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Lawinowo rośnie liczba złożonych 
wniosków w ramach rozszerzonego 
programu „Rodzina 500+”. Po raz 
pierwszy świadczenie przysługuje 
wszystkim dzieciom do 18. roku życia, 
bez względu na dochód rodziny.

„Rodzina 500+”
z rekordowym
zainteresowaniem

str. 3
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Kolejna udana zbiórka krwi
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Wysoka grzyWna 
zamiast mandatu
WejheroWo | Właściciel firmy nie wskazał pirata 
drogowego. mężczyzna zapłacił 10-krotnie więcej, 
niż planował. 

W lutym ubiegłego roku kierujący busem w Wejhero-
wie przekroczył dopuszczalną prędkość o 56 km/h. 
Wykroczenie zostało zarejestrowane przez fotoradar 
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Dro-
gowym. W miejscu pomiaru obowiązuje ograniczenie 
prędkości do 50 km/h i jest to obszar zabudowany. 
W ramach wszczętych czynności wyjaśniających 
Inspektorat Transportu Drogowego skierował do 
właściciela pojazdu zawiadomienie o popełnionym 
wykroczeniu, wraz z drukami oświadczeń. Właściciel 
firmy zdecydował o odmowie wskazania osoby, której 
pojazd powierzył. Jednocześnie wyraził zgodę na 
przyjęcie mandatu karnego w wysokości 500 zł za ten 
czyn, licząc, że sprawa na tym się zakończy. Według 
inspektorów mandat za niewskazanie kierującego 
pojazdem był nieadekwatny do rażącego naruszenia 
prędkości. Prowadzili więc dalsze czynności zmie-
rzające do ustalenia sprawcy wykroczenia. Adresat, 
właściciel firmy, nie odpowiadał już na przesłaną przez 
Inspekcję korespondencję. Inspektorzy zdecydowali 
o niewystawianiu mandatu karnego i skierowali wnio-
sek o ukaranie go do sądu. 
Sąd Rejonowy w Wejherowie na podstawie zebranych 
dowodów przyjął, że okoliczności czynu oraz wina 
oskarżonego nie budzi wątpliwości i orzekł karę w wy-
sokości 5 000 zł oraz zasądził opłatę sądową 570 zł.
Wa

fot. GITD

Bolszewo | Przed budynkiem OSP po raz kolejny 
zorganizowana została zbiórka krwi. Dzięki sobotniej 
akcji i zaangażowaniu mieszkańców bank krwi 
wzbogacił się o 14 400 ml życiodajnego płynu.

Autobus mobilnego pobo-
ru krwi zaparkował przed 
remizą OSP. Na apel wejhe-
rowskiego Klub Honorowych 
Dawców Krwi PCK odpowie-
działy w sumie 43 osoby, z któ-
rych ostatecznie 32 oddały krew. 
- Dziękuję krwiodawcom za bez-
cenny dar życia, a ekipie krwio-
busu Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku za przyjazną atmosfe-
rę i profesjonalną obsługę – mówi 

Ewa Trocka, współorganizatorka 
akcji. - Krew, którą zebraliśmy, 
w całości została przekazana dla 
funkcjonariusza PSP w Słup-
sku, Roberta Borowińskiego. 
Organizatorzy akcji w Bolszewie 
za pomocą w organizacji wy-
darzenia dziękują również wła-
dzom gminy Wejherowo i spon-
sorom. Kolejna zbiórka krwi przy 
OSP zorganizowana zostanie 31 
sierpnia.
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Tysiące wniosków 
o „500 plus” 
Region | Od 1 sierpnia można składać wnioski o wypłatę świadczenia „500 plus” i  „Dobry start” 
w sposób tradycyjny, w formie papierowej. Jednocześnie trwa elektroniczny nabór dokumentów. 
Zainteresowanie składaniem wniosków jest bardzo duże.

region | grupa przestępców z Wejherowa aresztowana 
podczas próby kradzieży w Bydgoszczy. szajka próbo-
wała okraść starszego mężczyznę. 

Mieszkańcy Wejherowa oszukiwali seniorów, podając 
się za dawno niewidzianych członków rodziny. Ich 
proceder ukrócił mieszkaniec bydgoskich Wyżyn, który 
padł ofiarą oszustów. Sprawę zgłosił na policję, infor-
mując, że pojawiła się u niego kobieta, która przekony-
wała go, że się dobrze znają.
- Prowadząc z seniorem rozmowę, robiła to w taki 
sposób, aby uwiarygodnić swoją historię, a jednocze-
śnie wyciągnąć jak najwięcej informacji - wyjaśnia 
podkom. Lidia Kowalska, rzecznik prasowy Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Dodatkowo na 
początku spotkania wręczyła drobny upominek, by 
tym sposobem również odsunąć jakiekolwiek podej-
rzenia o złe intencje. Twierdziła także, że ma dużo 
pieniędzy, ale w dolarach amerykańskich i chcąc 
zacząć nimi dysponować, chciała u seniora wymienić 
je na złotówki. Ten przekonany, że faktycznie ma do 
czynienia z dawno niewidzianym członkiem rodziny, 
przyniósł posiadane pieniądze, by pomóc i je wymie-
nić. Jednak nie zorientował się przed wyjściem kobie-
ty, że zniknęły pieniądze w obu walutach.
Nadto kobieta poczuła się na tyle pewnie, że postano-
wiła dalej korzystać z dobrego serca seniora. Umówiła 
się z nim na następny dzień, aby ten wypłacił dla niej 
5 tysięcy złotych. Na szczęście bydgoszczanin o całej 
sprawie powiadomił funkcjonariuszy policji.
- Przeprowadzone przez policjantów działania po-
zwoliły zatrzymać na gorącym uczynku kobietę, która 
poprzedniego dnia wkradła się w łaski bydgoszczanina 
po to, by następnego dnia przyjść po odbiór pieniędzy 
– informuje podkom. Lidia Kowalska. - Miało to miejsce 
przed jednym z banków w centrum miasta. Jednak za-
nim do tego doszło, kryminalni ustalili, że ta nie działa 
sama. Pomagali jej dwaj mężczyźni, którzy kontrolowali 
czy senior przyszedł do banku i wypłacił pieniądze. 
Kiedy pokrzywdzony wyszedł z placówki i zobaczył 
kobietę, zmierzającą po odbiór gotówki, natychmiast 
wkroczyli policjanci i nie dopuścili do kolejnego 
oszustwa, a jednocześnie zatrzymali wszystkie osoby, 
mające jakikolwiek związek z tym przestępstwem.
W toku prowadzonych czynności okazało się, że ko-
bieta dopuściła się innych tego typu przestępstw na 
terenie Bydgoszczy. Mieszkanka Wejherowa usłyszała 
w sumie trzy zarzuty dotyczące oszustw lub ich usiło-
wania, a w jednym przypadku kradzieży. Natomiast jej 
kompanii odpowiedzą za usiłowanie oszustwa. 58-latka 
została aresztowana na dwa miesiące, natomiast jej 52 
i 39-letnich kolegów objęto policyjnym dozorem. Spra-
wa ma charakter rozwojowy.
Wa

szajka oszustóW 
została rozBita

wejheRowo | Kilkanaście młodych drzewek iglastych zostało zasadzonych pod siedzibą Polskiego Radia przy al. Niepodległości 
w Warszawie oraz w ogrodzie radiowej Trójki. Młode sosny i świerki to dar Nadleśnictwa Wejherowo dla Programu 2 Polskiego Radia, 
który „podzielił” się drzewkami ze swoimi siostrzanymi antenami, tj. Jedynką, Trójką i Czwórką.

