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Nowa biblioteka i pracowNia

We wtorek rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie po 
wyjątkowo długiej przerwie, spowodowanej pandemią, wró-
cili do szkół. W Rumi uroczystość powitania uczniów była 
w tym roku wyjątkowa – jednocześnie oddano do użytku 
nową bibliotekę oraz pracownię. Szkoła wzbogaciła się 
o nowe laboratorium fizyczno-chemiczne.
str. 3

Rozpoczął się spis Rolny

W całej Polsce rozpoczyna się Po-
wszechny  Spis  Rolny,  który  po-
trwa od 1 września do 30 listopada 
2020  r.  To  jedyne  pełne  badanie 
rolnicze,  które  przeprowadzane 
jest  co  10  lat  we  wszystkich  kra-
jach  Unii  Europejskiej.  Udział 
w spisie jest obowiązkowy.
str. 2

To ważna inwesTycja

Rozpoczyna się budowa ul. Necla 
i  ul.  Gryfa  Pomorskiego  w  Wej-
herowie  Śmiechowie.  Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
podpisał umowę z wykonawcą in-
westycji.  Będzie  to  jedna  z  więk-
szych inwestycji drogowych w naj-
bliższym czasie.
str. 5
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Jan Skrobul po 36 latach pracy pedagogicznej, 
w tym 29 latach pracy na stanowisku dyrektora 
tej placówki, odszedł na emeryturę. 

W uroczystym pożegnaniu wzięli udział 
przedstawiciele uczniów i rodziców, nauczy-
ciele oraz władze miasta - burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński, zastępca burmistrza Łukasz 
Kamiński, sekretarz miasta Hanna Janiak oraz 
była wiceburmistrz Redy Teresa Kania. 

Oficjalnego pożegnania dokonał burmistrz 
Redy, podkreślając zasługi dyrektora na rzecz 
szkoły:

- Przez 29 lat kierowania Szkołą Podstawową 
nr 3 w Redzie pokazywał Pan, z jaką odpo-
wiedzialnością i zaangażowaniem należy pro-
wadzić placówkę oświatową. Pozostawia Pan 
szkołę, gdzie można jednocześnie uczyć się, 
rozwijać swoje talenty i realizować pasje, które 
dają uczniom satysfakcję i poczucie spełnienia. 
Za wszystkie działania służące rozwojowi szko-
ły z całego serca dziękujemy.

Jan Skrobul pracę nauczyciela rozpoczął w 1984 
roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rumi, 
jako nauczyciel wychowania fizycznego, skąd 

przeszedł w 1987 roku do Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Redzie. Funkcję dyrektora tej szkoły ob-
jął 1991 roku, zastępując na tym stanowisku Jana 
Kamińskiego. Za swoją długoletnią pracę dydak-
tyczno-wychowawczą otrzymał Medal Komisji 
Edukacji Narodowej oraz wiele nagród i odzna-
czeń, w tym nagrodę Pomorskiego Kuratora 
Oświaty oraz tytuł „Zasłużony dla Miasta Redy”.

Jednocześnie stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Redzie powierzono pani 
Justynie Zabrodzkiej, dotychczasowej zastęp-
cy dyrektora.

Pożegnanie dyrektora
REDA | Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 odbyło się oficjalne pożegnanie do-
tychczasowego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, który po 36 latach pracy odchodzi na emeryturę.

Dzień 1 września to data, którą pamięta każdy uczeń. 
To właśnie dzisiaj miało miejsce pierwsze spotkanie 
uczniów w szkole po bardzo długim czasie. To także 
kolejna rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Dziś byli-
śmy świadkami uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 
w Nowym Dworze Wejherowskim, które powiązane było 
z odsłonięciem tablicy upamiętniającej nauczyciela, kie-
rownika, dyrektora Szkoły w Nowym Dworze Wejherow-
skim w latach 1963-1992. Edmunda Potrykusa. Tablica 
ufundowana została z funduszy Gminy Wejherowo.
Jednym z punktów dzisiejszego programu było także 
ślubowanie nauczycieli mianowanych, oraz wręczenie 
aktów mianowań.
O odświętną oprawę uroczystości postarali się uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim.
/UGW/

W szkołach Po PierWszym 
dzWonku na lekcje
Gm. WejheroWo | rozpoczęcie roku szkolnego 
w nowym dworze Wejherowskim.
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To jedyne pełne badanie rolnicze, które 
przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są 
wykorzystywane do tworzenia krajowej poli-
tyki rolnej i do kreowania nowych narzędzi 
Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału 
w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy 
wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypeł-
nić elektroniczny formularz. Każdy rolnik bę-

dzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym 
urządzeniu mającym połączenie z Internetem. 
Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą 
mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu 
przygotowanego punktu spisowego w urzę-
dzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów 
można skontaktować się z infolinią statystycz-
ną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem 
i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. 
Można również wybrać opcję „Spisz się przez 

telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu 
przeprowadzenia spisu przez telefon.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu? 
Formularz spisowy jest podzielony na 11 dzia-
łów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pa-
miętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe 
działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa 
rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni 
gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodar-
skich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, 
nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokład-
ny zakres zbieranych informacji można odna-
leźć na stronie http://spisrolny.gov.pl. 

