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Długo wyczekiwana 
inwestycja

Jedno z najbardziej kolizyjnych 
skrzyżowań w Rumi wkrótce 
przejdzie do historii. Tamtejsza 
infrastruktura zmieni się nie do 
poznania, dzięki środkom wła-
snym samorządu oraz wsparciu 
finansowemu urzędu marszał-
kowskiego. Przebudowa była 
planowana na 2018 rok, wówczas 
się to nie udało ze względu na 
nieplanowane wydatki spowodo-
wane rządowymi obciążeniami.

– Inwestycja została przesunię-
ta w czasie ze względu na to, że 
rząd obciążył nas dodatkowymi 
kosztami oświaty, a matematyki 
nie da się oszukać. Albo rezygnu-
je się z działań społecznych, albo 
przekłada się planowane inwesty-
cje. Niemniej cieszę się ogromnie, 
że w końcu uda się tę inwestycję 
zrealizować – podkreśla Michał 
Pasieczny, burmistrz Rumi.

– Realizacja tej inwestycji jest 
możliwa, dzięki współpracy z urzę-
dem marszałkowskim. Jej łączny 
koszt to około 1,3 miliona złotych, 
z czego wkład finansowy miasta 
wynosi 670 tysięcy – dodaje wice-
burmistrz Piotr Wittbrodt.

co się zmieni?

W ramach inwestycji przewi-
dziana jest m.in. przebudowa na-
wierzchni skrzyżowania, montaż 
sygnalizacji świetlnej, wykonanie 
oznakowania pionowego i pozio-
mego, a także wycinka dwóch 

kolidujących z remontem drzew. 
Wykonawcą jest gdańskie przed-
siębiorstwo WPRD Gravel.

– Można powiedzieć, że będzie 
to inteligentne skrzyżowanie, 
ponieważ pojawią się tam pętle 
indukcyjne. Czujniki będą wy-
krywać nadchodzących pieszych 
i nadjeżdżające rowery, jednocze-
śnie regulując sygnalizację świetl-
ną. Dzięki temu rozwiązaniu 
ruch nie będzie się bezsensownie 

tamować – wyjaśnia burmistrz 
Michał Pasieczny.

kierowcy 
i pasażerowie 

proszeni 
o cierpliwość

Zgodnie z założeniami prace 
budowlane mają się rozpocząć 
w poniedziałek 2 września i będą 
się wiązać m.in. z koniecznością 

wprowadzenia ruchu wahadłowe-
go na ulicy Starowiejskiej. Remont 
ma potrwać dwa miesiące.

– Zaczniemy od zamknięcia uli-
cy Starowiejskiej. Rozpocznie się 
rozbiórka połowy ulicy Starowiej-
skiej oraz całej ulicy Wybickiego 
i Roszczynialskiego, w granicach 
przebudowywanego skrzyżowa-
nia. Z kolei 3 września rozpoczną 
się roboty energetyczne i ziele-
niarskie, polegające na wycięciu 

dwóch kolidujących akacji. Od 
tego czasu będziemy też realizo-
wali roboty w zakresie kanalizacji 
deszczowej – informuje Marcin 
Stachowiak, kierownik budowy.

Utrudnień powinni się spodzie-
wać także pasażerowie komuni-
kacji miejskiej, a dokładniej linii 
autobusowych o numerach: 84, 
86, 87 i 173.

Będzie nowocześniej 
i dużo przestronniej

Zbliża się remont kolizyjnego 
skrzyżowania
Rumia | Już za kilka dni mają rozpocząć się prace związane z przebudową niebezpiecznego skrzyżowania zlokalizowanego u zbiegu ulic Starowiejskiej, Wybickiego 
i Roszczynialskiego w Rumi. Roboty drogowe spowodują znaczne utrudnienia w ruchu, z którymi powinni się liczyć kierowcy oraz pasażerowie miejskich autobusów. 
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Reda | Na ukończeniu jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6. Z nowej części placówki ucznio-
wie będą mogli korzystać od drugiej połowy nowego roku szkolnego. 
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linie 84 i 86

W kierunku dworca PKP w Rumi będzie obowiązywał objazd: od 
przystanku Derdowskiego – Przychodnia 01 do przystanków Ru-
mia Dworzec PKP ulicami Derdowskiego, Wybickiego, Piłsudskie-
go, Dąbrowskiego i Starowiejską. Na trasie objazdu będą obowią-
zywać przystanki:
– tymczasowy Wybickiego 91, przy ul. Derdowskiego, przed skrzyżo-
waniem z ul. Wybickiego;
– Dąbrowskiego – Most 01, przy ul. Dąbrowskiego.
W kierunku centrum handlowego „Port Rumia” i Dębogórza-Wy-
budowania zostanie wprowadzony objazd: od przystanków Rumia 
Dworzec PKP do przystanku Wybickiego 02 ulicami Starowiejską, 
Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego i Derdowskiego. Na trasie 
objazdu obowiązuje przystanek Dąbrowskiego – Most 02, przy ul. 
Dąbrowskiego.

linie 87 i 173

W kierunku Gdyni Chyloni i Rumi Janowa zostanie wprowadzo-
ny objazd: od przystanku Rondo Jana Pawła II 02 do przystanku 
Starowiejska – Poczta 01 ulicami Dębogórską (z zawróceniem na 
rondzie Płażyńskiego) i Starowiejską. Na trasie objazdu będzie 
obowiązywał wyłącznie przystanek tymczasowy Żeromskiego 91 
(na żądanie) przy ul. Starowiejskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Że-
romskiego (na wysokości hotelu Falko).
W kierunku Redy i Placu Kaszubskiego będzie obowiązywał objazd: 
od przystanku Starowiejska – Poczta 02 do przystanku Rondo Jana 
Pawła II 01 ulicami Starowiejską i Dębogórską (z zawróceniem na ron-
dzie Płażyńskiego). Na trasie objazdu będzie obowiązywał wyłącznie 
przystanek Żeromskiego 02 (na żądanie) przy ul. Starowiejskiej.
W rejonie ronda Jana Pawła II, autobusy linii 87 i 173 będą zatrzy-
mywać się na przystankach właściwych dla kierunku trasy (tak 
jak do tej pory).

Rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Redzie rozpoczęła 
się pod koniec ubiegłego roku. 
Do tej pory do istniejącego bu-
dynku dobudowano piętrowy 
segment, w którym znajduje się 
pięć nowych sal lekcyjnych, po-
mieszczenia „zerówki”, pokój 
nauczycielski, sala konferencyj-
na, administracja, gabinety sto-
matologa i pielęgniarki szkolnej, 
a także pomieszczenia obsługi 
oraz korytarz, który pełni funk-
cję łącznika między starą, a nową 
częścią szkoły. Powierzchnia 
użytkowa dobudowanej części 
obiektu to 1427,38 m², natomiast 

jej kubatura wynosi 6829,78 m³.
- Nowy budynek jest już w stanie 

zamkniętym, z mocno zaawanso-
wanym wykończeniem – zapew-
nia Łukasz Kamiński, zastępca 
burmistrza Redy. – Zakończone 
zostały już prace budowlane i tyn-
karskie. Nadto gotowy jest system 
kanalizacji deszczowej oraz insta-
lacja fotowoltaiczna na dachu.

Obecnie wykonawca kończy ele-
wacje. Zagospodarowywany jest 
też teren dookoła szkoły, a we-
wnątrz budynku trwają prace wy-
kończeniowe. Nowa część szko-
ły przyjmie uczniów w drugim 
semestrze rozpoczynającego się 
właśnie roku szkolnego.