Drzewka przyjaźni z Wejherowa 
dla Polskiego Radia

W drugi weekend lipca Polskie 
Radio odwiedziło Puck, drugie 
po Zakopanem miasto na mapie 
Lato z Radiem Festiwal 2019. 
Jak w każdym z festiwalowych 
miast koncertom w piątek i so-
botę towarzyszyło wiele atrakcji 
przygotowanych przez wszystkie 

anteny Polskiego Radia. W trak-
cie odbywającej się tam plene-
rowej akcji „Dwójka na Miejscu 
– Znaki Niepodległej. Ostatnie 
lato ‘39” zaprezentowało się 
m.in. Nadleśnictwo Wejhero-
wo, które przygotowało dla słu-
chaczy warsztaty pirograficzne, 

czyli wypalania w drewnie. Na 
pamiątkę spotkania leśnicy z po-
wiatu wejherowskiego podaro-
wali dziennikarzom Programu 2 
Polskiego Radia dwanaście mło-
dych drzewek iglastych.

– Z radością przyjęliśmy ten 
„zielony” prezent i obiecaliśmy 

darczyńcom, że zasadzimy „wej-
herowsko-pucki las” na terenie 
Polskiego Radia – mówi Małgo-
rzata Małaszko-Stasiewicz, dy-
rektorka radiowej Dwójki.

Dzięki podarowanym drzew-
kom zazieleniły się dwa radiowe 
trawniki, tj. przy ulicy al. Nie-
podległości (gdzie zasadzone 
zostały drzewka Jedynki, Dwój-
ki i Czwórki) i przy ul. Myśli-
wieckiej (podarowane radiowej 
Trójce).

– Te drzewka przypominać nam 
będą wspaniały czas spędzony 
nad Zatoką Pucką w trakcie Fe-
stiwalu Lata z Radiem oraz nie-
zwykłą gościnność gospodarzy, 
a wreszcie wzorową współpracę 
z pozostałymi antenami Polskie-
go Radia – dodaje Małgorzata 
Małaszko-Stasiewicz.

WA

Po raz pierwszy świadczenie wy-
chowawcze „500 plus” przysługuje 
wszystkim dzieciom do 18. roku 
życia, bez względu na dochody 
uzyskiwane przez rodzinę i bez 
wymogu ustalania alimentów od 
drugiego rodzica, w przypadku 
osób samotnie wychowujących 
dzieci. W wyniku wprowadzo-
nych zmian lawinowo rośnie licz-
ba złożonych wniosków. 

Codziennie noWe 
Wnioski

- Zainteresowanie programem 
jest dość spore – informuje Ja-

dwiga Rumpca, kierownik działu 
świadczeń rodzinnych Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wejherowie. – Liczba chętnych 
stale rośnie. Codziennie otrzymu-
jemy nowe wnioski. W środę mie-
liśmy około 200 niezaimportowa-
nych jeszcze wniosków, a liczba 
zarejestrowanych wynosiła 3816.

Wnioski drogą elektronicz-
ną można składać od 1 lipca. 
W czwartek ruszył nabór trady-
cyjny, w formie papierowej. Jeże-
li wniosek o „500 plus” zostanie 
złożony w okresie od 1 lipca do 
30 września, świadczenie zosta-
nie przyznane z wyrównaniem 

od 1 lipca. W przypadku, gdy 
rodzic dziecka złoży wniosek po 
30 września, świadczenie będzie 
przysługiwało od miesiąca zło-
żenia wniosku. 

trWa Wypłata 
śWiadCzeń

- W okresie od 1 do 30 lipca 
złożonych zostało 2773 wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego drogą elektro-
niczną – podaje Małgorzata Kleb-
ba, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Redzie. 
- Wnioski rozpatrywane są zgod-
nie z kolejnością wpływu. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Re-
dzie w lipcu wypłacił świadczenie 
wychowawcze dla 2723 rodzin. 
Przypominamy, że jednocześnie 
można składać wnioski online 
o tzw. wyprawkę szkolną w ra-
mach programu „Dobry start”. 
Świadczenie jest przyznawane 
w wysokości 300 zł i przysługuje 
raz w roku wszystkim uczniom 
rozpoczynającym rok szkolny, 
bez względu na dochód rodziny. 
Pieniądze nie należą się rodzicom 
maluchów, które uczęszczają do 
przedszkoli oraz realizują rocz-

ne przygotowanie przedszkolne 
w tzw. zerówce. 

zmiany W programie

- Świadczenie „Dobry start” 
nie wspiera jedynie dzieci w wie-
ku szkolnym – informuje Jadwi-
ga Rumpca. – Od sierpnia wpro-
wadzone zostały zmiany, dzięki 
którym do programu zakwalifi-
kują się także osoby uczęszcza-
jące do szkół wieczorowych oraz 
policealnych. Obecnie wnioski 
można składać za pośrednic-
twem portalu Emp@tia i drogą 
tradycyjną. W lipcu przyjęliśmy 
ponad 2,5 tys. wniosków o przy-
znanie świadczenia. 

Złożenie wniosku do koń-
ca sierpnia gwarantuje wypłatę 
świadczenia nie później niż do 30 
września. Gdy wniosek zostanie 
złożony w kolejnych miesiącach 
(we wrześniu, październiku bądź 
listopadzie), to wsparcie trafi do 
rodziny w ciągu dwóch miesięcy 
od złożenia wniosku. Ważne jest, 
aby wniosek złożyć do 30 listopa-
da, gdyż po tym terminie doku-
menty nie będą rozpatrywane.

Anna Walk
Katarzyna Jagłowska

Miejsce na 
Twoją

reklamę
680 731 138

d.bieszke@expressy.pl

Zadzwoń lub napisz



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 2 sierpnia 20194

OGłOszenIe 87/2019/DB

Będą kolejne strefy 
dostępu do internetu
wejheRowo | Darmowy internet będzie dostępny w kolejnych miejscach stolicy powiatu wejherowskiego. 
Miasto rozbuduje sieć Wi-Fi przy wsparciu ze środków unijnych.

