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Przed nami wyjątkowo ciekawy weekend. W po-
wiecie wejherowskim sporo będzie się działo. Ci, 
którzy chcą ten czas spędzić z kulturą, z pewnością 
wybiorą się na rozmaite atrakcje zorganizowane 
w ramach corocznej akcji „Noc Muzeów”. A dla 
tych, którzy wolą aktywny wypoczynek, w Wejhero-
wie przygotowano dwie duże imprezy: Wejherowo 
Biega oraz Puchar Polski Nordic Walking. 
Z kolei dla miłośników większych emocji i rywaliza-
cji w Rumi przygotowano jedyne takie wydarzenie 
w Polsce - Mistrzostwa Pomorza Amatorskiego MMA. 

Wyjątkowa noc, 
aktywny weekend

czytaj str. 8 i 16
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Walczą o Podwórka Talentów.
Rumia jest na podium

Nie tylko stąd

W castingu uczestniczyli wo-
kaliści z całego regionu. Chęt-
ni przybyli m.in. z Gdańska, 
Gdyni, Wejherowa i Redy, ale 
przede wszystkim z Rumi. Fina-
listami projektu Rumski Wokal 
2019 ostatecznie zostali: Anna 
Semerling, Aleksandra Raduła, 
Benita Baczewska, Nela Szmel-
ter, Kinga Włodarkiewicz, Łu-
kasz Myszk, Maciej Bartecki, 
Julia Potrykus, Wioletta Słodka 
oraz Magdalena Mrówczyńska. 

Wybrana przez jury dziesiątka 
weźmie udział w obowiązkowych 
warsztatach dotyczących wokalu, 
technik oddechowych oraz in-
terpretacji piosenki. Zajęcia po-
prowadzą Krzysztof Brzozowski 
oraz Marzena Graczyk. Zwień-
czeniem będzie występ podczas 
gali finałowej konkursu, która 
odbędzie się w czerwcu.

 
Śladem poetów 

i pieŚNiarzy

Tegorocznym tematem prze-

wodnim projektu są piosenki 
bardów polskiej i zagranicznej 
estrady. W finale usłyszymy 
między innymi utwory Bułata 
Okudżawy, Kaczmarskiego czy 
Wysockiego. Gościem specjal-
nym wydarzenia będzie ukra-
iński pieśniarz Volodymyr Bi-
lokur, znany jako Volodia.

– Cieszę się, że po raz kolejny 
będziemy mieli okazję pomóc 
pełnym pasji ludziom w ich ar-
tystycznym rozwoju. To wielki 
skarb mieć takie hobby, któremu 
człowiek w pełni się oddaje – 
podkreśla Agnieszka Skawiń-
ska, dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury. – Poprzednie edycje po-
kazały, jak fantastycznie potoczy-
ły się losy wokalne niektórych na-
szych finalistów. Myślę, że w tym 
roku również zaskoczy nas nie je-
den uczestnik. Czasem wystarczy 
nacisnąć w człowieku odpowiedni 
guzik, a on potem sam wznosi się 
coraz wyżej i wyżej. Pięknie się na 
to patrzy – podsumowuje. 

to Nie koNiec

Finaliści otrzymają nagrody 
rzeczowe, a zwycięzca możli-
wość nagrania demo w profesjo-
nalnym studio nagrań. W dal-
szej perspektywie wokaliści będą 
mogli również zaprezentować 
się szerszej publiczności pod-
czas miejskich wydarzeń.

wyjątkowe 
obiekty

Do tej pory na terenie całego 
kraju powstało 40 Podwórek 
Talentów. Najbliższe znajdu-
je się w Elblągu, gdzie miesz-
kańcy, zwłaszcza ci najmłod-
si, chętnie z niego korzystają, 
zdobywając wiedzę i poprawia-
jąc kondycję. 

Każde z Podwórek Talentów, 
dzięki nowoczesnym urządzeniom 
instalowanym w 3 różnych stre-
fach (sportowej, naukowej i arty-
stycznej) poprzez zabawę kształtuje 
sprawność, wiedzę oraz wyobraźnię 
dzieci. Rokrocznie od 2017 roku 
przybywa ich 20 w całej Polsce.

walka o głosy

W tegorocznym głosowaniu, 
wśród miejscowości liczących od 
20 do 60 tysięcy mieszkańców, 
Rumia znajduje się obecnie na 
3. miejscu, gromadząc ponad 10 
tysięcy głosów. Obiekt otrzyma 
tylko 5 gmin, które uplasują się 
w czołówce. Aby utrzymać tę po-
zycję do końca głosowania, czyli 
do 20 czerwca, przedstawiciele 
Rumi raz jeszcze apelują o głosy. 

– Nasza przewaga nad kolej-
nymi miastami w walce o Po-
dwórko Talentów jest wysoka, 
ale przestała wzrastać, dlate-
go musimy być czujni – mówi 
przewodniczący rady miejskiej 

Ariel Sinicki. – Dalej, Rumio, 
walczymy i codziennie głosu-
jemy. Nie dajmy się dogonić 
i powiększajmy przewagę, aby 
w końcówce głosowania nie było 
niespodzianek – apeluje.

krótka 
iNstrukcja

Aby pomóc gminie w osią-
gnięciu celu, wystarczy wejść na 
stronę www.podworko.nivea.pl, 
zarejestrować się, wybrać plac za-
baw przy Miejskim Domu Kultu-
ry w Rumi i każdego dnia odda-
wać głos. Można też skorzystać ze 
specjalnej aplikacji o nazwie Po-
dwórko Talentów Nivea 2019.

RUMIA | Internetowe głosowanie, dzięki któremu Rumia może się wzbogacić o Po-
dwórko Talentów Nivea, jest już na półmetku. Obiekt o wartości około 250 tysięcy 
złotych miałby powstać w Parku Starowiejskim, przy Miejskim Domu Kultury. Ry-
walizacja jest zaciekła, dlatego gmina apeluje do mieszkańców o kolejne głosy.
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Odkryli kolejne wokalne talenty
RUMIA | Już po raz czwarty do Miejskiego Domu Kultury w Rumi zgłosili się wielbiciele śpiewu, 
którzy chcieli sprawdzić swoje możliwości i zyskać szansę na dalszy rozwój. Po blisko 5-godzinnym 
przesłuchaniu jury wybrało finałową dziesiątkę. 
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rumia | konia na biegunach z 1860 roku, ro-
werek dziecięcy z 1890 roku, a także zabaw-
ki z lat prl czy okresu międzywojennego 
będzie można obejrzeć podczas wyjątkowej 
wystawy zabytkowych zabawek w porcie 
rumia centrum Handlowym auchan. 

Upłynął termin składania projektów do piątej 
edycji Budżetu Obywatelskiego. Wejherowia-
nie złożyli 20 projektów, z czego 10 inwesty-
cyjnych i 10 nieinwestycyjnych. 
Obecnie trwa analiza przez Komisję ds. bu-
dżetu obywatelskiego złożonych propozy-
cji projektów. Lista zweryfikowanych projek-
tów zostanie opublikowana do 4 czerwca br. 
Swoje uwagi i zastrzeżenia w ramach kon-
sultacji społecznych mieszkańcy będą mogli 
zgłaszać Komisji do 10 czerwca br. Ostatecz-
ną listę projektów zatwierdzonych do głosowania Prezydent Miasta Wejherowa ogłosi 28 
czerwca br. Głosowanie na projekty odbędzie się we wrześniu. 
W tegorocznej edycji, na realizację wejherowskiego budżetu obywatelskiego Prezydent Miasta 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przeznaczył 1 mln złotych, z tego 900 tys. zł na projekty in-
westycyjne i 100 tys. zł na nieinwestycyjne. Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwesty-
cyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. 
/raf/

wystawa zabytkowycH zabawek
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Unia Europejska spowodowała 
spore zmiany w niemal wszyst-
kich dziedzinach życia. 

- Unia Europejska to wiele aspek-
tów odczuwalnych dla Polaków 
– powiedział Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomor-
skiego. - Nie sposób nie wspo-
mnieć o swobodzie podróżowania, 
gdy jako pełnoprawni członkowie 
wspólnoty europejskiej możemy 
przekroczyć granicę i pojechać 

np. do Niemiec, Holandii, Wiel-
kiej Brytanii i innych krajów tylko 
z dowodem osobistym. Trudno 
nie zauważyć też, że bez żadnych 
problemów możemy dokonywać 
sprzedaży naszych produktów do 
innych krajów, a wcześniej tego 
nie było. Kolejna sprawa to swo-
boda w podejmowaniu pracy, 
zarówno tych prostszych, jak i tej 
wymagającej najwyższych kwalifi-
kacji. Dla młodych ludzi ogromną 

szansą jest możliwość studiowania 
na europejskich uniwersytetach – 
korzystają z tego dziesiątki tysięcy 
osób! Tych walorów jest oczywi-
ście o wiele więcej.

Dzięki członkostwu w Unii Eu-
ropejskiej spore zmiany zaszły też 
w powiecie wejherowskim. 

- Dzięki naszemu wejściu do 
UE mogliśmy aplikować o środki 
zewnętrzne – wyjaśnia Gabrie-
la Lisius, starosta wejherowski. 

