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Road to Hel!
Tylko 14 kilomeTrów nowej drogi – i koniec z korkami w rumi 

i redzie w sezonie leTnim! czy To możliwe? czy rozwiązanie 
problemu, kTóry od laT jesT uciążliwy zarówno dla 

mieszkańców powiaTu wejherowskiego, TrójmiasTa, jak 
i TurysTów, rzeczywiście jesT w zasięgu ręki?
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Nowe centrum kulturalno - 
rekreacyjne już otwarte!
GM. WEJHEROWO | Zakończył się remont i modernizacja budynku w Bieszkowicach. Gmina Wejherowo wzbogaciła się o kolejny piękny obiekt.

Niedawno oficjalnie i uroczy-
ście oddano do użytku nowe 
centrum kulturalno-rekreacyj-
ne w Bieszkowicach. Na terenie 
dawnego ośrodka „Wodnik” po-
wstała filia nr 3 Biblioteki i Cen-
trum Kultury Gminy Wejherowo. 
Miejsce długo oczekiwane przede 
wszystkim przez mieszkańców 

Bieszkowic. Nowa filia ma słu-
żyć celom kulturalnym, eduka-
cyjnym, artystycznym, a także 
rekreacyjnym z pożytkiem dla 
wszystkich mieszkańców. Będzie 
ważnym ośrodkiem na kultural-
nej mapie naszego regionu.

W uroczystym otwarciu uczest-
niczyli wójt Henryk Skwarło 

z zastępcą Maciejem Milewskim, 
przedstawiciele Instytutu Książki, 
przedstawiciele wykonawcy robót 
budowlanych, radni i sołtysi, dy-
rektorzy i pracownicy okolicznych 
bibliotek, delegacja z partnerskiej 
gminy Inowrocław, dyrektorzy 
szkół, pracownicy urzędu, przed-
stawiciele środowisk artystycz-

nych oraz KGW Bolszewo i KGW 
„Łężyckie Białki”. Po uroczystym 
przecięciu wstęgi budynek po-
święcił ks. proboszcz Jan Czar-
necki, następnie zaproszeni goście 
zwiedzili nowy obiekt. Słowa po-
dziękowania do wszystkich osób 
zaangażowanych w pomyślną re-
alizację tej inwestycji skierowali 
wójt Henryk Skwarło i dyrektor 
BiCK Natasza Sobczak.

Całkowity koszt  inwestycji to 
1,4 mln zł, z czego 825 tys. zł to 
dofinansowanie pozyskane z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa. Nowa filia ma służyć nie 
tylko rozwojowi czytelnictwa, ale 
też innym wydarzeniom orga-
nizowanym przez gminę, w tym 
możliwości przeprowadzania 
spotkań, zebrań, warsztatów, ple-
nerów. Powierzchnia użytkowa 
obiektu to ok. 500 m2. Dodatko-
wo, dzięki modernizacji dwóch 
pawilonów, o powierzchni ok. 90 
m każdy, powstało bogate zaple-
cze z bazą noclegową. 

Są dalsze plany zagospodaro-
wania terenu wokół całego kom-
pleksu. Niezwykły charakter 
temu miejscu nadaje połącze-
nie ceglanych elementów daw-
nego budynku z rzeźbionymi 
w drewnie elementami wystroju 
wnętrz. Wszystko to sprawia, że  
jest to miejsce z duszą, o czym 

mogli przekonać się mieszkańcy 
zaproszeni na otwarcie obiek-
tu. O miłą atmosferę podczas 
zwiedzania zadbali pracowni-
cy z BiCK, a poczęstunek dla 
wszystkich zapewniły panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Łężyckie Białki”.
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Letnie atrakcje dla mieszkańców
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WEJHEROWO | Jak każdego roku podczas wakacji w wejherowskim Parku Miejskim na mieszkańców 
i turystów czeka wiele atrakcyjnych imprez organizowanych pod patronatem prezydenta miasta Wejherowa.

W czwartki i piątki na tarasie 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej - 
od strony parku, działa letnia 
biblioteka Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Wejherowie. 
W każdą środę można przy ma-
łej scenie potańczyć w rytmie 
zumby, a w niedzielę przyjść na 
Letni Koncert. 

Letnia BiBLioteka 
w parku miejskim

Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie Ewelina 

Magdziarczyk-Plebanek infor-
muje, że Letnia Biblioteka czynna 
jest od godziny 14 do 18. Godziny 
funkcjonowania Biblioteki Let-
niej w parku zostały zmienione 
ze względu na to, że w godzinach 
popołudniowych więcej osób 
spaceruje i przebywa w parku, niż 
w godzinach rannych. 

- Polecamy literaturę dla do-
rosłych i dla dzieci. Mamy też 
codzienną prasę, którą można 
poczytać na ławeczce. Można tu-
taj uzyskać informacje o naszych 
ebookach i skorzystać również 
z oferty książek elektronicznych. 
Ponadto dla dorosłych mamy 

atrakcyjną ofertą spotkań i spa-
cerów po parku z fitoterapeutą 
Michałem Konkolem w ramach 
spotkań pt. „W kręgu zdrowia 
i urody” oraz pokazy Teatrzyku 
Kamishibai, zawsze w dwa pierw-
sze piątki lipca i sierpnia o godz.14 
przy tarasie muzeum – mówi Ewe-
lina Magdziarczyk-Plebanek. 

- Bardzo mi się podoba inicja-
tywa letniej biblioteki, zwłasz-
cza że jestem mamą małego 
dziecka. Do letniej biblioteki 
mam bardzo blisko, a idąc po 
książki oszczędzam dużo czasu 
– mówi Krystyna Grabowska-
Szmelc z Wejherowa.

Pozytywnie o współpracy 
z Miejską Biblioteka Publiczną 
wypowiada się tez Tomasz Fopke 
- dyrektor Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko Pomor-
skiej w Wejherowie.

- Z Miejską Biblioteką Publiczną 
współpracuje się nam się bardzo 
dobrze. W tym roku wymyśliliśmy 
nową akcję „Chodliwa Poczytal-
nia”, która po polsku i kaszubsku 
propaguje kulturę czytelniczą. 
Książka to jest dobro, które łączy, 
a my jako muzeum piśmiennic-
twa musimy promować czytel-
nictwo literatury – mówi Tomasz 
Fopke dodając, że chwali sobie 
współpracę z Prezydentem Mia-
sta Wejherowa oraz ze wszystkimi 
jednostkami budżetowymi miasta 
i służbami miejskimi.

w rytmie zumBy

Zajęcia z zumby w każdą śro-
dę o godz. 18.30 otwarte są dla 
wszystkich. Wystarczy tylko 
ubrać się na sportowo i dołą-
czyć do grupy tańczących.

- Zumba to przede wszyst-
kim dobra zabawa, a przy tym 
można spalić nadmiar kalorii. 
Gimnastyka przy dynamicznej 
muzyce zapewnia dobre samo-
poczucie i ułatwia pracę nad 
własną sylwetką. Oprócz tego 
poznajemy się. Jest okazja po-
znać super-koleżanki i zawiązać 
z nimi sympatyczne znajomo-
ści – mówi Aleksandra Szlaga-
Jaskułka z firmy Ence-Pence 
dodając, że w zumbie przeważa 

muzyka latynoamerykańska, 
choć puszczane są też radiowe 
hity, czy muzyka prosto z wa-
kacji.

Często bywa, że do grupy tań-
czących dołączają przechodnie 
spacerujący po parku, w tym 
dzieci i młodzież. Na ćwiczenia 
z zumby przychodzi około 30 
osób. W razie niepogody zaję-
cia odbywają się na małej scenie 
pod zadaszeniem.