Reklama  203/2019/DB OGłOszenIe 200/2019/DB

Masz CIEKaWY 
TEMaT/ zDJĘCIE?
NAPISZ DO NAS!

r.korbut@expressy.pl

Wejherowo, jako jedna z około 
8 tys. gmin w całej Unii Europej-
skiej, otrzymało dotację w wyso-
kości 15 tys. euro na zainstalo-
wanie bezpłatnego dostępu do 
internetu w strefach publicz-
nych. Warunek: miasto musi wy-
konać to w czasie maksymalnie 

trzech lat. Prawdopodobnie ten 
termin będzie jednak dużo krót-
szy, niewykluczone, że już w naj-
bliższym czasie strefy, w których 
każdy może połączyć się z sie-
cią Wi-Fi, zostaną rozszerzone. 
Przekazanie symbolicznego cze-
ku ze środków Unii Europejskiej 

odbyło się w miejskim ratuszu. 
- Przekazujemy 15 tys. euro 

w ramach inicjatywy „bezpłatne 
Wi-Fi dla Europejczyków” - mó-
wiła podczas spotkania Elżbieta 
Gajewska, przedstawiciel Komisji 
Europejskiej. - Jest to pomoc bez-
zwrotna. Dostępność do internetu 
w dzisiejszych czasach jest nie-
odzownym elementem naszego 
życia. Cieszymy się, że Wejhero-
wo, które jest miejscem turystycz-
nym, zaoferuje mieszkańcom i tu-
rystom możliwość łączności.

Konkurs został ogłoszony na 
zasadzie „kto pierwszy, ten lep-
szy”. Oprócz Wejherowa dotację 
otrzyma jeszcze dwanaście in-
nych gmin z Pomorza. 

- W mieście są już strefy z bez-
płatnym dostępem do sieci W-Fi, 
ale chcemy, aby było ich jeszcze 
więcej – wyjaśnia Krzysztof Hil-
debrandt, prezydent Wejherowa. 
- Zgłosiliśmy się do konkursu, 
chociaż początkowo sądziliśmy, 
że mamy małe szanse na zakwa-

lifikowanie się do grona tych, 
którzy otrzymają dotację, a jed-
nak się udało. 

O tym, gdzie takie strefy powsta-
ną i jaka firma będzie dostawcą in-
ternetu, zdecydują przedstawiciele 
miejskiego samorządu. 

- Na pewno jednym z tych 
miejsc będzie plac Reginy Oso-
wickiej – zapowiada Bogusław 
Suwara, sekretarz miasta Wejhe-
rowa. - Tam często ludzie siada-
ją na ławeczkach, odpoczywają, 
a w pobliżu jest szkoła i Filhar-
monia Kaszubska. Niedługo będą 
mogli też skorzystać z dostępu do 
sieci. Chcemy też poszerzyć zasięg 
sieci bezprzewodowej o kolejne 
obszary miejskiego parku. Moż-
liwe, że zwiększymy też siłę sy-
gnału na Rynku i deptaku, a także 
do skweru, na którym stoi czołg. 
Tam, gdzie obecnie mamy własne 
sieci, kupimy niezbędny sprzęt 
i zainstalujemy go jak najszybciej 
– dodaje.
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Powiatowe inwestyc je w Rumi 
w trakcie realizac ji

Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Trwają prace budowlane prowadzone w dwóch placówkach 
powiatowych w Rumi. Chodzi o PZS nr 1 i Ognisko przy ulicy 
Ślusarskiej. Oba zadania wykonywane są ze środków powiatu.

W zeszłym roku Samorząd Po-
wiatu Wejherowskiego rozpoczął 
realizację dwóch ważnych inwe-
stycji w Rumi. Chodzi o rozbudo-
wę Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 1, w skład którego wchodzi 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Książąt Pomorskich, oraz budo-
wę nowej siedziby Ogniska Wy-
chowawczego im. Kazimierza Li-
sieckiego „Dziadka”. Łączny koszt 
obu zadań to blisko 10 mln zł. 
Środki na ten cel pochodzą z bu-
dżetu Powiatu Wejherowskiego.

Projekt rozbudowy w PZS nr 
1 został podzielony na dwa eta-
py. Pierwszy etap rozpoczął się 
w sierpniu 2018 r. W ramach 
prac modernizacyjnych budynek 
szkolny zyskał dwie nowe kondy-
gnacje nad małą salą gimnastycz-
ną. Znajdzie się tam pięć pracowni 
oraz duże pomieszczenie wielo-
funkcyjne. Dodatkowo wyremon-
towany zostanie pokój nauczyciel-
ski, a także szatnie uczniowskie. 
W drugim etapie inwestycji, który 
rozpoczął się miesiąc temu, zapla-

nowano zaadoptowanie poddasza 
na bibliotekę i czytelnię multime-
dialną. Zgodnie z planem pierw-
szy etap ma się zakończyć jeszcze 
przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego. Łączny koszt zadania 
to ponad 4,5 mln zł.

– Już na początku poprzedniej 
kadencji pojawiła się koncepcja 
rozbudowy rumskiego liceum 
– przypomina Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius. – Oferta 
szkoły od wielu lat jest syste-
matycznie wzbogacana o nowe 

kierunki, stąd musieliśmy za-
spokoić potrzeby lokalowe, aby 
nie ograniczać dalszego rozwoju 
placówki. Ponadto w związku 
z reformą edukacji pojawił się 
problem podwójnego naboru.

Pod koniec sierpnia zeszłego 
roku odbyła się uroczystość wmu-
rowania aktu erekcyjnego pod bu-
dowę nowej siedziby placówki im. 
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. 
W ramach projektu, zrealizowane-
go zgodnie z nowym ustawowym 

standardem, powstały trzy budyn-
ki. W każdym z nich zamieszka 14 
dzieci. Budowa nowej siedziby jest 
już na ukończeniu. Obecnie trwa-
ją ostatnie prace wykończeniowe.

– Dzięki współpracy z miastem 
Rumia pozyskaliśmy działkę przy 
ulicy Ślusarskiej na zasadzie za-
miany. W ten sposób mogliśmy 
rozpocząć długo oczekiwaną in-
westycję – mówi Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

W ramach zadania powstanie 

także boisko do piłki nożnej, bo-
isko do siatkówki i koszykówki, 
siłownia zewnętrzna i altanka. 

– Nowa siedziba zapewni pod-
opiecznym odpowiednie warunki 
do życia i rozwoju – podkreśla 
Wicestarosta Wejherowski Jacek 
Thiel. – Do tej pory bowiem wy-
chowankowie mieszkali w dwóch 
budynkach, przy ulicy Gdańskiej 
w Rumi oraz w Wejherowie. 

Łączny koszt inwestycji to po-
nad 5 mln zł. 

OBWIEszCzENIE
starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 10, 
49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administra-
cyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 
2019-07-17 na wniosek Burmistrza miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. sobieskiego 
7, reprezentowanego przez Pana Filipa sobiczewskiego, 81-589 Gdynia ul. Gał-
czyńskiego 17b/1, wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa fragmentu drogi gminnej - ulicy Żytniej w Rumi”

 
na nieruchomościach gruntowych na terenie Gminy miasta Rumi określonych 
poniżej:

a. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obręb 15 działki nr ewid.: 35/12, 35/8, 36/1, 49/3, 48/9 (z podziału działki nr 
48/8), 50/5 (z podziału działki nr 50/4)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, budowy lub 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg publicznych:
- obręb 15 działki nr ewid.: 35/25
- obręb 16 działki nr ewid.: 32/6, 56/2

