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WRACAJĄ Do szkół

W najbliższy wtorek, 1 września, ma się rozpocząć nowy rok 
szkolny. Wyjątkowy, bo wciąż trwa pandemia koronawirusa. 
Uczniowie mają wrócić do szkolnych ław po dużo dłuższej 
przerwie – placówki zostały bowiem zamknięte już w kwiet-
niu i lekcje prowadzone były zdalnie. Minister edukacji za-
powiedział, że nie będzie obowiązku noszenia masek.
str. 3

ZAPARKUJESZ PRZy SZPitAlU

O 154 miejsca postojowe wzbo-
gacił się Szpital Specjalistyczny 
w Wejherowie. Nowy, bezpłatny 
dla mieszkańców parking, powstał 
pomiędzy ul. Jagalskiego a lądo-
wiskiem dla helikopterów. Inwe-
stycję za niemal 2 mln zł sfinanso-
wały samorządy. 
str. 5

HiStoRycZnA inwEStycJA

Trwa budowa węzła integracyjne-
go w Rumi Janowie – to epokowa 
nie tylko dla mieszkańców nwe-
stycja, której celem jest połączenie 
dwóch części miasta i rozładowa-
nie ruchu na drodze krajowej nu-
mer sześć. Koszt całego przedsię-
wzięcia to ponad 60 mln zł.
str. 10

Dołącz do nas!
Bądź na bieżąco

expressy.pl

express_biznesu

Nieruchomości&Wnętrza

Czytaj nasze magazyny!



www.gwe24.pl/aktualności Piątek, 28 sierpnia 20202

Akcja organizowana pod honorowym patronatem Pary 
Prezydenckiej promuje znajomość literatury narodowej 
poprzez publiczne odczytywanie jej fragmentów. 
Narodowe Czytanie zainicjowano w 2012 roku wspólną 
lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W roku 
ubiegłym wybrano „Nowele polskie”, czyli utwory repre-
zentujące różne epoki i style, a udział w akcji wzięło po-
nad trzy tysiące organizatorów z 31 krajów całego świata.
– Serdecznie zapraszamy do Redy na zainaugurowaną 
przez Parę Prezydencką tegoroczną odsłonę Narodowe-
go Czytania.  Od godziny 12:00 słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku rozpoczną czytanie wybranych frag-
mentów „Balladyny" Juliusza Słowackiego. W tym roku ze 
względu na obostrzenia spotykamy się w Rodzinnym Par-
ku Miejskim –  mówi Bożena Natzke, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki w Redzie.  
Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło pol-
skiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 
1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Osadzona 
na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – 
Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła 
duży wpływ na inne dziedziny sztuki jak muzykę, malar-
stwo czy rzeźbę. 
– Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich cza-
sie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura 
klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, 
przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie 
łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych naj-
większych pisarzy – napisał Prezydent RP Andrzej Duda 
w liście zachęcającym do współtworzenia akcji. 
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają okolicznościo-
wą pieczęć na własnych egzemplarzach „Balladyny” lub 
na okolicznościowym druku. Wstęp wolny.

Wspólne czytanie 
W miejskim parku
reDa | punktualnie w  południe, w niedzielę 6 września, 
w miejskiej Bibliotece publicznej im. Hieronima Derdowskie-
go odbędzie się dziewiąta edycja narodowego czytania. 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie Ewelina Magdziarczyk-Ple-
banek informuje, że w tym roku biblioteka 
przygotowuje wyjątkową edycję Narodowego 

Czytania, tym razem „Balladyny”. W ramach 
projektu Smart_Lektury dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury, biblioteka organizuje happaningowe 
czytanie „Balladyny” na rynku i w kilku innych 
miejscach miasta. Proponuje również udział 
w mobilnej grze miejskiej „Balladyna: The Kir-
kor Ediotion”.

W realizację tego osobliwego dzieła zaanga-
żowali się m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 11 im. Teodora Bolduana, grupa teatralna 
„Srebrna Nitka” ze Stowarzyszenia Wejherow-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz biblio-
teczna grupa teatralna „Errata”.

- Zapraszamy do udziału w mobilnej grze 
miejskiej „Balladyna : The Kirkor Edition”, któ-
ra będzie przebiegała ulicami Wejherowa i fa-
bularnie będzie powiązana z tą sztuką. Na naj-
bardziej wytrwałych uczestników gry miejskiej 
czekają nagrody niespodzianki. Start i pierwsze 
czytanie: w sobotę 5 września, o godzinie 12.00 
na Placu Jakuba Wejhera.

Warto śledzić to wydarzenie na Fb biblioteki, 
a także w scenerii Wejherowa w pobliżu ryn-
ku – mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, 
dodając, że miejsca czytania „Balladyny” będą 
niespodzianką.

Zapowiada się niezwykła zabawa. Bezpłatną 
aplikację „Action Track” można znaleźć na 
stronie internetowej biblioteki w zakładce Gry 
Mobilne i pobrać na smartfona.

/raf/

Narodowe Czytanie „Balladyny” inaczej
WEJHEROWO | Takiej edycji Narodowego Czytania jeszcze nie było - „Balladyna: The Kirkor Edition” po raz pierwszy w Wejherowie! Wciel się 
w postacie z dramatu Juliusza Słowackiego i podążaj tropem zbrodni... Tegoroczne wydarzenie będzie połączone z grą miejską. 
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Głównie z powodu pandemii, związa-
nych z nią nowych procedur pobiera-
nia składników krwi i uruchomienia po 
okresie zamrożenia planowych operacji 
i zabiegów, często ze zdwojoną siłą. W tej 
chwili brakuje każdej grupy krwi. Dlatego 
teraz każdy dawca jest na wagę złota.

Krew można oddawać w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Gdańsku oraz w oddziałach 
terenowych w: Wejherowie, Tczewie, Sta-
rogardzie Gdańskim, Kwidzynie, Koście-
rzynie, Kartuzach i w Gdyni.

Stan zapasów centrum krwiodawstwa 

jest bardzo niski dla każdej grupy krwi, 
dlatego pracownicy centrum apelują o jej 
oddawanie. 

– Nigdy do tej pory nie mieliśmy do 
czynienia z takimi trudnościami w ze-
braniu wystarczającej ilości krwi – mówi 
Wiktor Tyburski, dyrektor Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Gdańsku. – Problem jest poważny. 
Od lat przyzwyczailiśmy się do tego, że 
latem dawców było mniej, wyjeżdżali na 
wakacje czy do miejsca stałego zamieszka-
nia, jak na przykład studenci i uczniowie 
szkół średnich, którzy byli naszymi stały-
mi dawcami. Jednak pandemia tę sytuację 
pogorszyła jeszcze bardziej.

Chodzi m.in. o to, że wiele osób chcia-
łoby oddać krew, a nie może bo, są np. 
na kwarantannach lub w izolacji zleconej 
przez sanepid. Przy centrach krwiodaw-
stwa w związku z epidemią wprowadzono 
dodatkowy element podczas preselekcji 
dawcy, czyli specjalną ankietę dotyczącą 
potencjalnego kontaktu z osobą zakażoną 
COVID-19 oraz mierzenie temperatury 
ciała. Dawcy muszą też zachowywać od-
powiedni dystans i nosić maseczki. 

– To wszystko wydłuża proces oddawa-
nia krwi i wiele osób zniechęca do wizy-
ty w centrum – mówi Wiktor Tyburski. 
– Brak chętnych wpływa na zapasy krwi. 
Obecnie są dramatycznie niskie w stosun-
ku do zapotrzebowania, które rośnie. Mię-
dzy innymi dlatego, że ruszyły operacje 
i zabiegi planowe, wstrzymane w marcu, 
kwietniu i maju. A ruszyły ze zdwojoną 
siłą, bo chorzy ich potrzebują. Tak samo, 
jak potrzebują krwi i jej składników.

Do tej pory ratunkiem w przypadku bra-
ku wystarczającej ilości zapasów krwi była 
pomoc innych centrów krwiodawstwa. 

Niestety, krwi brakije w całej Polsce.
Trzeba pamiętać, że krwi nie można 

przechowywać w nieskończoność. Jej 
ogólny okres ważności wynosi 35 dni, 
jednak czas ten zmienia się zależności od 
tego, jakie składniki były pozyskane.

Krew może oddać osoba pełnoletnia, 
która nie przekroczyła 60. roku życia, 
czuje się zdrowa i waży co najmniej 50 kg. 
W związku z sytuacją epidemiologiczną 
związaną z wystąpieniem zakażeń SARS-
CoV-2 do oddawania krwi nie mogą być 
zakwalifikowane osoby które: przebywały 
za  granicą poza terenem UE oraz w na-
stępujących krajach: Belgia, Bułgaria, 
Holandia, Hiszpania, Islandia, Malta, 
Luksemburg, Rumunia, Szwecja; są pod-
dane kwarantannie, izolacji domowej 
przez Inspekcję Sanitarną; miały kontakt 
z osobą z potwierdzonym zakażeniem 
SARS-CoV-2; miały kontakt z osobami, 
które wróciły z zagranicy i miały objawy 
infekcji; mają objawy infekcji dróg odde-
chowych; mają podwyższoną temperaturę 
powyżej 37,3 stopnia C. Okres dyskwali-
fikacji z oddawania krwi wynosi w takich 
przypadkach przynajmniej 14 dni.

Adresy centrów krwiodawstwa w woje-
wództwie pomorskim i godziny przyjęć 
dawców znajdują się na stronie interne-
towej Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku 
krew.gda.pl.

