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Koncertowy weekend!

To będzie weekend pełen dobrej zabawy, 
rozrywki i muzyki. Przed nami dwie duże 

imprezy – Dni Redy oraz Dni Gminy 
Wejherowo. Na scenach w Redzie 

i Bolszewie wystąpią znane gwiazdy 
muzyki rozrywkowej. 

str. 3Mesajah Michał 
szczygieł

koMbii

fot. Mat. pras.- Agencja SE/East News
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Trudny czas

Celem akcji, organizowanej pod 
honorowym patronatem burmi-
strza Michała Pasiecznego oraz 
przewodniczącego rady miejskiej 
Ariela Sinickiego, jest propagowa-
nie wzorowej postawy obywatel-
skiej oraz honorowego oddawania 
krwi na rzecz osób chorych. 

– Krew jest potrzebna zawsze, ale 
zwłaszcza w wakacje, ponieważ okres 
ten wiąże się z większą liczbą wy-
padków i zdarzeń losowych. Dlatego 
zachęcam wszystkich, którzy mogą 

czynnie uczestniczyć w akcji, by to 
zrobili – apeluje Ariel Sinicki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Rumi. – 
Dzisiaj my pomożemy innym, a jutro 
może czyjaś krew uratuje życie nam 
lub naszym bliskim – podkreśla.

Za udział w akcji wszyscy daw-
cy otrzymają nie tylko standar-
dowe zestawy podarunkowe, ale 
i miejskie gadżety – workoplecaki 
z odblaskami.

znani z empaTii

Przypomnijmy, że Rumia jest 

w czołówce pomorskich organiza-
torów zbiórek krwi. Tylko podczas 
styczniowej akcji, odbywającej się 

pod hasłem „Krew i szpik w Rumi”, 
udało się zebrać dokładnie 72 litry 
życiodajnego płynu. 

WejheroWo | Rusza kolejna edycja konkursu na najładniej ukwieco-
ny i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie miasta Wejherowa. 

reda | Pracownicy Fabryki Kultury zachęcają mieszkańców do wypełnienia krótkiej i anonimowej ankiety. Chcą poznać potrzeby kulturalne 
Redzian, a następnie dostosować do nich swoją ofertę.

reda | uczyli się języka angielskiego, zwiedzali Londyn 
i poznawali kulturę Wielkiej Brytanii. Grupa uczniów ze 
szkoły podstawowej nr 4 w redzie przebywała w stolicy 
anglii, gdzie uczestniczyła w warsztatach językowych.

Miasto całe 
w zieleni i kwiatach

Fabryka Kultury pyta mieszkańców

Ze względu na zakwaterowanie u brytyjskich rodzin od 
samego początku pobytu w Londynie mieszkańcy Redy 
musieli porozumiewać się w języku angielskim, przeła-
mując barierę językową. 
- Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie, co jest wręcz 
nietypowe dla tego miasta – wspomina Marlena Jasińska, 
nauczycielka języka angielskiego i opiekunka grupy. - Do-
piero ostatniego dnia Londyn pożegnał nas lekką mżawką. 
Pobyt w Wielkiej Brytanii dla uczniów był nie tylko okazją 
do nauki, ale i zwiedzania. Na mieszkańcach Redy naj-
większe wrażenie wywarła panorama Londynu z milenij-
nego koła widokowego London Eye. Spacerując po jednej 
z największych europejskich metropolii, uczniowie mogli 
zobaczyć m. in. Westminster Abbey, Houses of Parliament, 
Big Ben, Piccadilly Circus, czy też Plac Trafalgar. 
- Przy Buckingham Palace mieliśmy okazję podziwiania 
parady straży królewskiej i orkiestry wojskowej oraz 
przejazdu samego Donalda Trumpa, który właśnie w tym 
czasie przebywał z oficjalną wizytą w Londynie – wspo-
minają uczestnicy warsztatów. 
Program zwiedzania był bardzo napięty i obfitował 
w ćwiczenia językowe, które w naturalnych, codziennych 
sytuacjach stwarzały doskonałą okazję do sprawdzenia 
umiejętności uczniów. 
Wa

na WarszTaTach 
W Londynie Czekają na honorowych 

krwiodawców
rumia | Zbliża się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa w Rumi. Inicjatywa odbędzie się w so-
botę (15 czerwca) w przychodni NZOZ „Panaceum”. Personel medyczny będzie czekał na potencjalnych 
dawców w godzinach od 9:00 do 14:00. Ci, którzy przeleją krew, otrzymają miejskie gadżety. 
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Miłośnicy kwiatów i pasjonaci 
uprawiania ogrodów będą mie-
li okazję pochwalić się swoimi 
zielonymi balkonami i pięknymi 
ogródkami. Prezydent Miasta 
Wejherowa po raz dwudziesty 
drugi ogłosił „Konkurs na naj-
ładniej ukwiecony i zazieleniony 
balkon, okno lub ogród na terenie 
Miasta Wejherowa”. Na zgłoszenia 
czekamy do 14 czerwca 2019 r. 

Konkurs organizowany jest 
w trzech kategoriach: balkony, okna 
w domach jedno- i wielorodzin-
nych; ogrody przydomowe oraz 
ogrody działkowe. Konkurs w ka-
tegorii ogrody działkowe będzie 

rozstrzygany w dwóch etapach: we-
wnętrznym, a następnie miejskim. 
Zgłoszenia pisemne do 14 czerwca 
2019 r. przyjmuje Urząd Miejski 
w Wejherowie, ul. 12. Marca 195. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 
imię, nazwisko i adres właściciela 
obiektu, numer telefonu, dokładny 
adres i rodzaj obiektu przedstawio-
nego do konkursu oraz pisemną 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. Istnieje możliwość 
zgłaszania do konkursu obiektów 
przez osoby trzecie (sąsiadów, zna-
jomych itp.), po uprzednim uzy-
skaniu pisemnej zgody właściciela 
obiektu. /raf/

O co mieszkańców pyta-
ją przedstawiciele Miejskiego 
Domu Kultury w Redzie? Cho-
ciażby o to, w jakich zajęciach 
i imprezach chcieliby uczest-
niczyć oraz skąd dowiadują się 
o wydarzeniach organizowanych 
przez Fabrykę Kultury.

redzkie inicjaTyWy

- Chcemy poznać potrzeby 
mieszkańców po to, aby dostoso-
wać do nich naszą ofertę, która 
zostanie poszerzona w wyniku 
trwającej obecnie rozbudowy 

- wyjaśnia Izabela Richter, spe-
cjalista ds. projektów w Fabryce 
Kultury. - Do wypełnienia an-
kiety zachęcamy zarówno ludzi 
młodych, jak i osoby dorosłe 
oraz seniorów. Warto odpowie-
dzieć na nasze pytania i zgłosić 
nam swój pomysł, bo wybrane 
inicjatywy zostaną zrealizowane 
jeszcze w tym roku.

Badanie ankietowe wśród 
mieszkańców prowadzone jest 
w ramach projektu pn. „Redzkie 
Inicjatywy”, który dofinanso-
wano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach Pro-

gramu Dom Kultury + Inicjaty-
wy lokalne.

spoTkania 
informacyjne

- Obecnie zachęcamy do wypeł-
niania ankiety, a niebawem zapro-
simy mieszkańców do tego, aby 
przedstawili konkretne propozy-
cje inicjatyw – mówi Izabela Rich-
ter. - Część z pomysłów, które do 
nas trafią, zostanie zrealizowana.

Zainteresowanych Fabryka 
Kultury już dziś zaprasza do 
udziału w spotkaniach informa-

cyjnych, z których pierwsze zor-
ganizowane zostanie 21 czerwca 
o godz. 12, a kolejne odbędzie 
się trzy dni później o godz. 18. 
Do 10 lipca pracownicy Fabryki 
Kultury czekają na zgłaszanie 
inicjatyw. Ankiety, które opraco-
wane zostały w ramach diagnozy 
lokalnej społeczności, dostępne 
są w Fabryce Kultury bądź na 
jej fanpage-u. Podczas obcho-
dów Dni Redy będzie można 
porozmawiać z pracownikami 
i podzielić się swoimi opiniami, 
sugestiami oraz pomysłami. 

Anna Walk
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Tegoroczne święto miasta za-
inauguruje uroczysta sesja Rady 
Miejskiej, która zorganizowana 
zostanie w auli Szkoły Podstawo-
wej nr 4. Piątkowe obrady będą 
okazją do podsumowań oraz wrę-
czenia odznaczeń i wyróżnień. Se-
sja rozpocznie się o godz. 14.

W sobotę organizatorzy Dni 
Redy zapraszają mieszkańców 
i przyjezdnych na stadion miej-
ski, gdzie o godz. 13 wystartują 
Redzkie Igrzyska Sportowe Szkół 
Podstawowych. Jednocześnie na 

kortach rozegrany zostanie Ro-
dzinny Turniej Tenisa Ziemnego. 
O godz. 15 odbędzie się Turniej 
Piłki Nożnej dla dzieci. Głównym 
punktem sobotnich obchodów 
święta miasta będą występy ar-
tystyczne. O godz. 18 na scenie 
zaprezentuje się grupa Route 11. 
Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Kombii, którego występ poprze-
dzony zostanie koncertem muzyki 
reggae w wykonaniu Mesajah.