Podczas gdy mamy ćwiczą 
tańcząc zumbę, ich dzieci objęte 
są fachową opieką. Zajęcia ani-
macyjne w postaci gier zabaw 
ruchowych na wolnym powie-
trzu z wykorzystaniem różnego 
rodzaju rekwizytów prowadzi 
Olga Król. 

/raf/
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Nowa droga to koniec korków
POMORZE | Kto chociaż raz w sezonie letnim próbował przejechać przez Rumię i Redę wie, co znaczą prawdziwe korki. Czasem przejazd
na Półwysep zajmuje nawet 3 godziny! Pojawił się nowy pomysł, jak ten „odwieczny” problem rozwiązać. 

koLejne drogi w sołectwach 
utwardzone
gm. wejherowo | „trwają prace związane z budową i przebudową dróg gminnych. 

Nowe nawierzchnie zostały odebrane w miejscowościach Sopieszyno i Bieszkowice. 
Kolejne roboty zaplanowano w Gościcinie i Bolszewie.
W ostatnim czasie odebrano prace na ulicach: Świerkowej w Bieszkowicach oraz Świer-
kowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Sopieszynie. Utwardzono łącznie 191,5 m za kwotę 
80 tys. zł. Obecnie roboty trwają na ul. Abrahama w Nowym Dworze Wejherowskim. 
Kolejne rozpoczną się niebawem w Gościcinie na ulicach: Bukowej, Jodłowej i Kwiato-
wej oraz na ul. Sosnowej w Bolszewie.
/ugw/

Wakacyjne korki na Półwysep 
Helski? Tak nie musi być! - prze-
konują inicjatorzy akcji „Road to 
Hel” (Droga na Hel). 

Aby zrozumieć, na czym ów 
pomysł polega, trzeba najpierw 
wiedzieć, skąd bierze się główny 
problem, czyli zakorkowana Ru-
mia i Reda. Sprawa jest prosta: 
Półwysep Helski (i znajdujące się 
tam miejscowości, jak Chałupy 

Jastarnia, Jurata i sam Hel) jest 
bardzo popularnym miejscem 
turystycznym. W okresie letnim 
zjeżdżają tu turyści z całej Polski 
i z zagranicy. A którędy mogą do-
jechać? Obwodnicą Trójmiasta, 
która kończy się w Gdyni Chylo-
ni i tał łączy z krajową „szóstką”. 
Potem przez Rumię dojeżdżają do 
Redy, a stamtąd już skręcają w kie-
runku Pucka i Półwyspu Helskie-

go. I już przy zjeździe z Obwodni-
cy zaczyna się „drogowy koszmar” 
- w niektóre dni sam zjazd jest za-
korkowany, a im dalej, tym gorzej. 
Wyjazd z Gdyni, przejazd przez 
całą Rumię i niemal całą Redę to 
jeden wielki korek. Stoją w nim 
nie tylko turyści udający się nad 
morze, ale też mieszkańcy. 

A gdyby tak... przedłużyć Ob-
wodnicę? Nowa droga omijała-

by Rumię i Redę, co znacząco 
odkorkowałoby te dwa miasta. 
Turyści jechaliby prosto w kie-
runku Helu, a mieszkańcy bez 
problemu mogliby dojechać do 
pracy czy wrócić do domów oraz 
dotrzeć do Trójmiasta. 

Na społecznościowym portalu 
założono niedawno profil „Road 
to Hel”.

- Każdego roku 3 miliony osób, 
które zmierzają nad polskie mo-
rze, pokonuje 35-kilometrową 
trasę przez Gdynię, Rumię, 
Redę, Puck i Władysławowo 
w 3 godziny. Tyle samo czasu 
zabiera pokonanie około 350-
kilometrowej trasy z Łodzi do 
Gdyni! - przekonują inicjatorzy. 

Problem jest znany od lat, dys-
kusje nad jego rozwiązaniem 
nie są nowe. Aż 13 samorządów 
wzięło sprawy w swoje ręce: Po-

morskie, Gdynia, Rumia, Reda, 
Wejherowo, powiat wejherow-
ski, powiat pucki, gmina oraz 
miasto Puck, gmina Kosakowo, 
gmina Władysławowo, gmina 
Jastarnia oraz miasto Hel. Zro-
biły pierwszy krok już w 2009 
roku, zlecając opracowanie stu-
dium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowego.

Zaproponowano rozwiązanie 
polegające na wybudowaniu 14-
kilometrowego nowego odcinka 
obwodnicy, który miałby omijać 
permanentnie zakorkowaną Ru-
mię i Redę. Koncepcję poddano 
konsultacjom z mieszkańcami, 
wydano ponad milion złotych, 
jednak koszty skomplikowanej 
budowy wynoszą ponad 1,5 mi-
liarda i są poza zasięgiem lokal-
nych samorządów.

Po 10 latach starań pojawiła się 

szansa na budowę drogi krajowej. 
- Pojawiło się światełko w tu-

nelu – mówi Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi – Po wielu 
spotkaniach i wizytach w mini-
sterstwach, pojawił się projekt 
nowelizacji ustawy o usługach 
portowych inicjowany przez Mi-
nisterstwo Żeglugi, który wska-
zuje konieczność budowy Drogi 
Czerwonej łączącej Obwodnicę 
z Portem Gdynia. Dzięki temu 
mamy szansę uzyskać kluczowy 
pierwszy kilometr nowej trasy 
na Półwysep realizowany przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad [GDDKiA]. 
Teraz trzeba to przypilnować.

- Jesteśmy gotowi nie tylko do 
rozmów, ale przede wszystkim 
działań – dodaje prezydent Gdy-
ni Wojciech Szczurek. 

Rafał Korbut

REDA | Rusza kolejny etap realizacji audytu polityki rowerowej BYPAD w 14 gminach wchodzących 
w skład Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. 

Reda zaprasza na rowery!

Po części diagnostycznej i kon-
sultacyjnej przyszedł czas na 
przeprowadzenie wizji lokalnej 
istniejącej infrastruktury rowe-
rowej z punktu widzenia bezpie-
czeństwa i komfortu osób z niej 
korzystających. To oznacza, że 
rowerzyści ruszą w teren.

- W najbliższy wtorek, 23 lip-

ca, zapraszamy mieszkańców 
na wspólny objazd rowerowy 
naszej gminy – mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. 
– W ciągu 2-3 godzinnej prze-
jażdżki, wspólnie z ekspertami 
ds. polityki rowerowej spojrzy-
my na naszą gminę z perspekty-
wy dwóch kółek. 

- Przejazd będzie obejmował 
istotne z punktu widzenia po-
lityki rowerowej cele podróży: 
dworzec kolejowy, urząd miasta, 
centrum handlowe, szkoły, czy 
osiedla mieszkaniowe- dodaje 
Krzysztof Krzemiński. - Na rower 
nie ma złej pogody, dlatego prosi-
my o odpowiednie przygotowanie 
się do jazdy, żeby ani ewentualny 
wiatr, upał czy deszcz nie skło-
nił nas do pozostania w domu. 
Zakładamy wolne tempo jazdy 
i częste przerwy umożliwiające 
omówienie istotnych szczegółów 
– dlatego zapraszamy do udziału 
osoby w każdym wieku. 

Osoby zainteresowane rowe-
rowym objazdem Redy proszo-
ne są o potwierdzenie udziału. 
Można to zrobić telefonicznie 
pod numerem: 500 183 957 lub 
mailowo: wybieramdlaredy@
reda.pl Zbiórka pod budynkiem 
Urzędu Miasta w Redzie, we 
wtorek 23 lipca o godzinie 17:00, 
oczywiście z rowerami.
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OGłOszenie 87/2019/DB

Międzynarodowy sukces tancerek
WEJHEROWO | Tancerki z zespołu działającego w Wejherowskim Centrum Kultury dosłownie zrobiły furorę w Hiszpanii podczas międzynarodowego festiwalu. 

