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wyjątkowa  
PUblikacja 

Do 90 km na godzinę - tyle 
może wynieść prędkość 
wiatru w ciągu najbliż-
szych kilkunastu godzin. 
IMGW wydało ostrzeżenie 
dla regionu. 

Profesjonalna akcja ratow-
nicza uratowała życie 57-
latkowi. Strażnicy miejscy 
przywrócili oddech męż-
czyźnie, który leżał przed 
wejściem do tunelu.

W Wejherowie na skrzyżo-
waniu krajowej „szóstki” z 
ul. Chopina doszło do zde-
rzenia dwóch osobówek. 
Sprawca zdarzenia był pi-
jany. 

Przewrócił dwa stylizo-
wane słupki, po czym 
uciekł z miejsca zdarzenia. 
Sprawcę zniszczenia usta-
lił wspólny patrol straży 
miejskiej i policji.  

„Wejher Sports-Limited 
Edition-Dlaczego Sport?” - 
to tytuł książki, która składa 
się z 36 artykułów o spor-
towcach związanych z po-
wiatem wejherowskim. 

Twoje źródło informacji
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Pomóż Małgosi!
wEjhErowo | Już po raz 6. w stolicy powiatu odbędzie się charytatywne kolędo-
wanie, czyli „Festiwal serc”.

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

Wydarzenie odbędzie się 
w kościele parafialnym p.w. 
Chrystusa Króla i Bł. siostry 
Alicji Kotowskiej w Wejhe-
rowie w najbliższą niedzie-
lę, 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.
Oprócz koncertów i zbiórki 
pieniędzy odbędą się też licy-
tacje rozmaitych przedmio-
tów. Z ciekawszych darów, 
które zostały przekazane na 
aukcję, warto wymienić ko-
szulkę drużyny piłkarzy Arki 
Gdynia z autografami, koszul-
kę z autografem mistrza olim-
pijskiego z Atlanty Ryszarda 
Wolnego, koszulkę z auto-
grafem mistrzów olimpijskich 
Anity Włodarczyk, Piotra Ma-
łachowskiego oraz Kami-
la Stocha i obraz przekazany 
przez wicewojewodę pomor-
skiego Mariusza Łuczyka. 
Małgosia ma 30 lat, choru-
je od 6 roku życia, ma niedo-
włady 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. 
Trebunie Tutki to zespół, któ-
ry jest ambasadorem Podha-
la i polskiej kultury na festi-
walach w całej Europie, Azji 
i Ameryce Północnej, m.in. 
Wystawach Światowych 

EXPO w Portugalii i Japonii. 
Jego rozpoznawalny w Euro-
pie styl ukształtowały z jednej 
strony muzyczne tradycje ro-
dzinne i zamiłowanie do gó-
ralszczyzny, z drugiej nowa-
torstwo i awangardowe po-
dejście do swojego dziedzic-
twa. Jako pierwszy zespół 
z Polski wielokrotnie znalazł 
się w pierwszej dziesiątce Li-
sty Muzyki Świata Europej-
skiej Unii Radiowej.
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 objęli: 
Mariusz Łuczyk, wicewojewo-
da pomorski, Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa i Henryk Skwarło, 
wójt gminy Wejherowo. 
W niedzielę 21 stycznia każdy 
może pomóc Małgosi!
/raf/
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Jubileusz przedsiębiorców
wEjhErowo | w Filharmonii kaszubskieJ regionalna izba przedsiębiorców norda świętowała 20-lecie działalności. perFek-
cyJnie przygotowana uroczystość była pełna podziękowań i wspomnień.

Przybyłych gości przywi-
tał Jacek Pomieczyński, pre-
zes Regionalnej Izby Przed-
siębiorców Norda. - Fakt, że 
dzisiaj spotykamy się na uro-
czystej gali dwudziestolecia 
Izby, wynika z wieloletniej 
pracy i zaangażowania wielu 
osób – mówił do zebranych 
w Filharmonii Kaszubskiej.
Wiceprezes Leszek Glaza 
przypomniał, że Izba Prze-
mysłowo-Handlowa, bo pod 
taką nazwą funkcjonowa-
ła pierwotnie, powstała pod 
koniec 1997 roku z potrzeby 
zapewnienia wsparcia i po-
mocy organizacyjnej lokal-
nym firmom.
- Środowisko gospodar-
cze Wejherowa długo nosi-
ło się z zamiarem powoła-
nia do życia jednolitej orga-
nizacji gospodarczej – wspo-
minał podczas uroczystości. 
- Przedsiębiorcom z nasze-
go miasta chodziło o platfor-
mę do artykułowania swoich 
potrzeb, twórczych dysku-
sji i dbałości o własne intere-
sy w kontaktach z organami 
władz państwowych – kon-
tynuował Leszek Glaza.
Ważnym punktem stycznio-
wej uroczystości było wrę-
czenie pamiątkowych na-
gród w postaci Dyplomów 
Granitowego Stolema. W ten 
sposób zarząd Regionalnej 
Izby Przedsiębiorców Norda 
podziękował Janowi Naskręt 
(Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowe 
Textel), Romanowi Grzenko-
wiczowi (firma Almares), sta-

roście Gabrieli Lisius, prezy-
dentowi Krzysztofowi Hilde-
brandt oraz Teresie Rohde, 
pełniącej funkcję kierownika 
biura Izby. 
Za całokształt pracy na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości 
w regionie wszystkim przed-
siębiorcom Izby podzięko-
wał marszałek Mieczysław 
Struk, wręczając prezesowi 
Jackowi Pomieczyńskiemu 
pamiątkowy dyplom w for-
mie ryngrafu. 
- Przedsiębiorstwa w ży-
ciu lokalnej społeczności 
mają niezwykle ważną rolę 
do odegrania – mówił pod-
czas uroczystości marsza-
łek województwa pomor-
skiego. - Chodzi tu nie tylko 
o utrzymanie wielu rodzin, 
ale i o troskę o środowisko, 
w którym funkcjonują. Bar-
dzo Wam dziękuję za wszyst-
ko, co robicie dla mieszkań-
ców powiatów wejherow-
skiego i puckiego, a także za 
to, co robicie dla gospodarki 
Pomorza. 
Dodatkowo zarząd Regio-
nalnej Izby Przedsiębiorców 
Norda został wyróżniony 
przez starostę Gabrielę Lisius 
„Medalem za zasługi dla Po-
wiatu Wejherowskiego”. Or-
ganizacja przedsiębiorców 
odznaczona została też Me-
dalem Róży, który w imie-
niu prezydenta Wejherowa 
przedstawicielom Izby wrę-
czyła Beata Rutkiewicz, za-
stępca prezydenta miasta. 
Anna walk
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rumiA | Już ponad 57 mln złotych pozyskała rumia ze środków zewnętrznych na realizacJę inwestycJi w latach 2015-2022. 

wEjhErowo | mieszkańcy weJhero-
wa protestowali przeciw planom za-
ostrzenia ustawy antyaborcyJneJ.

Kolejne środki unijne trafią do Rumi 

- Zdobyte środki unijne po-
zwolą na przekształce-
nie obecnego targowiska 
w obiekt bardziej nowo-
czesny, lepiej przystosowa-
ny do potrzeb wystawców 
i odwiedzających. Przyczy-
nią się do dalszego rozwo-
ju rynku.

Ostatnim projektem, który 
uzyskał dofinansowanie jest 
projekt modernizacji miej-
skiego rynku. Całość inwe-
stycji oszacowano na ponad 
1 500 000,00 złotych z cze-
go ok. 1 000 000 złotych to 
suma przyznanych środ-
ków europejskich. Uroczyste 
podpisanie umowy nastąpi-
ło 16 stycznia. Umowę pod-
pisał Zastępca Burmistrza 
Piotr wittbrodt oraz Wice-
marszałek Województwa Po-
morskiego wiesław Bycz-
kowski.
Głównym celem moderniza-
cji targowiska jest podnie-
sienie standardu obiektu, 
a tym samym poprawa jako-

ści świadczonych tam usług 
i większe zadowolenie sa-
mych kupujących. Projekt 
zakłada również zwiększenie 
powierzchni handlowej na 
sprzedaż produktów rolno-
spożywczych i produktów 
spożywczo-ekologicznych. 
Modernizacja targowiska ma 
poprawić warunki sanitarne, 
komunikację i organizację 
targu, a także dostęp miesz-
kańców Rumi do świeżych 
i ekologicznych produktów.
Prace ruszą jeszcze w 2018 
roku. Zakończenie inwestycji 
planowane jest w 2019 roku.
Projekt zostanie zrealizowa-
ny dzięki pomocy finanso-
wej przeznaczonej na opera-

cje typu   „Inwestycje w  tar-
gowiska lub obiekty budow-
lane przeznaczone na cele 
promocji lokalnych produk-
tów” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w two-
rzenie, ulepszanie i rozwi-
janie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiej-
skiej, w tym rekreacji, kultury 
i powiązanej infrastruktury” 
objętych Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 na zadanie 
pod nazwą  „Przebudowa ist-
niejącego Targowiska Miej-
skiego <<Remszczie Renk – 
Mój Rynek>> w Rumi”.

michał Pasieczny, 
burmistrz Rumi:

Skromny protest  
pod sądem

W tzw. „czarną środę” pod 
budynkiem Sądu Rejonowe-
go zebrało się około 30 osób. 
Demonstracje przeciw pró-
bie wprowadzania w Polsce 
kolejnych ograniczeń w do-
stępie do aborcji zorganizo-
wano na terenie całego kra-
ju. Na Pomorzu takie pro-
testy miały miejsce m.in. w 
Gdańsku, Gdyni i Lęborku.
Strajk Kobiet pod siedzibą 
Sądu Rejonowego w Wejhe-
rowie rozpoczął się o godzi-
nie 19. Protestujący odśpie-
wali hymn Polski i mówili o 
projekcie „Ratujmy Kobiety 
2017”, który zakładał liberali-
zację obowiązujących prze-
pisów ws. aborcji. Kilka dni 
temu posłowie zadecydowa-
li, że wspomniany projekt nie 
będzie dalej procedowany.
- Posłowie zignorowali nas 
całkowicie. Teraz tylko my zo-
staliśmy na placu boju i musi-

my dalej walczyć - podkreśla-
li protestujący.
W trakcie spotkania pod wej-
herowskim sądem odczyta-
no także wiersz popierający 
strajk kobiet, później prote-
stujący przeszli pod siedzibę 
polityków PiS na Placu Wej-
hera. Po drodze skandowa-
li m.in. „Mateuszu, niestety, 
Twój rząd obalą kobiety”.
- Cieszy nas to, że do naszych 
protestów dołączają ludzie 
młodzi, czyli w naszym przy-
padku Partia Razem - komen-
tuje Artur Kowalski, wejhero-
wianin z Komitetu Obrony 
Demokracji. - Jeśli chodzi o 
niską frekwencję dzisiejsze-
go spotkania to nie jest ona 
dla mnie zaskakująca. Moż-
na teraz wyczuć jakieś takie 
zmęczenie społeczeństwa, 
dlatego ta fala protestów jest 
mniejsza.
(G.B)
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rEDA | bez błota, za to z chodnikiem i zupełnie nową nawierzchnią - tak obecnie prezentuJe się ulica podleśna. oFicJalne 
otwarcie odnowioneJ Jezdni odbyło się w piątek.

rumiA | miasto znane Jest z cyklicznych akcJi honorowego 
krwiodawstwa. pierwsza tegoroczna akcJa została zorga-
nizowana przy okazJi wielkieJ orkiestry świąteczneJ pomocy.

Ulica Podleśna oficjalnie otwarta

OGŁOSZENIE                                                                                                       20/2018/DB

o G Ł o S Z E N i E
wÓjTA GmiNY ChoCZEwo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego:

- wsi Sasino na południe od ul. Polnej w gminie Choczewo,  
- dla fragmentów wsi Kopalino w gminie Choczewo.
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)  oraz:

1) uchwały nr XLIII/280/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sasino na południe od ul. Polnej w 

gminie Choczewo,
2) uchwały nr XLIII/281/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Kopalino w gminie 

Choczewo,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 

26.01.2018 r. do 15.02.2018 r.   
w  Urzędzie Gminy Choczewo, 84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, w dni robocze 
w godz. od 9.00 do 15.00. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejsco-
wych rozwiązaniami odbędą się w dniu 29.01.2018 r. w Urzędzie Gminy Choczewo, 84-210 

Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17:
- o godz. 10:15 – dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sa-

sino na południe od ul. Polnej w gminie Choczewo,
- o godz. 11:00 – dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

fragmentów wsi Kopalino w gminie Choczewo,
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 Choczewo 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-

chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2018 r. 
Pisma należy kierować drogą pocztową lub bezpośrednio w formie pisemnej w Urzędzie Gmi-

ny Choczewo, 
ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, lub w postaci elektronicznej opatrzone bez-
piecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowane-
go certyfikatu na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Choczewo na plat-

formie ePUAP2.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 
z późn. zm.) w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie strategicznych ocen od-
działywania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych 
do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na śro-
dowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w 

Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Zainteresowani udziałem w postępowaniach w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
w/w projektów planów na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnio-

ski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Choczewo na adres Urząd 
Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, ustnie do protokołu, za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@choczewo.com.pl w nieprzekraczal-

nym terminie do dnia 01.03.2018 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do projektów planów oraz wnioski i uwagi w postepowaniu w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Choczewo w ter-
minie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

WÓJT GMINY CHOCZEWO

W uroczystości odda-
nia przebudowanej na-
wierzchni do użytku 
uczestniczyli miejscowi 
radni, włodarze Redy i ks. 
proboszcz Fabian Tokarski, 
który poświęcił przebu-
dowaną ulicę. Na realiza-
cji przedsięwzięcia zyska-
li przede wszystkim miesz-
kańcy, którzy nie będą mu-
sieli już grzęznąć w błocie. 

Konieczna inwestycja
- Wcześniej woda, któ-
ra spływała z pobliskie-
go lasu, wlewała się do 
piwnic, zalewając pose-
sje mieszkańców - mówi 

Leszek Hebel, radny Rady 
Miejskiej Redy. - Dlatego 
już kilka lat temu wniosko-
wałem, aby ulica Podle-
śna została przebudowa-
na. Bardzo cieszę się, że in-
westycję udało się w koń-
cu zrealizować.
W ramach przedsięwzięcia 
wybudowana została na-
wierzchnia z kostki beto-
nowej. Dodatkowo prze-
budowano sieć wodocią-
gową. Ulica zyskała też 
chodnik, pobocze i kanali-
zację sanitarną. Przy reali-
zacji zadania nie obyło się 
jednak bez problemów. 

Przez kilka lat
- Mnóstwo różnego rodza-
ju kłopotów pojawiło się 
na etapie projektowania - 
mówi Krzysztof Krzemiński, 
burmistrz Redy. - Całe zada-
nie realizowane było w su-
mie przez kilka lat. Teraz 
z odnowionej drogi można 
już w pełni korzystać. 
Koszt inwestycji związanej 
z modernizacją ulicy Podle-
śnej w Redzie wyniósł blisko 
850 tys. zł. Część kosztów 
związanych z przebudową 
sieci wodociągowej ponio-
sło Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji.
Anna walk

rekordowa zbiórka krwi

- Krew jest lekiem, którego nie da się wyprodu-
kować w laboratorium dlatego tak ważny jest 
udział w takich wydarzeniach. Nasza krew 

może uratować czyjeś życie, sami nie wiemy 
czy kiedyś nie będziemy jej potrzebować. Za-
interesowanie tegoroczną zbiórką przeszło 
nasze oczekiwania. Po raz kolejny nasi miesz-
kańcy i przybyli goście udowodnili, że są wraż-
liwi na pomoc drugiemu człowiekowi. Bardzo 
dziękujemy i już teraz zapraszamy na kolejną 
zbiórkę ,która odbędzie się w czerwcu.

Ariel Sinicki, 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
i Dawca Krwi:

Do udziału w wydarzeniu-
zachęcał sam Kamil Bedna-
rek w specjalnym filmie pro-
mocyjnym przygotowanym 
przez Urząd Miasta. Tego-
roczna zbiórka odbywała się 
pod hasłem „Podaruj życie, 
podaruj krew zostań Daw-
cą!”. 
W minioną niedzielę już od 
godziny 9.00 do NZOZ Pa-
naceum przybywały tłumy 
mieszkańców z chęcią wzię-
cia udziału w akcji.  Na wszyst-
kich oddających krew czeka-
ły torby z upominkami (m.in. 
apteczki, lniane torby, bony 
na masaż, kupony na basen 
czy do restauracji). Wszyst-
ko to dzięki partnerom akcji, 
którzy co roku ją wspierają.
Z pośród 196 osób wstępną 
weryfikację zdrowotną po-

zytywnie przeszło 136 osób. 
Razem uzbierano rekordową 
ilość 61,200 litrów krwi, któ-
ra trafi do gdańskiego banku 
krwi przy Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa. W ubiegłym roku 
podczas dwóch zbiórek krwi 
zebrano blisko 70 litrów, 
dlatego wynik tegorocznej 
zbiórki robi wrażenie. 
Tego samego dnia mieszkań-
cy Rumi swoją bezinteresow-
ność i chęć pomocy drugie-
mu człowiekowi potwierdzi-
li również w innej akcji- reje-
stracji do bazy potencjalnych 
dawców szpiku. Z tej możli-
wości skorzystało 56 osób. 
Do rejestracji zachęcały rad-
ne: Jolanta Dobrzeniecka 
i Hanna Cegielska. 
- Im więcej potencjalnych 

dawców, tym więcej szans 
na życie dla chorych na no-
wotwory krwi. Sama pro-
cedura jest bardzo prosta 
i bezbolesna. To pierwsza 
taka akcja w naszym mie-
ście, ale na pewno nie ostat-
nia - mówi Jolanta Dobrze-
niecka Radna Rady Miej-
skiej w Rumi.
Partnerzy akcji honorowego 
krwiodawstwa: Przychodnia 
Panaceum, Siłownia CityGym, 
„Olle Cafe” Palarnia Kawy, 
Multikino Rumia, Restauracja 
Credence, Navis- profesjonal-
ne zamocowania, Paulo Ge-
lateria, Makinetka- herbaty 
i kawy, Salubre Centrum Re-
habilitacji i Masażu, Creative 
Dance- Studia tańca i ruchu, 
Park powrotu do przeszłości, 
Hotel SPA Faltom.



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
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PowiAT | to Jedna z ważnieJszych inwestycJi kulturalnych w powiecie – trwa budowa książnicy proF. gerarda labudy w 
weJherowie. będzie to nie tylko nowoczesna biblioteka, ale też mieJsce spotkań, wystaw i centrum multimedialne. 

wEjhErowo | coraz więceJ aktywnych czytelników, rozmaite spotkania, wer-
nisaże, konkursy – to wszystko i o wiele, wiele więceJ wydarzyło się w minionym 
roku w powiatoweJ bibliotece publiczneJ w weJherowie. 

