjalnych, 
okolicznościowych koszulkach. 
Mecz rozpoczął się od razu od ataku 
Wejherowian, którzy już w drugiej mi-
nucie próbowali pokonać bramkarza 
Górnika Łęczna po dośrodkowaniu 
z rzutu wolnego, ale napastnicy zostali 
zatrzymani przez obrońców. 4. minu-
ty później wejherowianie znów mieli 
okazję do zdobycia bramki – ale i tym 
razem się to nie udało. Dwie minuty 
później - kolejne uderzenie w kierunku 
bramki Patryka Rojka. Tym razem piłkę 
próbował umieścić w okienku Dawid 
Rogalski. Ale znów zabrakło precyzji. 
Po kilkunastu minutach meczu sytuacja 
na boisku zaczęła ulegać zmianie. Go-
spodarze zaczęli kontrolować sytuację 
i zagrażać gościom. Skutecznie. W 28. 
minucie spotkania padł pierwszy w tym 
spotkaniu gol. Piłkę w bramce gości 
umieścił Paweł Wojciechowski (Górnik 
Łęczna).
Przyjezdni ponownie przypuścili ataki 
na bramkę rywali, ale znów nieskutecz-

nie. Kilka razy piłka uderzona przez 
wejherowian omijała bramkę gospoda-
rzy. 
W 40. minucie, po faulu na Krzysztofie 
Wickim tuż przed polem karnym Gór-
nika Łęczna, żółto-czarni mieli dosko-
nałą okazję do wyrównania. Wicki jed-
nak jej nie wykorzystał, strzelając prosto 
w mur zawodników Górnika Łęczna. 
Kilka minut później sędzia zakończył 
pierwszą połowę tego spotkania. 
Druga połowa meczu rozpoczęła się 
zmianą w drużynie Gryfa Wejhero-
wo. Liberackiego zastąpił Chwastek. 
Pierwsze minuty wyglądały podobnie, 
jak w pierwszej połowie. Dobry atak 
wejherowian i znów zablokowany przez 
obrońców gospodarzy. W 50. minu-
cie żółty kartonik zobaczył Pajnowski 
(za przewinienie blisko chorągiewki). 
Chwilę później trener Górnika doko-
nał zmiany w swojej drużynie: z boiska 
zszedł właśnie Pajnowski, na boisku po-
jawił się Pisarczuk.
W 61. minucie kibice po raz kolejny 
mogli ujrzeć piłkę wpadającą do bram-
ki. Paweł Wojciechowski celnym strza-
łem umieścił ją w bramce Gryfa. Gol nie 
został jednak uznany przez sędziego, 

gdyż chwilę wcześniej Mohamed Essam 
zagrał ręką. Chwilowy brak koncentra-
cji po tym zdarzeniu wykorzystał Da-
wid Rogalski, który precyzyjnie umie-
ścił futbolówkę w siatce rywali. 
Od tej pory gra rozpoczęła się więc na 
nowo. W ciągu kilku minut dało się za-
uważyć rozdrażnienie obydwu drużyn, 
wynikiem czego były żółte kartki dla 
Essama oraz Brzuzy.
W 72. minucie zmiana w drużynie Gór-
nik Łęczna: Korczakowskiego zastąpił 
Chrzanowski. W 77. minucie kolejna 
żółta kartka – ukarany Koziara. A kolej-
na zmiana w drużynie Górnika – w 81. 
minucie (zszedł z boiska Essam, a poja-
wił się Dzięgielewski). Czwarty raz żółty 
kartonik sędzia pokazał w 87. minucie 
– pokazał go Wickiemu za ostre pro-
testowanie. W 89 minucie celny strzał 
oddał Robert Chwastek, ale prosto w rę-
kawice Patryka Rojka. Na minutę przed 
końcem regulaminowego czasu zmiana 
w drużynie Gryf Wejherowo: z boiska 
schodzi Czychowski, na boisku pojawia 
się Goerke.
Sędzia doliczył trzy minuty. Chwilę 
później trener Gryfa zdecydował o do-
konaniu zmiany: Ryk wrócił na ławkę, 
a na boisku zastąpił go Bury. W 92. mi-
nucie  za przewinienie na Jakubie Za-
górskim sędzia podyktował rzut karny 
dla Górnika Łęczna. Chwilę później za 
protestowanie żółtymi kartkami arbiter 
ukarał Lelenia oraz Rogalskiego. Kar-
nego wykonywał Patryk Szysz. I zrobił 
to skutecznie, zdobywając w 93. minu-
cie decydującego gola. Chwilę później 
sędzia zakończył spotkanie, które 2:1 
wygrał Górnik Łęczna. 
Obecnie wejherowianie zajmują 13. po-
zycję w tabeli z dziewiętnastoma punk-
tami na koncie. Fotel lidera utrzymał 
Widzew Łódź.
/raf/

