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Drogowa inwestycja 
za 6,5 mln zł
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W stolicy powiatu realizowana będzie kolejna 
bardzo istotna, a zarazem kosztowna, 
inwestycja drogowa. Jeszcze w tym miesiącu 
rozpocznie się przebudowa ul. Karnowskiego. 
Umowa na wykonanie prac została właśnie 
podpisana, niedługo rozpoczną się roboty. 
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Kolejne inwestyc je w Rumi
Rumia | Miasto realizuje kolejne inwestycje. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.
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Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej oraz trybun przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

Wykonano już nawierzchnię boiska do siatkówki plażowej, dojście do boiska z kostki brukowej, 
a także zamontowano trybuny przy boisku do piłki nożnej. Obecnie trwają prace przy montażu 
ogrodzenia z piłkochwytami wokół obiektu oraz osprzętu do siatkówki plażowej.

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie MOSiR 
 
Obecnie układana jest nawierzchnia tartanowa na bieżniach wokół płyty boiska oraz na zakolach przezna-
czonych m.in. do skoków w dal, rzutu oszczepem oraz pchnięcia kulą. Montowane jest również oświetlenie 
stadionu. Po ułożeniu nawierzchni bieżni, na boisku piłkarskim położona zostanie trawa darniowa oraz 
zainstalowane zostaną bramki piłkarskie. Inwestycja jest realizowana ze środków zewnętrznych.

Budowa ul. Kazimierskiej  
 
Na miejscu pracuje obecnie ciężki sprzęt. Inwestycja obejmuje przebudowę gruntowego odcinka 
ulicy Kazimierskiej i włączenie go na wysokości ogrodów działkowych w ulicę Żołnierzy I Dywizji 
Wojska Polskiego. Projekt zakłada również m.in. przedłużenie tamtejszej ścieżki rowerowej. Inwe-
stycję nadzoruje miejska spółka Rumia Invest Park. 

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Gdańskiej
 
Postępują prace budowlane, które mają się zakończyć jeszcze w czerwcu. Inwestycja jest realizo-
wana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Oświetlenie na ul. Klonowej

Położone zostały już fundamenty oraz okablowanie. Wkrótce rozpocznie się montaż słupów 
oświetleniowych. Jeszcze w tym roku lamp ulicznych przybędzie też m.in. na ul. Dębogórskiej oraz 
Towarowej. Łączny koszt tych inwestycji to około 400 tysięcy złotych.

Budowa chodnika na ul. Obrońców Westerplatte i Kilińskiego 

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją obu wspomnianych odcinków. 
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ZIelONI 
BOhaTeROWIe

W sobotę (8 czerwca) ecoboha-
terowie, czyli uczestnicy „Czystej 
Rumi”, będą mogli zdobyć zesta-
wy gadżetów, a także korzystać 
z poczęstunku, dmuchanych 
zjeżdżalni oraz uczestniczyć 
w pokazach naukowych. Akcja, 
jak co roku, polega na wspólnym 
sprzątaniu miasta, a jej zwieńcze-
niem jest ekologiczny festyn.

PODZIelą SIę 
MIaSTeM

Na potrzeby przedsięwzięcia 
miasto zostanie podzielone na po-
szczególne sektory, a każdy z nich 
znajdzie się pod opieką odpowied-
niego koordynatora. To właśnie 
koordynatorzy wręczą wolontariu-
szom specjalnie oznaczone worki na 
śmieci oraz jednorazowe rękawiczki, 
niezbędne do posprzątania miasta. 
Sprzątanie rozpocznie się o godzinie 
10:00, a zakończy o 13:00.  

PRZePuSTKa DO 
PRZyJeMNOŚcI

Po uporządkowaniu miejskiej 
przestrzeni każdy wolontariusz 
otrzyma opaskę uprawniającą 
do odbioru upominku, a tak-

że bezpłatnego skorzystania 
z dmuchanego pałacu oraz 
zjeżdżalni. Chętni będą mo-
gli także upiec kiełbaskę przy 
ognisku oraz skosztować gro-
chówki. Stanowiąca zwieńcze-
nie akcji impreza odbędzie się 

w parku Żelewskiego (ul. Fil-
trowa) w godzinach od 16:00 
do 18:00.

Więcej szczegółowych infor-
macji na temat przedsięwzięcia 
można znaleźć na stronie

www.rumia.eu. 

Najpierw obowiązki, później zabawa

Startuje przebudowa
ul. Karnowskiego
WE JHEROWO | W czerwcu rozpocznie się przebudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie na odcinku od ul. 
Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej wraz z rondem na ul. Przemysłowej. 

POWIaT | arkadiusz Kraszkiewicz prezesem Zarządu 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego. 

Podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia 
Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”, podsumowano dzia-
łalność za okres minionej kadencji i dokonano wyboru 
nowych władz.
Prowadzący zebranie ustępujący prezes zarządu Piotr 
Bartelke – przedstawiciel Rumi, przedstawił Sprawozda-
nie z działalności MTK za lata 2015-2019 przypominając 
wspólne zamierzenia zrealizowane w tym okresie m.in. 
cyklicznie organizowane co roku Regaty Trójcup, Kon-
kurs Chóralny MTK, rozgrywki w piłkę siatkową a także 
udział w Światowych Zjazdach Kaszubów, obchodach Dni 
Miasta Wejherowa i Redy, Mistrzostwach w Tańcu, roz-
grywkach Akademii Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto” 
itp. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia a także Komi-
sji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie.
Prezesem Zarządu MTK na okres 2019-2022 został wy-
brany Arkadiusz Kraszkiewicz (Wejherowo), zastępcą 
prezesa - Piotr Bartelke (Rumia), a skarbnikiem _ Krzysz-
tof Krzemiński (Reda). Członkami Zarządu zostali wybra-
ni: Krzysztof Hildebrandt (Wejherowo), Michał Pasieczny 
(Rumia) i Kazimierz Okrój (Reda).
Komisje Rewizyjna tworzą: Andrzej Byczkowski (Reda) – 
jako przewodniczący, Lucyna Miotk (Rumia) – sekretarz 
oraz Jacek Gafka (Wejherowo) – członek.
Uczestnicy walnego zebrania wyrazili potrzebę wspólne-
go działania na rzecz miast tworzących małe Trójmiasto 
Kaszubskie, czyli – Wejherowa, Redy i Rumi oraz konty-
nuacji sprawdzonych form współpracy na rzecz rozwoju 
miast i dobra ich mieszkańców.
/raf/

NOWy PReZeS MaŁeGO 
TRóJMIaSTa
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Rumia | MOSiR, Stacja Kultura oraz Szkoły Podstawowe numer 4, 7 i 10 – między innymi w tych punktach czekać będzie 13 koordynatorów 
akcji „Czysta Rumia”. Wszyscy, którzy wezmą udział we wspólnym sprzątaniu miasta, będą mogli liczyć na nagrody i atrakcje.

fot. UM Wejherowo

W wejherowskim ratuszu pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt podpisał umowę z wła-
ścicielami firmy, która będzie 
wykonawcą inwestycji – Mariu-
szem i Tomaszem Formella.

Inwestycja, której zakończenie 
zaplanowano na koniec grudnia 
br. ma kosztować ok. 6,5 mln zł, 
z czego niemal 2,3 mln zł miasto 
zdobyło ze środków Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Jak podkreślił Krzysztof Hil-

debrandt, prezydent Wejherowa, 
przebudowa ul. Karnowskiego 
to bardzo ważny odcinek, jest 
to bowiem kolejny element Za-
chodnio-Północnego Połączenia 
Drogowego Wejherowa. 

Po przebudowie ulica Karnow-
skiego ma wyglądać zupełnie 
inaczej niż obecnie. 

- Na długości 700 metrów 
wykonana zostanie nowa na-
wierzchnia, wybudowany zosta-
nie chodnik i ścieżka rowerowa 

KRZySZTOf hIlDeBRaNDT,
 prezydent Wejherowa

 Cieszymy się, że została podpisana umowa 
na budowę kolejnego odcinka bardzo dużego 
przedsięwzięcia - Zachodnio-Północnego Połą-
czenia Drogowego, który docelowo odciąży ruch 
w Wejherowie w momencie, kiedy powstanie 
nowa Trasa Kaszubska, która jest fragmentem 
drogi ekspresowej łączącej Trójmiasto ze Szcze-
cinem. Oddaliśmy już do użytku dwa odcinki ulic 

w ramach tego połączenia - jeden odcinek połączył ul. Ofiar Piaśnicy 
z ul. Nadrzeczną - przedłużenie ul. Lelewela, a drugi tzw. Węzeł Działki 
połączył ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6, teraz rozpoczynamy 
budowę kolejnego odcinka - ul. Karnowskiego. Przed nami jeszcze 
budowa zupełnie nowego odcinka między ul. Strzelecką a Sucharskiego 
oraz połączenie dzielnicy tzw. Przemysłowej z drogą krajową nr 6. 