Budowa książnicy trwa
Powstającą książnicę od-
wiedził Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego. Na placu bu-
dowy spotkał się z przed-
stawicielami samorządów 
powiatu i miasta. 
- Jest to inwestycja od daw-
na oczekiwana i cieszymy 
się, że prace posuwają się 
w takim tempie, jak przewi-
dywaliśmy – mówi Gabrie-
la Lisius, starosta wejhe-
rowski. - Przeprowadzamy 
zarówno renowację stare-
go, zabytkowego budynku, 
jak również dobudowuje-
my drugą, zupełnie nową 
część. Docelowo umiesz-
czone będą tam zbiory 
prof. Gerarda Labudy, któ-
re długo już oczekują w ar-
chiwum na godne miejsce 
ekspozycji. Ale obiekt bę-
dzie pełnił nie tylko funk-
cję muzealno-naukową, ale 
też wiele funkcji kultural-
nych, oświatowych i infor-
macji turystycznej. Chcemy 
przybliżyć kulturę i trady-
cję Kaszub i Pomorza. Bę-
dzie to miejsce warte od-

wiedzenia nie tylko przez 
mieszkańców powiatu wej-
herowskiego, ale też tury-
stów i gości, którzy do nas 
z Polski czy Europy przybę-
dą. Chcemy, aby w obiekcie 
ciągle coś się działo, dlate-
go przewidujemy tu sta-
łe i czasowe wystawy, z za-
stosowaniem najnowocze-
śniejszych rozwiązań mul-
timedialnych. Będą tu się 
odbywały „żywe lekcje hi-
storii” na bazie tego, co bę-
dziemy mogli tu zaprezen-
tować. 
Książnica stanie się czę-
ścią Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
Pomorskiej, która uzupełni 
działalność o część związa-
ną z literaturą, kulturą i tra-
dycjami regionu. Obecnie – 
równolegle z prowadzony-
mi pracami budowlanymi – 
przygotowywane są pierw-
sze projekty wystaw. 
Cała inwestycja kosztować 
będzie 3,5 mln zł, z cze-
go 1,4 mln zł to dofinan-
sowanie przez marszałka 
z funduszy unijnych w ra-

mach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego i 520 
tys. zł z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego. 
Z kolei budynek przylega-
jący do starego młyna po 
zakończeniu budowy zo-
stanie urządzony i wyposa-
żony przez miasto. 
- Będzie to część edukacyj-
na – wyjaśnia Bogusław Su-
wara, sekretarz Wejhero-
wa. - W młynie będzie za-
prezentowana technologia 
produkcji mąki, a w czę-
ści edukacyjnej to, co z tej 
mąki można zrobić. Dzieci 
i młodzież będą mogli za-
poznać się z np. procesem 
powstawania chleba. Znaj-
dzie się tam m.in. piec, ta-
blice multimedialne. 
Prace budowlane i wykoń-
czeniowe wraz z wyposaże-
niem obiektu mają zakoń-
czyć się latem bieżącego 
roku, a otwarcie planowa-
ne jest jesienią, prawdopo-
dobnie w październiku.
/raf/

- Dofinansowanie z tzw. „szu-
flady europejskiej” wynosi 85 
proc. całego przedsięwzięcia. 
Zaznaczam, że wyścig o środki 
finansowe w dziedzinie „dzie-
dzictwo kulturowe” był bar-
dzo trudny. Kilka projektów nie 

otrzymało środków. Jeśli cho-
dzi o książnicę, to bardzo za-
leżało nam na tym, aby ten 
ogromny zbiór książek, publi-
kacji, rękopisów i dzieł, które ze-
brał przez całe swoje życie prof. 
Gerard Labuda (tak silnie zwią-

zany z Kaszubami i Pomorzem) 
miał dobre warunki nie tylko 
przechowywania, ale też udo-
stępniania. Aby mogli z niego 
korzystać badacze, osoby pi-
szące prace na wyższych uczel-
niach i prace doktorskie, ale też 
młodzież szkolna. Cieszę się, że 
wspólne działanie miasta, sta-
rostwa powiatowego i woje-
wództwa przynosi tak wspa-
niałe rezulta

mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego:

Czytelniczy sukces
Z podsumowania działal-
ności Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie w 
2017 r. można wyciągnąć je-
den najważniejszy wniosek 
– mieszkańcy powiatu coraz 
chętniej sięgają po książki i 
interesują się literaturą oraz 
kulturą i sztuką. 
- W ubiegłym roku zaobser-
wowaliśmy znaczny wzrost 
czytelnictwa – mówi Barbara 
Gusman, dyrektor PBP w Wej-
herowie. - Aż 44-procentowy 
wzrost liczby aktywnych czy-
telników świadczy o ogrom-
nym zainteresowaniu litera-
turą mieszkańców naszego 
powiatu. 
Promowanie czytelnictwa to 
nie jedyna dziedzina, którą 
zajmuje się biblioteka. W pla-
cówce organizowane są róż-
norodne wydarzenia, skie-
rowane dla wszystkich grup 
czytelników. 
- Te działania mają niewątpli-
wy wpływ na wysoki wskaź-
nik aktywności czytelniczej 
mieszkańców – wyjaśnia Bar-
bara Gusman. - Wśród wie-

lu atrakcji, które oferuje bi-
blioteka powiatowa, są min. 
spotkania autorskie, wieczo-
ry poezji, spotkania z cieka-
wymi ludźmi, podróżnikami, 
pasjonatami, wystawy, wer-
nisaże, eventy dla dzieci i do-
rosłych, konkursy, kino w bi-
bliotece, lekcje biblioteczne, 
a nawet edukacja prozwie-
rzęca.
W roku ubiegłym zorgani-
zowano aż 264 wydarzeń, w 
których uczestniczyło 5857 
odbiorców. Poprzez syste-

matyczny zakup nowości 
wydawniczych, jak również 
uwzględniając sugestie czy-
telników przy zakupie litera-
tury, instytucja zdobywa co-
raz to liczniejsze grono swo-
ich miłośników. Dzięki wy-
kupionemu dostępowi do 
platformy książek elektro-
nicznych IBUK Libra czytelni-
cy mają możliwość pobrania 
kodu PIN z instytucji i dostę-
pu do pozycji książkowych w 
każdym miejscu, w którym 
przebywają.

Sami czytelnicy bardzo po-
zytywnie wypowiadają się 
o działalności biblioteki. Jak 
podkreślają, Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna w Wejhe-
rowie jest miejscem, które 
odwiedza się z przyjemno-
ścią, a wszystkie podejmo-
wane przez instytucje działa-
nia sprawiają, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie - od ksią-
żek po inspirujące wydarze-
nia.
/raf/
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wYwiAD | o zrealizowanych działaniach i planach na naJbliższe miesiące z michałem kowalskim, dyrektorem central-
nego ośrodka sportu – ośrodka przygotowań olimpiJskich cetniewo, rozmawia anna walk.

Pozycja Cetniewa stale się umacnia 
Styczeń to doskonały mie-
siąc do podsumowań. Czy 
2017 rok był dobrym okre-
sem dla CoS-oPo Cetnie-
wo?

To był bardzo dobry czas, 
zwłaszcza pod względem 
wszelkich inwestycji, rozwi-
jania kontaktów z klubami, 
czy też upowszechniania 
marki Ośrodka oraz organi-
zowania imprez sportowych 
i kulturalno-społecznych. 
2017 rok dla Centralne-
go Ośrodka Sportu Cetnie-
wo były nie tylko udany, 
ale i wyjątkowo pracowity. 
Udało nam się między inny-
mi przeprowadzić inwesty-
cję związaną z przebudową 
zachodniego skrzydła inter-
natu sportowego Albatros. 
Przedsięwzięcie, które re-
alizowaliśmy przy dofinan-
sowaniu z Fundacji Rozwo-
ju Kultury Fizycznej, opie-
wało na kwotę około 4 mln 
zł. Nadto realizowaliśmy za-
danie związane z przebu-
dową systemu wentylacji 
pomieszczeń kuchni głów-
nej i pomieszczeń pomoc-
niczych. Zrealizowana zo-
stała też inwestycja związa-
na z remontem elewacji za-
chodniego skrzydła inter-
natu sportowego Albatros 
i małej hali sportowej. Do-
datkowo przeprowadzo-
no prace związane z mo-
dernizacją podłogi w kuch-
ni głównej i pomieszcze-
niach pomocniczych. Prze-
prowadzony został też 
remont strefy prysznicowej 
w budynku krytej pływal-
ni, a przed jego wejściem 
odnowiono nawierzchnię 

z kostki brukowej.

Na terenie CoS-oPo Cet-
niewo sporo się działo nie 
tylko w obszarze inwestycji. 
2017 rok obfitował w róż-
nego rodzaju wydarzenia 
kulturalno-sportowe. jakie 
imprezy udało się zorgani-
zować?