/raf/

Dramatyczna sytuacja, brakuje krwi
POMORZE | Od lat w okresie wakacyjnym spada liczba dawców krwi. W tym roku sytuacja jest wyjątkowo trudna ze względu na panującą pandemię. 
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Uczniowie wrócą do szkół 1 września, rok 
szkolny rozpocznie się zgodnie z harmonogra-
mem – takie zapowiedzi słyszymy już od kilku 
tygodni. Deklarują to przedstawiciele mini-
sterstwa zdrowia i edukacji. Jeszcze wczoraj 
Dariusz Piontkowski, minister edukacji, po-
twierdził to i doprecyzował, jak mają wyglądać 
środki ostrożności w szkołach. 

Szef MEN po raz kolejny potwierdził także, 
że zasłanianie ust i nosa w szkołach nie będzie 
obowiązkiem. Ale... No właśnie – i tu pojawiają 
się wątpliwości. Minister Piontkowski stwier-
dził bowiem, że „tam, gdzie warunki szkolne 
(bardzo wąskie korytarze, wielkość szkoły bądź 
stan zagrożenia epidemicznego) będą wskazy-
wały na to, że trzeba będzie podjąć jakieś do-
datkowe środki ostrożności, to wtedy dyrek-
tor chyba powinien zalecić osłony nosa i usta 
w miejscach wspólnych”. A zatem pozostawił tu 
pewną dowolność dyrektorom placówek. 

W chwili zamykania tego wydania naszej ga-
zety nie mieliśmy informacji, żeby w którejś ze 
szkół miało być przesunięte rozpoczęcie roku 
szkolnego. A przypomnijmy, że rząd dopuścił 
taką możliwość i dyrektorzy szkół mogliby 
taką decyzję podjąć. Jeszcze w połowie tego 
tygodnia wszystko wskazywało na to, że szko-
ły w powiecie wejherowskim rozpoczną rok 
szkolny planowo, 1 września. Przedstawiciele 
niektórych samorządów zaznaczają jednak, że 
sytuacja może się zmienić ze względu na dy-
namicznie zmieniające się informacje, przeka-

zywane przez rząd. Na dziś (piątek) zapowie-
dziane jest ogłoszenie kolejnych wytycznych 
i dokładnych zasad sanitarnych – co może 
spowodować zmianę decyzji przez niektórych 
dyrektorów placówek oświatowych. 

W Wejherowie wczoraj po południu odbyło 
się zebranie władz miasta i dyrektorów placó-
wek oświatowych. Podobne spotkania i kon-
sultacje przeprowadzono też w innych gminach 
powiatu wejherowskiego.  

Powrót do szkół 1 września
POWIAT | W najbliższy wtorek, 1 września, ma się rozpocząć nowy rok szkolny. Wyjątkowy, bo wciąż 
trwa pandemia koronawirusa. Uczniowie mają wrócić do szkolnych ław po dużo dłuższej przerwie – 
placówki zostały bowiem zamknięte już w kwietniu i lekcje prowadzone były zdalnie. 

W dobie pandemii korona-
wirusa będą obowiązywać 
w szkołach procedury 
bezpieczeństwa sanitar-
nego. Prosimy rodziców 
o zapoznanie się z wy-
tycznymi oraz wszystkimi 
ogłoszeniami zamieszcza-
nymi na stronach interne-
towych redzkich placówek 
oświatowych. 
- Prosimy wszystkich 
o stosowanie się do pro-
cedur w tym trudnym dla 

wszystkim czasie. Zarówno dla dzieci, rodziców, nauczycie-
li i wszystkich pracowników szkoły to ciężki okres – mówi 
wiceburmistrz ds. społecznych i oświaty Łukasz Kamiński. 
-  Przede wszystkim ważne będzie, by nie przyprowadzać 
do przedszkola czy szkoły dziecka, które wykazuje objawy 
chorobowe. Pamiętajmy, że żaden z pracowników szkoły  
nie jest w stanie ocenić, czy infekcja dziecka może poten-
cjalnie zagrozić komukolwiek, czy też nie. Nie zostawiajmy 
też dzieci w świetlicy szkolnej ponad konieczny czas, prze-
rzedzenie liczby osób korzystających ze  świetlicy to też 
ważny aspekt realizacji wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji.
Wszyscy chcemy aby ten powrót do szkoły był jak 
najbezpieczniejszy. Jeszcze raz apelujemy do rodzi-
ców o wyrozumiałość, śledzenie ogłoszeń na stronach 
internetowych szkół oraz miasta. 
Nauczycielom, pracownikom szkoły, a przede wszyst-
kim dyrektorom, obarczonym ogromną odpowiedzial-
nością przez ministra edukacji życzymy wytrwałości, 
spokoju, zdrowia i niespożytych sił w pracy z powraca-
jącymi podopiecznymi.

ucznioWie rozpoczną 
naukę stacjonarną
reDa | We wtorek, 1 września, rozpoczyna się rok szkolny 
2020/21. W szkołach wprowadzono zasady sanitarne. 
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fot. UM Reda

Zadania zostały wykonane ze środków własnych gminy.
Ulica Poprzeczna zyskała kompletnie nowy chodnik wykonany 

z kostki betonowej wraz z wjazdami na odcinku około 204 m tj. od 
ulicy Nowej do ulicy Kazimierskiej. Prace budowlane mają zakoń-
czyć się 7 września. 

Od niedawna również mieszkańcy ulicy Michała Ogińskiego mają 
powody do zadowolenia. Odcinek na długości 225 m, od ulicy Mo-
niuszki do sięgacza ulicy Polnej ma już nową nawierzchnię. Budowa 
polegała na wykonaniu utwardzenia nawierzchni gruntowych płyta-
mi IOMB. Wykonawcą inwestycji była firma Abruko Sp z o.o. z sie-
dzibą we Władysławowie.

–  Ulica Poprzeczna oraz ulica Michała Ogińskiego to kolejne in-
westycje drogowe, które udało nam się wykonać w tym roku. Ich 
realizacja przyczyniła się do poprawy jakości nawierzchni i przepu-
stowości dróg, a tym samym zwiększyła bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania kierowców oraz pieszych – mówi Halina Grzeszczuk, 
zastępca burmistrza Redy.

Inwestycje drogowe 
na ukończeniu

Przygotowani na rok szkolny

REDA | W Redzie kończą się prace przy kolejnych drogowych inwesty-
cjach. Modernizację przeszła w ostatnim czasie część ulicy Poprzecznej 
w Ciechocinie oraz ulica Michała Ogińskiego. 

WEJHEROWO | Włodarze Wejherowa we współpracy z dyrektorami szkół dokładają starań, aby powrót 
dzieci był możliwie jak najbardziej bezpieczny. Przygotowano m.in. wytyczne sanitarne dla nauki stacjonar-
nej, a placówki oświatowe zostały wyposażone w środki higieniczne – płyny dezynfekcyjne i maseczki. 
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W wejherowskim ratuszu odbyło się spotkanie 
dyrektorów miejskich placówek oświatowych z pre-
zydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem 
i jego zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem, które 
poświęcone było kwestiom związanym z planowa-
nym od września powrotem uczniów do szkół.

- Przed nami podjęcie edukacji w trudnych wa-
runkach pandemii – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. – Staramy się ro-
bić wszystko, aby zapewnienić bezpieczeństwo i hi-
gieniczne warunki nauki dla uczniów  i pracy dla 
nauczycieli. Dlatego w każdej szkole, przy wejściu 
będą znajdowały się dozowniki do dezynfekcji rąk. 
W miarę możliwości ograniczony będzie kontakt 
między dziećmi - uczniowie będą wchodzili do 
szkół różnymi wejściami. Uczniowie będą mieli 
obowiązek noszenia maseczek w częściach wspól-
nych szkoły. W trosce o bezpieczeństwo, tylko ro-
dzice najmłodszych uczniów tj. klas 0-1 będą mogli 

wchodzić na teren szkoły do wyznaczonej przestrze-
ni. Prosimy także o kontaktowanie się z wychowaw-
cami za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2 tony płynów do dezynfekcji 
Miasto zakupiło 700 przyłbic dla nauczycieli 

i pracowników szkół oraz dozowniki automatycz-
ne do dezynfekcji rąk, które znajdą się przy wej-
ściu do szkoły. Z programu Ministerstwa Zdrowia 
wszystkie wejherowskie szkoły prowadzone przez 
miasto zostały zabezpieczone w płyny do dezyn-
fekcji oraz maseczki. Łącznie do wejherowskich 
szkół Ochotnicza Straż Pożarna dostarczyła prawie 
2 tony płynów.