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpie-
czeństwa stosowane we wszystkich badaniach 
przez statystykę publiczną spełniają najwyższe 
standardy i zapewniają pełną ochronę groma-
dzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są praw-
nie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. Dane pozyskane podczas spisów 
mogą być wykorzystywane wyłącznie do opra-
cowań, zestawień i analiz statystycznych oraz 
do aktualizacji operatów do badań statystycz-
nych prowadzonych przez służby statystyki pu-
blicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie 
danych uzyskanych w spisach dla innych niż 
podane celów jest zabronione, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej.
/raf/

Rozpoczął się Powszechny Spis Rolny
ROLNICTWO | W całej Polsce rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie jest 
obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. Najłatwiej jest spisać sie przez internet. 
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Rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Po-
wiatowa Inauguracja Roku Szkolnego odbyła 
się w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi. 
Przy okazji oficjalnie otwarta została nowo-
czesna biblioteka, która mieści się na wyre-
montowanym strychu placówki. Do użytku 
nauczycieli i uczniów oddane zostały także 
nowoczesne pracownie - szkoła wzbogaciła 
się o nowe laboratorium fizyczno-chemiczne. 

– W ubiegłym toku mieliśmy inne ważne 
zadania, jak podwójny nabór i rozbudowanie 
powiatowych szkół – wyjaśnia Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. - W tym roku sy-
tuacja epidemiczna nas nie zatrzymała, stara-
my się dostosować do wszystkich zmiennych 
i przystosowywać kolejne pomieszczenia dla 
uczniów oraz nauczycieli. 

Przypomnijmy, że o potrzebie budowy no-
wej biblioteki w rumskiej szkole mówiło się 
od dawna. Do tej pory mieściła się ona w jed-
nym, niewielkim pomieszczeniu. Była zatem 
niewystarczająca, brakowało miejsca na wy-
dzielenie czytelni. Teraz cały księgozbiór i czy-
telnia znalazły się na najwyższej kondygnacji 
– specjalnie na potrzeby szkolnej biblioteki 
wyremontowany całe poddasze szkoły.

– Potrzebowaliśmy także laboratorium che-
micznego z prawdziwego zdarzenia – dodaje 
Lucyna Penkowska, dyrektor Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Rumi. -  Cieszymy się, że 
także to udało się zrealizować. Teraz ucznio-
wie będą mogli w praktyce realizować to, cze-
go uczą się na lekcjach. 

Koszt obu inwestycji, w ramach których 
szkoła już wcześniej została także rozbudo-

wana o pracownie językowe (te pracownie 
mieszczą się w dobudowanych piętrach łącz-
nika dawnych dwóch części placówki) to 
w sumie 6,8 mln złotych.

Przypomnijmy, że w szkołach prowadzo-
nych przez powiat wejherowski obecnie uczy 
się ponad 8,2 tys. uczniów. Podczas rozpo-
częcia roku szkolnego starosta Lisius przypo-

mniała o konieczności przestrzegania zasad 
sanitarnych. 

- W każdej ze szkół wprowadzono zasady 
dotyczące zachowania dystansu społecznego 
czy dezynfekcji rąk – podkreśliła Gabriela Li-
sius. - W sposób indywidualny odpowiedzial-
ny jest za to dyrektor danej szkoły. 
/raf/

Nowa biblioteka i pracownia
RUMIA | We wtorek rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie po wyjątkowo długiej przerwie, spowo-
dowanej pandemią, wrócili do szkół. W Rumi uroczystość powitania uczniów była w tym roku wyjątko-
wa – jednocześnie oddano do użytku nową bibliotekę oraz pracownię (laboratorium chemiczne). 

PrzebudoWali 
skrzyżoWanie W bolszeWie
Gm. WejheroWo | zakończyła się inwestycja drogowa, 
polegająca na modernizacji skrzyżowania. 
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ReklAmA 183/2020/DB

ReklAmA U/2020/DB

Przebudowa skrzyżowania Długiej z Orzechową w Bol-
szewie została ukończona i oddana do użytku. Udało się 
to zrobić wcześniej, niż planowano – przed ustalonym 
terminem wykonania.
/UGW/

