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Wielomilionowa 
inwestycja 
rozpoczęta
Od prac rozbiórkowych roz-
poczęły się roboty związane 
z modernizacją peronu SKM 
Rumia Janowo. Inwestycja, 
która pochłonie około 10 
mln zł, ma sprawić, że 
zaniedbany przysta-
nek zmieni się nie do 
poznania. To jed-
nocześnie począ-
tek ogromnych 
zmian w komu-
nikacji. 
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DYŻUR 
REPORTERA

Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

Zachęcamy naszych Czytelni-
ków do przesyłania zdjęć oraz 
interesujących tematów. Naj-
ciekawsze opublikujemy na 
łamach naszej gazety oraz na 
naszym portalu gwe24.pl

ZGŁOŚ TEMAT

k.pasieka@expressy.pl

tel. 606 112 745
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„JAK STANę PROSTO,
 TO NIE wYJADę”
Nasza Czytelniczka, pani Karoli-
na, zwróciła naszą uwagę na „mi-
strza”, który swój wóz zaparkował 
w bardzo interesujący sposób.
Kierowca, który oplem stanął na 
dwóch miejscach w poprzek, w 
zaskakujący sposób zareagował 
na zwrócenie uwagi przez panią 
Karolinę. Odpowiedział, że... „jeśli 
stanie prosto, to nie wyjedzie”.
A że inni mają problem z prze-
jechaniem czy zaparkowaniem 
przez to, że zostawił swoje auto 
w taki sposób? To już kierowcy 
nie interesuje...

FOTOpstryk
ZMIeNIAj Z nAmi swOją OkOlicę!

Zachęcamy do przesyłania kolejnych foto-
grafii, które obrazują efekty prac służb odpo-
wiedzialnych za odśnieżanie. Zdjęcia moż-
na przesyłać na adres a.walk@expressy.pl lub 
wklejać bezpośrednio pod facebook’owym 
postem o odśnieżaniu.

 Pracownicy Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Dąbrów-
ce chcą uratować tylną łapę 
5-miesięcznego Blinka. Kosztow-
ne zabiegi i długa rehabilitacja 
przekraczają jednak ich możliwo-
ści finansowe. Dlatego z prośbą 
o wsparcie zwracają się do in-
ternatów.

Apel o pomoc dla Blinka opublikowa-
ny został na stronie www.pomagam.pl. 
Przedstawiciele popularnego schroni-
ska za pomocą specjalnego serwisu chcą 
zebrać blisko 4 tys. zł. Tyle potrzeba, aby 
młody pies mógł stanąć na cztery łapy.

- Uprzejmie zwracamy się z prośbą 
o wsparcie finansowe w celu opłacenia 
kosztów wykonanych zabiegów, jak 
również opłacenia niezbędnej rehabi-
litacji, którą piesek odbywa dwa razy 
dziennie. Walczymy o to, aby za-
chował łapkę i liczymy Kochani 

na Wasze wsparcie  - apelują organizatorzy 
zbiórki.

Choć Blink ma dopiero pięć miesięcy, spo-
ro już przeszedł. Odmienić jego los może 
prowadzona zbiórka. Do tej pory akcję 

wsparło kilkadziesiąt 
osób. Ty też mo-

żesz Blinkowi 
pomóc sta-

nąć na 
c z t e r y 
łapy. 

wA

POMóŻ BLINKOwI STANąć 
NA CZTERY ŁAPY!Pokazy łyżwiarstwa figurowego, 

zawody short track oraz muzyka 
z lat 70’ i 80’ – to główne atrakcje 

Gminnego Święta Lodu, które 
w najbliższą niedzielę odbędzie 
się na lodowisku w Gościcinie. 

Impreza organizowana jest nie 
tylko z myślą o uczniach, którzy 
obecnie mają przerwę zimową, 
ale i ich rodzinach. Co przygoto-
wali dla nich administratorzy lo-

dowiska? Jedną z atrakcji będzie 
pokaz łyżwiarstwa figurowego 
w wykonaniu przedstawicie-
li GKS Stoczniowiec Gdańsk. 
Dodatkowo zorganizowane 

zostaną drugie gminne zawody 
short track, czyli wyścigi wokół 
lodowiska. Udział w zmaganiach 
jest bezpłatny, a dla najlepszych 
zawodników organizatorzy im-
prezy przygotowali nagrody. 
Gminne Święto Lodu rozpo-
czyna się o godz. 11.

ŚWIęTO LODU W GOŚCICINIE

Nie tylko mieszkańcy wej-
herowa będą mogli zaopa-
trzyć się w darmowe jabł-
ka, które rozdawane będą 
w Zespole Szkół nr 3. - Nie 
będziemy za pomocą do-
wodów osobistych spraw-
dzać miejsca zamieszkania, 
więc każdy, kto przyjdzie, 
powinien otrzymać owoce 
– mówi Marcin Drewa, ini-
cjator akcji.

Ciężarówka pełna darmo-
wych jabłek przy Zespole 
Szkół nr 3 powinna zapar-
kować dzisiaj, tj. 27 stycznia, 

między godz. 11 a 12. Osoby, 
które chcą zaopatrzyć się 
w darmowe owoce, powinny 
zabrać ze sobą torby, plecaki 
bądź siatki. Do Wejherowa 
ma trafić w sumie około 15 
ton jabłek, które pochodzą 
z południa Polski.

- Miałem taką moż-
liwość, więc po-
starałem się, 
aby te jabłka 
tutaj spro-
wadzić – mówi 
Marcin Drewa, 
radny Wejhe-

rowa. - Nie ukrywam, że jest 
spore zainteresowanie tą ak-
cją, więc mamy nadzieję, że 
przybędzie wielu mieszkań-
ców. Warto zaznaczyć, że po-
dobne akcje organizowane 
były również w innych czę-
ściach powiatu wejherow-
skiego. Inicjatywy zazwyczaj 

cieszyły się bar-
dzo dużą 

popular-
n o ś c i ą .  
wA

DLA KOGO DARMOWE JABłKA?
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Plac budowy wykonawcy 
robót przekazany został już 
jakiś czas temu, ale właściwe 
prace ruszyły dopiero teraz. 
Do tej pory wykonano tym-
czasowe przejazdy technolo-
giczne w poziomie szyn, któ-
rymi na peron ma wjeżdżać 
ciężki sprzęt, m.in. koparki. 
Na placu budowy przeprowa-
dzona została też niezbędna 
wycinka krzewów. Obecnie 
prowadzone są prace roz-
biórkowe, które odgrodzone 
zostały od pozostałej części 
peronu. Tym sam sam peron 
został nieco skrócony, a po-
ciągi zatrzymują się przy nim 
bliżej przeciwnego końca. 
- Praktycznie peron zostanie 
wybudowany od nowa – mówi 
Marcin Głuszek, dyrektor ds. 
marketingu i sprzedaży PKP 
SKM w Trójmieście. - No-
woczesne ścianki peronowe 
pozwolą na jego dobrą stabi-
lizację. Będą też nowe płyty 
(elementy, które znajdują 
się najbliżej pociągu). To na 
nich wymalowana jest linia 
bezpieczeństwa, której, kie-
dy pociąg nie stoi przy pero-
nie, nie można przekraczać. 
Wspomniane płyty będą 
wykonane z bardzo wytrzy-
małego betonu odpornego na 
ścieranie związane z częstym 
odśnieżaniem, czy też dzia-
łaniem chemicznych prepa-
ratów odladzających.
Dodatkowo peron otrzyma 
nowe odwodnienie, aby na 
jego powierzchni nie zalega-
ła woda. Wymienione zosta-
ną też wszystkie instalacje 

teletechniczne, tj. kable, rury 
i inne elementy infrastruktu-
ry. Nadto zamontowane zo-
staną zupełnie nowe elemen-
ty małej architektury, m.in. 
kosze na śmieci i ławki. 
Rozkład jazdy umieszczony 
zostanie w podświetlanych, 
estetycznych aluminiowych 
gablotach. Czas pokazywać 
będą nowoczesne zegary, 
a o bezpieczeństwo pasa-
żerów zadba system moni-
toringu i przywoławczych 
słupków SOS. Warto też 
zaznaczyć, że peron będzie 
całkowicie zadaszony, zosta-
nie też wyposażony w windy 
oraz w „ścieżki prowadze-
nia” dla osób z dysfunkcją 

wzroku. W ramach inwe-
stycji przewidziano również 
remont istniejącej kładki dla 
pieszych. 
Przebudowa ma zostać za-
kończona w tym roku. 
- Modernizacja peronu SKM 
Rumia Janowo potrwa mak-
symalnie 12 miesięcy – pod-
kreśla Ariel Sinicki., prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Rumi. - Następnie miasto 
rozpocznie II etap inwesty-
cji, w ramach której wybu-
dowane zostaną dwa parkin-
gi z obu stron linii kolejowej, 
zatoki autobusowe, ścieżki 
rowerowe i parking dla ro-
werów oraz chodniki. 
Przede wszystkim jednak 

plan zakłada budowę tunelu 
doprowadzającego zbiorową 
komunikację do dworca PKP 
i tworzącego funkcjonalny 
i spójny system w Rumi. Cał-
kowity koszt tej inwestycji 
wyniesie około 30 milionów 
złotych. Do tej pory udało 
się zapewnić dofinansowanie 
unijne na poziomie 13 mln 
złotych. 
- To przełomowa inwestycja, 
która zdecydowanie uspraw-
ni komunikację w Rumi – 
podkreśla Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi. - Bardzo 
cieszę się, że udało się  zro-
bić kolejny, bardzo duży krok 
w kierunku jej realizacji.