Rozstrzygający gol 
w ostatniej minucie
ii LiGa | Gryfowi w meczu na wyjeździe nie udało się zdobyć punktów. Zwycię-
stwo 2:1 w doliczonym czasie gry wywalczył zespół Górnika Łęczna.

Po minionym weekendzie, prawie 
wszystkie żółto-czarne ekipy juniorskie 
zakończyły ligowe granie w 2018 roku.

W tej kolejce nie grał już rocznik 2005, 
który zakończył kapitalną rundę na 
drugim miejscu (27 punktów, tyle samo 
co lider Bałtyk Gdynia) z największą liczbą 
strzelonych bramek (95) i drugą najlepszą 
defensywą w lidze (12 goli straconych). 
W dziesięciu spotkaniach gryfici dzie-
więciokrotnie wygrywali i doznali jednej 
porażki, właśnie z Bałtykiem.
W podobnej sytuacji jest grupa 2 rocznika 
2006, którzy również przed tygodniem 
zakończyła rundę na drugim miejscu (25 
punktów, tyle samo co liderujący KTS-K II 
Luzino), również z największą liczbą strze-
lonych bramek (41) i ex aequo drugą naj-
lepszą defensywą (9 goli straconych, tyle 
samo Morena Gdańsk, drużyna z Luzina 
– 3). Tutaj po dziesięciu kolejkach, gryfici 
wygrywali ośmiokrotnie, raz podzielili się 
punktami i raz doznali porażki – z KTS-K II.
W miniony weekend pauzowała grupa 2 
rocznika 2007, która jako jedyna rundę 
jesienną zakończy w przyszłą niedzielę na 
własnym boisku (o 11:00 zmierzy się z AP 
KP Gdynia).
Bardzo pewnie i w takim samym sto-
sunku swoje batalie zakończyły dwa 
najstarsze roczniki.
Juniorzy starsi pokonali niżej klasyfiko-
wany Meteor Pienczyn w tej chwili są na 
4. pozycji (7-0-5, bramki 44:25), ale dwie 
drużyny znajdujące się za plecami pod-
opiecznych trenera Wojciecha Borka mają 
po meczu zaległym do rozegrania i przy 
pozytywnym zakończeniu na ich korzyść, 
zepchną gryfitów na 6. lokatę.
Również na zakończenie rundy wygrali 
gracze trenera Tomasza Albeckiego, którzy 