-  W razie zagrożenia epidemicznego i koniecz-
ności zamknięcia szkół, wzorem ubiegłego roku 
szkolnego będzie kontynuowana  nauka zdalna – in-
formuje Arkadiusz Kraszkiewicz. -  Na razie trudno 
jednak cokolwiek przewidywać. Będziemy na bieżą-
co monitorować sytuację. 

rozpoczęcie roku szkolnego W WejHeroWskicH szkołacH 

W wejherowskich szkołach podstawowych nie odbędą się tradycyjne uroczystości związane 
z rozpoczęciem roku szkolnego. Jednak uczniowie będą mogli spotkać się ze swoimi wychow-
awcami. W każdej ze szkół podstawowych wyznaczono godziny spotkań dla danej klasy, 
oczywiście z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa – maseczki, zachowanie 
odpowiedniej odległości. Z uwagi na obostrzenia tylko rodzice najmłodszych uczniów będą 
mogli uczestniczyć podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Pozostali opiekunowie towarzyszący 
dzieciom będą musieli poczekać przed budynkiem szkoły. Informacje o godzinach spotkań 
zostały  zamieszczone na  stronach internetowych szkół. - Ten dzień będzie inny niż zazw-
yczaj. Jest harmonogram spotkań poszczególnych klas, a uczniowie będą wchodzić kilkoma 
wejściami – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. 
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Od przyszłego tygodnia linia 16 będzie 
kursowała na nowej trasie obejmując 
swym zasięgiem os. Sucharskiego, rejon 
ogródków działkowych „Sucharskiego" 
oraz osiedla przy ul. Batalionu Morskie-
go i Sobieskiego. Na linii nr 2 i 3 zostaną 
wprowadzone nowe częstotliwości kur-
sowania. 

Osiedle Sucharskiego, dzięki zmianom 
na liniach autobusowych, zyska większą 

dostępność do komunikacji miejskiej - 
m. in. poprzez objęcie komunikacją ulic 
Krofeya i fragmentu ulicy Kotłowskiego 
oraz wysoką częstotliwość kursowania 
autobusów w kierunku centrum Wejhe-
rowa oraz Śmiechowa Południe. 

linia nr 16
Nowym przystankiem końcowym linii 

16 będzie przystanek Wejherowo Kro-

feya położony na końcu ul. Krofeya przy 
skrzyżowaniu z ul. Mostnika.

Dla linii 16 na nowym odcinku wprowa-
dza się następujące przystanki:

W kierunku WejHeroWo krofeya:
• Transportowa, 
• Dom Działkowca, 
• Ogródki Działkowe, 
• Zibertowo, 

• Kotłowskiego (nowy przystanek przy 
ul. Kotłowskiego), 
• Krofeya (przystanek końcowy przy ul. 
Krofeya).

W kierunku WejHeroWo os. 
sikorskiego:

• Krofeya (przystanek początkowy przy 
ul. Krofeya), 
• Sucharskiego, 
• Kotłowskiego, 
• Zibertowo, 
• Ogródki Działkowe, 
• Dom Działkowca.

Kursy wydłużonej linii 16 zaplanowano 
w dni powszednie w godzinach szczytu 
porannego i popołudniowego co 15 mi-
nut (naprzemiennie linie 3 i 16 na odcinku 
Śmiechowo – Centrum – os. Sucharskiego), 
a poza godzinami szczytu i w weekendy za-
planowano kursowanie z częstotliwością co 
20 minut (naprzemiennie z linią 3).

linia nr 3
W związku ze zmianami na linii 16 

wprowadzona zostaje korekta rozkładu 
jazdy linii 3:

• w dni powszednie i weekendy 
skorygowane zostają godziny od-
jazdów z obu pętli tak, aby razem 
z linią 16 na wspólnym odcinku two-
rzyć równe częstotliwości odjazdów, 
• w rozkładzie powszednim waka-

cyjnym w godzinach okołopołudnio-
wych wprowadzone zostają dodat-
kowe podjazdy do przystanków przy 
ul. Drzewiarza, zapewniając tym sa-
mym dojazdy do Wejherowa i powro-
ty, wówczas gdy nie kursuje linia 7, 
• kursy skrócone do przystanku Su-
charskiego zostają zastąpione kursami 
linii 16 z os. Sikorskiego. Tym samym 
kursy w przeciwnym kierunku, które 
przełączają się na linię 16 zostają od 
przystanku Odrębna 04 wydłużone uli-
cami Sędzickiego i Sikorskiego do pętli 
Wejherowo os. Sikorskiego.
Dodatkowo zjazdowe, wieczorne kursy 

linii 3 wykonywane na trasie skróconej do 
przystanku Sucharskiego 01 w celu zmini-
malizowania ilości wariantów na tej linii 
będą teraz pełnymi kursami linii 16 z os. 
Sikorskiego do Krofeya – dzięki temu os. 
Sikorskiego zyska dostęp do komunikacji 
miejskiej w godzinach wieczornych.

linia nr 2
Na tej linii zostaną wprowadzone nowe 

częstotliwości kursowania:
• w dni powszednie co 15 minut (od 
6.15 do 18.15)
• w weekendy co 20 minut (od 9.15 do 
18.35)
Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne 
na: www.mzkwejherowo.pl, tel. 58 572 
29 33. 
/raf/

Zmiany na liniach autobusowych
WEJHEROWO | Uwaga podróżni - Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie wprowadza zmiany w kursowaniu autobusów linii nr 2, 3 i 16. 



www.gwe24.pl/aktualnościPiątek, 28 sierpnia 2020 5

Nowy parking przy 
szpitalu otwarty

WEJHEROWO | O 154 miejsca postojowe wzbogacił się Szpital Specjalistyczny w Wej-
herowie. Nowy, bezpłatny dla mieszkańców parking, powstał pomiędzy ul. Jagalskiego, 
a lądowiskiem dla helikopterów. Inwestycja kosztowała niemal 2 miliony złotych. 

Koszt parkingu wyniósł prawie 2 mln 
zł. 2/3 kosztów budowy pokryło miasto 
Wejherowo, a pozostałą cześć – wspól-
nie powiat wejherowski i sąsiednie sa-
morządy: miasto Rumia, miasto Reda, 
gmina Wejherowo, gmina Szemud, gmi-
na Gniewino, gmina Linia, gmina Luzi-
no, gmina Łęczyce.

- Przy wejherowskim szpitalu powstał 
długo oczekiwany bezpłatny parking. 
Jest to odpowiedź na liczne apele osób 
korzystających z usług naszego szpitala. 
– mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa - Budowa parkingu nie tylko 
ułatwi znalezienie miejsc postojowych 

dla samochodów pacjentów i osób odwie-
dzających placówkę, ale także wpłynie na 
poprawę estetyki tego miejsca. Dziękuję 
wszystkim burmistrzom, wójtom oraz 
staroście powiatu za przekazane środki 
na budowę parkingu. O tym, jak bardzo 
potrzebne były tutaj miejsca parkingowe, 
nie trzeba z pewnością nikogo przekony-
wa. Mam też nadzieję, że w przyszłości 
powstanie bezpośrednie połączenie mię-
dzy parkingiem a szpitalem.

prezent Dla pacjentóW
- Dla naszych  pacjentów ten parking 

to ogromny prezent – powiedziała Jolan-

ta Sobierańska-Grenda,- Prezes Zarzą-
du Szpitali Pomorskich sp. z o.o., która 
wspólnie z  Andrzejem Zieleniewskim, 
wiceprezesem Zarządu podziękowa-
ła samorządowcom za tę inwestycję. – 
Chcemy się odpłacić jakością świadczeń, 
poszerzania wachlarza usług na rzecz 
mieszkańców. Podziwiam, że Państwo 
tak sprawnie koordynujecie tę pomoc dla 
szpitala w ramach samorządów. Dziękuję 
za to wsparcie. 

- W ramach inwestycji powstał par-
king z płyt betonowych JOMB o łącznej 
powierzchni 4.085 m kw. na blisko 160 
miejsc dla samochodów osobowych - 

mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. – Wybudowano  także 
drogę manewrową z kostki betonowej, 
dojazd do parkingu od ul. Jagalskie-
go oraz chodniki i oświetlenie. Skarpy 
i dno rowów umocnione zostały ażuro-
wymi płytami betonowymi. Dla bezpie-
czeństwa  zamontowano odbojnice przy 
słupach oświetleniowych i barierki dla 
pieszych. Warto zaznaczyć, iż wykonaw-
ca robót wykonał prace solidnie i termi-
nowo pomimo panującej pandemii. Nie 
jest to koniec inwestycji, w przyszłości 
będziemy ten parking rozbudowywać.

rozBuDoWa szpitala 
- Cieszymy się, że dzisiaj otwierany jest 

duży parking przy szpitalu, z którego 
korzystać będą pacjenci i osoby odwie-
dzające swoich bliskich w placówce – po-
wiedział podczas otwarcia Mieczysław 
Struk, marszałek województwa pomor-
skiego. – Ten szpital jest w ciągłym roz-
woju. Budowany jest m.in. blok opera-
cyjny, zmodernizowano kilka oddziałów, 
trwa uzupełnienie wyposażenia szpitala. 
To tutaj znajduje się jeden z najlepszych 
w województwie pomorskim oddział 
kardiochirurgiczny. Te inwestycje wyma-

gają infrastruktury towarzyszącej, którą 
niewątpliwie są parkingi. Często podkre-
ślam, jak ważna jest pomoc okolicznych 
samorządów, a także przedsiębiorców, 
którzy wspierają placówki zdrowia. Nie 
inaczej zdarzyło się w przypadku tej in-
westycji, gdzie do inicjatywy prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa  Hildebrandta, za 
którą jestem wdzięczny zarówno ja, jak 
i personel szpitala, dołożyły się pozosta-
łe samorządy powiatu i powstała piękna 
infrastruktura. Szpital w Wejherowie za-
wsze może liczyć na samorządy i wielu 
przedsiębiorców. 