W dniach od 23 do 28 maja 
odbył się turniej Polish Ju-
nior & Cadet ITTF Golden 
Junior, w którym uczestni-
czyło 326 osób. Wcześniej 
zorganizowane zostały XVIII 
Mistrzostwa o Puchar Preze-
sa NBP w halowej piłce noż-
nej, a pod koniec listopada 
Cetniewo gościło uczestni-
ków Mistrzostw Polski Pań-
stwowych Straży Pożar-
nych w halowej piłce noż-
nej. Nadto przeprowadzo-
nych zostało kilka imprez 
kulturalno-społecznych, 
do których należy zaliczyć 
między innymi Super Pu-

char Kaszub dla Niepodle-
głej, czyli turniej baśki roz-
grywany w ramach obcho-
dów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Pol-
skę. Tradycyjnie pod koniec 
października zorganizowa-
na została też wieczornica. 
W tym roku wspominano 
przede wszystkim czterech 
sportowców, którzy odeszli 
w minionym roku, tj. prof. 
Jerzego Młynarczyka, pię-
ściarzy Jana Szczepańskiego 
i Józefa Grudnia oraz szer-
mierza Józefa Pawłowskie-
go. Niewątpliwie wartym 
odnotowania wydarzeniem 
było też otwarcie w grud-
niu Ściany Chwały Trene-
ra Feliksa Stamma. Pod ko-
niec minionego roku zorga-
nizowany został też II Bieg 
Świąteczny, którego głów-
nym celem było propago-
wanie zdrowego stylu życia. 

Tyle o tym, co było, a teraz 

o tym, co będzie. jakie wy-
zwania stawia Pan sobie na 
2018 rok?

Stawiam na dalsze rozpo-
wszechnianie marki Cen-
tralnego Ośrodka Sportu 
poprzez pozyskiwanie du-
żej liczby odbiorców usług 
oferowanych w Cetniewie, 
a także nawiązywanie kon-
taktów z klubami sportowy-
mi. W dalszym ciągu kon-
tynuowane będą też dzia-
łania inwestycyjne. Do naj-
ważniejszych z zadań, któ-
re zamierzamy zrealizować 
w 2018 roku, należy zaliczyć 
przebudowę i nadbudo-
wę olimpijskich internatów 
sportowych A – E. Dodatko-
wo w planach jest remont 
podłogi sportowej w pawi-
lonie podnoszenia ciężarów 
wraz z montażem monito-
ringu. Przeprowadzona ma 
zostać również moderniza-
cja pomieszczeń recepcyj-
nych internatu sportowe-
go Albatros. Nadto powyż-
szy budynek, począwszy od 
parteru do trzeciego piętra, 
zyska nową stolarkę okien-
ną.

Za nami wielkie Nordowe 
morsowanie. jakie inne wy-
darzenia odbędą się w tym 
roku na terenie CoS-oPo 
Cetniewo? 
W przyszłym miesiącu, a do-
kładniej 10 lutego, zorgani-
zowany zostanie Turniej Za-
ślubinowy o Puchar Dyrekto-
ra COS OPO Cetniewo w Baś-
kę. 2 kwietnia odbędzie się 
I Bieg Wielkanocny, którego 
głównym celem jest szerze-
nie idei popularyzacji bie-

gów świątecznych. W tym 
samym miesiącu odbędą się 
też XIX Mistrzostwa o Puchar 
Prezesa NBP w halowej piłce 
nożnej. Na maj zaplanowany 
został turniej Polish Junior 
& Cadet ITTF Golden Junior, 
a także Mistrzostwa Euro-
py Kobiet w Boksie. W grud-
niu odbędzie się kolejny 
Bieg Świąteczny. Nadto zor-
ganizowane zostaną impre-
zy komercyjne, m.in. Letnie 
Igrzyska Pracowników Gru-
py Aviva.

marka CoS-oPo Cetniewo 
stale się umacnia. Co wpły-
wa na to, że rozpoznawal-
ność ośrodka jest coraz 
większa? 

Trzeba wiedzieć, że marka 
COS OPO Cetniewo jest zna-
na i rozpoznawalna nie tylko 
w Polsce, ale także na arenie 
międzynarodowej, a dzię-
ki różnym działaniom i za-
biegom marketingowym jej 
pozycja stale się umacnia. 
Centralny Ośrodek Spor-
tu - Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich Cetniewo we 
Władysławowie to tętniący 
życiem, ogromny i nowo-
czesny kompleks sportowo-
rekreacyjny. Tutaj przygoto-
wują się zawodnicy kadr na-
rodowych w boksie, judo, 
zapasach, podnoszeniu cię-
żarów, jiu jitsu, szermierce, 
grach zespołowych, takich 
jak: koszykówka, piłka ręcz-
na czy piłka nożna. Swo-
je umiejętności podnoszą 
tu i rozwijają wybrane dys-
cypliny lekkoatletyczne, za-
wodnicy tenisa stołowego, 
tenisa ziemnego, łucznic-

twa, golfa, badmintona, że-
glarstwa i sportów motoro-
wych. Do Ośrodka chętnie 
przyjeżdżają też zawodnicy 
i osoby niepełnosprawne, 
do potrzeb których dosto-
sowano całą infrastrukturę. 
Choć Cetniewo nastawio-
ne jest przede wszystkim 
na organizowanie procesu 
szkoleniowego w ramach 
sportu kwalifikowanego dla 
kadr narodowych, to swo-
ją ofertę kieruje również do 
klubów sportowych. Poło-
żenie Ośrodka stanowi tak-
że doskonałe miejsce do 
organizacji tzw. „zielonych 
szkół”, pobytów rehabili-
tacyjnych, wczasów, szko-
leń, konferencji i imprez fir-
mowych. Do dyspozycji za-
wodników i gości są: kom-
pleks odnowy biologicznej 
(fizykoterapia, hydroterapia 
i kinezyterapia), gabinety 
masażu, gabinety lekarskie, 
laboratorium analityczne, 
gabinet kosmetyczny oraz 
kriokomora. Ośrodek posia-
da siedem obiektów nocle-
gowych. Łącznie dysponu-
je 352 miejscami noclego-
wymi. Oferta gastronomicz-
na to kolejna mocna strona 
Ośrodka w Cetniewie. Prze-
pyszne, zawsze świeże i nie-
banalnie skomponowane 
posiłki smakują, tym bar-
dziej że panoramiczna ja-
dalnia „Nadmorska” daje 
gościom niepowtarzalny 
duet dla podniebienia i oka 
– można bowiem delekto-
wać się specjałami kuchni 
i podziwiać nadmorski kra-
jobraz za oknem.
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PowiAT | rekordowy okazał się tegoroczny Finał wielkieJ orkiestry świąteczneJ pomocy. sztaby z powiatu weJherow-
skiego zebrały w sumie o kilkadziesiąt tys. zł więceJ niż przed rokiem.

Zagrali dla noworodków 
Środki zebrane podczas 
26. Finału WOŚP mają zo-
stać przeznaczone na „wy-
równanie szans w lecze-
niu noworodków”. - Wy-
bór celu Finału to każdego 
roku najtrudniejsza decy-
zja, jaką musi podjąć za-
rząd naszej fundacji – wy-
jaśnia Jurek Owsiak, prezes 
zarządu WOŚP. - Potrzeby 
są ogromne, a my, wybie-
rając temat każdej zbiórki, 
musimy być pewni, że przy 
pomyślnym wyniku Fina-
łu uda nam się postawione 
cele zrealizować. 
Finały odbyły się w trzech 
miastach powiatu wejhe-
rowskiego oraz w gminach 
Szemud i Choczewo. 

wejherowo
W stolicy powiatu wejhe-
rowskiego najwięcej działo 
się w Filharmonii Kaszub-
skiej, a także przed wej-
ściem do samego obiektu, 
gdzie swój zimowy obóz 
zorganizowała grupa ASG 
10th Shadows. W progra-
mie artystycznym Finału 
znalazły się występy Studia 
Tańca „Rytm – Dance” i Klu-
bu Tanecznego Świat Tań-
ca. Dodatkowo na scenie 
zaprezentowała się repre-
zentacja grupy choreogra-
ficznej pod kierunkiem Elż-
biety Czeszejko. Niedzielny 
finał uświetnił też występ 
zespołu Bratoteka.
- Dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom, ich ro-
dzicom i opiekunom, ob-
słudze sztabu, wszystkim 
wykonawcom, niesamowi-
tej obsłudze technicznej, 
instytucjom oraz licznym 
służbom – mówi Seba-
stian Niewola, koordyna-
tor sztabu WOŚP przy Wej-
herowskim Centrum Kul-
tury. – Jesteśmy wdzięczni 
wszystkim firmom, ofiaro-
dawcom prywatnym, dzię-
ki którym nasi widzowie 
mogli nabyć licytowane 
w czasie aukcji podarowa-
ne przez nich interesujące 
przedmioty i usługi.
Wejherowski sztab zebrał 
w sumie ponad 93 tys. zł. 
To o prawie 20 tys. zł wię-
cej niż w ubiegłym roku. 
Na rzecz Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 
wolontariusze kwestowa-
li nie tylko w Wejherowie, 
ale i Bolszewie oraz Częst-
kowie, a także na lodowi-
sku w Gościcinie.

rumia
Rumski sztab 26. Fina-
łu WOŚP, na którego cze-

le stała dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, zlokalizowany został 
w hali widowiskowo-spor-
towej MOSiR.
- Już siedemnasty rok 
z rzędu finał WOŚP orga-
nizujemy w tym właśnie 
miejscu - wyjaśnia Jolan-
ta Król. - Robimy tak, aby 
wszyscy w naszym mieście 
byli zaangażowani w orga-
nizację sztabu i mieli moż-
liwość przyjścia, zobacze-
nia oraz „dotknięcia” Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.
Organizatorzy przedsię-
wzięcia przygotowali wie-
le atrakcji, w tym m.in.: po-
kazy taneczne, występy 
wokalne i instrumentalne, 
kawiarenkę, zamki dmu-
chane dla dzieci, a także 
punkt pokazowo-pomia-
rowy PCK . Najwięcej emo-
cji dostarczyły jednak li-
cytacje. Dzięki hojności 
darczyńców wylicytować 
można było aż osiemdzie-
siąt przedmiotów. Naj-
droższymi gadżetami oka-
zały się koszulka Arki Gdy-
nia (2000,00 zł) i piłka z au-
tografem Marcina Gortata 
(2200,00 zł). Dodatkowo 
w ramach Finału wszyscy 
zainteresowani mogli zapi-
sać się do bazy potencjal-
nych dawców szpiku. Z po-
wyższej możliwości skorzy-
stało 56 osób. Dzięki zaan-
gażowaniu całego sztabu, 
48 wolontariuszy, a tak-
że hojności mieszkańców 
Rumi udało się pobić ze-
szłoroczny rekord i zebrać 
kwotę 77 294 zł.