- W ciągu ostatnich 15 lat jako 
powiat pozyskaliśmy 185 mln 
zł. Jeśli do tego doliczylibyśmy 
środki pozyskane przez poszcze-
gólne gminy, byłoby ich znacznie 
więcej. Były to zarówno środki 
na cele infrastrukturalne w za-
kresie dróg, termomodernizacji, 
budowy sal gimnastycznych, bu-
dowy obiektów kulturalnych, ale 
także środki, dzięki którym zre-
alizowaliśmy projekty dotyczące 
aktywizacji osób bezrobotnych, 
zapobieganiu wykluczeniu spo-
łecznemu, wymiany młodzieży, 
podniesienia jakości kształcenia 
i wiele innych. To projekty doty-
czące każdej dziedziny życia, do-
tyczące zarówno osób starszych, 
jak i ludzi młodych. Jeśli ktoś 
spojrzy, jak wyglądało życie w po-
wiecie wejherowskim 15 lat temu, 
to dostrzeże ogromną zmianę. 
Jakie będą środki w kolejnej per-
spektywie? Dziś trudno to oce-
nić. Na pewno będą mniejsze, bo 
jako Polska mocno się rozwinę-
liśmy i na wsparcie czekają kraje 
biedniejsze. Ale zawsze jest coś 
do zrobienia i nadal będziemy się 
o środki unijne ubiegać.

/raf/
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Redzie rozpoczęła się pod 
koniec ubiegłego roku. Prowa-
dzone prace polegają na budowie 
piętrowego segmentu. Dzięki no-
wemu budynkowi placówka zyska 
między innymi pięć dodatkowych 
klas lekcyjnych, pomieszczenia 
zerówki wraz z zapleczem, pokój 
nauczycielski, salę konferencyjną, 

gabinety stomatologa i pielęgniar-
ki szkolnej, a także pedagoga, psy-
chologa oraz logopedy. 

- Decyzja o rozbudowie placów-
ki zapadła już kilka lat temu – za-
znacza Łukasz Kamiński, zastępca 
burmistrza Redy. -  Prace budow-
lane są prowadzone ze względu 
na stale rosnącą liczbę uczniów, 
którym chcemy zapewnić jak naj-

lepsze warunki do nauki.
Nowy segment z istniejącym 

budynkiem połączony zostanie 
za pomocą parterowego łącznika. 
Sale lekcyjne znajdą się na parte-
rze, a piętro zagospodarowane 
zostanie na potrzeby gabinetów. 
Powierzchnia użytkowa nowej 
części Szkoły Podstawowej nr 6 
to 1427,38 m², a jej kubatura wy-
nosi 6829,78 m³.

- Bardzo cieszy nas fakt, że 
inwestycja realizowana jest wy-
jątkowo sprawnie - mówi Miro-
sław Rożyński, dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Redzie. - 
Wydaje nam się, że wykonawca 
wyprzedza harmonogram prac, 
w związku z czym obecnie nie ma 
żadnego zagrożenia, jeśli chodzi 
o termin zakończenia robót.

Warto zaznaczyć, że jednocze-
śnie w Redzie trwa rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 2. W tym 
roku mają również ruszyć prace 
związane z rozbudową Szkoły Pod-
stawowej nr 5. Wszystkie przedsię-
wzięcia w całości realizowane są ze 
środków budżetu miasta. 

WA

Nad nową częścią 
szkoły zawisła wiecha
REDA | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 nabiera tempa. Na dachu nowego skrzydła zawisła tradycyjna 
wiecha. Z tej okazji do placówki przybyli urzędnicy, samorządowcy i przedstawiciele Rady Rodziców.

15 lat w Unii. Jak dużo zyskał powiat?
PowIAt | Niedawno minęło 15 lat od momentu, gdy Polska stała się częścią Unii Europejskiej. W Starostwie Powiatowym w Wejherowie 
zorganizowano konferencję, podczas której podsumowano te lata. Uczestniczył w niej Mieczysław Struk, marszałek województwa. 

REKLAMA 151/2019/DB

reda | budowa węzła integracyjnego przy redzkim 
dworcu weszła w uciążliwą fazę robót w pasie drogi 
krajowej nr 6. kierowców czekają kolejne utrudnienia.

Od najbliższego poniedziałku, czyli 20 maja, nastąpi cał-
kowite zamknięcie jezdni w kierunku Wejherowa, na od-
cinku od ulicy Obwodowej do Młyńskiej. W tym czasie 
ruch dwukierunkowy będzie odbywał się wyłącznie na 
pasach w stronę Gdyni.
- Konieczność całkowitego zamknięcia jednej jezdni jest 
związana z pracami w sieci kanalizacji deszczowej, która 
przebiega dokładnie w osi jezdni – mówi Halina Grzesz-
czuk, zastępca burmistrza Redy. -  Prace biegną bardzo 
intensywnie, gdyż zostały zaplanowane w taki sposób, 
aby zdążyć przez początkiem sezonu turystycznego.
Przywrócenie ruchu na obu jezdniach nastąpi w nocy z 27 na 
28 maja. Niestety, ale obie jezdnie nadal będą przewężone.
Inwestycja pn. „Budowa węzła integracyjnego Reda wraz 
z trasami dojazdowymi” została dofinansowana z Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nowy 
układ węzła ma zachęcić do korzystania z infrastruktu-
ry transportu publicznego, a przez to powinien zostać 
zrealizowany cel przedsięwzięcia, jakim jest zwiększenie 
liczby pasażerów transportu zbiorowego.

kierowców czekają 
kolejNe utrudNieNia
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Węzeł integracyjny Janowo 
– ruszyły wyburzenia

Obchody Dnia Zwycięstwa
GM. wEjhERowo | W Gminie Wejherowo co roku 8 maja obchodzony jest Dzień Zwycięstwa. 

goŚciciNo | uwaga mieszkańcy – niedługo nastąpi czasowe wstrzymanie dostawy 
wody w gościcinie. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni informuje, że w związku z pro-
wadzonymi pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w Gościcinie (doty-
czy: ul. Dworska od ul. Słonecznej do końca oraz ul. Ziemska, Gwiezdna, Planetarna, Żurawia, 
Nadrzeczna i Bursztynowa) nastąpi wstrzymanie dostawy wody. 
Przerwa w dostawie planowana jest w dniu 21 maja od godziny 8.00 do 14.00. 
W przypadku wystąpienia zabrudzenia wody po zakończeniu prac zgłoszenia prosimy kierować 
do Dyspozytorni Systemu Wod-Kan tel. 994. 
- Przepraszamy naszych Klientów za tymczasowe utrudnienia związane z pogorszeniem jakości 
świadczonych usług – mówią przedstawiciele PEWiK Gdynia.
/ugw/

będzie przerwa w dostawie wody
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RUMIA | Rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem terenu pod największą w historii Rumi 
inwestycję. Od tygodnia trwa wyburzanie budynków znajdujących się przy stacji SKM Janowo.

ogromNe 
udogodNieNia

Tunel łączący dwie części mia-
sta, parkingi, ścieżki rowerowe 
oraz wiaty autobusowe – to tylko 
część infrastruktury, która po-
wstanie w ramach realizacji wę-
zła integracyjnego Rumia Jano-
wo. Celem inwestycji jest przede 
wszystkim usprawnienie ruchu 
drogowego oraz modernizacja 
okolicznej infrastruktury.

Oznacza to, że powstanie funk-
cjonalny i spójny system komuni-
kacji drogowej, a co za tym idzie 
– zwiększy się liczba pasażerów, 
a zmniejszą się korki i emisja 
spalin. Ponadto inwestycję po-
przedził remont stacji kolejowej.

kolejNe działaNia

Wyburzenia potrwają oko-
ło dwóch tygodni. W związku 

Mieszkańcy mogą 
czytać pod chmurką
REDA | W Redzie rozpoczęła działalność pierwsza plenerowa biblioteka. Jest wypełniona po 
brzegi i dostępna dla każdego.
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Aby wybrać interesującą nas pozycję, 
należy otworzyć zamykane na zasuwkę 
drzwiczki. Wśród książek różności: po-
cząwszy od literatury dziecięcej i mło-
dzieżowej, poprzez różnego rodzaju po-
radniki, a skończywszy na popularnych 
kryminałach. Plenerowa biblioteka to po-
mysł radnej Teresy Tkaczyk.

- Tego typu wypożyczalnie działają już 
w innych miastach, więc pomyślałam, że 
u nas też mogą się sprawdzić – mówi radna 
Redy. - Myślę, że pomysł okaże się trafny 
i mieszkańcy z chęcią będą korzystać z ple-
nerowej biblioteki. W ten sposób promuje-
my czytelnictwo wśród redzian.

Pozycje z wyjątkowej wypożyczali można 
po prostu zabrać, a po przeczytaniu zwró-
cić dla kolejnego czytelnika. Nie ma tu kart 
bibliotecznych i terminów zwrotu. Aby 
trwał obieg książek, można przynieść coś 
ze swojego księgozbioru. 

- Biblioteka celowo usytuowana została 
przy placu zabaw, bo często przychodzą 
tutaj rodzice ze swoimi pociechami – 
mówi Bożena Natzke, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Redzie. - W wolnej 
chwili mogą oni chwycić książkę i zagłę-
bić się w lekturze. Przy samej biblioteczce 
zamontowana została ławeczka, aby na 
miejscu można było przeczytać książkę.