Absolutorium to zatwierdzenie realizacji 
zeszłorocznego budżetu. W przypadku Rumi 
o jego udzieleniu decyduje rada miejska. 
Przyznanie absolutorium stanowi więc nie 
tylko pozytywną ocenę działań związanych 
z pracą urzędu i wydatkowaniem przez bur-
mistrza gminnych pieniędzy, ale jest też swo-
istym wyrazem zaufania.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium 
poprzedzono podsumowaniem realizacji 
budżetu miasta w 2019 roku. Przedstawiła 
je Celina Pałasz, skarbnik Rumi. Jak podała, 
dochody zaplanowano na kwotę 233 mln zł, 

natomiast w rzeczywistości wpłynęło 236 mln 
zł – to oznacza wykonanie planu na poziomie 
102%. Z kolei wydatki zostały zaplanowane 
na kwotę 272 mln zł, a ostatecznie wydano 
244 mln zł, co stanowi 90% planu. Różnica 
wynikała z przesunięcia części zadań na rok 
2020. Natomiast deficyt, który wstępnie zo-
stał oszacowany na 38 mln zł, po wykonaniu 
dochodów i wydatków obniżył się do 8,2 mln 
zł. To wszystko spowodowało, że nadwyżka 
operacyjna, czyli różnica między bieżącymi 
dochodami i wydatkami miasta, wyniosła na 
koniec zeszłego roku 13 mln zł. Natomiast 

zadłużenie Rumi wyniosło 32,4 mln zł, co sta-
nowi jedynie 13,7% ogólnych dochodów.

Istotnym punktem sierpniowych obrad było 
także przedstawienie raportu o stanie miasta 
w 2019 roku. Rumia została poddana ocenie 
na tle 45 gmin porównawczych o podobnej 
specyfice i potencjale. 

– Cieszy skala środków przeznaczonych na 
inwestycje. W niektórych gminach raport 
wyraźnie wskazywał na wyhamowanie, nato-
miast w Rumi takie wyhamowanie nie nastą-
piło. Jeżeli ten trend w zakresie gospodarczym 
i infrastruktury drogowej będzie się utrzymy-
wał, to my, jako mieszkańcy, powinniśmy być 
zadowoleni – ocenił Krzysztof Woźniak, prze-
wodniczący rady miejskiej.

– Bardzo dziękuję za absolutorium i wotum 
zaufania. To wynik ogromnej pracy całego 
zespołu urzędu miasta, fachowców i zaan-
gażowanych osób. Efektem tego jest znaczny 
przyrost wydatków inwestycyjnych, co bardzo 
cieszy. Ponad 30 mln zł, które przeznaczyli-
śmy na te działania, przełoży się w przyszłości 
na miejsca pracy, większy wpływ z podatków 
do gminnego budżetu oraz polepszenie infra-
struktury użytkowej. To bardzo duży skokowy 
wzrost, spowodowany wieloletnią pracą i po-
zyskiwaniem środków zewnętrznych. Cieszy 
mnie również, że ruszyła strefa inwestycyjna, 
która przyniesie kolejne tysiące miejsc pracy. 
Kierunek obrany na początku poprzedniej 
kadencji, czyli na przełomie lat 2014 i 2015, 
przynosi efekty – podsumowuje Michał Pa-
sieczny, burmistrz Rumi.
/raf/

Burmistrz ponownie otrzymał absolutorium
RUMIA | Podczas ostatnich obrad rada miejska udzieliła burmistrzowi Michałowi Pasiecz-
nemu absolutorium – 12 radnych było za, 5 wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciw. 
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W obchodach wzięło udział gości, 
w tym m.in. wiceminister kultury i dzie-
dzictwa narodowego Jarosław Sellin, 
sekretarz kancelarii prezesa Rady Mi-
nistrów Małgorzata Zwiercan, działacze 
Solidarności oraz przedstawiciele władz 
miasta i powiatu. 

Podczas uroczystej Mszy św. ks. prałat 
Tadeusz Reszka przypomniał w swojej 
homilii pamiętne słowa Papieża Polaka 
Jana Pawła II wygłoszone w Warszawie 
podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 
2 czerwca 1979 roku: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi”. 

Słowa te zapadły wtedy głęboko w serca 
Polaków, a dzięki zrywowi Solidarności 
popartemu przez milionów Polaków, do-
prowadziły do demontażu systemu ko-
munistycznego i historycznych przemian 
w Polsce oraz wielu krajach Europy. Na 
zakończenie odśpiewano pieśń „Boże coś 

Polskę”. Po nabożeństwie złożono kwiaty 
pod tablicami pamiątkowymi.

Główne obchody 40-lecia Porozumień 
Sierpniowych odbyły się przy Pałacu 
Przebendowskich, gdzie okolicznościowe 
wystąpienie na temat przemian w Polsce 
w okresie 100-lecia, a zwłaszcza w ostat-
nich 40 latach po powstaniu NSZZ Soli-
darność, wygłosił dr Aleksander Kozicki.

