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Starosta, wicestarosta 
i przewodniczący wybrani!

Rozpoczęła się nowa kadencja samorządów, która potrwa do 2023 roku. Na pierw-
szych posiedzeniach rad powiatu, miast i gmin wybrano starostę, wicestarostę oraz 
przewodniczących rad i ich zastępców.  | str 3-4

Jacek Thiel, 
wicestarosta wejherowski

Gabriela lisius, 
starosta wejherowski

Józef reszke, 
przewodniczący rady powiatu 
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Widziałeś ciekawe 
wydarzenie? 
A może chcesz 
zgłosić jakąś sprawę?

tel. 606 112 745
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tygodniu:
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Wydadzą 
album

Tragiczny 
wypadek

Fundacjadlakaszub.org nosi 
się z zamiarem wydania 
albumu promującego arty-
stów ziemi wejherowskiej 
i zaprasza osoby zaintereso-
wane znalezieniem się w tym 
albumie o kontakt. 

78-latka została śmiertelnie 
potrącona na przejściu dla 
pieszych. do zdarzenia do-
szło w poniedziałek na Go-
ścicińskiej Górce. szczegó-
łowe okoliczności wypadku 
wyjaśnia policja.

O cyberprzemocy

policjantka ds. profilaktyki 
społecznej z wejherowskiej 
komendy spotkała się z 
uczniami sp nr 11 w wejhe-
rowie. spotkanie miało na 
celu zapoznanie uczniów 
m.in. z problematyką cyber-
przemocy.

Dziecko w aucie

dwie mieszkanki powiatu 
kartuskiego na parkingu 
w wejherowie przez przy-
padek zatrzasnęły w aucie 
2-letnie dziecko. samo-
chód udało się otworzyć 
dzięki pomocy strażników 
miejskich.

Rzecz o Janie 
Karskim
historia jednego człowieka 
opowiedziana przez dwóch 
aktorów. sebastian ryś 
i jerzy zelnik pojawili się na 
scenie Fabryki kultury ze 
spektaklem „Blizny pamięci - 
rzecz o janie karskim”.

Zaśmiecał 
miasto
we wtorek na ulicy 10-lutego 
w wejherowie funkcjo-
nariusze straży Miejskiej 
ujęli 61-letniego mieszkańca 
Gdańska, który rozklejał 
w miejscach zabronionych 
ulotki o szybkiej gotówce. 

ANNA WALK                                                        a.walk@expressy.pl

interesujesz się wyda-
rzeniami z powiatu wej-

herowskiego? nie jest dla 
ciebie obojętne, co dzieje się 

w twojej najbliższej okolicy? a może chcesz 
wiedzieć, jakie imprezy i wydarzenia kulturalne 
lub sportowe zaplanowano na najbliższe kilka 
dni? jeśli na choć jedno z tych pytań odpo-
wiedź brzmi „tak” to koniecznie zajrzyj na nasz 
portal Gwe24.,pl!
a o czym pisaliśmy w kończącym się właśnie 
tygodniu? ostatnie kilka dni minęło pod zna-
kiem pierwszych posiedzeń rad powiatu, miast 
i gmin. są one o tyle istotne, że na początku 
kadencji wybierani są starostowie i ich za-
stępcy, a także przewodniczący rad miejskich 
i gminnych, zastępcy przewodniczących, a tak-
że powoływane są komisje w radach i ustalany 
ich skład osobowy. dowiadujemy się zatem, kto 

będzie stał na czele rządzących, wybranych 
w wyborach samorządowych, oraz którzy radni 
jakimi dziedzinami będą się przede wszystkim 
zajmować. a to z kolei będzie miało realny 
wpływ na to, co w najbliższej okolicy czeka nas 
przez najbliższe 5 lat. 
ponadto na naszym portalu zachęcamy do włą-
czenia się do akcji szlachetna paczka, ostrze-
gamy przed mężczyzną, który w sąsiednim 
powiecie próbował siłą wciągnąć nastolatkę do 
swojego auta, zajrzeliśmy też do redy, gdzie 
swoje urodziny świętowała Fabryka kultury. 
co ponadto znajdziesz na naszym portalu? 
codziennie wiele informacji z regionu, lokalnej 
polityki, sportu, kultury, rozrywki oraz konkursy 
i zapowiedzi wydarzeń. chcesz zatem dobrze 
zacząć dzień?

