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Piątek, 26 stycznia

POdsumOwali 
inwestycje 

Nieznany sprawca strzelał 
(prawdopodobnie z wia-
trówki) do autobusu ZKM. 
Sprawą zajmują się już 
funkcjonariusze policji. 

W Stacji Kultura nadawany 
był na żywo program TVP 
Gdańsk „Pomorze Samo-
rządowe”. Zastanawiano 
się m.in. jak usprawnić 
transport miejski.

Darmowe konsultacje i wy-
kłady, sesja zdjęciowa oraz 
losowanie nagród – m.in. 
to czeka na uczestników 
warsztatów o świadomym 
macierzyństwie.

Bezmyślna zabawa mogła 
doprowadzić do tragedii. 
W pojazdy, które wjeżdżały 
do tunelu, kulami śnieżny-
mi rzucał 12-letni miesz-
kaniec gminy Luzino.

W redzkim magistracie zor-
ganizowane zostało spotka-
nie, w ramach którego pod-
sumowano pierwszą edycję 
redzkiego budżetu obywa-
telskiego. 

Twoje źródło informacji
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Pomagają, bo chcą
PomorZE | Za nami dZiewiąta edycja akcji „Podaj dalej ciePło”. PodcZas urocZy-
stej gali, która odbyła się w gdyni, wręcZono cZeki Zwycięskim organiZacjom Po-
ZarZądowym. 

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

„Podaj dalej ciepło” to akcja 
od lat wspierająca najbar-
dziej cenne inicjatywy re-
alizowane przez organiza-
cje pozarządowe oraz pod-
mioty ekonomii społecznej 
na terenie Gdyni. Organiza-
torami przedsięwzięcia są: 
PGE EC S.A. Oddział Wybrze-
że i OPEC sp. z.o.o. w part-
nerstwie z miastem Gdynia. 
O tym kto otrzyma wsparcie 
i w jakiej wysokości decydo-
wali internauci w bezpośred-
nim głosowaniu.
W Gdyni w tej edycji akcji 
uczestniczyło sześć organiza-
cji, które realizują swoje pro-
jekty terenie miasta. Są to: 
Fundacja Nadaktywni, Zwią-
zek Stowarzyszeń Bank Żyw-
ności w Trójmieście, Gdyń-
ska Fundacja „Dom Marzeń”, 
Fundacja Zmian Społecz-
nych Kreatywni, Fundacja 
„Słoneczna jesień” oraz Fun-
dacja „Adapa”.
Trzy projekty z najwięk-
szą liczbą głosów otrzyma-
ły wsparcie w wysokości od-
powiednio: I miejsce Funda-
cja „Adapa”– 20 tys. zł, II miej-
sce Gdyńska Fundacja „Dom 
Marzeń”– 15 tys. zł, III miej-
sce Fundacja Zmian Społecz-
nych Kreatywni – 10 tys. zł.
W akcji wygrywają ci, którzy 
otrzymali najwięcej głosów. 
A głosować można było po-
przez otwartą platformę in-
ternetową. 
- Jest to jeden z wielu reali-
zowanych przez nas projek-
tów – mówi Janusz Różalski, 
prezes zarządu OPEC Gdynia. 
- Wydajemy na te inicjatywy, 
których w ciągu roku jest ok. 
czterdziestu, spore pienią-
dze. W tym projekcie najważ-
niejsze jest wspieranie oby-
watelskiej inicjatywy tworze-
nia pewnej tkanki społecz-
nej, wokół której rozwijają się 
rozmaite inicjatywy, tworzą 
się spontaniczne akcje, po-
wstają stowarzyszenia. „Pali-
wem” tego ruchu, który na-
zywamy organizacjami poza-

rządowymi, jest energia ludzi 
zaangażowanych. Występuje 
tu duża kreatywność w sytu-
acji, gdy tych ludzi dotknął 
palec losu, np. mają niepeł-
nosprawne dzieci. I gdy bra-
kuje wsparcia ze strony pań-
stwa. I ten fragment jest dla 
nas najważniejszy – wszę-
dzie tu, gdzie są ludzie po-
trzebujący pomocy, niepeł-
nosprawni, to nasza firma 

wykazuje dużą wrażliwość 
i chęć niesienia pomocy. Tu 
nawet nie trzeba dużych pie-
niędzy, ci ludzie często bar-
dziej potrzebują wsparcia 
moralnego – nie są pomija-
ni, spychani na margines, tyl-
ko są w centrum uwagi. A za-
tem ta inicjatywa, realizowa-
na razem z naszymi partne-
rami, jest klasycznym przy-
kładem wielu naszych akcji 

mających na celu wspieranie 
inicjatyw społecznych. Gdzie 
nie ma polityki, nie ma po-
działów, żadnego drugiego 
dna. Tu się pomaga, bo się 
chce, bo czuje się taką po-
trzebę. Chciałbym, aby OPEC 
Gdynia było firmą postrzega-
ną także jako organizacja po-
zarządowa, taka która z ini-
cjatywami obywatelskimi gra 
wspólnie w orkiestrze. /raf/
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Tu ratują życie
wEjhErowo | skomPlikowane oPeracje kardiochirurgicZne, od których cZęsto 
Zależy życie Pacjentów, są już wykonywane w wejherowskim sZPitalu. oficjalnie 
otwarto nowocZesny oddZiał kardiochirurgii. 

mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego:

Andrzej Zieleniewski, 
wiceprezes zarządu Szpitali Pomorskich:

Te 8 milionów mogliśmy wydać na coś innego, ale zdecydowali-
śmy, aby zainwestować w zdrowie mieszkańców Pomorza. Do-
dam, że przez 11 lat zainwestowaliśmy ponad 750 milionów zło-
tych właśnie w zdrowie! Chcemy, aby wejherowski szpital, który od 
lat jest placówką specjalistyczną, był dostosowany do wymagań 
współczesności. I to my musimy zadbać o odpowiednią infrastruk-
turę. Równie ważny jest zespół lekarzy specjalistów, który musi 
sprostać wyzwaniom zdrowotnym XXI wieku. Takim wyzwaniem 
są choroby układu krążenia, które nierzadko wymagają operacji 
kardiochirurgicznych ratujących życie pacjentowi. Podkreślam, 
że otwarcie tego oddziału w Wejherowie jest absolutnym ewene-
mentem. To wielki dzień dla wejherowskiego szpitala, dla Wejhe-
rowa i dla tej części województwa.

Jeszcze 10 lat temu nikt nie pomyślałby nawet, że powstanie Od-
działu Kardiochirurgii jest możliwe. A jednak udało się. Oprócz ka-
riochirurgii jest tu też rehabilitacja kardiologiczna. Nierzadko tra-
fiają do nas pacjenci z niezwykle groźnymi schorzeniami (np. pę-
kanie aorty na odcinku piersiowym), co do których trzeba działać 
natychmiast. Tylko szybka interwencja może uratować im życie. I 
w takich przypadkach nie ma już czasu na przewożenie pacjenta 
do innego szpitala. Cały czas podejmujemy działania w kierun-
ku rozwoju szpitala -  będziemy budowali nowy blok operacyjny 
z siedmioma salami operacyjnymi, centralną sterylizatornią, pa-
tologią, rehabilitacją kardiologiczną. Dzięki temu zyskamy nową 
przestrzeń i poprawimy warunki w Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym i na Oddziale Onkologii. 

Ponad 8 milionów złotych kosz-
towały prace budowlane oraz 
sprzęt medyczny wraz z wypo-
sażeniem w powstałym właśnie 
w Szpitalu Specjalistycznym 
w Wejherowie Oddziale Kardio-
chirurgii. Pieniądze na ten cel 
pochodzą ze środków Samorzą-
du Województwa Pomorskiego. 
Prace remontowe polegały na 
wykonaniu robót budowlanych 
przystosowujących pomiesz-
czenia szpitala na potrzeby Od-
działu Kardiochirurgii. Głów-
nym elementem projektu było 
wybudowanie od podstaw sali 
operacyjnej, która bezpośred-
nio przylega do dotychczaso-
wej bryły budynku, wyposażo-
nej m.in. w kolumnę anestezjo-
logiczną, lampę operacyjną, stół 
operacyjny, maszynę do krąże-
nia pozaustrojowego, ECMO, 
tor wizyjny, aparat do znieczu-

lania ogólnego, aparat do elek-
trochirurgii. 
Przed salą operacyjną znajdu-
ją się pomieszczenia: przygo-
towania pacjenta i lekarza oraz 
tzw. korytarz brudny. W bezpo-
średnim sąsiedztwie sali ope-
racyjnej znajduje się magazyn 
sprzętu i aparatury medycznej. 
W środkowej części oddziału 
znajduje się sala wybudzeń na 
8 stanowisk intensywnej opie-
ki medycznej, która posiada do-
datkowe wyizolowane stanowi-
sko opieki medycznej (izolatka) 
z wydzieloną częścią sanitarną.
Każde z wymienionych stano-
wisk wyposażone jest w najno-
wocześniejszy sprzęt medyczny 
i diagnostyczny. Warto dodać, że 
od października ub. roku w szpi-
talu wykonano aż 110 operacji 
kardiochirurgicznych. 
rafał Korbut

Decyzję o kandydowaniu na 
stanowisko prezydenta Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt 
ogłosił podczas spotkania no-
worocznego Ruchu Społecz-
nego „Wolę Wejherowo”. 
W tegorocznym spotkaniu 
uczestniczyło prawie 180 
osób. Uczestniczyło w nim 
wielu mieszkańców, przed-
stawicieli różnych wejherow-
skich środowisk, organizacji 
społecznych i stowarzyszeń, 
aktywistów miejskich oraz 
radnych. 
Na początku spotkania Pre-
zydent Krzysztof Hilde-
brandt podsumował minio-
ny rok oraz omówił plany na 
rok 2018. Ponieważ jest to rok 
wyborczy Prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt skupił się na 
podsumowaniu 3 lat obecnej 
kadencji. 
- Samorząd we wszystkich 
dziedzinach funkcjonował 
prawidłowo i bez większych 
zakłóceń realizował swoje za-
dnia – podkreślił prezydent 
Hildebrandt. - Staraliśmy się 

odpowiadać na potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców 
oraz zapewnić najwyższy 
standard, oczywiście na mia-
rę posiadanych środków.
Następnie urzędujący prezy-
dent odniósł się do nadcho-
dzący wyborów samorządo-
wy. 
- Chcę potwierdzić, że będą 
ubiegał się urząd prezyden-
ta Wejherowa  - powiedział 
Krzysztof Hildebrandt. - Chcę 
dokończyć te wszystkie trud-
ne i wielkie zadania, któ-
re rozpocząłem. Traktuję to 
jako swoje zobowiązania wo-
bec mieszkańców Wejhero-
wa. Mam wizję miasta atrak-
cyjnego i przyjaznego dla 
mieszkańców, a mój program 
opieram na Strategii Rozwo-
ju Wejherowa, która po sze-
rokich konsultacjach z miesz-
kańcami została  jednogło-
śnie przyjęta przez Radę Mia-
sta Wejherowa.  Tę strategię 
realizuję od wielu lat i spotka-
ło to się z zaufaniem i popar-
ciem wejherowian. /raf/

Hildebrandt: będę kandydował
wEjhErowo | krZysZtof hildebrandt, PreZydent 
wejherowa, oficjalnie PotwierdZił, że w najbliż-
sZych wyborach będZie ubiegał się o reelekcję. 
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rumiA | w środę w sali konferencyjnej mosir w rumi nastąPiło oficjalne PodPisanie 
umów sPonsorskich. beneficjantami będą dwa kluby – arka rumia oraZ orkan rumia.

rEDA | ma być jaśniej i osZcZędniej. w re-
dZie trwają Prace ZwiąZane Z wymianą 
oświetlenia.