– mówi Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. - W ra-
mach inwestycji powstaną zjazdy 
do posesji, zatoki autobusowe. Jak 
zwykle najważniejsze jest to, co 
znajduje się pod ziemią, a zatem 
przebudowane zostaną wszystkie 
instalacje: gazowa, elektroener-
getyczna oraz wodociągowa i ka-
nalizacji sanitarnej. Swój udział 
w tej inwestycji ma PEWiK, który 
przebuduje na własny koszt swoją 
sieć. Udział spółki to prawie 500 
tys. zł. Jednym z ważniejszych 
elementów będzie budowa ronda 
na skrzyżowaniu ul. Karnowskie-
go i Przemysłowej. 

Jak zapewniają wykonawcy, bu-

dowa inwestycji ma zakończyć się 
pod koniec tego roku. 

- Rozpoczynamy budowę tej 
ulicy, która podzielona została na 
cztery etapy – rozpoczynamy od 
strony ul. Ofiar Piaśnicy, w kierun-
ku ul. Przemysłowej, a rondo jest 
ostatnim elementem przebudowy 
ul. Karnowskiego - mówi Mariusz 
Formella współwłaściciel spółki 
Produkcja i eksploatacja kruszy-
wa „Formella” z Niepoczołowic. 
– Czeka nas dużo prac ziemnych 
– wodociąg, deszczówka, sieć ga-
zowa, elektryczna, a następnie na-
wierzchnia i chodniki. Liczymy na 
wyrozumiałość mieszkańców. 

/raf/
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Łącznik przebiegający przez os. 
Tysiąclecia, to pierwszy odcinek 
fragmentu miasta, który został 
zrealizowany w ramach Rewitali-
zacji Śródmieścia Wejherowa.

- Ta ulica była bardzo za-
niedbana, a dziś mamy nową 
nawierzchnię ulicy, chodnik 
i miejsca postojowe, zadbaliśmy 
także o nowe nasadzenia zieleni 
– mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. – Zależało 
nam na tym, aby zachować kli-
mat śródmiejski, ale zarazem po-

zostawić drzewa i wykonać nowe 
nasadzenia. Koszt inwestycji to 
453 tys. zł,  z czego ponad 384 tys. 
zł to dofinansowanie ze środków 
unijnych, które miasto zdobyło 
na Rewitalizację Śródmieścia.

279-metrowy łącznik pieszo – 
jezdny pomiędzy ul. Dworcową 
(obok budynku Kaszubsko-Po-
morskiej Szkoły Wyższej i powia-
towej biblioteki) a ul. Spacerową 
został wyłożony kostką betonową.

- Był to krótki, ale uczęszcza-
ny odcinek ulicy, który od daw-

na wymagał remontu – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa. - Wykona-
ne zostały chodniki i miejsca 
postojowe. Co najważniejsze, 
udało się zachować zieleń – są 
drzewa, trawnik, róże. Powstał 
więc pas oddzielający i podno-
szący jakość tego miejsca.

O remont tej ulicy zabiegali wej-
herowscy radni: Rafał Szlas, Justy-
na Ostrowska i Leszek Szczypior.

- Gdy tylko zostałem radnym, 
zostałem zaproszony przez 

mieszkańców, jak ten odcinek łą-
czący dwie ulice wygląda – wyja-
śnia Rafał Szlas, radny miasta. - 
I później wielokrotnie na sesjach 
wspominałem o konieczności 
zrealizowania tej inwestycji. Nie 
można było tego zrobić od razu, 
ponieważ zadanie to jest finan-
sowane w większości ze środków 
zewnętrznych i ograniczały nas 
wyznaczone terminy. Ale dziś 
oddajemy już ten łącznik po 
kompleksowej modernizacji. 

Rafał Korbut

Pierwsza część dużego 
projektu zrealizowana
WEJHEROWO | Zakończono budowę ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dworcową z ul. Spacerową 
w Wejherowie. Inwestycja została zrealizowana w ramach szerszego projektu - rewitalizacji śródmieścia.

REKLAMA 87/2019/DB

OGŁOSZENIE 11/2019/DB

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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Z okazji rocznicy wyborów 
’89 uczniowie redzkich szkół 
i przedszkoli spotkali się we wto-
rek w auli Szkoły Podstawowej 
nr 4, gdzie wspólnie z przedsta-

wicielami władz miasta uczcili 
to wyjątkowe wydarzenie. Uro-
czystość rozpoczęła się punktu-
alnie o godz. 12 odśpiewaniem 
hymnu narodowego. Następnie 

reprezentacje poszczególnych 
placówek przedstawiły specjalnie 
przygotowane z tej okazji pro-
gramy artystyczne, których mo-
tywem przewodnim były patrio-

Uroczystość w rocznicę wyborów
REda | Uczniowie uczcili 30. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów.

tyzm, wolność i demokracja. Nie 
zabrakło też akcentów regional-
nych w postaci kaszubskich pieśni, 
wierszy i tradycyjnych tańców. 

- Specjalnie z okazji rocznicy 
wyborów ogłosiliśmy konkurs pla-
styczny pt. „Demokracja” – mówi 
Łukasz Kamiński, zastępca bur-
mistrza Redy. – Nagrody i wyróż-
nienia zostały przyznane w dwóch 
kategoriach wiekowych, tj. klasy 
I-III i IV-VI szkół podstawowych. 
Poziom był bardzo wyrównany, 
a niektóre koncepcje artystyczne 
wyjątkowo dojrzałe. Widać było, że 
dzieci doskonale rozumieją, czym 
jest temat przewodni konkursu. 

Prace oceniała komisja, w skład 
której weszli także radni Młodzie-
żowej Rady Miejskiej. W katego-
rii klas I-III zwyciężyła Letycja 
Kankowska – Filipiak z Prywatnej 
Szkoły Podstawowej DEJA CSB 
w Redzie, a w kategorii klas IV-VI 
pierwsze miejsce przypadło Mai 
Niedzielskiej ze Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Redzie.



REKLAMA 174/2019/DB
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NIeZWyKŁa 
fReKWeNcJa

Miejskie uroczystości tego 
ogólnopolskiego święta odbyły 
się 4 czerwca w parku Staro-
wiejskim. W samo południe set-

ki rumian odśpiewało wspólnie 
Mazurska Dąbrowskiego, przy-
łączając się do innych polskich 
miast. W uroczystości, oprócz 
szkół i przedszkoli, uczestni-
czyli również przedstawiciele 
samorządu.

– Tego dnia, po raz pierwszy od 
wielu lat, nasz głos, głos naszych 
rodziców i dziadów, był brany 
pod uwagę. Dlatego należy tę datę 
czcić, starać się być dobrymi pa-
triotami, uczestniczyć w wyborach 
i mieć wpływ na wolną Polskę 
– powiedział podczas przemó-
wienia Ariel Sinicki, przewodni-
czący rady miejskiej. – Trzeba też 
pamiętać, że wolność nie została 
nam dana raz na zawsze. Z tego 
powodu należy o nią dbać, szano-
wać ją i gloryfikować – dodał.

WaRTO TO ZOBacZyć

W końcowej części obchodów 
wykonane zostały pamiątkowe 
zdjęcia, natomiast zwieńcze-
niem wydarzenia było oficjalne 
otwarcie wystawy plenerowej 
„Solidarni ku wolności”. Eks-
pozycja, dzięki uprzejmości 
Europejskiego Centrum So-
lidarności, będzie dostępna 
w parku Starowiejskim do koń-
ca czerwca.

REKLAMA                                              U/2019/PR

Uczcili 30-lecie
czerwcowych wyborów
Rumia | Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego, wykonanie pamiątkowych zdjęć oraz otwarcie 
edukacyjnej wystawy plenerowej – to główne punkty wtorkowych obchodów, zorganizowanych przy rumskim 
MDK-u z okazji 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce. 
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Kawa wolności i hymn
WEJHEROWO | W stolicy powiatu uczczono 30. rocznicę ważnego 
wydarzenia historycznego – wyborów, które odbyły się w 1989 roku.

Setki wejherowian – przede 
wszystkim wychowanków 
przedszkoli i uczniów uczęsz-
czających do wejherowskich 
szkół – zebrało się na Placu 
Jakuba Wejhera, by wspólnie 
odśpiewać hymn Polski. Było 
to wydarzenie zorganizowa-
ne w ramach „Święta Wolno-
ści i Solidarności” - szeregu 
uroczystości przygotowanych 
przez miasto z okazji 30. rocz-

nicy częściowo wolnych wybo-
rów. Zebrani mieli też okazję 
obejrzenia plenerowej wystawy 
plakatów. 

