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Gryf testuJe  
zaWodnikóW 

W Wejherowie zostały do-
świetlone trzy przejścia dla 
pieszych. To efekt kontroli, 
które prowadzili strażnicy 
miejscy. 

Mandatem w wysoko-
ści 500 zł został ukarany 
mieszkaniec Kębłowa. 
Mężczyzna zniszczył ozdo-
by świąteczne zamonto-
wane na wejherowskim 
deptaku. 

Lista zarzutów Krystiana 
W. z Wejherowa ciągle się 
wydłuża. Mężczyzna ma 
odpowiadać za kolejne 
osiem przestępstw.

Do 3 lat pozbawienia wol-
ności grozi 33-latkowi, 
którego z narkotykami za-
trzymali wejherowscy po-
licjanci. Mężczyznę zgubi-
ło nerwowe zachowanie. 

Wejherowscy piłkarze są w 
trakcie pierwszego tygo-
dnia przygotowań do rundy 
wiosennej. W Gryfie testo-
wanych jest obecnie dwu-
nastu zawodników.

Twoje źródło informacji
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O mieszkaniach i smogu
wEjhErowo | Dwa projekty uchwał, Dotyczących rząDowego programu „miesz-
kanie plus” oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście, przeDstawili 
przeDstawiciele klubu raDnych i stowarzyszenia „Dla wejherowian”. 

- Odnośnie programu  
„Mieszkanie Plus”, to władze 
miasta przyglądają się temu 
programowi od wielu mie-
sięcy. W połowie grudnia ub. 
roku na komisjach rady mia-
sta szeroko omawialiśmy te-
mat związany z programami 
mieszkaniowymi. Związane 
to było z wniesionym przez 
prezydenta projektem prze-
kazania gruntów pod budo-
wę mieszkań komunalnych. 
Omawialiśmy wówczas 
wszystkie programy funkcjo-
nujące na rynku mieszkanio-

wym. Dlaczego jeszcze mia-
sto nie przystąpiło do tego 
programu? Odpowiedź jest 
prosta – nie dlatego, że nie 
chcemy, ale dlatego, że nie 
mamy gruntów, na których 
moglibyśmy takie zadanie 
realizować! Co prawda jako 
samorząd mamy parę dzia-
łek, ale ze względu na ota-
czającą je zabudowę oraz 
uwarunkowania konserwa-
torskie, w przeważającej czę-
ści przeznaczone są one na 
zabudowę niską. Mieszkanie 
Plus naszym zdaniem jest 

dobrym programem, któ-
ry mógłby rozwiązać pew-
ną grupę problemów miesz-
kaniowych, ale na razie nie 
mamy takich możliwości. 
Dziś dla nas priorytetem jest 
budowa budynku komunal-
nego – przekazaliśmy dział-
kę Towarzystwu Budownic-
twa Społecznego i tam po-
wstanie ok. 80 mieszkań. Co 
ważne będą to mieszkania 
komunalne, które zostaną 
całkowicie zasiedlone przez 
miasto, wysokość czynszu 
także będzie ustalana przez 
nas (a nie przez TBS). I to jest 
podstawowy kierunek roz-
wiązania problemów miesz-
kaniowych w naszym mie-
ście. 
Jeśli zaś chodzi o drugi temat, 
czyli poprawę jakości powie-

trza w mieście, to programy 
walki ze smogiem od kilku 
lat realizujemy. Każdego roku 
środki w tych programach są 
powiększane. Przedstawiona 
przez SDW propozycja nie 
jest więc niczym nowym. My 
to po prostu robimy – oczy-
wiście w miarę możliwości fi-
nansowych. Pamiętajmy, że 
dziś realizujemy ogromne 
i bardzo kosztowne inwesty-
cje drogowe. W miarę, gdy 
będą kończyć się kolejne in-
westycje drogowe, większe 
środki będziemy mogli prze-
znaczyć na wymianę syste-
mów grzewczych. Podkre-
ślam jednak, że w bieżącym 
roku na działania związane 
z poprawą jakości powietrza 
przeznaczyliśmy dużą kwo-
tę, wynoszącą 1,4 mln zł.

Beata rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa:

Na wejherowskim rynku zor-
ganizowano konferencję, pod-
czas której członkowie SDW 
wspólnie z radnymi z Klubu 
Radnych „Dla Wejherowian” 
przedstawili swoje pomysły 
i projekty uchwał. 
Pierwszy projekt dotyczy 
przystąpienia miasta Wejhe-
rowa do rządowego progra-
mu „Mieszkanie Plus”. Jak wy-
jaśniają pomysłodawcy, mia-
sto bez dodatkowych kosz-
tów finansowych mogłoby 
przekazać Skarbowi Państwa 
(w aporcie) grunty znajdujące 
się w jej zasobie na budownic-

two wielorodzinne. 
- Na przekazanych gruntach 
operator państwowy buduje 
mieszkania na wynajem – wy-
jaśnia radny Arkadiusz Szczy-
gieł, przewodniczący klubu 
i kandydat na prezydenta mia-
sta. - Później są dwie opcje: 
albo długoterminowego wy-
najmu, albo najmu z dojściem 
do własności. W Wejherowie 
są działki należące do miasta, 
gdzie można postawić bloki 
z kilkudziesięcioma mieszka-
niami. Te działki są wolne, nie 
ma na nie żadnego popytu ze 
strony sektora prywatnego. 

Kilkuset mieszkańców mogło-
by zamieszkać w takich miesz-
kaniach. 
- Mieszkańcy Wejherowa są 
zainteresowani, aby ten pro-
gram zaczął działać także 
w ich mieście – dodaje radna 
Teresa Skowrońska. - Niestety, 
w Wejherowie budowa miesz-
kań socjalnych czy komunal-
nych jest bardzo niska, a na 
dodatek mieszkańcy, którzy 
przekraczają dochody ustalo-
ne w uchwale rady miasta, nie 
mają możliwości starania się 
o mieszkanie z zasobów gmi-
ny miasta Wejherowa. Dlate-

go byłoby korzystne, aby Wej-
herowo przystąpiło do pro-
gramu „Mieszkanie Plus”. 
Drugi projekt przedstawiony 
przez radnych klubu dotyczy 
utworzenia programu związa-
nego z ograniczeniem zanie-
czyszczenia powietrza w Wej-
herowie. 
- Program byłby w 100 proc. fi-
nansowany z budżetu miasta 
– wyjaśnia Artur Czyżniewski. 
- Proponujemy przeznaczyć 
na ten cel 500 tys. zł rocznie 
przy założeniu dofinansowa-
nia ok. 40 proc. na wymianę 
źródeł ciepła. Środki krajowe 
są niepewne i niewystarczają-
ce na poprawę jakości powie-
trza w krótkim czasie. Zauwa-
żamy działania miasta w tym 
zakresie, ale wymiana kilku-
dziesięciu pieców rocznie nie 
wpływa znacząco na popra-
wę jakości powietrza. Dlatego 
proponujemy utworzenie ta-
kiego funduszu.
Do tematów przedstawio-
nych na konferencji odnieśli 
się przedstawiciele władz mia-
sta. Jak wyjaśniają, od kilku lat 
realizują programy dotyczące 
zarówno mieszkalnictwa jak 
i poprawy jakości powietrza.  
/raf/

zGłoś temat
WyśliJ zdJęcie

Wiesz o czymś ciekawym? A może 
jest sprawa, która Cię bulwersuje? 
Wyślij do nas maila – a zajmiemy 
się Twoją sprawą i opiszemy ją na 
łamach Expressu Powiatu Lębor-
skiego.

W naszej gazecie poruszamy spra-
wy, które bolą i bulwersują. Cze-
kamy na Wasze zdjęcia i zgłosze-
nia - wysyłajcie je na adres:

redakcja@expressy.pl
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PowiAt | buDowa Dwóch Dróg w powiecie wejherowskim bęDzie Dofinansowana  
z buDżetu centralnego. osiem wniosków nie zakwalifikowało się. 

PowiAt | w najbliższych Dniach plano-
wane jest czasowe wyłączenie prąDu w 
kilku miejscowościach powiatu. 

Kasa na dwie drogi

Niedawno na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku 
została zamieszczona lista za-
kwalifikowanych wniosków 
o dofinansowanie w ramach 
„Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019 
(Edycja 2018)”.
W roku 2018 dofinansowa-
niem objętych zostanie 24 
inwestycji o łącznej warto-
ści prawie 100 mln zł, z czego 
prawie 44 mln zł to dofinan-
sowanie.
- Realizacja tych zadań po-
zwoli zmodernizować ponad 
74 km dróg lokalnych w woje-
wództwie pomorskim – wyja-
śnia Dariusz Drelich, wojewo-
da pomorski. - Na liście zna-
lazło się 14 dróg gminnych 

o łącznej długości ponad 19 
km i wartości ponad 47,8 mln 
zł (dofinansowanie to niemal 
21,9 mln zł) oraz 10 dróg po-
wiatowych o łącznej długo-
ści 55,3 km i wartości ponad 
50,2 mln zł (dofinansowanie 
to niemal 21,9 mln zł).
Powiat wejherowski otrzyma 
w bieżącym roku dofinanso-
wanie na budowę tylko jed-
nej, ale za to bardzo istotnej, 
drogi. Jest to trasa łącząca po-
wiat wejherowski z powiatem 
kartuskim. 
- Mówimy o odcinku o dłu-
gości ok. dwóch kilometrów 
w gminie Szemud, prowa-
dzącym do granicy naszego 
powiatu – wyjaśnia Gabrie-
la Lisius, starosta wejherow-
ski. - Wybudowana zostanie 
zupełnie nowa droga, ponie-
waż obecnie jest to droga le-