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 składania wniosków, uwag 
lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości 
wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie pod-
jęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 
z aktami sprawy można zapoznać się 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 uwa-
gi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 
7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-15.30 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. 
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Co roku w wakacje placówka 
przez dwa tygodnie organizu-
je bezpłatne, artystyczne ferie. 
W tym roku podopieczni uczest-

niczyli w warsztatach rzeźbiar-
skich pt. „Emocje w sztuce”. Zaję-
cia rozpoczynały się pogadanką. 
Następnie każdy uczestnik wy-

konał swoja własną rzeźbiarską 
interpretację tematu. Młodzież 
rozpoczęła wspólną realizację, 
składająca się z balonów i bibuły. 
Przez kolejne dni kontynuowa-
no warsztaty rzeźbiarskie, można 
było również wziąć udział w za-
jęciach sportowych. Warsztaty 
plastyczne prowadziła Marta Su-
cherska, absolwentka Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu. 
Równolegle do tych zajęć były 
prowadzone gry sportowe w tere-
nie z Bartłomiejem Woźniakiem 
i Marcinem Piekutem. W dru-
gim tygodniu projektu odbyły się 
zajęcia ze sztuki filmowej, które 
prowadził nauczyciel Daniel Za-
putowicz. Uczestnicy dowiedzieli 
się jak prawidłowo nagrywać, ob-

rabiać i montować filmy. Dzięki 
takim umiejętnościom młodzi 
będą potrafili stworzyć niezapo-
mniany film z wakacyjnego wy-
jazdu. Jednocześnie rozpoczął się 
tydzień fusingu, technologii ob-
róbki cieplnej szkła. Uczestnicy 
łączyli pod wypływem tempera-
tury elementy szklane o różnych 
kształtach, kolorach i gatunkach 

w jedną całość, przyjmującą odpo-
wiednie formy przestrzenne. Gru-
pę fusingu prowadziła Katarzyna 
Olechnicka-Śliwińska. Młodzież 
poznała techniki tej metody od 
podstaw, wykonując własne pra-
ce. Na początku wychowankowie 
ulepili gliniane ptaszki, które po 
wyschnięciu były szkliwione, a na-
stępnie wypalane w specjalnym 

piecu do fusingu. Ponadto przygo-
towano zajęcia sportowe dla dzieci 
i rekreacyjne pt. „Gra w Buczka”. 
Na zakończenie projektu wycho-
wankowie otrzymali upominki za 
aktywny udział w przedsięwzię-
ciu, które wręczyła starosta wejhe-
rowski, Gabriela Lisius. W sumie 
w zajęciach dziennie uczestniczy-
ło 25 osób.  (DD)

Plejada gwiazd wystąpiła w Redzie
Reda | Maryla Rodowicz, Ania Wyszkoni, Grzegorz Hyży, Mesajah i grupa Weekend – to tylko część z artystów, która pojawiła się na redzkiej scenie 
w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki. Impreza na parking przy aquaparku przyciągnęła prawdziwy tłum. 

Reda była szóstym miastem 
na tegorocznej trasie TVP 2. 
Przypomnimy, że Telewizyjna 
Dwójka po raz  kolejny objeżdża 
Polskę, organizując wyjątkowe 
koncerty pod hasłem: „Lato, 
Muzyka, Zabawa”. Muzyczne wi-
dowiska współtworzą widzowie, 
którzy mają możliwość pozdra-
wiania bliskich bądź wygrania 
cennych nagród. 

Koncert w Redzie prowadzili Ida 
Nowakowska i Rafał Brzozowski. 
Prowadzący byli wspierani przez 
Mateusza Szymkowiaka i Alek-
sandra Sikorę, którzy prowadzili 
relację zza kulis. 

W muzyczną podróż do lat sie-
demdziesiąt zebranych pod sceną 
zabrał Drupi, włoski artysta. Było 

też coś dla miłośników muzyki di-
sco-polo. W ramach koncertu za-
grali jedni z największych wyko-
nawców tego gatunku, tj. zespoły 
Weekend, Bayer Full i Imperium. 
Redzka publiczność bawiła się też 
w rytm hitów Maryli Rodowicz, 
Stefano Terrazino, Mesajaha, 
Piotra Cugowskiego, Grzegorza 
Hyżego, Ani Wyszkoni, zespołu  
Pectus i grupy Sound’n’Grace. 
Popularni artyści wykonali swoje 
największe przeboje, doskonale 
znane publiczności. 

Warto zaznaczyć, że z mieszkań-
cami Redy mogła bawić się cała 
Polska, ponieważ wydarzenie bez-
pośrednio transmitowane było na 
antenie telewizyjnej „Dwójki”. 
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wejheRowo | W siedzibie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych odbyło się 
podsumowanie projektu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu wejherowskiego. 

Projekt wakacyjny zakończony został sukcesem
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Zmiany w Rumi – inwestycje postępują
Rumia | Na terenie miasta realizowane są prace związane m.in. z modernizacją placów zabaw, chodników oraz ulic. Poniższe zestawienie przedstawia naj-
bardziej aktualne i znaczące przedsięwzięcia.

mieszkania komunalne
trwa budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Żwirki i Wigury. obecnie postępują prace 
związane z odprowadzeniem wód opadowych, wznoszeniem ścian działowych, rozprowadzaniem insta-
lacji elektrycznej i sanitarnej oraz tynkowaniem. inwestycja realizowana ze środków zewnętrznych, a jej 
koszt to prawie 5,5 miliona złotych. Budowa powinna się zakończyć na początku przyszłego roku. 

modernizacja placu zabaw w parku Żelewskiego 
zakończyły się prace budowlane związane z modernizacją placu zabaw zlokalizowanego w parku przy 
ulicy Filtrowej. W ramach inwestycji zamontowano m.in. zestaw z piaskownicą, huśtawki, zestaw spraw-
nościowy, ławki oraz kosze na śmieci.  Wymieniona została również nawierzchnia placu. obecnie trwa 
porządkowanie tamtejszej zieleni. inwestycja została realizowana w ramach Budżetu obywatelskiego. 

modernizacja mostku przy przystanku autobusowym (ul. starowiejska) 
most zlokalizowany w ciągu ulicy hallera został odnowiony. W ramach inwestycji wykonano remont 
barierek, przyczółków, konstrukcji nośnej, a także wymieniona została zdegradowana nawierzchnia. 
koszt inwestycji to około 130 tysięcy złotych. 

Chodniki na ul. Wybickiego i ul. hallera
trwają ostatnie prace porządkowe związane z wymianą nawierzchni chodników na dwóch ulicach: 
hallera i Wybickiego. obie inwestycje są realizowane ze środków własnych. 

modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1
W pierwszej połowie sierpnia powinny się zakończyć prace związane z modernizacją placu zabaw 
zlokalizowanego na terenie sp nr 1. z obiektu będzie mogło korzystać jednocześnie 70 dzieci 
w wieku od 3 do 14 lat.  zamontowane zostaną tam między innymi 3 zjeżdżalnie, trap i ścianka 
wspinaczkowa. Wymieniona zostanie również nawierzchnia. inwestycja jest realizowana w ramach 
Budżetu obywatelskiego.