a zaTem – zaJrzYJ  Na GWe24.pl!
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temat: 
Zdobył szczyt 
w himalajach

”@Iwona Mostowska:

Sukces twórców 
filmowych

WyjątkoWa 
Paleta barW

Magiczny zachód słońca, 
mieniący się od czerwieni po 
fiolet, uwieczniła w Wejhero-
wie Pani Magdalena. 

napisz do nas:
czytelnicy@expressy.pl

WASZE ZDJĘCIA

Film wejherowskich twórców 
„Emigranci. Urywki z pamiętni-
ka” – Wandy Dittrich i Mariusza 
Wirskiego - zdobył Srebrną Emi-
grę na VI Festiwalu Filmowym 
EMIGRA 2018 w Warszawie. 
Obraz został odznaczony jako 
„niezależny, skromny w środkach 
wyrazu i ciekawie opowiedziany 
dokument o aspiracjach i tęsk-
notach młodej polskiej rodziny 
w Wielkiej Brytanii”.

Jestem dumna z mojego 
kolegi z klasy. Brawo!
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tyle będzie trwać 

obecna kadencja sa-

morządów. Do tej 

pory starostowie, 

prezydenci, wójtowie, burmistrzo-

wie i radni pełnili swoje funkcje przez 

4 lata. Po raz pierwszy ten czas został 

wydłużony. Kolejne wybory samorządo-

we planowo odbędą się w 2023 roku. 

5 lat

W sesji wzięło udział 21 rad-
nych. Uroczyście rozpoczął ją 
radny-senior Henryk Kanczkow-
ski. Najpierw radni złożyli ślubo-
wanie, następnie powołano komi-
sję skrutacyjną i przystąpiono do 
wyborów prezydium rady. 

Zawiązana tuż przed sesją 
koalicja ugrupowań Wolę Wej-
herowo i Koalicja Obywatelska 
zgłosiła kandydaturę Jacka Gaf-
ki na przewodniczącego RM. 
W tajnym głosowaniu otrzymał 
15 głosów „za”, 5 „przeciw” i 1 
„wstrzymujący się”. Tym samym 
przewodniczącym Rady Miasta 
Wejherowa VIII kadencji został 
wybrany Jacek Gafka. 

Henryk Kanczkowski przekazał 
nowemu przewodniczącemu pro-
wadzenie obrad. 

- Czuję się zaszczycony otrzy-
maniem większości głosów – po-
wiedział Jacek Gafka. - Liczę na 
współpracę ze wszystkimi rad-
nymi ze wszystkich ugrupowań. 
Deklaruję otwartość i dialog. 

Następnie przystąpiono do wy-
borów dwóch wiceprzewodniczą-
cych RM. Jako kandydatów zgło-
szono Wojciecha Kozłowskiego 
(Wolę Wejherowo) i Marcina 
Drewę (Prawo i Sprawiedliwość).

Wojciech Kozłowski w tajnym 
głosowaniu otrzymał 15 głosów 
„za” i 6 głosów „przeciw” i został 
wybrany wiceprzewodniczącym 
rady. Natomiast Marcin Drewa 
otrzymał 10 głosów „za”, 9 głosów 
„przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące 
się”. Ponieważ ten drugi kandydat 
nie otrzymał wymaganej więk-

Wybrali prezydium rady miasta
WEJHEROWO | Podczas pierwszej sesji Rady Miasta Wejherowa VIII kadencji radni wybrali prezydium. 
Kto został przewodniczącym, a kto wiceprzewodniczącym?

szości głosów, nie został wybrany 
na wiceprzewodniczącego. 

Po krótkiej przerwie i ustaleniach 
w klubach ponownie zgłoszono 
kandydata na drugiego wiceprze-
wodniczącego. I tu zaskoczenie 
– klub PiS nie chciał wystawić in-
nego kandydata, niż w poprzednim 
głosowaniu. 