śna, nieutwardzona. 
Szacunkowy koszt budowy 
tej drogi powiatowej (łączącej 
miejscowości Łubieńska Huta 
i Będargowo) na odcinku Bę-
dargowo - Kolonia to 4,9 mln 
zł. Wnioskowane dofinanso-
wanie to prawie 2,5 mln zł, 
ale inwestycja nie otrzyma-
ła na razie pełnego dofinan-
sowania, tylko niespełna 1,25 
mln zł. Dofinansowanie może 
zostać zwiększone po uzy-
skaniu oszczędności poprze-
targowych pozostałych pro-
jektów. Ponadto w przypad-
ku uzyskania oszczędności 
poprzetargowych lista inwe-
stycji objętych dofinanso-
waniem będzie rozszerzana 
o kolejne projekty znajdujące 
się na liście rankingowej.
Drugą drogą, której przebu-
dowa będzie dofinansowa-

na, to odcinek przez miejsco-
wość Kętrzyno w gminie Li-
nia. Wartość zadania oszaco-
wano na ok. 560 tys. zł, a do-
finansowanie wyniosło 280 
tys. zł. 
Przypomnijmy, że do Pomor-
skiego Urzędu Wojewódz-
kiego wpłynęło w sumie 100 
wniosków dotyczących bu-
dowy nowych bądź moderni-
zacji istniejących dróg gmin-
nych i powiatowych.
Projekty, które nie znalazły się 
na liście rankingowej, to: roz-
budowa ulicy Warszawskiej 
w Bojanie wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą w gmi-
nie Szemud; budowa drogi 
gminnej w Kąpinie jako no-
wego połączenia drogowe-
go pomiędzy drogą woje-
wódzką Wejherowo - Kroko-
wa i drogą powiatową Wej-
herowo - Celbowo w gmi-
nie Wejherowo; przebudowa 
ul. Nadrzecznej w Wejhero-
wie od ul. Nanickiej do ul. 
Chopina wraz z przebudo-
wą skrzyżowania z ul. Chopi-
na; remont nawierzchni jezd-
ni, zjazdów i chodników ul. 
Szkolnej w Bożym Polu Wiel-
kim w gminie Łęczyce, budo-
wa ul. Karłowicza i ul. Polnej 
w Redzie; przebudowa ulicy 
Okólnej wraz z budową ka-
nalizacji deszczowej i prze-
budową sieci teletechnicz-
nych w Luzinie; budowa ulicy 
Chodkiewicza w Rumi; prze-
budowa odcinka ul. Przemy-
słowej w Wejherowie wraz 
z budową kanalizacji desz-
czowej (droga powiatowa). 
rafał Korbut
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wyłączą prąd

Energa Operator informu-
je, że przerwy w dostawie 
energii elektrycznej mogą 
wystąpić w miejscowo-
ściach:
Miasto Wejherowo: ulice 
ks. Heyki, Przemysłowa, To-
masza Rogali – 12 stycznia, 
godz. 8:30-14:30. 
Gmina Wejherowo: Bolsze-
wo, ulica Mickiewicza – 12 
stycznia, godz. 10:00-14:00; 
Gościcino, ulice Wejherow-
ska, Kopernika, Sójkowa – 
13 stycznia, godz. 10:00-
14:00; Gościcino, ulice Lipo-
wa, Różana, Klonowa, Gra-
bowa, Akacjowa, Brzozo-
wa, Jarzębinowa, Szeroka, 
Lęborska, Kasztanowa, Dę-
bowa, Wiśniowa, Sosnowa, 
Olchowa, Topolowa – 15 
stycznia, godz. 9:00-11:00. 
Gmina Luzino: Luzino, uli-
ce Bukowa, Olchowa – 12 
stycznia, godz. 8:30-14:00; 
Luzino ulica Konwaliowa 
– 15 stycznia, godz. 8.00–
10.30.
Gmina Szemud: Kielno, uli-
ce Józefa Sikorskiego, Jó-
zefa Wybickiego, Oliwska, 
Moniuszki, Myśliwski Dwór, 
Stary Trakt, Letniskowa, 
Konwaliowa, Matejki, Na-
gietkowa, Agrestowa, Ma-
gnoliowa, Skarpowa, Józe-
fa Tredera, Jacka Malczew-
skiego, Jaśminowa, Pięk-
na, Słoneczna – 15 stycznia, 
godz. 8.00–10.30; Leśno, 
ulice Kwiatowa, Kamienna 
– 15 stycznia, godz. 8.00–
10.30; Kieleńska Huta, ulice 
Kwiatowa, Grabowa, Wrzo-

sowa, Porzeczkowa, More-
lowa, Ogrodowa, Brzozo-
wa, Wiśniowa, Bożanka – 15 
stycznia, godz. 8.00–10.30; 
Częstkowo, ulica Bór – 15 
stycznia, godz. 8.00–10.30; 
Koleczkowo, ulica Bożańska 
– 15 stycznia, godz. 8.00–
10.30; Marchowo – 15 stycz-
nia, godz. 8.00–10.30, Sze-
mud, ulica Słoneczna  – 15 
stycznia, godz. 8.00–10.30; 
Koleczkowo, ulice Wczaso-
wa, Świerkowa, Słoneczna, 
Nad Stawem, Bożańska, Ka-
mieńska, Świętopełka Wiel-
kiego, Piaskowa, Kwiatowa, 
Leśna, Obrońców Wybrze-
ża, Wejherowska, Brzozowa, 
Partyzantów Kaszubskich, 
Dolna, Górna, Sportowa, 
Wysoka, Franciszka Kustu-
sza, Łąkowa, Chylońska, 
Ułańska, Husarska, Hippicz-
na, Lipowa, Modrzewio-
wa, Sosnowa, Koszykowa, 
Grzybowa, Maćkowy, Cicha, 
Pod Lasem, Zduńska, Fer-
dynanda Bieszke, Wrzoso-
wa, Sarnia Góra, Malinowa, 
Marchowska, Różana, Tuli-
panowa, Polna, Chabrowa, 
Południowa, Porzeczkowa, 
Braci Liedtków, Leśna Pola-
na, Poziomkowa, Szczęśli-
wa, Leona Stefanowskiego, 
Bieszkówko , Bożanka , Mar-
chowo – 15 stycznia, godz. 
8.00–11.30; Kielno, ulice 
Narcyzowa, Storczykowa 
– 15 stycznia, godz. 8.00–
11.30; Przetoczyno, ulica 
Stroma 6, 8, 10, 12, 13, 15 
- 15 stycznia, godz. 11:00-
14:30.   /raf/
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Zagrają dla noworodków
PowiAt | Dla wyrównania szans w leczeniu noworoDków – taki jest cel tegorocznej zbiórki pienięDzy poDczas 26. finału 
wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. w powiecie wejherowskim też bęDą zbierane Datki, oDbęDzie się wiele wyDarzeń.
W ostatnich latach podczas Fi-
nałów WOŚP pieniądze zbie-
rane były z przeznaczeniem 
na sprzęt medyczny dla dzieci 
oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom. 
W tym roku „na celowniku” Or-
kiestry znalazły się noworodki. 
- Skupimy się na pozyskaniu 
wsparcia dla podstawowych 
oddziałów neonatologicznych 
– wyjaśnia Jurek Owsiak, pre-
zes zarządu WOŚP - Wybór 
celu Finału to każdego roku 
najtrudniejsza decyzja, jaką 
musi podjąć zarząd naszej fun-
dacji. Przez cały czas napływa-
ją do nas sygnały i informacje 
o tym, jakie są braki w szpita-
lach, jakie dziedziny medycy-
ny wymagają pilnej interwen-
cji. Potrzeby są ogromne, a my, 
wybierając temat każdej zbiór-
ki, musimy być pewni, że przy 
pomyślnym wyniku Finału uda 
nam się postawione cele zre-
alizować. 
Jak co roku podczas Fina-
łu, który w całej Polsce odbę-
dzie się w najbliższą niedzie-
lę 14 stycznia, zorganizowane 
zostanie mnóstwo wydarzeń: 
koncerty, pokazy, występy, li-
cytacje i wiele, wiele innych. 
A co będzie się działo w po-
wiecie wejherowskim?

wejherowo
Zbiórkę datków pieniężnych 
do oznakowanych puszek 
WOŚP w godzinach od 9.00 
do 17.30 na ulicach miasta 
i w miejscach, gdzie odbywać 
się będą orkiestrowe impre-
zy, prowadzić będzie 70 wo-
lontariuszy z identyfikatorami. 
W tym roku pierwszy raz uru-
chomione zostały Sztabowe 
Skarbony Stacjonarne, które 
ustawione będą w Sklepie Ty-
grysek, Sali zabaw Crocolan-
dia i Crocusiowy Zamek oraz 
w Sklepie Princesca.pl. 
Akcji towarzyszyć będzie tra-

dycyjnie cykl imprez 
w Filharmo-

nii Kaszubskiej. W programie 
artystycznym tegorocznego 
Finału są m.in.: występy Stu-
dia Tańca „Rytm – Dance”, re-
prezentacji grupy choreogra-
ficznej pod kierunkiem Elżbie-
ty Czeszejko i Klubu Taneczne-
go Świat Tańca. Na koniec  za-
gra zespół Bratoteka. Wokół 
Filharmonii powstanie zimo-
wy obóz militarny grupy 10th 
Shadows wraz z wystawą sta-
cjonarną sprzętu wojskowego, 
pokaz umundurowania oraz 
wyposażenia operatorów gru-
py. Wystawione zostaną po-
jazdy wojskowe Stowarzysze-
nia Militarni Gniewino i wiele 
innych niespodzianek militar-
nych. Nie zabraknie wojskowej 
grochówki.
W holu głównym spotkać bę-
dzie można masażystów oraz 
wolontariuszy ze Szkoły Spo-
łecznej wraz z wykonanymi 
przez nich „Skarpeciakami”, 
będzie można skorzystać z fo-
tobudki Photonasa. Szpitale 
Pomorskie – Szpital Specjali-
styczny w Wejherowie będzie 
obsługiwał w WCK stanowiska 
do badania glukozy i ciśnienia, 
a w Centrum Handlowym Ka-
szuby obsłużą stoisko z możli-
wością badania glukozy oraz 

ciśnienia tętniczego, a także 
pokazy pierwszej pomocy.
Impreza w budynku Filharmo-
nii Kaszubskiej ponownie bę-
dzie podzielona na osobne 
bloki obejmujące kilka prezen-
tacji i występów. 
Blok nr 1 - od godz. 12.30 do 
13.20: aukcja na sali głównej 
oraz prezentacja sekcji tanecz-
nych Elżbiety Czeszejko; blok 
nr 2 - od godz. 13.40 do 15.10: 
sekcja perkusji, studio tańca 
Rytm Dance, teatr ruchu Mo-
She, studio piosenki i woka-
lu; blok nr 3 od godz. 15.30 do 
16.00 - zaespół taneczny Świat 
Tańca; blok 4 - od godz. 16.30: 
koncert zespołu Bratoteka. 
Na każdy z bloków obowiązują 
osobne bezpłatne wejściówki 
dostępne w kasach Wejherow-
skiego Centrum Kultury. 