Niedziela upłynie pod znakiem 
aktywności fizycznej. O godz. 

12:30 odbędzie się Gala Sportu, 
a pół godziny później na boisku 
głównym rozegrany zostanie mecz 
piłki nożnej Orlęta Reda - Orzeł 
Trąbki Wielkie. Dodatkowo zor-
ganizowany zostanie Turniej Baś-
ki Kaszubskiej o puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej. Nadto 
o godz. 15 odbędzie się maraton 
zumby. Finałem drugiego dnia 
Dni Redy będzie Gala MMA / K1.

WA

PoWiat | Wczoraj uroczyście otwarto kompleks składający się z aż 7 pracowni zawodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie. 

Kolejne pracownie otwarte!
REklAMA 151/2019/DB

Przed nami Dni Redy
reda | Trzy dni, mnóstwo emocji i sporo atrakcji. Dzisiaj ruszają Dni Redy 2019.

Uczniowie będą mogli kształcić 
się zawodów w pracowaniach: 
obróbki ręcznej, lutowania i spa-
wania; energetyki źródeł odna-
wialnych; urządzeń dźwigowych; 
montażu i pomiarów instalacji 

elektrycznych; maszyn i napędów 
elektrycznych; pomiarów elek-
trycznych i elektronicznych oraz 
automatyki i zabezpieczeń.

Dodatkowo w ramach realizo-
wanego projektu doposażono 4 

istniejące już pracownie kształce-
nia zawodowego: teleinformatycz-
ną. Informatyki. Elektroniki oraz 
elektryczną i elektroniczną.

Nowe pracownie branży Energe-
tyka i Ekoenergetyka oraz branży 
ICT i Elektronika umożliwią po-
szerzenie oferty kształcenia szkoły 
w zawodach: technik teleinforma-
tyk, technik elektronik, technik 
informatyk, monter-elektronik, 
elektryk, technik elektryk, elek-
tromechanik, technik energetyk, 
technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, technik 
urządzeń dźwigowych.

Nowy Kompleks pracowni za-
wodowych w Powiatowym Ze-
spole Szkół nr 2 w Wejherowie 
wybudowany został i wyposażo-
ny w ramach Projektu zrealizo-
wanego w ramach Działania 4.1 

RPO WP 2014-2010, będącego 
komponentem Projektu Zinte-
growanego – „Rozwój szkolnic-
twa zawodowego w Powiecie 
Wejherowskim poprzez wzrost 
jakości edukacji zawodowej oraz 
rozbudowę i doposażenie infra-
struktury publicznych ponad-
gimnazjalnych szkół zawodo-
wych w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego – Kształtowanie 
sieci ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych uwzględniającej po-
trzeby subregionalnych i regio-
nalnego rynku pracy”.

Wartość zadań budowlanych 
w tej szkole wyniosła niemal 33 
mln zł, a wartość wyposażenia to 
prawie 4,5 mln zł. Łączna wartość 
interwencji projektowej w tej szko-
le osiągnęła niemal 7,8 mln zł.

/raf/

krzyszTof krzemiński,
burmistrz Redy

To już tradycja, że w czerwcu spotykamy się 
podczas święta naszego miasta. Jest to okazja 
do wspomnień, refleksji, planów na przyszłość, 
a przede wszystkim – do spotkania mieszkańców 
i dobrej zabawy. Mamy nadzieję, że wzorem lat 
ubiegłych, każdy znajdzie coś dla siebie.
Do zobaczenia zatem. Serdecznie zapraszamy!

program dni redy 2019:

Piątek, 14 czerwca
godz. 14:00 Uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej w Redzie
(aula Szkoły Podstawowej nr 4)

Sobota, 15 czerwca 
Dzień koncertowy, czyli muzyka na 
żywo w doborowym towarzystwie 
polskich gwiazd!
godz. 18:00 - Route 11 

godz. 19:30 - Mesajah 
godz. 21:15 - Kombii
10:00 - Rodzinny Turniej Tenisa 
ziemnego / korty / 
13:00 - Redzkie Igrzyska Sportowe 
Szkół Podstawowych 
15:00 - Turniej Piłki Nożnej
dla dzieci
Dodatkowo: 
22:30 - Widowisko laserowe 
Strefa chillout 
Miasteczko Radia Złote Przeboje 
Darmowe Dmuchańce 
Strefa Gastronomiczna

Niedziela, 16 czerwca
godz. 12:30 – Gala Sportu 
godz. 13:00 – Mecz piłki nożnej V 
Liga -Orlęta Reda - Orzeł Trąbki 
Wielkie (boisko główne) 
godz. 15:00 - Turniej Baśki Kaszub-
skiej o puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej (sala widowiskowa 
MOSIR) 
godz. 15:00 – Maraton Zumby 
(boisko główne)

michał szczyGieł 
GWiazdą dni Gminy
Gm. WejheroWo | Wójt Gminy Wejherowo hen-
ryk skwarło serdecznie zaprasza już w najbliższy 
weekend na Viii dni Gminy. 

W programie corocznego święta gminy znalazło się 
wiele atrakcji: festiwal kolorów oraz występy zespołów 
„Lecimy” i „Mitra”. Gwiazdą wieczoru będzie Michał 
Szczygieł – finalista telewizyjnego programu The 
Voice of Poland. 
Ponadto mieszkańcy gminy będą mieli okazję zapo-
zować do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, które 
zostanie wykonane  o godz. 19.00. Początek wydarze-
nie - już w sobotę 15 czerwca o godz. 17.00 w ArtParku 
w Bolszewie. 
Z kolei w niedzielę 16 czerwca odbędzie się III Turniej 
Sołectw, na boisku sportowym w Gościcinie. Rozpo-
częcie - o godz. 10.00. Organizatorami Dni Gminy są 
Wójt Gminy Wejherowo oraz Biblioteka i Centrum Kul-
tury Gminy Wejherowo. Wstęp na wydarzenia bezpłat-
ny. Szczegóły na stronie: www.ugwejherowo.pl. 
uGW

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl
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OgłOSzENiE 11/2019/DBREklAMA U/2019/PR

reda | Za nami uroczystość wręczenia nominacji członkom Redzkiej Rady Seniorów. W skład zespołu 
o charakterze doradczym wchodzi czternaście osób. 

załóż firmę, 
zdoBądź ponad 26 
Tys. zł doTacji
poWiaT | niedawno uruchomiony został kolejny, iV już 
nabór uzupełniający projektu „Wsparcie przedsiębior-
czości na kaszubach”. 

Redzka Rada Seniorów została 
powołana po raz pierwszy, jako 
wspólny projekt Urzędu Miasta, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
Miejskiego Domu Kultury oraz 
Redzkiego Klubu Seniora. W skład 
Rady wchodzi czternaście osób, 
z czego dziewięć wskazały organi-
zacje pozarządowe, czyli Związek 
Emerytów i Rencistów, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Biblioteki oraz 
redzki oddział Zrzeszenia Ka-
szubsko–Pomorskiego. Pozostali 
członkowie Rady to trzy osoby 
z rekomendacji burmistrza Redy 
i dwie osoby, które są przedstawi-
cielami środowiska senioralnego. 

Nominacje nowym radnym 
burmistrz Krzysztof Krzemiń-
ski wręczał w towarzystwie 
swojego zastępcy, Łukasza 
Kamińskiego. W uroczystości 
uczestniczyli również przed-
stawiciele Rady Miejskiej.

- Powołanie Redzkiej Rady Se-
niorów to bardzo ważny moment 
w historii naszego samorządu 
– mówi Krzysztof Krzemiński. 
- To zespół o charakterze do-

Starostwo Powiatowe w Wejherowie zaprasza do 
udziału w projekcie „Wsparcie przedsiębiorczości 
na Kaszubach”, w ramach którego przewidziane jest 
wsparcie finansowe w wysokości do 26,1 tys. zł dla 55 
nowopowstałych firm.
Projekt skierowany jest do osób niepracujących 
powyżej 30 roku życia z powiatów: wejherowskiego, 
puckiego lub kartuskiego chcących założyć własną 
działalność gospodarczą. Dodatkowo, każda chętna 
osoba musi należeć do co najmniej jednej z grup:
- powyżej 50 roku życia
- kobiet
- z orzeczeniem o niepełnosprawności
- długotrwale bezrobotnych
- z maksymalnie średnim wykształceniem.
Ponadto przewidziano dwutygodniowe szkolenie „ABC 
przedsiębiorczości” oraz finansowanie szkoleń podno-
szących kwalifikacje o wartości do 3,5 tys. zł.
Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie 
18 - 19 czerwca 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń 
(maksymalnie zostanie przyjętych 80 pierwszych 
formularzy).
Więcej informacji na stronie www.powiatwejherowski.pl 
w zakładce Fundusze UE pn. „Wsparcie przedsiębior-
czości na Kaszubach”. 
Punkt rekrutacji: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, 
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, Wydział Rozwoju 
i Programów Europejskich, I piętro, pokój 139, tel. 58 
572 95 83. 
/raf/

poniedziałkoWy
proTesT
WejheroWo | Pracowni-
cy inspekcji weterynaryj-
nej w całym kraju rozpo-
częli protest, domagając 
się obiecanych podwyżek. 
Do akcji przyłączyli się też 
przedstawiciele wejhe-
rowskiego Inspektoratu 
Weterynarii.
Zarząd Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Pra-
cowników Inspekcji Wete-
rynaryjnej podjął uchwałę 
o zaostrzeniu protestu. 
Serie działań rozpoczął 
„czarny poniedziałek”. 
Pracownicy inspekcji we-
terynaryjnej, także w Wej-
herowie, przyszli do pracy 
w czarnych koszulkach, co 
odzwierciedla ich nastroje.
- Pracownicy nie akceptu-
ją tego, w jaki sposób są 
traktowani przez ministra 
Ardanowskiego – informu-
je Nikola Broszczak z Po-
wiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Wejherowie. 
W przypadku braku reakcji 
strony rządowej planowa-
ne są także blokady dróg 
na terenie całego kraju, 
głodówka oraz szereg 
innych akcji. - Czas, rodzaj 
i ich intensywność zależeć 
będą od reakcji Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
/WA/

krzyszTof krzemiński,
burmistrz Redy

Wśród mieszkańców Redy jedną piątą stanowią 
ludzie w wieku 60+. Z myślą o najstarszej 
grupie redzian realizujemy Program Senioralny 
dla Gminy Miasto Reda na lata 2018 – 2020 
i powołanie Redzkiej Rady Seniorów jest jednym 
z jego elementów.