W trakcie spotkania wręczono wiele od-
znaczeń. Pamiątkowy Order Semper Fide-
lis Victoria został przyznany pośmiertnie 
Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu 
i Marszałkowi Seniorowi Sejmu Kornelo-
wi Morawieckiemu. Odebrali je: wicemi-
nister Jarosław Sellin i sekretarz kancelarii 
premiera Małgorzata Zwiercan, którzy 
przekażą te odznaczenia rodzinom.

Rubinowy Krzyż Zasługi Stowarzyszenia 
dzieci Wojny otrzymał wiceminister Jaro-
sław Sellin. Starosta wejherowski Gabriela 
Lisius otrzymała Medal 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości. Krzyże Błękitne Za-
sługi dla SDW otrzymali: ks. infułat Daniel 
Nowak, ks. prałat Tadeusz Reszka, Małgo-
rzata Zwiercan, Gabriela Lisius, Mieczy-
sław Selin, Edward Formela, Jan Wojewski 
i Roman Kuzimski. Wręczono też Złote 
Krzyże Zasługi SDW. Odznaczenia wrę-
czali: prezes Zarządu Oddziału Pomorskie-
go SDW Bernard Skorowski i członkini 
Głównej Komisji Rewizyjnej SDW Renata 

Krystoszek. Zastępca prezydenta miasta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz został 
odznaczony medalem „Roku Jana Pawła 
II”, który wręczył Kanclerz Orderu Św. Sta-
nisława Stefan Kukowski.

Natomiast Prezydent Miasta Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt wręczył Medal 
Róży inicjatorowi tej uroczystości Hen-
rykowi Jaroszowi podkreślając, że jako 
wieloletni działacz „Solidarności” i dzia-
łacz społeczny różnych środowisk przez 5 
kadencji był radnym Rady Miasta Wejhe-
rowa wykazując się wieloma inicjatywami 
i olbrzymią wrażliwością społeczną.

Ponadto kilkadziesiąt osób, w tym za-
służonych działaczy NSZZ „Solidarność, 
otrzymało z rąk wiceprzewodniczącego 
Zarządu Regionu Pomorskiego NSZZ „So-
lidarność” Romana Kuzimskiego pamiąt-
kowe odznaki „40-lecia NSZZ Solidar-
ność”. Wśród wyróżnionych odznaką byli 
m.in. Edward Formela, Adam Rosiński, Jan 
Wojewski, Jan Dettlaff, Mieczysław Selin, 
Jan Zębko, Marian Trocki, Franciszek Sy-
chowski, Ewa Rocławska, Irena Siudek, pa-
troni honorowi i zaproszeni goście, a także 
komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca 
i dyrektorzy wejherowskich muzeów: M. 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej Tomasz Fopke i Teresa Patsidis – 
Muzeum Piaśnickiego.
/raf/
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Obchody 40-lecia Porozumień 
Sierpniowych w stolicy powiatu

WEJHEROWO | Z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w niedzielę 
30 sierpnia w wejherowskiej kolegiacie została odprawiona uroczysta msza św. 

ReklAmA  1/2020/Rl

III Motocyklowy Rajd Piaśnicki
PIAŚNICA | W lasach piaśnickich na początku II wojny światowej z rąk hitlerowców zginęło kilkanaście tysięcy 
osób, głównie Polaków. Aby uczcić pamięć ofiar, kierowcy jednośladów już po raz trzeci wezmą udział w rajdzie. 

Motocyklowy Rajd Piaśnicki startuje w niedzielę 
6 września o godzinie 14:00 z „Bramy Piaśnickiej” 
w Wejherowie. Motocykliści udadzą się w kierunku 
kaplicy w Lesie Piaśnickim, gdzie uczczą pamięć po-
mordowanych. Na miejscu, o godz. 15:00 odprawio-
na zostanie uroczysta Msza Święta.

– Głównym celem rajdu jest rozwijanie wiedzy 
i świadomości o zbrodni dokonanej w Lesie Piaśnic-
kim wśród mieszkańców Pomorza, tak aby pamięć 
o ofiarach zbrodni ludobójstwa przetrwała i była 
przekazywana z pokolenia na pokolenie – mówi Mar-
cin Drewa, Przewodniczący Kapituły Motocyklowe-
go Rajdu Piaśnickiego – Uczestnicy to motocykliści, 
którym na sercu leży propagowanie wiedzy o Mar-

tyrologii Piaśnicy z wielu miejsc naszego wojewódz-
twa i kraju. Najliczniejszą grupę stanowią uczestnicy 
z powiatu wejherowskiego, puckiego i kartuskiego. 

Organizatorem Motocyklowego Rajdu Piaśnickiego 
jest Stowarzyszenie „Żyj Godnie” w Wejherowie oraz 
Kapituła Rajdu Piaśnickiego. Nad organizacją i prze-
biegiem imprezy czuwa Kapituła Rajdu.