Przypomnijmy. Umowa na roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 
6 została podpisana 30 paździer-
nika 2018 roku. Wartość inwe-
stycji wynosi 6 250 000 zł brutto, 
a środki w całości pochodzą z bu-
dżetu miasta Redy. Wykonawcą 
jest spółka Budrem-Rybak z sie-
dzibą w Luzinie.

wejherowskie 
rewolucje we wrześniu
wejherowo | w przyszłym tygodniu startuje ju-
bileuszowy sezon kuchennych rewolucji. odcinek, 
który nagrywany był w wejherowie, na antenie tVn 
będzie można obejrzeć pod koniec września.

Magda Gessler przyjechała do Wejherowa w marcu. 
Popularna restauratorka starała się pomóc właścicielom 
restauracji „Gościnna Ukrainka”. Jak zapewnia produkcja 
programu, lokal powstał z miłości męża do swojej żony. 
Oleg, wykwalifikowany monter kadłubów stalowych, 
przyjechał do Polski trzynaście lat temu. Cztery lata temu 
ożenił się i na stałe opuścił Ukrainę. Chcąc spełnić marze-
nia swojej wybranki Tatiany, otworzył niewielką restaurację 
blisko centrum Wejherowa. Kobieta sama przygotowywała 
menu, w którym znalazły się sztandarowe potrawy kuchni 
wschodniej, takie jak barszcz ukraiński, czebureki, a nawet 
sałatka z krabem. Choć ceny dań nie były wygórowane, do 
„Gościnnej Ukrainki” nikt nie zaglądał.
Czy Magdzie Gessler udało się uratować upadający biznes 
i małżeństwo? Przekonamy się, oglądając najprawdopodob-
niej czwarty odcinek 20. sezonu Kuchennych Rewolucji.
wa
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Dofinansowania nie ma, ale hala jest
WeJHeROWO | Trwa budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Inwestycja będzie kosztować co najmniej 10 mln zł. Tymczasem miasto od 
ok. 10 miesięcy wciąż czeka na decyzję ministerstwa odnośnie dofinansowania budowy.

Hala sportowa przy wejherowskiej 
„piątce” jest już obecnie w stanie su-
rowym zamkniętym. Wykonawcę 
czekają teraz prace wewnętrzne 
i wykończeniowe, następnym eta-
pem będzie zakup i montaż wyposa-
żenia. Cała inwestycja będzie kosz-
towała budżet miasta ok. 10 mln zł. 
Od samego początku, jeszcze przed 
rozpoczęciem budowy, zadanie 

miało być dofinansowane z budżetu 
centralnego. Władze miasta złożyły 
stosowny wniosek do Ministerstwa 
Sportu i... do tej pory nie dostały 
odpowiedzi. Pomimo tego, że do-
finansowanie jest niepewne, pre-
zydent uspokaja, że inwestycja nie 
jest zagrożona i zostanie ukończona 
być może nawet przed planowanym 
terminem. 

Do tej pory uczniowie szkoły 
korzystali ze starej, niedużej sali. 
Na budowę pełnowymiarowej 
i nowoczesnej hali uczniowie, ro-
dzice i kadra pedagogiczna czekali 
od lat. Jest to obiekt uniwersalny, 
umożliwiający grę m.in. w piłkę 
ręczną, siatkową, nożną halową, 
koszykówkę, badmintona, teni-
sa, prowadzenie zajęć wychowa-

nia fizycznego dla dwóch klas 
jednocześnie oraz organizację 
turniejów. Ponadto znajdzie się 
tu ścianka wspinaczkowa o wy-
sokości 7 metrów. Na trybunach 
będzie miejsce nawet na ok. 240 
widzów. Hala jest budowana wraz 
z całym zapleczem. 

- Dotychczasowa sala nie speł-
niała już wymagań, poza tym była 

zwyczajnie za mała na taką ilość 
uczniów, ilu uczęszcza do naszej 
szkoły, czyli ok. 800 – wyjaśnia 
Beata Dampc, dyrektor SP nr 5 
w Wejherowie. - Początkowo był 
projekt, aby powstało tu boisko. Ale 
pomyślałam, że może warto zapro-
ponować panu prezydentowi, aby 
zamiast tego wybudowano tu halę. 
Nie ukrywam, że byłam zaskoczo-
na, gdy prezydent wyraził na to 
zgodę. Było to nasze wspólne ma-
rzenie, które teraz jest realizowane. 
Teraz podstawa programowa dla 
uczniów będzie mogła być realizo-
wana w odpowiednich warunkach, 
ale ta hala będzie także służyła 
mieszkańcom. Planujemy bowiem 
udostępniać ją do rozwijania zain-
teresowań, pasji i potrzeb lokalne-
go środowiska. Całe Śmiechowo 
czeka na otwarcie tego obiektu. 

– Jest to hala pełnowymiarowa, 
główna płyta boiska o wymiarach 
44,5 na 27 m będzie przystosowa-
na do różnych gier zespołowych 
– dodaje Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
- Oprócz samej sali będzie oczy-
wiście całe zaplecze (toalety, po-
mieszczenia dla nauczycieli, szat-
nie, prysznice, pomieszczenia na 
sprzęt) oraz łącznik ze szkołą tak, 

aby dzieci idące na zajęcia nie mu-
siały wychodzić z budynku. 

Budowa rozpoczęła się w paź-
dzierniku 2018 roku, jej zakoń-
czenie zaplanowano na pierwszy 
kwartał 2020 roku. Niewykluczo-
ne jednak, że obiekt będzie odda-
ny do użytku wcześniej, przed ter-
minem. Warunkiem powstania tej 
hali była możliwość otrzymania 
dofinansowania ze środków Mi-
nisterstwa Sportu. Wnioski zosta-
ły złożone, ale do dziś miasto nie 
otrzymało żadnej odpowiedzi, na 
razie więc cała inwestycja finanso-
wana jest z własnych środków. 

- Jest to dla nas duży problem – 
przyznaje Krzysztof  Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - To duże 
wyzwanie finansowe dla miasta. 
W ciągu roku mamy do dyspo-
zycji na inwestycje ok. 10 mln zł 
i właśnie tyle budowa hali będzie 
kosztować. A przecież realizujemy 
równocześnie inne zadania. Wciąż 
liczymy na pozytywną decyzję mi-
nisterstwa, ale nawet w przypad-
ku, gdyby była to decyzja odmow-
na, to i tak dokończymy tę budowę 
w terminie. Z tym że w takiej sytu-
acji musiałoby się to odbyć kosz-
tem innego zadania.

Rafał Korbut

WeJHeROWO | Trwa remont mostu na drodze wojewódzkiej nr 218 w Wejherowie, realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku, który również wyznaczył objazdy na czas budowy.

Remont mostu na ul. Ofiar Piaśnicy
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Przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie podkre-
ślają, że urząd nie uczestniczy 
w realizacji tego zadania. 

Remont spowodował ogromne 
utrudnienia w ruchu i zdenerwo-
wanie kierowców, zwłaszcza w mi-
niony weekend (24–25 sierpnia), 
kiedy z pięknej pogody i końców-
ki sezonu postanowiło skorzystać 
bardzo wiele osób.  Według infor-
macji Anny Brzezińskiej-Micha-

łejko, zastępcy dyrektora ds. Utrzy-
mania Dróg i Mostów Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 
most będzie zamknięty na około 
80 dni licząc od dnia 19 sierpnia, 
w związku z czym ruch zostanie 
przywrócony w pierwszej połowie 
listopada. Natomiast same roboty 
trwać będą do końca listopada br. 
Urzędnicy z Zarządu Dróg Woje-
wódzkich wyznaczyli objazdy: 

- dla pojazdów do 3,5 t: drogą 

powiatową nr 1438G Bolszewo
–Kniewo i drogą powiatową nr 
1440 Kniewo–Wielka Piaśnica

- dla pojazdów powyżej 3,5 t: 
drogą wojewódzką nr 213 Kroko-
wa–Celbowo, drogą wojewódzką 
nr 216 Celbowo–Reda, drogą 
krajową nr 6 Reda–Wejherowo.