Euro Styl sponsoruje kluby

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/DBOGŁOSZENIE 29/2018/DB

OGŁOSZENIE 31/2018/DBOGŁOSZENIE 30/2018/DB

oGŁoSZENiE
Burmistrza miasta rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Bur-
mistrza Miasta Rumi Nr 1529/8/2018 z dnia 9 stycz-
nia 2018 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywie-
szony został wykaz obejmujący nieruchomość nie-
zabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Świętopeł-
ka, składającą się z  działki nr 31/30 o pow. 8396 m2 
i działki nr 31/42 o pow. 602 m², obręb 6, stanowią-
cą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-

niczonego.
 
 

rumia, dnia 23.01.2018 r.

wójt Gminy wejherowo
informuje

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transporto-
wa 1 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Gminy Wejherowo, został wywieszony wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako część działki o nr ewid. 556/27 
o powierzchni 0,0160 ha, położonej w Gościcinie. Szczegółowe 
informacje o nieruchomościach objętych wykazem można uzy-
skać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, 

tel. 58 738 67 51.

Ledy rozświetlają miasto

Inwestycja realizowana jest 
w ramach projektu pn. „Mo-
dernizacja oświetlenia ze-
wnętrznego na energoosz-
czędne w ciągach komunika-
cyjnych i ogólnodostępnych 
przestrzeniach publicznych 
w Gminie Miasto Reda”. Prace 
związane z wymianą oświe-
tlenia mają potrwać do koń-
ca lutego. 

Spore korzyści
Do tego czasu ponad tysiąc 
starych opraw świetlnych ma 
zostać zastąpionych oświe-
tleniem energooszczędnym. 
Ledy mają rozświetlać kilka-
dziesiąt ulic, w tym główne 
arterie miasta, tj. ulice Obwo-
dową, Łąkową, Gdańską, Wej-
herowską, Pucką oraz Wiej-
ską. Realizacja przedsięwzię-
cia zakłada również wymia-
nę części wysięgników przy 
ul. Długiej.
- Poza niewątpliwym efek-
tem estetycznym z realizacji 
inwestycji płyną też inne wy-
mierne korzyści – zapewnia 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. - Lampy ledo-

we zużywają prawie 50 proc. 
mniej prądu niż tradycyjne. 
To spowoduje, że miasto zna-
cząco ograniczy emisję dwu-
tlenku węgla do atmosfery 
oraz zaoszczędzi na zużyciu 
energii elektrycznej, nawet 
do 130 tys. zł rocznie.

unijna dotacja
Inwestycja związana z wy-
mianą oświetlenia jest reali-
zowana przy wsparciu z Unii 
Europejskiej. 1,8 mln zł do-
tacji miasto otrzymało w ra-
mach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia wynosi 
nieco ponad 2 mln zł, z czego 
308 tys. zł, czyli 15 proc. war-
tości zadania, stanowi wkład 
własny miasta.
Warto zaznaczyć, że projekt 
związany z wymianą oświe-
tlenia to kolejny etap reali-
zacji przyjętego wcześniej 
przez Radę Miejską Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Miasto Reda. 
wA
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- Widzimy potencjał obu klu-
bów, dlatego zdecydowali-
śmy na podpisanie z każdym 
z nich umów beztermino-
wych, których łączna wartość 
roczna to 60 tysięcy złotych. 
Liczymy na długotermino-
wą współpracę, która pozwo-
li klubom realizować swoje 
cele, wspierające lokalną spo-
łeczność. Ich działalność jest 
bliska naszemu podejściu 
do zrównoważonego rozwo-
ju, idei tworzenia nowocze-
snych, atrakcyjnych architek-
tonicznie inwestycji, które 
mają także wpływ na aktywi-
zację mieszkańców, lokalnych 
społeczności. – mówi Bartosz 
Podgórczyk, dyrektor działu 
marketingu Euro Styl S.A.
Wsparcie drużyn lokalnych 
powiązane jest z wejściem 
dewelopera na atrakcyjny ry-
nek Rumi. Firma posiada do-
świadczenie w rozwijaniu 
projektów zlokalizowanych 
w miejscowościach tworzą-
cych aglomerację Trójmia-
sta. Rumia z uwagi na atrak-
cyjność lokalizacji oraz swo-
ją wielkość jest ważnym mia-
stem Małego Trójmiasta Ka-
szubskiego, dlatego Euro 
Styl zdecydował się na zakup 

dwóch działek o kilkuletnim 
potencjale sprzedaży. 

motor napędowy dla klubu
- Współpraca z firmą Euro 
Styl będzie dla naszego klu-
bu motorem napędowym do 
dalszego rozwoju. Nasi za-
wodnicy i zawodniczki osią-
gają coraz większe sukcesy 
i na pewno wsparcie finan-
sowe przełoży się na jeszcze 
lepsze wyniki sportowe. – po-
wiedział Marcin Kossowski, 
trener Rugby Club Arka Ru-
mia.  
Firma Euro Styl prowadzi pro-
gram „Jesteśmy Fair”, w ra-

mach którego wspiera lokal-
ne inicjatywy, w tym aktyw-
ność sportową – zarówno 
kluby, jak i indywidualnych 
zawodników.
 - Jesteśmy częścią większe-
go organizmu i staramy się 
współuczestniczyć w życiu 
regionu, w którym działamy. 
Wchodząc na teren Rumi, 
podjęliśmy decyzję o wspar-
ciu dwóch klubów sporto-
wych: Orkanu Rumia oraz 
Rugby Club Arka Rumia. Cie-
szymy się, że kluby wspiera-
ją swoimi działaniami zarów-
no dzieci, jak i osoby doro-
słe. – powiedziała Magdalena 

Reńska, członek zarządu Euro 
Styl S.A.

miasto wspiera sport
To kolejna inicjatywa z wie-
lu dziejących się w Rumi ak-
cji wspierających sport. -Od 
początku kadencji bardzo 
mocno stawiamy na rumski 
sport i wspieramy nasze dru-
żyny. Jestem przekonany, że 
ich sukcesy to świetna wizy-
tówka i bardzo dobry sposób 
na promocję naszego miasta. 
– powiedział Radny Marcin 
Kaczmarek, zastępca prze-
wodniczącego Komisji Spor-
tu, Rekreacji i Promocji./KG/
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Planowane inwestycje zwią-
zane są z modernizacją linii 
kolejowej nr 202 na odcin-
ku Gdynia Chylonia – Słupsk. 
W trakcie konferencji, która 
odbyła się w wejherowskim 
ratuszu, włodarze miasta za-
prezentowali główne zało-
żenia dokumentu, który pre-
zydent Wejherowa podpisał 
z PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A.
- Dla nas to porozumienie jest 
bardzo ważne, bo jest to je-
dyne porozumienie z samo-
rządem, rozwiązujące cało-
ściowo problem przejazdów 
między torami, czy przez tory 
na terenie miasta – zapewniał 
Krzysztof Hildebrandt, prezy-
dent Wejherowa. - Nie roz-
wiązujemy wyłącznie jedne-
go z elementów, ale wszyst-
kie elementy, które są z wią-
zane z realizacją tych przed-
sięwzięć. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, bo udało się też 
przekonać PKP, żeby wzięli 
na siebie część inwestycji re-
alizowanych w pasie kolejo-
wym. Jeżeli chodzi o miasto, 
to będzie prowadziło pozo-
stałe zadania, znajdujące się 
poza pasem kolejowym.
To oznacza, że przesądzo-
ne jest dokończenie budo-
wy Węzła Śmiechowo (Zryw) 
i powstanie w ciągu najbliż-
szych kilku lat planowanego 
Węzła Nanice. Plany inwesty-
cyjne PKP objęte są progra-
mami rządowymi, które mają 
zapewnione finansowanie. 
Pozostałe środki na wykona-
nie węzłów drogowych po-
chodzić będą m.in. ze środ-

ków unijnych i budżetu mia-
sta, co jest możliwe przy roz-
łożeniu inwestycji na kilka 
lat. 
- Kolej zakłada, że elemen-
ty, które zamierza zrealizo-
wać, powinny być zakończo-
ne do 2023 roku – informo-
wał Krzysztof Hildebrandt. - 
To jest też mniej więcej okres 

dla miasta, żeby w tym sa-
mym czasie pozostałe ele-
menty zostały zrealizowane, 
czyli tak naprawdę przyszła 
kadencja jest kadencją bar-
dzo roboczą, w której wszyst-
kie te zadania będą musiałby 
zostać wykonane. 
Wartość prac, które zawarte 
zostały w podpisanym poro-

zumieniu, opiewa na ponad 
300 mln zł. - To pokazuje, że 
zakres zadań, które zostaną 
zrealizowane w ciągu najbliż-
szych kilku lat na terenie mia-
sta, jest bardzo duży – pod-
sumował prezydent Wejhe-
rowa.
Anna walk

5|Piątek, 26 stycznia 2018gwe24.pl/aktualności

rEDA | Powstaną dwa tunele Pod torami i PrZebudowane Zostaną wejścia na Pe-
rony – to główne efekty PoroZumienia, które miasto PodPisało Ze sPółką PkP 
Polskie linie kolejowe. rEDA | budynki PrZy ul. Podgórnej Zo-

staną PrZyłącZone do miejskiej sieci 
ciePłownicZej.