/wA, RK/

Powstaje peron za 10 mln zł
RUMIA | Od prac rozbiórkowych rozpoczęły się roboty związane z modernizacją 
peronu SKM Rumia Janowo. Inwestycja, która pochłonie około 10 mln zł, ma spra-
wić, że zaniedbany przystanek zmieni się nie do poznania. To jednocześnie począ-
tek ogromnych zmian w komunikacji. 

Informację o wyrobach za-
wierających azbest i miejscu 
ich wykorzystania należy 
przedłożyć w Wydziale In-
westycji, Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środo-
wiska UM w Wejherowie. 
Urzędnicy informują, że 
istnieje możliwość dofinan-
sowania osób fizycznych, 
usuwających azbest i wyroby 
zawierające azbest z terenu 
administracyjnego miasta 
Wejherowa. Dofinansowanie 
polega na poniesieniu przez 
gminę kosztów odbioru od-
padów azbestowych (z tere-
nu nieruchomości, na której 
się znajdują), transportu i  
przekazania ich do unieszko-
dliwienia.
O dofinansowanie ubiegać 

się może osoba fizyczna, 
która posiada tytuł prawny 
do nieruchomości – budynku 
mieszkalnego, gospodarcze-
go, lub innego obiektu, z któ-

rego usuwany będzie azbest, 
jest mieszkańcem miasta 
Wejherowa oraz nie zalega 
z podatkami i opłatami za 
daną  nieruchomość.

Co ważne, demontażu wyro-
bów azbestowych z budynku 
mieszkalnego, gospodarcze-
go lub innego obiektu nie 
wolno wykonywać we wła-
snym zakresie. Demontażu 
może dokonać jedynie firma 
posiadająca stosowne ze-
zwolenie.
Wnioski o dofinansowanie 
należy złożyć do 30 marca 
danego roku.
Formularze wniosków 
o dofinansowanie dostępne 
na stronie www.bipwejhero-
wo.pl, lub w Urzędzie Miej-
skim przy ul. 12 Marca 195, 
Wydział Inwestycji, Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, I piętro, pok. 
108 (tel. 58 677 71 16; 677 
71 06). /raf/

Sąd Okręgowy w Gdańsku 
zdecydował tak po rozpa-
trzeniu zażalenia obrońcy 
na decyzję Sądu Rejono-
wego w Sopocie, który na-
kazał przedłużyć leczenie 
mężczyzny w zakładzie za-
mkniętym.
Przypomnijmy, że 34-letni 
mieszkaniec Redy spędził 
ostatnie dwa lata na przy-
musowym leczeniu psy-
chiatrycznym. Do szpitala 
trafił, gdy biegli uznali, że 
w trakcie szaleńczego raj-
du na ul. Bohaterów Monte 
Cassino w Sopocie, męż-
czyzna był niepoczytalny. 
Opinia biegłych była na tyle 
jednoznaczna, że prokuratu-
ra umorzyła śledztwo, a sąd 
orzekł wobec Michała L. 
przymusowe leczenie.
W grudniu odbyło się posie-
dzenie pierwszej instancji 
ws. wypuszczenia mieszkań-
ca Redy ze Szpitala dla Psy-
chicznie i Nerwowo Cho-
rych. Według opinii dwóch 
biegłych stan psychiczny 

34-latka znacznie się po-
prawił i zdaniem obrońcy 
mężczyzna nie powinien 
przebywać w zamkniętym 
zakładzie psychiatrycznym. 
Sąd Rejonowy w Sopocie nie 
przychylił się do tych opinii. 
W związku z tym Michał L. 
nadal przebywa w izolacji. 
Jego obrona złożyła zaża-
lenie na powyższą decyzję, 
przekonując, że mężczyzna 
może już opuścić szpital 
i nie stanowi większego za-
grożenia.
W ubiegłym tygodniu odwo-
łaniem obrony zajął się Sąd 
Okręgowy w Gdańsku, któ-
ry na niejawnym posiedze-
niu uchylił wyrok pierwszej 
instancji i skierował sprawę 
do ponownego rozpatrzenia. 
W związku z tym Sąd Rejo-
nowy w Sopocie ponownie 
będzie musiał zdecydować 
czy wypuścić Michała L. ze 
szpitala i pozwolić mu na 
dalsze leczenie, ale już na 
wolności. 

/wA/

Powraca sprawa 
szaleńczego rajdu
REDA | Sprawa mieszkańca Redy, który urządził sobie sza-

leńczy rajd po sopockim Monciaku i molu, wraca na wokandę. 
Fo
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Usuń azbest z dofinansowaniem od miasta
WEJHEROWO | Tylko do wtorku, 31 stycznia, mieszkańcy miasta, którzy chcą usunąć wyroby azbestowe i skorzystać 

z pomocy miasta, mogą składać odpowiednie dokumenty w urzędzie miasta. 
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W tym roku 
zorganizowa -
na zostanie 
już piąta edy-
cja „Festiwa-
lu Serc”, czyli 
Charytatywne-
go Kolędowa-
nia. To szcze-
gólna okazja, 
aby zachwycać 
się pięknem ko-
lęd i pastorałek 
w wykonaniu 
wielu arty-
stów – dzieci, 
chórów a także 
gwiazd estrady 
i scen muzycznych. 
Program Festiwalu przewidu-
je występy chórów podczas 
nabożeństw i bezpośrednio 
po nich oraz Koncert Wie-
czoru z Wielkim Finałem, 
który będzie uwieńczony 
wspólnym kolędowaniem 
i niespodzianką.
Wydarzenie ma na celu 
zbiórkę pieniędzy przez wo-
lontariuszy zespołu Caritas 
przy Parafii pw. Chrystusa 
Króla i bł. s. A. Kotowskiej 
w Wejherowie do oznaczo-
nych puszek po zakończo-

nej mszy świętej. Zebrane 
datki zostaną przeznaczone 
na leczenie Julki i Wiktorii. 
Wiktoria choruje na mukowi-
scydozę. Jej codzienność, to 
ogromna ilość leków, inhala-
cji i rehabilitacji. Julka uległa 
wypadkowi na przejściu dla 
pieszych. W związku z wy-
padkiem odniosła bardzo po-
ważne obrażenia ciała. Mimo 
znacznej poprawy zdrowia, 
nadal musi być poddawana 
częstej rehabilitacji. 
Organizatorami Festiwalu są: 
Jacek Drewa i „Ccaristas” 
przy współpracy z Filhar-

monią Kaszubską i Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem 
objęli metropolita gdański 
k. abp Sławoj Leszek Głódź, 
wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich, starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius i prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. 
Koncert odbędzie się w nie-
dzielę, 29 stycznia, w koście-
le pw. Chrystusa Króla i bł. 
s. A. Kotowskiej w Wejhero-
wie. 