Radni seniorzy
odebrali nominacje

radczym, konsultacyjnym i inicja-
tywnym, który w oparciu o wiedzę 
i doświadczenie osób starszych 
współpracuje z miastem w ob-
szarze spraw lokalnych. A wiedza 
i doświadczenie to wartości bez-
cenne i trzeba z nich korzystać, je-
żeli tylko jest taka możliwość. 

Pierwsze robocze posiedzenie 
Redzkiej Rady Seniorów odbędzie 
się pod koniec czerwca.
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przez burmistrza Michała Pa-
siecznego, i jak zwykle było fan-
tastycznie. Ecobohaterowie spi-
sali się na medal – powiedział 
przewodniczący rady miej-
skiej Ariel Sinicki. – Z roku na 
rok jest coraz trudniej zapełnić 
worki śmieciami, ponieważ jest 
ich coraz mniej, a sprzątających 
coraz więcej. To tylko pokazuje, 
że nasze miasto jest coraz czyst-

sze i wspólnie coraz lepiej o nie 
dbamy – podsumował.

Partnerami akcji byli: MO-
SiR Rumia, Eko Dolina, 
Komunalny Związek Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”, 
J.J. Darboven Rumia, Bank 
Rumia Spółdzielczy, Straż 
Miejska w Gdyni, Rugby Club 
Arka Rumia oraz Miejski 
Dom Kultury w Rumi.

aTrakcje czekają 

Festyn, będący podziękowa-
niem dla uczestników i koordy-
natorów projektu, odbędzie się 
w godzinach 12:00-16:00. Na sce-
nie letniej przedstawiciele urzędu 

miasta wręczą nagrody i dyplomy 
oraz podsumują inną akcję – Ro-
werowy Maj. Natomiast przed-
szkolaki będą mogły zaprezen-
tować publiczności związane 
z miastem wiersze. Oprócz tego 
na wszystkich mieszkańców 

czekać będą rozmaite atrakcje, 
w większości bezpłatne. 

spraWdzona 
formuła 

Przypomnijmy, że tegoroczna 

odsłona projektu „Rumia oczami 
dzieci” rozpoczęła się 1 lutego. Tym 
razem urząd miasta przygotował 
sześć zadań tematycznych oraz trzy 
konkursy. Najmłodsi, standardowo 
już, musieli poznać miejskie sym-
bole, zorganizować spotkanie z cie-
kawą osobą, wziąć udział w space-
rze historycznym oraz uczestniczyć 
w dziecięcej sesji. Nowością były 
zadania polegające na przygotowa-
niu i wykonaniu wierszyka związa-
nego z Rumią oraz współpraca ze 
szkołami działającymi na terenie 
miast partnerskich. 

WyjąTkoWa 
pamiąTka 

Ponadto, wzorem poprzedniej 
edycji, indywidualni uczestnicy 
mogli się wykazać w trzech kon-
kursach tematycznych: plastycz-
nym, literackim i fotograficznym. 
Najlepsze prace zostaną opubli-
kowane w formie miejskiego ka-
lendarza, albumu fotograficznego 
oraz książki z bajkami. 

Na wszystkich laureatów pro-
jektu czekają też nagrody rze-
czowe, które zostaną wręczone 
podczas sobotniego festynu 
podsumowującego. Wydarzenie 
ma charakter otwarty.

Wspólnie posprzątali miasto,
by później świętować

Zakończą edukacyjny projekt miejskim festynem
poWiaT | reprezentowali powiat wejherowski na arenie 
międzynarodowej. Tancerze, piłkarze, bokserzy i tyczkarka 
emilia kusy zostali docenieni przez starostę Gabrielę Lisius.

We wtorek starosta powiatu wejherowskiego zaprosiła do 
budynku starostwa utalentowanych sportowców z Wejhe-
rowskiego Klubu Sportowego „Gryf”, Klubu Tanecznego 
„Świat Tańca”, kadrę powiatu wejherowskiego w piłce noż-
nej i Emilię Kusy z Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego 
po to, aby pogratulować im ogromnych sukcesów.

Ostatnie miesiące młodzi sportowcy mogą uznać za bardzo 
udane. Reprezentacja powiatu wejherowskiego zajęła pierw-
sze miejsce w dwóch kategoriach wiekowych, tj. 2009 i 2010, 
na Międzynarodowym Dziecięcym Turnieju Piłki Nożnej 
„Poprad Muszyna CUP 2019”. Julia Wasiakowska z WKB 
„Gryf” zdobyła tytuł Mistrza Polski Juniorów Młodszych, a jej 
kolega z klubu, Konrad Stawicki, uzyskał brązowy medal na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Dwa razy na podium 
w trakcie mistrzostw świata Star Croatia 2019 stanęli także 
reprezentanci Klubu Tanecznego „Świat Tańca”. Znaczące 
sukcesy w 2018 roku odniosła również tyczkarka Emilia Kusy. 

Osiągnięcia mieszkańców powiatu wejherowskiego do-
ceniła starosta Gabriela Lisius, wręczając im we wtorek 
listy gratulacyjne. 

sTarosTa GaBrieLa Lisius 
poGraTuLoWała sporToWcom

rumia | Kilkuset mieszkańców Rumi założyło rękawiczki i chwyciło puste worki, by zapełnić je śmie-
ciami, które od dawna zalegają w miejskiej przestrzeni. W podziękowaniu urząd miasta przygotował dla 
nich nagrody oraz festyn. Wszystko w ramach akcji „Czysta Rumia”.

rumia | Na zakończenie projektu „Rumia oczami dzieci” urząd miasta przygotował festyn. Wśród zaplanowanych atrakcji znajdą się m.in. animacje, 
warsztaty cyrkowe, fabryka lizaków oraz strefa gier i zabaw. Wydarzenie odbędzie się w sobotę (15 czerwca) w parku przy MDK-u. Wstęp jest wolny. 

WspóLna spraWa

Chętnych nie brakowało – o ręka-
wiczki i specjalnie oznaczone worki 
w sobotę 8 czerwca prosiły zaledwie 
kilkuletnie dzieci, młodzież, doro-
śli, a nawet pojedynczy seniorzy. 
Wśród społeczników znaleźli się 
m.in. uczniowie, nauczyciele, rad-
ni miejscy oraz pracownicy urzędu 

miasta. Wszyscy chcieli sprawić, by 
z publicznej przestrzeni zniknęły 
śmieci. Łącznie udało się zebrać po-
nad 3 tony odpadów. 

Po kilkugodzinnym wysiłku 
każdy uczestnik akcji otrzymał 
opaski uprawniające do odbioru 
nagród oraz bezpłatnego korzy-
stania z atrakcji dostępnych pod-
czas ekologicznego festynu.

zWieńczenie akcji

Wydarzenie rozpoczęło się rów-
no o godzinie 16:00 w parku Że-
lewskiego. Oficjalnego otwarcia 
dokonał przewodniczący rady 
miejskiej Ariel Sinicki, natomiast 
sam piknik prowadził Leszek Win-
czewski, dyrektor Domu Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej Jano-
wo, który prosto ze sceny zachęcał 
całe rodziny do udziału, wymie-
niając kolejne atrakcje. A było 
i edukacyjnie, i rozrywkowo.

czas na zaBaWę

Sceną początkowo zawładnę-
li uczniowie Ekologicznej Szkoły 
Społecznej, którzy zaprezentowali 
edukacyjną scenkę i nawoływali 
do zmiany przyzwyczajeń poprzez 
transparenty. Następnie, trady-
cyjnie już, mieszkańcy mogli się 
rozgrzać przy ecozumbie, w rytm 
energicznej muzyki. Sporym za-
interesowanie cieszył się pokaz 

przygotowany przez sokolników. 
Drapieżny ptak dosłownie przela-
tywał nad głowami publiczności, 
wywołując oklaski.

dydakTyczny aspekT

Osoby zainteresowane ekologią 
mogły odwiedzić kilkanaście sto-
isk, przy których czekali eksperci 
objaśniający konkretne aspekty 
tej dziedziny. Można było m.in. 
przetestować maski filtrujące, 
rozwiązać przyrodnicze zagadki, 
zakręcić ekologicznym kołem for-
tuny czy też pobawić się zabaw-
kami stworzonymi z odpadów. 
Z kolei na wszystkich, którzy brali 
udział w sprzątaniu miasta, cze-
kały zestawy miejskich gadżetów, 
popcorn, wata cukrowa oraz moż-
liwość skorzystania z dmuchanych 
zjeżdżalni. Dmuchańce czekały 
także na tych, którzy głosują na 
Podwórko Talentów w Rumi.