Natomiast w Starostwie Po-
wiatowym można było spotkać 
się z Gabrielą Lisius, starostą 
wejherowskim i wypić „Kawę 
Wolności”. W południe przed 
urzędem także wspólnie odśpie-
wano Mazurek Dąbrowskiego.

/raf/
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Moc atrakc ji i mnóstwo dobrej zabawy
REda | W niedzielę przez Miejski Park Rodzinny przewinęły się setki osób. To efekt festynu ekolo-
gicznego, który Fabryka Kultury zorganizowała z okazji Dnia Dziecka. 

WYCIĄG z OGŁOszENIa O DRUGIM
 PRzETaRGU UsTNYM OGRaNICzONYM Na sPRzEDaŻ 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ 
W RUMI, W REJONIE UL. BORÓWKOWEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomo-
ści niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 61/5 o pow. 100 m2, zapisanej w księdze 
wieczystej KW GD1W/00033845/2 obręb 6, położonej w Rumi, w rejonie ul. Borówkowej. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonego Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 
30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograni-
czonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północ-
nej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od 
południa ulicą Dębogórską, działka nr 61/5 zlokalizowana jest na terenie oznaczo-
nym symbolem D18.MN,U - co oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie 
zakłócające funkcji mieszkaniowej. Wzdłuż działki biegnie sieć wodociągowa. 
 W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033845/2 wpisane jest ograniczenie 
w korzystaniu z tej nieruchomości do działek o nr ewidencyjnym 4, 12/2, 21 oraz 
ograniczone prawo rzeczowe związane działką nr 59/5. Dział IV księgi wieczystej 
jest wolny od wpisów.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 kwietnia 2019r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2019r. o godz. 1200, w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 16.000,00 zł netto (szesnaście tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 1.600,00 zł, które należy wnieść do dnia 8 lipca 2019r. w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VaT. 
 
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl 
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Refe-
racie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, rgn@um.ru-
mia.pl tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 
1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

WYCIĄG z OGŁOszENIa O DRUGIM
PRzETaRGU UsTNYM OGRaNICzONYM Na sPRzEDaŻ 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ 
W RUMI W REJONIE UL. WIĄzOWEJ

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieru-
chomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 61/2 o pow. 91 m2, zapisanej 
w KW GD1W/00033845/2 obręb 6, położonej w Rumi, w rejonie ul. Wiązowej.  
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumia z dnia 
30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograni-
czonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północ-
nej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od po-
łudnia ulica Dębogórską działka nr 61/2 obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbo-
lem D12.MN,U - co oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające 
funkcji mieszkaniowej. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa.   
W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033845/2 wpisane jest ograniczenie 
w korzystaniu z tej nieruchomości do działek o nr ewidencyjnym 4, 12/2, 21 oraz 
ograniczone prawo rzeczowe związane działką nr 59/5. Dział IV księgi wieczystej 
jest wolny od wpisów. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22 lutego 2019r. 

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2019r. o godz. 1000 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 7, pok. 100. 
Cena wywoławcza wynosi 15.000,00 zł netto (piętnaście tysięcy złotych). 
Wadium wynosi 1.500,00 zł, które należy wnieść do dnia 8 lipca 2019r. w pieniądzu.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VaT. 
 
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stro-
nach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i www.um.rumia.pl  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Refe-
racie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, rgn@um.ru-
mia.pl, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 
1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

REKLAMA 179/2019/DB REKLAMA 178/2019/DB

Wielka zabawa trwała przez 
sześć godzin. W tym czasie naj-
młodsi mogli korzystać z licz-
nych atrakcji w postaci między 
innymi ekologicznych warszta-
tów, zabaw i gier z nagrodami, 
a także dmuchanego placu za-
baw. Nadto odbyła się prezen-
tacja roweru metropolitarnego 
Mevo, a także zorganizowano ro-
werowe show, czyli pokaz akro-
bacji na dwóch kółkach. 

- Impreza przyciągnęła mnó-
stwo mieszkańców, którzy 
w atrakcyjny sposób postanowili 
spędzić niedzielne popołudnie 
- zapewnia Tomasz Wiśniewski, 
dyrektor Miejskiego Domu Kul-
tury w Redzie. - Dopisała nie tyl-
ko frekwencja, ale i pogoda, któ-
ra zachęcała do spędzenia czasu 

na świeżym powietrzu. 
Podczas festynu w namiocie 

Fabryki Kultury można było 
zgłaszać pomysły na realizację 
wydarzeń i działań kulturalnych. 
- W ten sposób badamy preferen-
cje mieszkańców w zakresie zapo-
trzebowania na kulturę – wyjaśnia 
Tomasz Wiśniewski. - Diagnoza, 
którą prowadzimy, związana jest 
z programem realizowanym przy 
wsparciu z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Warto zaznaczyć, że w nie-
dzielnej imprezie aktywnie 
uczestniczyli również miejscowi 
strażacy, którzy urządzili dzie-
ciom pełną frajdy kąpiel w pia-
nie pożarniczej i zimny prysznic 
z kurtyny wodnej. 

Anna Walk
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Dnia Dziecka atrakcyjny i wesoły
WEJHEROWO | W Dzień Dziecka na terenie miasta odbyło się aż pięć festynów dla najmłodszych.

REKLAMA 6/2019/PR

RuMIa | Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Rumi roz-
poczęły się od propozycji dla młodzieży i dorosłych, czy-
li Święta Kolorów. Natomiast w niedzielne popołudnie 
całe rodziny korzystały z atrakcji przygotowanych w ra-
mach festiwalu Dmuchańców. 

MIeSZKańcy
ZachWyceNI aTRaKcJaMI

Brudne dzieci to szczęśliwe dzieci
W sobotę (1 czerwca) wszyscy, bez względu na wiek, 
wzajemnie obsypywali się kolorowymi proszkami. Okazją 
do zabawy był Holi Festival, który zagościł pod Miejskim 
Domem Kultury w Rumi. 
Na miejscu czekały nie tylko kolorowe proszki, ale również 
serwujące różne smakołyki food trucki oraz odpowiadający 
za oprawę muzyczną DJ. Około tysiąc osób oddało się kil-
kugodzinnej zabawie.

Impreza się przyjęła
Święto Kolorów gościło w Rumi nie po raz pierwszy. W ze-
szłym roku pożegnano w ten sposób wakacje. 

– W tym roku zainteresowanie Świętem Kolorów było 
jeszcze większe. Wszyscy sypali kolorowymi proszkami, 
bawiąc się przy tym przez kilka godzin – mówi 
agnieszka Skawińska, dyrektor MDK-u. – Z pewnością 
przyszłoroczny Dzień Dziecka będzie równie piękny, gdyż 
planujemy kontynuować współpracę z Holi Festival Polska.

Sport i zabawa
Miasto po raz kolejny zorganizowało również Festiwal Dmu-
chańców, gdzie nagrodą za udział w szeregu sportowych 
konkurencji było bezpłatne skorzystanie z atrakcji. Wyda-
rzenie przyciągnęło setki najmłodszych mieszkańców Rumi, 
wraz z całymi rodzinami.
Festiwal odbywał się w niedzielę (2 czerwca) na terenie bo-
iska wielofunkcyjnego przy ulicy Bukowej. Na miejscu cze-
kało wiele atrakcji, ale główną z nich było piętnaście dmu-
chanych zamków i zjeżdżalni, z których można było bez-
płatnie skorzystać po wykonaniu sportowych zadań. 

No to hop!
Wyzwania, jakie przygotowano, to między innymi: strzał na 
bramkę, przejście tunelem, "unihokejowy slalom", czołganie 
się czy rzuty ringo. Chętni mogli także zagłosować na Po-
dwórko Talentów w Rumi.
Nad przebiegiem 10 konkurencji czuwali wolontariusze 
z klubu sportowego Arka Rumia, pracownicy Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz urzędu miasta, a także 
przedstawiciele rady miejskiej. 

– Gratuluję wszystkim, którzy zaliczyli sportowe 
konkurencje „na wesoło”. Mam nadzieję, że się podobało 
– mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi oraz inicjator 
wydarzenia. – Ogromne podziękowania należą się 
organizatorom i wolontariuszom: klubowi Arka Rumia, 
pracownikom MOSiR-u, radnym oraz sponsorowi imprezy, 
czyli firmie Euro Styl, która wspiera finansowo wiele 
działań społecznych w Rumi.