Oficjalne otwarcie parkingu  zgroma-
dziło wielu samorządowców zaangażo-
wanych w powstanie inwestycji. Obecni 
byli m.in.: Krzysztof Hildebrandt - prezy-
dent Wejherowa, Beata Rutkiewicz i Ar-
kadiusz Kraszkiewicz - zastępcy prezy-
denta, Gabriela Lisius - starosta powiatu 
wejherowskiego, Krzysztof Krzemiński 
– burmistrz Redy, Ariel Sinicki – zastęp-
ca burmistrza Rumii, Henryk Skwarło 
– wójt gminy Wejherowo, Ryszard Kal-
kowski – wójt gminy Szemud, Bogusława 
Enegelbrecht – wójt gminy Linia, Jaro-
sław Wejer – wójt gminy Luzino.

/raf/
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Msza sprawowana była przez probosz-
cza Ks.Kanonika mgr. lic. Jarosława 
Hinc. W uroczystości tak ważnej dla 
mieszkańców i darczyńców nie mogło 
zabraknąć Wójta Gminy Wejherowo, 
Henryka Skwarło. Po święceniu krzyża 
wszyscy przybyli udali się na słodki 
poczęstunek.
Mieszkańcom i darczyńcom dobrego 
serca jesteśmy dozgonnie wdzięczni za 
dokonanie wspólnej inicjatywy odnowie-
nia krzyża. Nowe oblicze tak ważnego 
symbolu w życiu chrześcijanin będzie 
żywą pamiątką skierowaną dla Naszych 
przyszłych pokoleń.
Natalia Dampc

renoWacja krzyża 
W ustarBoWie
gm. WejHeroWo | Dnia 16 sierpnia 
w świetlicy wiejskiej w ustarbowie odbyła 
się uroczysta msza święta z intencją 
poświecenia przydrożnego krzyża. 
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Panu
TOMIROWI PONKA

MATKI
składają

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady 

Miasta Wejherowa 
wraz z Radnymi Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci

Radnemu 
Rady Miasta Wejherowa

trWa moDernizacja Dróg W goWinie
gm. WejHeroWo | już wcześniej wspominaliśmy o pozyskanym dofinansowaniu na 
przebudowę dróg dojazdowych w gowinie – od kilku dni plan wdrażany jest w życie. 

Ruszyły prace związane z moderniza-
cją ulicy Kaszubskiej i Starowiejskiej 
w Gowinie. Obecnie obie ulice posiadają 
nawierzchnię gruntową, drogi są przy-
gotowywane pod położenie płyt IOMB.  
Łącznie: odcinek o długości 585 m. Po 
przetargu, który został już rozstrzygnięty 
inwestycja została oszacowana na kwotę 

270.562,50 zł, przy czym 91.860,00 zł to 
kwota pozyskana z dofinansowania, nato-
miast resztę samorząd finansuje z wła-
snych środków. Głównym wykonawcą 
prac jest firma: Usługi Ogólnosprzętowo-
Transportowe, Roboty Drogowe Teresa 
Groth z Bolszewa.
/UGW/
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Wykonano: zmianę biegu chodnika, rozbiórkę po-
przedniego i ponowne postawienie nowego ogrodze-

nia placówki Przedszkole Stefek Burczymucha – ogro-
dzenie zostało cofnięte w gąb działki aby widoczność 
przy przejściu była dużo lepsza – tu podziękowania 
dla Przedszkola Stefek Burczymucha za nieodpłatne 
i dobrowolne odstąpienie kawałka działki na rzecz 
bezpieczeństwa przechodniów. Dokonano przesu-
nięcia pasów, wygrodzenie wejścia na ulicę barierka-
mi w miejscu, gdzie kiedyś były pasy aby skierować 
pieszych na docelowe przejście. Ponadto wprowa-
dzono ograniczenie tonażu na odcinku Orzechowej 
do 10 ton. Wykonawcą robót była firma: Sprzętowo- 
Transportowe Roboty Drogowo – Budowlane Ry-
szard Czepulonis z Wejherowa, koszt przedsięwzięcia 
zamknął się w kwocie 18 450 zł. Termin zakończenia 
prac przewidziany został na 31 sierpnia br. jednakże 
prace zostały ukończone wcześniej.

/UGW/

Przebudowa skrzyżowania
GM. WEJHEROWO | W minionych tygodniach przeprowadzono modernizację części chodnika na 
skrzyżowaniu ulicy Orzechowej z ulicą Długą w Bolszewie. Modernizacja miała na celu poprawę bezpie-
czeństwa na skrzyżowaniu tych ulic. Prace udało się zakończyć wcześniej, niż początkowo planowano. 
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Wejdź na nasz 
portal

Zajęcia zorganizowała w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Wejherowie grupa 
inicjatywna w składzie: Agnieszka Dra-
bata, Iwona Rathenow, Izabela Minga 
i Kamila Paradies-Domnik. 

- W trakcie tych warsztatów chcemy 
usamodzielniać naszych podopiecznych 
i przygotowywać ich do wejścia na rynek 
pracy. Są to zajęcia praktyczne i uspo-
łeczniające zmierzające do integracji 
i współpracy w grupie – mówi Agnieszka 
Drabata, oligofrenopedagog i terapeuta 
integracji sensorycznej, która od 15 lat 
współpracuje z dziećmi i młodzieżą z au-
tystycznym spektrum zaburzeń.

Terapeutka informuje, że u młodzieży 
autystycznej największy problem stano-
wią relacje międzyludzkie i komunikacja 
społeczna. Dlatego w warsztatach kła-
dziony jest nacisk na relacje społeczne, 
komunikację i współpracę w grupie. Zaś 
w tym czasie matki mają czas dla siebie, 
uczestnicząc w zajęciach praktycznych 
m.in. opiece psychologicznej, warszta-
tach kosmetycznych i zielarskich.

- Bardzo ważny wśród dorastającej 
młodzieży z autyzmem jest aspekt sek-
sualności, dlatego zajęcia na ten temat 
z młodzieżą przeprowadzi lekarz zajmu-
jący się seksualnością osób z niepełno-
sprawnością. – dodaje Agnieszka Draba-

ta - Część uczestników warsztatów jest 
z zespołem Aspergera, które fascynują 
się pewnymi tematami. Dlatego podczas 
zajęć będziemy rozwijać pasje i zaintere-
sowania, na które brakuje czasu w szkole 
i w innych miejscach. Podczas spotkań 
skupimy się na wyłapywaniu uzdolnień 
i zainteresowań młodzieży, żeby dać im 
szanse wypowiedzenia się i zgłębiania 
tej wiedzy.

Specjalista ds. marketingu Kamila Pa-
radies-Domnik podkreśla, że warsztaty 
są zróżnicowane tematyczne, po to żeby 
zachować równowagę pomiędzy psychi-
ką, dietą i całym dobrostanem psychicz-
nym rodzin, zwłaszcza tych z autyzmem. 
A że przez pandemię koronawirusa ta 
równowaga została zaburzona, trzeba 
ją przywrócić podczas warsztatów ko-
smetycznych, zielarsko-dietetycznych, 
a także na spotkaniach z psychologiem 
i seksuologiem.

- Na pewno na warsztatach zielarskich 
zadbamy o odpowiedni dobór diety i róż-
nego rodzaju składników mikro i makro-
elementów w pożywieniu, które regulują 
cały układ nerwowy - wyjaśnia Kamila 
Paradies-Domnik.

- Cieszę się, że podczas tych zajęć, 
w które zaangażowana jest młodzież, 
matki mają okazję znaleźć czas dla sie-

bie i mogą zająć się sobą – mówi Izabela 
Minga - To ważne dla matek, żeby mogły 
poczuć się kobietami, bo podczas pan-
demii były zajęte swoimi dziećmi i nie 
miały na to czasu. Dzięki temu, że nasze 
dzieci są zajęte warsztatami, mamy oka-
zję „zrobić się na bóstwo”.

Gratulacje organizatorom warsztatów 
przekazał zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz wyrażając Paniom uznanie 
za tę inicjatywę.

- Cieszę się, że realizowany jest tak 

ważny społecznie projekt, który ma być 
zalążkiem do powstania fundacji. To 
bardzo dobry pomysł. Na stowarzyszenia 
i organizacje społeczne wciąż jest olbrzy-
mie zapotrzebowanie, nawet jeśli ze sobą 
konkurują w dobrym tego słowa znacze-
niu - podkreśla Arkadiusz Kraszkiewicz.

Uczestnicząca w otwarciu warsztatów 
dyrektor biblioteki Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek wyraziła przekonanie, że 
dzięki otwartości biblioteki na tego typu 
zajęcia, zarówno młodzież, jak i rodzice, 

znajdą swoje szanse na pozytywny rozwój 
oraz racjonalne i pożyteczne zagospoda-
rowanie czasu wolnego. Kolejne warsztaty 
w bibliotece odbędą się: 4, 18 i 25 września 
oraz 2 i 10 października o godz. 17.00.

Projekt dofinansowany jest w ramach 
Funduszu Akumulator Społeczny, ze 
środków „Programu Fundusz inicjatyw 
Obywatelskich Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego”.

/raf/

Warsztaty terapeutyczne dla rodzin
WEJHEROWO | Warsztaty ogólnouodporniające dla rodzin 
z dziećmi spektrum autystycznego, połączone z opieką wy-
tchnieniową, odbyły się niedawno w stolicy powiatu. 
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Rolnicy wraz z rodzinami i parafianami dziękowali za 
tegoroczne plony i modlili się o Boże Błogosławieństwo 
na kolejny rok podczas mszy w kościele w Gościcinie. 
Pięknym akcentem uroczystości  było złożenie plonów 
przez rolników przed samym ołtarzem. Dary te zostały 
poświęcone. Uroczystości dożynkowe zostały zakończo-
ne wspólnym obiadem. Na uroczystość dożynkową został 
zaproszony Wójt Gminy Wejherowo, radni Gościcina. Nie 
zabrakło gościa honorowego - Pani sołtys i radna Ko-
chanowa Organizatorami tegorocznych dożynek był ks. 
proboszcz Stanisław Bach i Rolnicy Gościcina.
/UGW/

Dożynki W gościcinie
gm. WejHeroWo | korowodem rozpoczęły się dożynki...