Niestety, nie można wyznaczyć 
objazdu drogą z Szosy Krokow-
skiej przez Kąpino do Wejhero-
wa na ul. Chopina, gdyż w Kąpi-

nie trwa budowa drogi gminnej 
i teren budowy został przekaza-
ny wykonawcy, przez co ta droga 
jest nieprzejezdna. 

Wielu mieszkańców postulu-
je do Marszałka Województwa 
Pomorskiego, by z remontem 
mostu zaczekać co najmniej do 
końca wzmożonego ruchu wa-
kacyjnego, a najlepiej do zakoń-
czenia budowy drogi w Kąpinie, 
tak aby można było wyznaczyć 
łatwy i dogodny objazd do Wej-
herowa. Wejherowscy urzędnicy 
są zdania, że jest prawdopodob-
ne, iż remont można było prze-
prowadzić inną technologią, bez 
jego całkowitego zamykania, 
tylko połówkami.

Według informacji Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
zakres robót na ul. Ofiar Piaśnicy 
obejmuje przebudowę skrzydeł 
przyczółkowych mostu, wykona-
nie płyt przejściowych, wzmoc-
nienie konstrukcji przęsła mostu, 
a także odwodnienie elewacji. 
Ponadto zostanie ułożona nowa 
izolacja oraz nawierzchnia jezdni 
i chodników. Będzie wykonany 
montaż dylatacji, krawężników 
i barieroporęczy. Wykonane zo-
staną schody skarpowe, umocnio-
ne będą też brzegi rzeki i skarpy.

/raf/

przebuDowa ulicy 
waśkowskiego
wejherowo | trwa remont ul. waśkowskiego 
przy szkole podstawowej nr 5, który poprawi ja-
kość i bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci 
uczęszczających do tej szkoły

W ramach prowadzonych na zlecenie Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie prac ulica Waśkowskiego na odcinku od Szko-
ły Podstawowej nr 5 do ul. Stefczyka otrzymała kanalizację 
deszczową oraz nawierzchnię z płyt Yomb. Po obu stronach 
jezdni zostały też wybudowane chodniki. Modernizacja 
nawierzchni, którą prowadzi Zakład Usług Komunalnych sp. 
z o.o. w Wejherowie, powinna być ukończona przed rozpo-
częciem roku szkolnego.
 Jak informuje zastępca prezydenta Wejherowa Beata 
Rutkiewicz, utwardzenie 150-metrowego odcinka ulicy pro-
wadzącej do szkoły podstawowej, znacznie poprawi jakość 
i bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszcza-
jących do szkoły oraz niewątpliwie poprawi komfort życia 
mieszkańców tej części miasta.
/umw/

fot. UM Wejherowo



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 30 sierpnia 20194

ReKlAMA  203/2019/DB OgłOszenie 200/2019/DB

Bezpłatne szczepienia 
przeciw pneumokokom
POWiat | Rusza kolejna edycja programu bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom. 
W Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie umowy z zarządem Szpitali Pomorskich. Placówka 
będzie odpowiedzialna za wykonanie badań kontrolnych i szczepień.

Pneumokoki to bakterie, któ-
re są szczególnie niebezpieczne 
w stanach obniżonej odporności 
u małych dzieci i osób starszych. 
Zakażenia można podzielić na 
nieinwazyjne, jak np. zapalenie 
zatok  lub migdałków, a także in-
wazyjne, do których zaliczyć na-
leży m.in. zapalenie opon mózgo-

wo-rdzeniowych. Ustrzec przed 
częścią z chorób może szczepienie 
przeciwko pneumokokom.

- Myślę, że świadomość na te-
mat pneumokoków wśród rodzi-
ców małych dzieci jest większa 
niż wśród seniorów, którzy czę-
sto zmagają się również z bra-
kiem środków - mówi Jolanta 

Sobierańska-Grenda, prezes 
Szpitali Pomorskich. - Dlatego 
marszałek województwa pomor-
skiego zdecydował, że to właśnie 
osoby powyżej 65. roku życia 
będą grupą docelową programu 
bezpłatnych szczepień.

Program bezpłatnych szczepień 
przeciw pneumokokom realizowa-

ny jest na terenie powiatu wejhe-
rowskiego już po raz drugi. Mogą 
z niego korzystać osoby powyżej 
65. roku życia, które dotąd nie były 
szczepione przeciw pneumoko-
kom, a leczyły się na choroby ukła-
du oddechowego lub inne schorze-
nia zalecane do szczepienia. 

- Zachęcamy seniorów do ko-
rzystania z bezpłatnych szczepień, 
które można wykonywać dzięki 
naszej współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego – mówi Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. - Oso-
by, które chcą wziąć udział w pro-
gramie, będą musiały najpierw 
przejść konsultacje lekarskie. To 
lekarz zadecyduje, czy dana osoba 
może zostać zaszczepiona. 

Szczepienia odbywały się będą 
w Wejherowie i Redzie. Z pro-
gramu rozwoju polityki zdro-
wotnej będzie mogło skorzystać 
266 mieszkańców powiatu wej-
herowskiego.  WA
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strażnicy miejscy 
zasłużyli na awanse 
i nagroDy
rumia | od 22 lat w całej polsce obchodzony jest 
Dzień strażnika miejskiego. to przypadające 29 
sierpnia święto związane jest z uchwaleniem usta-
wy określającej funkcjonowanie straży gminnej. 
z tej okazji m.in. w rumi zasłużeni mundurowi 
otrzymali nagrody i awansowali. 

najbarDziej zaangażowani
Oficjalna odprawa odbywała się w przeddzień święta (28 
sierpnia) na terenie Miejskiego Domu Kultury w Rumi. 
Komendant Roman Świrski złożył wiceburmistrzowi 
Marcinowi Kurkowskiemu meldunek, po czym odczytał 
nazwiska strażników miejskich i pracowników jednostki 
nominowanych do awansów, wyróżnień oraz nagród.
– Czterech strażników otrzymało awanse: inspektor 
Tomasz Bohm awansował na stopień starszego inspekto-
ra, specjalista Maciej Cyman otrzymał stopień starszego 
specjalisty, młodszy specjalista Konrad Tylutko został 
specjalistą, a młodszy strażnik Tomasz Stachowiak od 
teraz jest strażnikiem – wymienia komendant roman 
świrski. – Oprócz tego kilku strażników otrzymało nagro-
dy pieniężne, dyplomy uznania i podziękowania – dodaje.

Docenieni przez samorząD
Wszyscy pracownicy jednostki otrzymali również zestawy 
miejskich gadżetów z rąk radnego i przewodniczącego 
Komisji Bezpieczeństwa Krzysztofa Woźniaka.
– Aby mieszkańcy mogli być obsługiwani przez służby 
na wysokim poziomie, przedstawiciele służb muszą być 
sprawni, dobrze przygotowani merytorycznie i zaanga-
żowani. W przypadku Straży Miejskiej w Rumi tak wła-
śnie jest. Większe bezpieczeństwo w mieście to wasza 
zasługa, za co dziękuję w imieniu własnym i całej rady 
miejskiej – mówi krzysztof woźniak.
– Życzę wszelkiej pomyślności w trudach, które ponosicie 
każdego dnia. Te awanse, nagrody i podziękowania niech 
będą rekompensatą za trudną służbę. Bardzo dziękuję – 
podsumował spotkanie wiceburmistrz marcin kurkowski.