Główna impreza miała miejsce 
w sobotę w Parku Miejskim. Or-
ganizatorem imprezy był Prezy-
dent Miasta Wejherowa i Wejhe-
rowskie centrum Kultury. Oprócz 
tradycyjnego placu zabaw i małej 
sceny, gdzie występował m.in. ze-
spół „Czarodzieje z Kaszub” i tan-
cerki Baccara Junior, były również 
zamki dmuchane, konkursy, tur-
nieje sportowe prowadzone przez 
wejherowskie stowarzyszenia 
sportowe, a także pojazdy Straży 
Pożarnej i Straży Miejskiej. 

Podczas  festynu prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt uhonorował Katarzynę 
Dowgan Medal Róży w uznaniu 
zasług za jej wieloletnie dzia-
łania na rzecz młodych osób 
z niepełnosprawnością oraz za 

wrażliwość i serce otwarte na 
potrzeby najmłodszych.

Dzień wcześniej przy Szkole 
Podstawowej nr 6 odbywał się 
Festyn na Sportowo dla Małych 
i Dużych, zorganizowany w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
2018 przez Sonię Skibę. Zaś w SP 
nr 9 dzieci bawiły się na festynie 
integracyjnym „Bezpieczna szko-
ła, bezpieczne wakacje”, który 
zorganizowali nauczyciele. 

Podobnie działo się na osie-
dlach Fenikowskiego i Suchar-
skiego. Mieszkańcy os. Fenikow-
skiego ze swoimi milusińskimi 
bawili się na Jakubowej Polanie, 
gdzie od niedawna przy placu 
zabaw jest również siłownia fit-
ness. Festyn zorganizowali dzia-
łacze osiedlowi skupieni wokół 
radnego Mariusza Łupiny. Dzień 
Dziecka na os. Sucharskiego zor-
ganizowała Rada Osiedla pod 
kierownictwem przewodniczącej 
Rady Iwony Musiał. 

/raf/



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 7 czerwca 2019 9

OGŁOszENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

Na podstawie art.17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu 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 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. z 2018r. poz.2081 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: 
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego w Rumi w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja, wraz z progno-

zą oddziaływania na środowisko;

w dniach od 14.06.2019r. do 05.07.2019r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w go-
dzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. Infor-
macje o w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami 
w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 18.06.2019r. o godzinie 15.00.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
21.07.2019r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Pani

IWonIe
GRzeGAneK 
wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy z  powodu  śmierci

MAtKI

Panu

JAnuSzoWI
MolAKoWI

wyrazy głębokiego współczucia po śmierci

BRAtA

Pani

DAnucIe
BIeńSKoWKIeJ

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy po śmierci

MAtKI

W imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego 
składa

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

i współpracownicy ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

składająskładają
Kazimierz Okrój

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Redzie wraz z radnymi

Kazimierz Okrój
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Redzie wraz z radnymi

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

wraz ze współpracownikami

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy

wraz ze współpracownikami

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”

OGŁOSZENIE 175/2019/DBOGŁOSZENIE 177/2019/DB

OGŁOSZENIE 181/2019/DB OGŁOSZENIE 182/2019/DB



INFORMaCJa DOTYCzĄCa zGŁaszaNIa KaNDYDaTÓW
Na ŁaWNIKÓW sĄDOWYCHNa KaDENCJĘ 2020-2023

Uprzejmie informuję, iż z końcem bieżącego roku ubiega kadencja ławników 
działających przy sądach powszechnych. Powoduje to konieczność przeprowa-
dzenia czynności zmierzających do naboru kandydatów na ławników na nową 
kadencję. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Mia-
sta Wejherowa z pismem aby zgodnie z uchwałą kolegium Sądu Okręgowego 
w Gdańsku z dnia 09 maja 2019 roku w oparciu o art. 161 § 2 Prawa o ustroju 
sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 Rada Miasta Wejherowa powin-
na wybrać następującą ilość ławników:

- do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2;
- do Sądu Rejonowego w Gdyni – 6, w tym do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy – 2;
- do Sądu Rejonowego w Wejherowie – 6.
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 t.j.) informuję, iż nieprzekraczalny ter-
min przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego 
w Gdańsku, do Sądu Rejonowego w Gdyni oraz do Sądu Rejonowego w Wejhe-
rowie upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także 
zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta Wejherowa po 30 czerwca 2019 roku, 
pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kan-
dydatów jest niedopuszczalne.

ŁaWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRaNY TEN, KTO: 

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2.  jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył 30 lat;
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu 
kandydowania co najmniej od roku;
5. nie przekroczył 70 lat;
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wy-
brana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁaWNIKaMI NIE MOGĄ BYĆ:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać 
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze 
ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6. duchowni;
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

zGŁaszaNIE KaNDYDaTÓW:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych są-
dów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowa-

ne na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz 
co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, za-
mieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 
30 czerwca ostatniego roku kadencji.

DO zGŁOszENIa KaNDYDaTa Na ŁaWNIKa DOKONaNEGO Na KaRCIE 
zGŁOszENIa DOŁĄCza sIĘ NasTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postę-
powanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodziciel-
skiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 paździer-
nika 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. 
poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji 
ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku 
o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie 
wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez 
stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na 
podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do in-
nego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez 
obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, 
numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny pod-
pis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji po-
nosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnio-
ne wraz z kompletem załączników składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 (parter) w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem:

„KaNDYDaT Na ŁaWNIKa”

– w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30 – 17:00, od wtorku do piątku 
7:30 – 15:30. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
(0-58) 677 70 26 lub (0-58) 677 70 27.
Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa www.bip.wejherowo.pl.

Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
 /-/ Jacek Gafka  

REKLAMA 176/2019/DB
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Wiosną zdecydowanie więcej 
czasu spędzamy na świeżym po-
wietrzu, spacerujemy, bawimy 
się z dziećmi w parku. W piękny 
czerwcowy weekend, mieszkań-
cy Wejherowa będą mieli okazję 
spędzić miło czas pod chmur-

ką, zjeść coś dobrego, pobawić 
się i zrelaksować z rodziną oraz 
znajomymi. Wszystko w ra-
mach Festiwalu Smaków Food 
Trucków, który po raz trzeci za-
gości w Wejherowie  otwierając 
nowy sezon foodtruckowy.

Na dwa dni Plac Jakuba Wej-
hera zamieni się w arenę najlep-
szych smaków z całego świata. 
Pojawią się znane i lubiane food 
trucki, które zaserwują zarówno 
klasykę street foodu: burgery, 
frytki i zapiekanki, jak i bar-

dziej oryginalne dania europej-
skiej i światowej kuchni.

Festiwal Smaków Food Truc-
ków to nie tylko jedzenie. W ra-
mach festiwalu organizatorzy 
przygotowali specjalną strefę 
zabaw dla dzieci i nawet strefę 
chill-outu, gdzie przy spokojnej 
muzyce będzie można oddać się 
beztroskiemu nicnierobieniu. 
Uczestnicy będą mogli wziąć 
udział w zawodach kulinarnych 
oraz pasjonującej grze terenowej. 
Podczas imprezy głosami odwie-
dzających wybierzemy także naj-
smaczniejszego food trucka. 

III Festiwal Smaków Food 
Trucków w Wejherowie – 8 i 9 
czerwca. W sobotę od 12:00 do 
21:00, a  w niedzielę od 12:00 do 
20:00. Wstęp bezpłatny.

Partnerzy: miasto Wejherowo 
i Browar Amber. 

/raf/

Podczas spotkania z cyklu 
„Akademia małych odkrywców” 
dzieci będą poszerzać wiedzę 
i obejrzą barwne eksperymenty 
związane z ochroną środowiska. 
Choć destylacja, związki nieorga-
niczne i paliwo wodorowe wydają 
się skomplikowanymi pojęcia-
mi, to już wkrótce nie będą kryć 
przed najmłodszymi chemikami 
żadnych tajemnic. Dzieci odwie-
dzające Port Rumia dowiedzą się 
wielu faktów i ciekawostek o pro-
cesach chemicznych i fizycznych. 

Podczas zajęć dzieci dowiedzą 
się, jak wykorzystywane są barw-
niki roślinne, stworzą domową 
oczyszczalnię wody i zobaczą sa-

mochodzik napędzany paliwem 
wodorowym. Za pomocą róż-
nych odczynników dzieci będą 
odkrywać zawartość probówek 
i dowiedzą się, jak przeprowadza 
się proces destylacji, który wyko-
rzystywany jest w oczyszczaniu 
wody i przemyśle rafineryjnym. 
Za pomocą soli żelaza i rodanków 
wyprodukowana zostanie sztucz-
na krew, której używa się w więk-
szości filmów. Będzie się działo! 