– Już po raz piąty mieszkańcy 
wzięli udział w „Czystej Rumi”, czyli 
akcji zapoczątkowanej w 2015 roku 
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

w Wejherowie 

serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy
„Titanic – Historia nieznana”,

który odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 
w siedzibie Muzeum przy ulicy zamkowej 2a w Wejherowie

Program:
- przywitanie gości - Dyrektor Muzeum Tomasz Fopke
- omówienie wystawy wraz z okolicznościową prezentacją - 
kurator wystawy Maciej Skrzypczak
- otwarcie wystawy

Wstęp Wolny!

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 11.06.2019r., na 
wniosek zarządu Powiatu Wejherowskiego, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, 
reprezentowanego przez Pana Roberta lorbieckiego z zarządu Drogowego dla 
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, 84-200 Wejherowo 
ul. Pucka 11 z dnia 08.02.2019r. (uzupełniony dnia 08.04.2019r.) wydano decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

 rozbudowie drogi powiatowej nr 1479G ul. Przemysłowa na odcinku od  
ul. Granicznej do ul. Wierzbowej w Wejherowie

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta Wejherowa okre-
ślonych poniżej:

a. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
- obr. 07 działki nr ewid.: 1/11 (z podziału działki nr 1/9), 1/10 (z podziału 
działki nr 1/9)
- obr. 06 działki nr ewid.: 19/1, 166/7 (z podziału działki nr 166/6), 142/27 
(z podziału działki nr 142/8), 232/1 (z podziału działki nr 232), 142/25 (z po-
działu działki nr 142/2), 141/1 (z podziału działki nr 141), 132/9 (z podziału 
działki nr 132/8), 229/6 (z podziału działki nr 229/1), 119/1 (z podziału 
działki nr 119), 95/1 (z podziału działki nr 95), 95/2 (z podziału działki nr 
95), 94/77 (z podziału działki nr 94/57), 94/75 (z podziału działki nr 94/56), 
94/79 (z podziału działki nr 94/60), 94/81 (z podziału działki nr 94/66), 
94/83 (z podziału działki nr94/67), 94/73 (z podziału działki nr 94/47), 94/71 
(z podziału działki nr 94/46), 81/1 (z podziału działki nr 81), 80/1 (z podziału 
działki nr 80), 27/5 (z podziału działki nr 27/1), 27/6 (z podziału działki nr 
27/1), 27/3 (z podziału działki 27/2), 26/3 (z podziału działki nr 26/2), 22/29 
(z podziału działki nr 22/5)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, bu-
dowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:

- obr. 07 działki nr ewid.: 1/7, 1/8
- obr. 06 działki nr ewid.: 19/2, 20, 18/63, 232/2 (z podziału działki nr 232), 
94/76 (z podziału działki nr 94/56), 94/72 (z podziału działki nr 94/46), 
94/41, 27/4 (z podziału działki nr 27/2), 26/4 (z podziału działki nr 26/2), 
22/30 (z podziału działki nr 22/5), 14/13, 17/9, 17/17, 17/18, 17/14, 17/15, 
17/16, 18/64, 18/77, 166/8 (z podziału działki nr 166/6), 142/26 (z podziału 
działki nr 142/2), 141/2 (z podziału działki nr 141), 119/2 (z podziału działki 
nr 119), 80/2 (z podziału działki nr 80)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy 
administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkow-
ników terenów objętych inwestycją o możliwości zapoznania się z decyzją 
w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 
Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 
lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi inte-
resanta 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 
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

OGŁOszENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), 

starosta Wejherowski
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym, położonej w miejscowości kielno, gmina Szemud, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 478/2, obręb kielno, o powierzchni 0,0211 ha.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się 
osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zo-
stanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

Treść ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości, na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Szemud, 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz na stronach 
internetowych Starostwa Powiatowego i Urzędu gminy Szemud, a także 
przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 Sprawę prowadzi Wydział gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, pok. 225, tel. 58 572-94-74



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 14 czerwca 2019 7

zmiana podejścia

Odbywające się 7 czerwca przed-
sięwzięcie umożliwiło uczniom 
oraz ich gościom wspólne czytanie 
w przyjemnych okolicznościach. 
Dzięki temu dzieci mogą przestać 
postrzegać tę czynność jako przy-
kry obowiązek, a nawet zacząć 
traktować czytanie jako rozrywkę.

Gość specjaLny

Lokalnie na udział w przed-
sięwzięciu zdecydowali się 
m.in. uczniowie oraz pedago-
dzy z „Zaczytanej Dziesiątki”. 
Młodzież, która zebrała się 
pod urzędem miasta, nie tylko 
przyniosła wybrane książki, 
ale również przygotowała na-

wiązujące do literatury stroje. 
Ponadto dzieci zaprosiły do 
wspólnego czytania zastępcę 
burmistrza Rumi.

– Z badań wynika, że młodzi 
Polacy czytają znacznie więcej 
niż dorośli. Po książki nie sięga 
aż 62% osób, które ukończyły 15 
lat. Poprzez udział w akcji mia-
łem okazję nieco podreperować 

te statystyki, wpisując się w tę 
czytającą mniejszość – śmieje 
się Piotr Wittbrodt, wicebur-
mistrz Rumi. – Mówiąc już 
nieco poważniej, postanowiłem 
przeczytać młodzieży fragment 
książki pt. „Gorzka czekolada 
i inne opowiadania o ważnych 
sprawach”, a dokładniej rozdział 
o przyjaźni. Jest to ponadczaso-

wa lektura, którą wspominam 
z dużym sentymentem, dlatego 
mam nadzieję, że przeczytane 
słowa na długo pozostaną w pa-
mięci uczniów – podkreśla za-
stępca burmistrza.

TrWa Liczenie

Do końca czerwca organiza-

torzy akcji zbierają dane, które 
mają im umożliwić publikację 
szczegółowego podsumowania. 
Obecnie wiadomo, że w inicja-
tywie uczestniczyło ponad 3000 
instytucji w całej Polsce, co może 
dać ponad 400 tysięcy uczestni-
ków. Więcej informacji na temat 
akcji można znaleźć na stronie 
www.czytamy.org.

REklAMA U/2019/PR REklAMA 7/2019/PR

Rumia promowała czytelnictwo
rumia | Tysiące polskich instytucji oraz setki tysięcy osób uczestniczyło w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, której celem jest budowanie pozytywnego wizerunku książki. 
Do akcji włączyli się m.in. uczniowie oraz kadra ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi, którzy zaprosili do wspólnego udziału przedstawicieli urzędu miasta.
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Senioralne wojsko

Zabawa na rodzinnym festynie
rumia | Św. Jan Bosko był patronem festynu, przygotowanego przez SL Salos Rumia. W programie znalazło się wiele atrakcji, a liczni mieszkańcy chętnie wzięli udział w imprezie. 

Festyn odbywał się na boisku 
„Orlik 2012”. Oficjalne otwar-
cie imprezy poprzedził Dzień 
Otwarty Sekcji Piłki Nożnej SL 
Salos Rumia, przeznaczony dla 
dzieci z roczników 2009-2014.

Uczestników powitał uczestni-
ków i zaproszonych gości przez 
proboszcza parafii Podwyższe-
nia Św. Krzyża. Na początek 
wszyscy mogli się zapoznać 

z historią życia patrona Rumi, 
czyli św. Jana Bosko. Kolejnym 
punktem programu był wy-
stęp dzieci „Bogu Chwała”, po 
którym zaczęły się rekreacyjne 
gry i zabawy integracyjne dla 
uczestników w różnym wieku.

Dwukrotnie na scenie pojawi-
ły się „SPINKI”, a na chętnych 
czekał rodzinny konkurs rysun-
kowy „65-lecie miasta Rumi” 

i karaoke dla publiczności. 
Rozegrano turniej „Salos Cup 

Św. Jana Bosko” oraz mecz, 
w którym reprezentacja SL Salos 
Rumia zmierzyła się z samorzą-
dowcami z rumskiego Urzędu 
Miasta i drużyną Oldstars Ru-
mia. Ponadto imprezę uświetnił 
występ wokalistów z warsztatów 
prowadzonych w Oratorium św. 
Michała Archanioła, popisy cyr-

kowców, pokaz strażaków z Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
z Rumi oraz loty gołębi. Na za-
kończenie zagrał zespół Efekt. 

Dodatkowymi atrakcjami 
w trakcie festynu było: malowa-
nie twarzy, baloniki dla każdego 
uczestnika, kiełbaski z grilla, 
ciasto domowe, chleb ze smal-
cem oraz przejażdżki konne.
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WejheroWo | Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się w muzeum w Dąbrówce. 