reda
Niemniej hojni okazali się 
mieszkańcy Redy, którzy 
na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy prze-
kazali około 50 tys. zł. Pie-
niądze na ulicach Redy 
zbierało ponad pięćdzie-
siąt osób, ludzi młodych. 
Najwięcej działo się jednak 
w Fabryce Kultury, gdzie 
organizowane były kon-
certy, pokazy i licytacje. 
- Program artystyczny 
redzkiego finału był bar-
dzo różnorodny - zapewnia 
Łukasz Kamiński, wiceszef 
redzkiego sztabu WOŚP. - 
Na scenie w Fabryce Kul-
tury występowały nie tylko 
dzieci, ale i młodzież. Poza 
tym zaprezentowały się 
dwa zespoły. Nadto odby-
ły się pokazy ratownictwa 
medycznego.
Anna walk
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wYwiAD | z michałem i bartoszem dopke 
z luzina, założycielami i członkami ze-
społu bratoteka, rozmawia raFał korbut. 

wYCiĄG  Z  oGŁoSZENiA  
o  PiErwSZYCh  PrZETArGACh  uSTNYCh  NiEoGrANiCZoNYCh 

 NA  SPrZEDAŻ  NiEruChomoŚCi  PoŁoŻoNYCh  w  rumi,  
PrZY uL. BorÓwKowEj, STANowiĄCYCh  wŁASNoŚĆ  GmiNY  miEjSKiEj  rumiA

  Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości nieza-
budowanych:

i. Nieruchomość położona w rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/6 o powierzchni 1333 m2 
i nr 60/7 o powierzchni 1501 m2, o łącznej powierzchni 2834 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej Kw 

GD1w/00027151/5 Sądu rejonowego w wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 

2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, 
zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglome-
racji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się 

z działek nr nr 60/6 i 60/7, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji miesz-

kaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.000.000,00 zł. wadium 100.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

ii. Nieruchomość położona w rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działki nr 59/17 o powierzchni 2084 
m2, nr 59/18 o powierzchni 3173 m2, o łącznej powierzchni 5257 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej Kw 

GD1w/00027151/5 Sądu rejonowego w wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 

2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, 
zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglome-
racji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się 
z działek nr nr 59/17 i 59/18, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji miesz-

kaniowej.
             Dostęp do drogi publicznej wymaga wybudowania przepustu.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.701.000,00 zł. wadium 170.100,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

iii. Nieruchomość położona w rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/8 o powierzchni 1399 m2, 
nr 60/4 o powierzchni 37 m2, nr 59/19 o powierzchni 3166 m2, o łącznej powierzchni 4602 m², obręb 6,  zapisana w 

księdze wieczystej Kw GD1w/00027151/5 Sądu rejonowego w wejherowie.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 

2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, 
zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglome-
racji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się 
z działek nr nr 60/8, 60/4 i 59/19, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji 

mieszkaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 1.490.000,00 zł. Wadium 149.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

iV. Nieruchomość położona w rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/9 o powierzchni 1326 
m2, nr 59/20 o powierzchni 3186 m2, o łącznej powierzchni 4512 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej Kw 

GD1w/00027151/5 Sądu rejonowego w wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 

2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, 
zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglome-
racji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się 
z działek nr nr 60/9 i 59/20, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji miesz-

kaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 1.460.000,00 zł. wadium 146.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

V. Nieruchomość położona w rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/10 o powierzchni 1308 m2, 
nr 60/11 o powierzchni 1277 m2, nr 59/21 o powierzchni 3213 m2, nr 59/22 o powierzchni 3212 m2, o łącznej po-

wierzchni 9010 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej Kw GD1w/00027151/5 Sądu rejonowego w wejherowie
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 

2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, 
zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglome-
racji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się 
z działek nr nr 60/10, 60/11, 59/21 i 59/22, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to te-
ren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające 

funkcji mieszkaniowej.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.
Cena wywoławcza 2.770.000,00 zł. wadium 277.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. 

Pierwsze przetargi odbędą się według wyżej podanej kolejności w dniu 23 marca 2018 roku o godzinie 1000, w sie-
dzibie urzędu miasta rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100. wadium należy wnieść do dnia 19 marca 2018 roku w 

pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
     

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

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miasta Rumi, pok. 106, tel. 58/679 65 24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i pią-

tek w godz. 730 – 1530.

Rumia, 16.01.2018r.
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Niepowtarzalne
brzmienie

jakie były początki wasze-
go zespołu, skąd wzięło się 
zainteresowanie muzyką?
- Na początku stworzyliśmy 
duet akustyczny. Mieliśmy w 
planach koncerty, ale chcieli-
śmy to traktować zarobkowo. 
Nagle w naszej głowie pojawi-
ła się myśl, by rozszerzyć skład 
i stworzyć zespół z prawdzi-
wego zdarzenia. Szczęśliwie 
spotkaliśmy na swojej drodze 
Szymona, naszego akorde-
onistę, a parę miesięcy póź-
niej Klaudię, która dopełniła 
naszą muzykę. Kilka miesię-
cy temu dołączył do nas Pa-
trycjusz, który gra na kontra-
basie oraz basie. Muzyka była 
ona w naszym życiu od sa-
mego początku. Nasi rodzice 
zakorzenili ją w nas głęboko, 
ciężko by się dokopać do ko-
rzeni. Po prostu jest i będzie 
do końca.

Kiedy takie wspólne granie 
z bratem przerodziło się w 
„coś więcej”, kiedy oficjal-
nie powstał zespół?
- Ciężko podać konkretny ter-
min. Tworzyliśmy utwory, bra-
kowało nam w nich innych in-
strumentów. Każdy muzyk 
pewnie zna to uczucie, że gdy 
tworzy się nowy projekt mu-
zyczny, to pierwsze miesiące 
są wyjątkowo płodne (w mu-
zycznym sensie oczywiście). 
Podjęliśmy wtedy decyzję, że 
zrobimy coś więcej, niż gra 
„na akustykach”.

jakiego rodzaju muzykę 
tworzycie? Gdzie szukacie 
inspiracji do tworzenia no-
wych utworów?
- Naszą muzykę określamy 
jako folk-rock, jednak daleko 
nam do czystej formy tego 
gatunku. W naszej muzyce 
można słuchać inspiracje ta-
kimi zespołami jak Waglewski 
Fisz Emade, Dan Auerbach, 
The Black Keys, Sticky Fingers 
czy nawet Pearl Jam. Warto 
posłuchać naszych utworów 
i samemu stwierdzić, w czym 
się obracamy.

Zespół ma unikalne brzmie-
nie dzięki połączeniu 
brzmienia gitary akustycz-
nej, elektrycznej i akorde-
onu. jak to się stało, że zde-
cydowaliście się połączyć 
właśnie te instrumenty?
- W Polsce jest niewiele zespo-
łów, które mają takie zesta-
wienie instrumentów. Stawia-
my na unikatowość w twór-
czości. Na koncertach zazwy-
czaj wszyscy są zaskoczeni 
takim połączeniem, a słucha-
jąc opinii publiczności, brzmi 
to naprawdę niepowtarzal-
nie. Całą resztę wypełnia sek-
cja rytmiczna - to po prostu 
jest to!

w jaki sposób tworzycie 
muzykę i teksty waszych 
utworów? Czy ktoś z was 
ma tu decydujący głos, czy 
raczej każdy z zespołu daje 
swoje pomysły, które póź-
niej staracie się połączyć w 
całość?
- Pierwsze kilka utworów 
stworzyliśmy we dwójkę (Bar-
tosz i Michał). Kolejne to albo 
słowa Bartka, a muzyka Mi-
chała, albo słowa i muzy-
ka autorstwa Bartka, do któ-
rej każdy dorzucał coś swo-
jego. Czasem przychodzi się 
na próbę z „gotowym” nume-
rem, a potem okazuje się, że 
można jeszcze go dopraco-
wać, by brzmiał jeszcze cie-
kawiej. Sam proces tworze-
nia utworu rozciąga się na kil-
ka prób, bo istotne są dla nas 
detale.

jaką tematykę poruszacie 
w tekstach waszych utwo-
rów?
- Nasze teksty nawiązują do 
problemów zarówno mas, jak 
i jednostek społeczeństwa, a 
także do osobistych przeżyć 
autorów.

BrAToTEKA
facebook.com/bratoteka
youtube.com/user/TheBa-
ter55
soundcloud.com/bratoteka



SAmorZĄD | Jak co roku, abp sławoJ leszek głódź zaprosił na początku stycznia na opłatkowe spotkanie samorządowców 
z archidiecezJi gdańskieJ.  w wydarzeniu uczestniczyli obaJ biskupi pomocniczy oraz dariusz drelich, woJewoda pomorski.