OGłOszenIe 235/2019/DB

OGŁOszENIE
Burmistrza Miasta Rumi

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 
2204 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 319 
/273/2019 Burmistrza miasta Rumi z dnia 
25 lipca 2019 roku informuję, iż w sie-
dzibie Urzędu miasta Rumi przy ul. so-
bieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony 
został wykaz obejmujący lokal użytkowy 
położony w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 
10B/1, stanowiący własność Gminy miej-
skiej Rumia, przeznaczony do oddania 
w najem w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dotychczasowego najemcy.
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Policja Państwa została powo-
łana 24 lipca 1919 roku przez 
Sejm II Rzeczypospolitej. W tym 
roku przypada więc setna rocz-
nica jej istnienia. Z tej okazji 
w Filharmonii Kaszubskiej zor-
ganizowana została uroczystość 
upamiętniająca to wydarzenie. 
Podczas obchodów szczegól-
ną uwagę zwracano na historię 
i rozwój Policji Państwowej, 
a także trud oraz poświęcenie, 
jakich wymaga służba. 

- Policyjna służba to wielka 
odpowiedzialność i powinność 
wobec obywateli - mówiła Ga-
briela Lisius, starosta wejherow-
ski. - Niesie ze sobą wiele wy-
rzeczeń, obarczona jest wielkim 
ryzykiem. Wymaga odwagi, za-
angażowania, a także wysokich 
kompetencji. To trudna i nie-
bezpieczna misja, ale możecie 
być z niej dumni. 

W Filharmonii Kaszubskiej zgro-
madzili się nie tylko policjanci i pra-
cownicy policji w czynnej służbie, 

ale także emerytowani funkcjona-
riusze, do których również skiero-
wane były podziękowania.

- Dziś dokładamy wszelkich 
starań, aby być godnymi naśla-
dowcami naszych poprzedni-

ków, których wkład w rozwój tej 
komendy jest do dziś widoczny 
i stanowi potwierdzenie cią-

głości historycznej Policji - za-
pewniała insp. Beata Perzyńska, 
komendant powiatowy policji 
w Wejherowie. 

Podczas części oficjalnej kil-
kudziesięciu zasłużonym funk-
cjonariuszom przyznano awanse 
na wyższe stopnie oraz nagrody. 
Gratulacje mundurowym złożyli 
m. in. starosta Gabriela Lisius, se-
kretarz Wejherowa, Bogusław Su-
wara oraz zastępca komendanta 
wojewódzkiego policji w Gdań-
sku, insp. Krzysztof Kozelan.

- W tym uroczystym dniu skła-

dam wszystkim Policjantkom 
i Policjantom wyrazy najwyż-
szego szacunku i podziękowania 
za zaangażowanie, ofiarność, re-
alizację codziennych zadań, po-
święcenie oraz odwagę, a przede 
wszystkim za zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańcom po-
wiatu wejherowskiego - mówiła 
Gabriela Lisius. 

Zwieńczeniem uroczystości 
była projekcja filmu stworzonego 
przez policjantów pn. „100 lat po-
licji w powiecie wejherowskim”. 

Katarzyna Jagłowska

Policjanci odebrali 
awanse i odznaczenia
wejheRowo | Policjanci z powiatu wejherowskiego uczcili setną rocznicę utworzenia Policji 
Państwowej. Zasłużeni otrzymali medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Słów podziękowań 
i gratulacji w Filharmonii Kaszubskiej nie było końca.

Reklama U/2019/PR Reklama U/2019/PR
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Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Ariel Sinicki
Przewodniczący Rady 

Miejskiej Rumi
wraz z Radnymi

Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumi

wraz z pracownikami Urzędu

OGłOszenIe 233/2019/DB

OGłOszenIe 237/2019/DB

OGłOszenIe 238/2019/DB

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JADWIGI 
LEWANDOWSKIEJ

EuGENIuSzA 
LADEmANNA

EuGENIuSzA 
LADEmANNA

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

 zmarłej, wyrazy najgłębszego współczucia składa

Niech spoczywa w pokoju.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

Rodzinie i Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia 

składają

wieloletniego Prezesa ROD im. mjr. Henryka 
Sucharskiego w Wejherowie 

rzeźbiarza, wieloletniego nauczyciela, 
 działacza kultury  oraz Laureata medalu

„za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.

urodzony w Rumi rzeźbiarz, wieloletni nauczyciel
odznaczony m.in. złotym Krzyżem zasług

oraz Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski

Michał Pasieczny
Burmistrz Rumi

Ariel Sinicki 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
oraz pracownicy Urzędu Miasta Rumi

OGłOszenIe 234/2019/DB

Pani

m A R z E N I E mOK R z yc K I E J

mAmy
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

składają:

NEKROLOGI 
KONDOLENCJE
zadzwoń: 660 731 138
lub napisz: d.bieszke@expressy.pl
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grupa speed juŻ 
W akCji
WejheroWo | na terenie województwa pomorskiego 
rozpoczął działalność policyjny zespół speed. specjalna 
grupa ma walczyć z piratami drogowymi. 

fot. kWP w Gdańsku

Eugeniusz Lademann urodził 
się 18 grudnia 1942 w Rumi. 
Ukończył Zasadniczą Szkołę Za-

wodową w Gdyni o specjalności 
rzeźbiarz w kamieniu, a także 
Państwowe Liceum Sztuk Pla-

stycznych w Orłowie, uzyskując 
maturę i tytuł technika. 

W latach 1964-1970 studiował 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku na 
wydziale rzeźby w pracowni prof. 
Franciszka Duszenki. Specjalizo-
wał się w projektowaniu rzeźbiar-
sko-architektonicznym w pra-
cowni prof. Adama Smolany. 

W 1970 roku  uzyskał tytuł ma-
gistra sztuki i został nauczycie-
lem przedmiotów artystycznych 
w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Gdyni Orłowie, 
a w 1978 kierownikiem warszta-
tów szkolnych. Od 1980 do 1983 
był dyrektorem szkoły, a od 1983 
do 2003 – zastępcą dyrektora. 

Pracę dydaktyczną łączył z ar-
tystyczną, uczestnicząc w wy-
stawach międzynarodowych, 
ogólnopolskich i okręgowych. 
Został uhonorowany nagrodami 

ministra kultury i sztuki, mi-
nistra edukacji narodowej oraz 
Wydziału Kultury i Sztuki UW 
w Gdańsku. 

Był autorem m.in. „Stosu ca-
łopalnego” stojącego na terenie 
Muzeum Stutthof, gdyńskiego 
pomnika admirała Kazimierza 
Porębskiego, współautorem fi-
gury Chrystusa „Błogosławień-
stwo Morza” w Gdyni Orłowie, 
twórcą medali: 50 lat Miasta 
Rumi oraz Zasłużony dla Po-
wiatu Wejherowskiego, a także 
statuetek: Bursztynowy Gryf 
i głównej nagrody Festiwalu 
Muzyki Religijnej w Rumi.

Eugeniusz Lademann za życia 
otrzymał odznaczenia: Zasłużo-
ny Działacz Kultury, złoty Krzyż 
Zasługi oraz Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski. 
Zmarł 27 lipca po długiej walce 
z chorobą.