Biblioteka plenerowa dostępna jest 
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 
Książki, będące w jej zasobie, są ozna-
czone specjalną pieczątką, którą można 
oznaczać też nowe pozycje. 

WA

z prowadzonymi pracami gmina 
nie przewiduje żadnych utrud-
nień dla kierowców na drodze 
krajowej numer 6. Obecnie trwa 
opracowywanie dokumentacji 
niezbędnej do ogłoszenia prze-
targu. 

Na realizację tej inwestycji 
gmina zdobyła już ponad 17 
milionów złotych unijnego do-
finansowania. Pozostałe środki 
zostały zabezpieczone w wie-
loletniej prognozie finansowej 
miasta.

micHał pasieczNy,
burmistrz Rumi

Rumia jest podzielona torami kolejowymi, także 
jest to kluczowa inwestycja dla około 15 tysięcy 
osób, które korzystając z tunelu, nie będą musiały 
objeżdżać miasta dookoła. Oprócz tego powstanie 
250 miejsc parkingowych dla samochodów i par-
king rowerowy. Mamy nadzieję, że to spowoduje, 
iż mieszkańcy przesiądą się na kolej miejską

Obchody 74. rocznicy zakończe-
nia II wojny światowej odbyły się na 
cmentarzu żołnierzy polskich i ra-

dzieckich w Łężycach. Na uroczy-
stość przybyli: poseł na Sejm Kazi-
mierz Plocke, członkowie Związków 

Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, członkowie Stowarzyszenia 
Oficerów Marynarki Wojennej RP 
w Gdyni oraz Stowarzyszenia Sym-
patyków i Byłych Żołnierzy Jednostki 
Wojskowej, a także przedstawiciele 
władz samorządowych, radni i sołty-
si z terenu gminy Wejherowo, służby 
mundurowe oraz przedstawiciele 
innych instytucji, w tym dyrektorzy 
i uczniowie placówek oświatowych, 
poczty sztandarowe. Wszyscy oddali 
hołd poległym w II wojnie światowej. 
Po wysłuchaniu przemówienia Wójta 
Gminy Wejherowo Henryka Skwarło 
delegacje złożyły kwiaty pod pomni-
kiem. Podniosły charakter uroczysto-
ści nadał występ artystyczny uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Bolszewie. 
Na zakończenie dzisiejszej uroczy-
stości wszyscy udali się tradycyjnie 
na żołnierską grochówkę.
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Rozmawiali o rewitalizac ji ulicy

Przebudowa ulicy Kopernika 
wraz z infrastrukturą podziem-
ną, nowe chodniki, przydroż-
na architektura w tym odtwo-
rzone ogródki, schody i płoty 
- to wszystko zaplanowano w ra-
mach projektu „Rewitalizacji 
Śródmieścia Wejherowa”, na 
które miasto Wejherowo zdoby-
ło dofinansowanie ze środków 
unijnych. Mieszkańcy ul. Koper-
nika spotkali się w Filharmonii 
Kaszubskiej z Beatą Rutkiewicz, 

zastępcą prezydenta Wejherowa, 
urzędnikami i projektantem.

HistoryczNa ulica

Ulica Kopernika to jedna z naj-
starszych ulic w Wejherowie; jest 
objęta opieką konserwatora za-
bytków. Jej wyjątkowość stanowią 
oryginalne, choć często wyma-
gające remontu stare kamienice. 
Jak podkreśliła Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, 

prezydent miasta Krzysztof Hil-
debrandt podjął decyzję o grun-
townej modernizacji ulicy przy 
jednoczesnym zachowaniu niepo-
wtarzalnego charakteru okolicy. 

zakres iNwestycji

W ramach rewitalizacji, jak 
przedstawił projektant Krzysztof 
Wiecki, który wykonał projekt 
przebudowy ulicy, przebudowana 
zostanie ul. Kopernika z budową 

kanalizacji deszczowej, instalacji 
wodociągowej i gazowej. Wybu-
dowane zostaną chodniki, zjazdy 
na posesję, a po jednej stronie uli-
cy przewidziano budowę zatoki 
parkingowej. Jednak ważniejszym 
aspektem, ze względu na histo-
ryczną przestrzeń tego miejsca, 
jest odtworzenie i zagospodaro-
wanie przydomowych ogródków 
oraz płotów i schodów do budyn-
ków. Inwestycja obejmuje także 
wykonanie zieleni, małej archi-
tektury oraz oświetlenia ulicy. 

przywrócić klimat

- Przedstawiamy mieszkańcom 
ul. Kopernika projekt przebudo-
wy ulicy, który oprócz budowy 
jezdni, chodników, modernizacji 
sieci, obejmuje odtworzenie i za-
gospodarowanie przydomowych 
ogródków – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wej-
herowa. - Chcielibyśmy powró-
cić do klimatu ulicy z czasów jej 
powstania. Wtedy, kiedy każda 
kamienica miała przedogródek 
i każdy był ogrodzony pięknym 
płotem. Dzisiaj te ogródki są 
prywatne, aby jednak przywrócić 
im dawny blask, niezbędna jest 
zgoda właścicieli. Celem rewita-
lizacji jest przede wszystkim po-
prawa jakości i wzrost poziomu 

życia mieszkańców Wejherowa, 
a jest to możliwe dzięki odnowie 
tej historycznej ulicy i nadaniu 
jej nowych funkcji.

plaNy 
rewitalizacji

Mieszkańcy ul. Kopernika, 
którzy wzięli udział w spotkaniu 
byli zainteresowani projektem 
przebudowy ich ulicy. 

- Ulicę trzeba wyremontować, 
czekamy na to z niecierpliwością 
– mówi pani Anna, mieszkanka 
ul. Kopernika. – To taka piękna 
ulica, z zabytkowymi już kamie-
nicami, mam nadzieję, że będzie 
wizytówką Wejherowa. 

- Oczywiście jestem za rewita-
lizacją ul. Kopernika, czekałem 
na tę inwestycję – mówi Rafał 
Szlas, radny Wejherowa. – Prze-
budowane zostaną nie tylko sieci 
– wodociągowa, kanalizacyjna, 
deszczowa, ale przede wszystkim 
ulica odzyska dawny blask. 

W ramach projektu jeden z bu-
dynków znajdujących się u zbiegu 
ulic: Kopernika i 10 lutego został 
już wyburzony. Na jego miejscu 
ma powstać parking, a na ścianie 
sąsiadującego budynku - mural. 

Prace związane z modernizacją 
ulicy mają ruszyć w 2020 roku.

/raf/

wEjhERowo | Mieszkańcy ul. Kopernika wzięli udział w konsultacjach dotyczących planowanej rewitalizacji swojej ulicy. 
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zNów więcej 
cudzoziemców
Po spadku na przeło-
mie roku, ponownie wzra-
sta liczba cudzoziemców 
ubezpieczonych w po-
morskich oddziałach ZUS. 
U schyłku ubiegłego roku 
liczba cudzoziemców zgło-
szonych do ubezpieczeń 
społecznych na Pomorzu 
wynosiła 35,5 tys. Na ko-
niec lutego natomiast licz-
ba obcokrajowców wzro-
sła do niemal 36,2 tys. To 
ponad 10 proc. wszystkich 
obywateli innych państw 
objętych ubezpieczeniami 
społecznymi w Polsce. 
Są to obywatele aż 126 
państw. Ponad 3/4 ubez-
pieczonych w naszym wo-
jewództwie cudzoziemców 
stanowią obywatele Ukra-
iny, których jest blisko 28 
tys. Drugą grupę stanowi 
2,1 tys. obywateli Białorusi. 
Kolejni są Rosjanie (784), 
Gruzini (603) oraz Mołda-
wianie (546). Co ciekawe, 
Pomorze wybierają także 
mieszkańcy odleglejszych 
państw. Ubezpieczonych 
jest u nas m.in. po jednym 
obywatelu Aruby, Beninu, 
Haiti, czy Laosu.
/raf/
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Muzyka Niepodległa

Dzięki inicjatywie Towarzystwa 
Oświatowego w Gniewinie i po-
zyskaniu środków z Funduszu 
Promocji Kultury Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, mieszkańcy, a przede wszyst-
kim młodzież z gmin Gniewino 
i Wejherowo, mieli okazję uczest-

niczyć w czterodniowym eduka-
cyjno-muzycznym cyklu 10 kon-
certów patriotycznej muzyki pn. 
„Muzyka Niepodległa”, w znako-

GnIEwIno | Z dziesięcioma edukacyjno-muzycznymi koncertami wystąpił na terenie gmin Gnie-
wino i Wejherowo oraz w samym Wejherowie kwartet wokalno-instrumentalny realizując dofinanso-
wany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego cykl pn. „Muzyka Niepodległa”.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administracyjnego /tekst jedn. 
Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm../  z a w i a d a m i a,  ż e  w dniu 26.04.2019r., na 
wniosek z dnia 11.12.2019r.. (uzupełniony dnia 11.02.2019r.) wydano decyzję o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej  polegającej pn:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia po-
przez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia na odcinku od km 
3+428,92 do km 4+783,76 w Łężycach na terenie gminy Wejherowo"

na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy Wejherowo określonych poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
obr. Łężyce: 8, 9/54 (z podziału działki nr 9/41), 9/55 (z podziału działki nr 9/41), 
7/79, 7/77, 9/57 (z podziału działki nr 9/49), 9/48, 7/96, 7/4