Kolej inwestuje miliony

REKLAMA                                                                                                                     314/2017/DB REKLAMA                                                                                                       197/2017/RLREKLAMA                                                                                                       153/2017/DB
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w myśl zawartego porozumienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązały się do:
- w ramach Węzła Wejherowo (Kwiatowa) – przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych 
wraz z wyjściem na perony stacji Wejherowo
- w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw) – budowy wiaduktu kolejowego oraz przebudowy 
bezkolizyjnego przejścia dla pieszych na wysokości przystanku osobowego Wejherowo 
Śmiechowo
- w ramach Węzła Nanice - budowy wiaduktu kolejowego,
- remontu istniejącego wiaduktu kolejowego przy ul. Św. Jana

Sieć zostanie 
rozbudowana

W ubiegłym tygodniu podpi-
sano umowę na realizację za-
dania pn. „Budowa osiedlo-
wej sieci ciepłowniczej wraz 
z przyłączami z rur preizolo-
wanych w ul. Podgórnej w 
Redzie”.
- Prace związane z realizacją 
powyższego przedsięwzięcia 
mają być prowadzone przez 
cztery miesiące, począwszy 
od początku marca do koń-
ca czerwca – informuje Hali-
na Grzeszczuk. -  Prowadzo-
ne roboty przyczynią się do 

rozbudowy redzkiej sieci cie-
płowniczej, którą utrzymuje 
i eksploatuje Miejskie Przed-
siębiorstwo Ciepłowniczo - 
Komunalne „Koksik”.
Wykonawcą inwestycji bę-
dzie konsorcjum „Reda 2017”, 
które tworzą spółki Infracorr 
(lider) i BMB Santech. War-
to nadmienić, że inwestycja 
jest częścią realizacji przyję-
tego przez Radę Miejską w 
Redzie Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Gminy Mia-
sto Reda.



Powiat wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1,  art.11a ust.1, art.11f ust. 3 
ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  publicz-
nych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496./ oraz art. 10 i  art. 49  
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu   postępowania 
administracyjnego /tekst jedn.  Dz. U. z 2017r.  poz. 1257./   
z a w i a d a m i a,  ż e   w dniu 18.01.2018r., na wnio-
sek  z dnia 2017-08-11. (zmieniony dnia 04.10.2017r., dnia 
27.10.2017r.  oraz  ostatecznie  dnia  21.12.2018r.)  wydano 
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  po-
legającej na:

budowie drogi powiatowej dla zadania pn.: 
„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 
1487G oraz 1488G w Wejherowie (rondo 2)” 

na terenie Gminy Miasta Wejherowa 
(skrzyżowanie ulic 12-go Marca i Sikorskiego)

na działkach  nr ewid.:
obręb 14: 65/3, 66/3, 146, 89, 296/1 (powstałej z podziału 
działki nr 296), 393/1 (powstałej z podziału działki nr 393), 
393/3 (powstałej z podziału działki nr 393), 111/1 (powsta-
łej z podziału działki nr 111)

oraz działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudo-
wy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg pu-
blicznych  działek nr ewid.:  
w obrębie 14: 298, 65/1, 393/2 (powstałej z podziału dział-
ki nr 396)

W związku z powyższym informuje się strony postępowa-
nia, właściwe organy administracji rządowej i samorządo-
wej  oraz właścicieli,  zarządców  i  użytkowników  terenów 
objętych inwestycją  o możliwości zapoznania się z decy-
zją w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Bu-
downictwa, 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 godz.7.30-15.30  tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiado-
mienie stron postępowania uważa się za dokonane po upły-
wie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

INFORMACJA

Zgodnie  z  art.  35  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  sierp-
nia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

Starosta Wejherowski  
informuje,

że w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie ul. 
3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powia-
twejherowski.pl,  www.powiat.wejherowo.pl,  www.uwg-
dansk.ssdip.bip.gov.pl  zamieszczono na  okres  21  dni wy-
kaz nr I/2018, dotyczący nieruchomości gruntowych poło-
żonych w gminach: Wejherowo, Luzino i Choczewo, stano-
wiące własność Skarbu Państwa.

Wykaz wywieszono w dniu 22 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z  2017 r. poz. 1496)   oraz  art. 10, 49 i art. 61 usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, 
że w dniu 17.01.2018 r.  na wniosek Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11.12.2017 r. uzupełniony w dniu 17.01.2018 r.,  wsz-
częto postępowanie w sprawie:

 wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- budowę drogi gminnej   w ramach zadania pn. „Budowa połączenia drogowego  łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą 
Strzelecką w Wejherowie”

na terenie Gminy Miasta Wejherowa
 
A.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej: 
– obręb 18, działki nr ewid.: 12/18 (z podziału działki nr 12/3), 12/14 (z podziału działki nr12/8), 12/16 (z podziału działki nr 12/6), 
13/15 (z podziału działki nr 13/5), 13/17 (z podziału działki nr 13/6), 13/12 (z podziału działki nr 13/6), 42/2 (z podziału działki nr 
42), 41/2 (z podziału działki nr 41), 43/4 (z podziału działki nr 43), 40/5 (z podziału działki nr 40/2);

B.  działki w liniach rozgraniczających teren pasa dróg innych kategorii (drogi powiatowej): 
1. droga powiatowa nr 1478G (ul. Sucharskiego i Sobieskiego)
       – obręb 05, działki nr ewid.: 16/2, 16/30, 20
       –  obręb 18,  działki nr ewid.: 12/1, 12/19 (z podziału działki nr 12/3), 
2. droga powiatowa nr 1336G (ul. Strzelecka)
       –  obręb 18,  działki nr ewid.: 43/2 (z podziału działki nr 43), 8/2 (z podziału działki nr 8), 8/1 (z  
           podziału działki nr 8), 7/2

C.  działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej lub technicznej:
obręb 05, działki nr ewid.: 16/35, 16/31
obręb 18, działki nr ewid.: 42/3 (z podziału działki nr 42), 42/1 (z podziału działki nr 42), 41/3 (z podziału działki nr 41), 40/6 (z 
podziału działki nr 40/2), 41/1 (z podziału działki nr 41), 43/1 (z podziału działki nr 43), 43/3 (z podziału działki nr 43), 8/3 (z po-
działu działki nr 8), 12/15 (z podziału działki nr 12/8), 12/17 (z podziału działki nr 12/6)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz wła-
ścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją  o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń doty-
czących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów   i materiałów oraz zgłoszo-
nych 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 Budow-
nictwa, 84-200 Wejherowo  ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeże-
nia 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 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie 
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
serdecznie zaprasza

na wernisaż wystawy i promocję książki:

APOKALIPSA ŚW. JANA
 W OBRAZACH MACIEJA TAMKUNA

PRZEKŁAD KSIĘGI: 
O. PROF. DR HAB. ADAM RYSZARD SIKORA OFM.

Wydarzenie odbędzie się 28 stycznia 2018 r. o godzinie 16:00
 w siedzibie Muzeum przy ulicy Zamkowej 2a.

 Spotkaniu towarzyszyć będzie oprawa muzyczna.

Wstęp wolny
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Nie ma nic lepszego w edu-
kacji, niż uczenie się od sie-
bie nawzajem, korzystanie 
z różnych doświadczeń. 

- Zaprosiliśmy zatem do 
współpracy studentów Pe-
dagogiki Akademii Marynar-
ki Wojennej w Gdyni – mówi 
Danuta Ornal, dyrektor Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Wejherowie. - Cieszy-
my się tym bardziej, że to 
nasi najmłodsi uczniowie 
wcielili się w ekspertów od 
kodowania i programowa-
nia. Takie doświadczenia są 
bardzo budujące, a na tym 
nam właśnie zależy, żeby 
każdy uczeń mógł rozwijać 
swoje zdolności i dzielić się 
nimi z innymi – tym razem ze 
studentkami z Akademii Ma-
rynarki Wojennej. Cieszymy 
się na tę współpracę z przy-
szłą kadrą edukacyjną!

Wspólne warsztaty najmłod-
szych uczniów wejherow-
skiej placówki i studentów, 
które przygotowały i prze-

prowadziły Lucyna Pocobiej 
i Iwona Giergielewicz, zorga-
nizowane były pod hasłem 
„programowanie i kodowa-
nie - innowacje we wczesnej 
edukacji”. Jak podkreślają 
pomysłodawcy warsztatów, 
poznawanie tajników pro-
gramowania rozwija niezwy-
kle ważną zdolność rozu-
mienia nowych technologii 
cyfrowych i odkrywania ich 
możliwości. Programowanie 
uczy bowiem myślenia, jest 
to proces analizowania róż-
nych wariantów wydarzeń, 
przewidywania skutków uży-
cia określonych rozwiązań 
i wyciągania wniosków.

- To nauka przez zabawę, 
angażująca wiele zmysłów, 
wspomagająca kreatywność, 
samodzielność ale i cierpli-
wość – dodaje Danuta Ornal. 
- Uczy rozwiązywania pro-
blemów edukacyjnych syste-
matycznie, krok po kroku. To 
jedna z umiejętności kluczo-
wych, potrzebna w dorosłym 

życiu. W naszej szkole ucznio-
wie już od najmłodszych lat 
wyrabiają w sobie nawyk 
poszukiwania lepszych i bar-
dziej wydajnych rozwiązań.

Elementy programowania 
pojawiały się już w poprzed-
nich latach w pracy z dzieć-
mi. Kodowanie obrazków, 
zdań, sudoku obrazkowe, 
sylabowe czy liczbowe, tan-
gramy i wiele innych zadań 
- to wszystko wiąże się z pro-
gramowaniem. W tym roku 
szkoła „ruszyła” intensywnie 
z programowaniem, szcze-
gólnie w klasach pierwszych. 
Rozpoczęło się od „kodowa-
nia na dywanie”, czyli przy-
gotowywania komend ze 
strzałkami, symbolami ob-
rotów oraz podskokami na 
specjalnie przygotowanych 
matach.