ReklaMa  203/2019/DB OGłOszenie 200/2019/DB

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Grupy taneczne Wejherow-
skiego Centrum Kultury przy-
wiozły prestiżowe nagrody z Top 
Art Festivalu, który odbywał się 
w Costa Brava w miejscowości 
Lorett de Mare. Tancerki pod 
wodzą Elżbiety Czeszejko nie 
miały sobie równych aż w czte-
rech kategoriach.

Z wejherowskimi tancerkami 
prowadzonymi przez Elżbietę 
Czeszejko spotkał się w Wejhe-
rowskim Centrum Kultury za-
stępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz, aby 
pogratulować im sukcesów osią-
gniętych podczas międzynaro-
dowego turnieju tanecznego. 

Podczas spotkania Elżbieta 
Czeszejko poinformowała, że 
w kat. „etiuda powyżej 15 lat” 
pierwsze miejsce zdobyła grupa 
Baccara, kat. „etiuda 12-15 lat” 
- Baccara Junior, kat. „etiuda 
do 12 lat” – Baccarki, a w tańcu 
klasycznym „Esmeralda” do 12 
lat bezkonkurencyjna okazała 
sie Aleksandra Szeląg. Ponadto 
cztery tancerki z naszych zespo-
łów (Maja Jesionowska, Amalia 
Badena, Aleksandra Szeląg, Julia 
Telej) zostały wyróżnione przez 
jury i otrzymały nagrodę spe-
cjalną, tj. „Warsztaty taneczne” 

ufundowane przez renomowaną 
szkołę baletową w Barcelonie.

- Jesteśmy z was dumni, że 
w taki piękny sposób promuje-
cie miasto Wejherowo. To wiel-
ki sukces, który jest nagrodą 

za waszą ciężką pracę, wysiłek 
i zaangażowanie. Gratulujemy 
dotychczasowych osiągnięć 
i życzymy dalszych sukcesów – 
powiedział zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

W trakcie spotkania serdeczne 
gratulacje do naszych tancerek 
skierowała również Jolanta Ro-
żyńska, dyrektor Wejherowskie-
go Centrum Kultury.

- Bardzo chciałabym, abyście 

kojarzyli te wyjazdy nie tylko 
z ogromnym wysiłkiem wło-
żonym w osiągnięcie zaplano-
wanego celu, ale również z ra-
dością czerpaną z wypoczynku 
podczas tych dni spędzonych 

za granicą. Życzę wam spokoj-
nych i bezpiecznych wakacji 
oraz powrotu do aktywności ar-
tystycznej w filharmonii już we 
wrześniu.

/UMW/
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Absolwenci z dyplomami
WEJHEROWO | Zakończył się kolejny rok akademicki na wejherowskiej uczelni wyższej. 

ReklaMa U/2019/PR

OGŁOszENIE
Burmistrza Miasta Rumi

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego

na podstawie art. 17 pkt. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 1945 ze zm.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt.1 oraz 
art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 
2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Rumi:

- Uchwały Nr VII/102/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 2019 
roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Św. Józefa 
i ul. łąkowej dla stref:  C.7.RM,R,zl, C.8.ze,Ws, C.9.R,zl, C.10.zl,Ws, 006 
kDl, 015 kDD,
 
wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko dotyczącej w/w projektu zmiany miejscowego  planu.
załącznik graficzny do w/w uchwały, określający granice przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu, znajduje  się na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.bip.
rumia.pl.

zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowe-
go oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej 
do Burmistrza Miasta Rumi na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. sobieskie-
go 7, 84-230 Rumia oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:
planowanieprzestrzenne@um.rumia.pl w terminie do dnia 09.08.2019r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Rumi.

OGłOszenie 227/2019/DB

Absolwentki i absolwenci Ka-
szubsko-Pomorskiej Szkoły 
Wyższej w Wejherowie odebrali 
dyplomy ukończenia studiów 
wyższych I stopnia na kierunku 
ekonomii i socjologii. 

W uroczystości zakończeniu stu-
diów licencjackich uczestniczyli: 
przedstawiciele senatu uczelni - 
rektor prof. dr hab. Marcin Pliń-
ski, dr Krystyna Kmiecik-Baran, 
kanclerz mgr Rafał Gierszewski 
oraz dr Ewa Kownacka. Obecni 
byli przedstawiciele władz samo-
rządowych: starosta wejherowski 
dr Gabriela Lisius i zastępca pre-
zydenta m. Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz, a także rodziny, 
przyjaciele i zaproszeni goście.

Rektor uczelni prof. dr hab. Mar-
cin Pliński podkreślił, że jest usa-
tysfakcjonowany z poziomu wie-
dzy absolwentów, a także wyników 
z egzaminów. Zaznaczył że ukoń-
czenie studiów wyższych otwiera 
drogę do dalszej kariery zawodo-
wej a także naukowej. Dodał rów-
nież, żeby absolwenci pamiętali, iż 
kończyli studia na uczelni, która 
legitymuje się ponad 15-letnią hi-
storią swojej działalności, a oni są 
szesnastym z kolei rocznikiem.

Uroczystego wręczenia dyplo-
mów dokonali prof. dr hab. Marcin 

Pliński i dr Krystyna Kmiecik-Ba-
ran. Jako pierwsi otrzymali dy-
plomy absolwenci, którzy ukoń-
czyli studia z wyróżnieniem. 
Warunkiem było uzyskanie ocen 
bardzo dobrych ze wszystkich 
przedmiotów oraz egzaminów 
i pracy dyplomowej.

Gratulacje absolwentom złoży-
li obecni samorządowcy: staro-
sta wejherowski Gabriela Lisius, 
zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz oraz dr Ewa Kow-

nacka, reprezentująca starostę po-
wiatu puckiego.

- Życzę Wam, aby ten dyplom był 
fundamentem do życiowych pla-
nów a zdobyta wiedza były przydat-
na w pracy zawodowej – zwrócił się 
do absolwentów Arkadiusz Krasz-
kiewicz, składając życzenia także 
w imieniu prezydenta Krzysztofa 
Hildebrandta. - KPSW jako uczel-
nia wyższa jest bardzo ważna dla 
rozwoju miasta, powiatu i regionu. 

/UMW/
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jak z Bajki

Za sprawą tego wydarzenia 
park przy Miejskim Domu Kul-
tury w Rumi zmieni się nie do 
poznania. Nowoczesny sprzęt 
umożliwi stworzenie niezapo-
mnianego widowiska w postaci 
spektakli światła, dźwięku oraz 
efektów specjalnych. Podświe-
tlone zostaną liczne drzewa, 
staw i okoliczne budynki. Nato-
miast zwieńczeniem tych atrak-
cji będzie teatr ognia oraz dwa 
kilkunastominutowe pokazy 
laserowe. Nie zabraknie też pi-
rotechniki.

przez cały dzień

Festiwal rozpocznie się w sobotę 
20 lipca o godzinie 22:00 i potrwa 
do północy. W tym czasie odbędą 
się dwa pokazy oddzielone około 
60-minutową przerwą. Natomiast 
od godzin popołudniowych do-
stępne będą animacje dla dzieci 
oraz strefa gastronomiczna. 

wakacyjna 
kampania

Jest to drugie wydarzenie tegorocz-
nego cyklu letnich imprez w Rumi, 
który rozpoczął się występem Beaty 

Kozidrak z Polską Orkiestrą Muzy-
ki Filmowej pod batutą dyrygenta 
Przemysława Pasternaka (12 lipca). 
Na zakończenie „Lipca w Rumi” 
odbędzie się dwudniowy zlot food 
trucków połączony z koncertem 

słynnego DJ-a o pseudonimie C-
Bool. Kilkanaście restauracji na kół-
kach, oferujących smaki z różnych 
zakątków świata, będzie czekało 
w parku Starowiejskim w ostatni 
weekend lipca (27 i 28.07).