rumia
Rumskie obchody, jak co roku, 
będą miały miejsce w hali wi-
dowiskowo-sportowej MOSiR 
Rumia. 
- Startujemy już od godziny 
14:00. W programie przygoto-
waliśmy wiele atrakcji. m.in.: 
pokazy taneczne, występy wo-
kalne i instrumentalne, kawia-
renka, zamki dmuchane dla 

dzieci, punkt pokazowo-po-
miarowy PCK oraz licytacje. 
Serdecznie zapraszam wszyst-
kich mieszkańców, którzy 
chcą razem z nami spędzić ten 
dzień – zachęca Jolanta Król, 
pełniąca obowiązki dyrektora 
MOSiR. 
Wśród przedmiotów, które 
można będzie wylicytować, 
znalazły się: plakat z autografa-
mi gwiazd, które wzięły udział 
w wydarzeniach organizowa-
nych w ramach akcji „Lipiec 
w Rumi”, płyta Kamila Bed-
narka oraz plakat z autogra-
fem gwiazdy, płyta Ewy Cho-
dakowskiej z autografem, pla-
kat Marcina Gortata, obrazy, 
maskotki, rozmaite vouchery 
dla dzieci i dorosłych, gadżety 
WOŚP i wiele, wiele innych.
W trakcie imprezy można zare-
jestrować się jako potencjalny 
dawca szpiku.
Finał WOŚP tradycyjnie zakoń-
czy światełko do nieba o go-
dzinie 20:00. W zeszłym roku 
w Rumi udało się zebrać 61 tys. 
960 zł 50 gr. Czy w 2018 rumski 
sztab pobije ten rekord?

reda
Do akcji tradycyjnie już do-
łączyła Fabryka Kultury (czy-
li Miejski Dom Kultury w Re-
dzie), w której przez cały dzień 
odbywać się będą koncerty, 
pokazy ratownictwa medycz-
nego oraz działać będzie ka-
wiarenka.
W programie: występy dzie-
cięce, na scenie zaprezentu-
ją się: Krzysztof Kreft, Przemek 
Bruhn, Gracjan Gołębiewski, 
Redzka Orkiestra Dęta i Izzy 
Rockers. 
Pomiędzy występami odbędą 
się oczywiście licytacje. Pod-
czas 26. Finału WOŚP w Fabry-
ce Kultury licytować będziemy 
z: Crazy Carts, Restauracją Pic-
colo Mulino, Cukrownią, Aqu-
aPark Reda, kawiarnią Młynek 
i Kawa, fryzjerem dziecięcym 
Ciocia Ciach Ciach, studiem 
Czarna Zebra, pracownią cera-
miki RA, pracownią Esy Floresy 
i wieloma innymi. Na koniec - 
„Światełko do nieba”!

Gmina Szemud
W Szemudzie w ramach 26. 
Finału WOŚP zmierzą się naj-
więksi siłacze. W hali widowi-
skowo-sportowej rozegrany 
zostanie Halowy Puchar Polski 
Strongman. Sędziować go bę-
dzie legenda tego sportu Ma-
riusz Pudzianowski. Impreza 
odbędzie się w godzinach od 
15:30 do 20:00. 
Będzie też pokaz gimnastyki 
artystycznej z udziałem olim-
pijki Anny Kwitniewskiej oraz 
Formacja Taneczna GALAXY, 
trenująca pod jej kierunkiem. 
Zagra Orkiestra Dęta „Kręgiel 
Band” a wieczorem - „Śświateł-
ko do nieba”.
Dla najmłodszych przygoto-
wano zawody spor-
towe 

a wśród nich Strongman - ju-
nior. Wszystkie wrażenia bę-
dzie można uwiecznić w fo-
tobudce. Już od rana w całej 
gminie Fan Club małego fiata 
z Przetoczyna będzie zapraszał 
do hali w Szemudzie, gdzie po 
południu będzie można fanta-
zyjnie polakierować kultowe-
go malucha. 

Gmina Choczewo
W Choczewie Finał WOŚP od-
będzie się w sali sportowej tu-
tejszej szkoły. Rozpoczęcie im-
prezy zaplanowano na godz. 
13.30, a w programie znala-
zły się: blok artystyczny przy-
gotowany przez uczniów Ze-
społu Szkół im. Unii Europej-
skiej w Choczewie, o godz. 
14:00 występ zespołu „Farba”, 
występ artystyczny przygoto-
wany przez uczniów Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ciekocinie, pokaz ratownic-
twa i pierwszej pomocy (OSP 
Choczewo). 
O godz. 15.40 rozpocznie się li-
cytacja, o godz. 16.00 występ 
artystyczny - Jakub Zarzecz-
ny i Kornel Konopka, o godz. 
16.20 druga licytacja, zaś 
o godz. 16.40 - Pokaz Siłaczy 
Pomorza. 
Kolejna licytacja zaplanowana 
jest na godz. 17.00, następnie 
odbędzie się występ (Ada Kna-
pińska i Aleksandra Stoińska), 
kolejna licytacja i o godz. 18.00 
występ Pauliny Lademan. 
Na scenie wystąpi także Prze-
mek Bruhn – Kaszubski Idol 
2016, a o godz. 20:00 poszybu-
je „Światełko do nieba”. 
Na ulicach przez cały dzień 
kwestować będą wolontariu-
sze.                          rafał Korbut
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wEjhErowo| uczniowie szkół poDstawowych mogą już za Darmo jeźDzić auto-
busami komunikacji miejskiej. po kartę  trzeba się zgłosić Do sieDziby mzk. 

Autobusem za darmo

Wejherowo jako pierwsze 
i jedyne w Metropolii Gdań-
skiej przygotowało ofer-
tę bezpłatnych   przejazdów  
autobusami   MZK  Wejhero-
wo  dla   uczniów  szkół pod-
stawowych. 
- Wychodząc   naprzeciw   
oczekiwaniom   mieszkań-
ców udogodnienie to weszło 
w życie już od stycznia bieżą-
cego roku – wyjaśnia Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa. - Darmowe  prze-
jazdy to  nie tylko wsparcie 
dla  rodzin w zakresie  kosz-
tów związanych z dojazda-
mi dzieci do szkół; przyczynią 
się również do zmniejszenia 
ruchu   samochodowego   i  
zanieczyszczenia powietrza.  
Zachęcam   młodych wejhe-
rowian   do   skorzystania   z   
tego   rozwiązania.
Kto może skorzystać z bez-

płatnych przejazdów? Każ-
de dziecko uczęszczające 
do szkoły podstawowej i za-
meldowane w Wejherowie. 
Uczniowie mogą korzystać 
z uprawnień każdego roku od 
l września do 30 czerwca, we 
wszystkie dni tygodnia bez 
ograniczeń. Podczas letnich 
wakacji szkolnych uczniowie 
zachowują dotychczasowe 
prawo do przejazdów ulgo-
wych z ulgą w wysokości 50 
proc.
Co ważne, trzeba posiadać 
przy sobie ważną wejherow-
ską imienną kartę elektro-
niczną oraz ważną legityma-
cję szkoły podstawowej. Pod-
czas wsiadania do autobusu 
należy zawsze kasować kartę 
w autobusowym kasowniku 
biletów elektronicznych.
Jak uzyskać imienną kartę 
elektroniczną uprawniącą do 

korzystania z bezpłatnych bi-
letów? Wszystkie informacje 
oraz wzory dokumentów do-
stępne są na stronie mzkwej-
herowo.pl. 
Wnioski można składać na 
dwa sposoby. 
Pierwszy - w wersji elektro-
nicznej: wejdź na stronę, wy-
pełnij formularz, wybierz typ 
karty „Bezpłatny - uczeń szko-
ły podstawowej”, wypełnij 
oświadczenie, wnieś opłatę 
za wydanie karty
w kwocie 10 zł na rachunek, 
którego numer otrzymasz 
na swoją skrzynkę e-mail. 
O terminie odbioru karty zo-
staniesz poinformowany e-
mailem.
Drugi – w wersji papierowej: 
przygotuj zdjęcie legityma-
cyjne, wypełnij wniosek oraz 
oświadczenie, wniosek złóż 
w siedzibie MZK lub prześlij 

listem poleconym na adres 
spółki wraz
z potwierdzeniem zapłaty za 
wydanie karty elektronicznej 
w kwocie 10 zł, o terminie od-
bioru karty
dowiesz się dzwoniąc pod 
numer tel. 58 572 29 44.
Odbiór kart – w kasie MZK 
Wejherowo w godzinach: 
pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 9.00-
16.00 (z przerwą 11.30-
12.00). 
Jeżeli posiadasz już kartę 
elektroniczną zgłoś się z nią 
do działu „Karta Elektronicz-
na” w siedzibie MZK przy ul. 
Tartacznej 2, przedstaw waż-
ną legitymację szkolną, po-
twierdź adres zameldowania 
składając oświadczenie pod-
pisane przez rodziców lub 
opiekuna prawnego.
/raf/



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1,   art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2017r. poz. 1496)   
oraz  art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  
Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 03.01.2018r.  na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 
26.10.2017r. uzupełniony w dniu 03.01.2018r.,  wszczęto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- budowę drogi gminnej  ul. Staromłyńskiej  

wraz z budową rurociągu teletechnicznego, oświetlenia drogowego, 
kanalizacji deszczowej  oraz przebudową sieci wodociągowej, gazowej, 

kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i teletechnicznej 
na terenie Gminy Miasta Wejherowa

 
A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej: 

obręb 08: 148/11, 147/45, 148/14, 148/5, 145/3, 146/4, 148/35 (148/21), 148/33 (148/9), 147/48 (147/37), • 
147/50 (147/38), 146/8 (146/5), 146/9 (146/5), 145/21 (145/9), 145/23 (145/10), 145/25 (145/18),
obręb 09: 269/2, 268/1, 291/3, 291/1, 271/3, 270/2, 267/1, 268/2, 271/5 (271/4), 272/1 (272), 273/1 (273),• 
obręb 10: 2/2, 3/7, 3/6, 3/14, 3/50 (3/31)• 