krótkie poDsumowanie
Straż Miejska w Rumi powstała 1 listopada 1990 roku 
i od tego dnia czuwa nad bezpieczeństwem mieszkań-
ców. Obecnie jednostka liczy 22 strażników, wśród nich 
jest 8 ratowników kwalifikowanej pomocy medycznej 
i 1 ratownik medyczny, 4 rzeczoznawców do pobierania 
próbek popiołu, 2 przewodników psów służbowych, 1 
strażak oraz 1 specjalista z uprawnieniami do rozpozna-
wania broni, niewypałów i niewybuchów.
Strażnicy mają do dyspozycji 5 rowerów, 3 pojazdy 
służbowe oraz 2 psy. Radiowozy posiadają pełne wypo-
sażenie ratownictwa medycznego, w tym 3 defibrylatory 
AED, które pozyskano ramach w Budżetu Obywatelskie-
go z 2016 roku. Wszyscy strażnicy posiadają upraw-
nienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, co 
często jest zaletą w ramach współpracy z policją.
Tylko w tym roku strażnicy zrealizowali 1200 patroli, 
ujawniając ponad 3050 wykroczeń. Ponadto od początku 
roku strażnicy 28 razy udzielili pomocy przedmedycznej. 
Uratowano również i wyciągnięto z wody nietrzeźwego 
mężczyznę, który wpadł do Zagórskiej Strugi, cudem nie 
doznając urazu kręgosłupa.

fot. UM Rumia
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Marek Biernacki jest posłem 
na Sejm z Pomorza od 1997 
roku. Sprawy bezpieczeństwa są 
mu bliskie. W latach 1999–2001 
pełnił funkcję Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 
w latach 2013–2014 - ministra 
sprawiedliwości, a w 2015 sekre-
tarza stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów oraz koordynato-
ra ds. służb specjalnych. Obecnie 
ponownie kandyduje do Sejmu 
z okręgu gdyńsko-słupskiego.

Jak podkreślił Bogusław Suwa-
ra, sekretarz miasta Wejherowa, 
jednym z priorytetów w dzia-
łaniu władz Wejherowa jest za-
pewnienie mieszkańcom oraz 

turystom odwiedzającym nasze 
miasto poczucia bezpieczeństwa. 
Przypomniał, że od 2002 roku 
bezpieczeństwa w Wejherowie 
strzeże system kamer, który jest 
sukcesywnie rozbudowywany 
i udoskonalany. 

Obecnie wejherowski monito-
ring wizyjny miasta to 46 kamer, 
które nadzorują nie tylko cen-
trum miasta, ale skierowane są 
na ciągi komunikacyjne, parkin-
gi, place oraz tereny w okolicach 
szkół. Monitorowane są również 
kaplice na wejherowskiej Kalwa-
rii, gdzie wcześniej dochodziło 
do dewastacji. System ten znacz-
nie poprawił i poprawia bezpie-

czeństwo. Od 2014 roku podgląd 
na miejski monitoring uliczny ma 
nie tylko straż miejska, ale także 
wejherowska policja.

- Mam okazję obserwować, 
że samorządy przykładają dużą 
wagę do zapewnienia bezpie-
czeństwa swoim mieszkańcom 
– mówi Marek Biernacki. – 
Wejherowo jest pod tym wzglę-
dem doskonałym przykładem, 
tym bardziej, że było jednym 
z pierwszych miast, w których 
uruchomiono system monito-
ringu ulicznego, a który niewąt-
pliwie  poprawił bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

Poseł Marek Biernacki pod-

czas swojej wizyty miał okazję 
przekonać się, jak działa system 
miejskiego monitoringu, który 
obserwowany jest przez funkcjo-

nariuszy wejherowskiej Straży 
Miejskiej przez całą dobę. System 
ten jest dostępny także dla policji. 
Spotkanie w Ratuszu było okazją 

do dyskusji na temat bezpieczeń-
stwa mieszkańców Wejherowa 
i potrzeb w tym zakresie.

/raf/
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Marek Biernacki o bezpieczeństwie
WeJHeROWO | W wejherowskim ratuszu gościł Marek Biernacki, poseł na 
Sejm. Z Bogusławem Suwarą, sekretarzem miasta Wejherowa rozmawiali 
m.in. o bezpieczeństwie mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.

nowacka i neumann 
w wejherowie
wejherowo | przewodniczący rady miasta wejhe-
rowa jacek gafka gościł w miejskim ratuszu barba-
rę nowacką i sławomira neumanna – kandydatów 
do sejmu z pomorza.

Posłowie spotkali się także z zastępcą prezydenta Arka-
diuszem Kraszkiewiczem i sekretarzem miasta Bogusła-
wem Suwarą rozmawiając m.in. o problemach samorzą-
dów i nie tylko. Zwiedzili również Ratusz oraz ekspozycje 
historyczne w salach historii miasta. Goście byli pod 
ogromnym wrażeniem Wejherowa - miasta w którym, jak 
podkreślili, historia łączy się z nowoczesnością.
- Takie spotkania w różnych częściach regionu, to 
doskonała okazja, aby nie tylko poznawać ciekawe 
miejsca, ale także sprawy, którymi żyją mieszkańcy 
danego miasta – mówi Barbara Nowacka dodając, że 
zamierza angażować się w sprawy kobiet i ich bez-
pieczeństwa, zarówno w pracy, jak i w domu.- Chcemy 
mieć takie samo prawo do decydowania o sobie, swoim 
życiu, przyszłości, pracy i rodzinie. To na nas najczę-
ściej spoczywa obowiązek – oprócz pracy zawodowej 
- wychowywania dzieci, ale także opieka nad senio-
rami. Tymi sprawami chciałabym się zająć. Bliskie są 
mi także sprawy oświaty i służby zdrowia, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o dostępność do lekarzy specjalistów czy 
darmowych szczepień przeciw HPV dla dziewczynek. 
umw

fot. UMW
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Partia PiS rozpoczęła 
kampanię wyborczą
WeJHeROWO | Partia Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowała kampanię wyborczą do Parlamentu 
RP. Konferencja została zorganizowana na wejherowskim rynku.

Na Placu Jakuba Wejhera, przed 
biurem PiS, w piątkowe południe 
(23 sierpnia) rozpoczęła się kam-
pania wyborcza tej partii. Zapre-
zentowano kandydatów i główne 
założenia programu partii.

- Prezentujemy swoich dobrych 

kandydatów, sprawdzonych zarów-
no w samorządzie, jak i ławach po-
selskich – powiedział Marcin Dre-
wa, kandydat do Sejmu. - Mamy tu 
posłów, ministrów i kandydatów 
z samorządu. Ważne jest, abyśmy 
wsłuchując sie w postulaty i głosy 

mieszkańców prezentowali swój 
program wyborczy. Program PiS 
jest znany, ponieważ od 4 lat rzą-
dzimy w państwie. Każdy więc 
chyba doskonale wie, czego może 
się po nas spodziewać. „Jedynką” 
PiS na Pomorzu jest Marcin Ho-

rała kolejne miejsca zajmują: Alek-
sander Mrówczyński, Piotr Müller, 
Janusz Śniadek, Małgorzata Zwier-
can. Ja kandydują z miejsca 12.

- Chcemy potwierdzić to, co 
zrobiliśmy do tej pory – dodał 
Ryszard Zarudzki, wiceminister 
rolnictwa. - Jakość życia, przed-
siębiorczość i dochody gospo-
darstw rolnych to podstawa tego, 
co tworzy dobre warunki do ży-
cia, a żywność wysokiej jakości 
jest kluczem. Popieram wszyst-
kich naszych kandydatów, wszy-
scy jesteśmy jedną drużyną.

Kandydaci do Sejmu i Senatu, 
którzy odwiedzili Wejherowo, 
przedstawili krótkie autoprezen-
tacje. W konferencji wzięli udział 
kandydaci do Sejmu: Violetta 
Mackiewicz - Sasiak, Piotr Müller, 
Magdalena Sroka, Marcin Drewa, 
Janusz Śniadek, Roman Dambek, 
Małgorzata Zwiercan, Ryszard Za-
rudzki, Kazimierz Klawiter, a tak-
że kandydująca do Senatu RP Do-
rota Arciszewska – Mielewczyk.