- Ponawiamy zgłoszenie kandy-
data Marcina Drewy. Uważamy, że 
klub PiS powinien mieć swojego 
przedstawiciele w prezydium rady 
– uzasadniał Tomi Ponka (PiS). 

I ponownie rada nie wybrała Mar-
cina Drewy na wiceprzewodniczące-
go. Tym razem 9 radnych zagłoso-
wało „za”, 9 było „przeciw”, a trzech 
oddało głos „wstrzymujący się”. 

Ponieważ zgodnie ze statutem 

Rady Miasta Wejherowa prezy-
dium rady może liczyć od 1 do 3 
członków, przewodniczący Jacek 
Gafka zdecydował o kontynuowa-
nia sesji w wybranym składzie. Nie 
wybierano po raz trzeci drugiego 
wiceprzewodniczącego. 

W pierwszym posiedzeniu rady 
miasta uczestniczyli też gościnnie 
przewodniczący i wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Wejherowskiego. 

- To, że mieszkańcy was wybrali, 
zobowiązuje was, żebyście godnie 
pracowali na rzecz Wejherowa – 
zwrócił się do radnych miasta Józef 
Reszke, przewodniczący Rady Po-
wiatu Wejherowskiego. - Zachęcam 
do współpracy i pracy na rzecz tego 
miasta i jego mieszkańców. Życzę 
sukcesów, owocnej pracy i zgody.

skład radY miasTa 
WeJherOWa Viii kadeNcJi: 
Jacek Gafka (przewodniczący), Wojciech Ko-
złowski (wiceprzewodniczący), Henryk Kancz-
kowski, Rafał Szlas, Marcin Drewa, Tomir Pon-
ka, Tomasz Groth, Wojciech Wasiakowski, Ma-
rek Budnik, Ryszard Kandzora, Czesław Ku-
kowski, Mariusz Łupina, Piotr Bochiński, Da-
riusz Kreft, Piotr Reszke, Teresa Skowrońska, 
Paweł Formela, Leszek Szczypior, Bartłomiej 
Frey, Dorota Chodubska, Justyna Ostrowska.
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Wybór członków zarządu był 
najważniejszym punktem I sesji 
Rady Powiatu Wejherowskiego 
6. kadencji. Na stanowisko sta-
rosty zgłoszono wyłącznie jedną 
kandydatkę, tj. Gabrielę Lisius. 
W tajnym głosowaniu na dotych-
czasową przewodniczącą zarządu 

powiatu wejherowskiego zagłoso-
wało 24 z 29 radnych.

zaszczYT 
i zObOWiązaNie

- Cieszę się ogromnie, że zde-
cydowaną większością głosów 

zostałam wybrana ponownie na 
urząd starosty wejherowskiego 
– mówiła Gabriela Lisius. - Dla 
mnie to jest ogromny zaszczyt, 
a zarazem wielkie zobowiązanie 
wobec radnych, którzy repre-
zentują mieszkańców powiatu 
wejherowskiego.

Wicestarostą został Jacek 
Thiel. W skład zarządu powiatu 
wejherowskiego weszli również: 
Ludwik Zegzuła, Jolanta Król 
oraz Kazimierz Bistroń. Pre-
zydium Rady Powiatu Wejhe-
rowskiego tworzą: Józef Reszke 
(przewodniczący), Bogdan To-

Zarząd powiatu w komplecie
WEJHEROWO | Zarząd powiatu wejherowskiego został wybrany. Funkcja starosty przypadła Gabrieli Lisius, a wicestarostą został Jacek Thiel. 

kłowicz (wiceprzewodniczący) 
oraz Genowefa Słowi (wiceprze-
wodnicząca).

OTWarTOŚć 
Na Współpracę

- Funkcja przewodniczącego 
Rady Powiatu Wejherowskiego 
jest dla mnie nowym wyzwaniem, 
nową rolą – mówił Józef Reszke. 
- Jestem otwarty na współpra-
cę. Każdy radny może do mnie 
przyjść i porozmawiać. W jakim 
stopniu będę mógł pomóc, to ta-
kiej pomocy udzielę.