Nie żyje Eugeniusz 
Lademann
Rumia | W wieku 76 lat zmarł Eugeniusz Lademann – urodzony w Rumi rzeźbiarz, wieloletni 
nauczyciel, członek rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego, odznaczony m.in. 
złotym Krzyżem Zasług oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyrazy współczucia 
dla rodziny i przyjaciół zmarłego złożył m.in. burmistrz Michał Pasieczny wraz z pracownikami 
urzędu oraz przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki wspólnie z radą. 
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W skład powołanej przez komendanta wojewódzkiego 
grupy weszli wytypowani policjanci komórek ruchu 
drogowego komend miejskich i powiatowych woje-
wództwa pomorskiego. Ich działanie ma być ukierun-
kowane na ujawnianie kierujących, którzy dopuszczają 
się agresywnych zachowań oraz szczególnie niebez-
piecznych wykroczeń, tj. przekraczania dopuszczalnej 
prędkości, nieustępowania pierwszeństwa przejazdu, 
czy też niepoprawnego wyprzedzania.
Przeszkolonych funkcjonariuszy można spotkać 
w nieoznakowanych i oznakowanych radiowozach 
marki BMW, które wyposażono w wideorejestratory. 
Mundurowi mają działać na terenie całego garnizonu 
pomorskiego.
Wa
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Letnie Wejogranie z gwiazdą 
i  atrakcyjnymi nagrodami

wejheRowo | Po raz kolejny w parku miejskim odbył się festyn letni „Wejogranie”. W jednym z konkursów można było wygrać rower miejski, 
ufundowany przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie.

Coroczne wydarzenie na po-
lanie piknikowej za amfiteatrem 
obfitowało w liczne atrakcje dla 
całych rodzin, niezależnie od wie-
ku. Strongmani zaprezentowali 
niezwykłą siłę, a najmłodsi mo-
gli skorzystać z dmuchańców do 

skakania. Z myślą o dzieciach za-
prezentowano również niezwykłe 
show z piosenkami „Budyń Julka 
Tuwima”. W znakomite humory 
wprawił wszystkich Kabaret Chy-
ba z Wrocławia. Natomiast kon-
cert zespołu G.A.S.P. wprowadził 

publiczność w muzyczne przeboje 
polskiego rocka i zakończył się wy-
stępem gwiazdy wieczoru Sylwii 
Grzeszczak. Kolejne hity artystki 
nuciła cała publiczność Wejogra-
nia. W programie imprezy przy-
gotowano także liczne konkursy 

i niespodzianki. W konkursie dla 
kobiet pięć uczestniczek musiało 
odgadnąć tytuły piosenek. Osta-
tecznie najwięcej punktów udało 
się zdobyć pani Annie, która wy-
grała beżowo-czarny rower dam-
ski, ufundowany przez Kaszubski 
Bank Spółdzielczy w Wejherowie. 

Główną nagrodę zwyciężczyni 
wręczyła prezes zarządu banku, 
Karolina Żurowska. Nieco inny 
konkurs był przeznaczony dla 
mężczyzn. Uczestnicy musieli 
w żywiołowy sposób zatańczyć 
na scenie. Największe oklaski pu-
bliczności otrzymał pan Michał, 

który w nagrodę dostał czerwono-
czarny rower męski, ufundowany 
przez lokalną firmę. Dodatkową 
atrakcją dla wszystkich był wiel-
ki, owocowy tort urodziny na 
20-lecie lokalnej telewizji i 4-lecie 
regionalnego radia. 

(DD)
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o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 

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

zawiadamiam o: 
- wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. 
Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

- ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi 
w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja, wraz z prognozą oddziały-

wania na środowisko;
w dniach od 09.08.2019r. do 29.08.2019r.

w siedzibie Urzędu miasta przy ul. sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, 
w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Rumi. 
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu miasta Rumi.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów zostanie 
przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązania-
mi w sali nr 100 tutejszego Urzędu w dniu 13.08.2019r. o godzinie 14.00.
każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektów mogą być składane w formie pisemnej do dnia  
13.09.2019r. na adres: Urząd miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz miasta Rumi.

OGŁOszENIE
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od Włoskiego panini 
po japoński ramen

Food trucki czekały na poszu-
kiwaczy smaków od sobotniego 

południa do niedzielnego wie-
czoru, na ten czas park Staro-
wiejski już po raz drugi stał się 
miejscem spotkań kuchni z róż-
nych zakątków świata. 

Tym razem można było spróbo-
wać m.in. włoskiego panini, ame-
rykańskich burgerów i hot dogów, 
tajskiego pad-thaia, belgijskich 
frytek, węgierskich langosze, ja-

pońskiego ramenu, chińskich pie-
rożków czy niemieckiego wursta. 
Chętnych nie brakowało.

dodatki do menu

Na osoby, które odwiedziły zlot, 
czekały również atrakcje towa-
rzyszące. Najmłodsi chętnie ko-
rzystali z bezpłatnego dmuchańca 
i mini placu zabaw, a w tym czasie 
nieco starsi sięgali po gry plan-
szowe. Dodatkowo można było 
odwiedzić stoiska przygotowane 
przez pracowników Miejskiego 
Domu Kultury oraz urzędu mia-
sta, gdzie czekały gadżety.

„takiej imprezy 
jeszCze nie Było!”

Głównym punktem wydarzenia 
był jednak koncert, który zapla-
nowano na sobotni wieczór. Rów-
no o godzinie 21:00 na scenę wy-
szedł Grzegorz Cebula, DJ znany 
w Polsce i za granicą pod pseudo-
nimem C-BooL. Podczas ponad 
półtoragodzinnego występu arty-

sta zabrał publiczność w muzycz-
ną podróż, której towarzyszyły 
efekty świetlne i pirotechniczne. 
Po koncercie C-BooL chętnie roz-
dawał fanom autografy i pozował 
do wspólnych zdjęć, co spowodo-
wało, że opuścił park Starowiejski 
niemal następnego dnia.

do zoBaCzenia 
za rok

Było to ostatnie wydarzenie te-
gorocznego cyklu letnich imprez 
w Rumi, który rozpoczął się wy-
stępem Beaty Kozidrak z Polską 

Orkiestrą Muzyki Filmowej pod 
batutą dyrygenta Przemysława 
Pasternaka. Natomiast drugą 
atrakcją wakacyjnej kampanii 
był Festiwal Światła. 

„Lipiec w Rumi” po raz pierw-
szy został zorganizowany w 2017 
roku. Od tego czasu, w ramach 
akcji, w mieście pojawili się mię-
dzy innymi: Kamil Bednarek, 
Monika Lewczuk, Ewa Choda-
kowska, Marcin Gortat, Ewa 
Farna, zespół Pectus, Beata Ko-
zidrak, Polska Orkiestra Muzyki 
Filmowej pod batutą Przemysła-
wa Pasternaka oraz C-BooL. 

C-BooL i food trucki
na pożegnanie „Lipca w Rumi”
Rumia | Cykl wakacyjnych wydarzeń organizowanych przez urząd miasta dobiegł końca. Ostatnią spośród 
tegorocznych atrakcji „Lipca w Rumi” był dwudniowy zlot restauracji na kółkach połączony z koncertem 
C-BooLa. Muzyka słynnego DJ-a i możliwość skosztowania potraw z całego świata przyciągnęły tłumy.
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wejheRowo | Zakończył się dwutygodniowy cykl zajęć piłkarskich na boisku „Jamajka”. Rozgrywki pod 
hasłem „Akcja Lato 2019 z Błękitnymi” prowadzone były na wyremontowanym przez miasto obiekcie. 