W konkursie wzięło udział 10 hafciarek z Wej-
herowa i powiatu. W skład komisji konkursowej 
weszli: Edmund Szymikowski – hafciarz, anima-
tor kultury (jako przewodniczący) oraz etnograf 
Elżbieta Ball-Szymorszczuk i Benita Grzenko-
wicz-Ropela – etnograf i historyk sztuki, starszy 
kustosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Pierwsze miejsce zdobyły: Mirosława Dar-
gacz, Teresa Dembkowska, Teresa Domnik, 
Barbara Jaedtka-Walaszkowska, Wanda Mi-
ronkiewicz, Małgorzata Szmidtka i Ludwika 
Wesserling. Drugie miejsce otrzymały: Irena 
Bartczak-Nowak i Zofia Magulska, a trzecie – 

Elżbieta Malewska. Nagrody wręczali: zastępca 
prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkie-
wicz i prezes Oddziału ZKP Mariusz Gaffka

Przewodniczący komisji Edmund Szymi-
kowski ogłaszając wyniki konkursu podkreślił, 
że ideą konkursu jest propagowanie kaszub-
skiej sztuki hafciarskiej jako czołowego ręko-
dzieła regionu. Jak nadmienił pokazanie tego 
piękna oraz różnorodności, która reprezentu-
ją poszczególne szkoły haftu ze szczególnym 
uwypukleniem szkoły wejherowskiej, stanowi 
lokalny wyróżnik na tle całego regionu. Ed-
mund Szymikowski przypomniał nazwiska 
liderek wejherowskiej szkoły hafciarskiej, 

w tym – Franciszki Majkowskiej, Anny Konkel, 
Elżbiety Ebel i Jadwigi Kreft. Dodał też, że od 
kilku lat członkinie klubu „Tulpa” przyczyniają 
się do rozpowszechniania haftu szkoły gdań-
skiej, której inicjatorka na przełomie XX i XXI 
wieku była Anna Konkel. Dzięki opublikowa-
nemu niedawno wzornikowi haft ten oficjalnie 
wzbogacił repertuar form haftu kaszubskiego. 
Przewodniczący powiedział, że komisja kon-
kursowa oceniając prace zwracała uwagę na 
zgodność z ornamentyką poszczególnych szkół 
haftu kaszubskiego, właściwą kolorystykę ele-
mentów wzorów, oryginalność kompozycji 
i poziom technicznego wykonania.

Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkie-
wicz pogratulował laureatkom konkursu oraz 
wyraził uznanie wszystkim hafciarkom za mi-
strzostwo i precyzję w wykonaniu prac kon-
kursowych, na które złożyły się m.in. obrusy, 
serwety i koszulki. Zaś prezes Oddziału ZKP 
Mirosław Gaffka wręczył zastępcy prezydenta 
krawat z haftem kaszubskim, aby nosząc go, 
promował sztukę wejherowskiej szkoły haftu 
kaszubskiego.

W trakcie spotkania nowa przewodnicząca 
Klubu Hafciarskiego „Tulpa” Barbara Jaedtka-
Walaszkowska podziękowała dotychczasowej 
przewodniczącej klubu Ludwice Wesserling 
za wieloletnie i sprawne kierowanie pracami 
klubu.

Nagrodzone prace można oglądać w siedzibie 
Oddziału ZKP w Wejherowie w galerii foto na 
stronie miasta Wejherowa: www.wejherowo.pl.

/raf/

Najlepsze hafciarki kaszubskie
WEJHEROWO | Dobiegł końca 14. Powiatowo-Miejski Konkurs Haftu Kaszubskiego organizowany przez Klub Hafciarski „Tulpa” działający 
przy wejherowskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W ramach konkursu powstały przepiękne, wyjątkowe dzieła. 
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akcja sportoWe lato 2020
W minionych tygodniach na terenie 

naszych sołectw pod nadzorem wykwa-
lifikowanych opiekunów odbyła się akcja 
„Sportowe Lato 2020”. Zajęcia opiekuń-
czo – sportowe miały miejsca w Bolsze-
wie, Orlu, Nowym Dworze Wejherow-
skim, Kąpinie. W zajęciach uczestniczyły 
dzieci i młodzież w wieku szkolnym klas  
I-VIII naszej gminy. Frekwencja dopisa-
ła, uczestnicy mogli próbować swoich sił 
w konkurencjach i zabawach drużyno-
wych oraz w skoku wzwyż, czy w skoku 
w dal. Zajęcia odbywały się na świeżym 
powietrzu oraz w salach gimnastycznych. 
Na zakończenie akcji „ Sportowe Lato 
2020” wszyscy uczestnicy otrzymali dy-

plomy od swoich opiekunów oraz poda-
runki w postaci odblasków i map od Gmi-
ny Wejherowo. Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym opiekunom: Pani Kry-
stynie Gelo, Panu Markowi Góralskiemu, 
Pani Dorocie Lademann, Pani Justynie 
Lademan, Panu Henrykowi Miotk Pani 
Joannie van Dijk za poświęcony czas, za-
angażowanie, otwartość, energię i ciekawe 
pomysły na spędzenie tego czasu wraz 
z naszymi dziećmi. W całej akcji letniej 
wzięło udział ok. 100 dzieci łącznie.

przemarsze orkiestry Dętej 
gminy WejHeroWo

Przemarsz orkiestry dętej zawsze jest 
wyjątkowym wydarzeniem – rytm, gło-

śna muzyka, mundury, marszowy krok 
dostarczają widzom i słuchaczom wielu 
wrażeń. 21 czerwca oraz 19 lipca 2020 r., 
Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo wy-
konała przemarsze w sześciu sołectwach 
gminy Wejherowo: Łężycach, Zbychowie, 
Nowym Dworze Wejherowskim, Orlu, 
Kąpinie i Gniewowie. Pod batutą kapel-
mistrza Pana Tomasza Winczewskiego 
orkiestra wykonała utwory znane spo-
łeczności, a także ze swojego repertuaru. 
Za każdym razem nie brakowało miesz-
kańców wtórujących i maszerujących 
wraz z orkiestrą przez ulice sołectw. 

Wakacje z kulturą
Dzieci w wakacje nie muszą się nudzić, 

mogą spędzać kreatywnie czas. Zajęcia 
cyrkowe, ruchowe, kreatywnego two-
rzenia i robotyka….to wszystko działo 
się w Bibliotece W Bolszewie na ulicy 
Reja. Na wakacje z kulturą dzieci mogły 
także uczestniczyć do Gościcina, odbyły 
się one  w Dworku Drzewiarza. Dzie-
ci spędzały czas na świeżym powietrzu. 
Panująca atmosfera przypominała czasy 
rycerskie….z daleka widać było szałasy 
z gałęzi, ozdobione przez dzieci farbami, 
zaraz obok biegali mali sportowcy, magicy 
puszczający kolorowe bańki. W namiocie 
panowała atmosfera bardziej dziewczęca, 
tam odbywały się zajęcia z rękodzieła. To 
wszystko pod okiem wykfalifikowanych 
opiekunów. Zajęcia letnie miały miej-
sce także w Bieszkowicach jak i innych 
sołectwach naszej gminy, gdzie można 
było poskakać na zamku dmuchanym, 
pograć w gry zespołowe, zjeść smaczną 
drożdżówkę albo po prostu porozmawiać 
z kolegami i koleżankami.

kluB piłkarski Barca
Gminny Klub Piłkarski Barca Bolszewo 

jednoczy dzieci w duchu sportu. Tego 
roku niezmiennie odbywały się spotka-
nia ligi mistrzów. Za nami pięć lipcowych 
kolejek Wakacyjnej Ligi Mistrzów w któ-
rych uczestniczyło ponad 40 zawodni-
ków i zawodniczek. Sierpniowe kolejki 
odbywają się jeszcze. Pod koniec sierpnia 
odbędzie się ostatnia kolejka wraz z uro-
czystym zakończeniem Wakacyjnej Ligi, 
rozdaniem medali i niespodzianek.

akaDemia piłki nożnej Błękitni
Wejherowska Akademia Piłki Nożnej 

Błękitni także nie próżnuje. Oprócz 
szkółki piłkarskiej w Kąpinie, spotkań 
i rozgrywanych meczy Błękitni wyje-
chali również na letni obóz piłkarski 
do Wdzydz Kiszewskich, to już chyba 
tradycja, po raz siódmy uczestniczyli 
w treningach w tym samym miejscu, 
czyli w ośrodku Zacisze.

scHola Dzieci kalasancjusza
Młodzież ze scholi Kalasancjusza w te 

wakacje wyjechała na kolonię na południe 
Polski. W wyjeździe czestniczyły 32 osoby 
– w tym 4 Panie prowadzące: 

Wiesława Drewczyńska, Edyta Pulik-
Piela, Maria Zbieranowska oraz Pani 
Agnieszka Zielonko – kierownik wy-
cieczki. Podczas swojego wypoczynku 
młodzież witała dzień śpiewem, modli-
twą i smacznym śniadaniem. Pogoda 
dopisała, atrakcjami były spacery po 
górach, odwiedziny i pobyt w Termach 
Chochołowskich oraz Termach Bukowi-
na, wyjazd do Łopusznej gdzie znajduje 
się XV-wieczny późnogotycki drewnia-
ny kościół pw. Świętej Trójcy i św. Anto-
niego Opata. Młodzież odwiedziła rów-
nież Łapsze Niżne, Chabówka-Skansen 
Taboru Kolejowego, kopalnię soli Boch-
nia, gdzie podczas zwiedzania kopalni 
dzięki dofinansowaniu młodzież mogła 

uczestniczyć w warsztatach poświęco-
nych patronce kopalni – św. Kingi. 