Gm. wEjhErowo | karnawał w pełni - przekonały się o tym 
dzieci z nowego dworu. 
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Oczy ku niebu, ale stopy na ziemi
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Po raz kolejny mogliśmy się 
przekonać, że katoliccy hie-
rarchowie są jak kościół – 
wieża celuje w obłoki ale 
fundament jest dobrze osa-
dzony w ziemi. Po okoliczno-
ściowych powitaniach, Me-
tropolita przypomniał czeka-
jącą nas w roku 2018 najważ-
niejszą rocznicę: 
Ten rok jest szczególny, prze-
żywamy w nim bowiem 100-
lecie odzyskania niepodle-
głości. Będziemy mieli oka-
zję, żeby tę niepodległość ra-
zem ze wszystkimi struktura-
mi samorządowymi uczcić. 
Zainicjowaliśmy już obcho-
dy 100-lecia poświęceniem 
ołtarza ojczyzny w bazylice 
św. Brygidy. Niech Gwiazda 
Betlejemska nas prowadzi 
i nam przyświeca w dobrych 
myślach i dobrych czynach, 

a Pan Bóg niech nas w tym 
wszystkim wspiera .
Nieoficjalnie dodał, że hie-
rarchowie spodziewają się 
w tym roku beatyfikacji pry-
masa Stefana Wyszyńskiego, 
co może nastąpić już w maju 
br.
Dariusz Drelich, wojewo-
da pomorski wymienił inne, 
przypadające w tym roku ju-
bileusze:
- Jest to także rok 10 -tej rocz-
nicy, od kiedy to ksiądz arcy-
biskup prowadzi nas prostą 
drogą do Boga i do Niepod-
ległej. Upłynie bowiem 10. 
rocznica nominacji Ekscelen-
cji na metropolitę gdańskie-
go i jego ingresu do Bazyliki 
Archikatedralnej w Gdańsku 
Oliwie. Wiemy, że na tej dro-
dze  napotyka na liczne roz-
staje. Pragnę podziękować, 

że ksiądz arcybiskup nie tyl-
ko nas wspiera, ale także na 
tych drogach napomina - 
podkreślał wojewoda.
- Mimo pewnych różnic są 
takie sprawy, które nas łączą, 
w których potrafimy wspól-
nie działać. Myślę, że miesz-
kańcy Pomorza doceniają te 
właśnie momenty. Zawsze 
starałem się tak podchodzić 
do swojej służby, by nie pa-
trzeć na różnice, ale szukać 
dobrego rozwiązania. Mamy 
wspólne zadania. Służymy 
tej samej Rzeczypospolitej - 
stwierdził D. Drelich.
Swymi refleksjami dzielili się 
przedstawiciele zgromadzo-
nych samorządowców:
- Samorząd to forma sprawo-
wania władzy, która się nad-
zwyczaj udała - zapewniał 
Krzysztof Trawicki, wicemar-

szałek pomorski. - Świadczy 
o tym np. uzyskanie przez na-
sze województwo pierwsze-
go miejsca w Polsce w dzie-
dzinie wydatkowania fun-
duszy unijnych, co byłoby 
niemożliwe bez współpracy 
lokalnych społeczeństw i sa-
morządów.  
- Bieżący rok to też rok 20-
lecia istnienia powiatowych 
samorządów, które (tak jak 
wejherowski), starają się wię-
cej słuchać mieszkańców niż 
mówić, a najwięcej działać – 
dodała Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski.
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy, podsumował 
natomiast zakończony rok 
2017 jako trudny dla dziejów 
miasta – właśnie upływa rok 
od śmierci księdza |Albina 
Potrackiego, który był wiel-

kim autorytetem społecz-
nym, moralnym i inicjatorem 
odprawiania mszy w języ-
ku kaszubskim. Miejscowość 
obchodziła też jubileusz 50-
lecia uzyskania praw miej-
skich. Wydany z tej okazji al-
bum „50 lat Redy” ofiarował 
w prezencie abp Głódziowi.
Zarząd Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Pomor-
skiego nadał honorowe „soł-
tysostwo” Ryszardowi Kal-
kowskiemu, wójtowi gminy 
Szemud - „w uznaniu zasług 
na rzecz społeczności lokal-
nej, integracji Kaszubów oraz 
aktywność i zaangażowa-
nie w rozwiązywaniu proble-
mów lokalnej społeczności”. 
Jako symbol przynależności 
do stowarzyszenia, otrzymał 
on z rąk prezesa Jana Zabo-
rowskiego oraz metropolity 

Sł. L. Głódzia, tradycyjny ka-
pelusz sołtysa.
Na zakończenie abp Sła-
woj Leszek Głodź zapropo-
nował wykonanie wspólnej, 
pamiątkowej fotografii, któ-
ra zostanie przesłana wszyst-
kim uczestnikom wieczoru. 
Pozwoli zatrzymać czas – na 
chwilę. 
O gwiazdeczko, coś błyszcza-
ła... Zaświeć mi jak w daw-
ne święta, gwiazdko, choć-
by raz! - parafrazował tekst 
dawnej kolędy Seweryn Kra-
jewski.
W pogodny, rodzinny na-
strój wieczoru wprowadzi-
ła Orkiestra Promenadowa 
z Gdańska i 5-osobowa gru-
pa z Cappelli Gedanensis.
Anna Kłos

DoŁĄCZ Do NASZEGo ZESPoŁu!

Szukasz ambitnej pracy, z atrakcyjnymi warunkami oraz możliwo-
ściami rozwoju? Koniecznie sprawdź oferty Urzędu Miasta Rumi!

Zapewniamy satysfakcjonującą pracę w przyjaznej atmosferze! 
Sprawdź aktualne oferty na:

Rumia.eu -> Komunikaty -> Dołącz do naszego zespołu!  

Obecnie szukamy pracowników na stanowiska:

·        inspektor wydziału Edukacji Kultury i Sportu

·        Główny specjalista lub inspektor lub Podinspektor w refe-
racie Promocji i Komunikacji Społecznej 

·        Dyrektor Centrum integracji Społecznej

Karnawał trwa
Najmłodszych do wspól-
nej zabawy zaprosiła soł-
tys Nowego Dworu Boże-
na Holka wraz z radą so-
łecką. W tamtejszej szko-
le podstawowej przygo-
towano dla milusińskich 
wiele atrakcji. Na balu 
najmłodsi mieszkańcy 
sołectwa zaprezentowa-
li wspaniałe stroje kar-
nawałowe przygotowa-
ne specjalnie na tą oka-
zję. Do wspólnej zabawy 
zaprosiły wszystkich anima-
torki z funparku Croco-Ro-
co. Wspaniała muzyka i do-
brze znane dzieciom przebo-
je zachęciły do tańców. Były 

zabawy z chustą animacyj-
ną, malowanie buziek, kon-
kursy taneczne. Na wszyst-
kich uczestników zabawy i 
ich rodziców czekały słodkie 
przekąski. Były także konkur-

sy z nagrodami, w których 
dzieci chętnie i licznie 
uczestniczyły. Jak przysta-
ło na prawdziwy bal wy-
brano królów i królowe. 
Na zakończenie organi-
zatorzy rozdali wszystkim 
dzieciom słodkie upo-
minki. Uśmiechnięte i za-
dowolone buzie były naj-
lepszym dowodem na to, 
jak dużo radości sprawił 
dzieciom przygotowany 

bal karnawałowy. Dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu 
ten dzień niewątpliwie na 
długo zostanie przez wszyst-
kich zapamiętany.
/uGw/
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rEDA | wystartował sezon studniówek i rozpoczęło się wielkie odliczanie do egzaminu doJrzałości. Jako Jedni z pierwszych 
do poloneza stanęli uczniowie elektryka. 

Ruszył sezon studniówek 

REKLAMA                                              U/2018/PR
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.

bi
ur

o@
ex

pr
es

sy
.p

l

Uroczysty bal rozpoczął się od powitań i życzeń. 
Po czym ponad stu tegorocznych maturzystów 
wraz z osobami towarzyszącymi odtańczyło tra-
dycyjnego poloneza. Później były pamiątkowe 
zdjęcia, a następnie zabawa do białego rana. 
- Cieszymy się, że tradycja balów studniówko-
wych nadal funkcjonuje i od wielu lat się nie 
zmienia. To daje szacunek do tego, co było już 
kiedyś - mówi Krystyna Grubba, dyr. PZS nr 2 
w Wejherowie. - Młodzież od tego balu stud-
niówkowego uświadamia sobie, że matura się 
zbliża i ten fakt mobilizuje ją do bardziej inten-
sywnych przygotowań. 
Do pierwszego z egzaminów dojrzałości po-
zostało nieco ponad sto dni. W związku z tym 
przed większością tegorocznych maturzystów 
okres wzmożonej nauki. Dla uczniów Elektry-
ka największe wyzwanie może stanowić matura 
z języka polskiego. 
- Jesteśmy placówką, która kształci w kierun-
ku matematyczno-fizycznym, więc o przedmio-
ty ścisłe się nie obawiamy – zapewnia Krysty-
na Grubba. - Język polski wśród uczniów budzi 
pewne obawy, ale mamy bardzo dobre polo-
nistki, które motywują i nie pozwolą na to, żeby 
młodzież nie znała lektur. 
Uczniowie Elektryka bawili się w hote-
lu znajdującym się przy ul. Puckiej w Re-
dzie. Galerię zdjęć z sobotniego balu moż-
na odnaleźć na portalu Gwe24.pl. Dyspo-
nujesz fotografiami z innych studniówek?  
Prześlij je na adres: czytelnicy@expressy.pl.
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ZŁoTA rączka, drobne naprawy, 
sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Luzi-
na, 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 Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964