Rafał Korbut
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nauczycielka z reDy 
współorganizatorką 
konferencji
warszawa-reDa | w wawerskim centrum kultury 
odbyła się konferencja zrzeszająca ponad dwustu 
polonistów z całej polski. jedną z organizatorek 
wydarzenia była irmina żarska z prywatnej szkoły 
podstawowej im. t. halika w redzie.

W czasie konferencji ponad dwustu polonistów wysłuchało 
dwudziestu prelekcji na temat innowacyjnych i kreatywnych 
sposobów pracy na lekcjach języka polskiego. O swoich do-
świadczeniach opowiadali autorzy znanych blogów eduka-
cyjnych z całej Polski, pełni zaangażowania i pasji praktycy. 
- Ogólnopolskie spotkanie polonistów okazało się niesa-
mowitą przestrzenią wymiany doświadczeń, inspiracji oraz 
dyskusji związanych z edukacją – zapewnia Irmina Żarska, 
współorganizatorka konferencji. 
Organizatorki już planują kolejne spotkania w różnych 
miastach na terenie całego kraju, aby pasja i entuzjazm 
warszawskiej konferencji zatoczyły jak najszersze kręgi. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się w Poznaniu. 
Obecnie Irmina Żarska wraz ze współpracownikami 
z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. T. Halika pracuje nad 
organizacją kolejnych darmowych konferencji edukacyj-
nych dla nauczycieli w Redzie.
wa
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Reda Disco Night to była praw-
dziwa gratka dla miłośników 
muzyki tanecznej. Impreza na 
stadion w Redzie przyciągnęła 
nie tylko mieszkańców, ale i wy-
poczywających na Pomorzu tu-
rystów. W rytm muzyki znanych 
i mniej popularnych artystów do-
skonale bawiły się całe rodziny.

Koncertowe popołudnie otwo-
rzył występ zespołu Mejk. „To 
chyba cud”, „Tańczę z nim do 
rana”, „Bo to miłość” czy „Na par-
terze” rozruszało zgromadzoną na 
redzkim stadionie publiczność.

Na scenie zaprezentowała się 
również grupa Fliger, którą wy-
różnia twórczość w języku ka-

szubskim. Przybyli na redzki sta-
dion bawili się również w rytm 
muzyki zespołu Cristo Dance.

Pod sceną naprawdę gorąco i ta-
necznie zrobiło się podczas kon-
certów formacji Exaited i Andre, 
których hity - „Ale Ale Aleksandra”, 
„Ta szalona Karolina”, „Mam Cię na 
oku” czy „Dziś Ci to powiem”, śpie-
wała niemal cała publiczność.

W trakcie Reda Disco Night 
organizatorzy zadbali też o naj-
młodszych, którzy mogli korzy-
stać między innymi z dmucha-
nego placu zabaw. Dodatkową 
atrakcją wydarzenia były upo-
minki od Fabryki Kultury. 

WA

W Redzie królowało disco polo
Reda | Setki osób bawiły się w sobotni wieczór na redzkim stadionie. Na jednej scenie wystąpili: Mejk, Fliger, Cristo Dance, Exaited oraz Andre. 
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INFORMACJA
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.2204 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejhe-
rowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: 
www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.
wejherowo.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl 
zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr X/2019, 
dotyczący nieruchomości gruntowej o powierzchni 
950 m2, położonej w Rybnie obręb 6, stanowiącej 
własność skarbu Państwa, przeznaczonej do 
dzierżawy w trybie bezprzetargowym, oznaczonej 
ewidencyjnie jako część działki 72/3.

Wykaz wywieszono w dniu 28 sierpnia 2019 r.
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Seniorzy wracają do treningów
Rumia | W najbliższy poniedziałek (2 września) ruszą zapisy do piątej już edycji programu „Aktywny senior”, dzięki któremu mieszkańcy Rumi 
w wieku 60+ powrócą na sale treningowe, by ćwiczyć pod okiem profesjonalnych instruktorów. Jesienna odsłona przedsięwzięcia będzie rekordowa – 
organizatorzy przygotowali aż 275 miejsc. 

sprawDzona 
formuła 

 „Aktywny senior” realizowany 
jest od 2018 roku z inicjatywy 
burmistrza Michała Pasiecznego, 
we współpracy z przedstawicie-
lami Rumskiej Rady Seniorów 
oraz siłownią CityGYM. Przed-
sięwzięcie skierowane jest do 

mieszkańców miasta w wieku 
60+. Dzięki wsparciu sponsora, 
każdy senior może nie tylko ćwi-
czyć pod okiem instruktora, ale 
również korzystać z całej oferty 
klubu. Zbliżający się wielkimi 
krokami jesienny program sta-
nowi kontynuację poprzednich 
czterech edycji. 

– Będzie to 8 treningów mie-
sięcznie, systematyczne analizy 

składu ciała, opieka trenera, spo-
tkania i sympozja towarzyszące. 
Ponadto każdy senior będzie miał 
możliwość skorzystania, w ra-
mach bezpłatnego okresu testowe-
go, z najnowszej w regionie strefy 
treningu obwodowego, ćwicząc 
na urządzeniach gwarantujących 
skuteczność i najwyższe bezpie-
czeństwo – mówi Damian Złoch, 
koordynator programu.

rekorDowa eDycja

Do końca sierpnia pracowni-
cy siłowni będą się kontaktować 
z obecnymi oraz byłymi uczest-
nikami programu, proponując im 
udział w kolejnej edycji, natomiast 
2 września ruszą otwarte zapisy 
dla wszystkich chętnych. Tym ra-
zem przygotowano aż 275 miejsc. 
Ze względu na przewidywaną fre-

kwencję ma to być rekordowa edy-
cja „Aktywnego seniora”. 

– Ten projekt nie tylko ma pozytyw-
ny wpływ na kondycję fizyczną i syl-
wetki seniorów, ale poprawia również 
ich samopoczucie, a to naprawdę 
potrafi zdziałać cuda. Jest to także 
świetna okazja do wyjścia z domu, 
nawiązania nowych znajomości oraz 
integracji – podkreśla Piotr Witt-
brodt, wiceburmistrz Rumi.

efekty wiDać
gołym okiem

Z obserwacji instruktorów i ko-
ordynatorów projektu wynika, 
że u 99% ćwiczących seniorów 
zauważalna jest poprawa kondy-
cji fizycznej oraz spadek tkanki 
tłuszczowej – dotychczasowy re-
kordzista zgubił 7,5 kg.
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Uroczystość oddania nowego au-
tobusu na potrzeby mieszkańców 
zorganizowana została na Placu 
Jakuba Wejhera. Jest to już 42 au-
tobus zakupiony przez Miejski Za-
kład Komunikacji Wejherowo.

- Obecnie na stanie MZK znaj-
duje się 28 autobusów, z tego 26 to 
pojazdy marki Solaris – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Z tego 10 autobusów 
jest wyposażonych w klimatyzację. 

Zanim jednak autobus został 
poświęcony i przekazany do co-
dziennego użytku, miała miejsce 
jeszcze jedna uroczystość. 