/raf/

Festiwal Serc  dla Julki i Wiktorii
WEJHEROWO | Wiktoria choruje na wrodzoną chorobę, mukowiscydozę. Z kolei Jul-
ka uległa poważnemu wypadkowi. Teraz każdy może pomóc im obu – w najbliższą 
niedzielę odbędzie się koncert charytatywny. 
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Program Festiwalu:

8.30•	  - Chór „Laudate Dominum 
 – dyrygent Wiesław Tyszer,
10.00 •	 - Chór „Cantores  
Veiherovienses”    
– dyrygent Tomasz Chyła,
11.30•	  - Schola dziecięca  
“Chrystusowe Owieczki” 
13.00•	  - Chór ‘Camerata  
Musicale” – dyrygent  
Aleksandra Janus,
16.00 •	 - Chór „Lutnia” z Luzina  
– dyrygent Tomasz Fopke.
18.00 •	 - Koncert Wieczoru: 
Jacek Szymański,   
Dariusz Wójcik,   
Artur Sychowski;   
Koncert Świąteczno- 
Noworoczny   
„Swingująca Zima”:   
Agnieszka   
Bielanik- Witomska (śpiew),  
Bartłomiej Balcerzak  
(skrzypce),   
Damian Stroka (gitara)
19.30•	  - Wielki Finał: Koncert   
„Z kolędami po kaszubsku   
i nie tylko...” w wykonaniu  
Weroniki Korthals.

REKLAMA                                        17/2017/DB

OGłOSZENIE                                                           22/2017/DB
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Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej w pełnym wymiarze cza-1. 
su pracy,
Podinspektora ds. rozliczeń w Referacie Funduszy Zewnętrznych 2. 
Wydziału Rozwoju Miasta na czas określony realizacji projektu 
unijnego nr RPPM.03.02.01-22-0090/15 zgodnie z umową na dofi-
nansowanie,  w niepełnym  wymiarze czasu pracy ½ etatu,
Podinspektora w Referacie Funduszy Zewnętrznych Wydziału Roz-3. 
woju Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy

Szczegółowa treść ogłoszeń o naborze dostępna jest na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rumi /www.bip.rumia.pl/

BURMISTRZ MIASTA RUMI 
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

OGłOSZENIE                21/2017/DB

       

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni nr 6 
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Wejherowo, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka: nr 75/13 cz., obręb w Nowy Dwór Wejherowski, nr 89/5 
cz., obręb Sopieszyno, nr 84 cz., obręb Warszkowo, 505/8 cz., 77/2 cz., 
323/189 cz., 885/3 cz., 691/8 cz., obręb Gościcino, nr 514/5 cz., 303/2 
cz., 639/15 cz., 326/36 cz., obręb Bolszewo. Nieruchomości przezna-
cza się do dzierżawy pod lokalizację pojemników na odzież używaną  
i odpady tekstylne. Szczegółowe informacje o nieruchomościach ob-
jętych wykazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nierucho-
mościami i Środowiska, tel. 58 677 97 07.

wóJT GMINY wEJhEROwO
informuje

OGłOSZENIE                20/2017/DB

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) 
oraz Zarządzenia Nr 999/41/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 
stycznia 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 
ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz obejmu-
jący lokal użytkowy położony w budynku Urzędu Miasta Rumi przy ul. 
Sobieskiego 7 w Rumi, stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

OGłOSZENIE                18/2017/DB

OGłOSZENIE                19/2017/DB

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 993/35/2017 z dnia 18 stycznia 
2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobie-
skiego 7, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz obejmujący nieru-
chomość przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste, w try-
bie bezprzetargowym, wraz z przeniesieniem odrębnej własności bu-
dynków i urządzeń na niej posadowionych, na rzecz Miejskiego Domu 
Kultury w Rumi.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Rumi

W ramach akcji organi-
zowanej od ośmiu lat pod 
patronatem Grupy Energa 
wybierane są najpiękniej 
udekorowane iluminacjami 
miejscowości w kraju. 
Wejherowo okazało się naj-
piękniej i najjaśniej udeko-
rowanym miastem w woje-
wództwie pomorskim. W ten 
sposób stolica powiatu wej-
herowskiego zapewniła so-
bie nagrody charytatywne 
o wartości 10 tys. zł z prze-
znaczeniem na dowolny cel 
dobroczynny. Dodatkowo 
została zakwalifikowana do 
ogólnopolskiego finału ple-
biscytu „Świeć z Energą”. 
W związku z tym cały czas 
można oddawać na nią gło-
sy.
- Drugie z rzędu zwycię-
stwo w pierwszym etapie 
plebiscytu „Świeć się”, to 
dla naszego miasta duże wyróżnienie i satysfakcja 

z uznania, jakim obdarzyli 
nas internauci głosując na 
Wejherowo – mówi prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt. 
- Od wielu lat podejmujemy 
wiele działań w celu uatrak-
cyjnienia wizerunku miasta 
w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku. 
Cieszy nas, że przygotowy-
wane przez miasto dekoracje 
świetlne na ulicach podobają 
się mieszkańcom, gościom 
odwiedzającym gród Wej-
hera, a także internautom. 
Plebiscyt „Świeć się” jest 
nie tylko znakomitą okazją 
do promocji Wejherowa, ale 
również spełnia szlachetny 
cel społeczny, gdyż nagro-

da ufundowana przez spół-
kę Energa za zwycięstwo 
w tym konkursie zostanie 
wręczona placówkom dzia-
łającym na terenie naszego 
miasta.
Oprócz finałowej rywali-
zacji miast trwa również 
głosowanie w II etapie 
równolegle rozgrywanego 
indywidualnego konkur-
su fotograficznego „Świeć 
się z Energą”. Do konkur-
su zgłoszono łącznie ponad 
1800 zdjęć. W I etapie odda-
no prawie 45 tys. głosów. 
Finałowa rozgrywka wśród 
autorów zdjęć przyniesie 
kolejne emocje – oprócz 
profesjonalnych aparatów, 
iPadów i 12 bonów do sklep.

energa.pl po 500 zł każdy. 
Prace konkursowe będzie 
oceniać zarówno publicz-
ność jak i jury. Nagroda 
Grand Prix – warsztaty foto-
graficzne z przewodniczącą 
jury Lidią Popiel, powędruje 
do autora najpiękniejszego 
zdjęcia spośród wszystkich 
nadesłanych do konkur-
su. Na fotografie głosować 
można na stronie SwiecSie.
pl w zakładce „Konkurs fo-
tograficzny Świeć się” do 
31 stycznia. Konkurs foto-
graficzny to także zabawa 
w mediach społecznościo-
wych – biorą w niej udział 
wszystkie zdjęcia oznaczone 
#SWIECSIE do 31 stycznia. 

/wA/

To miasto świeci najpiękniej!
WEJHEROWO | Zwycięzcą regionalnego etapu plebiscytu „Świeć z Energą” zosta-
ło Wejherowo. To jednak nie koniec rywalizacji. Stolica powiatu wejherowskiego 
obecnie walczy o miano „Świetlnej stolicy Polski”.
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Biesiada przygotowana 
w gościnnych progach pań-
stwa Groth była doskonałą 
okazją do przełamania się 
opłatkiem i złożenia sobie 
noworocznych życzeń. Jako 
że karnawał trwa w najlepsze, 
przybyli na spotkanie mieli 
także okazję do wspólnej za-
bawy przy muzyce na żywo. 
Najważniejszym punktem 
uroczystości było przyznanie 
o. Jackowi Stępniowi – pro-
boszczowi bolszewskiej pa-
rafii – tytułu Honorowego 
Członka Stowarzyszenia EiR.
Ojciec Jacek Stępień od lat 
wspierający emerytów dobrym 
słowem i błogosławieństwem, 
niejednokrotnie uczestniczył 
w wydarzeniach organizo-

wanych przez Stowarzysze-
nie. Zgodził się także zostać 
kapelanem tej licznej grupy. 
Po modlitwie i wspólnym od-
śpiewaniu „Barki” – hymnu 
organizacji – nowy Członek 
Honorowy Stowarzyszenia 
podziękował za wyróżnienie, 
zobowiązując się jednocze-
śnie do jeszcze większego za-
angażowania. Tuż po nim głos 
zabrał także zaproszony na 
wydarzenie wójt gminy Hen-
ryk Skwarło, który znacznie 
wcześniej otrzymał zaszczyt-
ne członkostwo. W życzeniach 
skierowanych do emerytów, 
Wójt podkreślił jak ważne po-
winno być dla nas wszystkich 
szukanie pojednania i bycie 
ponad podziałami. /ugw/

Od lat wspiera emerytów
GM. WEJHEROWO | Podczas pierwszego w tym roku 

uroczystego spotkania członków Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Gminy Wejherowo wyróżniony został 
proboszcz parafii w Bolszewie.
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Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

Dnia 15 grudnia 2016 r., 
zgodnie z planem zostały przy-
wiezione do Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej w Wejherowie 
zbiory po konserwacji przepro-
wadzonej w ramach projektu 
pn. „Konserwacja rysunków, 
negatywów i diapozytywów 
z kolekcji rodowej Franciszki 
i Aleksandra Majkowskich”. 
Prace trwały od maja 2016 r. 
i w ramach zadania udało się 
poddać konserwacji łącznie 
450 obiektów: rysunków i sza-
blonów na haft oraz negatywów 
szklanych i celuloidowych.