Kolejnym etapem było 
wprowadzenie Ozobotów 
- małych robotów, które ko-
duje się przy pomocy ryso-
wanych tras. Główne zadanie 

polega na dobraniu odpo-
wiednich kodów (komend 
dla robota).

Od niedawna uczniowie 
Społecznej Szkoły Społecznej 
nr 1 w Wejherowie pracują 
też z Photonami, pierwszymi 
na świecie interaktywnymi 
robotami, które rosną razem 
z dzieckiem (oznacza to, że 
taki robot został zaprogra-
mowany dla dzieci od 6 aż do 
12-go roku życia). Przez pra-
cę zarówno z Photonami jak 
i z Ozobotami dzieci rozwi-
jają, logiczne, algorytmiczne 
myślenie, uczą się szybkiego 
podejmowania decyzji, szu-
kania rozwiązań, rozwijają 
pamięć, uczą się podstaw 
programowana oraz poznają 
nowe technologie.

Co ważne, zajęcia z wyko-
rzystaniem nowych techno-
logii są znacznie ciekawsze; 
dają zarówno dzieciom, jak 
i nauczycielom, dużo radości 
i satysfakcji. 

/raf/

Programowanie 
i kodowanie
wEjhErowo | Programowanie naZywane jest cZęsto „jęZykiem PrZysZłości”, 
a misją edukacji jest właśnie ucZenie i wychowywanie dZiś, ale dla jutra. 
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Niedawno odbył się kon-
cert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu uczniów wej-
herowskiej placówki. Na 
scenie auli zaprzyjaźnionej 
Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia śpiewały, 
tańczyły i grały dzieci małe, 
większe i te najstarsze. Pu-
bliczność dopisała  i na wi-
downi wszystkie miejsca 
były zajęte. W pierwszych 
rzędach zasiedli zaprosze-
ni goście: Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski, Arka-
diusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, 
Tomasz Fobke, dyrektor Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
oraz dyrektorzy placówek 
oświatowych z Wejherowa. 

Po krótkim słowie wpro-
wadzenia dyrektor Szkoły 
Społecznej Danuty Ornal 
spektakl rozpoczęły malu-
chy z oddziału przedszkol-
nego. I popłynęły kolędy 
i pastorałki pod sklepienie. 
Niosły się melodie wygry-
wane przez flety, gitary, 
skrzypce, dzwonki i per-

kusję. Śpiew pełen dzie-
cięcych emocji zaczarował 
wszystkich na sali. Pojawiła 
się pastorałka  ks. Pepliń-
skiego „W stajeneczce na-
rodzone” w języku kaszub-
skim oraz góralska kolęda 
„Pastuszkowie bracia mili”. 
Do wspólnego muzyko-
wania dołączyli również 
rodzice, którzy wspomogli 
na scenie swoje pociechy.  
Organizatorka koncer-
tu Aleksandra Kotłowska 
akompaniowała na forte-
pianie i czuwała nad prze-
biegiem tego wielkiego 
przedsięwzięcia, bowiem 
ogarnięcie osiemdziesiątki 
dzieci to nie lada wyczyn. 
Do piosenki finałowej „Feliz 
Navidad” dołączyła dyrek-
cja i grono pedagogiczne 
i cała publiczność. 

Koncert był nie tylko do-
skonałą formą promocji 
szkoły, ale także integra-
cji społeczności lokalnej. 
Można więc powiedzieć, że 
dzieci ze Społecznej śpie-
wająco weszły w Nowy Rok. 
/opr. raf/

Ze śpiewem 
w Nowy Rok
wEjhErowo | ten mroźny, Zimowy dZień był 
jednocZeśnie bardZo gorącym dla ucZniów, 
rodZiców i grona PedagogicZnego sPołecZ-
nej sZkoły Podstawowej nr 1 w wejherowie. 
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PowiAT | dZiś jest ostatni dZień, kiedy ucZniowie mają Zajęcia PrZed dwutygodniową PrZerwą. roZPocZynają się Zimowe 
ferie. w Powiecie wejherowskim na ten cZas ZaPlanowano sPoro atrakcji

Będzie się działo!
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Ferie zimowe to dwa tygo-
dnie odpoczynku od szkoły. 
Warto ten czas spędzić ak-
tywnie, tym bardziej, że wy-
bór rozmaitych zajęć roz-
rywkowych, sportowych 
i artystycznych jest bardzo 
duży. Poniżej zamieszczamy 
harmonogram na najbliższy 
tydzień. 

wejherowo
W Filharmonii Kaszubskiej 
(czyli Wejherowskim Cen-
trum Kultury) rozpoczyna-
ją się warsztaty zimowe. Są 
to zajęcia płatne – bilety do-
stępne są w kasach Filhar-
monii. Podczas zajęć uczest-
nicy będą mogli poznać za-
bawy plastyczne z papie-
ru czy zrealizują film nieza-
leżny. Nie zabranie również 
zajęć akrobatyczno-gimna-
stycznych, batiku, tkackich, 
ceramicznych, z robotyki, 
kreatywnych, performance.
Zajęcia, w zależności od pro-
filu, są kierowane do różnych 
grup wiekowych. Na najbliż-
szy tyudzień zaplanowa-
no warsztaty akrobatyczno-
gimnastyczne, batik, warsz-
taty tkackie i warsztaty cera-
miczne. Podczas ferii zimo-
wych odbędzie się również 
spektakl teatralny dla dzieci.
W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie od 
poniedziałku do piątku za-
planowano zajęcia dla dzie-
ci w dwóch grupach wieko-
wych: 7 - 10 lat (zajęcia „Ko-

cham Polskę” w formie Tur-
nieju Drużyn - godz. 10.00 
– 12.00) i 11-13 lat (zajęcia  
taneczne  z  „planszówkami” 
- godz. 12.30 – 14.00). Obo-
wiązują zapisy. Odbędą się 
też wydarzenia otwarte: 31 
stycznia, godz.  10.00 - spek-
takl  dla  dzieci “Baśń zimo-
wa” w  wykonaniu  Teatru 
Gargulec. Ponadto każdy 
może skorzystać z Zakątka 
Wyobraźni  (gry planszowe, 

piłkarzyki, x-box – od wt. do 
pt. w godz. 15.00 – 17.30).
1 stycznia o godz. 16.00 – 
spotkanie  Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla Dorosłych. 
2 lutego, godz. 12.30 – 14.00 
– Planszówkowa Odskocz-
nia. 3 lutego, godz.  14.00 – 
17.30  - Rodzina  się  zgrywa 
– turniej  gier planszowych 
dla całych rodzin, wstęp wol-
ny. 
W Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie od 29 
stycznia do 2 lutego w godz. 
11:00 – 12:30 trwać będzie 
cykl „Mali aktorzy w bibliote-
ce”, czyli zajęcia teatralne dla 
dzieci w wieku 7 – 9 lat. Jest 
też możliwość zapisania ma-
łych czytelników na wspólną 
zabawę z Klaunem Kapslem 
Bombelkowskim – 2 lutego, 
godz. 13:00 - 15:00. 

rumia
Dla lubiących sport na bo-
isku Orlik przy ul. Stoczniow-
ców od poniedziałku do nie-
dzieli w godz. 9:00 – 21:00 
trwać będą zajęcia i turnieje: 
ferie z piłką, gry i zabawy dla 
wszystkich, streetball, piłka 
nożna, piłka siatkowa, piłka 
koszykowa i rozgrywki piłki 
nożnej. 
W Miejskim Domu Kultury 

na poniedziałek zaplanowa-
no wyjście do kina (o godz. 
10:15), we wtorek wyjście na 
basen (godz. 11:45), w śro-
dę wyjście na kręgle (godz. 
11:00), w czwartek kulig 
(godz. 9:30), zaś w piątek 
ognisko z muzyką na żywo 
(godz. 11:00). 
W Stacji Kultura organizato-
rzy zapraszają dzieci i mło-
dzież na: poniedziałek - za-
jęcia plastyczne z elementa-
mi ceramiki, warsztaty mu-
zyczne ukulele dla młodzie-
ży i dorosłych (obowiązują 
zapisy), wtorek – oprócz ww. 
zajęć (jak w poniedziałek) 
o godz. 18:00 familijny wie-
czór filmowy w zimowej od-
słonie. W czwartek i piątek - 
zajęcia plastyczne z elemen-
tami ceramiki.
W Domu Kultury Spółdziel-

ni Mieszkaniowej „Janowo” 
od poniedziałku do piąt-
ku od godz. 10:00 organizo-
wane będą warsztaty pla-
styczne, zumba, spektakle 
teatralne, nauka gry na gi-
tarze, spotkanie z hodowcą 
psów, pokazy ptaków dra-
pieżnych, sportowa olim-
piada, będzie można też 
pograć w tenis stołowy 
i piłkarzyki.
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji zaprasza na fe-
rie na sportowo. Od po-
niedziałku do piątku odbę-
dą się tam rozgrywki w ko-
szykówkę, turnieje piłki 
nożnej, nauka gry w teni-
sa ziemnego, rozegrany zo-
stanie też Zimowy Turniej 
Tenisa Stołowego. 
Na pływalni od poniedział-
ku do piątku w godz. 8:00 
– 12:30 trwać będzie nauka 
pływania, a na lodowisku 
(Orlik przy ul. Świętopeł-
ka) – bezpłatny wstęp i wy-
pożyczanie łyżew w godzi-
nach 10:00 – 20:00. 
Zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży odbywać się będą także 

w szkołach podstawowych 
nr 6 i 9 oraz Salezjańskim Li-
ceum Ogólnokształcącym. 

reda
Na ferie zimowe na sporto-
wo zaprasza MOSiR Reda. 
Dla miłośników biegania 27 
stycznia o godz. 12:00 od-
będzie się bieg, zapisy zapi-
sy i odbiór pakietów 30 min 
przed zawodami w dniu za-
wodów. Zorganizowany zo-
stanie też „Sportowy dzień 
w twojej szkole” (w godz. 
9.00 – 13.00) - 29 stycznia SP 
nr3, 30 stycznia SP nr6, 31 
stycznia SP nr4, 1 lutego SP 
nr2 i od 14.00 do 16.00 zaję-
cia dla przedszkolaków, 2 lu-
tego  SP nr2. 
Rozegrany będzie też Tur-

niej Piłki Nożnej kat. OPEN 
– 4 lutego, godz. 9.00, hala 
SP 4 w Redzie, Turniej Teni-
sa Ziemnego – 29 stycznia, 
godz. 10.00, i 30 stycznia, 
godz. 10.00, hala SP 4. 
W Fabryce Kultury, czyli Miej-
skim Domu Kultury, atrakcji 
także nie zabraknie. 
Od poniedziałku do piątku 
w godz. 10:00 – 12:00 zapla-
nowano zajęcia: poniedzia-
łek - mały architekt, wtorek 
- doświadczenia naukowe, 
środa - organizer z puszek, 
czwartek - warsztaty szycia, 
piątek - lampion decoupa-
ge.