B.  działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów, infrastruktury dro-
gowej i innych dróg publicznych:

obręb 0008: 146/7, 147/36, 145/17, 145/26 (145/18), 145/24 (145/10), 147/41, 147/40, 147/49 (147/37), 148/10, • 
146/10 (146/5), 148/34 (148/9), 148/36 (148/21), 147/28, 147/39, 147/42, 147/43, 145/12, 145/11, 145/22 
(145/9), 147/2, 146/2
obręb 0009: 271/6 (271/4), 271/2, 272/2 (272), 273/2 (273), 274/2, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, • 
282/2, 301, 300, 299, 302, 324/2, 283/1, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 283/2, 291/4
obręb 0010: 3/51 (3/31), 3/30, 3/23, 891• 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządo-
wej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, 
uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych 
dowodów   i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, która zostanie 
podjęta w terminie nie krótszym  niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać 
się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 
212 w godz.  7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i 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 administracyjnego  za-
wiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rozpoczął się nabór wniosków 
o przyznanie nagród dla najlep-
szych zawodników i trenerów z te-
renu powiatu wejherowskiego za 
osiągnięcia sportowe w minionym 
roku. Kandydata do nagrody zgło-
sić może m.in. klub sportowy, wła-
ściwy polski związek sportowy lub 
wojewódzki związek sportowy.
Tylko do 31 stycznia br. przyjmo-
wane są wnioski o przyznanie na-
gród za wysokie wyniki sportowe 
oraz osiągnięcia w pracy trener-
skiej. Wyróżnienia przyznawane są 
zawodnikom i trenerom z powia-
tu wejherowskiego, którzy w roku 
poprzedzającym uzyskali najlep-
sze wyniki sportowe. 
Możliwość przyznania nagro-
dy szczegółowo określa uchwa-
ła Rady Powiatu Wejherowskiego 
z dnia 25 listopada 2011 r. O przy-
znanie wyróżnienia mogą ubiegać 
się zawodnicy i trenerzy, którzy 

w roku poprzedza-
jącym uzyskali 
wysokie wyniki 
sportowe w kra-
jowym i mię-
dzynarodowym 
współzawodnic-
twie sportowym. 
Nagrody przyzna-
je Zarząd Powiatu 
Wejherowskiego 
po uzyskaniu opi-
nii Komisji  Kultury, 
Sportu i Turystyki.
 Dodatkowe informa-
cje oraz wymagane druki 
dostępne są na stronie in-
ternetowej: 
www.powiatwejherowski.pl  

Wnioski składać należy w Powia-
towym Zespole Placówek Oświa-
towo-Wychowawczych w Wejhe-
rowie przy ulicy 3 Maja 49.

Ruszył nabór wniosków o przyznanie 
nagród dla najlepszych sportowców  
i trenerów z powiatu wejherowskiego



Był wspaniałym człowiekiem, wrażliwym 
na ludzkie krzywdy i gotowym nieść pomoc. 

Pozostanie w naszej pamięci.
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Z głębokim żalem przejęliśmy 
wiadomość o śmierci

Panom
Piotrowi Książkowi

i Wojciechowi Książkowi
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy 
wiadomośći śmierci

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Pana
Fryderyk
Kempa MATKI

Pana 
Bogdana
Domiana

ś.p. 
Bogdana
Domiana

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Rodzinie zmarłego kondolencje 

składa 
redakcja Expressów

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący Rady 

Miasta Wejherowa

przedsiębiorcy i charytatywnego działacza na rzecz dzieci.
Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia

składa składają

wieloletniego pracownika Szpitala Specjalistycznego  
w Wejherowie.

W naszej pamięci pozostanie człowiekiem
o wielkiej życzliwości. Rodzinie i najbliższym 

wyrazy głębokiego współczucia

składa
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rUMiA | miasto coraz śmielej wspiera seniorów, a inicjatywy takie jak Dzień seniora, czy rumska raDa seniora pokazują, 
że tę grupę wiekową stać na Dużą aktywność.

KONDOLENCJE                                                                                                                                                13/2018/DB

Głęboko zasmuceni  
żegnamy

Rodzinie i Najbliższym 
wyrazy najgłębszego współczucia 

składają
 

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy 
Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Bogdana
Domiana
długoletniego Członka i Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej 
Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa 
Punkt Informacji Europejskiej

 udzielający ogólnych informacji o unijnych 
funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji 
na temat Unii Europejskiej, 

posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu 
odpowiedniego funduszu, 

ukierunkują  gdzie można uzyskać szczegółowe 
informacje na interesujący temat.

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można 
skorzystać w godzinach pracy punktu.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjali-
styczną obsługę wszystkich zainteresowanych świadczy 
uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 

tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54 
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim

PUNKT 
INFORMACJI 

EUROPEJSKIEJ

OGŁOSZENIE                                                                                                                                              2/2018/DB

Seniorzy dbają o siebie i o miasto
Co roku w październiku se-
niorzy obchodzą w Rumi 
swoje święto – do tradycji na-
leży już to, że wypełniają oni 
szczelnie halę MOSiR, na któ-
rej odbywa się dedykowany 
im koncert. W tym roku wy-
stąpiła Halina Frąckowiak, ale 
nie były to jedyne atrakcje, ja-
kie miasto przygotowało dla 
swoich starszych mieszkań-
ców. Przez niemal cały dzień 
w Centrum Abraham na se-
niorów czekali m.in.: rad-
ca prawny, kosmetyczka, le-
karz geriatra, a także trene-
rzy nodric walkingu czy fit-
nessu. Dodatkowo można 
było skorzystać z masażu kla-
sycznego lub relaksacyjne-
go. Chętnych seniorów było 
mnóstwo, co tylko pokazuje, 
jak polityka senioralna Rumi 
wpływa na aktywność star-
szych mieszkańców.

Dla seniorów taniej
Dużym zainteresowaniem 
cieszy się także program 
Rumska Karta Seniora. I nic 
dziwnego, bo posiadając 
taką kartę można otrzymać 
zniżki nie gorsze, niż studen-
ci czy uczniowie, a do tego 

można zaoszczędzić na wielu, 
niekiedy kosztownych usłu-
gach. Rumscy seniorzy obec-
nie mogą dostać nawet 30% 

rabatu na obiady w restau-
racji, 10% zniżki na zakupy 
w księgarni, czy 10% upustu 
na zakup leków w objętych 

programem aptekach. Dzięki 
Karcie Seniora tańsze są zwią-
zane przeważnie ze sporym 
wydatkiem usługi – jeden z 
radców prawnych oferuje ra-
bat w wysokości 30% na wi-
zytę i 50% na pierwsze pismo, 
serwis komputerowy każdą 

usługę wykona o 20% taniej, 
a biuro rachunkowe da senio-
rom 90% zniżki na rozliczenia 
roczne. Prawdziwą gratką są 
też darmowe wejściówki na 
wybrane mecze Arki Gdynia. 
Atrakcyjnych rabatów jest 
sporo, łącznie Rumska Karta 

Seniorów ma aż 42 partne-
rów, a Urząd Miasta stara się o 
pozyskanie kolejnych.

Zaangażowani i aktywni
Ulg i zniżek być może by 
nie było, gdyby nie aktyw-
ność Rumskiej Rady Seniora. 
Na odbywających się raz na 
kwartał spotkaniach tego or-
ganu doradczego zawsze go-
ści burmistrz, Michał Pasiecz-
ny i przewodniczący Rady 
Miejskiej, Ariel Sinicki. Senio-
rom przedstawiane są projek-
ty miasta – zarówno te, które 
dotyczą ich grupy wiekowej, 
jak i te, które mają znacze-
nie dla wszystkich mieszkań-
ców. To tutaj powstał pomysł 
projektu „Pasja i życie po 60-
siątce”, który wygrał w tego-
rocznym Budżecie Obywatel-
skim, dzięki czemu dla senio-
rów zostaną zorganizowane 
dodatkowe zajęcia edukacyj-
ne i ruchowe. Widząc rosną-
ce zaangażowanie starszych 
mieszkańców Rumi w spra-
wy społeczne miasta, moż-
na spodziewać się, że to nie 
ostatni projekt, w którym 
wzięli czynny udział.
Krzysztof Grajkowski
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OGŁOSZENIE                                                                                                      15/2018/DB

„Burmistrz Miasta Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska

pracy w Urzędzie Miasta Rumi: 
1) od Podinspektora do Inspektora 

w Referacie Księgowości Budżetowej 
Wydziału Finansowo-Budżetowego, w 

pełnym wymiarze czasu pracy,
2) Inspektor w Wydziale Edukacji Kul-

tury i Sportu, w pełnym wymiarze cza-
su pracy, 

3) Główny specjalista lub Inspektor 
lub Podinspektor w Referacie Promo-
cji i Komunikacji Społecznej Wydziału 
Rozwoju Miasta,  w pełnym  wymiarze 

czasu pracy.
Szczegółowa treść ogłoszeń o nabo-
rze dostępna jest na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Rumi oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Rumi /www.bip.rumia.pl/”.
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rUMiA | w sobotę 6 stycznia w rumi oDbył się coroczny po-
chóD trzech króli.

wEjhErowo | trzej męDrcy w barwnym orszaku przeszli ulicami wejherowa. orszak jak co roku przyciągnął tłumy 
mieszkańców, którzy wspólnie kolęDowali, obejrzeli inscenizację i moDlili się poDczas nabożeństwa. 

Uliczne jasełka
Obchody rozpoczęły się 
o godz. 11:00 uroczystą Mszą 
Świętą w kościele Podwyższe-
nia Krzyża Świętego. Po Mszy, 
o godzinie 12:00 wystartował 

Orszak, który prowadził uli-
cami Kościelną, Mostową, Li-
pową, Żołnierzy I Dywizji WP 
pod pomnik Św. Jana Paw-
ła II.

O 13:00 odbyła się tam insce-
nizacja Pokłonu Trzech Króli, 
koncert kolęd w wykonaniu 
latynoamerykańskiego ze-
społu CAFE Y SON.

Michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi:

„Kontynuujemy już 
5-letnią rumską tra-
dycję, która cieszy się 
w naszym mieście co-
raz większą popularno-
ścią. Jest to wydarzenie, 
które gromadzi rumian 
ze wszystkich 5 parafii, 
dzięki czemu możemy 
to święto przeżyć wspól-
nie. Już dzisiaj zapra-
szam na kolejny, przy-
szłoroczny Orszak Trzech 
Króli do Rumi!”