W czasie przejazdu obowiązuje cisza, kultura osobi-
sta i jednakowy ubiór (specjalna koszulka uczestnika 
rajdu). Ważne jest również przestrzeganie zasad za-
wartych w Kodeksie Ruchu Drogowego.

Patronat honorowy nad III Motocyklowym Rajdem 
Piaśnickim objął Burmistrz Miasta Redy Krzysztof 
Krzemiński.
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Z budowy ulic cieszą się mieszkańcy i wej-
herowscy radni, którzy zabiegali o realizację 
tej inwestycji: Mariusz Łupina, Jacek Gaf-
ka, Henryk Kanczkowski i Tomir Ponka. Jak 
podkreślają radni, będzie to nie tylko jedna 
z większych inwestycji drogowych w najbliż-
szym czasie, ale również jedna z ważniejszych 
z punktu widzenia mieszkańców.

- Budowa ulic Necla i Gryfa Pomorskiego 
usprawni ruch w tej części Wejherowa, możliwe 
będzie ominięcie drogi krajowej nr 6 – mówi 

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
– Ruch samochodów będzie dużo płynniejszy 
i mniej uciążliwy, poprawi się bezpieczeństwo. 

1,6 km noWej droGi
Inwestycja drogowa obejmie przebudowę ul. 

Necla na odcinku od ul. Chmielewskiego do 
ul. Patoka, gdzie powstanie ok. 600-metrowa 
jezdnia i skrzyżowania. Ul. Gryfa zostanie 
przebudowana na kilometrowym odcinku od 
ul. Patoka do ul. Orzeszkowej. Na obu ulicach, 

w miejscach przejść dla pieszych oraz skrzyżo-
wań zaprojektowano azyle dla pieszych i wyspy 
rozdzielające kierunki ruchu. Powstaną chodni-
ki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, miej-
sca postojowe wraz z jezdnią manewrową oraz 
zjazdy do posesji. Wybudowana zostanie kanali-
zacja deszczowa. Usunięte zostaną kolizje z sie-
cią gazową, ciepłowniczą, elektroenergetyczną 
oraz z sieciami teletechnicznymi. W ramach 
inwestycji wybudowane zostanie oświetlenie.

duże środki zeWnętrzne
Inwestycja, której zakończenie zaplanowano 

w 2023 r. ma kosztować ponad 10,9 mln zł. Jak 
mówi zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, 
władze miasta pozyskały na inwestycję 4,3 mln 
zł dofinansowania ze środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dofinansowanie obejmie 
m.in. branżę drogową, kanalizację deszczową, 
oświetlenie, czy też branżę mostową – przepusty, 
zieleń i małą architekturę. W kosztach realizacji 
zadania kwotą 1,8 mln zł partycypuje również 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Gdyni, które zapłaci za wykonaną sieć 
wodociągową i kanalizację sanitarną. Natomiast 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej Spółka z o.o. ze środków własnych wykona 
przebudowę sieci ciepłowniczej na odcinku ul. 
Gryfa Pomorskiego.  /raf/
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Rusza budowa ulic Necla 
i Gryfa Pomorskiego

WEJHEROWO | Rozpoczyna się budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Śmiechowie. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. 

Już wkrótce rozpocznie się budowa oświetlenia dla 
pieszych i sygnalizacji świetlnej w ul. Karnowskiego 
w Wejherowie. Nowe oświetlenie zapewni kierowcom lep-
szą widoczność pieszego, a pieszym – lepszą widoczność 
zbliżających się pojazdów, zaś inteligentna sygnalizacja 
ograniczy nadmierną prędkość samochodów. To konty-
nuacja rozpoczętego w 2016 r. programu doświetlenia 
przejść dla pieszych, który prowadzony jest  w różnych 
częściach  miasta. Inwestycja będzie kosztowała ok. 90 
tys. zł. Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. Rozwoju Miasta, aktualne przejście dla 
pieszych nie ma indywidualnego oświetlenia, co sprawia, 
że przy dużym natężeniu ruchu samochodowego docho-
dzi tam do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych. 
Poza tym, na prostym odcinku drogi pojazdy bardzo 
często przekraczają dopuszczalną prędkość.
- W ramach inwestycji powstanie inteligentna sygnali-
zacja świetlna dla pieszych, która będzie dokonywała 
pomiaru prędkości zbliżającego się pojazdu,  a w razie 
przekroczenia prędkości załączy czerwone światło i wy-
musi zatrzymanie pojazdu – mówi Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa. – Pomiar prędkości będzie 
się odbywał w obu kierunkach drogi. Piesi, przy pomocy 
przycisków, będą mieli możliwość ręcznego uruchamiania 
zielonego światła dla pieszych. Dodatkowo zostaną zain-
stalowane oprawy oświetleniowe do przejść dla pieszych, 
które dodatkowo doświetlą przejście.
Jak mówi Paweł Formela, radny miejski tej części Wejhe-
rowa, jest to inwestycja w bezpieczeństwo pieszych, ale 
i kierowców.
- Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Karnow-
skiego niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo pieszych, 
a na tym zależy nam najbardziej – podkreśla Paweł For-
mela  - Inteligenta sygnalizacja uspokoi ruch jadących tą 
ulicą samochodów.   /raf/

ośWietlenie i syGnalizacja 
na Przejściach
WejheroWo | Powstanie oświetlenie i sygnalizacja 
na przejściach dla pieszych przez ul. karnowskiego. 
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ReklAmA U/2020/PR