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy admi-
nistracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników tere-
nów objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się z decyzją w Starostwie Wej-
herowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, 
w pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeże-
nia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 
7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postę-
powania administracyjnego  zawiadomienie stron postępowania uważa się za do-
konane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rumia, dnia 17.05.2019r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 21 ust.2  pkt 2 
i 7, art. 30, art. 39 ust.1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz.2081 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 
-   zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalo-
nego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. 
dla strefy D18.U1 w rejonie ul. Zbychowskiej,
-  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru w rejo-
nie ul. Fabrycznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego w Rumi,  zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami 
planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiej-
skiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębo-
górską, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 

w dniach od 24.05.2019r. do 16.06.2019r.

w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w godzi-
nach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Informacje 
o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami 
w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 04.06.2019r. 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 
30.06.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGŁOSZENIE 162/2019/DBOGŁOSZENIE 164/2019/DB

mitym wykonaniu kwartetu wo-
kalno instrumentalnego w skła-
dzie: Urszula Mizia – wiolonczela, 
Joanna Karpiel-Jatkowska – śpiew 
i recytacje, Janusz Kohyt – instru-
menty klawiszowe i Waldemar 
Szczypior – instrumenty dęte.

Cykl koncertów zapoczątkował 
w czwartek 9 maja występ kwartetu 
w Samorządowym Zespole Szkół im. 
ks. Galasa w Kostkowie. Kolejne wy-
stępy  tego dnia odbyły się w Szkole 
Podstawowej im. Jakuba Wejhera 
w Górze, Centrum Kultury w Gnie-
winie i Domu Sołeckim w Rybnie. 

Następnego dnia koncertowano 
w Szkole Podstawowej im. J. Brze-
chwy w Orlu, Szkole Podstawowej 
im. M. Kopernika w Bolszewie, 
Szkole Podstawowej im. mjr H. Su-
charskiego w Gościcinie i Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie. 

W sobotnie popołudnie kolej-
ny koncert odbył się w Zagrodzie 
Gburskiej i Rybackiej w Nadolskim 
Skansenie a w niedzielne południe 
12 maja zakończono cykl występem 
w kościele parafialnym pw. Zwia-
stowania Pana w Żarnowcu.

Podczas całego cyklu mistrzow-

sko wykonywano patriotyczne 
utwory polskich kompozytorów, 
którzy w swej twórczości często 
sięgali do motywów ludowych, 
a także utwory lokalnych kompo-
zytorów z Kaszub i Beskidów.  

Janusz Kohut jest uznawany za 
jednego z najwybitniejszych pol-
skich kompozytorów i pianistów.

Zagrał na ponad 1.700 koncertach 
w Europie i Stanach Zjednoczo-
nych, a także podczas międzynaro-
dowych targów EXPO 2000, czy na 
Placu św. Piotra w Rzymie. Ostat-
nio dał 90 koncertów w Wielkiej 
Brytanii. Ma na swoim koncie 16 
płyt autorskich. Zajmuje się kom-
ponowaniem muzyki teatralnej 
i filmowej. Jest laureatem nagrody 
prezydenta miasta Bielska-Białej 
„Ikar ‘98” za wydarzenie roku ja-
kim było prawykonanie utworu 
„Droga Nadziei – oratorium oświę-
cimskie”. Ponadto skomponował 
oratorium beskidzkie „Gość Ocze-
kiwany” według dramatu Zofii 
Kossak, oratorium „Święty Piotr”, 
oparte na tekstach Nowego Testa-
mentu a także utwór „14 dni pod 
ziemią” z okazji 25 rocznicy strajku 
w kopalni „Piast” w Bieruniu.

Urszula Mizia, wiolonczelistka 
doktor habilitowany na Wydziale 
Artystycznym, zastępca dyrektora 
Instytutu Muzyki w Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. Koncertu-
je w kraju i za granicą, m.in. w Re-
publice Czeskiej, Holandii, Wło-
szech, Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, Finlandii, Niemczech, 
Ukrainie, Litwie, Łotwie, Austrii, 

Wielkiej Brytanii, Słowacji. Jest 
autorką artykułów naukowych 
publikowanych w wydawnic-
twach polskich, łotewskich, cze-
skich i ukraińskich, transkrypcji 
na wiolonczelę oraz monografii 
„Nurt mimetyczny w literaturze 
wiolonczelowej”. Ma w dorobku 
cztery wydawnictwa nutowe, do-
konała nagrań 12 płyt CD.

Joanna Karpiel-Jatkowska, sopra-
nistka, animatorka kultury, solist-
ka teatralnych scen muzycznych 
w kraju – m.in. w teatrach w Gdań-
sku i Gdyni - oraz za granicą, 
uczestniczka wielu europejskich 
festiwali. W latach 1997 – 2003 
przebywała za granica koncertu-
jąc w Europie, m.in. w Niemczech 
i Holandii a także w Azji. Po po-
wrocie do kraju nadal koncertuje, 
ale zajęła się też animacją kultury 
prowadząc działalność pedagogicz-
ną oraz tworząc spektakle słowno-
muzyczne z udziałem młodzieży.

Waldemar Szczypior, instrumen-
talista grający na instrumentach 
dętych jest głównie animatorem 
kultury, założycielem Parafial-
nej Orkiestry Dętej w Górze oraz 
Gminnej Orkiestry Dętej w Gnie-
winie, z którymi wiele razy wystę-
pował nie tylko w kraju ale i za gra-
nicą – we Francji, Włoszech, Rosji, 
Białorusi czy na Ukrainie. Jako dy-
rektor Centrum Kultury w Gnie-
winie oraz prezes Towarzystwa 
Oświatowego powołał do życia 
chór APPASIONATO czy zespół 
folklorystyczny NADOLANIE. 

(MOD)
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Na wydarzenie, które odbędzie 
się w sobotę 18 maja, zapraszają 
prezydent Wejherowa i Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, przy 
współpracy z Muzeum Marynar-
ki Wojennej w Gdyni, Muzeum 
Techniki Wojskowej GRYF w Dą-
brówce, Muzeum Piśmiennictwa  
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 
Wejherowską Wspólnotą Poko-
leń oraz Klasztorem OO. Fran-
ciszkanów. 

W ratuszu, który dla zwie-
dzających otwarty będzie od 
godz. 19 do 23, przygotowano 
wiele atrakcji. Głównym tema-
tem wystawy w wejherowskim 
ratuszu będzie „100 lat Mary-
narki Wojennej RP pod bia-
ło-czerwoną banderą”. Będzie 
także można obejrzeć wystawę 
„Współczesna Marynarka Wo-
jenna RP” - w obiektywie Ma-
riana Kluczyńskiego.

Obchodzona w ubiegłym roku 
rocznica 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
nierozerwalnie łączy się ze 100-
leciem utworzenia Marynarki 
Wojennej. W 1918 roku po 123. 
latach niewoli Rzeczypospoli-
ta Polska otrzymała dostęp do 
morza. Pierwszy morski port 
polskiej Marynarki Wojennej 
został utworzony w Pucku. Na-
tomiast w Wejherowie do 1927 

roku funkcjonował Urząd Ma-
rynarki Handlowej. 

Otwarta dla zwiedzających bę-
dzie także Sala Historyczna „Wej-
herowo okresu międzywojenne-
go”, będzie możliwość zrobienia 
pamiątkowego zdjęcia w foto-
budce. Przed ratuszem, Muzeum 
Techniki Wojskowej GRYF za-
prezentuje swoje eksponaty. 

Zapraszamy! Wstęp wolny. 
/raf/

XI Wejherowska Noc Muzeów
wEjhERowo | Kolejna Wejherowska Noc Muzeów jak co roku będzie pełna atrakcji. 
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W kolejnym przedstawieniu 
z cyklu „Smyki teatrzyki” w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym Au-
chan pojawi się wiele bajkowych 
postaci z utworów Jana Brzechwy. 
Główny bohater – Smok Smokow-
ski wyruszy w podróż po świecie 
bajek i odwiedzi siedem znanych 
postaci. Czerwony Kapturek po-
myli Smoka z wilkiem, Igła będzie 
z nim tańcować, a Kaczka Dzi-
waczka nauczy zabawnych zaklęć. 
O tym, czy Smok wywoła zamie-
szanie w świecie bajek i odwróci 
los wielu bohaterów już 18 maja 
dowiedzą się mali widzowie. In-
teraktywne przedstawienie będzie 
zawierało elementy lekcji języka 
angielskiego. 

18 maja odbędą się również 
warsztaty i zabawy z okazji ostat-
niego dnia wystawy rowerów za-
bytkowych, która gości w Porcie 

Rumia od 29 kwietnia. Na naj-
młodszych gości Centrum czeka 
wiele atrakcji. W specjalnie przy-
gotowanej motostrefie z wyzna-
czonymi trasami i znakami drogo-
wymi maluchy sprawdzą się, jako 
kierowcy zabytkowych samocho-
dzików poruszanych pedałami. 
Nie zabraknie kreatywnych zabaw 
– uczestnicy zajęć za pomocą farb 
ozdobią gipsowe modele samo-
chodzików, które będą zabierane 
do domów jako pamiątki.