Rumia zaprasza
na festiwal światła
RuMiA | Przed nami kolejna atrakcja tegorocznego „Lipca w Rumi”. W sobotę (20 lipca) w parku Starowiejskim, 
przy Miejskim Domu Kultury, odbędzie się festiwal światła. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

fo
t. 

U
M

 R
um

ia

RuMiA | Na jeden wieczór park przy Miejskim Domu Kultury w Rumi zamienił się w wyjątkową strefę 
relaksu. Wszystko za sprawą drugiej edycji wydarzenia pod nazwą „Letni house i zimne lody”, w ramach 
którego chętni mogli odpocząć, jedząc zimne lody i wsłuchując się w muzykę house. 

Muzyka i zimne lody 
opanowały park

dLa ciała i duszy

Głównymi atrakcjami czwart-
kowego (11 lipca) wydarzenia 
była grana na żywo przez profe-
sjonalnego DJ-a muzyka elektro-
niczna, kącik gier i zabaw, leżaki, 
a także stoiska gastronomiczne 
oferujące belgijskie frytki i na-
turalne polskie lody. Tyle było 
potrzebne mieszkańcom Rumi 
i okolic do pełnego relaksu. 
Wstęp na wydarzenie był wolny.

– Dzięki dobrej pogodzie fre-
kwencja dopisała. Miłośnicy chil-
loutu zebrali się przed Miejskim 
Domem Kultury, zajadając lody 
na leżakach. Głównie przyciągnę-
liśmy młodych rodziców z dziećmi, 
którzy łakną takich rozrywek na 
łonie natury – mówi Agnieszka 
Skawińska, dyrektor MDK-u. 

przez całe wakacje

Kolejne spotkania z muzyką 

i lodami zaplanowano na 25 lip-
ca, 8 sierpnia oraz 22 sierpnia. 
Wszystkie wydarzenia odbędą 
się w godzinach od 18:00 do 
22:00.

– W tym roku o muzykę dba 
Marcin Kudelski, który ma spo-
re doświadczenie jako DJ, więc 
muzycznie poziom się podniósł, 
co jest kolejnym powodem do 
tego, aby wziąć udział w naszym 
spotkaniach – podsumowuje 
Agnieszka Skawińska.

fo
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koncert sławomira 
w BoLszewie
gm. wejherowo | wójt gminy wejherowo henryk 
skwarło serdecznie zaprasza zarówno mieszkań-
ców, jak i wypoczywających gości na koncert Letni. 
wystąpi sławomir!

Wakacyjne koncerty w gminie Wejherowo to już trady-
cja. W tym roku gwiazdą imprezy będzie Sławomir. Na 
scenie zaprezentuje się także Zespół Autogram. Nie 
zabraknie znanych przebojów i wspólnej zabawy. Na 
wszystkich czeka spora dawka rozrywki. Udział w kon-
cercie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie: www.ugwejherowo.pl.
Koncert Letni odbędzie się już 19 lipca o godz. 20.00 
w Bolszewie. 
/ugw/

fot. UGW

ReklaMa U/2019/PR





Rowerem przez całe Pomorze

Porty będą większe
i nowocześniejsze

O tym, jak ogromne znaczenie 
dla całego Pomorza mają 
porty w Gdyni i Gdańsku, 

nie trzeba nikogo przekonywać. Nic 
więc dziwnego, że konferencja po-
święcona przyszłości portów wzbu-
dziła ogromne zainteresowanie. 

Na specjalnej konferencji poświęco-
nej tematyce portowej regionu bałtyc-
kiego pod hasłem „Uwarunkowania 
rozwojowe portów Gdańska i Gdyni” 
spotkali się przedstawiciele branży 
morskiej, ministerstw gospodarki 
morskiej, inwestycji i infrastruktury, 
samorządowcy oraz przedsiębiorcy. 
Rozmawiali m.in. o tym, w jakim kie-
runku zmierza branża i jak rozwijać 
trójmiejskie porty.

 – Gospodarka morska jest jedną 
z kluczowych branż województwa 
pomorskiego – powiedział Mieczy-
sław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – W latach 2014-
2018 łączne obroty ładunkowe 
Gdańska i Gdyni wzrosły o 37 proc., 
co daje około 10 proc. wzrost każ-
dego roku. Musimy zwrócić uwagę 
na to, że około 40 proc. naszego 
handlu zagranicznego obsługiwane 
jest przez polskie porty.

Trójmiejskie porty, mimo bar-
dzo dobrych wyników, zmagają się 
z kilkoma trudnościami. To: silna 
konkurencja, niewystarczająca 
dostępność transportowa do polskich 
portów, wysokie koszty dostępu do 
infrastruktury kolejowej, zbyt płytkie 
zaplecze pomorskich portów oraz 
znikoma rola połączeń tranzytowych. 

Co zatem musi się zmienić? 

Przedstawiciele portów w Gdańsku 
i Gdyni podczas konferencji zdra-
dzili plany inwestycyjne.

W planach gdyńskiego portu jest 
zwiększenie przeładunków o 10 proc. 
W najbliższych latach zmodernizowa-
nych zostanie 13 km dróg i 2 przejazdy 
kolejowo-drogowe. Powstanie 356 
nowych rozjazdów. Planuje się też bu-
dowę 2 nowych wiaduktów kolejowych 
i przebudowę istniejącego mostu. 
Wyjazd samochodów do portu ma 
być lepiej zarządzany, zaś na terenie 
gm. Kosakowo powstanie nowa strefa 
logistyczna, a port wyjdzie w morze. 
Dzięki temu niemal dwukrotnie 
zwiększy swoją powierzchnię. Plano-
wane jest także pogłębienie i moderni-
zacja nabrzeży tak, by Gdynia stała się 
portem głębokowodnym. Ponadto przy 
Muzeum Emigracji powstaje właśnie 
nowy terminal pasażerski, a Port 
Morski Gdynia zmierza w kierunku 
komercyjnego bunkrowania statków 
płynnym gazem LNG oraz wykorzysta-
nia nowoczesnych baterii LNG.

Duże plany ma także gdański 
port. Obecne inwestycje portu pro-
wadzone są na kwotę około 0,5 mld 
zł. To m.in. inwestycja dotycząca 
przebudowy i rozbudowy układu 
drogowo-kolejowego, inwestycje 
w nowe nabrzeża czy pogłębienie 
toru wodnego w porcie wewnętrz-
nym. Trwają prace nad udostępnie-
niem obszaru 100 ha, które do tej 
pory były porośnięte lasem. 

Obecnie trwają także prace prowa-
dzone przez PKP PLK nad poprawą 
dostępu do portów morskich.

To świetna wiadomość dla 
miłośników jazdy na rowerze - 
powstanie Subregionalna Trasa 
Rowerowa, która stanie się 
elementem międzynarodowej 
sieci tras EuroVelo.

Nowe drogi, modernizacja kolei, innowacyjne technologie oraz zwiększenie powierzchni – takie są 
plany rozwoju portów w Gdyni i w Gdańsku.

Trzydziestu samorządow-
ców z Pomorza podpisało 
list intencyjny w sprawie 

współpracy na rzecz realizacji, 
promocji i utrzymania Subregio-
nalnej Trasy Rowerowej. 
Ma być to szlak rowerowy, biegnący 
w centralnej części województwa 
pomorskiego, który wkomponuje 
się w planowaną międzynarodową 
trasę wiodącą z Berlina do Tallina. 
Będą też połączenia z istniejącymi 
trasami EuroVelo 9 i 10.