 „Akademia małych odkryw-
ców” odbędzie się w sobotę 8 
czerwca w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan od godz. 
12:00 do 18:00. Udział w zabawie 
jest bezpłatny. /raf/

O sukcesie tancerzy z wejhe-
rowskiego klubu „Świat Tańca” 
pisaliśmy w poprzednim wyda-
niu naszej gazety. Najlepsi re-
prezentanci stanęli na drugim 
i trzecim stopniu podium. Ale 
więcej zawodników trenujących 
w wejherowskim klubie wzięło 
udział w mistrzostwach – wielu 
z nich także osiągnęło znakomi-
te wyniki. A jak wyglądały same 
zawody i jakie przeżycia towa-
rzyszyły tancerzom?

WalKa Ze STReSeM 
I ZMęcZeNIeM

Mistrzostwa Dance Star Chor-
wacja 2019 odbyły się niedawno 
w miejscowości Poreć. Uczest-
niczyli w nich tancerze z Klubu 
Tanecznego „Świat Tańca”, prowa-
dzonego przez Joannę i Jacka oraz 

Dominikę Bernaśkiewiczów. 
- Przebyliśmy tysiące kilo-

metrów, aby stanąć na wielkiej 
scenie i podjąć rywalizację 
z najlepszymi tancerzami na 
świecie – opowiada trener Jacek 
Bernaśkiewicz. - To była ciężka 
walka ze zmęczeniem, stresem, 
oczekiwaniami oraz z samym 
sobą. Ale najważniejsze, że zo-
stała uwieńczona sukcesem. 
Znów stanęliśmy na podium 
swoich możliwości, a wygra-
ła jak zwykle pasja. Jesteśmy 
dumni z siebie i dumnie repre-
zentujemy i rozsławiamy barwy 
biało-czerwone. Te mistrzostwa 
to ogromny sukces, ogromna 
radość, łzy szczęścia, a także 
wielka integracja. Emocje, które 
jak huragan przeszły przez na-
sze serca, były tak olbrzymie, że 
trudno je wyrazić słowami.

ŚWIeTNa 
ORGaNIZacJa, 

TySIące 
ZaWODNIKóW

Trenerzy i zawodnicy podkre-
ślają, że mistrzostwa w Chorwacji 
były doskonale przygotowane.

- Po raz kolejny zachwyciły 
nas rozmachem i precyzją or-
ganizacji – mówi Joanna Ber-
naśkiewicz. - W rywalizacji 
sportowej brało udział ponad 8 
tysięcy tancerzy z 27 państw! To 
rekordowa liczba uczestników, 
którzy zakwalifikowali się do 
finałów, przechodząc wcześniej 
mocne sito eliminacji. Jako 
polska ekipa (105 osób) god-
nie reprezentowaliśmy Polskę 
i z dumą rozsławialiśmy powiat, 
gminę i miasto Wejherowo już 
po raz dziewiąty na mistrzo-

stwach świata, a po raz 11 na 
międzynarodowym turnieju. 

Wysoki poziom umiejętno-
ści tanecznych oraz otwartość 
i spontaniczna postawa zawod-
ników z wejherowskiego klubu 
wzbudziły wiele uznania zarów-
no organizatorów, jak i między-
narodowych ekip. Zaowocowało 
to licznymi zaproszeniami na 
międzynarodowe turnieje do 
wielu krajów świata. 

NIeZaPOMNIaNe 
PRZeŻycIa

Mistrzostwa świata to ogrom-
ne emocje i niezapomniane 
przeżycia. 

- To, co czuliśmy w czasie przej-
ścia w biało-czerwonych strojach 
i z polską flagą podczas ceremonii 
otwarcia, na zawsze pozostanie 

Ogromne emoc je i moc wzruszeń
WEJHEROWO | Drugie i trzecie miejsce, zdobyte przez wejherowskich tancerzy na mistrzostwach świata, to ogromny sukces. Same mistrzostwa dla 
zawodników były czasem sporego wysiłku oraz ogromnych emocji. 

w naszej pamięci – wspomina Jacek 
Bernaśkiewicz. - Do tego pokazy 
sztucznych ogni, światło, dźwięk, 
spektakularne efekty które poruszyły 
wszystkich uczestników ceremonii 
otwarcia... Niezapomniane przeżycia 
podczas turnieju, międzynarodo-
we kontakty z tancerzami z całego 
świata jak również warsztaty z naj-
większymi autorytetami taneczny-
mi i urok chorwackich krajobrazów 
odcisnęły swoje piętno na naszym 
teraźniejszym i przyszłym życiu.

Trenerzy podkreślają, że oprócz 
osiągnięć sportowych głównym ce-
lem dla nich jest kształtowanie u pa-
triotyzmu oraz silnych charakterów 
dzieci i młodzieży poprzez sport, 
co owocuje właściwą postawą na 
wszystkich płaszczyznach życia.

- Wszyscy jesteśmy wygrani, bo 
zdobyliśmy cenne doświadczenia 
i kolejną dawkę energii na następ-
ny sezon – podsumowuje Joanna 
Bernaśkiewicz. 

Rafał Korbut

III Festiwal Smaków Food Trucków Ekologiczne 
eksperymenty
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WEJHEROWO | Najbliższy czerwcowy weekend będzie pełen smaków - rusza III Festiwal Smaków Food Trucków.

Rumia | Domowa oczyszczalnia wody, barwniki roślinne i sztuczna 
krew wykorzystywana w filmach – to wszystko i sporo więcej będzie 
można zobaczyć już w najbliższą sobotę. 

SZcZeGóŁOWe WyNIKI:
Kategoria do lat 11:
3 miejsce - Świat Tańca Children
9 miejsce - duet Anna Pryczkowska 
i Oliwia Rolbiecka
10 miejsce - Natalia Kobiela
Kategoria 12 – 16 lat:
2 miejsce - duet Braciaki: Oskar 
i Kacper Domachowscy

6 miejsce - Świat Tańca Juniors 1
10 miejsce - Świat Tańca Juniors 2
11 miejsce - duet Dobrosława Laskie-
wicz i Dominika Czapp
19 miejsce - Julianna Białk
23 miejsce - Dobrosława Laskiewicz
Kategoria 16+:
10 miejsce - Maria Dietrich
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Wyjątkowa wystawa

Dzień Dziecka 
z bankiem kaszubskimLuzińska szkoła 

świętowała swój dzień

Zaproszeni goście naj-
pierw obejrzeli projekcję 
fragmentu filmu „750-
lecie Luzina” z wykła-
dem prof. Gerarda Labu-
dy, którą nagrał za życia 
profesora Jan Krauze, 
a później wysłuchali 
starszego bibliotekarza 
Justynę Grabowską, któ-
ra opowiedziała o roli 

profesora w powstaniu 
muzeum w Wejherowie. 
Głos zabrała też starosta 
wejherowski dr Gabriela 
Lisius, aby przedstawić 
gościom realizację inwe-
stycji budowy książnicy 
prof. Gerarda Labudy 
jako unikatowego zbio-
ru dziedzictwa kulturo-
wego Pomorza, poprzez 

adaptację budynków ze-
społu pałacowo-parko-
wego przy muzeum. 

Podczas uroczystości 
zostały wręczony na-
grody laureatom wo-
jewódzkiego konkursu 
poetycko-prozatorskie-
go „Miłość, przyjaźń, 
dobro”.  Nagrody wrę-
czała m.in. przewod-

nicząca Rady Rodzi-
ców Aleksandra Meyer 
i wicedyrektor Kornelia 
Dzięcielska. 

-Celem konkursu było 
rozwijanie wśród mło-
dzieży własnych zaintere-
sowań poetyckich i pro-
zatorskich, odkrywanie 
i promowanie talentów 
pisarskich oraz budzenie 

LuzinO | W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie świętowała dzień szkoły.
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WEJHEROWO-REda | W ubiegłą niedzielę Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomor-
skiej gościło artystów z Redy i niemieckiego Waldbronn. W tym dniu odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa Beatemarie Busch  i jej redzkich przyjaciół. 

WEJHEROWO | Dzień Dziecka nie musi być obchodzony tylko 
jednego dnia w roku – udowodnili to pracownicy Kaszubskiego 
Banku Spółdzielczego w Wejherowie.

- Wystawa jest efektem 
współpracy miast partnerskich 
na polu kultury i sztuki – mówi 
Beata Zawal – Brzezińska, pre-
zes Stowarzyszenia Twórców 
Sztuki i Rękodzieła Artystycz-
nego „Kunszt” z Redy. – Dzięki 
staraniom Towarzystwa Przy-
jaźni Reda – Waldbronn arty-
ści z „Kunsztu” już dwukrotnie 
gościli w Waldbronn, prezen-
tując głównie prace malarskie, 
haft, fotografię i biżuterię.  