Przedstawienie oraz warsztaty 
odbędą się 18 maja w Porcie Ru-
mia Centrum Handlowym Au-
chan przy ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi. Przedstawienie zostanie 
wystawione trzykrotnie: o godz. 
13.00, 15.00 i 17.00, warsztaty i za-
bawy będą prowadzone od godz. 
13.00 do 18.00 Wstęp bezpłatny.

/raf/

Wiosenne atrakcje
RUMIA | Smok Smokowski, Igła z Nitką, Czerwony Kapturek, Kacz-
ka Dziwaczka i inne postaci z utworów Jana Brzechwy pojawią się 
w przedstawieniu, które wystawione zostanie już w najbliższą sobotę. 

bibliobox czyNNy 
przez całą dobę
powiat | 15 maja powiatowa biblioteka publiczna 
w wejherowie oddała do użytku pierwszy w powiecie 
wejherowskim bibliobox. 

Bibliobox to wrzutnia, pozwalająca oddawać czytelni-
kom książki przez całą dobę, każdego dnia, bez spraw-
dzania godzin otwarcia biblioteki!
Jak działa bibliobox? Zasady działania książkomatu są 
dość proste, wystarczy wrzucić do metalowej skrzyn-
ki wypożyczoną wcześniej książkę, a następnego dnia 
pracownicy biblioteki odbiorą ją z książkomatu i od-
znaczą w systemie jako oddaną.
Książkomat zamontowany został/ przed wejściem do 
budynku a uroczystego odsłonięcia wrzutni, dokona-
ła klasa IIe ze Szkoły Podstawowej nr. 9 w Wejherowie, 
wraz z Kapslem Bombelkowskim Kidok - klaun i doktor.
/raf/

 OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządze-
nia Nr 232/186/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 
09.05.2019r., w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, na okres 21 
dni, wykaz obejmujący nieruchomości położone 
w Rumi, stanowiące własność i będące we włada-
niu Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzier-
żawy w formie bezprzetargowej. Przedmiotowy wy-
kaz zamieszczony został również na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta Rumi: http://bip.rumia.pl/

Rumia, 09.05.2019r.

OGŁOSZENIE 161/2019/DB

OGŁOSZENIE 11/2019/DB

ogłoszenie 
w ramce?

a może...

Zadzwoń:
660 731 138
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- Przysłowie mówi, że do trzech 
razy sztuka, a my musieliśmy cze-
kać dziesięć lat, by poczuć smak 
zwycięstwa – mówi Andrzej 
Byczkowski, radny Redy. – W na-
szej zwycięskiej załodze żeglowa-
li: skipper – Ryszard Drzymalski, 
radni – Andrzej Byczkowski, 
Zbigniew Kisiel, Zbigniew Fry-
bezowski oraz przyjaciele nasze-
go miasta, tj. Dariusz Gajewski, 
Grzegorz Dettlaff i opiekun jach-
tu z ramienia Ośrodka Szkolenia 
Żeglarskiego Marynarki Wojen-
nej Ernest Szczepanik, notabene 

mieszkaniec Redy. 
W regatach wzięły udział załogi 

Gdańska, Gdyni, Rumi, Redy, Ja-
starni i Wejherowa, płynąc każdy 
na jachcie o nazwie swojego mia-
sta. Żeglarze walczyli w dwóch 
biegach: Gdynia-Sopot-Gdynia 
i Sopot - Hel. Organizatorem re-
gat był ubiegłoroczny zwycięzca, 
czyli Urząd Miejski w Wejhero-
wie. Uroczyste zakończenie regat 
i wręczenie nagród odbyło się 
w należącym do Uniwersytetu 
Gdańskiego „Domu Morświna”  
w Helu. Ogłoszeniu wyników to-

warzyszył olbrzymi entuzjazm 
żeglarzy z Redy, którzy po raz 
pierwszy sięgnęli po zwycięstwo 
w regatach MTK. Drugie miejsce 
wywalczyła załoga Wejherowa, 
a trzecie – Rumi. Laureaci zma-
gań otrzymali dzwon ufundowa-
ny przez prezydenta Wejherowa, 
a wszyscy żeglarze, którzy uczest-
niczyli w regatach – pamiątkowe 
koszulki i inne upominki.

- Wszystko zaczęło się od roz-
mowy z wiceadmirałem Maciejem 
Węglewskim na temat nazw jach-
tów wprowadzanych do służby 

w Ośrodku Żeglarskim Marynarki 
Wojennej – mówi  Leszek Glaza, 
przypominając genezę regat MTK. 
- Wtedy padła propozycja nazw 
miast Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego – Wejherowo, Rumia 
i Reda oraz Trójmiasta – Gdańsk, 
Gdynia, Sopot. Rok później od-
był się uroczysty chrzest jachtów 
z udziałem Dowództwa MW oraz 
prezydentów i burmistrzów tych 
miast. Następnie władze miasta 
Wejherowa wyszły z pomysłem 
zorganizowania rejsu integrujące-
go. I tak w maju 2010 roku zorga-

nizowano I Regaty MTK Trójcup. 
Leszek Glaza przypomniał, że 

jako inicjator zorganizowania re-
gat był również autorem projektu 
Pucharu Przechodniego Trójcup. 
Uczestnicy uroczystości obejrzeli 
prezentację multimedialną przy-
gotowaną przez Urząd Miejski 
w Wejherowie, obrazującą 10-lecie 
funkcjonowania regat, a także dwa 
filmy z tego okresu zmontowane 
przez Twoją Telewizję Morską.

Z okazji jubileuszu Regat MTK 
podziękowania za współpracę 
otrzymali przedstawiciele 3 Flo-

tylli Okrętów i Ośrodka Szkole-
nia Żeglarskiego MW m.in. kmdr 
Piotr Ostrowski, kmdr Robert 
Kozacki, kmdr. por. Maciej Osika, 
kmdr por. Walter Jarosz, st. chor. 
mar. Maciej Białowąs, a także 
osoby reprezentujące poszczegól-
ne samorządy. Nagrody wręczali 
zastępca prezydenta Wejherowa, 
Beata Rutkiewicz, sekretarz mia-
sta Wejherowa, Bogusław Suwara 
i Leszek Glaza. W uroczystości 
uczestniczyli m.in. burmistrz Ja-
starni, Tyberiusz Narkowicz, se-
kretarz miasta Hel - Marek Dykta.

Reda zwycięzcą Regat Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego
REGIon | Załoga Redy na jachcie o tej samej nazwie zwyciężyła w X Regatach Małego Trójmiasta Kaszubskiego Trójcup 2019, 
które odbyły się w sobotę na wodach Zatoki Gdańskiej. 
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zapomNiaNe skarby

Impreza, polegająca na wyprze-
daży „skarbów” ukrytych w sza-
fach, odbywała się w minioną 
sobotę (11 maja) w hali MOSiR. 
Chętni mogli nie tylko je zakupić, 
ale też dokonać handlu wymienne-
go. Właścicieli zmieniały przeróżne 
przedmioty, w tym ubrania, buty, 
zabawki, gry planszowe i biżuteria. 
Stoiska wypełniły nie tylko halę 
widowiskowo-sportową MOSiR-u, 
ale także antresolę obiektu. 

Nie tylko HaNdel

– Nasze wydarzenie to świet-
na okazja do przewietrzenia 
szaf i sprzedania nieużywanej 
zawartości – mówi Małgorzata 
Klawiter-Piwowarska, prezes 

Stowarzyszenia Ludzi Aktyw-
nych. – Nadawanie używanym 
przedmiotom drugiego życia nie 
jest jednak naszym jedynym ce-
lem. Organizując Rumską Szafę 
Otwartą chcemy nie tylko dbać 
o środowisko, ale też zbliżać do 
siebie rumian i doprowadzać do 
tego, by rodziły się pomysły zwią-
zane z biznesem i przedsiębiorczo-
ścią – podkreśla.

to już cykl

Rumska Szafa Otwarta po raz 
pierwszy została zorganizowana 
pod koniec 2017 roku i od razu 
okazała się strzałem w dziesiątkę. 
Organizatorzy, biorąc pod uwagę 
dotychczasowy sukces i zaintere-
sowanie przedsięwzięciem, wciąż 
przygotowują kolejne edycje. 

Mieszkańcy Rumi przewietrzyli szafy
RUMIA | Ubrania, dodatki, zabawki, książki czy różnorodne starocie – to tylko niektóre spośród przedmiotów, jakie można 
było nabyć podczas czwartej edycji Rumskiej Szafy Otwartej. Wydarzenie, organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Ludzi 
Aktywnych oraz MOSiR, po raz kolejny przyciągnęło tłumy.
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Dyskusja została zorganizo-
wana w hotelu Olimp Business 
& SPA w Wejherowie w ramach 
cyklu spotkań z politykami, dzia-
łaczami społecznymi i ludźmi 

kultury, dla których wartością 
jest demokracja. Gościem spe-
cjalnym spotkania był Daniel 
Olbrychski, polski aktor filmowy 
i teatralny, od lat zaliczany do 

grona najlepszych polskich ak-
torów. Uwielbiany przez widzów, 
uchodzi za ikonę polskiej kine-
matografii. Stworzył wiele nieza-
pomnianych kreacji filmowych 

Daniel Olbrychski 
odwiedził Wejherowo
KULtURA | W Wejherowie odbyło się otwarte spotkanie aktora teatralnego i tele-
wizyjnego Daniela Olbrychskiego z mieszkańcami miasta.