„Senioralne wojsko” – takie 
hasło przyświecało tegoroczne-
mu spotkaniu integracyjnemu, 
które zostało zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Wejhe-
rowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. W wydarzeniu, 
które tym razem odbyło się 
na terenie Muzeum Techniki 
Wojskowej GRYF w Dąbrówce, 
wzięło udział ponad 100 osób.

Ze słuchaczami wejherowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku spotkali się m.in. prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt oraz zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

- Impreza jest takim corocz-

nym spotkaniem integracyj-
nym, które już od kilku lat 
przygotowujemy specjalnie dla 
naszych słuchaczy z okazji za-
kończenia roku akademickiego. 
Tym razem swoją obecnością 
zaszczyciła nas również grupa 
z Choczewskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku „Carpe Diem 
Semper” - mówi Teresa Mali-
nowska, wiceprezes Stowarzy-
szenia WUTW.

Jak podkreślają organizato-
rzy, coroczne spotkania mają 
nie tylko służyć dobrej zabawie, 
ale również integracji. - Chodzi 
przede wszystkim o to, abyśmy 
się wszyscy lepiej poznali, a przy 

okazji w miły i przyjemny spo-
sób zakończyli rok akademicki 
– dodaje Teresa Malinowska.

Warto dodać, że spotkanie zosta-
ło zorganizowane już po raz piąty. 
Co roku odbywa się ono w innym 
miejscu i pod innym hasłem. Tym 
razem każdy z uczestników mu-
siał przywdziać elementy umun-
durowania wojskowego. Poza 
zwiedzaniem terenu muzeum, dla 
wszystkich przewidziany był także 
ciepły posiłek.

Zakończenie roku akademic-
kiego 2018/19 wejherowskie-
go uniwersytetu odbędzie się 
w poniedziałek, 24 czerwca.

/raf/
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Znamy zwycięzcę Rumskiego Wokalu
rumia | Za nami tegoroczna, czwarta już, edycja projektu pod nazwą Rumski Wokal. Inicjatywa jest skierowana do początkujących wokalistów z regionu, którzy chcą 
sprawdzić swoje możliwości na scenie. Laureatką tej odsłony została Magdalena Mrówczyńska.
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soLidne 
przyGoToWania

Gala odbyła się 7 czerwca na te-
renie Miejskiego Domu Kultury 
w Rumi. Do tego występu finało-
wa dziesiątka przygotowywała się 
przez miesiąc pod okiem profesjo-
nalistów: Marzeny Graczyk oraz 
Krzysztofa Brzozowskiego. 

Zadaniem uczestników było 
wykonanie piosenek z repertu-
aru Bułata Okudżawy, Włodzi-
mierza Wysockiego oraz Jacka 
Kaczmarskiego. Ostatecznie naj-
lepsza, zdaniem jury, okazała się 
Magdalena Mrówczyńska.

Na scenie pojawił się także gość spe-
cjalny – Volodymyr Bilokur, w które-
go repertuarze znalazły się rosyjskie 
i ukraińskie pieśni, a także własne 
utwory w jazzowych aranżacjach.

– Sala żywo reagowała po każdym 
występie. Czuć było też wsparcie pu-
bliczności, co jest ogromnie ważne 
dla tych młodych adeptów sceny – 
podkreśla Agnieszka Skawińska, 
dyrektor MDK-u. – Finaliści od ca-
stingu do gali finałowej przeszli dłu-
gą drogę, pełną wytężonej pracy. To 
wszystko przyniosło wspaniały efekt 
końcowy. Największe owacje zebrał 
jednak nasz gość specjalny, który po-
rwał publikę do śpiewu – dodaje.

zyskaLi menToróW

Finaliści otrzymali nagrody 
rzeczowe, a zwyciężczyni zy-
skała możliwość nagrania demo 
w profesjonalnym studio na-
grań. Ponadto przez najbliższy 
rok MDK będzie wspierał mło-
dych artystów, umożliwiając im 
zaprezentowanie swoich umie-
jętności wokalnych podczas 
różnych miejskich wydarzeń. 
Ich głosy będzie można usłyszeć 
m.in. podczas Jarmarku Kaszub-
skiego, który zaplanowano na 4 
sierpnia.

WejheroWo | mieszkańcy skorzystali. Wiedza i certyfi-
katy dla uczestników szkoleń.

Zakończył się cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkań-
ców, którzy chcieli rozwijać umiejętności niezbędne do 
sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie 
cyfrowym. Kilkudziesięciu uczestników szkoleń inter-
netowych „Ja w internecie” odebrało certyfikaty ukoń-
czenia kursu z rąk Arkadiusza Kraszkiewicza, zastępcy 
prezydenta Wejherowa. 
- Mam nadzieję, że wykorzystacie Państwo wiedzę, któ-
rą zdobyliście podczas szkoleń dotyczących zagadnień 
internetowych – mówi zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - Jako miasto pozyskaliśmy na realizację 
projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w za-
kresie rozwoju kompetencji cyfrowych” grant w wyso-
kości prawie 150 tys. zł. Każdy mieszkaniec Wejherowa, 
który ukończył 25 rok życia, mógł z tych bezpłatnych 
szkoleń skorzystać. 
Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak chronić swoje 
dziecko przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem 
z internetu, jak załatwić codzienne sprawy przez inter-
net, jak podnieść skuteczność działań marketingowych, 
zaopatrzeniowych, finansowych lub poznać usługi e-a-
dministracji w biznesie albo nauczyć się jak wypełniać 
dotacje i korzystać z rozliczeń podatkowych.
- Chętnie skorzystałam z tego szkolenia, bo poszerzył 
on moją wiedzę z tematyki internetowej – mówi Krysty-
na Łukaszewska, uczestniczka kursu.
- Wzięłam udział w szkoleniu dotyczącym finansów 
i prowadzenia transakcji w sieci, świat cyfrowy zmienia 
się w oszałamiającym tempie i nigdy za wiele pozyska-
nia nowej wiedzy -– dodaje Bożena Kowalska.
Szkolenia realizowane są w ramach Programu Opera-
cyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Działanie 
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompe-
tencji cyfrowych”. Operatorem programu w imieniu 
Ministerstwa Cyfryzacji jest Fundacja Legalna Kultura.
/raf/

ja W inTernecie
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Smaki z różnych stron 
świata na festiwalu
WejheroWo | Przez dwa dni trwał w Wejherowie III Festiwal Smaków Food Trucków. Na Plac Jakuba 
Wejhera zjechały się food-trucki, serwujące rozmaite potrawy. 
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W piękny czerwcowy week-
end, mieszkańcy Wejherowa 
mieli okazję spędzić miło czas 
pod chmurką, zjeść coś dobre-
go, pobawić się i zrelaksować 
z rodziną oraz znajomymi. 
A wszystko to w ramach Festi-
walu Smaków Food Trucków, 
który już po raz trzeci zagościł 
w Wejherowie, otwierając nowy 
sezon foodtruckowy.

Na dwa dni Plac Jakuba Wej-
hera zamienił się w arenę najlep-
szych smaków z całego świata. 
Zjechały się tu znane i lubiane 
food trucki, które serwowały 

zarówno klasykę street foodu: 
burgery, frytki i zapiekanki, jak 
i bardziej oryginalne dania eu-
ropejskiej 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 można było oddać się 
beztroskiemu nicnierobieniu. 
Uczestnicy mogli także wziąć 
udział w zawodach kulinarnych 
oraz pasjonującej grze terenowej. 

/raf/

rumia | Domowa oczyszczalnia wody, barwniki roślinne i sztuczna 
krew wykorzystywana w filmach – to wszystko można było zobaczyć 
w Porcie Rumia podczas warsztatów zorganizowanych dla dzieci. 

Widowiskowe 
eksperymenty

Podczas cyklicznych spotkań 
z cyklu „Akademia małych od-
krywców” dzieci mogą poszerzać 
wiedzę. Tym razem obejrzały 
barwne eksperymenty związane 
z ochroną środowiska. Choć de-
stylacja, związki nieorganiczne 
i paliwo wodorowe wydają się 
skomplikowanymi pojęciami, to 
już nie kryją przed najmłodszy-
mi chemikami, którzy w sobotę 
odwiedzili Port Rumia CH Au-
chan, żadnych tajemnic.

Podczas zajęć dzieci dowie-
działy się, jak wykorzystywane 

są barwniki roślinne, stworzy-
ły domową oczyszczalnię wody 
i zobaczyły samochodzik napę-
dzany paliwem wodorowym. Za 
pomocą różnych odczynników 
dzieci odkrywały zawartość 
probówek i dowiedziały się, jak 
przeprowadza się proces desty-
lacji, który wykorzystywany jest 
w oczyszczaniu wody i przemyśle 
rafineryjnym. Za pomocą soli że-
laza i rodanków wyprodukowana 
została sztuczna krew, której uży-
wa się w większości filmów. 

/raf/

rumia | czy każdemu rycerzowi potrzebny jest kompan, 
jakim jest koń? odpowiedź na to pytanie będzie ukryta 
w zabawnym spektaklu, który odbędzie się już w sobotę. 