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

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

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

SiNGLE men 33age mild,make type 
model.l am search Woman 29-59age 
sponsor.Sopot.Uwe 574797077

RÓŻNE

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

roZDrABNiACZ BAK kompletny 
780 zl oraz brony zawieszane 680 zl 
600667860

SPrZEDAm beczki plast na dział-
kę do wody  i pod ryny czyste telef. 
511841826

DrEwNo opałowe, buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone możliwy 
transport. 506250477

SiANo, słoma w balotach 120x150, 
siano, słoma w kostkach z magazynu.
Możliwość trasportu. 506250477

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

rEGAL metalowy po wypieku z pieca 
tel 694 642 709

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

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

SPrZEDAm wieszak wolnostojący 
stalowy 60zł tel.507486424

PiŁA tarczowa metalowa na kółkach 
5 KW 730 zł oraz drewniana bez silni-
ka 280 zł 600667860

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 bardzo 
dobrych cenach (mundury, dokumen-
ty, części zabytkowych pojazdów, 
odznaczenia, wyposażenie wojsko-
we), Oldmilitaria.pl tel. 666 025 860 
e-mail: ekwipunekwojskowy@gmail.
com, info@oldmilitaria.pl

SPrZEDAm materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

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

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

SPrZEDAm działkę budowlaną Kę-
błowo Nowowiejskie 3km od Lebork 
1100 m2 cena 39.000 tel.602306210

SPrZEDAm działkę budowlaną 600 
m kw, z dobrym ogrodzeniem muro-
wanym, 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

POSZUKUJĘ WYNAJĄĆ
jESTEm zainteresowana wynajęciem 
garażu w okolicach ul. Rejtana / osie-
dle Chopina, długoterminowa umo-
wa, tel. 665 117 489

ZAMIENIĘ

WYNAJMĘ

STArSZY, samotny Pan, bez nało-
gów, szuka kawalerki, ewentualnie 
pokoju gościnnego w domu jednoro-
dzinnym, tel. tel. 503 590 203

KUPIĘ

MOTORYZACJA

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

PiAGGio Ciao, 1995r. 2T, 1os. Au-
tomatic, czarny. Cena:2440zł. Tczew 
574797077

KUPIĘ
SKuP aut wraków kasacja wywóz zło-
mu pomoc drogowa auto części Wej-
herowo trojmiasto 789345593

INNE

EDUKACJA

LEKCjE gry na gitarze elektrycznej
i akustycznej. Poziom początkujący
oraz średnio zaawansowany. Luzino,
506077549

LEKCjE dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel 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 

ZATruDNiĘ pracowników  na stano-
wisko:elektryk tel. 737 672 711

120 145 USŁUGI

uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

NEKROLOGI 
I KONDOLENCJE
Przyjmujemy do czwartku godz. 14.

redakcja@expressy.pl    |    tel. 58 736 16 92
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SiATKÓwKA  | zawodniczkom aps rumia nie udało się przedłużyć swoJeJ zwycię-
skieJ passy – we włocławku uznały wyższość zespołu gospodarzy.

fuTSAL  | kaszub cup dla rocznika 2008 przyniósł zaskakuJące 
rozstrzygnięcia - niewielki klub pokonał pierwszoligowców.

SPorT  | dwa ognie powoli wchodzą do terminarza powiato-
wych zawodów. tym razem turnieJ odbył się w redzie.

PiŁKA NoŻNA  | były zawodnik orkana 
rumia i gryFa weJherowo w teatrze mu-
zycznym odebrał prestiżową nagrodę.

Wicelider za silny
Zespół z Rumi nie był fawo-
rytem meczu z WTS-em – 
drużyna z Włocławka zajmo-
wała bowiem drugie miej-
sce w ligowej tabeli, z wcze-
śniejszych 12 meczów wy-
grała aż 8 spotkań. Drużyna 
APS-u oczywiście nie zamie-
rzała jednak składać broni, 
choć zapowiadał się trudny 
mecz.
I trudny mecz rzeczywiście 
był, i to już od pierwszych 
wymian, które wygrał WTS. 
Potem zespołowi z Włocław-
ka gra układała się jeszcze le-
piej, co pozwoliło mu na bar-
dzo pewne wygranie pierw-
szego seta. Siatkarki z Rumi 
zdobyły zaledwie 13 punk-
tów. W drugiej partii pod-
opieczne Tomasza Kordow-
skiego poprawiły swoją grę, 
co miało odzwierciedlenie 
w wyniku, jednak znów lep-
sze, tym razem nie tak wy-
raźnie, okazały się zawod-
niczki WTS Włocławek, któ-
re zwyciężyły w drugiej par-
tii 25:21. Trzeci set nie różnił 
się zbyt wiele od drugiego, 

znów pewną przewagę wy-
walczył zespół z Włocławka 
i do końca nie dał sobie jej 
wyrwać, dzięki czemu wy-
grał w ostatnim secie 25:19 
i cały mecz 3:0. To 9 zwycię-
stwo WTS-u, zaś APS poniósł 
we Włocławku 8 porażkę 
w obecnych rozgrywkach.
Rumskie siatkarki powrócą 
na halę MOSiR. Już dzisiaj 
(19. stycznia) o 20:00 podej-
mą UKS ZSMS Poznań. Mecz 
pierwotnie miał się odbyć 
w sobotę, ale został prze-
łożony na prośbę drużyny 
z Wielkopolski. UKS w tabeli 
II ligi znajduje się bezpośred-
nio nad APS-em, mając zdo-
byte 3 punkty więcej i lep-
szy bilans setów, co ozna-
cza, że awans rumianek jest 
możliwy, ale tylko w przy-
padku wygranej 3:1 w se-
tach. Trudno jednak spo-
dziewać się, że ktokolwiek 
na hali MOSiR będzie upra-
wiał matematykę – zespoło-
wi chodzi przede wszystkim 
o to, by powrócić na ścieżkę 
zwycięstw. KGfo
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Zaskakujący zwycięzca Reda i Wejherowo najlepsze

Siemaszko 
sportowcem roku

Ponad 200 zawodników z 20 
zespołów rywalizowało w ko-
lejnym Sportbm/Kaszub Cup, 
który odbył się w miniony 
weekend na Hali Widowisko-
wo – Sportowej GOSRiT w Lu-
zinie. W rywalizacji sporto-
wej uczestniczyli najmłodsi 
adepci futbolu (rocznik 2008) 
z 3 województw w tym m.in. 
młodzież z lidera I ligi, Choj-
niczanki Chojnice, innego 1 
ligowca, Olimpii Grudziądz 
oraz goście z Warmii, II ligow-

cy z Olimpii Elbląg. Mimo tak 
doborowej obsady najlep-
szą drużyną imprezy okazał 
się niespodziewanie Dragon 
Bojano, który w ostatecznym 
rozrachunku wyprzedził Bał-
tyk Gdynia. Na najniższym 
stopniu podium stanęli rów-
nież gracze z niewielkie miej-
scowości, zawodnicy UKS 
Bruskowo Wielkie. Najlepsze 
zespoły turnieju otrzymały 
nagrody i tradycyjne statuet-
ki „Diabelskie Skrzypce” oraz 

komplet medali. Ponadto naj-
lepszy zespól ze środowiska 
wiejskiego został wyróżniony 
osobnym pucharem.

Najlepszym zawodnikiem 
wybrany został Stanisław Kie-
puszewski (Bałtyk Gdynia), 
najlepszym strzelcem został 
Dacjan Staranowicz (UKS Bru-
skowo Wielkie), a najlepszym 
bramkarzem uznano Alekse-
go Winsztala (UKS Bruskowo 
Wielkie).

Piłkarz Arki Gdynia, Rafał Sie-
maszko, oraz gimnastyczka 
Natalia Kozioł zostali wybra-
ni najlepszymi sportowcami 
Gdyni w roku 2017. Na gali 
w Teatrze Muzycznym ode-
brali oni Złote Żagle.
Sukcesy Arki Gdynia, która 
przeżywa obecnie najlepszy 
okres w blisko 90-letniej hi-
storii klubu miały przełożenie 
na nagrody dla sportowców 
roku. Najlepszym strzelcem 
klubu, którzy wygrał Puchar 
i Superpuchar Polski był Rafał 
Siemaszko, który jest dosko-

nale znany kibicom futbolu 
z naszego powiatu. W prze-
szłości popularny „Siema” grał 
w Orkanie Rumia i Gryfie Wej-
herowo.
Tytuł dla Sportowca Roku to 
nie jedyny skalp, jaki zgarnę-
li żółto-niebiescy. Po raz dru-
gi z rzędu Arka Gdynia zosta-
ła wybrana Drużyną Roku, 
a w kategorii Nadzieja Gdyń-
skiego Sportu wyróżniony zo-
stał Szymon Nowicki, piłkarz 
Arki Gdynia, grający obecnie 
w Chrobrym Głogów.
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Gospodarzem Igrzysk Dzie-
ci w Dwóch Ogniach Uspor-
towionych była Szkoła Pod-
stawowa nr 4 w Redzie. 
Pierwszego dnia rywalizo-
wały dziewczęta, a drugiego 
chłopcy. Zawody chłopców 
były pierwszymi  tego typu 
zawodami w powiecie wej-
herowskim, zaś damski tur-

niej odbył się po raz drugi. 
Najlepsze drużyny awanso-
wały do Półfinału Wojewódz-
kich Igrzysk Dzieci, który tak-
że odbędzie się w Redzie.