REKLAMA U/2019/PR

i współpracował z największymi 
reżyserami w Polsce. W spotkaniu 
uczestniczył poseł do Parlamentu 
Europejskiego Jarosław Wałęsa, 
który wspólnie z aktorem i miesz-
kańcami debatował o wartościach 
łączących wszystkich Polaków. 

-Nie możemy zgodzić się na 
bierność, musimy stać w obronie 
wolności konstytucji i demokra-
cji. Demokracja bowiem, jak mó-
wił klasyk, to być może najgorsza 
forma rządów, ale dotąd lepszej 
nie wymyślono – mówi aktor Da-
niel Olbrychski.

Aktor po raz pierwszy przyjechał 
do Wejherowa. Na spotkanie z nie-
kwestionowanym królem polskiego 
kina przyszedł komplet publiczno-
ści. Po krótkim wstępie muzycznym 
Daniel Olbrychski odpowiadał na 
pytania publiczności. Rozmawiano 
o wolności - nie tylko słowa, ale 
i demokracji i współczesnej Polsce. 
Na zakończenie spotkania zrobio-
no pamiątkowe zdjęcie z gościem 
specjalnym. Dwugodzinne spotka-
nie z ikonę polskiej kinematografii 
przebiegało w bardzo przyjaznej 
atmosferze. Nie zabrakło również 
owacji na stojąco i autografów.

(DD)

Święto ulicy

Fo
t.D
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wEjhERowo | Na ulicy Kopernika w rejonie Klubu Integracji Spo-
łecznej Śródmieście w Wejherowie zorganizowano „Święto Ulicy”, 
połączone z Dniem Otwartym Funduszy Europejskich.

Ulica Kopernika to jedna z naj-
starszych ulic miasta. Władze 
miasta podjęły decyzję o grun-
townej modernizacji ulicy z uwa-
gi na niepowtarzalny charakter 
starych kamienic i otoczenia. 

Dla mieszkańców ulicy Ko-
pernika przygotowano imprezę 
plenerową. Była potańcówka na 
podwórku, malowanie twarzy 
najmłodszym, warsztaty balono-
we, konkurencje sportowe czy gra 
w tenisa. Nie zabrakło popcornu, 
waty cukrowej, pizzy i kuchni po-

lowej, a także słodyczy i napoi. 
Warto dodać, że na ulicy Ko-

pernika w kamienicy pod nr 13 
funkcjonowała siedziba NKWD, 
a pod nr 15 mieściła się siedziba 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Kiedy NKWD 
opuściło budynek, wprowadził 
się do niego Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego. 
W piwnicach mieścił się areszt, 
pod schodami karcer, na górze 
administracja i referat śledczy.

(DD)
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Wspólny nordic walking 
seniorów z Pomorza

W harcerskiej bazie obozo-
wej Cedron w Wejherowie „VII 
Marsz Nordic Walking Studen-

tów UTW” zgromadził  studen-
tów z całego województwa po-
morskiego, wśród nich znaleźli 

się seniorzy m.in. z Gniewina, 
Choczewa, Redy, Lęborka, Wła-
dysławowa, Gdyni i Wejherowa. 

Patronat honorowy objął poseł 
do Parlamentu Europejskiego Ja-
rosław Wałęsa, który punktualnie 

wEjhERowo | Już po raz siódmy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie zaprosił seniorów 
z całej Polski do wzięcia udziału w „Marszu Nordic Walking studentów UTW 2019”.

Fo
t. 

D
ar

ia
 D

un
aj

sk
a

Fo
t. 

D
ar

ia
 D

un
aj

sk
a

REKLAMA                                                                                U/2019/PRREKLAMA                                                                                U/2019/PR

o godzinie jedenastej stawił się na 
linii startu w bazie ZHR Cedron. 

–Podczas marszu jest czas na 
oglądanie pięknej polskiej przyro-
dy, jak również czas na rozmowy 
i wymianę doświadczeń – mówi 
pomysłodawca i organizator space-
ru, prezes UTW Roman Białas.

Uczestnicy tegorocznego, 
otwartego a zarazem bezpłatnego 
marszu mieli do pokonania tra-
sę o długości 5 km. Trakt wiódł 
malowniczymi ścieżkami Kal-
warii Wejherowskiej. Seniorzy 
z ogromną radością spacerowali 

po pięknym lesie Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego. Jak 
podkreślają organizatorzy, celem 
marszu była integracja wszystkich 
studentów Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, którzy w całym kraju 
w tym samym dniu i o tej samej 
godzinie uczestniczą w marszu 
Nordic Walking. Oprócz Polaków 
w marszu udział wzięli także stu-
denci z Austrii, Białorusi, Czech 
i Litwy. Organizatorem imprezy 
było Stowarzyszenie „Akademia 
Złotego Wieku”.

(DD)
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Dzień kaszubskiego 
i niemieckiego

Najmłodsi zaśpiewali patriotycznie
Dla upamiętnienia tej roczni-

cy w placówce rozbrzmiały pie-
śni patriotyczne, przygotowane 
przez dzieci z wszystkich wejhe-
rowskich przedszkoli. Najmłod-
si artyści oraz ich wychowawcy 
wykazały się wielkim zaanga-
żowaniem, a piękne stroje były 
doskonałym uzupełnieniem wy-
stępu na scenie. W konkursie za-
prezentowały się dzieci  z ośmiu 
różnych placówek przedszkol-
nych. Uroczystość otworzył za-
stępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz, który 
życzył wszystkim przedszkola-
kom udanych występów. Każdy 

uczestnik konkursu otrzymał dy-
plom, pamiątkowy medal, książ-
kę, grę, maskotkę nutki i kubek 
a zwycięzcy okazałe puchary. 
Również z okazji 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści w przedszkolu odbył się Dzień 
Małego Patrioty, podczas którego 
dzieci utrwalały polskie symbole 
narodowe, poznawały położenie 
ważnych miejsc na mapie, ukła-
dały puzzle ze znanymi obiekta-
mi oraz rozwiązywały zagadki 
i oglądały film o tematyce patrio-
tycznej. Na koniec dnia dzieci 
stworzyły własną mapę kraju.

(DD)

KULtURA | W Samorządowym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka odbył się konkurs piosenki patriotycznej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
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REKLAMA 6/2019/PR

wEjhERowo | W Powiatowej Bibliotece Publicznej pracownicy biblio-
tek z powiatu wejherowskiego obchodzili Dzień Bibliotekarza. Środowa 
uroczystość zorganizowana została w ramach Tygodnia Bibliotek.
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Przez cały dzień klasy czwar-
te, piąte i szóste miały okazję 
zapoznać się z wiedzą na temat 
swojej małej kaszubskiej ojczy-
zny. Uczniowie pod kierunkiem 
nauczycieli przygotowali insce-
nizacje legend kaszubskich pt. 
Jak Pan Bóg stworzył Kaszuby? 
oraz Kolory haftu kaszubskiego, 
a także taniec kaszubski i pio-
senki w języku kaszubskim. Cie-
kawe występy artystyczne wyko-
nały klasy VII B i VII E, taniec 
regionalny klasy I-III a swojskie 
piosenki chórek szkolny. Do-
datkową atrakcję były potrawy 
kaszubskie m.in. chleb ze smal-
cem i ogórkiem, przygotowane 
przez szkolne kucharki a serwo-
wane przez przedstawicieli Rady 
Rodziców. Ponadto w świetlicy 
szkolnej rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny pt. Moje miasto - 

Wejherowo. Uczniowie również 
z zaciekawieniem uczestniczyli 
w apelach szkolnych, a w czasie 
dialogu z osobą prowadzącą apel 
wykazali się dużą wiedzą o re-
gionie podkreślając ,że Wejhero-
wo jest Duchową stolicą Kaszub 
ze względu na zabytek klasy ze-
rowej jakim jest Kalwaria Wej-
herowska. Natomiast uczennice 
klas siódmych odwiedziły dzie-
ci z klasy zerowej, aby pokazać 
im gry i zabawy w języku nie-
mieckim, polegające na nauce 
kolorów i części ciała. Na naj-
młodszych rówieśników czekały 
kolorowanki, piosenka i zabawy 
ruchowe. Na zakończenie dzieci 
otrzymały upominki w formie 
zakładek do książek. Nad projek-
tem czuwała nauczycielka języka 
niemieckiego Ewelina Polak.

(DD)



NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

sprzedam działkę ogrodniczą 
w Gościcinie, tel. 538 443 446

wyNajmę

pokój do wynajęcia, Rumia, tel. 
694 642 709

wyNajmę mieszkanie 2 pokojowe 
w bloku, Wejherowo, tel. 517 159 871

poszukuję wyNająć

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłu-
żone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sprzedam

skup, kasacja aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

skoda 105S, 38lat, iGaS(BRC), 
cytryna, cena: 2222zł, Tczew, tel. 
574 797 077

jawa 50, typ 220i223, obie po 
42lat, cena 4204 zł i 2204 zł, 
Tczew tel. 574 797 077

REKLAMA                   19/2019/DB

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

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 Biznesuszukasz pracowNika?
Napisz ogłoszenie!