- Chcę uhonorować jednego 
z kierowców, którzy na co dzień 
jeżdżą autobusami MZK – wyjaśnił 
prezydent Wejherowa. - Zawód 

kierowcy jest nie tylko stresujący, 
ale też bardzo odpowiedzialny.  
Pan Zbigniew Lezner, prowadząc 
autobus po wejherowskich dro-
gach, przejeżdżał przez przejazd, 
na którym nie zamknęły się szlaba-
ny. Wjechał na przejazd i okazało 
się, że za chwilę przez ten przejazd 
przejedzie pociąg elektryczny. Kie-
rowca miał na pokładzie pasaże-
rów, musiał zareagować. Dzięki 
swoim umiejętnościom potrafił tak 
wymanewrować tym autobusem, 
że udało mu się uniknąć zderzenia 
z pociągiem. Za wyjątkowe zacho-
wanie, właściwą ocenę sytuacji oraz 
błyskawiczne i sprawne działanie 
składam gorące podziękowania. 
Gratulując godnej naśladowania 
postawy przyznaję panu Leznerowi 

Nagrodę Prezydenta Miasta. 
Następnie głos zabrał Czesław 

Kordel, prezes MZK Wejherowo. 
- Chciałem przy okazji podkre-

ślić (bo wiele osób zadaje takie py-
tania) że w Wejherowie i gminach 
powiatu wejherowskiego możemy 
korzystać ze wspólnych, metropoli-
talnych biletów – podkreślił prezes 
Kordel. - Są to te same bilety, któ-
re są w Gdyni, Gdańsku, Sopocie 
i pozostałych gminach tworzących 
metropolię. Jeśli zaś chodzi o ten 
nowy autobus, to jest to dla nas taki 
mały jubileusz, ponieważ jest to 10 
pojazd z klimatyzacją. Jest on bar-
dzo nowoczesny, podobne można 
spotkać na ulicach zachodnich 
krajów Europy. Ale tylko podobne, 
bo ten nasze są lepiej wyposażone. 

Obecnie wprowadzany do użytku 
autobus ma klimatyzację nowej ge-
neracji, bardzo wydajną, ponadto 
ma szersze drzwi, więcej miejsca 
w środku, przezroczyste i przy-

ciemniane szyber dachy, zmniej-
szone zużycie paliwa, większy 
komfort jazdy i dostęp do większej 
ilości siedzeń z niskiej podłogi. 

Autobus nie będzie przypisany 

do żadnej konkretnej linii, pojawi 
się więc w różne dni na różnych 
trasach. Jutro ma być wprowadzo-
ny do codziennego użytku. 

/raf/
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Nowy autobus wyjedzie na ulice powiatu
POWiat | Kolejny nowy autobus już od jutra zacznie regularnie kursować na miejskich liniach w powiecie wejherowskim. Pojazd został oficjalnie oddany do użytku. 

most gotowy 
znacznie wcześniej
gm. wejherowo | sporo przed planowanym ter-
minem zakończenia robót odebrano most nad rzeką 
redą w bolszewie w ciągu ulicy polnej.

Oficjalnego odbioru dokonali: wójt Henryk Skwarło, 
zastępca wójta Maciej Milewski, kierownik Referatu 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Maja Ossowska, 
inspektor nadzoru Andrzej Potrykus, sołtys Bolsze-
wa Edmund Bianga oraz przedstawiciele wykonawcy 
– właściciel  firmy Danuta Gębarowska i kierownik 
budowy Eugeniusz Gryczewski.
Realizacja tej inwestycji kosztowała ponad 537 tys. zł. 
Remont starego obiektu polegał na naprawie i odtwo-
rzeniu uszkodzonych elementów przez ich rozbiórkę 
i odbudowę. W trakcie ekspertyz okazało się, że stan 
techniczny i konstrukcja nie pozwalają na bezpieczne 
użytkowanie mostu, co może grozić katastrofą budow-
laną, stąd most został zamknięty. Ostatecznie przebu-
dowa obiektu zakończyła się przed czasem i została 
wykonana wzorcowo, co umożliwiło odbiór jeszcze 
przed zakończeniem wakacji. W imieniu mieszkańców 
Bolszewa swoje podziękowania i wyrazy zadowolenia 
wyraził sołtys Edmund Bianga.
Remont mostu nad rzeką Redą to bardzo ważna 
i wyczekiwana przez mieszkańców Bolszewa inwe-
stycja, szczególnie przez właścicieli nieruchomości 
położonych za rzeką, którzy dotąd musieli korzystać 
z dłuższego objazdu. Most posłuży także cyklistom 
i pieszym, którzy przemierzają tą trasę w celach rekre-
acyjnych i turystycznych, a także uczniom, którzy od 
września wyruszą do szkoły krótszą drogą.
/ugw/
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Gabriela Lisius
Starosta Wejherowski

wraz z Zarządem Powiatu i współpracownikami

OgłOszenie 262/2019/DB

Pani
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wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy z powodu śmierci

składają:

Podziękowali za tegoroczne plony
Gm. WeJHeROWO | Dożynki to największe w roku święto rolników. To forma podziękowania za tegoroczne zbiory, a jednocześnie prośba o pomyślność 
w następnych. W miniony weekend obchodzone było Święto Plonów w gminie Wejherowo.

Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele parafial-
nym w Górze. Po niej barwny 
dożynkowy korowód przema-
szerował na boisko przy Szkole 
Podstawowej w Górze, gdzie 
rozpoczęła się część oficjalna, 
a następnie festyn. Na uroczysto-

ści przybyło wielu znakomitych 
gości. Wśród nich między inny-
mi: parlamentarzyści, wójtowie, 
delegacje z gminy Inowrocław 
i z miasta Limanowa, przedsta-
wiciele i delegacje organizacji 
rolniczych, stowarzyszeń, radni, 
sołtysi, Koła Gospodyń Wiej-

skich. Starostami tegorocznych 
Dożynek byli państwo Urszula 
i Sławomir Dargacz, którzy wrę-
czyli bochen chleba upieczonego 
z mąki pochodzącej z ostatnich 
zbiorów gospodarzowi dożynek 
– wójtowi Henrykowi Skwarło. 
Wójt rozdzielił chleb między 
przybyłych mieszkańców i gości.

Podczas gminnych dożynek nie 
zabrakło tradycyjnych atrakcji, 

w tym m.in. występów zespołów 
i orkiestr regionalnych. Na scenie 
zagrała Orkiestra Dęta Gminy 
Wejherowo, Kapela Kaszubska, 
a także zespół Kłopocianie z gmi-
ny Inowrocław. Ponadto zagrały 
dla nas zespoły G.A.S.P i Farba. 
Były zawody sportowe i Disco 
Polo Show – Fire Show. Podczas 
festynu rozstrzygnięto konkurs 
na „Najpiękniejsze wieńce dożyn-

kowe”. W tym roku w kategorii 
wieńca tradycyjnego zwyciężyło 
sołectwo Warszkowo, a w kate-
gorii wieńca współczesnego so-
łectwo Zbychowo. Nagrodę spe-
cjalną i wyróżnienie zdobyło 
sołectwo Łężyce za wieniec 
przedstawiający zagrodę rolniczą. 

W trakcie Dożynek rozstrzygnię-
to także konkurs „Piękna wieś”, 
w kategoriach najładniejsza wieś, 
zagroda rolnicza i prywatna po-
sesja mieszkalna. W kategorii 
wieś I miejsce zajęło Kąpino, II 
Ustarbowo, a III Warszkowo. 

/UGW/
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Gm. LiNia | Projekt Biblioteki Publicznej Gminy Linia już po raz trzeci otrzymał dofinansowanie w progra-
mie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”.

Link do książki

Tym razem celem projektu 
„Link do książki” jest wzrost za-
interesowania literaturą piękną 
i popularnonaukową młodzie-
ży w wieku 10-14 lat poprzez 
uczestnictwo w zajęciach łączą-
cych treść książki z zaintereso-

waniami artystycznymi i nowy-
mi technologiami. 

Młodzież weźmie udział w spo-
tkaniach autorskich, warsztatach 
fotograficznych, filmowych, lite-
rackich, plastycznych, warsztatach 
tworzenia audiobooka, wyko-

rzystania nowych technologii do 
czytania. Planowane zajęcia mają 
charakter interdyscyplinarny. 

Podczas warsztatów powsta-
ną filmy, fotografie, audiobooki, 
mural poświęcone książce i pro-
mujące czytelnictwo.

Na blogu projektu uczestnicy 
będą dzielić się swoimi dokona-
niami, relacjonować udział w za-
jęciach oraz wymieniać opinie 
na temat literatury. Efekty swojej 
pracy przedstawią również ró-
wieśnikom podczas zorganizo-
wanych spotkań, wezmą udział 
w konkursie fotograficznym.