niezwykle potrzebowali tego zwycięstwa. 
Występują w lidze przeznaczonej dla 
zawodników urodzonych w 2002 i 2003 
roku, a ich kadra składa się w 99% z graczy 
z tej dolnej granicy wiekowej. Na półmetku 
zajmują 11. miejsce (4-0-9, bramki 23-37).
Bardzo pozytywnym akcentem zakoń-
czyli swoje spotkanie również zawodnicy 
z rocznika 2004, wygrywając na wyjeździe 
z Gdyńską AP Dąbrowa a cztery bramki 
w tym spotkaniu zdobył Dominik Leja. 
Dla debiutującego w lidze wojewódzkiej 
zespołu jesień była udana o czym świad-
czy wysoka 6. lokata (7-1-4; bramki 30:24) 
a różnica między 2. a właśnie 6. miejscem 
to zaledwie trzy punkty. 
Na szczególne słowa uznania po ostatnim 
półroczu zasługuje grupa 1 rocznika 2006, 
która zdominowała swoje rozgrywki 
o czym świadczą dwa zwycięstwa w mi-
niony weekend. Najpierw podopieczni 
trenerów Wojciecha Waśka i Marcina 
Funka w sobotę ograli u siebie 5:0 Cisową 
Gdynia a następnie w niedzielę, w ramach 
zaległości z 1. kolejki, mimo niepełnego 
wypoczynku, wygrali w Gdyni z AP KP 1:0. 
Przed nimi spokojna zima na fotelu lidera 
z kompletem punktów po 12. kolejkach 
(12-0-0) i niewiarygodnym bilansem 
bramkowym, z najlepszą ofensywą, jak 
i defensywą w lidze (92:2).
Ostatnim spotkaniem był mecz grupy 1 
rocznika 2007 przeciwko SI Arce I Gdynia. 
Niestety przyjezdni okazali się minimalnie 
lepsi i wywieźli trzy punkty ze Wzgórza 
i tym samym zajęli miejsce wicelidera 
(31 punktów), pierwsza jest deklasująca 
rywali UKS Jedynka I Reda (komplet 
punktów w 12 meczach, bramki 106:3). 
Tutaj podopieczni trenerów Tomasza 
Kotwicy i Dawida Kowalskiego zakończyli 
rundę na 4. miejscu (9-0-3, bramki 37:27).

ŚWIETNE WYNIKI 
GRUp mŁOdzIEżOWYCh

Przed piłkarzami WKS Gryf Wejherowo kolejne spotkanie w ramach rozgrywek II ligi. Tym razem 
wejherowianie pojadą do Rybnika, gdzie zmierzą się z tamtejszym ROW 1964. 
Po ostatnim przegranym meczu Gryf Wejherowo zajmuje 13 miejsce w tabeli z dorobkiem 19 
punktów. ROW 1964 Rybnik jest gorzej notowany od Gryfa i znajduje się na 15. miejscu w tabeli 
z dorobkiem 17 punktów. Mecz ROW 1964 Rybnik – WKS Gryf Wejherowo rozegrany zostanie 
w najbliższą sobotę, 17 listopada, o godz. 13:00, na stadionie przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku. 

Zagrają z rybnikiem
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weJheRowo | To ostatnia szansa na zakup wyjątkowej, 
okolicznościowej koszulki piłkarskiej z Twoim nazwiskiem 
(lub pseudonimem) i wybranym numerem. 

Gryf Wejherowo wystąpił w meczu, 11 listopada, w okazjo-
nalnych koszulkach. Teraz pojawiła się możliwość zakupu 
takich koszulek, do tego z własnym numerem i nazwiskiem 
lub pseudonimem!
- W związku z licznymi zapytaniami o możliwości zakupu 
mamy dla Was super wiadomość: możecie ją zakupić za jedy-
ne 149 zł - poinformowali przedstawiciele Gryfa Wejherowo. - 
Dodatkowo możecie ją dowolnie spersonalizować, wybiera-
jąc ulubiony numer oraz nazwisko lub pseudonim!
Jak to zrobić? Wystarczy wpłacić pieniądze na na klubowe 
konto bankowe 38 2490 0005 0000 4520 6083 5795. W tytule 
przelewu należy wpisać, jaki ma być napis na koszulce, nu-
mer oraz rozmiar (np. Kowalski, 7, M). Zamówienia przyjmo-
wane są tylko do dziś, czyli do piątku 16 listopada. 
Koszulki będzie można odebrać w siedzibie klubu na 
Wzgórzu Wolności 1. Czas realizacji to około 2 tygodnie. Gdy 
koszulki będą już gotowe do odbioru, klub poinformuje o 
tym na swoim facebookowym fanpage’u. 
Zamów już dziś! To jedyna taka okazja, żeby zakupić tą 
wyjątkową koszulkę, która może być znakomitą pamiątką lub 
prezentem dla najbliższych! /raf/

TY TEż mOżESz mIEĆ 
TAKą WYJąTKOWą 
KOSzULKę!