REKLAMA 32/2019/RL

piaggio/Vespa Ciao, skuter, 
1os.2T, 1995r czarny, cena 1900 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

sprzedam Volkswagen Polo 
2001r., czerwony, stan bardzo do-
bry, Wejherowo, tel. 517 159 871

kupię

iNNe

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matematy-
ka, nauczyciel emeryt, Wejherowo, 
tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor LCD 
TV Samsung z pilotem, 500 zł, 
505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opakowaNia jednorazowe, tel. 
501 175 330

kotłowNie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trój-
miasto i okolice, tel. 601 677 964

profesjoNalNa fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, se-
sje plenerowe, chrzty, komunie, tel. 
697 442 013

TOWARZYSKIE

sex-sex-sex to lubię, gorąca 
Blondi pozna Panów sponsorów, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

REKLAMA U/2019/RL

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

fotelo tapczan 1 osobowy i fotel 
gratis, 110 zł, tel. 600 667 860

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

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

słoma w balotach 120x150, sia-
no, słoma w kostkach z magazynu, 
możliwość transportu, tel. 506 250 
477

sprzedam lodówkę 3 letnią, stan 
b. dobry, okazja, tel. 885 557 151

sprzedam materac rehabilitacyj-
ny, nowy, 700 zł, tel. 603 661 240

szlifierka 450 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

przyczepa do kostek 6 m., stan 
dobry, 2600 zł, Szemud, tel. 510 751 
837

pług 3 skiby i brony 5 zawieszane, 
750 zł, tel. 600 667 860

złota rączka, regulacja okien pcw, 
malowanie, panele, krany, armatura, 
naprawy, itd., Rumia, tel. 518 204 992

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

sprzedam duży, rozsuwany stół +8 
krzeseł, Wejherowo, tel. 600 994 348 

sprzedam rower dla dziecka 
70zl, dwa fotele lekkie oraz stolik 
kawowy, Wejherowo, tel 538 443 
446 

sprzedam lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 
58 714 41 54

sprzedam rowery damskie, mę-

skie, młodzieżowe, dziecinne, oraz 
przyczepkę rowerową, od 100 zł, tel. 
603 661 240

sprzedam materac rehabilitacyj-
ny, grzejnik z lampą karbonową, 
moc. 900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

sprzedam grobowiec w Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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Nie możesz być 
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oGLĄdaJ meCz 

Na tvcom.pl

mecze 
gryfa w ppv

Zawodnicy Gryfa wespół z tre-
nerem Szymkowiczem doskonale 
zdawali sobie sprawę z gatunkowe-
go ciężaru jaki towarzyszył sobot-
niemu pojedynkowi. Wywiezienie 
z Pruszkowa 3 punktów i korzyst-
ny układ wyników innych meczów 
były gwarantem utrzymania się 
na obecnym szczeblu rozgrywek. 
Toteż Wejherowianie od pierw-
szej minuty ruszyli do frontalnych 
ataków na bramkę gospodarzy. 
W konsekwencji jednej z akcji 
sfaulowany w polu karnym Prusz-
kowian został Paweł Ewertowski. 
Rzut karny na bramkę zamienił 
niezawodny w egzekwowaniu 
jedenastek Krzysztof Wicki. Dla 
pomocnika żółto-czarnych było to 
dziesiąte trafienie w sezonie (ósme 
z rzutu karnego). Radość Wejhe-

rowian nie trwała jednak długo 
– w 28’ minucie pojedynku znako-
mitym uderzeniem popisał się 21-
letni pomocnik Znicza – Kacper 

Smoleń. Na Gryfician utrata gola 
podziałała niczym przysłowiowa 
płachta na byka, bowiem zaczęli 
atakować bramkę rywali z animu-

szem większym niż w pierwszych 
minutach pojedynku. W efekcie 
jedna z ofensywnych szarż zawod-
ników z Kaszub zakończyła się 

DZIĘKUJEMY!
II LIGA | W przedostatniej serii gier na drugoligowym szczeblu rozgrywek piłkarze Gryfa Wejherowo podejmowali 
na wyjeździe Znicz Pruszków. Zwycięstwo żółto-czarnych (4:1) i porażka Siarki Tarnobrzeg w meczu z Radomiakiem 
Radom sprawiły, że Wejherowianie w przyszłym sezonie wciąż będą toczyć batalie na drugoligowych boiskach.

Kolejny weekend zmagań na szcze-
blu juniorskim stał się faktem. Tym 
razem na szczególną uwagę zasługu-
ją podopieczni duetu trenerskiego 
– Wojciecha Waśka i Marcina Fun-
ka. W ramach 21 serii spotkań dru-

żyna Gryf II Wejherowo pokonała 
5:0 ekipę Latarnika Choczewo. Aż 
cztery gole dla gospodarzy zdobył 
Joachim Plotzki. Wielu emocji do-
starczył również mecz na poziomie 
D2 (Gdańsk). Chłopcy z rocznika 
2008 po zaciętym boju okazali się 
skuteczniejsi od Klifu Chłapowo 4:3. 
Tomasz Kotwica i Dawid Kowalski 
mogą mieć powody do dumy, po-
nieważ hat-tricka w tym spotkaniu 
ustrzelił Robert Block będący ostat-
nio w znakomitej dyspozycji. Impo-
nujące zwycięstwo odnieśli również 
żółto-czarni na szczeblu C2. Poko-
nali oni Koronę Żelistrzewo aż 8:1 
umacniając się na pozycji wicelide-
ra rozgrywek. Oto komplet spotkań 
grup młodzieżowych.

PiotR KołC,
Kapitan Gryfa 

Wejherowo

Mecz w Pruszkowie wbrew 
temu co ukazuje wynik nie był 
przysłowiowym spacerkiem. 

Zwłaszcza pierwsza połowa 
spotkania była bardzo wyrów-

nana. Dobrze wiedzieliśmy, że jest 
to mecz w którym możemy zapewnić sobie utrzy-
manie, dlatego konsekwentnie realizowaliśmy swoją 
taktykę. Kluczem do zwycięstwa był fakt, że byliśmy 
drużyną skuteczniejszą. Choć cel został zrealizo-
wany, to nie wyobrażam sobie, że w meczu ze Stalą 
ktokolwiek z nas będzie chciał odpuścić. Gramy jak 
zawsze o 3 punkty i jak najwyższą pozycję w tabe-
li. W imieniu całej drużyny chciałbym podziękować 
kibicom za wspaniały doping oraz wiarę do końca, 
a przy tym zaprosić wszystkich na ostatni mecz se-
zonu ze Stalą Stalowa Wola. 

ZnicZ PrusZKóW : Gryf WejheroWo 1-4 

ZnicZ : Gradecki – czarnowski, szymański, Bochenek, 
rybak, Wrześniewski, Pyrka, Kinast, Małachowski, smo-
leń, faliszewski
 
Gryf : Leleń – ewertowski, Brzuzy, chwastek, rogalski, 
Wicki, Goerke, Macierzyński, Kołc, Koziara, Pietroń

i liga wojewódzka – B1 junior Młodszy (2002/2003)
Lechia Gdańsk – Gryf Wejherowo 3:0

i liga wojewódzka – c1 Trampkarz (2004)
Gryf Wejherowo – Lechia Gdańsk 0:0

Gdańsk – c2 Trampkarz Grupa 1 (2005)
Gryf Wejherowo – Korona Żelistrzewo 8:1

Gdańsk – D1 Młodzik Grupa 1 (2006)
Gryf  ii Wejherowo – GTsTir Latarnik choczewo 5:0

Gdańsk – D1 Młodzik Grupa 2 (2006)
AP Bałtyk ii Gdynia – Gryf i Wejherowo 4:1

Gdańsk – D2 Młodzik Grupa 1 (2007)
Klif chłapowo – Gryf ii Wejherowo 3:4

Gdańsk D2 Młodzik Grupa 2 (2007)
Gryf i Wejherowo – MKs orkan ii rumia 7:1

golem zdobytym przez najlepszego 
snajpera Wejherowian – Dawida 
Rogalskiego. Popularny „Rogal” 
zdobywając bramkę w 41’ minucie 
spotkania zapewnił spokój w szere-
gach drużyny przed drugą częścią 
meczu.

Druga połowa to Gryf jakiego 
doskonale znamy z najlepszych 
spotkań pod wodzą Zbigniewa 
Szymkowicza. Umiarkowany pres-
sing oraz oczekiwanie na dogodną 
okazję z kontry przyniosły bły-
skawiczne skutki. W 52’ minucie 
jedną z nich wykorzystał ponowie 
Dawid Rogalski dla którego było 
to jedenaste trafienie w tym sezo-
nie. Zawodnicy z Pruszkowa po-
mimo całkiem niezłej gry w ataku 
pozycyjnym nie mieli pomysłu 
na sforsowanie defensywy gości. 
W kilku sytuacjach zabrakło im 
również szczęścia. Katem Prusz-
kowian okazał się będący w re-

welacyjnej dyspozycji na wiosnę 
– Maciej Koziara, który pewnym 
uderzeniem pokonał bramkarza 
gospodarzy w 59’ minucie meczu. 
Do końca spotkania wynik nie 
uległ zmianie, a Gryficianie mo-
gli wracać na Wzgórze Wolności 
w doskonałych humorach.