Wystawa Beatemarie Busch 
pt. „Introverted view” przed-
stawia prace powstałe w latach 
2013-2016. Są to obrazy wyko-

KRZySZTOf KRZeMIńSKI,
burmistrz Redy

Wystawa pięknie wpisuje się w tegoroczne ob-
chody Dni Redy, których kulminacja przypada 
już w przyszłym tygodniu. Prace można oglą-
dać do 21 czerwca w wejherowskim muzeum, 
gdzie wszystkich serdecznie zapraszamy.

nane w technice tempery oraz 
tuszem na folii. W oddzielnej 
części wystawy cztery artystki ze 
Stowarzyszenia „Kunszt”, tj. Be-
ata Zawal-Brzezińska, Ewa Świ-

derska - Mądry, Barbara Terlec-
ka i Elżbieta Bieńko – Kornacka, 
prezentują obrazy związane te-
matycznie z człowiekiem i jego 
wnętrzem. 

RODZINa TO NaJWSPaNIalSZa RZecZ
WeJheROWO | Długoletni małżonkowie-jubilaci zostali uhonorowani „Medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP andrzeja Dudę.

Podczas spotkania w wejherowskim pałacu Medale jubilatom wręczył Krzysztof Hilde-
brandt prezydent Wejherowa.
W trakcie uroczystości prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt pogratulował mał-
żonkom wielu lat wspólnej drogi życiowej podkreślając, że w obecnych czasach młodzi 
ludzie nie wytrzymują tak długo w związkach małżeńskich, bo coraz trudniej być ra-
zem. Prezydent podziękował jubilatom za wytrwałość i umiejętność utrzymania związ-
ku małżeńskiego opartego na miłości i wzajemnym zrozumieniu.
- Rodzina to najwspanialsza rzecz, którą możemy promować, a która tworzy najważ-
niejszą komórkę społeczną – podkreślił prezydent miasta.
Z okazji 50-lecia złotych godów Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali 
Państwo: Irena i Heinz Borscy, Maria i Józef Galuhn, Urszula i Stanisław Gurscy, Danu-
ta i Ryszard Kaczmarek, Dorota i Zygmunt Mudlaff oraz Urszula i Marian Tarasiuk.
Medale prezydenckie otrzymali również małżonkowie obchodzący jubileusze 60-lecia, 
czyli diamentowych godów. Zaszczytu tego dostąpili: Zyta i Henryk Studańscy oraz 
Aniela i Roman Szymańscy.
Oprócz medali jubilaci otrzymali kwiaty i upominki ufundowane przez Prezydenta Mia-
sta Wejherowa. Po odśpiewaniu przez gości „Stu lat” dla jubilatów wzniesiono toast 
lampką szampana za zdrowie i pomyślność nagrodzonych par.
Uroczystość, która prowadził kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Grzegorz Gaszta, 
uświetnił występ artystyczny wokalistki Dominiki Abramczyk i gitarzysty Krzysztofa 
Pawłowskiego – absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi.
/raf/

fot. UM Wejherowo

wrażliwości na piękno języka pol-
skiego i kaszubskiego – mówi dyrek-
tor szkoły Kazimierz Bistroń. 

Na konkurs do Luzina wpłynęło 
60 prac z 17 szkół z całego woje-
wództwa pomorskiego. W katego-
rii prozy zwyciężyła Aneta Szyplak 
z SP w Luzinie, II miejsce zajęła 
Weronika Joskowska z SP w Mo-
juszu, a III miejsce Agata Milew-
czyk z SP w Nowej Wsi Lęborskiej. 
W Kategorii poezji wygrała Zofia 
Borchardt z SP w Mściszewicach, 
II miejsce przyznano Aleksandrze 
Serkowskiej z SP w Miechucinie 
i III miejsce Filipowi Labuddzie 
z SP w Luzinie. Wręczono również 
nagrody uczniom, którzy wzięli 
udział w Szkolnym Konkursie Wie-
dzy o Patronie Szkoły: Oliwii Ken-
dziora za I miejsce, Oliwii Iwińskiej 
za II miejsce i Maciejowi Janca za 
III miejsce. Miłym akcentem uro-
czystości była również promocja 
płyty szkolnego zespołu wokalne-
go „Swojsko Nota”, prowadzonego 
przez nauczycielkę muzyki Zofię 
Meyer, a także kaszubszczyzna 
młodego pokolenia w formie śpie-
wu i recytacji uczniów.

(DD)

W słoneczne, poniedziałkowe 
przedpołudnie przed siedzibą 
wejherowskiego banku zostały 
rozstawione stoliki, przy któ-
rych dzieci mogły rysować, 
ustawiono ogromną tarczę 
w sam środek której najmłodsi 
próbowali trafić, nie zabrakło 
też stoiska z tym, czego nie 
może zabraknąć na żadnym fe-

stynie – czyli waty cukrowej.
Przy muzyce dzieci z rodzi-

cami mogli spędzić miło czas, 
a jednocześnie wygrać upomi-
nek, podczas imprezy zorga-
nizowano bowiem konkursy 
z nagrodami. Dorośli natomiast 
mogli zapoznać się z ofertą 
banku i założyć rachunek. 

/raf/
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Tysiące pielgrzymów na Kalwarii
WEJHEROWO | Na Kalwarii Wejherowskiej odbył się pierwszy w tym roku odpust, połączony z 20 rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Wejherowskiej. 

Zwycięstwo wejherowskiego 
chóru Camerata Musicale!
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WEJHEROWO | Aż 27 zespołów z całego świata wzięło udział w X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym - Kon-
kursie Muzyki Sakralnej „Crystal Chapel” w Moskwie. Chór Camerata Musicale z Wejherowa zdobył pierwsze miejsce!

Wejherowski Chór Mieszany 
Camerata Musicale pod dyr. 
Aleksandry Janus działa przy 
Filharmonii Kaszubskiej w Wej-
herowie. Niedawno zespół wró-
cił z X Międzynarodowego Fe-
stiwalu Chóralnego - Konkursu 
Muzyki Sakralnej „Crystal Cha-
pel” z Moskwy. 

W kategorii chórów miesza-
nych wejherowski chór zajął 
I miejsce. A nie było to łatwe, 
gdyż poziom prezentowany 
przez wszystkich uczestników 
był bardzo wysoki, zaś do ry-
walizacji stanęło aż 27 zespołów 
z całego świata, m.in. Rosji, Bia-
łorusi, Ukrainy, Bułgarii, a nawet 
Argentyny. Przesłuchania kon-
kursowe odbywały się w Cerkwii 
Św. Mikołaja w Moskwie.

- Konkurs był dla nas ogrom-

nym wyzwaniem – podkreśla 
Aleksandra Janus, dyrygent 
chóru. - Jak powszechnie wia-
domo, chóry wschodnie pre-
zentują bardzo wysoki poziom 
artystyczny, dlatego bardzo cie-
szymy się z tak wysokiej oceny 
i nagrody przyznanej dla nasze-
go zespołu. Zaprezentowaliśmy 
program zróżnicowany pod 
względem stylów i epok, który 
wyróżniał się wśród prezenta-
cji festiwalowych, nie zabrakło 
również muzyki cerkiewnej. 

Obok przesłuchań konkurso-
wych, chórzyści wystąpili pod-
czas koncertu zorganizowane-
go w ramach przypadającej na 
dzień 18 maja Międzynarodowej 
Nocy Muzeów, który odbył się 
Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Moskwie. Zwieńczeniem fe-

stiwalu był koncert laureatów, 
który odbył się w wyjątkowej 
Kryształowej Kaplicy na terenie 
Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Moskwie. Podczas swojej po-
dróży artystycznej chórzyści 
mieli okazję zaśpiewać również 
w Rydze, Tallinie oraz Sankt 
Petersburgu, gdzie spotkali się 
z bardzo ciepłym przyjęciem lo-
kalnej społeczności. 

- Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wspierali chór w realizacji 
podróży do Moskwy, w szczegól-
ności prezydentowi Wejherowa 
Krzysztofowi Hildebrandtowi, 
Gabrieli Lisius, staroście wejhe-
rowskiemu oraz Jolancie Rożyń-
skiej, dyrektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury – dodaje Alek-
sandra Janus. 

/raf/

W pierwszym w tym roku od-
puście kalwaryjskim tzw. Wniebo-
wstąpienia Pańskiego, wzięli udział 
pielgrzymi z południowych Kaszub. 
Z kościoła klasztornego ulicami 
miasta wyruszyła na kalwarię pro-
cesja z Najświętszym Sakramentem 
z pątnikami z Przodkowa, Żuko-
wa i Grzybna, Chełmu, Szemuda, 
Gdyni Wielkiego Kacka, Karwin, 
Dąbrowy i Fikakowa oraz Bojana, 
Kielna, Koleczkowa, Lini, Strzep-
cza, Strzebielina i Sychowa, a tak-
że z Sierakowic, Nowego Dworu 
Wejherowskiego, Bolszewa, Luzina 
i Gościcina. Swoją pielgrzymią dro-
gę do Wejherowa po raz 345 prze-
mierzyli mieszkańcy Kościerzyny, 
a z Gdańska Oliwy pokonali po 
raz 351. Uroczysta suma odpusto-
wa z okazji 20 rocznicy koronacji 

obrazu Matki Bożej Wejherowskiej 
przy kaplicy Trzech Krzyży odbyła 
się pod przewodnictwem metropo-
lity gdańskiego arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia. 