Tłumy na Orszaku Trzech Króli
Podczas Święta Objawienia Pańskiego 
(potocznie nazywanym Dniem Trzech 
Króli) tradycją stało się, że ulicami miast 
przechodzą Orszaki Trzech Króli. Tak 
było również w Wejherowie. Uczestni-
cy zebrali się ogrodach przez Pałacem 
Przebendowskich, który tego dnia stał 
się „Pałacem Heroda”. Wszyscy otrzyma-
li śpiewniki i korony, wspólnie śpiewali 
kolędy, zaś o oprawę muzyczną zadbał 
lokalny zespół Fucus. Oprócz Trzech 
Króli w Orszaku podążali siostra Alicja 
Kotowska i ks. prałat Edmund Roszczy-
nialski. Te postacie to nawiązanie do 
100. rocznicy odzyskania niepodległo-
ści.
Od pałacu, po wspólnym śpiewaniu, Or-
szak przemaszerował w kierunku Ryn-
ku – tam była ustawiona scena, na któ-
rej przedstawiona została inscenizacja z 
udziałem Maryi i Józefa, zagrała też or-
kiestra parafialna z parafii Św. Anny. W 
kościele odprawiono krótkie nabożeń-
stwo. Na wszystkich uczestników cze-
kała gorąca herbata na rozgrzewkę.
Organizatorem Orszaku było stowarzy-
szenie Misternicy Kaszubscy we współ-
pracy z Wejherowski m Centrum Kultu-
ry, parafią Św. Anny i parafią Św. Trój-
cy, a także przy wsparciu władz miasta 
i starostwa powiatowego. Po raz pierw-
szy w organizację wydarzenia włączy-
ła się też Szkoła Podstawowa im. Sióstr 
Zmartwychwstanek.                      /raf/
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wEjhErowo | 20 uczniów o specjalizacji technik elektryk 
z zespołu szkół ponaDgimnazjalnych nr 2 w wejherowie 
uczestniczyło w mięDzynaroDowym projekcie erasmus+.

Szkolili się w Dreźnie

fo
t. 
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nr
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OGŁOSZENIE                                                                                                      14/2018/DB

wYCiĄG Z oGŁoSZENiA  
o PiErwSZYM PrZEtArGU UStNYM NiEoGrANiCZoNYM 

 NA SPrZEDAŻ  NiErUChoMoŚCi  PoŁoŻoNEj w rUMi 
 PrZY UL. SoBiESKiEGo 26, StANowiĄCEj  wŁASNoŚĆ 

 GMiNY MiEjSKiEj rUMiA

 Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 249/4 o powierzchni 

4672 m2, obręb 19, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00076672/1, prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, 
uchwalonym Uchwałą Nr XXI/280/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29.03.2012r. w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi 
dla obszaru położonego w rejonie ul. Żwirowej działka 249/4, obręb 19, leży w obszarze 

oznaczonym 34.U – co oznacza , że jest to teren zabudowy usługowej.
 Część działki zabudowana jest domem mieszkalnym wolnostojącym w złym sta-

nie technicznym, o obniżonym standardzie oraz budynkiem gospodarczym. Budynek 
mieszkalny ujęty jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Pozostała część 

działki stanowi utwardzony kostką betonową parking, który zostanie przez dotychcza-
sowego dzierżawcę przywrócony do stanu pierwotnego (rozebrany) do dnia zawarcia 

umowy przenoszącej własność. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyj-
na, telefoniczna i energetyczna. Nieruchomość porośnięta jest drzewami.  

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00076672/1 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku o godzinie 1200 

w siedzibie Urzędu Miasta rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.               
Cena wywoławcza wynosi 1.850.000,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt ty-
sięcy złotych). wadium wynosi 185.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 12 mar-
ca 2018 r. 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 interne-

towych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu  
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Refera-

cie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we 
wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz.   

730 – 1530.

Rumia, 08.01.2018r.

OGŁOSZENIE                                                                                                      U/2018/ZM

W ramach przedsięwzięcia 
uczniowie odbyli dostoso-
wane do ich kierunku kształ-
cenia dwutygodniowe szko-
lenie w niemieckim centrum 
szkoleniowym WBS Training 
AG w Dreźnie, którego te-
matem były alternatywne 
i odnawialne źródła energii. 
Centrum WBS jest działają-
cą od wielu lat firmą działa-
jącą  w ponad 100 branżach 
na terenie Niemczech, ofe-
rującą szeroki zakres szkoleń 
w dziedzinie kształcenia za-
wodowego.
Przez dwa tygodnie ucznio-

wie Elektryka uczestniczy-
li w serii wykładów oraz za-
jęć warsztatowych w języ-
ku angielskim, poświęco-
nych energii odnawialnej: 
wiatrowej, słonecznej, wod-
nej i geotermicznej. W części 
praktycznej szkolenia mło-
dzież miała okazję nie tylko 
zgłębić wiedzę na temat bu-
dowy, funkcji oraz procesu 
produkcji ogniw fotowolta-
icznych i paneli słonecznych, 
lecz również przeprowadzić 
doświadczenia praktyczne 
na ogniwach i modułach. 
Problematykę energii odna-

wialnej przybliżały uczniom 
w sposób praktyczny wyjaz-
dy edukacyjne i interaktyw-
ne, zwiedzanie elektrowni 
wodnych „Bienertmühlwehr” 
i „Innovationskraftwerk Re-
ick” w Dreźnie, stacji pomp 
„Niederwartha”, oczyszczal-
ni wody „Kaditz”, muzeum 
energii Drewag, muzeum 
Zbiorów Technicznych, czy 
wreszcie całodniowa wizyta 
w drezdeńskim laboratorium 
Uniwersytetu Technicznego 
i Niemieckiego centrum Lot-
nica i Kosmonautyki (DRL) 
w Dreźnie. 
Oszczędzanie energii i jej sa-
modzielne wytwarzanie było 
tematem końcowej części 
szkolenia. Uczniowie, pracu-
jąc w zespołach, mieli wyko-
nać swój projekt, który po-
legał na zaplanowaniu  wła-
snego systemu fotowolta-
icznego wykorzystującego 
koncepcję domu nisko-ener-
getycznego. 
Podczas intensywnego szko-
lenia zawodowego ucznio-
wie uczestniczyli również 
w bogatym programie kultu-
ralnym. /wA/



rEDA | mieszkańcy po raz kolejny uDowoDnili, że mają wielkie serca. Dzięki ich hojności uDało się zebrać blisko 17 tys. zł.

wEjhErowo | to niezwykłe wyDarzenie na stałe wpisało się w wejherowski kalenDarz kulturalny. przeD nami verba sakra 
- moDlitwy kateDr polski, poDczas której już po raz 15. Danuta stenka bęDzie czytać wersety biblii w języku kaszubskim.
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Zagrali dla Agatki i Dawida 
W kościele p.w. św. Antonie-
go Padewskiego w Redzie 
odbył się wyjątkowy kon-
cert charytatywny. Impre-
za zorganizowana została 
w szczytnym celu, bo jej or-
ganizatorzy zbierali środki na 
wsparcie leczenia i rehabili-
tacji wyjątkowego rodzeń-
stwa z Redy. Agata urodziła 
się z rozszczepem kręgosłu-
pa i licznymi sprzężeniami, 
a Dawid ma zespół Downa. 
Dodatkowo chłopak zmaga 
się z niedoczynnością tarczy-
cy, hipotonią i nadmierną ru-
chomością stawów. Rodzeń-
stwo potrzebuje środków, 
które pomogą im walczyć 
z chorobami. 

Nie szczędzili środków 
- Gdy nasz synek przyszedł 
na świat i zdiagnozowano 
u niego zespół Downa, prze-
żyliśmy szok, ponieważ leka-
rze mimo wielu badań pre-
natalnych do końca ciąży nie 
wykryli wady, więc byliśmy 
przekonani, że nasze dziec-
ko urodzi się zdrowe – wspo-
minają rodzice Agatki i Dawi-
da. - Po wielu badaniach i za-
pewnieniach lekarzy, że to 
przypadek (...), uwierzyliśmy 
i zdecydowaliśmy się na ro-
dzeństwo dla Dawidka. Nic 
nie zapowiadało, że i tym ra-
zem będzie coś nie tak, bo 
ciąża rozwijała się prawidło-
wo. Jednak gdyby nie przy-
padek, kto wie, jakby to się 
skończyło. Dziś Agatka jest 
z nami mimo cierpienia, bólu 
i walki o życie. Potrafi się 
uśmiechać i pod względem 
umysłowym jest zdrowa.
W ramach koncertu, któ-

ry organizowany był z myślą 
o Agatce i Dawidzie, udało 
się zebrać blisko 17 tys. zł. Na 
rzecz wyjątkowego rodzeń-
stwa grali m.in. zespół Far-
ba, Monika Urlik, czy też gru-
pa Pullover. Pomiędzy wy-
stępami prowadzone były 
liczne licytacje, a w salce ka-
techetycznej odbył się kier-
masz rękodzieła i wypieków. 
Cała impreza spotkała się 
z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Redy, którzy 
nie szczędzili środków na 
wsparcie wyjątkowego ro-
dzeństwa. 

Koncerty tradycją
- Rekordowa okazała się licy-
tacja rzeźby, którą specjalnie 

na sobotni koncert wykonał 
i przywiózł pan Robert Wy-
skiel z Gdyni - informuje We-
ronika Korthals, inicjatorka 
akcji. - „Rybak” został wylicy-
towany za kwotę 1050 zł. Wy-
soką kwotę osiągnął również 
jednodniowy rejs ze sterni-
kiem. Dużą popularnością 
wśród licytujących cieszy-
ły się też płyty artystów, któ-
rzy uczestniczyli w tegorocz-
nym koncercie charytatyw-
nym (...). Cała impreza oka-
zała się bardzo udana, co nas 
niezmiernie cieszy. Koncerty 
były niezwykle wzruszające 
i tworzyły wyjątkowo ciepłą 
atmosferę. 
Charytatywne akcje, które 
integrują i angażują miesz-

kańców, w Re-
dzie to już tradycja. Dochód 
z ubiegłorocznego koncer-
tu przekazany został na re-
habilitację Maćka Głodow-
skiego. Wcześniej udało 
się wesprzeć Wojtka Wasil-
ke i Radka Malickiego. Cały 
czas można też wspierać 
Agatkę i Dawida Jarzem-
bińskich. Wystarczy przelać 
darowiznę na konto nr 89 
8944 0003 0000 2088 2000 
0010 Fundacji Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym 
„Słoneczko”. W tytule prze-
lewu należy wpisać: „Na le-
czenie i rehabilitację Agaty 
i Dawida Jarzembińskich”, 
symbol 50/J.
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Religijno - artystyczne widowisko
W tym roku w ramach prezen-
tacji Biblii Kaszubskiej z cyklu 
Verba Sacra - Modlitwy Katedr 
Polskich, usłyszymy po ka-
szubsku Apokalipsę Św. Jana. 
Religijno - artystyczne wido-
wisko odbędzie się w wejhe-
rowskiej Kolegiacie w ponie-
działek 29 stycznia 2018 roku 
o godz. 17.
Kaszubski przekład „Księgi 
Apokalipsy” dokonany przez 
o. prof. dr. hab. Adama R. Si-
korę zaprezentuje tradycyjnie 
aktorka Danuta Stenka. Wcze-
śniej wysłuchamy wstępu Pre-
zydenta Miasta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta i ko-