Konserwację przeprowadziła 
specjalistyczna firma konserwa-
torska ze Szczecina Renova-Art 
reprezentowana przez Justynę 
Wdowiak, a prace nadzorował 
pod względem merytorycznym 
i technologicznym dyplomowany 
konserwator skóry i papieru Jaro-
sław Sianko, kierownik pracowni 
konserwacji Archiwum Pań-
stwowego w Gdańsku, będący 
także przewodniczącym komisji 
przyjmującym zbiory po konser-

wacji. Kustosze wejherowskiego 
muzeum: Benita Grzenkowicz-
Ropela i Maciej Kurpiewski po-
twierdzili profesjonalne i zgodne 
z założeniami wykonanie prac 
restauratorskich. Zbiory zosta-
ną udostępnione zwiedzającym 
w bieżącym roku, a okazją do 
tego będzie wystawa przygoto-
wywana z okazji 50. rocznicy 
śmierci Franciszki Majkowskiej.   

Projekt pn. „Konserwacja 
rysunków, negatywów i dia-
pozytywów z kolekcji rodowej 
Franciszki i Aleksandra Maj-
kowskich” zrealizowano dzięki 

wsparciu finansowemu:
Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego, Samorządu 
Powiatu Wejherowskiego, Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego 
– Zarząd Główny Gdańsk, Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego 
– Oddział Wejherowo oraz środ-
ków własnych Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie.

Koszt realizacji zadania:
62.000 zł

Dotacja MKiDN: 45.000 zł

„Majkowscy” powrócili do Wejherowa    OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 7, art. 114 
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), 

Starosta Wejherowski
wykonujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wywłaszczenia 
nieruchomości o nieuregulowanym sta-
nie prawnym, położonej w miejscowo-
ści Kamień, gmina Szemud, oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 183/1, ob-
ręb Kamień, o powierzchni 0,1300 ha.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ni-
niejszego ogłoszenia nie zgłoszą się oso-
by, którym przysługują prawa rzeczo-
we do opisanej nieruchomości, zostanie 
wszczęte postępowanie wywłaszczenio-
we.

Treść ogłoszenia podaje się do publicz-
nej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości, na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szemud, 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiato-
wego w Wejherowie oraz na stronach 
internetowych Starostwa Powiatowego 
i Urzędu Gminy Szemud, a także przez 
ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólno-
polskim.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a, art.11f  ust. 
3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg  publicznych /t.j. Dz.U. z 2015r.   poz. 2031 
z późn. zm./ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania administra-
cyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. 
zm./ z a w i a d a m i a,  ż e:

-  w dniu  23.01.2017r., na wniosek Zarządu Powia-
tu Wejherowskiego reprezentowanego przez Jarosła-
wa Wejera Wójta Gminy Luzino  wydana została de-
cyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
polegającej na:

„Rozbudowie drogi powiatowej nr 1453G 
w Kębłowie o zatokę autobusową  i chodnik 

na odcinku od drogi krajowej nr 6 do ul. Zakątnej” 
w Kębłowie  Gmina Luzino

na terenie działek nr  ewidencyjny  382, 724/4 (po-
wstałej z podziału działki nr 724/2)

oraz czasowe zajęcie działek w związku z przebu-
dową infrastruktury drogowej na terenie działek 
nr ewidencyjny  437, 724/1

W związku z powyższym informuje się strony postę-
powania, właściwe organy administracji rządowej i sa-
morządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowni-
ków terenów objętych inwestycją  o możliwości zapo-
znania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wy-
dział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo 
ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz.7.30-15.30, tel. 58 
572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi 
na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w 
pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-
16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyj-
nego  zawiadomienie stron postępowania uważa się 
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.
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Badania przeprowadzane 
były w specjalnie wydzielo-
nych stanowiskach na terenie 
galerii handlowej. 
Zainteresowanie wydarze-
niem było bardzo duże – z sze-
regu badań oraz konsultacji 
skorzystało 122 mieszkańców 
Rumi i okolic, którzy w tym 
dniu przybyli na miejsce akcji 
i wzięli w niej udział. Podczas 
ośmiogodzinnej Akcji Me-
dycznej każdy chętny mógł 
skorzystać z fachowej pomo-
cy w zakresie: badania EKG 
z opisem oraz poradą lekarza 
specjalisty, badania poziomu 
cholesterolu i glukozy, pora-
dy dietetyka, pomiaru ciśnie-
nia, obliczenia wskaźnika 
BMI, określenia czynników 
ryzyka zawału mięśnia serco-
wego. Wśród zgłaszających 
się były osoby, które leczą się 
kardiologicznie od wielu lat 
oraz takie, które pierwszy raz 
od kilkunastu, a nawet kilku-
dziesięciu lat miały wykona-
ne badanie EKG.
Obecny na miejscu lekarz 
opisywał i interpretował wy-
niki badań. Podczas akcji 
każdy zainteresowany mógł 
także nieodpłatnie skonsulto-
wać się z dietetykiem i zapla-
nować korzystną dla układu 

krążenia dietę. 
Celem ogólnopolskiej kam-
panii „Teraz Serce!” jest 
wzrost świadomości w zakre-
sie profilaktyki chorób serca, 
w szczególności nadciśnienia 
tętniczego i wysokiego pozio-
mu cholesterolu. Te schorze-

nia są w Polsce najczęstszą 
przyczyną zgonów. Kampa-
nia ma na celu pokazanie, jak 
ważną dla zdrowia rolę od-
grywa profilaktyka, aktywny 
styl życia oraz odpowiednia 
dieta. 
Bezpłatne badania zorgani-

zowane były w ramach ogól-
nopolskiej kampanii „Teraz 
serce!”, organizowanej przez 
Telemedycynę Polską S.A. 
we współpracy z Portem Ru-
mia Centrum Handlowym 
Auchan. 

/raf/

„Teraz serce” dla babć i dziadków
RUMIA | Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w Porcie Rumia Centrum Handlowe Auchan 
odbyła się akcja prozdrowotna. Każdy chętny mógł skorzystać z bezpłatnych badań. 

Projekt zakłada wydanie 
zbioru reportaży literackich 
Stanisława Jankego, pracu-
jącego jako reporter od 1979 
roku w miesięczniku „Pome-
rania”, jednego z nielicznych 
niezależnych periodyków 
w czasach PRL-u.
Poszukiwania literackie 
i reporterskie Jankego w tej 
książce dotyczyć będą przede 
wszystkim miejscowości 
kaszubskich mało znanych, 
peryferyjnych, znacząco od-
dalonych od dużych aglome-
racji Gdańska, Gdyni, Wejhe-
rowa i mieszkających w nich 
ludzi, którzy z pasają pracują 
społecznie na rzecz swoich 
środowisk; częstokroć prze-
zwyciężają samych siebie, 

by pokazać innym miejscowe 
bogactwo tradycji i kultury, 
w tym rękodzieła artystycz-
nego, literatury, muzyki, 
śpiewu i tańca. Reporterskie 
opowieści Jankego mają nie-
powtarzalny klimat, a jedno-
cześnie bardzo wyraziście 
prezentują językową i kul-
turową odrębność kaszub-
ską, która przetrwała mimo 
szykan, zniewolenia rdzen-
nych mieszkańców tej ziemi 
w okresie zaboru pruskiego, 
podczas II wojny światowej 
i w okresie komunistycznym.
Na książkę Stanisława Janke-
go „Język u wagi. Opowieści 
o Kaszubach nieznanych” 
złoży się 50 historycznych 
reportaży literackich. 

Opowieści o Kaszubach 
nieznanych

WEJHEROWO | „Język u wagi. Opowieści o Kaszu-
bach nieznanych” to projekt, realizowany przez Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
W jego ramach wydana zostanie nowa książka o Kaszubach. 

STANISŁAw JANKE
Urodzony w 1956 r., autor, dziennikarz, 
poeta, prozaik, tłumacz, twórca i histo-
ryk literatury kaszubskiej. Przez 25 lat 
był związany zawodowo z miesięczni-

kiem „Pomerania”, na początku lat 90. był 
redaktorem naczelnym tygodnika „Gryf Wej-

herowski”. Od debiutu literackiego w 1977 roku wydał po-
nad dwadzieścia książek.