Realizacja zadania z pewnością 
wzbogaci ofertę biblioteki dla 
młodzieży i wzmocni jej znacze-
nie w środowisku lokalnym.

/raf/



kupię

inne

EDUKACJA

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

korepetycje z angielskiego, tel. 
604 393 732

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

NIERUCHOMOŚCI

sprzeDam

sprzeDam Jastrzębia Góra, ładne 
mieszkanie 2 pokojowe, kuchnia, 
łazienka, przedpokój po remoncie, 
bardzo dobra lokalizacja, 238 000 
tel. 505 454 919

sprzeDam 2 działki budowlane, 
Kębłowo Nowowiejskie, 3km od 
Lęborka, 1033 m, cena 45 000, tel. 
602 306 210

wynajmę

wynajmę niedrogo garaż z dział-
ką o pow. 616m2, Reda, 12 Marca, 
tel. 602 306 210

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!

rumia pokój dla 2 osób do wyna-
jęcia, tel. 694 642 709

poszukuję wynająć

poszukuję wynająć 2 pokojowe 
mieszkanie, Wejherowo i bliskie 
okolice, tel. 605 966 593

kupię

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

MOTORYZACJA

sprzeDam

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

jawa typ 223. 1977 r., farbig Rote 
Creme, 2T, 2 os., OC, BT, cena 2023 
zł, Tczew, tel. 574 797 077
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ReKlAMA 32/2019/Rl

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

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

TOWARZYSKIE

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

szukam kobiety do 47 lat celem 
stałego związku. Ja 33-latek, tel. 
503 069 330

RÓŻNE

Drewno opałowe, buk, sosna, 
i gałęziówka, porąbane, ułożone, 
możliwy transport, tel. 506 250 477

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

kupię kapsle piwne i niepiwne, tel. 
607 653 006

sprzeDam butle do wina 50 l, 50 
zł, rowery różne, materac rehabili-
tacyjny, tel. 603 661 240

sprzeDam 2 kanapy, cena 110 zł 
za sztukę, oraz 2 stoliki, Wejhero-
wo, tel. 517 159 871

opryskiwacz 400 l, 1550 zł, ma-
szyna do siana, 1200 zł, tel 600 667 
860

złota rączka, malowanie, armatu-
ra, regulacja okien pcv, itd., tel. 518 
204 992

wyDzierżawię

nieuzbrojoną działkę 
na ul. Słowińców 
w Wejherowie - 
powierzchnia 800 m2

tel. 793-600-155

sprzeDam
spodnie Apico rozmiAr 
44/46, czArne, cenA zA 

sztukę 25 zł

tel. 660 731 138

ReKlAMA 208/2018/DB

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

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

sprzeDam materac rehabilita-
cyjny, grzejnik z lampą 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



Początek spotkania to domi-
nacja zawodników ze Wzgórza 
Wolności. Znakomitą okazję do 
zdobycia bramki miał w 4. mi-
nucie meczu Maksymilian Hebel. 
22-letni pomocnik nie wykorzy-
stał jednak rewelacyjnego dogra-
nia Mikołaja Gabora, a jego strzał 
z okolic 11 metrów z trudem 

wybronił Smołuch. W kolejnych 
minutach spotkania przyjezd-
ni próbowali pokonać golkipera 
gospodarzy jeszcze dwukrotnie. 
Najpierw potężny strzał oddał 
Hebel, jednak piłka wylądowa-
ła wprost w dłoniach bramkarza 
Pogoni, następnie z dystansu 
próbował Marcin Burkhardt, ale 

jego strzał okazał się wyjątkowo 
niecelny. Po upływie kwadransa 
na stadionie przy ulicy Jana Pawła 
II zaczęli przeważać gospodarze. 
Konsekwencją ich dynamicznych 
akcji były faule żółto-czarnych. 
Obostrzona gra Wejherowian po-
skutkowała żółtymi kartonikami. 
Sędzia Gawęcki ukarał ostrzeże-
niem Gęsiora oraz Jakuba Peka. 
Rosnąca przewaga Pogoni Siedlce 
sprawiła, że przed świetną szansą 
na zdobycie gola stanął Firlej i gdy 
już się wydawało, że Siedlczanie 
wyjdą na prowadzenie w ostatniej 
chwili piłkę wybił były reprezen-
tant Polski – Marcin Burkhardt. 
W doliczonym czasie pierwszej 
części spotkania groźną kontrę 
przeprowadzili podopieczni Łu-
kasza Kowalskiego, jednak w star-
ciu z aktywnym dziś Heblem po-
nownie zwyciężył Smołuch.

W przerwie meczu szkolenio-
wiec Gryfa dokonał dwóch zmian. 
W miejsce Gabora na boisku po-
jawił się Oskar Sikorski, zaś uka-
ranego żółtą kartką Peka zastąpił 
Kamil Kankowski. W pierwszych 
minutach drugiej połowy spo-
tkania inicjatywę przejęli goście. 
Przed znakomitą okazją do zdoby-
cia trzeciej bramki w tym sezonie 
stanął Mateusz Majewski, który 
finalnie nie wykorzystał bardzo do-
brego dogrania Mariusza Sławka. 
Rwane ataki Pogoni Siedlce pole-
gały głównie na dośrodkowaniach 
ze skrzydeł z którymi radzili sobie 
wejherowscy defensorzy na zmia-
nę z Dawidem Leleniem. Kolejna 
groźna akcja Gryfa miała miejsce 
w 62. minucie spotkania. Zagra-
nia z rzutu rożnego nie wykorzy-
stał jednak Sikorski. Futbolówka 
po jego uderzeniu minęła słupek 

bramki biało-niebieskich dosłow-
nie o kilka centymetrów. Kilka-
dziesiąt sekund później w bliźnia-
czej sytuacji znalazł się Kankowski, 
który główkował nieznacznie obok 
bramki strzeżonej przez Smołucha. 
Jak mawia piłkarskie porzekadło 
- „Niewykorzystane sytuacje się 
mszczą” i w tym przypadku futbo-
lowa prawda sprawdziła się kolej-
ny raz. W 75. minucie pojedynku 
środkiem boiska w pole karne Wej-
herowian przedarł się Piotr Marci-
niec. 22-letni pomocnik swój rajd 
zakończył skutecznym strzałem, 
nie dając szans Dawidowi Lelenio-
wi. W odpowiedzi próbowali Hebel 
oraz Prusinowski, ale ich uderzenia 
nie stworzyły realnego zagrożenia. 
W 87. minucie piłka kolejny raz 
znalazła się w bramce żółto-czar-
nych, jednak główny arbiter nie 
uznał gola, dopatrując się faulu 

w polu karnym przy wykonywa-
niu rzutu rożnego. Mecz zakończył 
się porażką Gryfa Wejherowo 0:1. 
Brak dorobku punktowego skut-
kuje spadkiem Wejherowian na 
ostatnie miejsce w drugoligowej ta-
beli, bowiem swój mecz zwyciężyła 
Stal Stalowa Wola, która w meczu 
wyjazdowym pokonała Olimpię 
Elbląg 1:0.

Wracamy z Siedlec bez punktów

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

ii LiGa | Tym razem wyjazdowym rywalem Gryfa była Pogoń Siedlce.  Pomimo dobrej gry Wejherowianie nie potrafili przekłuć przewagi na gole 
i w efekcie wracają z Siedlec bez punktów. 
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Mecze 
Gryfa W PPV

Maks Hebel :

„Uważam, że robimy duże 
postępy w naszej grze. W meczu 
z Pogonią mieliśmy kilka do-
godnych sytuacji, których ni-

estety nie udało się wykończyć. 
W najbliższych meczach będziemy 

walczyć o zwycięstwa, aby odbić się od 
ostatniego miejsca w tabeli.”