Zawody zaplanowane są na 
17-18 listopada. Tuż po tych 
zawodach, na tej samej arenie, 
do rywalizacji przystąpią nie-
pełnosprawni siłacze (19-20 li-
stopada).
Puchar świata w armwrestlingu 
to najbardziej rozpoznawalna 
i najbardziej prestiżowa impre-
za w siłowaniu na ręce. W zawo-
dach weźmie udział około 200 

najsilniejszych zawodników 
i zawodniczek z ponad 30 kra-
jów i 6 kontynentów, w tym 
z Afryki, Ameryki Południowej 
i Północnej, Australii, Europy 
oraz Azji. To zawodnicy posia-
dający tytuły mistrza świata, 
Europy, Azji czy Ameryki. Re-
prezentacja Polski liczyć będzie 
ponad 20 zawodników. 
Vendetta All Stars to super poje-

dynki w systemie armfight, czyli 
pojedynki w swoich zasadach, 
przypominające zawodowe walki 
bokserskie. Dwóch zawodników 
na przeciw siebie walczy 6 rund  
na prawą lub lewą rękę . Gala 
w Rumi będzie jubileuszową, 
50. imprezą w systemie armfight 
organizowaną przez światową, 
zawodową organizację armwre-
stlingową – PAL USA (Profes-

Najsilniejsze ręce 
na świecie
RUMia | Największe legendy armwrestlingu, najsilniejsi zawodnicy na świe-
cie i wielkie sportowe emocje – tak w skrócie można zapowiedzieć puchar 
świata zawodowców w siłowaniu na ręce Złoty Tur Armwrestling World Cup 
2018 oraz „Vendetta All Stars – Rumia 2018”. 

sional Armwrestling League).
Z pewnością największą gwiazdą 
zawodów będzie Denis Cyplen-
kov, jedna z największych legend 
światowego armwrestlingu, któ-
ry kiedyś odnosił spore suk-
cesy w podnoszeniu ciężarów 
i w strongmanie. Potężnie zbu-
dowany Rosjanin to najbardziej 
utytułowany zawodnik w historii 
armwrestlingu, dzisiaj walczy tyl-
ko w najlepiej opłacanych turnie-
jach na świecie. W Rumi Cyplen-
kov pierwszego dnia na lewą rękę 
zmierzy się z Kanadyjczykiem 
Devonem Larratem, w niedzie-
lę zaś miał wymienić mocarny 
uścisk prawej dłoni z Andreyem 
Pushkarem. Niestety, tej walki 
już nie zobaczymy, ponieważ An-
drey Pushkar zginął tragicznie 
w środę w wypadku samochodo-
wym w drodze na lotnisko. Jechał 
na samolot, którym miał dotrzeć 
do Polski... 
W formule armfight zobaczymy 
dwoje Polaków. Marlena Wawrzy-
niak przez kilka lat z rzędu z za-
wodów pucharu świata Złoty Tur 
Cup wyjeżdżała z medalami, ale 
zawsze z niedosytem. Brakowało 
kropki nad i. Jej przeciwniczką 
będzie zawodniczka w tej chwili 
najlepsza na świecie w kategorii 
+65 kg, aktualna mistrzyni świa-
ta, Malin Kleinsmith ze Szwecji.
Trudne zadanie będzie miał 
również Alex Kurdecha. Prze-
ciwnikiem Alexa będzie Scot 
Mendelson, amerykański Żyd 
z Brooklinu, który jest tak wiel-
ki, że do samolotu wchodzi bo-
kiem… i ledwo się mieści. 
Największym wydarzeniem „Zło-
ty Tur World Cup – Rumia 2018”,  
oprócz pojedynków armfight, 
będzie wyłonienie w kategorii 
OPEN najsilniejszego zawodnika 
roku 2018. 
O tym, jak bardzo emocjonujący 
jest to sport można przekonać się 
osobiście. W sobotę 17 listopada 
odbywają się walki na lewą rękę, 
zaś w niedzielę 18 listopada siła-
cze walczyć będą na rękę prawą. 
/raf/