Marionetkowe przedstawienie przeniesie dzieci do 
świata księżniczek, smoków i czarodziejów. Szewc bez 
butów, a rycerz bez konia chodzi? Główny bohater 
przedstawienia wystawianego w Porcie Rumia będzie 
niepocieszony brakiem kompana, co wywoła mnóstwo 
zabawnych przygód. „Baśń o rycerzu bez konia” autor-
stwa Marty Guśniowskiej to humorystyczne przed-
stawienie marionetkowe o samotnym rycerzu i koniu, 
którzy nawzajem siebie szukają. 
W teatrzyku pojawi się mnóstwo barwnych postaci, 
m.in.: księżniczka, czarodziej, straszny smok czy my-
szo-nietoperz. Spektakl jest realizowany na autor-
skiej scenie, a w role głównych bohaterów wcielą się 
marionetki. Ciekawa fabuła sprawi, że nie tylko dzieci, 
ale również dorośli, będą mieli mnóstwo powodów do 
uśmiechu.
Spektakl odbędzie się 15 czerwca w Porcie Rumia 
Centrum Handlowym Auchan przy ulicy Grunwaldzkiej 
108 w Rumi. Przedstawienie zostanie wystawione trzy-
krotnie: o godz. 13.00, 15.00 i 17.00. Będzie to ostatnie 
spotkanie teatralne przed wakacyjną przerwą, a cykl 
zostanie wznowiony we wrześniu. Wstęp bezpłatny! 
/raf/

Baśń o rycerzu
Bez konia

REklAMA 91/2019/Rl
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Mieszkańcy pochwalili 
się swoim talentem
reda | Grono rokujących talentów zaprezentowało szeroki wachlarz umiejętności artystycznych. 
W Fabryce Kultury zorganizowano wystawę prac uczestników miejscowych warsztatów.

reda | zygmunt choreń rozmawiał z uczniami szkoły podstawowej nr 5. spotkanie ze słyn-
nym konstruktorem żaglowców zorganizowane zostało w ramach zajęć edukacji żeglarskiej. 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie realizuje wspólnie z Yacht Clubem Rewa pro-
jekt „Redzka Piątka pływa na piątkę – żeglarstwo naszą pasją i kuźnią charakteru”. 
Ciekawym elementem edukacji żeglarskiej są spotkania z ludźmi zasłużonymi dla 
żeglarstwa. W ubiegłym roku uczniowie rozmawiali ze znanym żeglarzem regatowym, 
Romanem Paszke. W tym roku na zaproszenie trenera żeglarstwa, Janusza Frącko-
wiaka i dyrektor szkoły, Anny Milewskiej do placówki przybył Zygmunt Choreń – pol-
ski konstruktor jachtowy, zwany Ojcem Żaglowców. W spotkaniu uczestniczyli także 
Zbigniew Lendzion odpowiedzialny za stateczność żaglowców i Krzysztof Krzemiń-
ski, burmistrz Redy, który aktywnie wspiera realizację szkolnego projektu „Redzka 
Piątka pływa na piątkę”.
W trakcie spotkanie uczniowie dopytywali gościa o informacje z jego życia i cieka-
wostki związane z pracą zawodową. Na zakończenie szkoła otrzymała od Zygmunta 
Chorenia projekt konstruowanego obecnie na potrzeby klubu w Rewie szkoleniowe-
go jachtu żaglowego. 
- Serdecznie dziękujemy panom Januszowi Frąckowiakowi, Zygmuntowi Choreniowi, 
Zbigniewowi Lendzionowi i burmistrzowi Krzysztofowi Krzemińskiemu za przybycie do 
szkoły oraz zorganizowanie tej ciekawej lekcji – mówi Anna Milewska, dyrektor szkoły. 

o żaGLoWcach z uczniami

Wernisaż, który odbył się w pią-
tek, do Miejskiego Domu Kultury 
przyciągnął kilkadziesiąt osób. 
W Fabryce Kultury spotkali się nie 
tylko uczestnicy warsztatów, ale 
i ich najbliżsi. Wszyscy byli pod 
wrażeniem prac, które stworzyli 
uzdolnieni mieszkańcy Redy.

dużo pracy i serca

- Podobają mi się przede 
wszystkim wazy przygotowane 
przez uczestników warsztatów 
ceramicznych – mówi pani Ma-
ria. - Talentu nie można też od-
mówić uczestnikom zajęć skiero-
wanych do najmłodszych. Widać, 
że dzieci wkładają bardzo dużo 
pracy i serca w to, co robią.

Wernisaż zorganizowano z ini-
cjatywy pracowników Miejskie-
go Domu Kultury, którzy po-
stanowili zaprezentować prace 
mieszkańców Redy szerszej pu-
bliczności. To także inicjatywa, 
która stwarza uczestnikom po-
szczególnych warsztatów moż-
liwość dzielenia się swoją pasją, 

a innych zachęca do rozwijania 
artystycznych zainteresowań. 

śWięTo uczesTnikóW

- W ten sposób podsumowaliśmy 
rok działalności pracowni, które 
funkcjonują w ramach Fabryki Kul-

tury - wyjaśnia Dorota Dobrzyńska, 
kierownik ds. kultury. - Wernisaż 
to święto uczestników warsztatów 
ceramicznych, kreatywnych, czy 
też malarstwa. Wspólnie z bliskimi 
mogą oni podziwiać swoje prace na 
specjalnej wystawie.

Zajęcia w ramach poszczególnych 

pracowni prowadzone były od wrze-
śnia do czerwca. W warsztatach mo-
gli uczestniczyć mieszkańcy Redy 
w różnym wieku. - Mam nadzieję, że 
po rozbudowie Fabryki Kultury uda 
nam się poszerzyć ofertę – podsu-
mowuje Dorota Dobrzyńska.

Anna Walk
REklAMA 91/2019/Rl
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Panu

SŁAWOMIROWI 
WALCZEWSKIEMU

pracownikowi Straży Miejskiej w Wejherowie 

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

MAtKI

BEAty 
ŚWIątEK

OgłOSzENiE 184/2019/DB

OgłOSzENiE 188/2019/DBOgłOSzENiE 187/2019/DB

składają

niezwykle empatycznej pedagog, otwartej na potrzeby innych, 
zaangażowanej w tworzenie przyjaznej atmosfery dla 

najmłodszych podopiecznych.
W naszej pamięci pozostanie jako osoba otwarta, życzliwa,

której na sercu leżało przede wszystkim dobro dzieci. 

Wejherowska oświata poniosła niepowetowaną stratę.
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 

oraz wszystkim bliskim, którzy opłakują śmierć
 zmarłej Beaty Świątek wyrazy najgłębszego współczucia

składają

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady 

Miasta Wejherowa 
wraz z Radnymi

Arkadiusz 
Kraszkiewicz

Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa 

Krzysztof 
Hildebrandt

Prezydent Miasta 
Wejherowa

wraz ze 
współpracownikami

OgłOSzENiE 186/2019/DB

OGŁOszENIE
Burmistrza Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 280/234/2019 Burmis-
trza Miasta Rumi z dnia 10.06.2019r., 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 władaniu 
gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetar-
gowej. Przedmiotowy wykaz zamieszczony został również na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta Rumi: http://bip.rumia.pl/

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 
im. Kubusia Puchatka w Wejherowie

Ś.P.

Z bólem i głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o nagłej śmierci naszej

Kochanej Pani Dyrektor 

BEAty 
ŚWIątEK

Pogrążonej w żałobie rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

składają

Grono pedagogiczne, pracownicy, rodzice oraz wychowankowie 
Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Kubusia Puchatka 

w Wejherowie. 

Ś.P.



NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

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

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

Wynajmę

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

poszukuję Wynająć

poszukuję wynająć 2 pok. miesz-
kanie, w rozsądnej cenie 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

skup, kasacja aut, pomoc drogowa, 
tel. 789 345 593

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

jaWa typ 220, 1977r. farbig Blau-
Zitrone, 2T, 2 o.s OC, cena 4000 zł, 
Sopot, tel. 574 797 077

jaWa typ 223, 1977r. farbig Rote-
Creme, 2T, 2 o.s OC, BT, cena 2003 
zł, Tczew, tel. 574 797 077

piaGGio/Vespa Ciao, skuter, 1os. 
2T, 1995r czarny, cena 1780 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

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 okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

RÓŻNE

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

prasa FERGUSON, duży podbie-
racz, cena 3000 zł, 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 – beczki plastikowe 
200 l, na działkę, do wody, czyste, 
tel. 511 841 846

sprzedam rury plastikowe 
250x10x05 szare, cena 5 zł szt., 
tel. 511 841 826

sprzedam stół do jadalni, venge, 
90x200, po rozłożeniu 240, w bardzo 
dobrym stanie, tel. 602 289 023 

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 Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564
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OgłOSzENiE 185/2019/DB

Burmistrz Miasta Rumi
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

w Urzędzie Miasta Rumi: 
od Podinspektora do inspektora w Wydziale 
inżynierii Miejskiej, w pełnym wymiarze czasu 
pracy, Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta Rumi oraz w Biuletynie informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/
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Duma z Błękitnych dziewcząt
WejheroWo | Dziewczęta z drużyny U-12 WAPN Błękitne zajęły wysokie miejsce w turnieju piłki 
nożnej „Z podwórka na stadion - o Puchar Tymbarku”. 

Z piłkarską drużyną dziewcząt 
U-12 WAPN Błękitne spotkał 
się w wejherowskim ratuszu 
zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, aby pogratulo-
wać im wywalczenia 9. miejsca 
w finale ogólnopolskiego tur-
nieju piłki nożnej. Startowało 
w nim 16 najlepszych drużyn ze 
wszystkich województw. 