Samorządowcy zobowiązali 
się do współpracy realizacji, 
utrzymania i promocji długo-

dystansowej trasy rowerowej. 
Szlak zostanie przygotowany na 
podstawie „Koncepcji rozwoju 
sieci tras rowerowych w centralnej 
strefie województwa pomorskie-
go”. Projekt powstał na zlecenie 
województwa pomorskiego.

Nowa funkcja 
nasypów kolejowych

Nowa Subregionalna Trasa Ro-
werowa obejmować będzie połu-
dniowe Kaszuby, Kociewie, Powi-
śle i Żuławy. Poprawi atrakcyjność 
turystyczną regionu, dzięki czemu 
sezon turystyczny przedłuży się 
poza miesiące letnie. Oprócz war-
tości turystycznej i rekreacyjnej, 
przyczyni się do rozwoju przed-
siębiorczości związanej z obsługą 
turystów rowerowych. 

– Trasa prowadzić będzie 
w dużej części dawnymi nasypa-
mi kolejowymi, co z pewnością 
wpłynie na jej walory krajobrazo-
we – tłumaczy Michał Bieliński 
z Departamentu Turystki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. – Dużym atutem 
jest to, że przebieg obejmuje 
aż cztery pomorskie subregio-
ny: Kaszuby, Kociewie, Żuławy 
i Powiśle. Zatem rowerzyści 

przemierzając całość szlaku będą 
mogli doświadczyć tej różnorod-
ności kulturowej i krajobrazowej 
naszego województwa. Liczymy 
też, że w przyszłości uda się 
wpisać ją w europejską sieć Euro 
Velo. Jesteśmy po uzgodnieniach 
z sąsiednimi województwami: 
ze strony województwa zachod-
niopomorskiego i warmińsko-
mazurskiego będzie zachowana 
kontynuacja trasy.

Na dwóch kołach 
przez pięć państw

Szlak rowerowy wkomponuje 
się w planowaną międzynaro-
dową trasę wiodącą z Berlina 
do Tallina, przebiegającą przez 
pięć państw: Niemcy, Polskę, 
Litwę, Łotwę i Estonię. Łączyć się 
będzie także z trasami EuroVelo 
9 i 10. W przyszłości ma stać się 
elementem europejskiej sieci tras 
rowerowych Euro Velo.

Do końca tego roku przygo-
towane i sprecyzowane zostaną 
analiza finansowa tego przedsię-
wzięcia oraz standardy rowerowe. 
Planowane jest także umieszcze-
nie  projektu w Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 2030.

/raf/
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Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

OGłOszenie 223/2019/DB

Panu

LeSzKoWi
KątneMU

ŻonY
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,

które choć na chwilę
niech dadzą ukojenie w trudnych dniach po śmierci 

składa

Pracownikowi Straży Miejskiej w Wejherowie

WEJHEROWO | W Sanktuarium Pasyjnym i na Kalwarii 
Wejherowskiej odbył się Odpust NMP Uzdrowienia Chorych.

Odpust na Kalwarii 
Wejherowskiej

Na uroczystości odpustowe 
przybyły m.in. pielgrzymki ze 
Słupska i Gniewina oraz miesz-
kańcy Wejherowa i okolic. 

Odpust w sobotę w kościele 
klasztornym zainaugurowały 
obchody kalwaryjskie w in-
tencji chorych, a w godzinach 

wieczornych została odprawio-
na msza św. przed Cudownym 
Obrazem Matki Boskiej Wejhe-
rowskiej. W niedzielę rano spod 
klasztoru wyruszyła procesja 
w kierunku kaplicy Kajfasza, 
gdzie odprawiono sumę odpu-
stową z udzieleniem Sakramentu 

fo
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Chorych. Po eucharystii odbyło 
się błogosławieństwo Najświęt-
szym Sakramentem na sposób 
„lourdzki” oraz poświęcenie 
pojazdów mechanicznych.

Witając wiernych, celebrują-
cy niedzielne nabożeństwo o. 
Błażej Sekula z Torunia, po-
dziękował uczestnikom – mimo 
deszczowej pogody - za tak licz-
ne przybycie, a zwłaszcza ich 
opiekunom, którzy na co dzień 
zajmują się swoimi najbliższymi.  
- Witam was siostry i bracia, 
którzy dźwigacie krzyż choroby 
i cierpienia. Cieszę się, że tu je-
steście, bo przecież to jest wasz 
odpust i wasze święto. Razem 
z wami przybyli wasi opiekuno-
wie, których również pragnę ser-
decznie powitać. Mam nadzieję, 
że dzisiaj wypełnia nas radość, 
nie mniejsza niż dawnych jero-
zolimskich pielgrzymów. Mimo 
nie najlepszej pogody jesteśmy 
tutaj w domu Pana i w domu 
Jego Matki. Jesteśmy tu w tym 
niezwykłym miejscu, które swo-
im pięknem i historią przybliża 
nam sielską ojczyznę Jezusa – 
podkreślił o. Błażej Sekula.

W uroczystościach odpusto-
wych, oprócz licznych wier-
nych z Wejherowa i okolicznych 
miejscowości oraz pielgrzymów 
(głównie ze Słupska i Gniewina), 
wzięli udział także przedstawi-
ciele władz miasta, w tym m.in. 
zastępca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

/UMW/
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Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta 

Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

OGłOszenie 224/2019/DB

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

AnDRzeJA 
GReDeCKieGo

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie 
oraz wszystkim bliskim, którzy opłakują śmierć

 zmarłego, wyrazy najgłębszego współczucia składają

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa,
Dyrektorzy oraz Pracownicy Samorządowych 

Placówek Oświatowych Gminy Miasta Wejherowa

OGłOszenie 222/2019/DB

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

AnDRzeJA 
GReDeCKieGo

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie

byłego dyrektora zespołu Szkół 
ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie

Dyrektora zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie  
w latach 1996-2015, pedagoga i społecznika

Pedagoga, wieloletniego Dyrektora byłego zespołu 
Szkół ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie

Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

wraz z Zarządem Powiatu i współpracownikami

OGłOszenie 226/2019/DB

Pani

DA n U C i e P tAC h

teŚCiA
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy z powodu śmierci

składają:

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu 
i współpracownikami

OGłOszenie 228/2019/DB

Z ogromnym smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

AnDRzeJA GReDeCKieGo

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim

składają:

Zmarł wieloletni dyrektor ZSO nr 2

fo
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POWiAt | Zmarł Andrzej Gredecki – wieloletni dyrektor i nauczyciel ZSO nr 2 w Wejherowie, a od 2018 
roku dyrektor kaszubskiej szkoły w Wejherowie. Gredecki zmarł nagle w niedzielę.

W latach 1981-1987 kształcił się na Uniwersytecie 
Gdańskim na kierunku ekonomicznym, a w latach 
1999-2000 na studiach podyplomowych w Wyższej 
Szkole Dziennikarstwa im. M. Wańkowicza  o spe-
cjalności informatyka dla nauczycieli. W latach 
1996-2015 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie na Osiedlu 
Kaszubskim oraz nauczyciela matematyki.

W latach 2016-2017 był nauczycielem w Szkole 
Ekonomiczno-Handlowej im. Macierzy Szkolnej 
w Gdańsku. Od jesieni 2016 roku był związany 
z projektem Prywatnej Szkoły Podstawowej na 
długo przed pierwszym dzwonkiem, który za-
brzmiał w kaszubskiej „Naji Szkòle” we wrześniu 
2017 roku.

W lutym 2018 roku objął stanowisko dyrektora. 
Andrzej Gredecki został odznaczony Brązowym 
Medalem za długoletnią służbę, przyznanym przez 
Prezydenta RP oraz otrzymał dwie nagrody Pomor-
skiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Miał 57 lat.