REKLAMA                                                                                                                       2/2017/PR
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FOTOGALERIA

Piątek, 27 stycznia 2017

Konkurs, który ogłoszony zo-
stał z okazji ferii, spotkał się 

z ogromnym zainteresowaniem Czy-
telników. Dzięki ich dużej aktywno-

ści trafiły do nas bardzo różnorodne 
zdjęcia. Ich autorzy udowadniają, że 
zimą na Pomorzu można świetnie 
się bawić i doskonale wypocząć.

Vouchery, które uprawniają do 
pięciu wejść na teren całorocznej 
sali zabaw, trafiają do: Ani Hoeft, 
Ewy Naczk, Izabeli Naczyk, Jo-

anny Grzegorczyk, Joanny Kas-
Cybulskiej, Kasi Padykuła, Marioli 
Czapiewskiej, Marioli Groth, Mar-
leny Nenka-Witt oraz Oliwii Patel-

czyk. Zwyciężczyniom gratulujemy, 
a wszystkich pozostałych uczestni-
ków zmagań zachęcamy do udziału 
w kolejnych zabawach.  wA

FERIE RADOSNE I INTERESUJąCE
Żeby wypocząć w ferie, wcale nie trzeba jechać w góry. Udowodnili to internauci, którzy wzięli udział w konkursie ogłoszonym na por-

talu Gwe24.pl. Do zwycięzców zabawy trafią vouchery, uprawniające do pięciu wejść na teren całorocznej sali Croco Roco w Redzie. 
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Niedawno  poznaliśmy lau-
reatów XIV już edycji tego 
konkursu. Nagrody i wy-
różnienia wręczył Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa.
Do udziału w konkursie 
w każdej edycji przystępują 
nowi uczestnicy z różnych 
rejonów miasta. Dzięki temu 
miasto w okresie świąteczno-
noworocznym jest udekoro-
wane, a w porze wieczornej 
ozdoby tworzą niepowtarzal-
ną atmosferę.
Komisja oceniając zgłoszone 
dekoracje wzięła pod uwagę 
m.in. takie kryteria jak samo-
dzielność wykonania ozdób 
i rekwizytów, nakład pracy, 
niepowtarzalność ekspozycji, 
widoczność ze strony ulicy 
i od strony sąsiadów oraz 
ogólny wyraz estetyczny.
W kategorii dekoracje świą-
teczne ogrodów przy domach 
jedno- i wielorodzinnych 
pierwsze miejsce zdobył Jan 
Myszka (ul. Sędzickiego), 
drugie miejsce – Zbigniew 
Wolanin (ul. Wczasowa), 
trzecie III – Ryszard Muński 
(ul. ks. P. Skargi) a wyróż-
nienie - Gizela Braszka (ul. 
Wczasowa).

W kategorii dekoracje świą-
teczne okien i balkonów 
w domach jedno- i wieloro-
dzinnych pierwsze miejsce 
zdobył Marek Miotke (ul. 
Sobieskiego), drugie miejsce 
- Elżbieta i Jan Cichoccy (os. 
Kaszubskie), trzecie miejsce - 
Barbara i Piotr Gołębiewscy 
(ul. Ofiar Piaśnicy) a   wyróż-
nienie specjalne - Małgorzata 
Ziemińska (ul. Sobieskiego). 
Wyróżnienia otrzymali:  Anie-

la Bartnicka (os. Kaszubskie),  
Piotr Kotłowski (ul. Przemy-
słowa) i Henryk Groth (ul. 
Niska).
- Cały czas pracuję, aby na-
sza dekoracja wyglądała jak 
najlepiej – mówi Jan Mysz-
ka, który w tym roku zajął 
I miejsce. - Nie sztuka ku-
pić wszystko, ja starałem się 
wszystko wykonać sam. Wie-
le czasu spędziłem w garażu, 
tworząc dekoracje. 

- Dziękuję wszystkim uczest-
nikom konkursu za osobi-
ste zaangażowanie i pomoc 
w świąteczne dekorowania 
miasta, które dzięki temu 
w okresie Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku ma charak-
ter wyjątkowy, co zauważają 
przyjeżdżający do naszego 
miasta goście i turyści, a tak-
że internauci – powiedział 
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent miasta. /raf/

Nagrodzeni za świąteczne dekoracje
WEJHEROWO | Z roku na rok coraz większą popularnością wśród mieszkańców cie-
szy się „Konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna 
lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa”. 
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Dionizy Wrosz podkreślił, 
jak nieocenionym wsparciem 
dla dużych rodzin jest rzą-
dowy program 500+. Opinię 
tę podzielił ks. kan. Stani-
sław Bach, który wspominał 
początki tradycji spotkań 
z licznymi rodzinami, jakie 
w pierwszych latach orga-
nizowane były w salce kate-
chetycznej przy gościcińskiej 
parafii. 
Wśród gości nie zabrakło 
przedstawicieli samorządu 
powiatu i Rady Gminy Wej-
herowo. Starosta Wejherow-

ski Gabriela Lisius złożyła 
obecnym noworoczne życze-
nia, dodatkowo wyróżniając 
świętujących w ten week-
end dziadków. Zebrani mieli 
okazję obejrzeć wyjątkowe 
jasełka, gdzie mali aktorzy 
wykazać się mogli nie tyl-
ko talentem scenicznym, ale 
także świetną znajomością 
języka kaszubskiego. Warto 
nadmienić, że scenariusz do 
nich napisany został przez ka-
techetkę  Alicję Stankowską 
i stanowi wspaniały materiał 
do powielania go w innych 

szkołach z terenu gminy. Tuż 
po występie przybyli mieli 
okazję przełamać się opłat-
kiem i skosztować pyszności 
przygotowanych przez orga-
nizatorów. Na koniec wspól-
nego biesiadowania dzieciom 
z 94 rodzin (w tym także ro-
dzin z trojgiem dzieci) Graży-
na Wendt i Stanisław Krause 
wręczyli paczki z upominka-
mi. 
Gmina Wejherowo, jak co 
roku wsparła to wydarzenie, 
przeznaczając na ten cel 2 tys. 
zł. /ugw/

23 lata promują duże rodziny!
GM. WEJHEROWO | Rodziny wielodzietne z Gościcina spotkały się w hali sportowej 
Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie za sprawą wydarzenia organizowanego od 23 lat 
przez prezesa Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych – Dionizego Wrosz. 
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Pomysł na takie spotkanie 
wypłynął z grona pedago-
gicznego tutejszej szkoły. 
Inicjatywę wspierał GDK 
w Lini, Urząd Gminy w Lini 
oraz mieszkańcy i rodzice 
dzieci uczących się w szkole. 
Kolędnica rozpoczęła się od 
przywitania gości przez Elż-
bietę Szymańską, dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Mi-
łoszewie. Część muzyczną 
imprezy przygotowali i pro-
wadzili Hanna Grabe-Za-
remba, Angelina Trelińska 
i Krzysztof Chyła. Swój 
wkład w Kolędnicę miały 
również najmłodsze dzieci 
z klas I –III i przedszkola, 

które pod opieką Jolanty 
Klein, wystąpiły w przedsta-
wieniu jasełkowym. Jednak 
największą atrakcją dla gości 
był występ Gwiżdży w języ-
ku kaszubskim, który przy-
gotowała Barbara Miotke. 
Dzieci z kolei cieszyły się 
bardzo z przybycia Gwiaz-
dora, który obdarował je 
paczkami. W rolę Gwiazdo-
ra wcielił się dyrektor GDK 
w Lini Jan Trofimowicz. To 
on na koniec spotkania po-
prowadził losowanie nagród 
wśród zgromadzonych gości. 
Za rok szkoła zaprasza na ko-
lejną, już III Kolednicę.
/opr. raf/
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II Kolędnica w Miłoszewie
GM. LINIA | Na takie spotkanie mieszkańcy Miłosze-
wa czekali cały rok. To właśnie dla nich i dla wszystkich 
pragnących wspólnym śpiewem kolęd przeżywać okres 
bożonarodzeniowy w Szkole Podstawowej w Miłoszewie 
odbyła się II Kolędnica. 