Młode piłkarki przyszły do ra-
tusza razem z trenerami i rodzi-
cami przynosząc 3 okazałe pu-
chary, które wywalczyły w tym 
turnieju. Obecny był również 
członek Zarządu WAPN Błękit-
ni Tadeusz Ciapa.

Najlepszą snajperką drużyny 
jest Maja Kosyn, która w turnie-
ju wojewódzkim strzeliła 16 bra-
mek, a w finale ogólnopolskim - 
2. Dużo bramek strzela również 
Nina Abe, a w bramce jest nieza-
stąpiona Nikola Rykowska.

- Mamy zdolną młodzież i am-
bitne plany na najbliższe lata, 
ale czeka nas jeszcze dużo pracy. 
A jest o co walczyć. Nasze najlep-
sze zawodniczki zagrają w kadrze 
województwa. Chcielibyśmy, aby 
trafiły też do kadry narodowej - 
mówi trener Tadeusz Ciapa.

- Jesteśmy dumni, że mamy tak 
uzdolnione piłkarsko dziewczę-

ta, które znalazły się w pierwszej 
dziewiątce najlepszych drużyn 
piłki nożnej w naszym kraju. To 
znakomita promocja Wejhero-
wa, za którą drużynie, trenerom, 
zarządowi WAPN Błękitni i ro-
dzicom, bardzo dziękuję - mówił 
zastępca prezydenta serdecznie 
gratulując dziewczętom osiągnię-
tego sukcesu. Wszystkie młode 
piłkarki otrzymały pamiątkowe 

upominki wręczone przez Arka-
diusza Kraszkiewicza. 

Podczas spotkania zastępca 
prezydenta mówił o trwającym 
remoncie płyty na Jamajce, a tak-
że o planach związanych z rozbu-
dową infrastruktury sportowej 
w Wejherowie. Uczestnicy spo-
tkania zwiedzili ratusz, w tym 
sale historii miasta.

W składzie drużyny U-12 Błę-

kitne, które zagrały w ogólno-
polskim turnieju „Z podwórka 
na stadion - o puchar Tymbarku” 
w Warszawie”, wystąpiły: Nikola 
Rykowska - Oliwia Cielecka, Zo-
fia Grzona, Anna Zmudczyńska, 
Maja Kosyn, Alicja Miszewska, 
Nina Abe i Amelia German. Tre-
ner: Jakub Dulko. Kierownik wy-
jazdu: Jacek Przybylski.

/raf/
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pomorze
PoWiat | Cztery peletony i tysiące uczestników jadących na 
dwóch kołach – za nami 23. Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy.

Ta tradycyjna już impreza od lat integruje miłośników jazdy 
na rowerze. A tych wciąż przybywa. Wielki Przejazd Rowero-
wy to doskonała okazja do do aktywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu oraz integracji. W przejeździe jak zawsze 
uczestniczyły osoby w różnym wieku – od najmłodszych, do 
najstarszych, nierzadko całymi rodzinami. 
PWPR składał się z czterech peletonów, które wyjechały 
z czterech różnych stron Pomorza. Jeden z peletonów 
wystartował z Wejherowa i przejechał przez Redę, Rumię, 
Gdynię, aż do mety. Po drodze do peletonów dołączali kolejni 
rowerzyści. Ostatecznie wszyscy spotkali się w Sopocie, 
gdzie w parku Sopockie Błonia odbył się Wielki Piknik Fina-
łowy kończący tegoroczną edycję. A podczas pikniku były: 
konkurs na najlepsze przebranie, loteria szprychówkowa, Zło-
te i Srebrne Szprychy, rozstrzygnięcie rywalizacji w ramach 3 
Firmowego Przejazdu Rowerowego i zjazd foodtrucków
PWPR to największe święto rowerzystów Pomorza i jedno 
z największych wydarzeń rowerowych w Polsce. Tradycyjnie 
na wydarzenie i do wspólnej zabawy w myśl zasady „koła 
kółka – jedna spółka” zaproszeni zostali także rolkarze, 
hulajnożyści, deskorolkarze, wrotkarze i osoby na wózkach 
inwalidzkich.  /raf/

fot. Michał kaczmarek

BEAty 
ŚWIątEK

BEAty 
ŚWIątEK

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Łącząc się w bólu z rodziną
składamy wyrazy współczucia

składają

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa,
Dyrektorzy oraz Pracownicy Samorządowych Placówek Oświatowtych 

Gminy Miasta Wejherowa

Najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim

składają

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Z ogromnym smutkiem i wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.Ś.P.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 
im. Kubusia Puchatka w Wejherowie

Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka 
w Wejherowie, wieloletniego nauczyciela i wychowawcy najmłodszych dzieci

OgłOSzENiE 190/2019/DBOgłOSzENiE 189/2019/DB

Cztery peletony i tysiące uczestników jadących na dwóch kołach – za nami 23. Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy.
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MECZE 
GRYFA W PPV

Wyniki spotkań
grup młodzieżowych

Letnia wyprzedaż Gryfa jest 
jedną z najbardziej krwawych 
na przestrzeni ostatnich lat. 
Wytransferowanie najważniej-
szych graczy stanowiących 
kręgosłup żółto-czarnych nie-
pokoi głównie kibiców. O ile 
odejście Maćka Koziary, który 
ma za sobą fantastyczny sezon 
(11 bramek i 7 asyst) jest natu-
ralną konsekwencją czysto pił-
karskiego rozwoju, o tyle ruchy 
Kołca, Wickiego i Brzuzego są 
delikatnie mówiąc – zaskakują-
ce. Przypomnijmy, że Koziara 
podpisał kontrakt z Miedzią 
Legnica, która jeszcze kilka dni 
temu walczyła jak równy z rów-
nym na najwyższym szczeblu 
rodzimych rozgrywek. Wspo-
mniana trójka z kolei ,zasiliła 
szeregi Sokoła Ostróda, które-
go trenerem jest słynący z kon-
trowersyjnych tez – Jarosław 
Kotas. Biorąc pod uwagę fakt, 
iż Sokół Ostróda to drużyna, 
która zajęła dopiero 5 miejsce 
na trzecioligowym szczeblu 
rozgrywek – transfer trójki 
Wejherowian jest tym bardziej 
zadziwiający. 

Początek okna transferowe-
go to również szansa na spro-
wadzenie kilku zawodników, 
ale o potencjalnych zakupach 
na Wzgórzu Wolności nie sły-
chać. Bynajmniej nie świadczy 
to o przespaniu okienka zaku-
powego – zarząd Gryfa przy-
zwyczaił nas do sprowadzania 
piłkarzy pod koniec okna, co 
z ekonomicznego punktu wi-
dzenia jest korzystne dla klubu. 
Sztuka zarządzania zasobami 
ludzkimi polega na znalezieniu 
odpowiedniego balansu, a tego 
jak na razie brak. Zwłaszcza, że 
przyszłość kilku innych zawod-
ników Gryfa nie jest klarowna. 

Największym zawodem rundy 
rewanżowej minionego sezonu 
jest sytuacja Przemysława Ma-
cierzyńskiego. Niegdyś równa-
ny z Robertem Lewandowski 
– dziś częściej na ławce, bądź 
trybunach niż na płycie boiska. 
Rodzi się pytanie – czy w nad-
chodzącym sezonie należy dać 
mu szansę? Cóż, na to pytanie, 
odpowiedź powinien znaleźć 
przede wszystkim zarząd oraz 
sztab trenerski. Tego rodzaju 
dylematów jest znacznie wię-
cej, co budzi niepokój przed 
nadchodzącym wielkimi kro-
kami sezonem. 

W takim kontekście dużego 
znaczenia nabiera mecz testo-
wy, który zostanie rozegrany 
19 czerwca na Wzgórzu Wol-
ności. Z zakulisowych rozmów 

wiemy, że zainteresowanie jest 
ogromne, a zgłoszeń przyby-
wa każdego dnia.  Spotkanie 
kontrolne może być szansą 

na znalezienie talentu, który 
w sezonie 2019/20 przyczyni 
się do czegoś więcej niż walki 
o utrzymanie.

ii LiGa | Piotr Kołc, Krzysztof Wicki, Maciej Koziara i Paweł Brzuzy – to zawodnicy, którzy pożegnali się z Gryfem 
tuż po zakończeniu ligowego sezonu. Niepewna jest także przyszłość kilku innych piłkarzy ze Wzgórza Wolności. 
Letnia karuzela transferowa ruszyła na dobre. Niestety – jak na razie kręci się wyłącznie w jedną stronę…

Rozgrywki ligowe grup mło-
dzieżowych z wolna zbliżają się 
ku końcowi. Zapadły już pierwsze 
rozstrzygnięcia z których wynika, 
iż dwa zespoły Gryfa – z roczni-
ka 2005 oraz grupa 2 z rocznika 
2006 zostały zwycięzcami w swo-

jej klasie rozgrywkowej. Kolejno 
– Gdańsk -C2 Trampkarz Gru-
pa 1 oraz Gdańsk -  D1 Młodzik 
Grupa 1 zostały uprawnione do 
rozegrania trójmeczu barażowego 
o udział w ligach wojewódzkich 
C1 oraz C2 w przyszłym sezonie.