mentarza teologicznego au-
tora przekładu franciszkanina 
o. dr. Adama R. Sikory.
Wejherowska Kolegiata na-
leży do jedenastu kościołów 
Europy, w których odbywają 
się Modlitwy Katedr Polskich. 
Organizacją tego wydarze-
nia zajmuje się Urząd Miejski 
w Wejherowie, Wejherowskie 
Centrum Kultury oraz Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 
- Przed nami Księga apoka-
lipsy św. Jana – mówi o prof. 
Adam R. Sikora, autor przekła-
du. – Samo słowo „apokalipsa” 
oznacza odkrycie, odsłonię-

cie, objawienie czegoś, co do-
tąd było zakryte. Księga ta w 
swym stylu odbiega od pozo-
stałych ksiąg nowego Testa-
mentu. Pełno w niej symboliki 
i zaskakujących obrazów bu-
dzących na przemian radość 
i przerażenie. Przez jednych 
odbierana jest jako księga na-
dziei i pociechy, przez innych 
jako księga grozy i zapowiedzi 
o zatrważającej przyszłości.
Reżyserem widowiska jest 
Przemysław Basiński, muzykę 
przygotował Cezary Paciorek, 
a korekty językowej tekstu 
dokonała Danuta Pioch.
/raf/
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rEDA | samorząDowcy poDsumowali 
miniony rok.

wEjhErowo | już po raz 6. w stolicy powiatu oDbęDzie się charytatywne  kolęDo-
wanie, czyli „festiwal serc”. pieniąDze bęDą zbierane na pomoc chorej małgosi. 

rUMiA | to bęDzie wielkie chemiczne show 
- pokazy z kolorowymi substancjami 
mogą oDkryć w każDym naukowca. 

Spotkanie 
noworoczne

OGŁOSZENIE                                                                                                                     16/2017/DB

o G Ł o S Z E N i E
wÓjtA GMiNY GNiEwiNo

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr 391/4, obręb Gniewino, gmina Gniewino, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXIX/297/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 391/4, obręb Gniewino, gmina 
Gniewino, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.01.2018 r. do 09.02.2018 r.  w  Urzędzie Gminy 
Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, w dni robocze w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.01.2018 r. w Urzędzie Gminy Gniewino, 84-250 Gnie-

wino, ul. Pomorska 8 o godz. 13:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 

uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gniewino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-

cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2018 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. 

Pomorska 8, lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomo-
cy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gniewino na platfor-

mie ePUAP2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu moż-
na zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w 

Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowi-
sko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gmi-

ny Gniewino na adres Urząd Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 8, ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy 

gniewino@gniewino.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2018 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Gniewino w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

wÓjt GMiNY GNiEwiNo

W sali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Redzie 
spotkali się redzcy samorzą-
dowcy. Oprócz włodarzy mia-
sta i dyrektorów miejscowych 
instytucji publicznych, w śro-
dowym spotkaniu noworocz-
nym uczestniczyli m.in. Sta-
rosta Powiatu Wejherowskie-
go, przedstawiciele okolicz-
nych samorządów, a także 
władze instytucji współpra-
cujących z Redą. Na spotka-
niu nie zabrakło też radnych 
Rady Miejskiej w Redzie oraz 
przewodniczącego Młodzie-

żowej Rady Miejskiej.
Tematem przewodnim spo-
tkania było podsumowanie 
2017 roku, szczególnego pod 
tym względem, że Reda ob-
chodziła 50. rocznicę nadania 
praw miejskich. Przypomnia-
no zatem najważniejsze wy-
darzenia, dziękując wszyst-
kim zaangażowanym w orga-
nizację uroczystości. Podsu-
mowano także mijający rok 
pod względem inwestycyj-
nym oraz omówiono najważ-
niejsze zamierzenia na 2018 
rok. UM

fo
t. 
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Spektakularne  
pokazy chemiczne

Pierwsze w tym roku spo-
tkanie „Akademii małych od-
krywców” zdominują barw-
ne pokazy chemiczne. Mali 
naukowcy dowiedzą się, że 
chemia jest nauką o wielu ko-
lorach, a mając odpowiednią 
wiedzę można samodzielnie 
stworzyć w probówkach fan-
tazyjne barwy. Dzieci nie tyl-
ko zobaczą zachwycające po-
kazy tworzenia wszystkich 
kolorów tęczy, lecz również 
dowiedzą się, jak zostały wy-
konane dzięki różnorodnym 
substancjom. 
Wschód i zachód słońca w 
probówce? Nic prostszego! 
Wykorzystane substancje 
będą wchodzić w interakcję, 
i tak żółty płyn zamieni się w 

pomarańczowy i… na nowo 
przybierze barwę słońca. W 
kolbie reakcyjnej powsta-
nie złoty deszcz, a bezbarw-
ny roztwór będzie zachowy-
wać się jak kameleon, zamie-
niając się w różowy, niebie-
ski czy zielony. Mali odkryw-
cy dowiedzą się również, 
czym jest błękit metylowy i 
jakie ma właściwości. Ciekawi 
barwnych pokazów z chemią 
w roli głównej? 
Pokazy chemiczne odbędą się 
w sobotę, 13 stycznia, w Por-
cie Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan przy ulicy Grun-
waldzkiej 108 w Rumi. Zajęcie 
będą prowadzone od godz. 
12:00 do 18:00. Udział w wy-
darzeniu jest bezpłatny!/raf/

Festiwal Serc
Wydarzenie odbędzie się 
w kościele parafialnym p.w. 
Chrystusa Króla i Bł. siostry 
Alicji Kotowskiej  w Wejhe-
rowie w przyszłą niedzielę, 
21 stycznia. Koncerty chó-
rów będą miały miejsce na 
mszach świętych oraz bez-
pośrednio po ich zakończe-
niu. Wydarzenie ma na celu 
zbiórkę pieniędzy dla Małgo-
si Talagi. 
Małgosia ma 30 lat, choru-
je od 6 roku życia, ma nie-
dowłady czterokończynowe. 
Oprócz tego jest niewidoma 
i choruje na padaczkę leko-
odporną. Małgosia potrzebu-
je wózka specjalistycznego 
do codziennego stosowania 
oraz przenośnej toaletki, po-
trzebuje również codziennej 
rehabilitacji. 
Podczas mszy wystąpią: o 
godz. 8.30 -   Chór „Lauda-
te  Dominum” z Wejherowa 
(dyrygent Wiesław Tyszer), 
o godz. 10.00 -  Chór „Came-
rata Musicale” z Wejherowa 
(dyrygent  Aleksandra Janus), 
o godz. 11.30 -   Schola  dzie-

cięca  „Chrystusowe Owiecz-
ki” z parafii Chrystusa Króla, 
o godz. 13.00 -  Chór „Lutnia” 
z Luzina (dyrygent Tomasz 
Fopke), o godz. 16.00 -   Chór 
„Adoramus” z Redy (dyrygent 
Gabriela Grygiel – Bagińska), 
zaś o godz. 18.00 – Koło Go-
spodyń Wiejskich z Bolszewa. 
Natomiast na godz. 19.00 za-
planowano Wielki Finał oraz 
koncert gwiazdy wieczoru – 
przed publicznością wystąpi 
zespół Trebunie Tutki. 
Organizatorami koncertu są 
Jacek Drewa i Caritas przy 
współpracy z Wejherowskim 
Centrum Kultury i Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubskiej. Patronat Honoro-
wy nad wydarzeniem obję-
li: Mariusz Łuczyk, wicewoje-
woda pomorski, Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski,   
Krzysztof Hildebrandt, pre-
zydent Wejherowa i Henryk  
Skwarło, wójt gminy Wejhe-
rowo. 
W niedzielę 21 stycznia każdy 
może pomóc Małgosi!
/raf/



REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
DZIENNIKARZE: Rafał Korbut, Anna Walk, 
Grzegorz Bryszewski, Krzysztof Grajkowski

SKŁAD: Michał Dopke
m.dopke@expressy.pl

SEKRETARZ DS. 
ADmINISTRACYJNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów 

niezamówionych oraz zastrzega sobie
prawo ich redagowania i skracania. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 1897-7405
WYDAWNICTWO
NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, 
ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO OGŁOSZEŃ
ogłoszenia@expressy.pl
Wejherowo 84-200, 
ul. Gniewowska 7
tel.fax 58 736 16 92

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

reklama@expressy.pl

DRUK Express Media Bydgoszcz

NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.
REDAKcjA GDAŃSK: 

Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

REDAKcjA LĘBORK: 
Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7,
84-300 Lębork,
tel./fax. 58 736 16 92,

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

REKLAMA                   23/2017/RL

POLUB NAS!

/GwE24.PL

REKLAMA                                     U/2018/RL

Szeroki 
kolportaż 
gwarantuje 
dotarcie 
Twojego 
ogłoszenia 
do wielu 
odbiorców

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.PDP. 