REKLAMA                                                                                                                           3/2017/PR
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kROnikA POlicYjnA
POŻAR PIwNICY
w BUDYNKU 
JEDNORODZINNYM

TRwA AKCJA DROGówKI

Trzy zastępy straży pożarnej 
walczyły z pożarem, który wy-
buch w budynku jednorodzin-
nym. Najprawdopodobniej 
w piwnicy obiektu palił się opał. 
Sytuacja została szybko opa-
nowana. Do zdarzenia doszło 

na ulicy ks. Piotra Skargi w Wej-
herowie. Informację o pożarze 
w piwnicy wejherowscy stra-
żacy otrzymali w poniedziałek 
około godz. 17.50. Na miejsce 
natychmiast zadysponowano 
trzy zastępy straży pożarnej. 
Z informacji, które udało się 
nam uzyskać, wynika, że w po-
żarze nikt nie ucierpiał. Przy-
czyny pojawienia się ognia na 
razie nie są znane.

Na jednym z miejscowych 
przejazdów kolejowych po-
ciąg SKM o mały włos nie sta-
ranował przejeżdżających sa-
mochodów. Co najbardziej 
dziwi, szlabany były w tym 
momencie podniesione. 
Okazało się, że rogatki pod-
niósł bez zgody nadzorujące-
go szkolony pracownik.

O wŁOS OD TRAGEDII

CZYTA J wIęCE J NA:

Do końca tygodnia policjan-
ci z drogówki prowadzą dzia-
łania w ramach akcji „Bez-
pieczne ferie”. Ich wzmożo-
na aktywność ma przyczynić 
się do minimalizacji niebez-
piecznych zdarzeń na dro-
gach. Mundurowi kontrolują 
autobusy, którymi dzieci po-
dróżują na zimowiska. Do-
datkowo sprawdzają trzeź-
wość kierowców i stanowczo 
reagują na wszelkie wykro-
czenia, które mogą przyczy-
nić się do groźnych zdarzeń 
drogowych. Kontroli podle-
ga między innymi prędkość, 
trzeźwość i kwestia używa-
nia pasów bezpieczeństwa. 
Nadzór nad ruchem sprawu-

ją funkcjonariusze w radio-
wozach oznakowanych i nie-
oznakowanych.
Rodzice bądź organizato-
rzy wyjazdów autokarowych 
mogą kontaktować się z po-
licjantami ruchu drogowe-
go w przypadku, gdy chcą 
upewnić się, co do bezpie-
czeństwa transportu. Na 
kontrolę autokaru można 
umówić się po wcześniej-
szym telefonicznym uzgod-
nieniu tego z policjantami 
z najbliższej jednostki policji, 
zgłaszając potrzebę kontro-
li najlepiej na kilka dni przed 
planowanym wyjazdem.

bezpiecznyautobus.gov.pl



REKLAMA                                                                                                                                           14/2017/DB



12 | gwe24.pl/aktualnościPiątek, 27 stycznia 2017

REKLAMA                                              U/2016/PR

O „Przy-
prawach” 
( n a j n o w -
sza pozy-
cja wydaw-
nicza Ewy 
Maliki Szy-
c - J u c h n o w i c z ) 
i nie tylko gwiazda 
wieczoru rozmawiać bę-
dzie z dziennikarką Radia 
Plus Iwoną Demską.
Ewa Malika Szy-
c-Juchnowicz urodziła się 
i i wychowała w Algierii. 
Szefowa kuchni i właści-
cielka restauracji Malika 
w Gdyni, finalistka dwóch 

t e l e w i z y j n y c h 
konkursów ku-

linarnych „Go-
tuj o wszyst-
ko” programu 

Dzień dobry 
TVN oraz pierwszej 

edycji „Top Chef” w te-
lewizji Polsat, nominowana 
w kategorii „Kobieta Szef 
2015” w pierwszej edycji 
przewodnika Gault & Millau 
Polska, będzie gościem rum-
skiej publiczności w ponie-
działek 30 stycznia o godz. 
18.00 w Stacji Kultura (bu-
dynek dworca PKP). Wstęp 
wolny. /raf/

Uczta kulinarno – literacka
RUMIA | Stacja Kultura zaprasza na kulinarną podróż z Ma-
liką - trójmiejską Top Chef i właścicielką restauracji w Gdyni.

Wizyta w LEGOLAND® to 
prawdopodobnie marzenie 
niejednego dziecka i doro-
słego. W najbliższy weekend 
28 i 29 stycznia Port Rumia 
Centrum Handlowe Auchan 
przeistoczy się w niezwykły 
park rozrywki i zagwarantuje 
maluchom liczne atrakcje.
Najmłodsi zasiądą w elek-
trycznych samochodzikach 
LEGO i sprawdzą swo-
je umiejętności na wy-
znaczonym torze do 
jazdy. Wiele zabawy 
dostarczą także stoliki 
z klockami, gdzie każ-
dy zbuduje wymyślne 
konstrukcje, a także 
stoisko multimedialne 
z grami zręcznościo-
wymi oraz wystawa 
budowli i postaci 
prosto z parku LE-
GOLAND. 
Atrakcją spotkania będzie 
również specjalny konkurs 
z atrakcyjnymi nagrodami! 
Do zdobycia będzie bowiem 
aż 30 pojedynczych biletów 
do parku Legoland, zestawy 
klocków oraz nagroda głów-
na – rodzinny 2-dniowy pobyt 

w Lego-
land Billund 

Resort w Danii! 
Aby zawalczyć o nagro-

dy, wystarczy wziąć udział 
w interaktywnej grze na ta-
blecie lub współzawodniczyć 
w budowaniu najwyższej wie-
ży z klocków na czas. Gracze, 
którzy zdobędą najlepsze wy-

niki, otrzymają bilety do parku 
Legoland oraz zastawy Lego. 
Z kolei zawodnicy, którzy wy-
budują najwyższą wieżę w cią-
gu minuty, zdobędą nagrodę 
główną. Regulamin zabawy 
dostępny jest na stronie inter-
netowej Portu Rumia Centrum 
Handlowego Auchan. 
Spotkanie z atrakcjami Le-

goland odbędzie się w Porcie 
Rumia Centrum Handlowym 
Auchan przy ulicy Grunwaldz-
kiej 108 w Rumi. Zabawa od-
będzie się w sobotę 28 stycznia 
w godzinach 9:00 – 21.00 oraz 
w niedzielę 29 stycznia w go-
dzinach 9:30 – 20.00. Udział 
we wszystkich atrakcjach jest 
bezpłatny! /raf/

Wygraj pobyt w Legolandzie!
RUMIA | Elektryczne samochodziki LEGO, postacie zbudowane z najpopularniej-
szych klocków oraz liczne gry i animacje czekają na najmłodszych gości Portu Ru-
mia Centrum Handlowego Auchan. Do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody!

W niedzielny wieczór Miej-
ski Dom Kultury „Fabryka 
Kultury” w Redzie zapropo-
nowała mieszkańcom miasta 
niezwykły koncert. Dla mi-
łośników muzyki chóralnej 
była to doskonała okazja, aby 
posłuchać kolęd wykonanych 
w różnych stylach muzycz-
nych i piosenek o tematyce 
bożonarodzeniowej. Chóry 
poprowadzone były przez dy-

rygent Barbarę Cańską, przy 
akompaniamencie Artura Sy-
chowskiego.
Podczas koncertu wystąpiły 
dwa chór. Pierwszy z nich to 
Cantabile – redzki chór dzie-
cięcy, laureat kilku konkur-
sów śpiewaczych. Drugi chór 
Gaudeamus z Wejherowa to 
uczestnik konkursów chóral-
nych, który uświetnia uroczy-
stości w regionie. W dorobku 

chóru jest płyta, którą można 
było nabyć po koncercie.
Warto też zwrócić uwagę na 
Artura Sychowskiego (pod-
czas koncertu zajął się aran-
żacjami i grał na fortepianie) 
- to pianista, kompozytor mło-
dego pokolenia, koncertujący 
w wielu krajach, laureat mię-
dzynarodowych konkursów 
pianistycznych. 
/raf/

Koncert chórów Cantabile i Gaudeamus
REDA | Dwa chóry - Cantabile i Gaudeamus – wystąpiły przed redzką publicznością. Pu-
bliczność, licznie zgromadzona w „Fabryce Kultury”, mogła poczuć świąteczne klimaty, 
wsłuchując się w chóralne śpiewy. 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPRZEDAM działkę budowlaną 
600 m kw, z dobrym ogrodze-
niem murowanym, ul. Krzywa, 
Wejherowo, tel. 513-005-898  

SPRZEDAM lub wynajmę działkę, 
434 m2, nad morzem w Karwiń-
skich Błotach, 1 km do pięknej 
plaży, z prawem budowy, media 
przy drodze, tel. 661 582 483