Gmina wejherowo
Także dzieci z gminy Wejhe-
rowo nie będą narzekać na 

nudę. Dla nich zorganizo-
wane będą ferie z bibliote-
ką i Centrum Kultury Gmi-
ny Wejherowo. Zaplanowa-
no warsztaty rzeźbiarskie, 
malarskie, ceramiczne, two-
rzenie z papieru i zimową 
podróż po lesie. Odbędą się 
też warsztaty taneczne, two-
rzenia biżuterii, florystyczne, 
kulinarne, ponadto będzie 
okazja do pogrania w gry 
planszowe oraz na x-boxie. 
Na piątek zaplanowano wy-
jazd do leśniczówki w Białej. 
W najbliższym tygodniu 
zajęcia odbywać się będą 
w Centrum Kultury w Go-
ścicinie oraz Bieszkowicach, 
Zbychowie i Gniewowie. 
Obowiązują zapisy. 
/raf/
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PowiAT | niemal 40 osób Z Powiatu wejherowskiego Założy nowe firmy. jest to możliwe dZięki wsParciu, jakie otrZymali 
Ze starostwa Powiatowego w wejherowie. 

Nowe firmy dzięki dotacji
9|Piątek, 26 stycznia 2018gwe24.pl/aktualności

oGŁoSZENiE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta rumi 

Na podstawie art.11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.), 
oraz art.21 ust.2  pkt 2 i 7, art.30, art.39 ust. 1, art.46 pkt 1, art. 50 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

w dniach od 02.02.2018r. do 25.02.2018r.
w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, w pokoju nr 200, w 
godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rumi. 
Informacje o w/w dokumencie zostały umieszczone w publicznie dostęp-
nym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowi-
sku i jego ochronie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Mia-

sta Rumi.

W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu zosta-
nie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
studium rozwiązaniami w sali nr 100 tut. Urzędu w dniu 13.02.2018r. o godzi-

nie 15:00.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski do w/w projektu mogą być składane w formie pisemnej do dnia  

19.03.2018r. na adres: Urząd Miasta Rumi, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.

Gabriela Lisius, 
starosta wejherowski:

Arkadiusz Szczygieł, 
naczelnik Wydziału Rozwoju 
i Programów Europejskich:

- Po raz kolejny wspieramy przedsiębiorczość na Kaszubach. 
Ogromnie cieszy fakt, że wciąż tak wiele osób jest zainteresowa-
nych tym programem i chce założyć własną firmę. Projekt reali-
zowany jest od 2017 r., pierwsza edycja już się odbyła i rozdali-
śmy już 42 dotacje, a do końca tego roku rozdamy kolejne 93 do-
tacje. Rozwój przedsiębiorczości jest ważny dla całego powiatu, 
ponieważ każda nowa firma wnosi nową wartość. Są to głównie 
firmy z sektora usługowego, które wprowadzają nową jakość do 
życia powiatu.

- Projekt pomaga osobom, które do dziś pozostawały bez pracy, 
założyć własną działalność gospodarczą, czyli własną mikrofir-
mę. Środki publiczne są przeznaczone właśnie na ten cel. Ci, któ-
rzy dziś podpisują umowy, otrzymają dotację w wysokości ok. 
19 tys. zł oraz wsparcie pomostowe i cały pakiet szkoleń, który 
pomoże im prowadzić firmę w zakresie administracyjno - finan-
sowym. 

Salony fryzjerskie, biura ra-
chunkowe, pracownia rzeź-
biarska, szycie ubranek dla 
dzieci, a nawet zdjęcia wy-
konywane z motolotni i pod-
wodne usługi wykonywa-
ne przez nurków – m.in. ta-
kie pomysły na własny biznes 
mają mieszkańcy powiatu 
wejherowskiego. Przedsię-
biorcy debiutujący na rynku 
podpisali właśnie umowy o 
dotację z powiatem wejhe-
rowskim i zakładają własne 
firmy. 
Udzielanie dotacji odbywa się 
w ramach projektu „Wsparcie 
przedsiębiorczości na Kaszu-
bach”, którego liderem jest 
powiat wejherowski. Osoby 
bezrobotne uzyskują wspar-
cie finansowe i merytorycz-
ne na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej. 
Projekt adresowany jest do 
osób pozostających bez 
pracy (z wyłączeniem osób 
przed ukończeniem 30 roku 
życia) należących do co naj-

mniej jednej z grup: osoby w 
wieku 50 lat i więcej, kobie-
ty, osoby z niepełnospraw-
nościami, osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby o niskich 
kwalifikacjach.
W obecnej (drugiej) turze 
projektu z terenu powiatu 
wejherowskiego zakwalifi-
kowanych zostało 38 osób, 

które odebrały certyfika-
ty potwierdzające ich udział 
w przedsięwzięciu. Złożone 
przez nich biznesplany zo-
stały pozytywnie zweryfiko-
wane, co pozwoliło przyznać 
im wsparcie oferowane w ra-
mach programu „Wsparcie 
przedsiębiorczości na Kaszu-
bach”.

Projekt realizowany jest w 
ramach regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na 
lata 2014 - 2020 (środki finan-
sowe w większości pochodzą 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego). 
Całkowita wartość projek-
tu to ok. 10 mln zł dla trzech 
powiatów: wejherowskiego, 
kartuskiego i puckiego. Po-
wiat wejherowski jest lide-
rem tego projektu i ponad 
połowa środków przypada 
do realizacji właśnie w tym 
powiecie. W efekcie utworzo-
nych zostanie łącznie 270 no-
wych mikroprzedsiębiorstw 
na terenie trzech powiatów 
uczestniczących w inicjatyw-
nie, z czego połowa (135) ma 
powstać terenie powiatu wej-
herowskiego.
Kolejny nabór wniosków roz-
pocznie się w lutym i osoby 
zainteresowane będą mogły 
składać wnioski do połowy 
marca.   rafał Korbut
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SmArT  
– znaczy mądrze

W Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w Wejhero-
wie odbyło się zakończe-
nie kursu „Smart - Zna-
czy Mądrze”, który dedy-
kowany był osobom star-
szym. Przez kilka miesięcy 
członkowie Młodzieżowej 
Rady Powiatu Wejherow-
skiego wyjaśniali senio-
rom dlaczego warto ko-
rzystać z nowoczesnych 
technologii. Podczas spo-
tkania Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius, a także 
członek zarządu powiatu 
Jacek Thiel podziękowali 
Konradowi Warmke i We-
ronice Orłowskiej za pracę 
na rzecz studentów UTW 
w Wejherowie.
/raf/
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PowiAT | młodZi 
ludZie ucZyli se-
niorów nowych 
technologii.



rumiA | w weekend każdy będZie miał okaZję dołącZyć do akcji Pt. „cZytadełko”. rEDA | PrZemowa dyrektora, PodZięko-
wania dla rodZiców i naucZycieli oraZ 
PoloneZ – kolejna studniówka Za nami!

Zaczytane całe miasto

REKLAMA                                                                                                                     1/2018/PR
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Niech żyje bal!

Ponad 200 uczniów Powia-
towego Zespołu Szkół nr 3 
w Wejherowie bawiło się na 
balu studniówkowym w Re-
dzie.
Uroczysty bal studniówko-
wy rozpoczął się od podzię-
kowań dla nauczycieli i rodzi-
ców, które złożyli uczniowie. 
Dyrektor PZS nr 3 w Wejhero-
wie, Wojciech Rogocki zachę-
cił uczniów do zabawy cyta-
tem z Agnieszki Osieckiej - 
„Niech żyje bal, bo to życie to 
bal jest nad bale”. 
- Na studniówce bawi się 
sześć klas z naszej szkoły, 
pięć klas technikalnych i jed-
na klasa z ogólniaka. Po raz 

pierwszy w zabawie uczest-
niczą absolwenci kierunku 
technik logistyk oraz absol-
wenci liceum ogólnokształ-
cącego o profilu strażackim. 
Na dzisiejszym balu bawi się 
łącznie 210 osób - podkreślił 
dyrektor PZS nr 3 w Wejhe-
rowie
Uczniowie PZS nr3 w Wejhe-
rowie bawili się w Redzie. Po-
niżej prezentujemy galerię 
zdjęć z sobotniego balu, któ-
ry na długo powinien pozo-
stać w pamięci uczniów. 
Dysponujesz fotografiami 
z innych studniówek? Prze-
ślij je na adres: czytelnicy@
expressy.pl. /GB/

fo
t. 

g
rz

eg
or

z 
br

ys
ze

w
sk

i
fo

t. 
g

rz
eg

or
z 

br
ys

ze
w

sk
i

fo
t. 

g
rz

eg
or

z 
br

ys
ze

w
sk

i

Kształtują osobowość i wy-
obraźnię, uwrażliwiają, po-
prawiają nastrój, trudno więc 
nie popularyzować czytania 
książek, zwłaszcza wśród naj-
młodszych. Czytanie poma-
ga dodatkowo choć na chwi-
lę uciec od trosk życia co-
dziennego i przenieść się do 
świata fantazji, co może być 
szczególnie potrzebne dzie-
ciom przebywającym w do-
mach dziecka. Port Rumia 
Centrum Handlowe Auchan 
jak co roku dołącza do akcji 
promującej czytelnictwo, za-
chęcając zarówno dorosłych, 
jak i dzieci do oddawania lub 
wymiany książek. 
Weekendowa akcja pt. „Czy-
tadełko” pozwoli na uzupeł-
nienie domowych księgo-
zbiorów o nieprzeczytane 

egzemplarze, a także na od-
danie niepotrzebnych ksią-
żek w dobrym stanie, które 
trafią do okolicznych domów 
dziecka, dziecięcych oddzia-
łów szpitalnych i miejskich 

bibliotek. Zbiórka książek bę-
dzie wzbogacona o zabawy 
i warsztaty dla dzieci w róż-
nym wieku. Maluchy wezmą 
udział w zajęciach plastycz-
nych i czytelniczych, na któ-

rych przygotują kreatywne 
zakładki do książek, poznają 
postacie literackie oraz obej-
rzą papierowy teatrzyk kami-
shibai. Przeszkoleni animato-
rzy będą również malować 
kolorowe, bajkowe motywy 
na buźkach wszystkich chęt-
nych maluchów. Współorga-
nizatorem warsztatów czytel-
niczych dla dzieci jest Stacja 
Kultura – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Rumi.
Akcja pt. „Czytadełko” odbę-
dzie się 27-28 stycznia w Por-
cie Rumia Centrum Han-
dlowym Auchan. Wymiana 
i zbiórka książek oraz zajęcia 
dla dzieci będą prowadzone 
w sobotę i niedzielę od godz. 
11:00 do 17:00. Udział w wy-
darzeniu jest bezpłatny!
/raf/
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rumiA | miasto wsPólnie Z siłownią citygym i rumskimi stowarZysZeniami dZiałają-
cymi na rZecZ seniorów uruchomiło Program  „aktywny senior”.

wEjhErowo | wystęP PoPularnego góralskiego ZesPołu „trebunie-tutki” był głów-
ną atrakcją sZóstej edycji charytatywnego kolędowania „festiwal serc”. 