- Co roku do Kaszubskiej Jero-
zolimy podążają tłumy wiernych, 
a liczne wota umieszczone obok 
Cudownego Obrazu świadczą 
o wdzięczności wiernych za wysłu-
chanie ich próśb – mówił abp Sła-
woj Leszek Głódź. - W 1974 roku 
przed tym obrazem w charakte-
rze pielgrzyma modlił się Prymas 
Tysiąclecia Kardynał Stefan Wy-
szyński. Dlatego też, z uwagi na 
wyjątkową cześć ze strony wier-
nych obraz został ukoronowany 5 
czerwca 1999 roku przez papieża 
Jana Pawła II, podczas spotkania 
na sopockim hipodromie.

Podczas sumy odpustowej sta-
rosta wejherowski Gabriela Lisius 
wraz z prezydentem Wejherowa 
Krzysztofem Hildebrandtem od-
czytali akt zawierzenia miasta 
i powiatu Matce Bożej Wejherow-
skiej. W uroczystej mszy świętej 
wzięli udział przedstawiciele rady 
powiatu wejherowskiego i radni 
miejscy oraz damy i rycerze Grobu 
Bożego w Jerozolimie. Po sumie 
odpustowej mieszkańcy Wejhe-
rowa oklaskami pożegnali piel-
grzymów, wyruszających w drogę 
powrotną do domu. Niedzielną 
uroczystość poprzedziły sobotnie 
centralne obchody kalwaryjskie 
z kazaniami przy kościele Trzech 
Krzyży pod przewodnictwem pro-
wincjała o. Bernarda Marciniaka. 

(DD)

Burmistrz Miasta Rumi

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) zawiadamia, że odwołuje 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudo-
wanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość niezabudowana położona w Rumi, składająca się z działki nr 
18/1 o powierzchni 556 m², położonej przy ul. Tysiąclecia i działki nr 536/8 

o powierzchni 601 m², położonej przy ul. Żwirki i Wigury, obie zapisane 
w księdze wieczystej nr KW GD1W/00114647/6, prowadzonej przez sąd Rejo-
nowy w Wejherowie oraz działki nr 86 o powierzchni 5120 m², położonej przy 
ul. Żwirki i Wigury, zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00087318/2, 

prowadzonej przez sąd Rejonowy w Wejherowie, wszystkie w obrębie 11.
Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Rumi, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII
/66/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Ceynowy" 
zmienionym uchwałą Nr L/686/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie uchwale-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po-
łożonego w Rumi, zwanego „Ceynowy” dla strefy 26.U/MW, w którym znajduje się 
w obszarze oznaczonym symbolem 26.U/MW - co oznacza, że jest to teren zabudo-
wy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Na działce nr 86, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 87/5 i nr 188, 
obr. 11, przebiega ciepłociąg oraz kabel elektro-energetyczny niskiego napięcia. 
Na działce znajduje się studzienka kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż granicy działek nr 
18/1 i nr 536/8 od strony ul. Żwirki i Wigury przebiega sieć wodociągowa.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00114647/6 i KW GD1W/00087318/2 są 
wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 3.000.000,00 zł netto + 23% podatek VaT.
Wadium 300.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 30.000,00 zł.

Termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczono na dzień 7 
czerwca 2019r. na godz. 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskie-
go 7, pok. 100.
  
 Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu jest powiększenie przed-
miotu sprzedaży o nieruchomość przyległą do nieruchomości składającej się z dzia-
łek nr nr 18/1, 536/8 i 86 obr. 11, położonych w Rumi u zbiegu ul. Tysiąclecia i ul. 
Żwirki i Wigury.

REKLAMA 183/2019/DB



NIERUCHOMOŚCI

SPRZeDaM

SPRZeDaM dom w Kamieniu, 420 
000 PLN, tel. 794 710 073

SPRZeDaM 2 działki budowlane 
Kębłowo Nowowiejskie, 3km od 
Lęborka pod lasem 1033 m2, cena 
39 000, tel. 602 306 210

WyNaJMę

ODNaJMę garaż z działką o pow. 
616 m2, Reda 12 Marca, tel. 602 306 
210

POSZuKuJę WyNaJąć

POSZuKuJę wynająć 2 pok. 
mieszkanie, Wejherowo i bliskie 
okolice, tel. 605 966 593

KuPIę

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

MOTORYZACJA

SPRZeDaM

KuPIę

INNe

EDUKACJA

leKcJe dodatkowe z fizyki i che-
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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!
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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 Blon-
di pozna Panów sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

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

PŁuG trzy skiby z możliwością do-
kręcenia czwartej skiby, 780 zł, tel. 
600 667 860

PRZycZePa do kostek 6 m., stan do-
bry, 2600 zł, Szemud, tel. 510 751 837

SZlIfIeRKa 450 zł, Szemud, tel. 
510 751 837

lODóWKa, 3 letnia, typ side by side, 
cena do uzgodnienia, tel. 885 557 151

ŻMIJKa do zboża, 3m, 450 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837 

PRaSa Ferguson, duży podbieracz, 
3000 zł, tel. 506 250 477

SPRZeDaM, pralka Beko, tanio, 
mało używana. dobry stan, tel. 781 
426 010

SPRZeDaM beczki plastikowe 
200l, na działkę do wody, czyste, 
cena 45 szt, większa ilość taniej, 
tel 511 841 826

SPRZeDaM rury plastikowe, 
250x10x0,5, szare, cena 5zł szt., 
tel. 511 841 826

SPRZeDaM rowery damskie, mę-
skie, młodzieżowe, dziecinne, oraz 
przyczepkę rowerową, tel. 603 661 
240

SŁOMa w balotach, 120x150 siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

DReWNO opałowe, buk, sosna, i ga-

łęziówka, porąbane, ułożone, możli-
wy transport, tel. 506 250 477

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

SPRZeDaM lodówkę, dwudrzwio-
wą, typ daewoo, cena do uzgod-
nienia, stan idealny, tel. 885 557 
151, tel. 58 714 41 54

SPRZeDaM materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą karbono-
wą, 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 Pier-
woszynie, 4osobowy, tel. 607 291 
564
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Czy kapitan opuści szeregi Gryfa?!
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Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na TvcOM.Pl

MecZe 
GRyfa W PPv

Wyniki spotkań
grup młodzieżowych

Urodzony w 1987 roku  w Gdań-
sku pomocnik rozpoczynał karierę 
piłkarską w miejscowej Polonii.  
Kolejnym przystankiem na jego 
futbolowym szlaku była Cartusia 
Kartuzy. Dobra gra Kołca zaowo-
cowała transferem do szczecińskiej 
Pogoni. Pomocnik spędził tam 
dwa lata, by zostać wypożyczonym 
do Jezioraka Iława. W roku 2010 
kariera Piotrka nabrała rozpędu 
– zasilił on szeregi Gryfa Wejhe-
rowo, by przez kolejne niespełna 9 

lat stanowić o głównej sile zespołu 
ze Wzgórza Wolności. Zaangażo-
wanie oraz wola walki sprawiły, że 
Kołc stał się kapitanem Wejhero-
wian prowadząc drużynę do naj-
większych sukcesów w najnowszej 
historii klubu.

Łącznie rozegrał on dla żółto-
czarnych 252 spotkania na po-
ziomie ligowym i pucharowym. 
O jego zaangażowaniu i twardej 
grze świadczą statystyki. Arbi-

trzy karali Kołca aż 87 żółtymi 
kartkami oraz 8 czerwonymi. 
Największym sukcesem kapi-
tana żółto-czarnych był awans 
do ćwierćfinału Pucharu Polski 
w sezonie 2011/12. Wówczas 
na drodze Wejherowian stanęła 
będąca w znakomitej dyspozycji 
Legia Warszawa. 

Zarówno piłkarze, jak sztab 
trenerski Gryfa ceni Piotra Koł-
ca za zdolności przywódcze oraz 

talent szkoleniowy. W ostatnich 
latach kapitan Gryfa angażował 
się w treningi pierwszej drużyny 
oraz pomagał we wdrażaniu  do 
zespołu juniorów. Dzięki dobrej 
grze i wytrwałej pracy trener-
skiej Piotr Kołc walnie przyczy-
nił się do utrzymania Gryfa na 
drugoligowym poziomie rozgry-
wek w ostatnich 2 latach. Teraz 
wszystko wskazuje na to, że jego 
przygoda z ekipą ze Wzgórza 
Wolności biegnie ku końcowi. 