Szukam 

stolarza,

na terenie

Lęborka

tel. 500 XXX 601

REKLAMA                                                            334/2017/DB

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

ProfESjoNALNA fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

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

SZKoDY komunikacyjne, majątko-
we, likwidacja, wyceny, kosztorysy, 
opinie. Tel. 601-631-835

TOWARZYSKIE

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

SEX-sex-sex to lubię gorąca blon-
di pozna Panów sponsorów tel 
514120213 Sopot

RÓŻNE

SPrZEDAM gitarę elektroaku-
styczną LAG T60DC z wmontowaną 
elektronika Fishman Matrix wartą 
900zł + twardy case. Cena 1250zł,  
506 077 549 Luzino

SPrZEDAM komplet mebli w tym 
szafka z witrażem kolor Olcha 400zł 
tel.507486424

SPrZEDAM buty komunijne chło-
piece czarne rozmiar 39  Polska fir-
ma, raz  ubrane. Cena 30 zl Wejhero-
wo, tel. 517290090

SPrZEDAM kanape rozkładaną. 
kolory brązowe cena 250zl. Wejhe-
rowo tel.538 443 446

PiLA tarczowa metalowa na kół-
kach 5 KW 730 zl oraz drewniana 
bez silnika 280 zł 600667860

SPrZEDAM wieszak wolnostojący 
stalowy 60zł tel.507486424

SPrZEDAM rower 3 przerzutki 
Shimano bardzo dobry stan 650zł 
tel.507486424

BLAChY stal do wypieku z pieca 
40-60 cm tel 694 642 709 .

rEGAL metalowy po wypieku z pie-
ca tel 694 642 709

SPrZEDAM wanne akrylową z 
uchwytami 70X140 cena 100 zł. tel 
58/7781735

SiANo, słoma w balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazy-
nu.Mozliwość trasportu. 506250477

DrEwNo opałowe, buk, sosna i ga-
łęziówka, porąbane, ułożone możli-
wy transport. 506250477

oPAKowANiA jednorazowe, tel. 
501 175 330

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

SKUPUjEMY stare militaria w bar-
dzo dobrych cenach (mundury, do-
kumenty, części zabytkowych po-
jazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 
025 860 e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@gmail.com, info@oldmilitaria.pl

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

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

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

SPrZEDAM działkę ogrodniczą, 
domek murowany, szklarnia tel 517 
159 871 Wejherowo

SPrZEDAM działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem mu-
rowanym, ul. Krzywa, Wejherowo, 
tel. 513-005-898  

SPrZEDAM nieuzbrojoną działkę 
budowlaną, 821 m2, w Mieroszynie 
koło Jastrzębiej Góry, do morza ok. 
3 km, tel. 793 903 536

SPrZEDAM dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, ga-
raż, ogród, możliwość dwóch od-
dzielnych mieszkań, ul. Pontonowa 
10, Gdynia, tel. 508 261 157

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
jEStEM zainteresowana wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

StArSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jedno-
rodzinnym, tel. tel. 503 590 203

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

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

MOTORYZACJA

SPRZEDAM

SPrZEDAM motocykl Junak RS 125 
z akcesoryjnym wydechem na kat. 
B, gwarancja producenta, tel. 518 
361 659

SPrZEDAM opel astra 97, inst.gaz. 
do 2020, przegląd ważny, OC opla-
cone, cena 1200 zł, 730499146, Wej-
herowo

KUPIĘ
KASACjA pojazdów złomowanie 
każda marka pomoc drogowa auto 
części Wejherowo, Gdańsk Lębork 
789 345 593

ZLoMowANiE kasacja aut pomoc 
drogowa Wejherowo, Gdańsk, Lę-
bork 789345593

SKUP aut wraków kasacja wywóz 
złomu pomoc drogowa auto części 
Wejherowo trójmiasto 789345593

EDUKACJA

LEKCjE gry na gitarze elektrycznej
i akustycznej. Poziom początkujący
oraz średnio zaawansowany. Luzi-
no, 506077549

LEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, 
nauczyciel emeryt, Wejherowo, 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

SZUKAMY tapicerów, 4000 – 8000 
brutto, spanie – jedzenie zagwaran-
towane – Niemcy, tel. 00 49 157 74 
120 145

SZUKAM opiekunki dla starszej pa-
ni-86 lat. Może być z mieszkaniem 
691 555 535

ZAtrUDNię  pracowników  na sta-
nowisko:elektryk tel. 737 672 711

120 145 USŁUGI
USŁUGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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SiAtKÓwKA  | w najlepszy możliwy sposób zespół aps rumia zaczął rok 2018. zwy-
cięstwo potwierDziło rosnącą formę poDopiecznych tomasza korDowskiego.

fUtSAL  | zespół gospoDarzy wygrał 
swój mecz 5-1 i zasiaDł na fotelu liDe-
ra luzińskiej ligi halowej.

Słupsk rozbity w Rumi!
Drużyna Czarnych Słupsk by-
najmniej nie przyjechała na 
halę MOSiR w Rumi w roli fa-
woryta. Przyjezdne przed 
pierwszą tegoroczną kolej-
ką zajmowały przedostatnie 
miejsce w II lidze, a w pierw-
szym meczu z rumską ekipą 
przegrał 0:3. 
Już pierwszy set przebiegał 
pod dyktando zawodniczek 
gospodarzy. Siatkarki APS Ru-
mia prezentowały bardzo do-
brą skuteczność, wystrzega-
ły się błędów, dzięki czemu 
szybko zyskały kilkopunkto-
wą przewagę i w miarę upły-
wu czasu tylko ją powiększa-
ły. Dobra postawa w pierw-
szym secie pozwoliła wygrać 
go 25:13.
W drugiej partii przebudzi-
ły się siatkarki Czarnych, któ-
re bezlitośnie wykorzystywa-
ły błędy rumianek i w pew-
nym momencie prowadzi-
ły 12:7. Wtedy lepiej zaczęły 
grać gospodynie, a mnożyły 
się z kolei błędy słupszczanek. 
W decydujących momentach 
seta to właśnie APS grał le-
piej i w końcówce zespół go-
spodarzy musiał już odra-
biać stratę, co mu się nie uda-

ło i drużyna z Rumi wygrała 
25:22.
Trzeci set okazał się ostatnim 
– stało się tak dzięki solid-
nej, konsekwentnej grze. Tyl-
ko na początku Czarni Słupsk 
dotrzymywali kroki rumskiej 
drużynie, potem rosła prze-
waga podopiecznych Toma-
sza Kordowskiego i trzecia 
partia zakończyła się pewnym 
zwycięstwem APS Rumia.
APS Rumia – Czarni Słupsk 3:0 
(25:13, 25:22, 25:15)
-Po przerwie jaką mieliśmy 
dziewczyny nie zatraciły ani 

woli walki, ani umiejętności, 
nie mogę mojego zespołu nie 
pochwalić. – powiedział po 
meczu trener APS-u, Tomasz 
Kordowski – Zagraliśmy bar-
dzo dobre zawody, słabsze 
momenty zdarzyły się nam na 
początku drugiego seta, ale 
nie da się ich uniknąć, ważne, 
że sobie z nimi poradziliśmy. 
Zapisaliśmy sobie bardzo 
ważne trzy punkty. Dziewczę-
ta zaufały sobie, a także mi, że 
ciężka praca przyniesie efekt. 
Myślę, że nasza gra z tygodnia 
na tydzień będzie wyglądała 

coraz lepiej.
APS umocnił się na 7. miejscu 
w tabeli – obecnie rumian-
kom znacznie bliżej jest do 
6. pozycji, niż do miejsca 8. 
W najbliższy weekend pod-
opieczne Tomasza Kordow-
skiego będą kontynuowały li-
gową rywalizację. Tym razem 
rywal będzie z wyższej półki 
– APS we Włocławku zmierzy 
się z wiceliderem tabeli, tam-
tejszym WTS-em, którzy wy-
grał 8 z dotychczasowych 12 
meczów.

GoSrit liderem

4. kolejka LLH rozpoczęła się 
od meczu juniorów GOSRiT 
z KS Kaszuby, który zakoń-
czył się remisem 5-5. Wyso-
ko, aż 7-3 wygrał zespół Cho-
pina Wejherowo z Photo-
Nasa, natomiast ekipy z Lu-
zina – Wikęd i GOSRiT – od-
nieśli wysokie zwycięstwa. 
Ci pierwsi strzelili 10 bramek 

drużynie Sołecka Barłomino, 
stracili zaledwie jedną, a ci 
drudzy pokonali Tiger Gym 
5-1. Oprócz tego Barka Łeb-
no w pełnym emocji meczu 
wygrała 9-8 z 4 Porami Roku. 
W tabeli prowadzi GOSRiT 
(12 pkt), przed Barką Łebno 
(12 pkt) i Wikędem Luzino (9 
pkt).
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Rzepka rozstaje 
się z Gryfem
KADrA | około pół roku trwała Druga przygoDa trener-
ska piotra rzepki w zespole gryfa wejherowo. 

trANSfEr | kontrakty zostały rozwiązane z Dwoma zawoDnikami, a barDzo 
prawDopoDobne, że klub opuści niebawem kolejnych Dwóch graczy.

jUNiorZY | młoDzi zawoDnicy wejherowskiego klubu oka-
zali się najlepsi na turnieju rocznika 2006.

Zarząd klubu rozwiązał we 
wtorek kontrakt z trenerem za 
porozumieniem stron. W run-
dzie wiosennej drużynę po-
prowadzi najprawdopodob-
niej dotychczasowy asystent 
trenera Rzepki, Jarosław Ko-
tas. Podobna sytuacja mia-
ła miejsce około rok temu - 
wówczas na początku nowe-
go roku trenerem pierwszej 
drużyny przestał być Mariusz 
Pawlak, a zastąpił go właśnie 
były trener Kotas. Gryf wtedy 
rozegrał całkiem przyzwoitą 
rundę wiosenną i utrzymał 
się w II lidze. Teraz Jarosława 
Kotasa czeka podobne, cho-
ciaż chyba jednak trudniej-
sze niż rok temu, zadanie. Po-
przednią rundę Gryf Wejhe-
rowo zakończył na ostatnim 

miejscu w tabeli II ligi.
Trener Rzepka prowadził Gry-

fa po raz drugi. Po raz pierw-
szy były zawodnik Bałtyku 
Gdynia i francuskiej Bastii 
objął zespół w październi-
ku 2015 roku. Pracował wte-
dy w Wejherowie przez resz-
tę sezonu, który żółto-czarni 
zakończyli na przedostatnim 
miejscu, ale na skutek zawi-
rowań licencyjnych utrzymali 
się w II lidze. Tym razem Rzep-
ka rozstał się z drużyną po 
jednej rundzie. -Dziękujemy 
za ponad półroczną współ-
pracę. – napisał na portalu 
twitter wejherowski klub.
Żółto-czarni, już bez trene-
ra Rzepki, wznowili treningi 
11. stycznia. Rundę wiosen-
ną rozpoczną w weekend 3/4 
marca meczem ze Zniczem 
Pruszków w Wejherowie.