Gm. wEjhErowo | sPorym sukcesem 
ZakońcZył się koncert charytatywny 
„gramy dla ani” w orlu. 
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Program „Aktywny Senior”

W ramach programu odbędą 
się zajęcia ruchowe z wykwa-
lifikowaną kadrą - instrukto-
rami  certyfikowanymi w kie-
runku prowadzenia zajęć 
60+.  Koszt 8 treningów mie-
sięcznie to 25,00 zł.
-Program „Aktywny senior” 
to przedsięwzięcie na któ-
rym Rumskiej Radzie Senio-
rów bardzo zależało. Dzięki 
burmistrzowi, Michałowi Pa-
siecznemu możemy liczyć na 
te zajęcia w bardzo atrakcyj-
nej cenie. W połowie stycz-
nia zapisanych na zajęcia 
było już 70 osób. To doskona-

le pokazuje, że zainteresowa-
nie ćwiczeniami wśród senio-
rów jest duże. - mówi Mieczy-
sław Grzenia, przewodniczą-
cy Rumskiej Rady Seniorów.

Nie tylko gimnastyka
Treningi odbywać się będą 2 
razy w tygodniu, ich charak-
terystyka i profil dostosowa-
ny będzie do poszczególnej 
grupy wiekowej. Co ważne 
w przypadku nieobecności 
na zajęciach uczestnik będzie 
mógł skorzystać z dowolnych 
zajęć i treningu w klubie. Do-
datkowo w trakcie trwania 

programu prowadzony bę-
dzie monitoring stanu cia-
ła i efektów treningowych. 
Przewidziano również orga-
nizację zajęć eventowych np. 
wspólne wyjścia na trening 
Nordic Walking. Na program 
można się zapisać w siłowni 
CityGym (w Centrum Abra-
ham).

Treningi odbywają się 
w dniach : 
Poniedziałek godzina 
11:00, 12:00 i 13:00
Piątek godzina  
10:00, 11:00 i 12:00

To nie pierwsze działanie 
władz miast na rzecz Senio-
rów. Od 2016 r. obchodzony 
jest Dzień Seniora (bezpłat-
ne zajęcia w Centrum Abra-
ham oraz koncert gwiazdy na 
Hali MOSiR), w ubiegłym roku 
uruchomiona została rum-
ska Karta Seniora (obecnie 
skupiająca 42 partnerów, któ-
rzy oferują różne zniżki i ulgi), 
systematycznie przekazywa-
ne są również kupony raba-
towe na seanse kinowe do 
Multikina oraz darmowe bi-
lety na wybrane mecze Arki 
Gdynia.
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Zagrali dla Ani

Do tamtejszego kościoła pa-
rafialnego przybyli nie tylko 
mieszkańcy gminy Wejhero-
wo, ale również pobliskich 
miejscowości by wspólnie 
wziąć udział w dobroczyn-
nej akcji. Podczas koncertu 
odbyła się zbiórka pieniędzy, 
której dochód przeznaczony 
został dla chorującej na raka 
Ani Lewandowskiej. Łącznie 
zebrano ponad 11 tysięcy zł. 

Zgromadzone środki pomo-
gą w dalszym leczeniu oraz 
codziennej rehabilitacji 39 – 
letniej mieszkanki Orla.
W koncercie zagrali: Weroni-
ka Korthals, Krzysztof Majda, 
Tomasz Chyła,  Michał Cie-
sielski, Konrad Żołnierek oraz 
Chór Cantores Veiherovien-
ses. Koordynatorem wyda-
rzenia był Artur Czaja.
/uGw/

Festiwal gorących serc
Pieniądze zbierano dla niewidomej i chorej na 
padaczkę lekoodporną 30-letniej Małgorzaty 
z Wejherowa.
Kolędowanie zorganizowano w parafii pw. 
Chrystusa Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej. Przez 
cały dzień, podczas mszy świętej występowały 
chóry: „Laudate Dominum” z Wejherowa, „Ca-
merata Musicale” z Wejherowa, Schola dziecię-
ca „Chrystusowe Owieczki” z parafii Chrystusa 
Króla, „Lutnia” z Luzina i „Adoramus” z Redy. At 
rakcją muzyczną imprezy były także występy 
Koło Gospodyń Wiejskich z Bolszewa.
Finał kolędowania rozpoczął się od wystąpień 
duchownych, samorządowców i organizato-
rów imprezy. Doceniono także organizatora 
festiwalu i innych wydarzeń charytatywnych, 
właśnie za takie działania Jacek Drewa otrzy-
mał Nagrodę Prezydenta Wejherowa. Po wy-
stąpieniach organizatorów kolędowania na-
stąpiła najważniejsza atrakcja muzyczna im-
prezy, występ góralskiego zespołu „Trebunie 
Tutki”. Na scenie podkreślano podobieństwa 
między Góralami i Kaszubami, zespół poczę-
stowano także tabaką.
W ramach finału zorganizowano również licy-
tacje atrakcyjnych koszulek, uczestnicy wyda-
rzenia licytowali więc m.in. koszulki z autogra-
fami Anity Włodarczyk, Piotra Małachowskie-
go czy też Kamila Stocha.
Zebrane podczas kolędowania pieniądze tra-
fią do niewidomej i chorej na padaczkę leko-
odporną 30-letniej Małgorzaty z Wejherowa.
/GB/ fo
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PomorZE | starostowie Z całego PomorZa sPotkali się na obradach w bytowie, aby PoroZmawiać o sPrawach istotnych dla 
wsZystkich miesZkańców. 

Konwent starostów
Obrady prowadził przewod-
niczący Konwentu Mirosław 
Czapla, starosta malborski. 
Najpierw głos zabrał staro-
sta bytowski, Leszek Waszkie-
wicz, który nawiązał do klę-
ski żywiołowej  lipca ub. roku. 
Jeszcze dziś ślady wichury są 
widoczne, choć ich zaciera-
nie -  przy współudziale Lasów 
Państwowych - trwa i jest in-
tensywne. Starosta mówił też 
o historycznych tradycjach, 
których śladem jest bytowski 
pokrzyżacki Zamek. Obrady 
Konwentu odbywały się w re-
stauracji o nazwie Młyn, któ-
ra działa w dawnym młynie 
wodnym. 
Główny wątek spotkania też 
miał charakter historyczny. 
Sławomir Lucewicz, dyrektor 
Departamentu Promocji i Ko-
munikacji Społecznej w Urzę-
dzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Pomorskiego, omó-
wił najważniejszy projekt tego 
roku, czyli POMORSKIE DNI 
do NIEPODLEGŁEJ 2018 – 20. 
W ramach wydarzenia odbę-
dą się debaty, spotkania, będą 

przygotowane publikacje 
i podróże studyjne, upamięt-
nienie osób zaangażowanych 
w walce o niepodległą Pol-
skę a także miejsc historycz-
nych (poprzez pomniki, tabli-
ce, tworzenie szlaków kulturo-
wych), zaplanowano też even-
ty i rekonstrukcje historyczne. 
Szczególny nacisk ma być 

położony na przypomnie-
nie i uhonorowanie pamię-
ci o osobach zasłużonych 
a mało znanych, lokalnych 
bohaterach, a spośród wyda-
rzeń historycznych  - utrwala-
nie wiedzy o zaślubinach Pol-
ski z morzem. Przewiduje się 
szeroki udział społeczeństwa 
w realizacji programu, w tym 

jednostek samorządowych, 
szkół, organizacji pozarządo-
wych , turystycznych i prze-
wodnickich. 
Podczas Konwentu finanso-
wanie działań powiatowych 
urzędów pracy w roku 2018 
omówiła Joanna Witkow-
ska, dyrektor Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Gdańsku. 