Finał Akcji Lato 2019 z Błękitnymi za nami
W przedsięwzięciu uczestniczy-

ły dzieci urodzone w 2008 roku 
i młodsze. Przez cykl zajęć prze-
winęło się około stu chłopców. 
Podczas podsumowania Akcji 
Lato 2019 z Błękitnymi, które 
zorganizowane zostało w piątek, 
główny organizator zajęć, tre-
ner Tadeusz Ciapa, podziękował 
wszystkim uczestnikom za aktyw-
ność i sportową postawę podczas 
rozgrywek. Władze Wejherowa na 
boisku „Jamajka” reprezentował 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

- Dziękuję Wejherowskiej Aka-
demii Piłki Nożnej, w tym Waszym 
trenerom, opiekunom i rodzicom  
za to, że mogliście atrakcyjnie spę-

arkadiusz kraszkieWiCz,
zastępca prezydenta Wejherowa

Mamy wspaniale odnowione boisko, które jest 
sporą atrakcją dla dzieciaków. W Wejherowie 
powstawały i powstają obiekty sportowe, 
m.in. dzięki budżetowi obywatelskiemu. Dzieci 
mogą aktywnie spędzać czas, bo w mieście 
organizowane są rozmaite zajęcia. 

dzić część wakacji w mieście, grając 
w piłkę nożną – mówił do uczest-
ników zajęć zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Wam dziękuję za to, 
że odłożyliście tablety i smartfony 
na bok, aby pożytecznie spędzić czas 
na wolnym powietrzu i doskonalić 

umiejętność gry zespołowej w piłkę.
Arkadiusz Kraszkiewicz wręczył 

młodym sportowom zdjęcia pa-
miątkowe wykonane przez Wej-
herowską Akademię Piłki Nożnej 
„Błękitni”.

(raf)
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sianokiszonka 120x120, dobra, 
90 zł, Szemud, tel. 510 751 837

słoma 120x120 50 zł, i siano te-
goroczne 70 zł, Częstkowo, tel. 
510 751 837

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

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

gWiazda czwórka do siana oraz 
brony trójki po 580 zł, tel. 600 
667 860

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

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

sprzedam grobowiec w Pierwo-
szynie, 4osobowy, tel. 607 291 564

NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

sprzedam Jastrzębia Góra, 2 po-
koje, łazienka po remoncie, osobna 
kuchnia, ładne miejsce, 238 000 tel. 
505 454 919

WynajmĘ

poszukujĘ WynajĄĆ

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

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

piaggio/Vespa Ciao, skuter, 1os. 2T, 
1995r czarny, cena 1666 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.

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!

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 oraz do prania dywanów i tapice-
rek, 850 zł, tel. 790 290 835

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

Wykonam prace pomocnicze 
w domu i ogrodzie - okolice Rumi 
i Redy, Małe Trójmiasto Kaszubskie, 
tel. 501 355 977

kupiĘ kapsle piwne i niepiwne, tel. 
607 653 006

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

dmuChaWa, stan dobry, 750 zł, 
Szemud, 510 751 837
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Pechowa porażka Gryfa
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Stacja Kontroli Pojazdów YARIS
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express
powiatu wejherowskiego
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www.gryfwejherowo.com.pl

Jeszcze przed pierwszym gwizd-
kiem sędziego Grzegorza Kawałko 
na płycie boiska odbyła się skrom-
na ceremonia uhonorowania Pio-
tra Kołca - byłego kapitana ekipy 
Gryfa Wejherowo, który w prze-
rwie sezonowej opuścił drużynę ze 
Wzgórza Wolności, aby przenieść 
się do Sokoła Ostróda. Pamiątko-
wą tablicę w podziękowaniu za 
252 spotkania rozegrane w żółto-
czarnej koszulce w imieniu zarzą-

du wręczył Rafał Szlas – honoro-
wy prezes klubu.

Początek inauguracyjnego spo-
tkania na Wzgórzu Wolności to 
nieznaczna przewaga piłkarzy 
Widzewa. Pierwszy niebezpiecz-
ny strzał ich autorstwa padł w 7’ 
minucie meczu. Uderzenie spoza 
pola karnego wybronił dobrze 
ustawiony Dawid Leleń. Żółto-
czarni w początkowej fazie poje-
dynku byli nastawieni na kontry. 

Na prawym skrzydle coraz śmielej 
poczynał sobie Szymon Nowicki, 
którego dośrodkowania sprawiały 
wiele kłopotów łódzkim defenso-
rom. Na pierwsze celne uderzenie 
Gryfician musieliśmy czekać do 
22’ minuty. Strzał Mateusza Ma-
jewskiego okazał się jednak zbyt 
przewidywalny. Kolejny groźny 
strzał padł w 42’ minucie pojedyn-
ku. Z lewej strony pola karnego 
gości przymierzył Mateusz Goer-
ke. Potężne uderzenie nieznacz-
nie minęło prawy słupek bramki 
strzeżonej przez Wolańskiego.

Druga część meczu rozpoczęła 
się od błyskawicznego kontrataku 
Wejherowian. Po dynamicznej ak-
cji na lewej stronie boiska bramkę 
zdobył Maksymilian Hebel, który 
został obsłużony fantastycznym 
podaniem od Majewskiego. W 61’ 
minucie pierwszej zmiany do-
konał trener Gryfician – Łukasz 
Kowalski. Boisko opuścił Tomasz 
Kolus, a w jego miejsce wszedł Fi-
lip Szewczyk. Kilka minut później 
w miejsce napastnika – Mateusza 
Majewskiego na plac gry został 
posłany Paweł Czychowski. Na-

ii liga | Pierwszym rywalem Gryfa w nowym sezonie był czterokrotny mistrz kraju – Widzew Łódź. Żółto-czarni podobnie jak miało to miejsce 
w minionej rundzie pomimo prowadzenia odnieśli porażkę – 1:2. Bramki dla Łodzian padły w końcówce meczu.

 

Nie możesZ być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCZ 

Na TVCOM.PL

Mecze 
Gryfa w PPV

Łukasz Kowalski,
trener Gryfa wejherowo

można ten mecz określić jednym słowem - szkoda. mieliśmy 
swój pomysł na grę, ale trzeba przyznać, że przez większość 
czasu broniliśmy się przed atakiem widzewa. Byliśmy jednak 

przygotowani do tego, by biegać, cierpieć i szukać swoich oka-
zji w stałych fragmentach gry i kontrach. Udało nam się szybko 

strzelić bramkę w drugiej połowie i żałujemy, że tego nie dowieźliśmy. szkoda mi 
chłopaków, bo włożyli w ten mecz mnóstwo zdrowia, ale niestety nie dopisujemy 
sobie żadnych punktów. taki swój zespół chcę jednak widzieć w każdym meczu, 
bez względu na to, z jakim przeciwnikiem będziemy grać.

pastnik Gryfa tego występu nie 
będzie mógł zaliczyć do udanych 
– tuż po zameldowaniu na płycie 
boiska został on ukarany żółtym 
kartonikiem za faul w środkowej 
strefie. W kolejnych fragmen-
tach spotkania Łodzianie zaczęli 
konstruować coraz odważniejsze 
akcje. Gol dla Widzewa wisiał 
w powietrzu, zwłaszcza, że Wej-
herowianie cofnęli się głęboko na 
własną połowę. W efekcie bramkę 
z rzutu karnego w 85’minucie zdo-
był Marcin Robak. Zaledwie dwie 

minuty później wynik podwyż-
szył Przemysław Kita. Silny strzał 
w długi róg bramki okazał się nie 
do obrony dla golkipera gospoda-
rzy. W doliczonym czasie gry przed 
szansą na podwyższenie wyniku 

stanął raz jeszcze Kita, ale jego 
efektowne uderzenie z przewrotki 
okazało się minimalnie niecelnie 
- futbolówka obiła słupek bramki 
Wejherowian. Do końca spotkania 
rezultat nie uległ zmianie. 