Przyjdź i sprawdź! Wejherowo, ul. Pucka 10
Jantar, ul. Obrońców Helu 3

Zrzeszeńcy obradowali w plenerze
KASZUBY | Działacze wejherowskiego Oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego przeprowadzili zebranie sprawozdawcze 
w Dąbrowie koło Wejherowa. Było to spotkanie plenerowe.

Zebranie odbyło się w warunkach plenero-
wych, a podczas niego zachowano wszelkie 
środki ostrożności związane z koronawiru-
sem Sars CoV-2.

Doroczne zebranie sprawozdawcze poprze-
dzone zostało tradycyjną Mszą św. w języku 
kaszubskim, którą odprawili w kościele pw. 
św. Stanisława Kostki - proboszcz ks. kan. Ma-
rian Detlaff i ks. kan. Roman Skwiercz.

Po nabożeństwie uczestnicy zebrania udali 
się do Dąbrowy, gdzie w warunkach plenero-
wych pod wiatą odbyło się zebranie. Referat 
sprawozdawczy z działalności za 2019 rok 
przedstawił prezes Zarządu Oddziału ZKP 
Mirosław Gaffka podkreślając, że zebranie 
sprawozdawcze miało odbyć się w marcu br., 

lecz przez pandemię koronawirusa zostało 
przesunięte z konieczności o prawie pół roku 
później. Sprawozdanie prezesa zostało przy-
jęte jednogłośnie. W ramach dyskusji rozma-
wiano na temat form prowadzenia działalno-
ści w warunkach koronawirusa.

Korzystając z pobytu na wolnym powietrzu or-
ganizatorzy zaproponowali uczestnikom kiełba-
ski z grilla i przejażdżki konne bryczką. W spo-
tkaniu wzięło udział około 60 uczestników.

Zainteresowanych informujemy, że comie-
sięczna Msza św. z czytaniami w języku ka-
szubskim odbywa się w kościele św. St. Kost-
ki w Wejherowie przy ul. Sobieskiego o godz. 
13.00 w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.
/raf/

We wspólnej modlitwie wzięli udział między innymi du-
chowieństwo, przedstawiciele samorządowi, parafianie.
Po uroczystej mszy usłyszeliśmy kilka słów w przemó-
wieniu od Wójta Gminy Wejherowo, który wspomniał 
w swoich słowach o historii parafii w Bolszewie. Wójt 
również zwrócił się w swoim przemówieniu do rolników, 
dziękując im za ich ciężką pracę. Uroczystość połą-
czona była z Gminnymi dożynkami, które obchodzono 
w ArtParku. Oprócz wielu atrakcji dla dorosłych i dzieci 
można było także zaczerpnąć informacji dotyczących 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Wejherowo. (plenerowy punkt 
konsultacyjny).
/UGW/

70 lat Parafii W bolszeWie
Gm. WejheroWo | W dniu 30 sierpnia b.r. obchodziliśmy 
70 lecie Parafii w bolszewie. uroczystą mszę prowadził 
biskup zbigniew zieliński, wygłosił także homilię. 

fot. UG Wejherowo

www.expressbiznesu.pl

Wejdź na naszą stronę!



NIERUCHOMOŚCI

kuPię

kuPię mieszkanie za gotówkę, w Trój-
mieście, do remontu, zadłużone, tel. 572 
48 55 29

skuP mieszkań za gotówkę, w trójmie-
scie i okolicach, tel. 510 894 627

Poszukuję WynajĄĆ

Poszukuję do wynajęcia ładne 2 pok. 
mieszkanie, w Wejherowie, lub Lęborku, 
tel. 663 253 846

do Wynajęcia

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

MOTORYZACJA

sPrzedam

jaWa 50/ Typ 220, 43 lat, 2T, 2 os., far-
big blau-zitrone, cena 3777 zł, Tczew, 
tel. 574 797 077

romet Ogar Caffe 124, 4T, 2020 r., far-
big Black/Blue, cena 1006 zł, po kolizji, 
Tczew, tel. 574 797 077

skoda 105S, 39 lat, motor: 1043 cm, 
IGaS (BRC), cytrynowa, cena 2305 zł, 
Tczew, tel. 574 797 077

kuPię

skuP, złomowanie aut, pomoc drogo-
wa, tel. 789 345 593

OGŁOSZENIA

EDUKACJA

Porady z matematyki, fizyki i chemii 
udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sPrzedam komputer, dysk 120 GB, kla-
wiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung 
z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 
753 504

oPakoWania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłoWnie, instalacje, wod-kan, ga-
zowe, pompy ciepła, całe Trójmiasto 
i okolice, tel. 601 677 964