Zapowiedziała, że rozbudo-
wane zostaną programy na 
rzecz promocji zatrudnienia, 
program regionalny PRACA 
dla POMORZAN 2018 zosta-
nie poszerzony o nowe działy, 
w tym gospodarczo-społecz-
ne skutki ubiegłorocznej na-
wałnicy oraz o dział: wyrów-
nywanie szans.
Omówiony został też projekt 
zmian dotyczących funkcjo-
nowania warsztatów terapii 
zajęciowej. Przedstawił je Da-
riusz Majorek, dyrektor Od-
działu Pomorskiego Państwo-
wego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych. 
Co prawda środki PFRON-u się 
zwiększyły, ale rośnie też licz-
ba osób niepełnosprawnych, 
chcących z tej pomocy sko-
rzystać.
W debacie głos zabrali także: 
Zygmunt Tomczonek, prezes 
zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, nadkomi-
sarz Arkadiusz Socha, ekspert 
Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdań-

sku i Adam Krawiec, dyrek-
tor Departamentu Edukacji 
i Sportu w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Po-
morskiego. 
Przewodniczący Konwentu 
Mirosław Czapla poinformo-
wał też o planowanych dzia-
łaniach w sferze   administra-
cji rządowej, czyli: wypraco-
wywaniu stanowiska w spra-
wie systemu CEPiK. Miał on 
podnieść jakość realizacji za-
dań związanych z dopuszcze-
niem pojazdów do ruchu, któ-
rego to celu nie osiągnął. Kon-
went Powiatów chce pismo 
w tej sprawie wysłać do Mini-
sterstwa Cyfryzacji. 
Następnym działaniem jest 
protest przeciwko obniżeniu 
od stycznia br, subwencji na 
rzecz nauczania języka regio-
nalnego bądź języka mniej-
szości narodowych (w naszym 
województwie dotyczy to ję-
zyka kaszubskiego i ukraiń-
skiego).  
Kolejny Konwent odbędzie się 
w maju br. w powiecie sztum-
skim. Anna Kłos
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Na zdjęciu, od lewej: Jan Kleinszmidt, przewodniczący 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, Zbigniew Ptak, sta-
rosta nowodworski, Alicja Żurawska, starosta kościerski 
i Janina Kwiecień, starosta kartuski.
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Nie ważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie.
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SZuKAm Panią, lat 60, zadbana, tel. 
503 590 203

SEX-sex-sex to lubie gorąca blon-
di pozna Panow 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

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, 
dokumenty, części zabytkowych po-
jazdów, odznaczenia, wyposażenie 
wojskowe), Oldmilitaria.pl tel. 666 
025 860 e-mail: ekwipunekwojsko-
wy@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

SiANoKiSZoNKA. 120x120.do-
bra. 70. rotacjna 1750.zł. Szemud. 
510751837

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

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

roZDrABNiAcZ BAK kompletny 
780 zl oraz brony zawieszane 680 zl 
600667860

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM
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 wynaję-
ciem garażu w okolicach ul. Rejtana 
/ osiedle Chopina, długoterminowa 
umowa, tel. 665 117 489

SPrZEDAm dom murowany, pod-
piwniczony, dobra lokalizacja, garaż, 
ogród, możliwość dwóch oddziel-
nych mieszkań, ul. Pontonowa 10, 
Gdynia, tel. 508 261 157

ZAMIENIĘ

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

LoKAL na pub, bar, kebab, dwu-
poziomowy z mieszkaniem na ul. 
Pomorska Wejherowo 1600 zl. Tel 
606272015

LoKAL handlowy uslugowy 64 m na 
ulicy Pomorskiej Wejherowo. Wolny 
od zaraz . Tel 606 272 015

KUPIĘ
KuPię mieszkanie za gotówkę, w 
Trójmieście, do remontu, zadłużone, 
tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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 
120 145

120 145 USŁUGI
uSŁuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

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

TOWARZYSKIE
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PiŁKA ręcZNA | wejherowscy sZcZyPiorniści wZnawiają rywa-
liZację ligową. cZy dojdZie do rewanżu na ZesPole Z gryfina?

SPorT | w muZeum Piśmiennictwa i muZyki kasZubsko-Pomorskiej 
odbyła się Promocja książki „wejher sPorts – limited edition”.

14 | gwe24.pl/SPORTPiątek, 26 stycznia 2018

SiATKówKA  | kaPitalne Zawody roZegrały w Piątek rumskie ZawodnicZki. na hali 
mosir Pokonały uks Zsms PoZnań 3:0. 

PiŁKA NożNA  | PosiadacZe rumskiej 
karty seniora Za darmo wejdą na mecZ 
arka gdynia-lech PoZnań.

Pokaz gry APS-u!

wracają Tytani! Najlepsi sportowcy  
w jednej publikacji

Zawodniczki z Rumi mierzy-
ły się z „sąsiadem” z góry ta-
beli – UKS ZSMS Poznań. Po-
czątkowo mecz miał odbyć 
się w sobotę, ale mimo tro-
chę niecodziennej pory roz-
grywania meczu, na hali MO-
SiR zjawiło się sporo kibiców, 
którzy nie pożałowali przyj-
ścia na to spotkanie.
Wszystkie trzy sety APS wy-
grał pewnie i zasłużenie. Ru-
mianki imponowały grą blo-
kiem, a właściwie w każdej z 
partii duże problemy zawod-
niczkom z Poznania sprawia-
ła zagrywka siatkarek APS-u.
Trudno było nie zachwycić 
się grą APS-u. Mimo że ry-
walem był solidny zespół, to 
siatkarki z Poznania stanowi-
ły tło dla rumskich zawodni-
czek. Taką siatkówkę chciało-
by się oglądać zawsze!
APS Rumia - UKS ZSMS Po-
znań 3:0 (25:18, 25:19, 25:16)
-Dziewczyny pokazały się z 
dobrej strony. Jestem bar-
dzo zadowolony, bo ta wy-
grana poprawia naszą szan-

sę w walce o play-offy - po-
wiedział po meczu trener 
APS Rumia, Tomasz Kordow-
ski.
APS wystąpił w składzie: Iza-

bela Giecewicz, Agata Skin-
del, Aleksandra Stępień, San-
dra Mazurek, Angelika Wil-
czyńska (MVP meczu), We-
ronika Konefke, Paulina Ber-

lińska, Kalina Chełmińska, 
Sandra Korusiewicz, Alek-
sandra Rutkowska, Kamila 
Żak, Małgorzata Łyczakow-
ska. KG
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Ponad miesiąc minął od 
ostatniego meczu żółto-czer-
wonych. Tytani przegrali wte-
dy na wyjeździe z KPR Gryfi-
no i na koniec roku zajęli 4. 
miejsce w tabeli II ligi. Dobra 
gra Tytanów w poprzedniej 
rundzie daje nadzieje na jesz-
cze lepszą pozycję na koniec 
sezonu.
W pierwszym tegorocznym 
spotkaniu żółto-czerwoni 
będą mogli liczyć na rewanż 
za ostatnie spotkanie, ale tym 

razem zyskają atut własnej 
hali – do Wejherowa przyje-
dzie KPR Gryfino. Mecz bę-
dzie o tyle istotny, że zagra-
ją dwaj „sąsiedzi” z ligowej ta-
beli – KPR zajmuje 3. miejsce 
w tabeli, a podopieczni Paw-
ła Paździochy, jeśli wygra-
ją, na dobry początek roku 
awansują na 3. pozycję.
-To dla nas niewygodny ry-
wal – mówi Robert Wicon, 
zawodnik Tytanów – Gryfino 
ma z nami znacznie lepszy bi-

lans, ostatnio również nas po-
konali. Wtedy przegraliśmy 
trochę na własne życzenie, 
ale liczę, że teraz poprawimy 
skuteczność obrony i zwycię-
żymy w tym meczu. W zespo-
le nie ma większych kontuzji, 
co bardzo nas cieszy, bo wyj-
dziemy na najbliższe spotka-
nie w silnym składzie. Mecz 
odbędzie się w Hali Zespołu 
Szkół nr 1 w sobotę o 18:00.
Krzyszof Grajkowski

- Podczas rozmowy z Bartło-
miejem Woźniakiem doszli-
śmy do wniosku, że mamy tak 
wielu świetnych sportowców 
w naszym powiecie, że war-
to byłoby stworzyć coś na ich 
temat. – tak o pomyśle wyda-
nia publikacji mówił Aleksan-
der Lewandowski, wydaw-
ca książki. Na spotkaniu pro-
mującym wydawnictwo, zja-
wili się przedstawiciele m.in. 
Wejherowa, Rumi i Redy, czy 
powiaty, a także sami bohate-
rowie, czyli utytułowani spor-
towcy.
W publikacji przedstawio-
no sylwetki 38 sportowców 
z powiatu wejherowskiego. 
– To wynik półrocznej pracy 
całego zespołu. – powiedział 
Bartłomiej Woźniak, redaktor 
prowadzący wydawnictwa – 
Trzeba docenić Aleksandrę 
Czajkowską, która jest autor-
ką świetnych zdjęć znajdują-
cych się wewnątrz.
Oprócz fotografii wydawnic-
two zawiera przedstawienie 

wszystkich sportowców – kil-
ka słów od każdego z nich, 
jego osiągnięcia, ponadto 
każdemu z nich zadano to 
samo pytanie: dlaczego war-
to uprawiać sport?
Wyróżnieni w publikacji zo-
stali szczególnie utytułowa-
ni czynni sportowcy nasze-
go związani z naszym powia-
tem – tenisistka stołowa Na-
talia Partyka, kickbokser Ra-
fał Karcz, siatkarki Magdalena 
i Paulina Damaske, piłkarz Mi-

chał Nalepa, strongman Ma-
teusz Ostaszewski i wielu in-
nych. – Wachlarz dyscyplin 
sportowych, jak widać, jest 
bardzo szeroki – mówi Bar-
tłomiej Woźniak.
Nakład wydawnictwa wy-
nosi 35 tysięcy sztuk. Wejher 
Sport Limited Edition zosta-
nie rozprowadzony do placó-
wek oświatowych i ośrodków 
sportowych, publikacja jest 
zupełnie darmowa.
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Seniorzy na Arkę  
wejdą za darmo

Miasto Rumia, dzięki uprzej-
mości gdyńskiego klubu, 
przygotowało darmowe bile-
ty dla rumskich seniorów na 
najbliższy ligowy mecz z Le-
chem Poznań, którzy odbę-
dzie się 11. lutego o 18:00.
Co trzeba zrobić, aby zdobyć 
bilet? Wystarczy do 08 lutego 
2018 r. zgłosić się osobiście 
lub telefonicznie do Wydzia-

łu Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta Rumi (pok. 010, nr. 
tel.: 58 679-65-39) i wyrazić 
chęć otrzymania biletu (wy-
magane podanie numeru PE-
SEL). Wejściówki (imienne) 
będą do odebrania osobiście 
w dniu meczu w kasie nr 4 
(niezbędny dowód osobisty) 
przy stadionie Arki (ul. Olim-
pijska 5) od godz. 16:30.



Do tej pory w kwestii trans-
ferów wejherowskiego klu-
bu panowała flauta, jednak 
wiele wskazuje na to, że żół-
to-czarni przechodzą właśnie 
do ofensywy. Pierwszym za-
wodnikiem, który zasilił ka-
drę zespołu Jarosława Kotasa 
jest Jan Sobociński. 
Ten młody, zaledwie 18-letni 
pomocnik do klubu ze Wzgó-
rza Wolności dołączył na za-
sadzie półrocznego wypoży-
czenia. Jan Sobociński w ŁKS
-ie dotychczas nie zagrał ofi-
cjalnych meczów. – Janek, 
witamy na żółto-czarnym 
pokładzie! – napisał Gryf na 
swoim koncie na twitterze.