(DD)
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Koncert Beaty Kozidrak
z orkiestrą przyciągnął tłumy
RuMiA | Słowa najbardziej znanych piosenek zespołu Bajm oraz przeboje muzyki filmowej można było usłyszeć w całej Rumi. Wszystko za sprawą koncertu, 
podczas którego na scenie przy ul. Bukowej występowało ponad 100 artystów, w tym Beata Kozidrak. Wydarzenie przyciągnęło prawdziwe tłumy. 

poważnie 
i rozrywkowo

Muzycznego otwarcia „Lipca 
w Rumi” dokonali w piątek 12 
lipca instrumentaliści i wokaliści 
z Polskiej Orkiestry Muzyki Fil-
mowej pod batutą Przemysława 
Pasternaka, Akademicki Chór 
Uniwersytetu Morskiego oraz 
słynna liderka zespołu Bajm – Be-
ata Kozidrak. 

Tego dnia, już od godziny 12:00, 
mieszkańcy oraz goście mogli ko-
rzystać z różnorodnych atrakcji. 
Na terenie boiska przy ul. Bukowej 
czekały restauracje na kółkach, 
animacje dla dzieci, miejskie sto-
isko z gadżetami, a także kamper 
partnera wydarzenia – dewelope-
ra Orlex Invest, który w ramach 
konkursu oferował między innymi 
lot balonem na uwięzi.

największe kinowe 
produkcje

Główna część wydarzenia roz-
poczęła się punktualnie o godzinie 
20:30, właśnie wtedy prowadząca 
koncert kompozytorka i woka-
listka Weronika Korthals-Tartas 
zapowiedziała wejście artystów na 
scenę. Gdy 54 instrumentalistów, 
40 chórzystów i dyrygent zajęli 
swoje miejsca, momentalnie prze-
nieśli widownię do świata kinema-
tografii.

Wszystko za sprawą utworów 
znanych z produkcji takich jak: 
„Park Jurajski”, „Gwiezdne wojny”, 
„Upiór w operze”, „Piotruś Pan”, 
„Gladiator”, „Madagaskar”, „Na-
rodziny gwiazdy” czy „Titanic”. 
Fragmenty filmów, z których po-

chodziły ścieżki dźwiękowe, były 
emitowane na plenerowym ekra-
nie, co pozwalało publiczności 
skojarzyć ekranizacje z muzyką.

Za część wokalną w tych mu-

zycznych tematach odpowiadali: 
Kuba Jurzyk, Zofia Nowakowska, 
Michał Gasz, Edyta Krzemień, 
Gabriela Grzybacz, Szymon Grzy-
bacz, Albert Memeti oraz Beata 

Ogiela. Różnorodność wokalistów 
pozwalała nie tylko na wprowa-
dzenie publiczności w refleksyjny 
i poważny nastrój, ale również 
rozbawić czy nawet rozruszać, co 

było szczególnie widoczne przy 
utworach: „Wyginam śmiało cia-
ło”, „Now we are free”, „Footloose” 
oraz „My heart will go on”.

pozytywny odBiór

O tym, jakie wrażenie artyści 
wywarli na publiczności mówią 
komentarze, które można prze-
czytać na facebookowym profilu 
Rumi, pod fotorelacją z piątkowe-
go wydarzenia. „Coś fantastycz-
nego”, „Orkiestra, chór, wokaliści 
– magia”, „Muzycy pierwsza kla-
sa”, „To było coś niesamowitego!” 
– to tylko kilka spośród wielu po-
chlebnych opinii.

gwóźdź programu

Muzycznym deserem tego wy-
darzenia był występ gwiazdy wie-
czoru – Beaty Kozidrak. W drugiej 
części koncertu słynna artystka, 
wspólnie z orkiestrą i chórem, wy-
konała największe przeboje zespołu 
Bajm, dosłownie porywając tłumy 
do wspólnego śpiewu. Wyjątkowa 
aranżacja utworu „Ta sama chwi-
la” była słyszalna w niemal całym 
mieście. W ramach bisu wokalist-
ka pożegnała się z publicznością 
utworem „Rzeka marzeń”. Na ko-
niec, w podziękowaniu za występ, 
kwiaty wręczył artystom wicebur-
mistrz miasta Piotr Wittbrodt.
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Zebrali aż 16 tysięcy złotych
WEJHEROWO | Już po raz dziewiąty w Wejherowie zorganizowano Turniej Piłki Nożnej im. Michała Mazura. Zawody połączone były z piknikiem 
rodzinnym, a podczas tych wydarzeń zbierane były pieniądze na cele charytatywne. 

W rozgrywkach wzięło udział 
10 zespołów. Turniej ma na celu 
upamiętnienie Michała Mazura - 
kapitana drużyny Chopin Wejhe-
rowo, inicjatora amatorskich roz-
grywek piłki nożnej. Rozgrywany 
był przez trzy dni – pierwsze dwa 
to rozgrywki w fazach grupowych, 
zaś trzeciego dnia zespoły rywa-
lizowały o konkretne miejsca.  
W meczach półfinałowych Stare 
Chopina wygrało z Sołecką Luzino 
2:1, a Sprzęgło zremisowało bez-
bramkowo z Celtic Reda. W rzu-
tach karnych lepsi okazali się re-
dzianie wygrywając 3:2. W finale 
zwyciężył zespół Stare Chopina 
pokonując Celtic Reda 3:0.

Ostatniego dnia – w niedzielę 
- równolegle do turnieju zorgani-
zowany został rodzinny piknik, na 
którym nie zabrakło dmuchanych 
zamków, waty cukrowej, rozma-
itych konkursów i zabaw, strefy 
gastronomicznej oraz pokazu ra-
townictwa medycznego. Wydarze-
nie rozpoczęło się wielkim hukiem 
– czyli oddaną salwą, a podczas 
pikniku dwóch trenerów prowa-
dziło trening piłkarski połączony 
z ruchowymi zabawami. 

Podczas turnieju i pikniku zbie-
rano fundusze na rehabilitację dla 
28-letniego Pawła. Młody mężczy-
zna potrzebuje wsparcia – uległ wy-
padkowi na budowie (spadł z dużej 

wysokości i uszkodził rdzeń krę-
gowy). Sporym zainteresowaniem 
cieszyła się licytacja. Piłka z podpi-
sami zawodników Gryfa wspomo-
gła cel charytatywny w kwocie 700 
złotych, „cegiełka” (torba ekolo-
giczna) również z tymi podpisami - 
250 złotych, a voucher do Puckiego 
Centrum Medycznego - 300 zło-
tych ! Warto dodać, że wcześniej, 
w piątek, podczas koncertu zespo-
łu Kot Kreskowy, udało się zebrać 
prawie 500 złotych. Łącznie udało 
się zebrać rekordową kwotę prawie 
16 tys. złotych!

Nasza redakcja objęła patronat 
medialny nad tym wydarzeniem. 
Rafał Korbutfo
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POMORZE | Liczna reprezentacja wejherowskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie uczestniczyła 
w XXI Światowym Zjeździe Kaszubów w Chojnicach.

Światowy Zjazd 
Kaszubów

Zjazd rozpoczął się tradycyj-
nym przemarszem uczestników 
do bazyliki mniejszej, gdzie 
uroczystą mszę św. poprowadził 
ks. bp pomocniczy Diecezji Pel-
plińskiej Arkadiusz Okrój. Po 
nabożeństwie Kaszubi udali się 
do Parku Tysiąclecia, gdzie od-
bywały się główne uroczystości.