Radość zawodników Gryfa po-
tęgował wynik innego spotkania 
w którym Radomiak Radom zde-
molował Siarkę Tarnobrzeg (5:0). 
Radomska remontada sprawiła, 
że Siarka nie powiększyła swego 
punktowego dorobku, zaś Gryf 
odskakując na trzy oczka zagwa-
rantował sobie utrzymanie na 
drugim szczeblu rozgrywkowym. 
W efekcie ostatni mecz tego sezonu 
nie wpłynie na układ tabeli. Rywa-
lem Gryfician będzie Stal Stalowa 
Wola. Mecz ten zostanie rozegrany 
w najbliższą niedzielę o godzinie 
13.00 na Wzgórzu Wolności.
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Całe miasto pobiegnie 
i pomaszeruje z kijkami

Pierwsze Mistrzostwa Kaszub w kulturystyce i fitness

Majowy weekend 18 i 19 maja 
zapowiada się bardzo sportowo. 
W sobotę, 18 maja miłośnicy bie-
gania wezmą udział w Festynie 
Rekreacyjnym „Wejherowo Biega”. 
Już następnego dnia, w nadzie-
lę 19 maja chętni na chodzenie 
z kijami zmierzą się w Pucharze 
Polski Nordic Walking w wielu 
kategoriach dostosowanych dla 
wszystkich zainteresowanych. 
Miejscem obu imprez będzie wej-
herowski Park Miejski. 

wejHerowo biega

Do wyboru będzie pięć tras. 

Dzieci do lat 6 pobiegną na dy-
stansie 300 m, dzieci w wieku 7-10 
lat na dystansie 500 m, a młodzież 
i dorośli ma do wyboru trasy o dł. 
od 900 m do 4000 m.

W biegach obowiązuje wpiso-
we (pakiet startowy): 5 zł dzieci 
i młodzież do 18 roku życia i 10 zł 
dorośli powyżej 18 roku życia. Pa-
kiet startowy składa się z koszulki, 
butelka wody oraz okolicznościo-
wego medalu. Dochód z festynu 
zostanie w całości przeznaczony 
na cel charytatywny. W biegach 
nie obowiązują zasady rywali-
zacji - jedynym warunkiem jest 
ukończenie wybranego dystansu. 

Po zakończeniu biegów, wśród 
uczestników którzy ukończyli tra-
sę, rozlosowane zostaną nagrody 
rzeczowe. W biegach obowiązuje 
limit zawodników – 950 osób.

Biuro festynu dostępne w Am-
fiteatrze, będzie otwarte w godz. 
8.00-10.30. O godzinie 10.35 od-
będzie się wspólna rozgrzewka. 
Patronat honorowy nad zawoda-
mi objęli: prezydent Wejherowa 
i starosta wejherowski.

pucHar polski 
Nordic walkiNg

Zawodnicy będą mogli wystar-

tować na dystansach: 5 km, 10 
km i 21 km. Zostanie również 
zorganizowany Nordic Walking 
dla dzieci do lat 8 na 400 metrów. 
Organizatorzy zapraszają miesz-
kańców Wejherowa zapewniając 
im bezpłatne zapisy oraz liczne 
atrakcje dla dzieci. Zdobyte punk-
ty zaliczane są do zawodów Pu-
charu Polski Nordic Walking.

Zgłoszenia przyjmowane są dro-
gą elektroniczną przez formularz 
zgłoszeniowy dostępny na stro-
nach internetowych www.puchar-
polskinw.pl, www.pfnw.eu, oraz 
bezpośrednio w biurze zawodów. 

/raf/

Zawody odbyły się w hali wi-
dowiskowo-sportowej MOSiR
-u Rumia. Była to pierwsza tego 
rodzaju impreza w historii miasta. 
Wprawdzie regularnie goszczą tu-
taj armwrestlerzy oraz strongma-
ni, jednak takich mistrzostw, które 
połączyłyby rywalizację zarówno 
w kulturystyce, jak i w fitness, do 
tej pory jeszcze nie było. 

W niedzielę na MOSiR-ze za-
gościli najlepsi atleci sportów 
sylwetkowych w Polsce. Około 
80 zawodników walczyło w 14 
kategoriach o Puchar Kaszub. Ry-
walizowali m. in. w kategoriach 
męskiej sylwetki, kulturystyki kla-
sycznej, kulturystyki ekstremalnej 
oraz w kategoriach damskich biki-
ni i fitness sylwetkowe. 

Pomysłodawcą mistrzostw jest 
Jakub Kaszuba, zawodnik kultu-
rystyki klasycznej, mistrz Polski 
i reprezentant kraju.

- Zależało mi, by przygotować 
imprezę na najwyższym pozio-
mie – mówi Jakub Kaszuba. - Poza 
sportowcami gościliśmy zespół 
sędziowski, złożony z legend 
polskiej kulturystyki, który za-

dbał o sprawiedliwą ocenę formy 
wszystkich uczestników. Celem 
zawodów jest zaprezentowanie 
polskiej czołówki kulturystycznej 
mieszkańcom Wejherowa, Rumi, 
Redy i okolic oraz popularyzacja 

sportów sylwetkowych i fitness.
Wstęp na imprezę był wolny, 

a mieszkańcy Rumi chętnie kibi-
cowali swoim faworytom z trybun 
MOSiR-u. Patronat honorowy nad 
mistrzostwami objął burmistrz 

Rumi Michał Pasieczny oraz sta-
rosta powiatu wejherowskiego 
Gabriela Lisius. Współorganiza-
torem imprezy był klub sportowy 
Arka Rugby Rumia.

/raf/

Jest to jedyne takie wydarze-
nie na Pomorzu. Zawody od-
będą się w sobotę, 18 maja, 
w godz. 10.00-18.00, w hali 
widowiskowo-sportowej 
MOSiR-u Rumia.
Każdy zdobywca pierwsze-
go miejsca walk full contac-
towych dostanie możliwość 
stoczenia pojedynku na Time 
of Masters IV „Powrót Kró-
lów” Zawodowa Gala MMA 
i K1, w dniu 29 czerwca na 
tym samym obiekcie.
Przewidywana łączna pula 
nagród wynosi 20 tys. zł. 
Przygotowano także cenne 
nagrody rzeczowe dla meda-
listów turnieju oraz darmo-

wy poczęstunek od sponsora 
i pakiety startowe dla każde-
go zawodnika.
Kolejność rozgrywanych ka-
tegorii - od najlżejszych wag. 
Wszystkie walki odbędą się 
w oktagonie. Walki finałowe 
w każdej kategorii potrwają 
2 rundy.
/raf/

Mistrzostwa Pomorza 
Amatorskiego MMA
RUMIA | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi oraz Federacja 
Time Of Masters zapraszają na Mistrzostwa Pomorza Amatorskiego 
MMA K1 Submission Only.

wEjhERowo | Już w najbliższy weekend, 18 i 19 maja - wielkie święto sportu w Wejherowie!

Rumia | Wspaniale wyrzeźbione sylwetki kulturystów i zawodniczek sportowego fitness można było podziwiać podczas „Pucharu Małe-
go Trójmiasta Kaszubskiego”.
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wEjhERowo | XXIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Ma-
sters w dwuboju olimpijskim w podnoszeniu ciężarów.

rywalizowali 
ciężarowcy

W grupie wiekowej 0 (30-
34 lat) w kategorii wago-
wej 109 kg I miejsce za-
jął trener Sekcji Podno-
szenia Ciężarów Apol-
lo w Wejherowie Marcin 
Gabryś z wynikiem: rwa-
nie 142 kg, podrzut 180 
kg uzyskując w dwubo-
ju 322 kg. Wynikiem tym 
ustanowił rekord Polski 
Masters. Ponadto zajął 
on I miejsce w katego-
rii Open uzyskując 368,5 
pkt w skali Sinclair-Melt-
zer-Faber.
W grupie wiekowej 3 (45-
49 lat) w kategorii wago-
wej 81 kg I miejsce zajął 
zawodnik Sekcji Podno-
szenia Ciężarów Apollo 
w Wejherowie Dariusz Gi-
niewicz z wynikiem: rwa-

nie 91 kg, podrzut 100 kg 
uzyskując w dwuboju 191 
kg. Wynikiem tym ustano-
wił rekord Polski Masters.
W grupie wiekowej 3 (45-
49 lat) w kategorii wago-
wej 73 kg III miejsce za-
jął zawodnik Sekcji Pod-
noszenia Ciężarów Apol-
lo Maciej Blaszke z wy-
nikiem: rwanie 60 kg, 
podrzut 80 kg, uzyskując 
w dwuboju 140 kg.
W zawodach wziął udział 
także tata trenera Andrzej 
Gabryś w grupie wiekowej 
6 (60-64 lata) w katego-
rii wagowej 96 kg zajmu-
jąc II miejsce z wynikiem: 
rwanie 61 kg, podrzut 90 
kg, uzyskując w dwuboju 
151 kg.
/raf/

Szczegółowy program:
8.00-9.30 - ważenie 
zawodników
10.00 - start zawodów
14.00 - przerwa techniczna
14.30 - walki finałowe
18.00 - koniec zawodów