SPRZEDAM nieuzbrojoną dział-
kę budowlaną, 821 m2, w Miero-
szynie koło Jastrzębiej Góry, do 
morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ

JESTEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rej-
tana / osiedle Chopina, długoter-
minowa umowa, tel. 665 117 489

STARSZY, samotny Pan, bez na-
łogów, szuka kawalerki, ewentu-
alnie pokoju gościnnego w domu 
jednorodzinnym, tel. tel. 503 590 
203

WYNAJMĘ

POKóJ dla pana spokojnego, 
pracującego, 400 zł ,kaucja 100 
zł, Rumia, tel. 888 181 730

NA BIURO lub cichą działalność 
30 m., Wejherowo, tel. 502 351 
988

KUPIĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

KUPIĘ

SKUP aut, kasacja, pomoc drogo-
wa, auto części, Wejherowo, Trój-
miasto, tel. 789 345 593

INNE

ORYGINALNE koła z oponami zi-
mowymi do fiata Grande i innych  
15” + śruby + stojak na koła 420 
zł, tel. 695 230 080

EDUKACJA

LEKCJE dodatkowe z fizyki i che-
mii, w tym zadania oraz matema-
tyka, nauczyciel emeryt, Wejhe-
rowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

SPRZEDAM komputer, dysk 120 
GB, klawiatura Vobis, monitor 
LCD TV Samsung z pilotem, 1000 
zł, 505-56-70-34 

PRACA

DAM PRACĘ

MURARZY, pomocników z do-
świadczeniem na budowę. Dobre 
stawki, tygodniówki, tel. 538 105 
557

USŁUGI
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OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

SZUKASZ 
PRACOwNIKA?
wyślij ogłoszenie SMS-em:
EXP.PDP. Zatrudnię tapicera...
na numer: 79567

wYKAZ KATEGORII:
na nr 79567 (9 zł + VAT)
TOWARZYSKIE: eXP.TOW.

DAM PRACę: eXP.PDP.

SZUKAM PRACY: eXP.PSP.

USłUGI: eXP.USL.

na nr 72051 (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.ROZ. Sprzedam sukienkę...

na numer: 904868

Ogłoszenie MMS:

OGŁOSZENIA 
w RAMCE

już od 10 zł 
więcej:
reklama@expressy.pl
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SZKODY komunikacyjne, mająt-
kowe, likwidacja, wyceny, kosz-
torysy, opinie, tel. 601-631-835.

USŁUGI dekarsko – ciesielskie, 
tel. 697 753 504

OPAKOwANIA jednorazowe, tel. 
501 175 330

USŁUGI elektryczne, instalator-
stwo, usuwanie awarii, montaż 
sprzętu agd, pomiary, Trójmiasto 
i okolice KS.EL, tel. 515 151 370

PROFESJONALNA fotografia 
okolicznościowa: śluby, wesela, 
sesje plenerowe, chrzty, komu-
nie, tel. 697 442 013

KOTŁOwNIE, instalacje, wod-
kan, gazowe, pompy ciepła, całe 
Trójmiasto i okolice, tel. 601 677 
964

TOWARZYSKIE

SEX-sex-sex to lubię gorąca blon-
di pozna panów sponsorów, tel. 
514 120 213, Sopot

wDOwA pozna Pana w wieku 
63-65 lat, bez nałogów, zmotory-
zowanego, na SMSy nie odpowia-
dam, tel. 881 237 164

SZUKAM Panią, lat 60, zadbana, 
tel. 503 590 203

RÓŻNE

PRASA kostka masy FERGUSON 
1.40 podbieracz 4.500 zł, tel. 506 
250 477

DREwNO opałowe, buk, sosna i 
gałęziówka, porąbane, ułożone, 

możliwy transport, tel. 506 250 
477

SIANO, słoma w balotach 
120x150, siano kostka z maga-
zynu, możliwość transportu, tel. 
506 250 477

SPRZEDAM gazowy grzejnik 
wody przepływowej Ariston Jun-
kers cena 120 zł, tel. 510 501 955

SPRZEDAM materac wełniany, 
używany, 2 m. x 1.60 m, cena 120 
zł, tel. 790 290 835

SPRZEDAM fotel rozkładany, 
dwuosobowy z pojemnikiem na 
pościel, cena 250 zł,  Wejherowo, 
tel. 517 159 871

MATA dla dziecka do leżenia i 
przewijania, kolor pomarańczo-
wy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 
zł, 505-567-034

SPRZEDAM łyżwy figurowe, bia-
łe, rozm. 30, nowe, 50 zł, Wejhero-
wo, tel. 505-567-034

SPRZEDAM ubranka dla dziew-
czynki, rozm.122-128, czapki, 
szaliki, buty, stan idealny, Wejhe-
rowo, 505-567-034

SPRZEDAM mydła włoskie Nesti 
Dante, 250 gram, różne zapachy, 
duży wybór, tel. 660 731 138

KUPIę militaria (umundurowa-
nie, odznaczenia, ekwipunek 
wojskowy, części pojazdów itp..) 
z okresu II Wojny Światowej oraz 
antyki, tel. 793 262 765, e-mail: 
ekwipunekwojskowy@gmail.com

SPRZEDAM kurtkę narciarską, 
damską, rozm. L, kolor biały, czar-
ne wstawki, stan idealny, cena: 
350 zł, Wejherowo, tel. 660 731 
138

ZŁOTA rączka, drobne napra-
wy, sprzątanie obejścia, piwnic, 
transport, prace w ogrodzie, oko-
lice Luzina, Wejherowa, tel. 693 
737 381

SPRZEDAM szafę 2-drzwiową, 
na obuwie i kurtki, 135x135, brą-
zowa, bardzo tanio, tel. 517 782 
024

POSZUKIwANY 
MALARZ 

DO wYMALOwANIA 
MIESZKANIA 

O POw. OK. 100m2, 
TEL. 796 600 155

510 894 627
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SPRZEDAM rowerek treningowy 
orbitrek, bardzo tanio, tel. 517 
782 024

SPRZEDAM krzesełko do kar-
mienia dziecka, zielone, 150 zł, 
Wejherowo, tel. 505 567 034

SPRZEDAM dwa krzesła kuchen-
ne metalowe, 100 zł, Wejherowo, 
tel. 505 567 034
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Sześć drużyn, które zagrały 
w Redzie, udowodniły, że za-
wody piłkarskie można roze-
grać także w styczniu. 

W turnieju wystąpili m.in. za-
wodnicy miejscowych drużyn: 
Celtiku oraz Błyskawicy Reda, 
a także amatorzy – fani spor-
tu. Po 4-godzinnej rywalizacji 
podsumowano wyniki, wrę-
czono nagrody oraz wybrano 
najlepszych zawodników. Tur-
niej wygrała drużyna Pasjonaci 
Sportu, drugie miejsce zajął FC 
Reda, a trzecie – Celtic Reda. 
Najlepszym zawodnikiem zo-
stał wybrany Janusz Weserling 
z Rzemieślnika Reda, bram-
karzem – Waldemar Lilla (FC 
Reda), a napastnikiem – Ro-
bert Kreft (The Bhoys).

Turniej w kategorii 
open
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W hali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Redzie 
odbył się turniej tenisa stoło-
wego dla dzieci i młodzieży 
z okazji ferii zimowych.

Młodzi zawodnicy rozgry-
wali mecze systemem „każdy 
z każdym”. Najlepsi zostali 
nagrodzeni medalami ufundo-
wanymi przez MOSiR. Turniej 
wygrał Mikołaj Kruger. Druga 
była  Monika Pietrzyk, a trzeci 
Kamil Piątkowski.

Turniej młodzieży 
w Redzie

Mimo porażki w kolejnym 
meczu rumskie siatkarki są 
na dobrej drodze do wywal-
czenia 7. miejsca, które da 
prawo organizowania tur-
nieju trzech drużyn, którego 
stawką będzie utrzymanie 
w II lidze.

Trzy ostatnie spotkania napa-
wają optymizmem. Dwie wy-
grane z rzędu (3:1 z Ósemką 
oraz z Volley) znacznie po-
prawiły sytuację w tabeli – 
APS awansował na 7. miej-
sce. Wyższe miejsca są już 
niemożliwe do osiągnięcia 
(zespoły rozegrały 14 lub 15 
meczów z 16), więc celem 
siatkarek jest utrzymanie 
ich aktualnej lokaty. Wtedy 
turniej, który wyłoni jeden 
zespół spadający z ligi, od-
będzie się w Rumi.