„Nie chciałbym się deklarować, 
ale mogę powiedzieć, że na 99% 
nie będę w składzie Gryfa w zbli-
żającym się sezonie ligowym. Naj-
bliższe dni z pewnością przyniosą 
konkretne informacje na temat 
mojej przyszłości. Bez względu 
na sytuację jestem przekonany, że 
Gryfa stać na znakomitą grę w se-
zonie 2019/2020...” - powiedział 
w rozmowie z nami Piotr Kołc. 

O tym, że kapitan może opu-
ścić szeregi Wejherowian świad-
czy również wypowiedź hono-
rowego prezesa klubu – Rafała 
Szlasa, który oficjalnie podzię-
kował Piotrowi za wszystkie lata 
spędzone na Wzgórzu Wolności. 
Nieoficjalnie mówi się o tym, że 
Kołc zamierza rozpocząć karierę 
trenerską w innym klubie.

ii LiGa | Wszelkie znaki na niebie i ziemi zwiastują odejście z szeregów Gryfa Wejherowo kapitana 
drużyny – Piotra Kołca. Sam zainteresowany nie chce udzielać deklaracji, choć jak stwierdził w rozmo-
wie z nami – na 99% nie zobaczymy go w nadchodzącym sezonie w żołto-czarnych barwach. 

Mecze grup młodzieżowych 
rozegranych w dniach 1-2 
czerwca z pewnością można 
zaliczyć do udanych.  Wciąż im-
ponują podopieczni Wojciecha 
Borka, którzy tym razem gładko 
rozprawili się z MKS Orkanem 
Rumia wygrywając 5:0. Jedną 
z bramek dla Wejherowian zdo-
był Potrykus, który w ostatnich 
meczach znajduje się w znako-

mitej formie strzeleckiej. Powo-
dów do radości nie mogą mieć 
trampkarze z poziomu C1 I ligi 
wojewódzkiej. Juniorzy z rocz-
ników 2002-2003 ulegli Jagu-
arowi Gdańsk 0:2 i po 22 se-
riach spotkań zajmują 9 miejsce 
w tabeli ligowej. Poniżej pre-
zentujemy zestawienie wszyst-
kich rozegranych spotkań grup 
młodzieżowych.

I liga wojewódzka – A1 Junior (2000-2003)
Gryf Wejherowo – MKS Orkan Rumia 5:0

I liga wojewódzka – B1 Junior Młodszy (2002-2003)
Gryf Wejherowo – Jaguar Gdańsk  0:2

I liga wojewódzka – C1 Trampkarz (2004)
Gryf Wejherowo – SI Arka Gdynia 1:1

Gdańsk – C2 Trampkarz Grupa 1 (2005)
Gdyńska AP Dąbrowa – Gryf Wejherowo 0:5

Gdańsk – D1 Młodzik Grupa 1 (2006)
Gdyńska AP Dąbrowa – Gryf II Wejherowo 2:5

Gdańsk – D2 Młodzik Grupa 1 (2007)
Barca Bolszewo – Gryf II Wejherowo 0:1

Gdańsk – D2 Młodzik Grupa 2 (2007) 
Pomorzanin Gdańsk – Gryf I Wejherowo 0:2

ZOSTań PIŁKaRZeM GRyfa!
19 czerwca na Wzgórzu Wolności zostanie rozegrany mecz kontrolny mający na celu weryfikację umiejętności zawodni-
ków pod kątem ewentualnej przydatności do 2-ligowego zespołu seniorów Gryfa Wejherowo. Zainteresowani proszeni są 
o wysłanie e-mail na adres klubowy – gryf.wejherowo@pomorski-zpn.pl.

W wiadomości należy zawrzeć następujące informacje -  pozycję gracza, jego wiek, poprzedni klub oraz numer telefonu. 
Zarząd klubu ponadto informuje o wymaganej zgodzie klubów macierzystych na udział w testach. Klub zastrzega sobie 
prawo do kontaktu z wybranymi zawodnikami, celem przekazania większej ilości szczegółów.
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W zawodach udział wzięło 
sześćdziesięciu zawodników. 
Tenisiści rywalizowali w pięciu 
kategoriach, tj. rodzic i dziec-
ko do 10 lat, rodzic i dziecko 
do 14 lat, debel żeński, debel 
męski oraz mikst. Jak zapew-
niają organizatorzy zmagań, 
poziom zawodów był bardzo 
wysoki, a mecze wyjątkowo 
zacięte i wyrównane.

WA

Zwyciężyli Turniej 
Muszyna Cup

Młodzi zawodnicy z powiatu 
zwyciężyli w  obu kategoriach wie-
kowych – 2009 i 2010. W zawo-
dach uczestniczyły drużyny z róż-
nych zakątków Polski i Europy.

Zakończył się organizowany 
przez Powiat Nowosądecki Mię-
dzynarodowy Turniej Poprad 
Muszyna Cup, w którym wzięło 
udział ponad dwustu młodych 
piłkarzy. W zawodach uczest-

niczyły zespoły reprezentujące 
partnerskie miasta i powiaty 
nowosądeckiego samorządu. 
Oprócz dwóch drużyn z Powia-
tu Wejherowskiego, w turnieju 
wzięły udział m.in. zespoły z Ser-
bii, Słowacji, Rumunii oraz Po-
wiatu Hajnowskiego. Przyjezdne 
drużyny rywalizowały z repre-
zentantami Muszyny oraz przed-
stawicielami Piasta Gliwice (tj. 

mistrza Polski seniorów). Turniej 
zakończył się zwycięstwem Kadry 
Powiatu Wejherowskiego w obu 
kategoriach wiekowych. 

W wydarzeniu uczestniczyli: 
Wicestarosta Wejherowski Jacek 
Thiel, Dyrektor Powiatowego Ze-
społu Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie An-
drzej Byczkowski oraz Naczelnik 
Wydziału Kultury i Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie Piotr Syrocki.

– Zawody, których celem jest 
popularyzacja rekreacji ruchowej 
i rywalizacji sportowej oraz pro-
mowanie talentu najmłodszych 
adeptów futbolu to ważne wy-
darzenie sportowe oraz znaczą-
cy element podpisanego w 2017 
r. porozumienia o współpracy 
między naszymi samorządami 
w zakresie działań kulturalno-
sportowych – mówił Wicestaro-
sta Wejherowski Jacek Thiel.

Wraz z młodymi piłkarzami po-
jechali rodzice zawodników, któ-
rzy stworzyli gorący doping.

Tenisiści rywalizowali w Redzie
REda | Za nami XXIII Amatorskie Tenisowe Mistrzostwa Polski w Rodzinnych Deblach i Mikstach Family Cup 2019. 

POWiaT | Ogromny sukces odniosła Kadra Powiatu Wejherowskiego pod-
czas piłkarskiego Turnieju Poprad Muszyna Cup, który rozegrany został 
w miniony weekend w Muszynie. 
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REGiOn | Już w najbliższą niedzielę odbędzie się XXIII Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy. Cykliści będą 
świętować, promując rower jako najlepszy dla zdrowia i środowiska środek komunikacji.

WIelKa MaNIfeSTacJa ROWeRZySTóW

W tegorocznej odsłonie 
wydarzenia będą uczestni-
czyć cztery peletony, a je-
den z nich wyruszy o godz. 
9:55 z placu Jakuba Wej-
hera. Około godz. 10:40 
peleton zawita do Redy, 
a o godz. 11:20 powinien 
być w Rumi. Do wydarze-
nia będzie można dołączyć 

na skrzyżowaniu ulic Ce-
chowej i Gdańskiej w Re-
dzie oraz przy dworcu ko-
lejowym w Rumi. Wielki fi-
nał Przejazdu odbędzie się 
w parku Sopockie Błonia, 
zlokalizowanym przy ul. 
Polnej w Sopocie.
Oficjalna trasa Pomorskie-
go Wielkiego Przejazdu 

Rowerowego w tym roku 
obejmie w sumie jedena-
ście miast, tj. Wejherowo, 
Redę, Rumię, Gdynię, So-
pot, Gdańsk, Kartuzy, Żuko-
wo, Pruszcz Gdański, Tczew 
oraz Starogard Gdański. 
W myśl zasady „koła, kółka 
– jedna spółka” do wspól-
nej zabawy zapraszani są 
nie tylko rowerzyści, ale 
i rolkarze, deskorolkarze, 
wrotkarze, a także osoby 
poruszające się na wóz-
kach inwalidzkich. Chętni 
mogą także się przebrać 
i wziąć udział w konkur-
sie z nagrodami na najbar-
dziej zdumiewające prze-
branie.
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