Gryf Wejherowo :
Leleń – Gęsior, Wojcinowicz, 
Majewski, Hebel, Goerke, 
Sławek, Gabor, Burkhardt, 
Szewczyk, Pek

Pogoń Siedlce:
Smołuch – Pazio, 
Brodziński, Diouf, Kozłowski 
– Skibicki, Wiktoruk, 
Marciniec, Olszewski – 
Walków, Firlej

I liga wojewódzka 
– A1 Junior (2001-
2002)
Gryf Wejherowo – 
Skotawia Dębnica 
Kaszubska 2:1

Gdańsk – C2 
Trampkarz Grupa 
1 (2006)
Flota Gdynia – Gryf 
II Wejherowo 1:14

I liga wojewódzka 
– D1 Młodzik 
(2007)
Czarni Pruszcz 
Gdański – Gryf 
Wejherowo 3:4

wyniki spotkań grup młoDzieżowych
Rozgrywki juniorskie rządzą się swoimi prawami i często bywają nieprzewidywalne. Na szczęście 
początek sezonu 2019/20 sprzyja wejherowskiej młodzieży. Świadczą o tym wyniki ostatnich 
serii gier. Na pochwałę zasługuje przede wszystkim drużyna z poziomu C2 – Gdańsk, która 
pokonała Flotę Gdynia aż 14:1. Słowa uznania należą się P. Płockiemu, który w tym meczu zdobył 
aż 7 bramek. Swoje mecze zwyciężyły również pozostałe ekipy juniorskie Gryfa.  Korzystne 
rezultaty pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość.
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Biegacze stanęli na 
starcie po raz szósty
Reda | VI Bieg Redzki o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego przyciągnął na start blisko 
dwustu biegaczy. O medale i nagrody rzeczowe walczyli również młodzi sportowcy, dla których 
zorganizowane zostały II Biegi Dziecięce. 

Na 10-kilometrową trasę, ze 
startem i metą na stadionie lek-
koatletycznym, wybiegło w sumie 
180 zawodników. Równych w so-
botniej rywalizacji nie miał sobie 
Damian Sławiński z Gdyni, który 
na metę przybiegł po 35 minutach 
i 43 sekundach. Jako drugi z cza-
sem 35 minut i 55 sekund przy-
biegł Grzegorz Kujawski z Pucka. 
Trzeci był Michał Mrówka z cza-
sem 37 minut i 6 sekund.

- Do tej pory spotykaliśmy się 
na początku lipca, a w tym roku 
podjęliśmy decyzję o przesunięciu 
terminu wydarzenia o kilka tygo-
dni. Nadto zmieniona została trasa 
biegu głównego - informuje Maciej 
Paczkowski z Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Redzie. - Choć 
nie udało się nam pobić rekordu 
frekwencji, to w biegu głównym 
wzięło udział blisko dwustu za-
wodników, a w Biegach Dziecię-

cych rywalizowało 150 osób. 
W VI Biegu Redzkim wzięli 

udział nie tylko biegacze z powiatu 
wejherowskiego, ale i innych części 
kraju. Nie wszyscy walczyli o zwy-
cięstwo, ale pokonanie dziesięciu 
kilometrów w prażącym słońcu dla 
wszystkich było wyzwaniem.

- Nie udało mi się pobić życiów-
ki, ale i tak jestem zadowolony ze 
startu – zapewnia Tomasz Mrocz-
kowski, zawodnik z Malborka. - 

Było bardzo gorąco, co dawało się 
we znaki na całej trasie. W Biegu 
Redzkim wziąłem udział po raz 
pierwszy – dodaje.

Za linią mety na wszystkich 
uczestników zmagań czekał medal. 
Były również nagrody specjalne 
dla najszybszej biegaczki i biegacza 
oraz najstarszego zawodnika. Nadto 
odbyło się losowanie nagród wśród 
uczestników za pomocą chipów. 
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LuZiNO | Bieg Charytatywny, którego podstawowym celem jest nie tylko aktywne spędzenie 
czasu, ale pomoc dla nieuleczalnie chorego Igora, zorganizowany zostanie już w ten weekend.

Pobiegną, aby pomóc sprawDzian przeD ważnym meczem
LuZiNO | Od startu w Międzynarodowym Turnieju Mini Drzonków Cup 2019, który rozpoczął się 
wczoraj w Drzonkowie, zmagania rozpoczęli tenisiści z stołowi Mar-Bruk ZRB GOSRiT Luzino.

W niedzielę 1 września na pięk-
nej luzińskiej ścieżce zdrowia 
odbędzie się Bieg Charytatywny, 
podczas którego odbędzie się 
zbiórka w celu wsparcia Igora Al-
beckiego, podopiecznego Funda-
cji Serce dla Maluszka.

W 6 tygodniu życia, z powodu 
silnego obniżenia napięcia mię-
śniowego, Igorek został skierowany 
do szpitala. Po czterech tygodniach 
rodzice otrzymali straszną diagno-

zę – rdzeniowy zanik mięśni typu 
I (SMA I). Choroba jest nieuleczal-
na i w wielu przypadkach śmier-
telna. Rdzeniowy zanik mięśni to 
schorzenie nerwowo-mięśniowe, 
w którym obumierają neurony 
w rdzeniu kręgowym, odpowiada-
jące za pracę mięśni, wskutek cze-
go mięśnie ciała słabną i stopniowo 
ulegają zanikowi. Prowadzi to do 
niewydolności oddechowej i utraty 
zdolności przełykania.

Od momentu diagnozy chłopiec 
jest pod stałą opieką lekarską oraz 
fizjoterapeutów. Pod koniec maja 
Igorowi została podana pierwsza 
dawka innowacyjnego leku Nu-
sinersen, spowalniającego rozwój 
choroby. Nusinersen jest refundo-
wany przez NFZ od stycznia 2019 
przez najbliższe dwa lata. Nie wia-
domo, co będzie później. Na chwi-
lę obecną jest to jedyny, dostępny 
lek w Polsce. Koszty leczenia bez 
refundacji są ogromne.

Organizatorzy biegu zapraszają 
wszystkich chętnych do udziału. 
O godz. 14.30 na dystansie 400 
metrów rywalizować będą dzieci, 
a o 15.00 odbędzie się bieg główny 
na 5 km. Dla wszystkich uczest-
ników przygotowano wyjątkowe, 
ręcznie wykonane medale.  /raf/

Turniej w Drzonkowie jest doskonałym 
sprawdzianem formy tenisistek przed zbli-
żającym się meczem l ligi kobiet. Spotkanie 
to zostanie rozegrane 7 września w Luzinie. 
Przeciwnikiem naszej drużyny będzie zespół 
Chrobry Międzyzdroje.
Jak powiedział nam trener zespołu Waldemar 
Płotka, z drużyny odeszły Małgorzata Fidala 
i Agata Biesaga, a na ich miejsce udało, się pozy-
skać Maję Garbino z Chrobry Międzyzdroje. Maja 
to bardzo utytułowana tenisistka, mająca na 
swym koncie medale mistrzostw Polski i Europy.
Mecz z Chrobry zapowiada się bardzo intere-

sująco, po odejściu Mai, zespół z Międzyzdrojów zakontraaktował dwie nowe zawodnicz-
ki, Ewe Kołodziej z Bronowianki Kraków i Alicję Łebek z Noteć Inowrocław.
Mimo iż w poprzednim sezonie zespół z Międzyzdrojów uplasował się na trzecim miejscu 
i jest faworytem tego spotkania, to Luzinianki zapowiadają że tanio skóry nie sprzedadzą.
Zapraszamy na mecz Mar-Bruk ZRB GOSRiT Luzino - Chrobry Międzyzdroje. Sala Spor-
towa GOSRiT. Sobota (7 września), godz.16:00. 
/raf/
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