ReklAmA 23/2020/Rl

Profesjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenero-
we, chrzty, komunie, tel. 697

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 roz-
kładaną, express do kawy firmy braun, 
żelazko tefal - nowe, szynkowar - nowy, 
szybkowar 2 szt., tor samochodowy dla 
dzieci w wieku od 10 lat (autodracha) 
tel. 576 204 945

sPrzedam drzwi metalowe 80x185, 2 

uWaGa... noWy numer oGłoszeń za 2 zł 7248!

żyrandole lustrzane, tel. 576 204 945

sPrzedam chodnik dywanowy, beżo-
wo-brązowy, 1x6 m, tel. 576 204 945

złota rączka, drobne naprawy, sprzą-
tanie obejścia, piwnic, transport, prace 
w ogrodzie, okolice Luzina, Wejherowa, 
tel. 693 737 381

DoDaj 
ogłoszenie

Obserwuj nasz profil 
expressy.pl
na issuu.com

WYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWARzYSkie: EXP.TOW.
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SzUkAm PRACY: EXP.PSP.
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EXP.MSP.
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EXP.SKO.
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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 obu-
wie i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo 
tanio, tel. 517 782 024

sPrzedam grobowiec w Pierwoszy-
nie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

/gwe24Zamieść 
reklamę
w naszej 
gazecie!

d.bieszke@expressy.pl
tel. 660 731 138
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Już w najbliższą sobotę 5 września Krzysztof Kacnerski weźmie 
udział w Mistrzostwach Polski Strongman u105, które odbędą się 
w Świebodzinie. 

Startować będzie z federacji Harlem, która jest organizatorem wyda-
rzenia. Będą to jego pierwsze zawody, w tym sezonie, który również na 
terenie całej Polski w większości odwołany został z powodu pandemii. 
Kacnerski przyznał, że nie może się już doczekać, ponieważ brakuje 
mu startów w zawodach.

Wraca do zawodów
STRONgMAN | Po przerwie wejherowski strongman znów wystąpi. 

mistrzostWa Polski family cuP
reda | W ostatni weekend sierpnia odbył się finał XXiV amatorskich tenisowych 
mistrzostw Polski w rodzinnych deblach i mikstach family cup 2020. 

W rozegranych na kortach tenisowych MO-
SiR Reda mistrzostwach wzięło udział około 
trzydziestu osób. Rywalizacja odbywała się 
w czterech kategoriach.  Zwycięzcami mi-
strzostw w poszczególnych grupach zostali:
Debel Żeński –Anna Kamińska, Julia Zawi-
towska;
Debel Męski – Włodzimierz Wilamowski, 
Michał Wilamowski;
Debel z Dzieckiem – Olga Pisarewicz, Piotr 
Pisarewicz
Mikst – Dorota Śledź, Wojciech Kandel.
Tego samego dnia wieczorem, w Hotelu 
Wieniawa w Rekowie, odbyło się wręczenie 
nagród. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
puchary, a ponadto wszyscy uczestnicy za-

wodów wzięli udział w losowaniu nagród rze-
czowych (m.in. rowery oraz sprzęt sportowy) 
ufundowanych przez Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, Miasto Reda oraz Family Cup. 
– Poziom umiejętności prezentowany przez 
tenisistów w tym roku był naprawdę wysoki. 
Pogoda pozwoliła nam na rozegranie całych 
zawodów na świeżym powietrzu – mówi 
Jerzy Conradi, dyrektor MOSiR Reda – 
Uczestnikom tegorocznego turnieju dziękuję 
za wspólną zabawę i sportową rywalizację. 
Zawody odwiedziło sporo osób, które chciały 
po prostu pograć, atmosfera była bardzo 
sympatyczna. Serdecznie zapraszam wszyst-
kich miłośników tenisa ziemnego za rok, na 
kolejną edycję turnieju.

fot. michał kaczmarek

Spadkowicze z 2. ligi - Gryf Wejherowo i Ela-
na Toruń - spotkali się na Wzgórzu Wolności. 
Spotkanie zostało rozegrane w ramach 1. kolej-
ki 3. ligi, grupy 2. 

Podopieczni Grzegorza Nicińskiego niezbyt 
dobrze zaczęli sezon, jeśli wziąć pod uwagę 
mecze przed własną publicznością. Ponieśli już 
porażkę z Radunią Stężyca oraz tylko zremiso-
wali z GKS Przodkowo. 