Kolejnym miejscem wizyty i zaangażo-
wania scholi był Kościół Rektoralny OO. 
Pijarów pw. Przemienienia Pańskiego 
w Krakowie – to bardzo ważna wizyta, 
młodzież ze Scholi Dzieci Kalasancjusza 
postarała się o piękną oprawę mszy świę-
tej uczestnicząc w niej aktywnie – śpiewa-
jąc na sumie odpustowej. Oczywiście nie 
obyło się bez wizyty w Energy Landia….
sobota to dzień spędzony na miejscu acz-
kolwiek z małą niespodzianką – uczest-
nictwo jako kibice w  Tour de Pologne 
nie zdarza się często, więc na pewno za-
padnie w pamięci młodzieży ze scholii na 
długo– dzieci mogły kibicować kolarzom 
przy premii górskiej -  to punk na trasie 
wyścigu kolarskiego, położony na końcu 
podjazdu w Gliczarowie– w tym miejscu 
kolarze walczą o punkty. Tego samego 
dnia rankiem sami byli sportowcami 
– uczestniczyli w  biegu terenowym…. 
wrażeń co niemiara. 

Założeniem całego wyjazdu była inte-
gracja dzieci, zbliżenie ich do siebie po tak 
trudnym odosobnieniu jakim była izo-
lacja przez covid-19. Młodzież spędziła 
czas ze sobą, odeszła od telefonów i świa-
ta online, używając ich tylko pół godziny 
dziennie wieczorami, kiedy to mieli czas 
na spokojną rozmowę z rodzicami. 

Natasza Sobczak, UGW
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Podsumowanie lata w gminie 
GM. WEJHEROWO | Rok 2020 nie należy do najłatwiejszych, jeśli chodzi o swobodne świętowanie, uczestnictwo i organizację atrakcji letnich. 
Pomimo wielu obostrzeń związanych z covid-19 i ograniczeń w działaniu udało się zrealizować chociaż część z zaplanowanych wydarzeń. 
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Przygotowania do inwestycji zakończyły 
się w lutym tego roku. Wówczas wyburzo-
na została dawna siedziba Ogniska Wy-
chowawczego im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka”. Równolegle dobiegła końca 
analiza propozycji złożonych w ramach 
przetargu. Spośród pięciu potencjalnych 
wykonawców, którzy przedstawili oferty 
opiewające na kwoty od niespełna 61 do 91 
mln zł, wybrany został Budimex. Zwień-
czeniem tych przygotowań było uroczyste 
podpisanie umowy, w którym uczestniczyli 
dyrektor zespołu projektów Wojciech Ko-
łacki oraz burmistrz Michał Pasieczny.

Realizacja węzła integracyjnego z tune-
lem w Rumi Janowie ruszyła 23 marca. Od 
tego czasu udało się między innymi wybu-
dować fragmenty ul. Oliwskiej, Łużyckiej, 
Kolejowej i Obrońców Westerplatte, a tak-
że częściowo zrealizować kładkę dla pie-
szych łączącą ul. Gdańską z przystankiem 
kolejowym oraz fragmentarycznie przy-
gotować parkingi w rejonie ul. Kolejowej 
oraz przy ul. Jana III Sobieskiego. Ponadto 
wykonawca przystąpił do prac związanych 
z budową tunelu pod torami kolejowymi. 

W ramach budowy węzła integracyjne-
go z tunelem na terenie Janowa powstaną 
również m.in. ścieżki rowerowe, udo-
godnienia dla osób niepełnosprawnych 
oraz wiaty autobusowe. Nie zabraknie 
też oświetlenia ulicznego i kanalizacji 
deszczowej. Projekt przewiduje również 
znaczącą przebudowę infrastruktury 
wokół dworca kolejowego w Rumi przy 
ulicy Starowiejskiej, gdzie przybędzie 
m.in. miejsc parkingowych i ścieżek ro-
werowych.

Inwestycja nie tylko pozytywnie wpły-
nie na ruch drogowy w Rumi, ale też 
znacząco poprawi komunikację z Trój-
miastem. Zgodnie z głównymi założenia-
mi projektu, droga krajowa numer sześć 
zostanie odciążona, ponieważ rumianie 

będą mogli dojechać do swoich domów 
„na skróty”. To z kolei spowoduje, że 
mieszkańcy Redy, Wejherowa i okolic 
szybciej dotrą do swoich miejscowości.

Na efekt końcowy trzeba będzie pocze-
kać najprawdopodobniej do październi-
ka 2022 roku. Do tej pory na realizację 
przedsięwzięcia Urząd Miasta Rumi zdo-
był unijną dotację w wysokości ponad 
17 mln zł. Wspomniana kwota może się 
jeszcze zwiększyć.

Węzeł w Rumi Janowie jest jednym 
z 26 tego typu obiektów realizowanych 
na Pomorzu w ramach Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Wartość wszystkich węzłów to ponad 
693 mln zł, z czego unijne dofinansowa-
nie stanowi 285 mln zł.

Historyczna inwestycja, która połączy 
Rumię i rozładuje korki na krajówce

RuMIA | Trwa budowa węzła integracyjnego w Rumi Janowie – to epokowa inwestycja, której celem jest połączenie dwóch części miasta i rozłado-
wanie ruchu na drodze krajowej numer sześć. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 60 mln zł, a jego kluczowym elementem jest stworzenie tunelu 
pod torami i stacją kolejową. Inwestycja ma nie tylko usprawnić ruch drogowy, ale też umożliwić integrację różnych środków transportu. 

micHał pasieczny, 
burmistrz Rumi

– Na pewno wystąpią utrudnienia w ruchu, choć 
będziemy się starać, żeby prace były jak najmniej 
uciążliwe dla mieszkańców. Chyba wszyscy rozu-
mieją, że jeśli będziemy mieli przejazd kolejowy na 
początku Rumi, to przynajmniej ¼ kierowców po-
jedzie na skróty, czyli odkorkuje się nam krajówka, 
a ruch na takich ulicach jak Dąbrowskiego będzie 
upłynniony. To jest zasada wszystkich najlepiej 
rozwiniętych miast w Europie, dlatego jestem dobrej 
myśli, mimo rosnącej liczby samochodów. Należy 

pamiętać, że węzeł Janowo znajduje się w jednym zamówieniu projektowym 
wraz z węzłem w Rumi, gdzie stworzone zostaną dodatkowe miejsca parkingo-
we i zostaną doprowadzone ścieżki rowerowe.

,,
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 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM 

NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
POŁOŻONEJ W RUMI, PRZY UL. WYŻYNNEJ, 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy 
ul. Wyżynnej, składającej się z działki nr 35/23 o powierzchni 776m2, 
zapisanej w księdze wieczystej KW gD1W/00032160/9, prowadzonej 
przez sąd Rejonowy w Wejherowie, działki nr 62/1 o powierzchni 63m2, 
zapisanej w księdze wieczystej KW gD1W/00033853/1, prowadzonej 
przez sąd Rejonowy w Wejherowie, działki nr 396/3 o powierzchni 834m2 
i działki nr 56/4 o powierzchni 106m2, zapisanych w księdze wieczystej 
KW gD1W/00032160/9, prowadzonej przez sąd Rejonowy w Wejherowie, 
o łącznej powierzchni 1779 m2, obręb 19.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rumi uchwalonym Uchwałą nr Vi/58/2011 Rady Miejskiej Rumi 
z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi 
zwanego „Wzgórzem Markowca” zmienionym Uchwałą nr iii/48/2019 
Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 
obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” dla stref 
1.Mn/MW, 2. Mn/MW, 3. MW/U i części strefy 34. KDD, działki nr nr 35/23, 
62/1, 396/3 i 56/4 leżą w terenie oznaczonym symbolem 1.Mn/MW - 
co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej; niewielki fragment dz. nr 396/3 – oznaczony jest 
symbolem 34.KDD – co oznacza teren ulic dojazdowych.

Działy iii i iV księgi wieczystej KW gD1W/00032160/9 jest wolny od 
wpisów i zobowiązań.

Dział iV księgi wieczystej KW gD1W/00033853/1 jest wolny od wpisów 
i zobowiązań, zaś w dziale iii figuruje jeden wpis i jedno ograniczone 
prawo rzeczowe.

Cena wywoławcza 800.000,00 zł netto. Wadium 80.000,00 zł – 
wnoszone w pieniądzu. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się, w dniu 6 
listopada 2020 roku od godziny 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 
przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. 