Gryf WejheroWo : Leleń, Biedrzycki, Gęsior, 
koprowski, sikorski, Prusinowski, majewski, Hebel, 
Goerke, kolus, nowicki
WidzeW Łódź : wolański, rudol, Pięczek, ameyaw, 
radwański, robak, wolsztyński, Poczobut, mąka, 
turzyniecki, tanżyna
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szego miasta z morzem, które 
po odzyskaniu niepodległości 
w 1920 roku pełniło funkcję 
centrum gospodarki morskiej.
Organizatorem zawodów 
pod patronatem Prezy-
denta Miasta Wejherowa, 
Krzysztofa Hildebrandta, był 
Wejherowski Klub Kultury-
styczny i Sportów Siłowych 
„Apollo”, którego prezesem 

jest Bartłomiej Szreder 
oraz Federacja PCA Poland. 
Kierownikiem zawodów był 
Sebastian Najary, prezes 
Federacji PCA Poland.
- Dziękujemy za życzliwość 
i otwartość na współpracę 
– mówił Sebastian Najary, 
przekazując zastępcy prezy-
denta Wejherowa, Arka-
diuszowi Kraszkiewiczowi, 

medal PCA Poland.
PCA, czyli Physical Cultu-
re Association, powstało 
w lipcu 2015 roku w Wielkiej 
Brytanii, aby poprawić ety-
kę, kulturę oraz uczciwość, 
jak i podnieść status spor-
towców, wynagradzając ich 
za ciężką pracę i zaangażo-
wanie w rozwijaniu swojej 
sylwetki. Federacja prowa-
dzi na całym świecie liczne 
imprezy kwalifikacyjne 
z międzynarodowym finałem 
w Wielkiej Brytanii. W 2017 
roku Stowarzyszenie rozwi-
nęło się do tego stopnia, iż 
podjęto decyzję o stworze-
niu finału Pro Show podczas 
największych targów spor-
towych w Europie, BodyPo-
wer Expo, gdzie w maju 2017 
roku odnotowano rekordowa 
liczbę odwiedzin ponad 100 
tys. widzów.

Zawodnicy z całego świata 
konkurowali w Redzie
lekkoatletyka | W sobotę wystartowały XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Część z konku-
rencji przeprowadzano na terenie redzkiego stadionu lekkoatletycznego. Zainteresowani wydarzeniem 
mogli podziwiać zmagania zawodników z 27 różnych krajów.

Światowe Igrzyska Polonijne 
to niezwykłe wydarzenie spor-
towe, które zainicjowane zosta-
ło po odzyskaniu niepodległo-
ści. Pierwsze odbyły się w 1934 
roku na stadionie Wojska Pol-
skiego w Warszawie. W tym 
roku głównym organizatorem 
przedsięwzięcia jest Gdynia, 
ale do przeprowadzenia nie-
których z konkurencji wybrana 
została Reda. Przedstawicie-
le Polonii z całego świata na 
redzkim stadionie mierzą się 
m.in. w biegach, rzucie oszcze-
pem, pchnięciu kulą, skoku 
w dal oraz tenisie ziemnym.  

duŻe WyróŻnienie

- Nasz stadion został wybrany, 
gdyż spełnia wszelkie standardy 
obiektu lekkoatletycznego – infor-
muje Jerzy Conradi, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Redzie. – Cieszymy się, że mogli-
śmy wykorzystać nasze doświad-
czenie w organizacji imprez sporto-
wych do przeprowadzenia Igrzysk. 
Możliwość kontaktu z Polonią jest 
dużym wyróżnieniem. Odwiedzili 
nas  przedstawiciele kilkudziesięciu 
krajów i dzięki nam mogą zobaczyć 
piękny fragment Polski północnej.  
Igrzyska skupiły nie tylko Polaków 

z rozmaitych zakątków globu, ale 
również sportowców w różnym 
wieku. Dzieci, młodzież, dorośli 
i seniorzy rywalizowali ze sobą oraz 
spędzali wspólnie czas. Uczest-
niczący w zawodach sportowcy 
z polonijnych klubów i przedstawi-
ciele środowisk polonijnych mieli 
możliwość zobaczenia Pomorza 
oraz poznania innych ludzi, którzy 
uważają się za Polaków. 

okazja do 
WspółzaWodniCtWa

- Te zawody są wspaniałą inicja-
tywą – zachwyca się Jose, zawodnik 

turnieju tenisowego 70+. – Moja 
rodzina pochodzi z Polski i ja też 
czuję się Polakiem. Przyjechali-
śmy tu specjalnie z Argentyny, 
żeby wziąć udział w zmaganiach.  
XIX Światowe Letnie Igrzyska Po-
lonijne objęte zostały Honorowym 
Patronatem Prezydenta RP An-
drzeja Dudy. Mecenasem jest Se-
nat RP oraz Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Udział w wydarzeniu 
to niebywała okazja do współza-
wodnictwa, sprawdzenia poziomu 
sportowego, kreowania zdrowego 
stylu życia, a także wymiany pozy-
tywnych doświadczeń.

Katarzyna Jagłowska fo
t. 
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najlepsi kulturyśCi na sCenie 
Filharmonii kaszuBskiej
kultuRystyka | W Filharmonii Kaszubskiej zostały rozegrane zawody kulturystyczne PCA 
Baltic Championship, jako eliminacje do przyszłorocznych Mistrzostw Świata tej Federacji. 
W zawodach wzięło udział około stu zawodników w 16. kategoriach sportów sylwetkowych.

- Bardzo się cieszę, że orga-
nizatorzy zawodów kultury-
stycznych wybrali jako miejsce 
rywalizacji salę w Filharmonii 
Kaszubskiej – powiedział Arka-
diusz Kraszkiewicz, przekazuj 
ąc na pamiątkę organizatorom 
zawodów albumy książkowe 
o Wejherowie. - Była tookazja 
dla wielu osób, aby przyjechać 
do Wejherowa i zobaczyć 
miasto oraz jego atrakcje, 
do których m.in. zalicza się 
Filharmonia Kaszubska z salą 
widowiskową w kształcie łodzi. 
To podkreśla silne związki na-

fot. Daria Dunajska

fot. Daria Dunajska