Wśród dziewcząt najlepsza 
okazała się Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Redzie, za której 
plecami uplasowały się Szko-

ła Podstawowa nr 5 w Wejhe-
rowie i Szkoła Podstawowa 
w Orlu. W rywalizacji chłop-
ców wygrała Szkoła Podsta-
wowa nr 8 w Wejherowie, 
drugie miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Redzie, 
a trzecie – Szkoła Podstawo-
wa w Gowinie.
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Na remis z Wisłą Płock
SPAriNGi | gryF weJherowo spotkaniem z naFciarzami rozpoczął serię meczów sparingowych. zespołowi dobrze spisu-
Jącemu się w ekstraklasie nie udało się pokonać drugoligowca ze wzgórza wolności.

ii LiGA | przygotowuJący się do rundy wiosenneJ piłkarze żółto-czarnych maJą za 
sobą pierwszy tydzień treningów, podczas którego sprawdzani byli nowi gracze.

W czwartek w Cetniewie odbył 
się mecz z grającą w Ekstrakla-
sie Wisłą Płock. Już w pierw-
szej minucie prowadzenie ob-
jęli zawodnicy Jarosława Kota-
sa. Po błędach obrońców Wisły 
gola strzelił jej były gracz, Łu-
kasz Nadolski, który przelobo-
wał bramkarza. To był napraw-
dę piorunujący początek wej-
herowian, bo trzy minuty póź-
niej gola po akcji lewą stroną 
zdobył Mikołaj Gabor. Potem 
jednak silny zespół Płocczan 
odpowiedział dwiema bram-
kami, które strzelili Szymański 
oraz Reca i po pierwszej poło-
wie był remis 2-2.
Po zmianie stron pierwsi gola 
zdobyli Nafciarze. W 65. mi-
nucie rzut karny wykorzystał 
Jose Kante. Po siedmiu minu-
tach znowu był remis - spore 

zamieszanie w polu karnym 
wykorzystał Piotr Kołc, który 
trafił do siatki. To wciąż nie był 
koniec emocji i bramek w tym 
meczu. W 77. minucie swoje-
go drugiego gola w tym me-
czu zdobył Kante. Przed sa-
mym końcem meczu Gryf miał 
rzut wolny. Do piłki podszedł 
etatowy wykonawca tego sta-
łego fragmentu gry i uderzył 
fantastycznie - pokonał bram-
karza i dał remis Gryfowi.
-Wynik poszedł w świat, na 
pewno spisaliśmy się w tym 
meczu poprawnie, ale nie za-

mierzamy się podniecać rezul-
tatem w meczu sparingowym. 
Wiemy, że przed nami dużo 
pracy – powiedział po meczu 
Jarosław Kotas.
W meczu z Nafciarzami testo-
wanych było sześciu nowych 
zawodników. Po tym spo-
tkaniu żółto-czarnych czeka-
ją mecze z kolejnymi, wyma-
gającymi rywalami. 27. stycz-
nia zagrają z Odrą Opole, 31. 
stycznia z Chrobrym Głogów, 
a 2. lutego z Pogonią Siedlce 
w Gniewinie.

Gryf trenował w rumi
Zespół prowadzony od nie-
dawna ponownie przez Jaro-
sława Kotasa (z klubem roz-
stał się dotychczasowy trener, 
Piotr Rzepka) zaczął przygo-
towania do misji „utrzymanie 
w II lidze”. Podczas wewnętrz-
nego sparingu w Rumi testo-
wanych było wielu piłkarzy.
Zawodników, których spraw-
dzał Gryf było około dwuna-
stu, z bliska obserwował ich 
trener Kotas, oraz obecna w 
Rumi część zarządu klubu. 
Testowanych gracze „zwołał” 
jednak nie zarząd, nie trener, 

lecz zrobili to dwaj kapitano-
wie wejherowskiej drużyny 
– Piotr Kołc, oraz Łukasz Na-
dolski.
– Pomagamy sobie z trene-
rem, zostaliśmy wybrani, żeby 
razem spróbować to wszystki 
zbudować, żeby od marca ze-
spół wyglądał jak najlepiej. 
Każdy z nas uruchomił swo-
je kontakty i udało nam się 
zaprosić grupę zawodników, 
którzy zaczęli treningi z Gry-
fem i zagrali w Rumi sparing 
wewnętrzny. – powiedział 
Piotr Kołc – Byli to gracze 

trzecioligowi, drugoligowi, a 
także pierwszoligowi, którzy 
nie mieszczą się w składach 
swoich drużyn. – zdradził na 
temat zawodników pomoc-
nik żółto-czarnych. Kołc i Na-
dolski pod koniec ubiegłego 
roku otrzymali licencję UEFA 
„B”, więc mają nie tylko chęć, 
ale też kwalifikacje, żeby po-
móc trenerowi.
-Duże brawa dla Piotrka i Łu-
kasza, że tak to zorganizowa-
li – mówi trener Gryfa, Jaro-
sław Kotas – Jesteśmy w po-
dobnej sytuacji, co rok temu, 

potrzeba nam tych wzmoc-
nień, bo kilku graczy odeszło, 
możliwe, że ktoś jeszcze opu-
ści Gryfa, ale zawodnicy mają 
świadomość, że ciąży na nich 
odpowiedzialność za wyniki. 
Mają świadomość, że to oni 
muszą „pociągnąć” ten ze-
spół, nie klub, nie działacze, 
nie trenerzy i nie kibice. My-
ślę, że to wiedzą i oczekuję 
od nich podobnego zaanga-
żowania, jakie w poprzedniej 
rundzie wiosennej, kiedy po-
kazali kilka silniejszych dru-
żyn II ligi.

Zagrają w Warszawie
juNiorZY | gryFici z rocznika 2006 wy-
grali w boJanie turnieJ lotos griFFin cup.

Zespół prowadzony przez 
Wojciecha Waśka i Marci-
na Funka wśród rywali miał 
m.in. Gedanię Gdańsk, czy 
Cartusię Kartuzy, łącznie 
w Bojanie zagrało 16 drużyn. 
Gryf trafił do grupy A, gdzie 
okazał się najlepszy, wy-
przedzając Myśliwca Tucho-
mie, Jaguar Gdańsk i UKS 
GAP Bruskowo, potem prze-
szli ćwierćfinał, by w półfi-

nale pokonać Gedanię. W fi-
nale turnieju gryfici wygrali 
z 1-0 z Olimpijczykiem Kwa-
kowo i zwycięzyli Lotos Grif-
fin Cup.
Dzięki zwycięstwu zespół 
Gryfa będzie reprezentować 
Pomorski Związek Piłki Noż-
nej w finałach ogólnopol-
skich o Puchar Prezesa PZPN 
Zbigniewa Bońka, które od-
będą się w Warszawie.
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STroNGmAN  | pierwszą dwóJkę zawodów w szemudzie dzieło zaledwie 2,5 pkt, ale naJważnieJszy Jest zupełnie inny wynik. 
dla wośp zebrano ponad 20 tysięcy złotych

Siłacze w szczytnym celu
Halowy Puchar Polski Strong-
man zgromadził w niedzielę licz-
ną publiczność i nic dziwnego, 
bo oprócz tego, że startowało 
wielu znanych siłaczy (Kalinow-
ski, Kurek, Dorawa, Rzymkowski, 
Wejer i Ostaszewski), wyjątko-
wo silny był też skład sędziow-
ski – zawody rozstrzygali Bartło-
miej Szreder z wejherowskiej si-
łowni Apollo, a także Mariusz 
Pudzianowski, obecnie zawod-
nik MMA, w przeszłości wybit-
ny strongman, zdobywca wielu 
międzynarodowych tytułów.
Faworytem zawodów był Ma-
teusz Ostaszewski, który ma 
na koncie zeszłoroczny sukces 
w zawodach organizowanych 
przez Arnolda Schwarzenegge-
ra. Popularny „Sumik” przed za-
wodami największych rywali wi-
dział w osobie Tomasza Rzym-
kowskiego i Mariusza Dorawy 
i nie mylił się – podium należa-
ło właśnie do tej trójki, a emocje 
były do samego końca. Wygrał, 
zgodnie z oczekiwaniami, Osta-
szewski, ale Rzymkowski znalazł 
się tuż za jego plecami – do „Su-
mika” zabrakło mu 2,5 punkta. 
Trzecie miejsce w zawodach za-

jął Dorawa. Za podium rywaliza-
cji w Szemudzie znaleźli się ko-
lejno: Wejer, Kalinowski i Kurek.
Ważniejsza od wyniku sporto-
wego była suma jaką udało się 
dzisiaj zebrać. Podczas zawo-
dów odbywały się licytacje, z 
których dochód zasilał konto 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, również pieniądze pła-
cone za wstęp na zawody powę-
drowały na konto Orkiestry, któ-
ra w tym roku grała dla nowo-
rodków. Łącznie na zawodach 
strongman w Szemudzie zebra-
no, jak podaje nie tylko zawod-
nik, ale też organizator imprezy, 
Mateusz Ostaszewski, około 20 
tysięcy złotych. Jak sam „Sumik” 
wcześniej przyznawał, nie rezul-
tat zawodów siłaczy, a zebrana 
suma to najważniejszy wynik 
zawodów. 
Zwycięzca zawodów w Szemu-
dzie ma na horyzoncie kolejny 
cel – zawody Arnold Pro Strong-
man World Series, które odbę-
dą się w Columbus w USA. Osta-
szewski planuje też występy na 
innych zagranicznych zawo-
dach.