Prezes ZK-P prof. Wittbrodt 
w swoim wystąpieniu podkreślił, 
że po podziale administracyj-
nym Polski Chojnice mogły na-
reszcie wejść w skład wojewódz-
twa pomorskiego (wcześniej 
stanowiły część województwa 
bydgoskiego). Wśród gości zjaz-
du pojawili się parlamentarzyści 
m.in. Bogdan Borusewicz, Do-
rota Arciszewska-Mielewczyk, 
Jan Klawiter, Kazimierz Kleina, 
a także samorządowcy, w tym 

prezydent Sopotu Jacek Karnow-
ski i burmistrz Redy Krzysztof 
Krzemiński. Miasto Wejherowo 
reprezentował zastępca prezy-
denta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz. 

- Udział wejherowian w Świa-
towych Zjazdach Kaszubskich, 
to już wieloletnia tradycja. Cie-
szę się, że Wejherowo po raz ko-
lejny było silnie reprezentowane 
na zjeździe Kaszubów – podkre-
śla Arkadiusz Kraszkiewicz.

- Godnie reprezentowaliśmy 
nasze miasto. Eksponowaliśmy 
duży banner i flagi kaszubskie, 
mieliśmy na sobie żółte koszul-
ki, a niektórzy nawet kompletne 
stroje kaszubskie – dodaje Mi-
rosław Gafka, prezes wejherow-
skiego oddziału ZKP. 

/UMW/
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Beczki plast. 200 l, na działkę, do 
wody, czyste lub pod rynny, tel 511 
841 826

Bryczka na drewnianych kołach 
do odnowienia, 2100 zł, tel. 600 
667 860

piła tarczowa, drewniana pia-
sta i koło pasowe, 180 zł, rozdrab-
niacz BAK z silnikiem 780 zł, tel. 
600 667 860

dmuchawa, stan dobry, 750 zł, 
Szemud, 510 751 837

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

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

siano 120x120, dobra, 70 zł, Sze-
mud, tel. 510 751 837

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

sprzedam betoniarkę w dobrym 
stanie, tel. 511 841 826

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

sprzedam butlę do wina 50 l, 
100 zł, 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 uzgodnie-
nia, stan idealny, tel. 885 557 151, 
tel. 58 714 41 54

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

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

sprzedam grobowiec w Pierwo-

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

sprzedam 2 działki budowlane, Kę-
błowo 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 do wynaję-
cia mieszkanie 2 pokojowe, 
Wejherowo i bliskie okolice, tel. 
605 966 593

kupię

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

kupię mieszkanie, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem, 
szybka gotówka, tel. 791 715 131

MOTORYZACJA

sprzedam

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

piaggio/Vespa Ciao, skuter, 1os. 2T, 
1995r czarny, cena 1700 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

skoda 105S, 38 lat, iGaS(BRC), cy-
tryna, cena: 2002 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

sprzedam Citroen C3 Picasso 
2010r., benzyna+LPG, przebieg 160 
000 km, silnik 1.4, tel. 504 238 760

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!

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 oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

wdowa pozna Pana od 65 do 70 
lat: bez nałogów, niezależnego fi-
nansowo i mieszkaniowo, zmoto-
ryzowanego. Na SMS nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

sex-sex-sex to lubię, gorąca Blon-
di pozna Panów Sponsorów, Sopot, 
tel. 514 120 213

RÓŻNE

sprzedam odkurzacz wielofunkcyj-
ny, mało używany, do prania dywanów 
i tapicerek, 850 zł, tel. 790 290 835

prasa Ferguson, duży podbieracz, 
2500 zł, tel. 506 250 477

ReklaMa U/2019/Rl

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZE: 
Anna Walk,
Rafał Korbut,
Daria Dunajska

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. ADmINISTRACYjNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

reklama@expressy.pl

DRUK Express media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

ReDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel./fax. 58 736 16 92,

Polub nasz 
fanpage!

/gwe24

ReklaMa 32/2019/Rl

ReklaMa 208/2018/DB

szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564

lub wyślij email:
d.bieszke@expressy.pl

Zadzwoń:
660 731 138



Nowy partner
techniczny Gryfa

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

www.gryfwejherowo.com.pl

Nowy partner techniczny Gry-
fa Wejherowo – reprezentowany 
przez Tomasza Żukowskiego jest 
autoryzowanym i bezpośrednim 
dealerem globalnej marki Ma-
cron. Renomowana firma świad-
czy kompleksowe usługi w zakre-
sie dystrybucji odzieży, sprzętu 
sportowego oraz tematycznych 
gadżetów. Nowy partner tech-
niczny związał się z klubem ze 
Wzgórza Wolności na 3 lata.

Jako www.hitgol.pl staramy się 
spełniać wszystkie wymagania 
klubów w zakresie sprzętu pił-

karskiego. Współpraca z Gryfem 
Wejherowo to dla nas duże wy-
różnienie oraz ogromna frajda. 
Najważniejszy jest jednak fakt, 
że pracujemy z fajnymi i zaan-
gażowanymi ludźmi, którzy na 
co dzień dbają o swój klub. To 
początek trzyletniej współpracy 
i jestem przekonany, że dla obu 
stron będzie to ciekawa przygoda 
– powiedział Tomasz Żukowski.

 
Istotnym elementem współ-

pracy jest również stworzenie 
nowej oferty dla kibiców żółto-

czarnych. Miłośnicy klubu ze 
Wzgórza Wolności mogą liczyć 
na wiele ciekawych propozycji, 
które podkreślą ich przywiąza-
nie do barw najstarszego klubu 
piłkarskiego na Pomorzu.

Ta współpraca przyniesie rów-
nież ciekawe propozycje dla kibi-
ców Gryfa Wejherowo – będziemy 
informować o nich na bieżąco. 
Chcemy być częścią społeczności, 
która wspiera wejherowski klub 
– dodał dyrektor zarządzający 
sklepu piłkarskiego Hitgol - To-
masz Żukowski.

ii LiGA | Firma Macron została oficjalnym partnerem technicznym Gryfa Wejherowo. 
Umowa została podpisana na okres 3 lat. Oznacza to, że wejherowski klub będzie 
świętował 100-lecie swego istnienia we współpracy z renomowaną marką.

Mateusz Majewski
Miejsce urodzenia - Puławy
Pozycja - Napastnik
Wiek – 27 lat
Wzrost/Waga - 186/80
Poprzedni klub – Motor Lublin
Statystyki 2018/19 – 16 meczów/4 gole

Jakub Poręba
Miejsce urodzenia - Gdańsk
Pozycja - Pomocnik
Wiek – 18 lat
Wzrost/Waga - 179/64
Poprzedni klub – Arka II Gdynia
Statystyki 2018/19 – 21 meczów/2 gole

Jakub Pek
Miejsce urodzenia - Gdynia
Pozycja - Pomocnik
Wiek – 18 lat
Wzrost/Waga - 184/73
Poprzedni klub – Arka II Gdynia
Statystyki 2018/19 – 32 mecze/2 gole

Tomasz Kolus
Miejsce urodzenia - Skierniewice
Pozycja - Pomocnik
Wiek – 21 lat
Wzrost/Waga - 182/80
Poprzedni klub – Unia Skierniewice
Statystyki 2018/19 – 31 meczów/5 goli

Kacper Małolepszy
Miejsce urodzenia - Wejherowo
Pozycja - Pomocnik
Wiek – 20 lat
Wzrost/Waga - 179/64
Poprzedni klub – Gryf (Szeroka kadra)
Statystyki 2018/19 – 3 mecze/ 0 goli

Nowi zawodNicy

informacje o sprzedaży
karnetów w sezonie 2019/20
Rośnie zainteresowanie meczem z Widzewem Łódź (27.07 – 18.00h) oraz GKS-em 
Katowice (03.08 – 17.00h). W związku z dużym zainteresowaniem zarząd klubu Gryf 
Wejherowo zachęca kibiców do zakupu karnetu umożliwiającego wejście na wszyst-
kie mecze domowe w rundzie jesiennej. Cena karnetu wynosi 100zł i obejmuje pakiet 
10 spotkań Gryfa w zbliżającej się rundzie. Karnet można nabyć w siedzibie klubu 
(Wzgórze Wolności 1) w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach 8.00-12.00 oraz 
15.00-18.00. Ponadto od sezonu 2019/20 możliwy jest także zakup karnetu ViP w ce-
nie 500zł. Karnet ViP obejmujący rundę umożliwia wjazd na obiekt w dni meczowe, 
miejsce na trybunie ViP oraz skorzystanie z cateringu w czasie meczu.