Chociaż to dopiero pierwsze 
wzmocnienie WKS-u, wszyst-
ko wskazuje na to, że wkrót-
ce można spodziewać się 
kolejnych. W mediach mó-
wiło się o tożasamości kilku 
zawodników, których testo-
wał wejherowski klub – mie-
li być wśród nich m.in. Paweł 
Wojowski (ostatnio GKS Beł-
chatów) i Mariusz Wierzbow-

ski (ostatnio Polonia Warsza-
wa). Zarząd nie wypowiada 
się w kwestii personaliów, ale 
zdradza, że w ciągu kilku naj-
bliższych dni prawdopodob-
nie dojdzie do przedstawie-
nia kolejnych nabytków. Po-
nadto z drużyną trenuje Pa-
weł Czychowski, który być 
może będzie „nowym-sta-
rym” zawodnikiem Gryfa, grał 

bowiem w drużynie w po-
przednim sezonie.

Jak na razie bilans transferów 
do klubu i z klubu jest dla 
Gryfa ujemny – klub opuścili 
Hieronim Gierszewski i Mar-
cin Kalkowski, prawdopo-
dobnie odejdą też Marcin Ba-
naszak, Michał Trąbka i Jakub 
Ptak. KG
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Nie dali się Lechii
SPAriNGi | PodoPiecZni jarosława kotasa roZegrali drugi tej Zimy sParing. na 
traugutta w gdańsku Zremisowali Z lechią.

SPAriNGi | gryfici kontynuują serię me-
cZów sParingowych. w sobotę Podejmą 
walcZącą o ekstraklasę odrę oPole.

1%
Przekaż 

podatku

KRS 0000275298

Żółto-czarni są jeszcze w po-
czątkowej fazie przygoto-
wań do rundy wiosennej. W 
pierwszym sparingu zremi-
sowali z ekstraklasową Wisłą 
Płock 4-4, a w minioną sobotę 
znów pokazali, że silny rywal 
sparingowy nie robi na nich 
wielkiego wrażenia.
Zespół Lechii Gdańsk, któ-
ry wyszedł na pojedynek z 
Gryfem złożony był z zawod-
ników drużyny młodzieżo-
wej (występującej w Central-
nej Lidze Juniorów), a także 
z piłkarzy, którzy nie polecie-
li zna zgrupowanie do Turcji. 
W składzie Lechii grali m.in. 
Grzegorz Kuświk, Michał Na-
lepa, Rafał Wolski, czy Mate-
usz Matras.
Prowadzenie w meczu na 
Traugutta objęli goście z Wej-
herowa - bramkę strzelił wra-
cający do składu żółto-czar-
nych Paweł Czychowski. 
Przed przerwą wyrównał do-
świadczony Grzegorz Kuświk. 
W drugiej połowie dla Gryfa 

trafił Mikołaj Gabor, a wynik 
meczu ustalił Kuświk, zdoby-
wając swoją drugą bramkę w 

tym meczu.
Lechia Gdańsk - Gryf wejhe-
rowo 2-2

Kuświk 2 - Czychowski, Gabor
W składzie żółto-czarnych za-
grali: Leleń, Goerke, Brzuzy, 
Nadolski, Kołc, Koszałka, Ma-
łolepszy, Wicon, Gabor i Czy-
chowski, a także pięciu za-
wodników testowanych.
-Dobrze, że o tej porze roku 
mogliśmy pograć w dobrych 
warunkach – powiedział nam 
trener Gryfa, Jarosław Kotas. - 
Zespół spisał się dobrze. Grają 
u nas testowani, którzy nie są 
zgrani z zespołem, ale widzę 
w tej drużynie charakter, za-
angażowanie i ambicję, której 
oczekuję. Nie podpalamy się 
jednak, przed nami długa dro-
ga do zbudowania drużyny na 
rundę wiosenną.
Wejherowscy piłkarze kolej-
ny mecz sparingowy zagrają 
w sobotę w Cetniewie. Rywa-
lem żółto-czarnych będzie ze-
spół Odry Opole, a potem cze-
ka ich jeszcze 6 meczów spa-
ringowych, m.in. z Chrobrym 
Głogów, czy Olimpią Gru-
dziądz.

TrANSFErY | do kadry gryfa wejherowo dołącZył Pierw-
sZy nowy Zawodnik tej Zimy. to jan sobociński Z łks-u.

jest pierwszy nabytek

Zagrają z 
odrą i chrobrym

Żółto-czarni kolejny zimowy 
sparing zagrają z wymagają-
cym rywalem. Po rundzie je-
siennej Odra Opole pozosta-
je nie bez szans na awans do 
Ekstraklasy i jest jedną z re-
welacji rozgrywek I ligi. Gryf 
jednak niespełna rok temu 
grał już z Odrą, tyle że wów-
czas oba zespoły rywalizo-
wały o ligowe punkty. Żół-
to-czarni pokonali lidera 1-0 
i sprawili sporą niespodzian-
kę. Właśnie takie mecze, jak 
ta wygrana dały wówczas 
Gryfowi zasłużone utrzyma-
nie w lidze i na moment przy-
piął łatkę drużyny, która wal-
czy o zwycięstwo z każdym 
rywalem.
Teraz stawka będzie znacznie 
mniejsza, ale dla obu drużyn 
będzie to pożyteczny spa-
ring – wejherowianie kolejny 
raz tej zimy zagrają z wyma-
gającym rywalem, teoretycz-
nie silniejszym, niż przeciw-

nicy w II lidze, zaś Odra zmie-
rzy się z nieustępliwą druży-
ną, która nie dała się pokonać 
Wiśle Płock i Lechii Gdańsk.
Mecz odbędzie się w sobotę 
na boisku w Cetniewie. Po-
czątek o 10:00. Trzy dni póź-
niej Gryf w tym samym miej-
scu odbędzie kolejny sparing 
– w środę zagra Chrobrym 
Głogów.



Zgłoszenia trwały od listo-
pada, a chętnych na nagro-
dy było mnóstwo, więc wy-
bór, jakiego musiało doko-
nać jury, był bardzo trud-
ny. Wyniki zostały ogłoszo-
ne podczas uroczystej gali 
w Filharmonii Kaszubskiej.
Największe emocje budzi-
ła nagroda dla Najlepsze-
go Sportowca Wejherowa. 
Nagrodę główną otrzyma-
ła Małgorzata Zabrocka, za-
wodniczka Karate Klub Wej-
herowo. Laureatka może 
pochwalić się m.in. Mi-
strzostwem Europy w ka-
rate tradycyjnym w konku-
rencji kata, które wywalczy-
ła w listopadzie ubiegłego 
roku. Na tych samych mi-
strzostwach Zabrocka zaję-
ła też 4. miejsce w konku-
rencji drużynowej. W kate-
gorii Najlepszy Sportowiec 
przyznano też wyróżnienie 
specjalne, które otrzymał 
strongman Mateusz Osta-
szewski.
Najlepszym trenerem został 
uznany Rafał Karcz, instruk-
tor z Wejherowskiego Sto-
warzyszenia Sportowego, 
którego podopieczni regu-
larnie odnoszą sukcesy. Wy-
różnienie specjalne otrzy-
mał Wojciech Wasiek, trener 
młodzieżowych grup piłkar-
skich Gryfa Wejherowo.
Nagrodę dla Najlepszej Dru-
żyny otrzymali seniorzy Ty-
tanów Wejherowo, rewela-

cja tegorocznych rozgrywek 
II ligi piłki ręcznej. Wyróż-
nienie specjalne powędro-
wało do młodzieżowej dru-
żyny piłkarzy Gryfa (rocz-
nik 2003), która awansowa-
ła w tym roku do centralnej 
Ligi Juniorów. 
Plebiscyt obejmował tak-
że inne kategorie: Wydarze-
niem Roku wybrano Wejher 
Cross Games II (wyróżnie-
nie specjalne – Puchar Eu-
ropy Strongman), Sporto-
wym Odkryciem Roku uzna-
no Agatę Syskę (wyróżnie-
nia specjalne – Dorian Kupc 
i Julia Mudlaff ), Działaczem 
Sportowym 20-lecia wybra-
no Rafała Szlasa (wyróżnie-
nie specjalne – Krzysztof 
Ruchalski), a nagrodę w ka-
tegorii Najlepsza Promocja 
Wejherowa dostały Wejher 
Cross Games II (wyróżnienie 
specjalne – Mateusz Osta-
szewski).
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SPorT  | wejherowska gala sPortu Za nami. roZdano nagro-
dy dla sPortowców i dZiałacZy Za ubiegły rok.

Zabrocka, Tytani  
i Karcz triumfują!

Stolem wygrywa  
Kaszub cup
FuTSAL | tym raZem rywaliZowali Za-
wodnicy Z rocZnika 2004. ZwycięZcą 
okaZał się ZesPół Z gniewina.

W luzińskim turnieju rywa-
lizowało 180 zawodników. 
Po pierwszej rundzie zespo-
ły zostały poprzydzielane 
do trzech grup: najsilniej-
szej „Premiership”, środkowej 
„Primera Division” i słabszej 
„Bundesligi”. Całą dwudnio-
wą rywalizację wygrał Stolem 
Gniewino. Drugie miejsce 
wywalczył Jaguar Gdańsk, a 
trzecia była Lechia Gdańsk. 
Tuż za podium rywalizację 
zakończył zespół gospoda-
rzy GOSRiT Kleba Luzino.
Najlepszym zawodnikiem 
turnieju wybrano Dawida 
Plackowskiego (Stolem), kró-

lem strzelców został Wiktor 
Szaradowski (GKS Linia), a ty-
tuł najlepszego bramkarza 
zgarnął Michał Popieniuk (Le-
chia). Podobne wyróżnienia 
w „Primera Division” zdobyli: 
najlepszy zawodnik: Szymon 
Mera (Jedynka Reda), król 
strzelców: Igor Pikron (GO-
SRiT Kleba), najlepszy bram-
karz: Maciej Pawłowski (Gryf) 
oraz w „Bundeslidze”: najlep-
szy zawodnik: Kamil Siergiej 
(GOSRiT 2005), król strzel-
ców: Kacper Zwierzchowski 
(Lider), najlepszy bramkarz: 
Bartosz Grzenia (Gryf).