Zadanie jest o tyle ła-
twiejsze, że przeciwnik AP-
S-u w walce o 7. miejsce, 

Ósemka Siedlce, rozegra już 
tylko jedno spotkanie, zaś 
siatkarki z Rumi mają do ro-
zegrania dwa mecze. Pierw-
sze z nich odbędzie się w hali 
MOSiR już w sobotę – z El-
bląga przyjadą zawodniczki 
E.Leclerc. Wygrana APS

-u będzie oznaczała, że ru-
mianki zostaną na obecnym 
miejscu i osiągną swój cel. 
Jeśli nie, na rozstrzygnięcia 
będzie trzeba poczekać do 
18. lutego, kiedy rozegrana 
zostanie ostatnia kolejka. 

KG

APS walczy 
– mini-turniej w Rumi?
SIATKÓWKA | Podopieczne Tomasza Kordowskiego mogą 
być zadowolone z ostatnich wyników. Dobrą passę zaczęły 
w Rumi, wygrywając z Ósemką Siedlce, a potem odniosły 
następne zwycięstwo – na wyjeździe z Volley Płock. 

UKS Ósemka Wejherowo 
w emocjonującym meczu 
pokonała Olimpię Łochów 
i osiągnęła drugie zwycięstwo 
z tym zespołem, co dało im 
awans do najlepszej ósemki 
Salming Ekstraligi.

Pierwszy mecz 1/8 finału 
wejherowianie wygrali w Ło-
chowie po dogrywce, drugi zaś 
przegrali na własnej hali, także 
po dodatkowym czasie. Gra się 
do trzech zwycięstw, więc ko-
lejny mecz w Wejherowie miał 
zadecydować o awansie.

Początkowe minuty meczu 
nie przyniosły bramek, po 
ośmiu minutach wykluczony 
został zawodnik gości i gra-
jącej w przewadze Ósemce 
udało się otworzyć wynik. 

Wejherowianie chwycili wiatr 
w żagle i strzelali kolejne 
bramki. Po niespełna 21 minu-
tach było 5-0 dla gospodarzy, 
do przerwy goście odpowie-
dzieli zaledwie jednym golem. 
Chociaż zapowiadało się na 

spokojną wygraną Ósemki, 
Olimpia miała argumenty i de-
terminację, by odwrócić wynik 
spotkania. Strzelili dwie kolej-
ne bramki, jednym trafieniem 
odpowiedzieli wejherowianie 
i było 6-3. Niedługo później 
goście strzelili dwie bramki 
i złapali kontakt z rywalami. 
Ostatnie 10 min. należało jed-
nak do Ósemki, która strzeliła 
dwa gole, pieczętując swój 
awans do ćwierćfinału.

KG

Unihokej: Wejherowianie 
w ćwierćfinale
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5 KARNETów NA MECZE!

wIESŁAw 
FERRA, 
36 lat, bramkarz, 
w Gryfie: 2003, 
oraz od 2010 roku

DAwID LELEń, 
20 lat, bramkarz, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

MACIEJ 
DAMPC,
21 lat, obrońca, 
w Gryfie: 
od 2015 roku

TOMASZ 
LEwANDOwSKI, 
27 lat, obrońca, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

ŁUKASZ 
NADOLSKI, 
29 lat, obrońca, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PRZEMYSŁAw 
SZUR,
20 lat, obrońca, 
w Gryfie:
od 2015 roku

ADRIAN 
BEDNARSKI, 
22 lata, obrońca, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PAwEŁ 
BRZUZY
23 lata, obrońca/
pomocnik, 
w Gryfie: od 2013 roku

PRZEMYSŁAw 
MOńKA
22 lata, obrońca/
pomocnik, 
w Gryfie: od 2016 roku

KAMIL 
JAKUBOwSKI, 
22 lata, pomocnik, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

ADRIAN 
KLIMCZAK,
19 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2015 roku

PIOTR KOŁC, 
29 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2011 roku

PIOTR ŁYSIAK, 
23 lata, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

FILIP 
SOSNOwSKI, 
20 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

DAwID 
TOMCZAK, 
20 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

JACEK 
wICON, 
29 lat, pomocnik, 
w Gryfie: wiosną 2014 
oraz od 2015 roku

ROBERT 
ChwASTEK, 
28 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PRZEMYSŁAw 
CZERwIńSKI, 
21 lat, pomocnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

PAwEŁ 
CZYChOwSKI, 
23 lata, napastnik, 
w Gryfie: 
od 2015 roku

MACIEJ 
KOZIARA, 
20 lat, napastnik,
w Gryfie: 
wiosną 2016*

MATEUSZ 
KUZIMSKI, 
25 lat, napastnik, 
w Gryfie: od 2015 
do lata 2016 roku*

PIOTR 
OKUNIEwICZ, 
23 lata, napastnik, 
w Gryfie: 
wiosną 2016*

KRZYSZTOF 
wICKI, 
26 lat, napastnik, 
w Gryfie: wychowanek, 
do lata 2016 roku

MIChAŁ 
MARCZAK, 
23 lata, pomocnik/
napastnik, w Gryfie: 
od 2016 roku

DANIEL 
CIEChAńSKI, 
21 lat, napastnik, 
w Gryfie: 
od 2016 roku

*już nie gra w Gryfie

PIŁKARZ 2016 ROKUPLEBISCYT
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Mecz zaczął się znakomicie 
dla Gryfa – swój powrót do 
zespołu świetnie zaznaczył 
Krzysztof Wicki – z łatwo-
ścią minął obrońców Orka-
na i umieścił piłkę w siatce. 
W 20. minucie Wicon podał 
do Marczaka, ten najpierw 
minął bramkarza, a potem 
z ostrego kąta skierował 
piłkę do bramki. W 29.mi-
nucie z dystansu strzelał Ad-
rian Klimczak, ale golkiper 
rumskiego zespołu obronił 
to uderzenie. Do przerwy, 
mimo sytuacji dla obu dru-
żyn, nie padły już żadne 
gole.

Po zmianie stron Gryf prze-
ważał jeszcze bardziej – 
w 50. minucie podanie Moń-

ki wykorzystał Czychowski 
i strzelił trzeciego gola dla 
wejherowian. Trzy minu-
ty później w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem nie 
pomylił się Marczak i było 
4-0. Worek z bramkami na 
dobre rozerwał się kilkana-
ście minut przed końcem 
spotkania. W 77. minucie 
z ostrego kąta uderzył Moń-
ka. Bramkarz odbił piłkę 
przed siebie, ale na to czekał 
Paweł Czychowski, który 
dobił ten strzał, podwyż-
szając prowadzenie. W 81. 
minucie Nadolski zagrał do 
Czychowskiego, który znów 
skutecznie zakończył akcję 
i było już 6-0. Kilka minut 
później Mońka ograł obroń-
cę na lewej stronie i uderzył 

pod poprzeczkę, nie dając 
szans bramkarzowi. Kil-
kadziesiąt sekund później 
Michał Marczak wykończył 
dośrodkowanie z lewej stro-
ny, kompletując hat-tricka. 
Wynik ustalił Paweł Czy-
chowski strzałem sprzed 
pola karnego. Był to czwarty 
gol napastnika Gryfa w tym 
meczu.

Kolejny mecz sparingowy 
gryfici rozegrają w sobotę 
w Lęborku. Przeciwnikiem 
będzie tamtejsza Pogoń, któ-
ra walczy o utrzymanie w III 
lidze. W środę Gryf zagra 
w Cetniewie – także z Pogo-
nią, tyle, że tą z Siedlec, któ-
ra zajmuje 5. miejsce w I li-
dze. Krzysztof Grajkowski

Gryf nokautuje w Rumi
II LIGA | Zawodnicy Gryfa Wejherowo nie dali szans piłka-
rzom Orkana Rumia. Żółto-czarni w swoim drugim springu 
tej zimy wygrali aż 9-0.

Gdyński klub porozumiał się z Gryfem 
Wejherowo w sprawie pozyskania 19-
letniego skrzydłowego. Klimczak jednak 
rundę wiosenną spędzi na Wzgórzu Wol-
ności – jego kontrakt z Arką będzie obo-
wiązywać od 1. lipca. 

Klimczak był jest testowany przez żółto-nie-
bieskich w listopadzie. W Gryfie rozgrywa 
swój drugi sezon. W obecnych rozgrywkach 
gra na lewej pomocy oraz lewej obronie, wy-
stąpił w 17 meczach i zdobył 4 gole.

(KG)

Adrian Klimczak przejdzie do Arki Gdynia

szczegóły: gwe24.pl
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