Wyniki meczów kontrolnych
gryf wejherowo 1 0 stolem gniewino

gryf wejherowo 2 2 concordia elbląg

olimpia elbląg 2 0 gryf wejherowo

 

Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na TVCOM.PL

Mecze 
Gryfa w PPV
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„Lato z piłką” na Jamajce
WEJHEROWO | Dobiegły końca rozgrywki piłkarskie na wyremontowanym przez miasto boisku 
„Jamajka”. Zawody były organizowane w ramach akcji „Lato z piłką” przez Szkolny Związek Sportowy 
i Wejherowskie Centrum Kultury pod patronatem prezydenta miasta Wejherowa.

Jak informuje koordynator ak-
cji Arkadiusz Szlas w turnieju 
uczestniczyło około 50 chłopców. 
Średnia frekwencja w codzien-
nych rozgrywkach oscylowała 

wokół 30 zawodników. Zawody 
sędziowali Arkadiusz Szlas i Da-
mian Marmułowski.

Podczas zakończenia turnieju 
wszystkim zawodnikom i or-

ganizatorom złożył gratulacje 
zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz podkreślając, że 
cieszy go fakt, iż chłopcy w cza-
sie wakacji odłożyli smartfony 

i tablety na bok, aby spędzić ak-
tywnie czas na wolnym powie-
trzu i doskonalić swoje umiejęt-
ności gry w piłkę nożną.

- Dzisiaj kończymy coroczne, 
tradycyjne wakacje z piłką na 
Jamajce. Dla dzieci z Wejherowa, 
które nie wyjeżdżają na obozy 
i kolonie, przygotowaliśmy liczne 
atrakcje m.in. Lato z piłką. Myślę, 
że młodzi mieszkańcy naszego 
miasta nie mają powodu, by się 
nudzić, bo są ciekawe imprezy 
organizowane w wakacje przez 
WCK, Bibliotekę, kluby sporto-
we i stowarzyszenia – powiedział 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

- Cieszymy się, że boisko jest 
wyremontowane. Teraz bezpiecz-
nie i przyjemnie gra się w pił-
kę na takiej nawierzchni, gdzie 
upadek nie grozi kontuzją. Są też 
nowo namalowane linie i nowy 
granulat. W imieniu wszystkich 
dziękujemy władzom miasta za 
przeprowadzenie tego remontu 
– powiedział Arkadiusz Szlas do-
dając, że w tym turnieju nie ma 
wygranych, ani przegranych. 

- Boisko Jamajka jest bardzo 
dobrze wyremontowane. Uwiel-

biam na nim grać. Zawsze przy-
chodzę tu z rana i jestem do wie-
czora, po to by dobrze się bawić. 
Podczas turnieju miałem okazje 
pograć w piłkę z przyjaciółmi 
oraz poznać nowe osoby – wy-
znał jeden z uczestników.

Wśród chłopców biorących 
udział w turnieju byli młodzi pił-
karze, którzy trenują w Gryfie, 
Lotosie i Błękitnych. Wszyscy 
z rąk zastępcy prezydent miasta 

i koordynatora akcji otrzymali 
pamiątkowe złote medale z napi-
sem „Lato z piłką 2019, 1-12 lip-
ca 2019 r.”. Otrzymali też zapro-
szenie do udziału w kolejnych 
turniejach.

Od najbliższego poniedziałku 
rozgrywki wakacyjne w piłkę 
nożną na Jamajce rozpoczynają 
chłopcy ze Stowarzyszenia WAPN 
Błękitni Wejherowo.

/UMW/

mistrzostwa powiatu 
w siatkówce pLażowej
POWiAt | W Pucku odbyły się powiatowe igrzyska młodzie-
ży szkolnej oraz powiatowa licealiada w siatkówce plażowej.

W rywalizacji wzięło udział ponad 60 zawodników z całego 
powiatu wejherowskiego. Były to trzecie w historii zawody 
w tej konkurencji sportowej, które później będą punktowane 
w wojewódzkiej klasyfikacji drużynowej szkół. W turnieju 
igrzysk młodzieży szkolnej wśród dziewcząt Szkoła Podsta-
wowa nr 9 w Rumi zajęła drugie miejsce, a wśród  chłop-
ców „dziewiątka” znalazła się na piątej pozycji. Natomiast 
mistrzyniami licealiady zostały dziewczęta z Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Rumi w składzie: Sandra Mazurek, 
Kalina Chełmińska i Zuzanna Gruchała.  Opiekunem drużyny 
była Aleksandra Tramer. Na siódmym miejscu plasował 
się Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Rumi. Podobny sukces 
jak dziewczęta odnieśli chłopcy z Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Rumi w składzie Piotr Hennig, Andrzej Konkol 
i Piotr Gryzik. Pod opieką Aleksandry Tramer odnieśli złote 
zwycięstwo. Natomiast zawodnicy Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Rumi zajęli szóste miejsce. Na zakończenie za-
wodów drużyny zostały nagrodzone medalami, statuetkami 
i dyplomami, które wręczał: referent PZPOW w Wejherowie 
Bartłomiej Woźniak. Organizatorami zawodów byli Powiato-
wy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wej-
herowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pucku. 
(dd)
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KiELNO | Siłacze będą walczyć ponownie o Puchar Polski w Kielnie – rusza II edycja tego wydarzenia z mocną obsadą.

Siłacze zmierzą się w Kielnie

W sobotę o godz. 15.00 nad Je-
ziorem Kielno do rywalizacji po-
nownie stanie czołówka polskich 
strongmanów. Nie zabraknie za-
wodników, którzy mają na swoim 
koncie nie tylko krajowe sukcesy, 
ale zdobywali także doświadczenie 
w międzynarodowych zawodach. 

O zwycięstwo w Strongman Cup 
Kielno 2019 powalczą: Krzysztof 
Kacnerski, Przemysław Ciechanow-
ski, Dariusz Wejer, Michał Kopacki 
oraz debiutant Arkadiusz Jasiński. 

Siłaczy czeka sześć morderczych 
konkurencji: wyciskanie belki, 
uchwyt herkulesa, zegar, podno-
szenie auta – martwy ciąg, hantle 
i kule. Wydarzenie poprowadzi 
Bartłomiej Szreder z Wejherow-
skiego Klubu Sportowego i Spor-
tów Siłowych „Apollo”, natomiast 
w rolę sędziów wcielą się Jarosław 
Dymek oraz Sławomir Toczek. 

Oprócz zawodów liczyć można 
na wiele atrakcji m.in. dmuchane 
zamki, place zabaw, kule wodne, 
konkursy dla publiczności oraz 
pokaz boksu, który poprowadzi 
trener Adam Adamowicz z KSB 
„Apollo”. Organizatorem ponow-
nie jest Krzysztof Kacnerski, który 
w poprzednim sezonie po ciężkiej 
kontuzji nie mógł wystartować 
podczas autorskich zawodów - 
jednak w tym roku zapowiedział, 
że łatwo podium nie odda.
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