Czterech odchodzi z wejherowa

Gryf najlepszy na Kaszub Cup

Gryf rozwiązał kon-
trakty z Marcinem Kal-
kowskim i Hieronimem 
Gierszewskim. Pierw-
szy do Wejherowa przy-
szedł w lipcu 2016 roku, 
ale trapiony był prze-
wlekłymi kontuzjami 
i rozegrał w drużynie 
ze Wzgórza Wolności 
zaledwie jeden mecz, 
a drugi w Gryfie spędził 
ostatnią rundę, podczas 
której zagrał w 18 me-

czach, w których strzelił 
dwa gole. 
Oprócz tego na testach 
w innych klubach prze-
bywają dwaj zawodni-
cy, którzy jesienią re-
prezentowali barwy 
wejherowskiego zespo-
łu, a byli wypożycze-
ni z innych klubów. Mi-
chał Trąbka testowany 
jest przez Stal Stalową 
Wolę, a Marcin Banasza-
ka sprawdzają Błękitni 

Stargard. Trąbka zagrał 
w 14 meczach i strze-
lił dwa gole, a Banaszak 
wystąpił w 10 spotka-
niach.
Tej zimy nikt nie dołą-
czył jeszcze do drużyny 
Gryfa, ale niewykluczo-
ne, że wkrótce może się 
to zmienić. Na Wzgórzu 
Wolności testowanych 
jest bowiem ośmiu no-
wych zawodników. KG

Na zawodach z cyklu Kaszub 
Cup, które zostały zorgani-
zowane przez Piotra Jasiel-
skiego rywalizowało 18 dru-
żyn. Po pierwszej serii spo-
tkań drużyny zostały, według 
poziomu, poprzedzielane do 
grup. O mistrzostwo w Ka-
szub Cup rocznika 2006 gra-
ło 6 najlepszych drużyn, któ-
re trafiły do grupy „Liga Mi-
strzów”. Pozostałe zespoły ry-
walizowały w „Lidze Europy” 
i „Pucharze Intertoto”.

W finałowej rywalizacji po-
ziom był bardzo wyrównany 
– po trzech seriach spotkań 
aż cztery zespoły miały szan-
sę na zwycięstwo. Dopiero 
w dwóch ostatnich kolejkach 
padły ostateczne rozstrzy-
gnięcia. Drugi zespół Gryf 
Wejherowo wykorzystał re-
mis w meczu pomiędzy Olim-
pijczykiem Kwakowo i Cartu-
sią Kartuzy w ostatniej kolej-
ce – sam wygrał aż 7-1 z Gry-
fem Słupsk i zajął pierwsze 

miejsce. W najsilniejszej gru-
pie najlepszym zawodnikiem 
uznano Mateusza Maćkowia-
ka z Gryfa Słupsk, najlepszym 
strzelcem został Antoni Ot 
z Gryfa Tczew, a najlepszym 
bramkarzem wybrano Aleksa 
Sokoła z Gryfa Wejherowo.
Gryf wystawił na poprzed-
nim Kaszub Cup dwa zespoły. 
Pierwsza drużyna żółto-czar-
nych rywalizowała z „Pucha-
rze Intertoto”, w którym zaję-
ła 2. miejsce.

Stolem Cup zdobyty
jUNiorZY | cztery zespoły gryfa 
wzięły uDział w gniewińskim stolem 
cup Dla roczników 2003 i 2004.
Zarówno w jednym, jaki i w 
drugim turnieju ostatecz-
ne zwycięstwo należało do 
żółto-czarnych. Zawodni-
cy z rocznika 2003, którzy 
w poprzedniej rundzie gra-
li w Centralnej Lidze Junio-
rów, klasę pokazali też na 
lokalnym turnieju – pierw-
sza drużyna wygrała Stolem 
Cup, a druga zajęła 5. miej-
sce.

Świetnie poszło też młod-
szym zawodnikom – pierw-
szy zespół rocznika 2004 po 
rzutach karnych w finale po-
konał GOSRiT Luzino, nato-
miast druga drużyna z tego 
rocznika zajęła wysokie, 4. 
miejsce. Nagroda indywi-
dualna trafiła do zawodnika 
Gryfa – Jakub Rompca zo-
stał wybrany najlepszym za-
wodnikiem turnieju.
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StroNGMAN | przeD nami halowy puchar polski strong-
man. wystąpią znani zawoDnicy, a sęDziować bęDzie praw-
Dziwa sława tego sportu.

StroNGMAN | z mateuszem ostaszewskim, strongmanem z wej-
herowa, zwycięzcą zawoDów arnolD amateur strongman 
worlD championships 2017, rozmawia krzysztof grajkowski.

fUtSAL | wygrały wszystkie mecze i okazały się bezDyskusyjnie najlepsze – zawoD-
niczki zsp nr 4 w wejherowie wygrały licealiaDę. PiŁKA NoŻNA | błękitni wejherowo za-

chęcają Do przekazania swoich po-
ciech poD opiekę trenerów.

Siłacze 
w Szemudzie

Kolejny cel: USA

Wejherowianki bezkonkurencyjne

W najbliższy weekend na are-
nę powrócą najsilniejsi Pola-
cy, tym razem zmierzą się oni 
w hali w Szemudzie. Przy oka-
zji Halowego Pucharu Polski 
Strongman obędzie się zbiór-
ka pieniędzy na Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy.
O miano najsilniejszego w 
Polsce powalczą: Kurek, We-

jer, Kalinowski, Dorawa, 
Rzymkowski oraz Ostaszew-
ski, a ten ostatni z pewnością 
będzie zaliczany do fawory-
tów – w przeszłości nie tylko 
dobrze radził sobie w krajo-
wych zawodach, ale zdoby-
wał tytuły na światowych im-
prezach. 
Sędziować będą Bartłomiej 

Szreder, oraz Mariusz Pudzia-
nowski. Popularny „Pudzian” 
to prawdziwa legenda wśród 
strongmanów, a obecnie 
znany zawodnik MMA.
Z pewnością jednym z fawo-
rytów będzie doskonale zna-
ny nie tylko na Kaszubach 
Mateusz „Sumik” Ostaszew-
ski.

Czego oczekujesz po zawo-
dach w Szemudzie?
W pierwszej kolejności ocze-
kuję, że zostanie zebrana 
jak największa suma pienię-
dzy dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. A pod 
względem sportowym? Chcę 
po prostu wygrać.

Kto będzie twoim najgroź-
niejszym rywalem?
Myślę, że będzie ich dwóch – 
Dorawa i Rzymkowski. Liczę, 
że między naszą trójką roze-
gra się kwestia wygranej. Do-
brze znam tych zawodników, 
w przeszłości z nimi rywalizo-
wałem.

i kto wygrywał?
Przeważnie ja wygrywałem 
(śmiech). Mimo to Dorawa i 
Rzymkowski będą trudnymi 
przeciwnikami.

wiadomo coś na temat pla-
nowanych w niedzielę licy-
tacji?
Na pewno bardzo ciekawym 
przedmiotem dla kolekcjo-
nerów będzie rękawica Ma-
riusza Pudzianowskiego, ja 
przeznaczyłem koszulkę z 
podpisami strongmanów, 
na pewno będzie też wiele 
ciekawych przedmiotów od 

Gminy Szemud, czy organi-
zatorów zawodów. Warto bę-
dzie wziąć udział w licytacji, 
szczególnie biorąc pod uwa-
gę szczytny cel.

jakie są twoje plany na 
2018 rok?
Nastawiam się na rywalizację 
na międzynarodowej arenie. 
Na pewno wystąpię w kolej-
nych zawodach z cyklu Ar-
nold Pro Strongman World 

Series, które odbędą się w Co-
lumbus w USA. Oprócz tego 
chciałbym spróbować swo-
ich sił w innych światowych 
zawodach. Poza USA będę 
miał prawo do rywalizacji w 
zawodach organizowanych 
przez Arnolda Schwarzeneg-
gera w Brazylii, Australii, RPA, 
Kanadzie, czy w Barcelonie. 
Na pewno skorzystam z moż-
liwości uczestnictwa w któ-
rymś z tych turniejów.

Powiatowa Licealiad w Futsalu Dziew-
cząt odbyła się w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, rywa-
lizowało 8 zespołów spośród których 
najlepsze okazały się reprezentantki 
ZSP nr 4 w Wejherowie – wygrały one 
wszystkie 3 mecze grupowe, w półfi-
nale pokonały rywalki 2-0, a w finale 
zdeklasowały piłkarki z Powiatowe-
go Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, 
wygrywając 5-0 – było to przypieczę-
towanie znakomitego turnieju w ich 
wykonaniu. Trzecie miejsce w turnie-
ju zajął Powiatowy Zespół Szkół nr 1 
w Rumi. Na zakończenie zawodów ze-
społy zostały nagrodzone pucharami, 
statuetkami i medalami.
Zawody te były eliminacją Półfina-
łu Wojewódzkiej Licealiady, który od-
będzie się 13. lutego w Lęborku. Wy-
stąpi tam zwycięski zespół z ZSP nr 
2 (Paulina Brzeska, Patrycja Cierocka,  
Karolina Drewa, Zuzanna Frey, Ange-
lika Górska, Weronika Karmazy, Klau-
dia Langa, Anna Miszka, Kornelia Szy-
mańska – opiekun drużyny – Adam 
Duda).

Piłkarska akademia 
ogłasza nabór

Wejherowska Akademia Pił-
ki Nożnej Błękitni Wejhero-
wo znana jest fanom lokal-
nego futbolu - drużyny wy-
stępują na licznych turnie-
jach i odnoszą na nich suk-
cesy. 
Klub ogłasza nabór dla dzie-
ci z rocznika 2012. Zajęcia 
odbywają się w sali gim-
nastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Wejherowie 
(Osiedle 1000-lecia), a pro-
wadzi je trener Stefan Ma-
chaliński - Grupy liczą od 12 
do 14 osób. Rocznik, dla któ-
rego prowadzimy nabór, jest 
bardzo młody, ale mimo to 
planowane są obozy sporto-
we i turnieje, w których dzie-
ci będą uczestniczyć - zachę-
ca trener Machaliński - Nasz 
klub działa od 7 lat i współ-
pracuje z Gryfem Wejhero-

wo, 11-latkowie automa-
tycznie przechodzą do ze-
społu Gryfa, gdzie także od-
noszą sukcesy. To właśnie w 
Błękitnych trenowali zawod-
nicy z rocznika 2003, którzy 
dziś grają w Centralnej Lidze 
Juniorów.
Nabór trwa, a jak mówi tre-
ner, klub nikogo nie odrzu-
ca. Warto jednak się spieszyć 
i nie zwlekać z zapisaniem 
swojego dziecka. - Póki co 
miejsca są, ale po nadcho-
dzących Mistrzostwach 
Świata może być różnie - za-
powiada trener.
Chętni rodzice powinni za-
dzwonić do trenera Stefana 
Machalińskiego pod numer 
600 244 072. Tam też można 
uzyskać szczegółowe infor-
macje dotyczące naboru.