Z uczestnikami marszu przed 
ratuszem spotkali się zastępca 
prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz i członek zarządu powiatu 
Jacek Thiel. Przypomnijmy, że 
tegoroczne obchody Święta Nie-
podległości organizowane BYŁY 
wspólnie przez starostę Wejhe-
rowskiego Gabrielę Lisius i pre-
zydenta Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta.
- Marsze NordicWalking w Wej-
herowie stały się tradycją, bo 
właśnie od takiego marszu co 
roku rozpoczynamy świętowa-
nie tego wyjątkowego dnia dla 
każdego Polaka. Cieszę się, że 
aktywni fizycznie wejherowianie 
dedykują ten marsz wszystkim, 
którzy walczyli o naszą wolność 
i niepodległość. To piękna forma 
podziękowania, za to że żyjemy w 

Z kijkami na 100-lecie niepodległości
WEJHEROWO | Już po raz piąty kilkudziesięcioosobowa grupa wejherowian uczciła Narodowe Święto 
Niepodległości marszem Nordic-Walking, spacerując z kijkami po Parku Miejskim i okolicznym lesie.

stan zdrowia i kondycję fizyczną, 
wyrażamy także swój patriotyzm 
– mówi Krystyna Pisała, szefowa 
Wejherowskiego Klubu Nornic 
Walking.  
Przed wyjściem na trasę uczestnicy 
marszu wzięli udział w intensywnej 
rozgrzewce, którą w widowiskowy 
sposób poprowadziła Ewa Boro-
wiak.
- To bardzo przyjemne, że przy 
okazji obchodów Święta Niepod-
ległości możemy zaktywizować 
mieszkańców do uprawiania Nordi-
c-Walking i pokazać, że w ten spo-
sób można trenować i świętować 
łącząc jedno z drugim. Jak co roku 
jesteśmy dobrze zorganizowani a 
jednocześnie zaangażowani – mówi 
Katarzyna Pisała.
- Dzisiaj mamy szczególne święto, 
które chcemy godnie upamiętnić. 
W dzisiejszych czasach dyspozycja 
fizyczna dużo znaczy dla ludzi, ale 
pamięć również. To dobrze, że jest 
taka możliwość pokazania swojego 
patriotyzmu – podkreśla Justyna 
Damaszke. /raf/

wolnym kraju – powiedział Arka-
diusz Kraszkiewicz.
- Dzisiaj jest dzień wolności i nie-
podległości Polski. My tę wolność 
utrzymujemy w naszym duchu i 
czynie. Idziemy z kijkami do lasu 
na 7 kilometrowa trasę. Na trasie 

zawsze jest wesoło i ciekawie, ale 
też na swój sposób doniośle i pa-
triotycznie, bo podczas marszu 
wytwarzają się w nas endorfiny. 
Można doskonalić technikę mar-
szu, jak również rozmawiać o róż-
nych sprawach. Poprawiając swój 
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RUMia | Jeden z najsilniejszych ludzi na świecie, mistrz Ukrainy i mistrz 
świata, zginął tragicznie w drodze na lotnisko. Właśnie miał wylecieć do 
Polski, a w sobotę wziąć udział w mistrzostwach w Rumi.

W weekend miał wystąpić 
w rumi. Zginął w wypadku

W sobotę w Rumi rozpoczyna się 
puchar świata zawodowców w si-
łowaniu na ręce Złoty Tur Armw-
restling World Cup 2018 oraz 
„Vendetta All Stars – Rumia 2018”. 
Jednym z uczestników tych zawo-
dów miał być Andrey Pushkar. 
Niestety, w środę pojawiła się tra-
giczna informacja: sportowiec zgi-
nął w wypadku samochodowym. 
Właśnie jechał na lotnisko, aby 
wylecieć do Polski. 
Andrey Pushkar był wielokrotnym 
mistrzem Ukrainy, mistrzem Eu-
ropy, mistrzem świata i mistrzem 

organizacji PAL. 
- Przyjaciele, bracia i siostry! 
Mamy bardzo złe wieści! - taka 
informacja została zamieszczona 
w środę po południu na portalu 
społecznościowym na oficjal-
nym profilu zawodnika. - Dzisiaj, 
w drodze na lotnisko […] nasz 
brat i przyjaciel Andrey Pushkar 
zginął w okropnym wypadku sa-
mochodowym. Nie ma słów, by 
opisać to, co wszyscy teraz czuje-
my! Głębokie wyrazy współczucia 
dla rodziny i przyjaciół Andreya.
/raf/
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