Wadium należy wnieść do dnia 2 listopada 2020 roku w pieniądzu. Do 
wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VaT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. 
sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: 
www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, 
tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 
1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 25 sierpnia 2020 roku

sporz. K. Jażdżewska 
spr. J. Jażdżewska – Reszka

OgłOszenie 218/2020/DB

BURMISTRZ MIASTA REDY
84-240 Reda, ul. Gdańska 33, tel. 58 678 80 06,

58 678 80 07, 58 678 80 17, 58 738 60 68,
 fax: 58 678 31 24, e-mail: burmistrz@reda.pl

UA.6721.1.5.2018.KS Reda, dnia 28 sierpnia 2020r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA REDY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej 
i Spółdzielczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz 
art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 46 ust.1, pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku 
z uchwałą nr XlVi/485/2018 z dnia 4 września 2018r.  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Puckiej 

i Spółdzielczej w Redzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 4 września 2020 r. do 28 września 2020r. w siedzibie Urzędu 
Miasta w Redzie przy ul. gdańskiej 33, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 9 września 2020r. o godz. 1430 w Urzędzie Miasta 
w Redzie przy ul. gdańskiej 33, w sali Konferencyjnej, nr 110. 

zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 19.10.2020r. 

zgodnie z zarządzeniem Burmistrza nr. zK.6.2020r. z dnia 21 kwietnia 
2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań 
w Urzędzie Miasta w Redzie, informuję, iż wgląd do projektu planu 
odbywać się będzie na ustalonych zasadach funkcjonowania Urzędu. na 
dyskusję publiczną należy zastosować środki ochrony w postaci zasłaniania 
nosa i ust oraz dezynfekcji rąk lub rękawiczek. 

zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), uwagi 
dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu planu, 
należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Redy na adres ul. gdańska 
33, 84-240 Reda, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, 
ul. gdańska 33, 84-240 Reda pok. nr 5 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres: sekretariat@reda.pl, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19 października 2020 r. 

Uwagi i wnioski są rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Redy w terminie 
21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną 
bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych znajduje się 
na stronie głównej Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Redzie w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 

Z up. BURMISTRZA MIASTA 
Zastępca Burmistrza

Halina Grzeszczuk

OgłOszenie 222/2020/DB
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WyjątkoWe Warsztaty "kolęDa – kaszuBscy przeBierańcy"

ReKlaMa U/2020/PR

WóJT GMINY WEJHEROWO
informuje

że od dnia 28 sierpnia 2020 r. na stronie 
Biuletynu informacji Publicznej oraz interne-
towej gminy Wejherowo, a także na tablicy 
ogłoszeń Urzędu gminy Wejherowo, ul. 
Transportowa 1, został wywieszony wykaz, 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie przetargu nieograniczonego działek 
o nr ewid. 207/7 o pow. 0,0960 ha, nr 207/8 
o pow. 0,1094 ha, położonych w Kniewie oraz 
działek nr 870/11 o pow. 0,0979 ha i 870/12 
o pow. 0,0952 ha położonych w gościcinie.
szczegółowe informacje o nieruchomościach 
objętych wykazem można uzyskać w Refera-
cie gospodarki nieruchomościami i Środowi-
ska, tel. 58 738- 67-51 i 58 677-97-07.

OgłOszenie 221/2020/DB

Wiadomości | Sport | Kultura | Biznes | Region | Co? Gdzie? Kiedy?

Bądź 
na Bieżąco
z

WCK zaprasza młodzież, dorosłych 
i seniorów do wzięcia udziału w warszta-
tach „Kolęda – kaszubscy przebierańcy”, 
które odbywają się w ramach projektu 
„Larwy, maszkary, gwiżdże”. Podczas 
warsztatów powstają rekwizyty związa-
ne z rokiem obrzędowym Kaszub.  
Uczestnicy warsztatów mają za zadanie 
wykonać larwy i maszkary. Powstaną np. 
kozioł, bocian, baran, koń, żandarm, Żyd, 
dziad z babą, śmierć, pùrtk, czyli diabeł 
oraz Gwiôzdór i ich atrybuty - palëca 
(laska), zwónk (dzwonek), drabina, 
miotła, widły, kula, lina, wycior, kosa, 
"korbacz", czyli rodzaj bata. Zajęcia 
prowadzi Tadeusz Makowski - twórca 
ludowy, muzyk, gawędziarz, budowniczy 
instrumentów ludowych, pomysłodaw-
ca imprez regionalnych, autor wystaw. 
Laureat licznych konkursów i festiwali 
promujących autentyczną twórczość 
ludową oraz traktujących o ochronie 
dziedzictwa kulturowego. 

Pierwszy cykl warsztatów odbył się 
w tym tygodniu. Kolejne zajęcia: 31 
sierpnia, oraz 1 i 3 września w WCK. 
Początek zajęć o godz. 10.00. 
O projekcie: Mieszkając w duchowej 
stolicy Kaszub nie można zapomnieć 
o dawnych obyczajach i obrzędach 
związanych z ich tradycją. W natłoku 
informacyjnym pełnym dominacji tech-
nologicznej kierującej nas nieustannie 
ku przyszłości, nie możemy zapomnieć 
o przeszłości. Powinniśmy czerpać 
z niej jak najwięcej. Ba! Taką historię 
należy kultywować i hołubić. Z potrzeby 
ocalenia od zapomnienia i popularyzacji 
kaszubskiej tradycji zrodził się niezwy-
kły projekt „Larwy, maszkary i gwiżdże”. 
Projekt pn. „Larwy, maszkary, gwiżdże” 
to warsztaty i prelekcje o znaczącej war-
tości edukacyjnej i popularyzatorskiej 
dla wszystkich pokoleń, a głównym jego 
celem jest wspieranie zjawisk związa-
nych z ludową tradycją kultury Kaszub, 

transformacjami poszczególnych jej 
elementów oraz współczesnymi kontek-
stami ich występowania. Skoncentrowa-
ny na popularyzacji dawnych zwycza-
jów i obrzędów oraz zachęcający do 
kultywowania autentycznych wartości 
dziedzictwa kulturowego w XXI wieku. 
Zaangażowani twórcy ludowi nie tylko 
zaznajomią dzieci, młodzież, doro-
słych i seniorów z nauką powstawania 
poszczególnych rekwizytów związa-
nych z rokiem obrzędowym Kaszub, ale 
także dzięki ogromnemu potencjałowi 
i umiejętności przekazywania wiedzy 
z kontekstem ich występowania.
Efektem przedsięwzięcia będzie po-
pularyzacja muzyki, tańca, obrzędów 
i zwyczajów, a także rzemiosła Kaszub, 
co przyczyni się do budowania więzi kul-
turowej oraz wpłynie na rozwój edukacji 
regionalnej. Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu EtnoPolska 2020.   /raf/

WejHeroWo | Warsztaty edukacyjno-animacyjne „kolęda - kaszubscy przebierańcy” w Wejherowskim centrum kultury.
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W województwie pomorskim są Koła 
Gospodyń Wiejskich z wieloletnim sta-
żem i nowe – wciąż tworzące się. Nowa 
ustawa o kołach gospodyń dała paniom 
z obszarów wiejskich dodatkowy impuls 
do działania. Gdyńskie Forum było okazją 
do porozmawiania o sprawach i potrze-
bach wiejskich środowisk. Wzięli w nim 
udział zarówno przedstawiciele rządu – 
z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Ja-
nem Krzysztofem Ardanowskim na czele 
i wiceminister funduszy i polityki regio-
nalnej Anna Gembicką,  jak przedstawi-
ciele samorządowców pomorskich – Piotr 

Zabrocki – burmistrz miasta i wsi Czarne 
i Alicja Żurawska – starosta kościerski, 
czy Danuta Tlocke – prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, oddział w Dę-
bogórzu.  Premier Mateusz Morawiecki 
odbył krótki rajd przy stoiskach przegoto-
wanych przez poszczególne Koła. Oto co 
zobaczył:

Łężyckie Białki (Gmina Koleczkowo) 
ubrały się patriotycznie – w stroje biało-
czerwone z kaszubskim haftem i wianki 
z polnych kwiatów. Udowodniły, że są za-
pobiegliwe i gospodarne – wabiło stoisko 
z przetworami na zimę , oraz pomysłowe 

- kaszubskie zdobienia wykorzystały nie 
tylko do upiększania obrusów czy serwe-
tach, ale też dekorując nimi modne torby 
na zakupy.

Koło Gospodyń Wiejskich z Chwaszczy-
na (Miasto i Gmina Żukowo) zaprezento-
wało się pokoleniowo. Starsze gospodynie 
upiększyły kolorowym haftem, zgodnie 
z tradycją, białe bluzki i przywiozły miłe 
i sympatyczne przytulanki – lalki, zające, 
pieski, nawet prosiaczki, młode udowod-
niły, że kaszubskie zdobnictwo równie do-
brze wygląda na tle granatowym a nawet 
modrym, a swą cierpliwość i dokładność 
wykazały tworząc przepiękne ozdoby  
z drobnych koralików – naszyjniki, bran-
solety, zawieszki, wisiorki.

Koło Gospodyń Wiejskich Strzepcz. 
Jego członkinie strojąc się sięgnęły po 
słonecznikowe barwy – żółtą i zieloną. 
Postawiły na wytwory dobrej kuchni, 
wszak przez żołądek do serca, podobno 
żaden chłop się nie oprze. Przygotowały 
razowy chlebek ze skwarkami, udeko-
rowany kiszonym ogórkiem, swojskie 
kiełbasy a dla łasuchów kuchy rozmaite 
– serniki, drożdżowe ciasta z owocami 
i kruszonką oraz inne – mające tylko ka-
szubskie receptury i nazwy.