I liga wojewódzka – A1 Junior (2000 – 2003)
Meteor Pinczyn – Gryf Wejherowo 0:2

I liga wojewódzka – B1 Junior Młodszy (2002-2003)
Cartusia Kartuzy – Gryf Wejherowo 1:8

I liga wojewódzka – C1 Trampkarz (2004)
Gedania Gdańsk – Gryf Wejherowo 6:1

Gdańsk – C2 Trampkarz Grupa 1 (2005)
Gryf Wejherowo – Cisowa Gdynia 6:1

Gdańsk  - D1 Młodzik Grupa 1 (2006)
Gryf II Wejherowo – KTS-K Luzino 5:0

Gdańsk  - D1 Młodzik Grupa 2 (2006)
Portowiec Gdańsk – Gryf I Wejherowo 1:3

Gdańsk – D2 Młodzik Grupa 1 (2007)
Gryf II Wejherowo – KTS-K Luzino 9:1

Gdańsk – D2 Młodzik Grupa 2 (2007)
Gryf I Wejherowo – SI Arka II Gdynia 1:1

Dariusz Mikołajczak,
Wiceprezes do spraw 
sportowych

Odejście zawodników 
z podstawowego składu to 

z pewnością ogromna strata. 
Mamy jeszcze sporo czasu by 

te luki zapełnić. Wszyscy doskonale wiedzą, 
że jesteśmy w kiepskiej sytuacji finansowej 
i niewątpliwie ciężko jest nam rywalizować z in-
nymi klubami, które przebijają nasze oferty.
 Mimo to cały czas  prowadzę rozmowy z wieloma 
managerami i wierzę, że najbliższe ruchy transfer-
owe będą korzystne dla klubu.
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Piękno wyrzeźbionych 
sylwetek w Filharmonii
WejheroWo | Sporty sylwetkowe coraz częściej wchodzą na sceny teatrów i filharmonii. Z wyjąt-
kową oprawą sport ten staje się sztuką samą w sobie. Pod koniec lipca takie wydarzenie odbędzie się 
w wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej. 

rumia | Zmagania w ramach drugich ogólnopolskich Zawodów Rolkarstwa Figurowego o Puchar 
Rumi zorganizowano w hali widowiskowo-sportowej rumskiego MOSiR-u.

Jedyne takie zawody w Polsce

Ta dyscyplina staje się w na-
szym kraju coraz popularniej-
sza, o czym świadczy fakt, iż 
w tegorocznym wydarzeniu 
wzięło udział trzykrotnie więcej 
zawodników, niż w poprzedniej 
edycji. Przypomnijmy, że po raz 
pierwszy Ogólnopolskie Za-
wody Rolkarstwa Figurowego 
o Puchar Rumi odbyły się we 
wrześniu ubiegłego roku. Nigdy 
wcześniej pasjonaci tego sportu 
nie mieli możliwości popisania 
się umiejętnościami na wła-
snym gruncie, gdyż mistrzostwa 

w tej dyscyplinie odbywały się 
wyłącznie za granicą. Za pierw-
szym razem o puchar miasta 
walczyło ponad dwadzieścioro 
miłośników i miłośniczek rol-
karstwa z całej Polski, w różnych 
kategoriach wiekowych. Na tym 
tle zawodniczki rumskiego klu-
bu wypadły doskonale i zajęły 
wysokie miejsca.

- Jesteśmy obecnie największym 
klubem w naszym kraju, a nasi 
zawodnicy mają już na koncie 
wiele medali zdobytych na arenie 
międzynarodowej – podkreśla 

Monika Jędrzejewska, instruktor 
oraz prezes Klubu Jazdy Figuro-
wej „Spin on Rolls” Rumia.

Tym razem w sobotnich za-
wodach Rumię reprezentowało 
19 zawodniczek, które od wielu 
miesięcy przygotowywały się 
do tego wydarzenia. Najlepsi 
rolkarze i rolkarki z całej Polski 
rywalizowali w konkurencjach 
solo oraz par sportowych. Nie 
zabrakło także pokazów grupo-
wych, a publiczność dopingowa-
ła swoich faworytów z trybun.

/raf/

PCA (Physical Culture Associa-
tion) Poland i Wejherowski Klub 
Kulturystyczny i Sportów Siło-
wych „Apollo” zapraszają na zawo-
dy, podczas których będzie można 
podziwiać piękno umięśnionych, 
wyrzeźbionych sylwetek, zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn. Zawody 
PCA Baltic Championships będą 
eliminacjami do mistrzostw świa-
ta - PCA World’s Championships 
2020. Patronat honorowy nad 
tym wydarzeniem objął prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
W organizację aktywnie włączył 
się także radny miasta Rafał Szlas.

na scenach TeaTróW 
i fiLharmonii

Physical Culture Association 
powstało w lipcu 2015 roku 
w Wielkiej Brytanii, aby popra-
wić etykę, kulturę oraz uczciwość, 
jak i podnieść status sportowców, 
wynagradzając ich za ciężką pra-
cę i zaangażowanie w rozwijaniu 

swojej sylwetki. W wielu krajach 
na całym świecie PCA stała się 
nowym standardem najbardziej 
prestiżowych zawodów sportów 
sylwetkowych.

- Goniąc za światowymi stan-
dardami PCA wprowadza spor-
ty sylwetkowe na scenę teatrów 
oraz filharmonii, gdzie z całą 
oprawą sport ten staje się sztuką 

samą w sobie – wyjaśnia Seba-
stian Najarian, PCA Poland Pre-
sident. - Dlatego właśnie PCA 
Baltic Championships odbędą 
się w jednym z najpiękniejszych 

obiektów w kraju, czyli w Filhar-
monii Kaszubskiej w Wejhero-
wie. Miejsce o niebywałym uroku 
oraz połączenie sztuki i architek-
tury pozwoli poczuć się zarówno 
sportowcom, jak i widowni, na-
prawdę wyjątkowo. Dodatkową 
atrakcją będą goście specjalni: 
międzynarodowy panel sędziow-
ski łącznie z zarządem oraz dy-
rekcją PCA z Wielkiej Brytanii.

Zawody zaplanowane są na 27 
lipca br. 

zosTań parTnerem 
i skorzysTaj!

PCA Poland ogłosiło otwarty 
konkurs dla firm oraz sprze-
daż powierzchni reklamowych 
dla dużych, średnich i małych 
przedsiębiorstw. Firmy mogą 
zgłosić chęć zostania partnerem 

PCA Events 2019 i osiągnąć wie-
le korzyści. Zawody PCA Baltic 
Championships zaplanowane 
są na 27 lipca, zaś zawody PCA 
Polish Championships – na 19 
października br. 

Pakiet korzyści dla firm-part-
nerów to: stoiska na cyklicznych 
eventach międzynarodowej fede-
racji sportów sylwetkowych, ba-
nery i powierzchnie reklamowe 
obok innych partnerów, promocja 
na kanałach Social Media PCA 
Poland (zasięg do 140 tys osób), 
promocja na stronie www.pcapo-
land.com, wyświetlanie reklam 
multimedialnych, konferencje te-
lewizyjne oraz wiele innych.

Dla młodych i nowych firm 
– specjalne oferty promocyjne. 
Zgłoszenia należy wysyłać na ad-
res email : info@pcapoland.com. 

/raf/

superBohaTeroWie poBieGLi dLa naTaLii
WejheroWo | W wejherowskim parku po raz czwarty odbył się Bieg Superbohaterów. Na linii 
startu stawiło się wiele postaci z baśni, bajek, komiksów i filmów. 

W tym roku celem uczestni-
ków było wsparcie dla Natalii 
Labudda. Dochód z imprezy 
zostanie przeznaczony na 
zakup protezy nogi z kola-
nem elektrycznym.
Akcję dla Natalii można 
stale wspierać za pośred-
nictwem portalu SięPoma-
ga.pl. Charytatywny Bieg 
Superbohaterów zorganizo-
wało stowarzyszenie Małe 
Trójmiasto Biega, a imprezę 
dofinansował m.in. Urząd 
Miejski w Wejherowie i po-
wiat wejherowski.
Bieg główny otworzył 
zastępca prezydenta, 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
który także złożył gratu-
lacje organizatorom biegu. 
- Chciałbym serdecznie 
podziękować stowarzysza-
niu Małe Trójmiasto Biega. 

Ponieważ gdyby nie Ci młodzi, wspaniali ludzie to takiej imprezy, która tak pięknie wpisała 
się w kalendarz naszego miasta i przyciąga coraz więcej mieszkańców oraz gości by nie 
było.
Uczestnicy mogli wziąć udział w biegach na pięciu dystansach: Nordic Walking – 7 pętli 
po 1200 m, Bieg Małych Superbohaterów (0-5 lat) – 1 pętla po 400 m, Bieg Średnich Su-
perbohaterów (6-10 lat) – 3 pętle po 400 m, Sprint Superbohaterów (11-15 lat) – 2 pętle 
po 1600 m, Bieg Główny (16 lat i starsi) – 5 pętli po 1600 m. Każdy z Superbohaterów 
sam decydował, ile okrążeń chce przebiec. Głównym celem wydarzania jednak nie była 
rywalizacja tylko szczytny cel i pomoc Natalii Labudda."
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