Pierwszy gol padł w 15 minucie spotkania, 
gdy po strzale Matusa Marcina piłka trafiła 
w rękę przeciwnika i sędzia podyktował rzut 
karny. Wykonywał go Mariusz Kryszak, które-
mu udało się pokonać bramkarza. Kolejny gol 
również został zdobyty w pierwszej połowie 
spotkania. W 37 minucie celnie strzelił Damian 
Lenkiewicz. Na przerwę Elana schodziła już nie-

mal będąc pewnymi zwycięstwa, gdyż tuż przed 
gwizdkiem Damian Zagórski strzelił w lewy róg 
bramki i ustalił wynik meczu na 0:3. 

Druga połowa spotkania to już tylko potwier-
dzenie, że niestety w tym meczu torunianie 
okazali się po prostu lepsi. W 64 minucie Ma-
tus Marcin przypieczętował zwycięstwo swojej 
drużyny, zdobywając czwartego (i zarazem 
ostatniego) gola w tym meczu. Obecnie Gryf 
Wejherowo zajmuje 13. pozycję w tabeli z 7. 
punktami. Na podium znajduje się Radunia 
Stężyca (15 punktów), a zaraz za tą drużyną, 
z takim samym dorobkiem punktowym, jest 
Polonia Środa Wielkopolska. 

Natomiast na samym dole tabeli dwa ostat-
nie miejsca zajmują drużyny, które do tej pory 
odnotowały wyłącznie porażki. Na 21 miejscu 

jest Górnik Konin, zaś na 22 Mieszko Gnie-
zno. Obydwie drużyny nie mają na koncie 
żadnego punktu.  /raf/

Gryf przegrywa u siebie
PIŁKA NOŻNA | Cztery gole padły w ostatnim meczu, w którym Gryf Wejherowo zmierzył się z druży-
ną Elana Toruń. Niestety, wszystkie bramki zdobyli goście. 

# nazwa drużyny Pkt.
1 Radunia Stężyca 15
2 Polonia Środa 15
3 Bałtyk Gdynia 13
4 Jarota Jarocin 10
5 Świt Skolwin 10
6 Elana Toruń 8
7 GKS Przodkowo 8
8 Kotwica Kołobrzeg 8
9 Pogoń II Szczecin 7
10 Flota Świnoujście 7
11 Bałtyk Koszalin 7
12 Gryf Wejherowo 7
13 Nielba Wągrowiec 7
14 Gwardia Koszalin 6
15 KP Starogard 6
16 Unia Swarzedz 5
17 Pomorzanin Toruń 4
18 Unia Janikowo 3
19 Sokół Kleczew 2
20 Chemik Police 1
21 Górnik Konin 0
22 Mieszko Gniezno 0

Mecz od początku nie zachwycał i obie strony nie stwarzały za wiele 
sytuacji bramkowych. Pierwsza bramka dla gości padła po błędzie obro-
ny w 44 minucie, gdzie w sytuacji sam na sam nie pomylił się zawodnik 
gości. Po przerwie  swój błąd zrekompensował Deniel Lisowski, który 
w 57 minucie dał remis gospodarzom. Wynik już nie uległ zmianie, po-
mimo kilku stworzonych sytuacji z jednej i z drugiej strony.

Forma Luzinian nie zachwyca, miejmy na dzieję, że zmieni się już to 
w kolejnym meczu w Kartuzach, gdzie podopieczni Tomasza Bronera 
zagrają z miejscową Cartusią.  W tym meczu  i kolejnych Wikęd będzie 
musiał radzić sobie bez podstawowego obrońcy Sebastiana Kowalskie-
go, który zmienia barwy na żółtoczarne, przechodząc do III-ligowego 
Gryfu Wejherowo.  Sebastianowi życzymy powodzenia  i trzymamy 
kciuki za Wikęd w sobotę o 11:00.

KTS-K Wikęd Luzino v Wierzyca Decka Pelplin 1:1 (0;1)
Daniel Lisowski (57')
skład: Tycjan Smolak, Mateusz Rhode (46'), Konrad Formela (55'), 

Maciej Borski, Sebastian Kowalski, Maciej Kożyczkowski, Daniel Li-
sowski, Dariusz Mienik, Krystian Opłatkowski (67'), Patryk Regulski, 
Jacek Wicon (80')

rez: Beniamin Damps (80'), Paweł Czoska (55'), Michał Kożyczkowski, 
Łukasz Murakowski (67'), Dawid Siebert (46')

Wikęd Luzino 
ponownie remisuje
PIŁKA NOŻNA | KTS-K Wikęd Luzino zremisował na własnym 
stadionie z Wierzycą Decka  Pelplin 1:1 (0:1).
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