Za gwiazdę pokazów robiło Koło z Bol-
szewa. Nawet premier Morawiecki je 
docenił i wyróżnił wpisem do kroniki. 
Zespół był liczny i prezentował się ele-
gancko w białych bluzkach (wyszywanych 

oczywiście), wiśniowych serdakach i bia-
łych zapaskach, z którymi kontrastowały 
czarne „heklowane” „taszki”. I jak przy-
stało, podjęto Premiera w stylu: Czym 
chata bogata. Na obficie zastawionym 
stole, prócz popularnych potraw,  wabiła 
hitowa specjalność nordowych Kaszu-
bów – solone śledzie ułożone na połów-
kach niewielkiego ostudzonego ziemnia-
ka, udekorowane kiszonym ogórkiem 
i kleksem pysznego chrzanowego sosu. 

Poza tym zachęcały do konsumpcji roz-
liczne rolady, paszteciki, „zylce”. Gdyby 
premier częściej odwiedzał białki z Bol-
szewa,, pewnie nie byłby aż tak szczupły. 
Później okazało się, że członkinie koła są 
też pięknie śpiewać wyuczone,  a niektó-
re potrafią grać na starych kaszubskich 
instrumentach – w tym na diabelskich 
skrzypcach. Przy tylu talentach, potrafi-
łyby pewnie nawet diabła obłaskawić.

Anna Kłos 
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Forum kół gospodyń wiejskich
POMORZE | Kobiety na wsiach od wieków lubiły się trzymać razem i solidarnie działać dla dobra wspólnego. To im zostało do dziś.
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braun, żelazko tefal - nowe, szynko-
war - nowy, szybkowar 2 szt., tor sa-
mochodowy dla dzieci w wieku od 10 
lat (autodracha) tel. 576 204 945

sprzeDam drzwi metalowe 80x185, 
2 żyrandole lustrzane, tel. 576 204 
945

sprzeDam chodnik dywanowy, be-
żowo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 
945

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

sprzeDam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

sprzeDam materac rehabilitacyjny, 
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 Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

opakoWania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłoWnie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plener

owe, chrzty, komunie, tel. 697TOWARZYSKIE

Wysoki romantyk szuka pani po 
60tce, uczciwa, prostolinijna, normal-
na, tel. 669 869 837

RÓŻNE

sprzeDam drewno opałowe, 
gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

okap i basen na zmywak dla gastro-
nomii, tel. 694 642 709

loDóWkę side by side firmy DAWE-
OO, 3 letnią, tanio sprzedam, tel. 576 
204 945

sprzeDam stół, ławę szwedzką 
rozkładaną, express do kawy firmy 

NIERUCHOMOŚCI

sprzeDam

sprzeDam działkę budowlaną Kę-
błowo Nowowiesjkie, 3km od Lęborka 
1033 m, cena 59 000, tel. 602 306 210

sprzeDam 3 działki po 1000 m2, 
Darżlubie, cena 299 000, tel. 602 306 
210

kupię

kupię działki, grunty za gotówkę, tel. 
602 306 210

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

skup mieszkań za gotówkę, w trój-
miescie i okolicach, tel. 510 894 627

poszukuję WynająĆ

samotny, starszy pan szuka kawa-
lerki umeblowanej lub pokoju gościn-
nego, tel. 669 869 837

Do Wynajęcia

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

OGŁOSZENIA uWaga... noWy numer ogłoszeń za 2 zł 7248!

Do wynajęcia domek gospodarczy, 
mieszkalny, Rumia, tel. 519 861 728

pomieszczenie parter na działal-
ność, tel. 694 642 709

MOTORYZACJA

sprzeDam

jaWa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os., 
farbig blau-zitrone, cena 3877 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., 
farbig Black/Blue, cena 1066 zł, po 
kolizji, Tczew, tel. 574 797 077

jaWa 172, 1958 r. cała kompletna do 
renowacji, ceglana, oryginał, 2 cygara, 
cena 5577 zł, Tczew, tel. 574 797 077

jaWa 172, 1964 r. silnik w maku, do 
renowacji Motor, cena 1888 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

skoDa 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2255 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

EDUKACJA

poraDy z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. 
Tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzeDam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504
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WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VaT)
TOWaRzYsKie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

szUKaM PRaCY: EXP.PSP.

UsłUgi: EXP.USL.

na nr 7248 (2 zł + VaT)
nieRUCHOMOŚCi sPRzeDaM: EXP.NSP.

nieRUCHOMOŚCi KUPiĘ: EXP.NKU.

nieRUCHOMOŚCi zaMieniĘ: EXP.NZA.

nieRUCHOMOŚCi DO WYnaJĘCia: EXP.NDW.

nieRUCHOMOŚCi POszUKUJĘ WYnaJĄĆ: EXP.NPW.

MOTORYzaCJa sPRzeDaM: EXP.MSP.

MOTORYzaCJa KUPiĘ: EXP.MKU.

MOTORYzaCJa inne: EXP.MIN.

eDUKaCJa: EXP.EDU.

sPRzĘT eleKTROniCznY KOMPUTeRY: EXP.SKO.

sPRzĘT eleKTROniCznY TeleFOnY: EXP.STE.

sPRzĘT eleKTROniCznY inne: EXP.SIN.

RÓŻne: EXP.ROZ.

EXP.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Wejherowa

tel. 500 XXX 601

sprzeDam DreWno 
bukowe, grube, twarde, 

wysuszone, sezonowane 3 lata 
poukładane na paletach po 1 

metr sześcienny, tylko 3 palety 
Cena 590 zł za całość. 

Odbiór własnym transportem 
lub załatwię transport 

odpłatnie.

 TEl. 602 705 001 
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noWe stroje Dla piłkarzy

Młodzi zawodnicy drugiej drużyny Gryfa Wejherowo mają nowe stroje. 
Sponsorem zarówno strojów, jak i sprzętu dla drugiej drużyny Gryfa, 
jest firma Piotrex (właściciel - Piotr Wieczorek). Zarząd klubu i za-
wodnicy serdecznie dziękują sponsorowi.
/raf/

fot. MOsiR

Był to mecz IV kolejki III ligi. Tym ra-
zem żółto-czerni zagrali na wyjeździe 
w Policach, ich przeciwnikiem był tam-
tejszy Chemik. Wejherowianom udało 
się pokonać rywala, mecz zakończył 
się wynikiem 2:3. Po trzech rozegra-
nych meczach w trwającym właśnie 
sezonie żółto-czarni z dorobkiem sze-
ściu punktów zajmują dziesiąte miejsce 
w tabeli ligowej.
Pierwszą bramkę dla Gryfa Wejherowo 
zdobył w 11 minucie Damian Lisiecki 
i już do końca 1 połowy wejherowianie 

prowadzili. Przewagę zwiększył w 51 
minucie Michał Renusz. Dopiero w 75 
minucie spotkania gospodarze zaczęli 
odrabiać straty. Gola dla Chemika zdo-
był Oskar Klimkowicz. Gdy już wynik 
wydawał się przesądzony, w 90 minucie 
do wyrównania doprowadził Sebastian 
Rudnik. Mecz nie zakończył się jednak 
remisem. Gola na wagę zwycięstwa już 
w doliczonym czasie zdobył Przemysław 
Trytko i w ten sposób trzy punkty trafiły 
do drużyny Gryfa Wejherowo. 
Warto dodać, że zdobywca decydujące-

go gola – napastnik Przemysław Trytko 
– to całkowicie nowy nabytek żółto-
czarnych. Do drużyny Gryfa dołączył 
w połowie tego miesiąca, wcześniej wy-
stępował w takich klubach, jak Korona 
Kielce, Arka Gdynia, Jagiellonia Biały-
stok czy Chrobry Głogów. W 2010 roku 
z drużyną Jagielloni zdobył Superpuchar 
Polski, natomiast w sezonie 2016/17 
z Arką Gdynia - Puchar Polski.
W V kolejce (29-30 sierpnia) Gryf Wej-
herowo zmierzy się z GKS Przodkowo.
/raf/

Elma
K.D.NORTHPOL

UsłUgi
Ogólnobudowlane

KIS TRANSPORT

Stacja Kontroli Pojazdów YARIS

achilles
Sylwester Maszota VIVA

JAK-DOM

express
powiatu wejherowskiego

PMP

Decydująca bramka 
w ostatniej chwili
III LIGA | W minioną sobotę piłkarze Gryfa Wejherowo pokonali na wyjeździe drużynę 
Chemik Police. Decydujący gol padł dosłownie chwilę przed końcowym gwizdkiem. 

www.sklep.gryfwejherowo.com.pl
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W pierwszym meczu B klasy młodzi zawodnicy zmierzyli się z zespołem KP Gdynia. 
Wejherowianie nie dali najmniejszych szans rywalowi i strzelili aż 5 goli, sami nie tra-
cąc ani jednej bramki. Bramki dla Gryfa zdobyli: Sroka, Stolz, Potrykus Poręba. 

W kolejnym meczu w rozgrywkach B- klasowych zawodnicy Gryfa II Wejherowo 
starli się z Kaszubami Połchowo i także odnieśli wysokie zwycięstwo. Co prawda po-
zwolili sobie wbić dwie bramki, ale sami strzelili ich aż 9! I z wynikiem 9:2 to wejhe-
rowianie wracali z podniesionymi głowami. Bramki dla żółto-czarnych zdobyli: Rietz, 
Kwidziński, Markowski, Wiśniewski, Stolz, Potrykus.  /raf/

Dwie wygrane w B-klasie

fot. gryf Wejherowo