Radę Powiatu Wejherowskiego 
szóstej kadencji tworzą: Kazi-
mierz Bistroń, Krzysztof Bober, 
Tomasz Bujak, Jerzy Conradi, 
Ewa Daleka, Tomasz Damaszke, 
Grzegorz Grinholc, Władysław 
Hirsch, Anna Jakubowska, Anna 
Jamróz-Szadaj, Marek Kamiński, 
Jolanta Król, Gabriela Lisius, Ewa 
Pasieczna, Piotr Pelcer, Witold 
Reclaf, Józef Reszke, Wojciech 
Rybakowski, Dariusz Rytczak, 
Marcin Skulski, Alicja Skwarło, 
Genowefa Słowi, Łucja Słowi-
kowska, Andrzej Soboń, Jacek 
Thiel, Bogdan Tokłowicz, Zyg-
munt Treder, Leszek Winczewski 
oraz Ludwik Zegzuła.  

anna Walk
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Michał Pasieczny, który uzyskał 
ogromne poparcie (prawie 13,5 
tys.) mieszkańców Rumi (drugi 
kandydat Mateusz Socha zdobył 
niecałe 3 tys. głosów), po ślubo-
waniu jeszcze raz podziękował za 
wyrażone w wyborach zaufanie. 
Zadeklarował także - wzorem 
poprzedniej kadencji - dalszą 
współpracę ponad podziałami ze 
wszystkimi radnymi, a także po-
wiatem, województwem oraz są-
siednimi samorządami.

- Rumia rozwija się szybciej, po-
jawiają się nowe firmy dające nowe 
miejsca pracy oraz nowe podmio-
ty, które płacą podatki – mówi Mi-
chał Pasieczny, burmistrz miasta. 
– Dzięki temu możemy realizować 
znacznie więcej zadań społecz-
nych czy inwestycyjnych, na które 
czekają mieszkańcy Rumi.

Burmistrz zadeklarował także 
kontynuację rozpoczętych pro-
cedur największych inwestycji 
planowanych na tę kadencję, jak 
Węzeł Janowo z tunelem czy Dro-
gę Trzech Powiatów. 

W sesji uczestniczyli nowo wy-

brani radni powiatowi na czele 
z przewodniczącym Rady Powia-
tu Wejherowskiego Józefem Resz-
ke oraz członkiem zarządu Jolantą 
Król.

- Serdecznie gratuluję Michało-
wi Pasiecznemu wyboru na stano-
wisko burmistrza miasta Rumi – 
powiedział przewodniczący rady 
powiatu Józef  Reszke. - Jest to 
wyraz głębokiego zaufania miesz-
kańców do jego osoby i wyraz 
docenienia jego dotychczasowej 
pracy na rzecz Rumi. W czasie mi-
nionej kadencji Michał Pasieczny 
pokazał, że potrafi współpraco-
wać ze wszystkimi środowiskami 
działającymi na terenie miasta, 
wsłuchiwał się w głosy mieszkań-
ców i skutecznie realizował ich 
potrzeby. Burmistrz Pasieczny 
jest najlepszą gwarancją dalszego 
i dynamicznego rozwoju Rumi. 
Mieszkańcy dokonali dobrego 
wyboru. 

- Józef Reszke jako ówczesny 
Starosta Wejherowski przed laty 
pokazał nam jak można zrobić 
z poziomu samorządu strate-

giczną inwestycję przy dobrej 
współpracy – dodaje burmistrz 
Pasieczny. - Mam na myśli budo-
wę alternatywnej trasy dla DK nr 
6, czyli ciąg ulic Leśna – Cegiel-
niana – Towarowa (Reda – Ru-
mia), którą realizowało starostwo 
z dofinansowaniem unijnym (po-
przez marszałka województwa), 
a Rumia i Reda były partnerami. 
Zamierzamy w dalszym ciągu ko-
rzystać z dobrych wzorców, a tak-
że nie boimy się odważnych decy-
zji, gdzie będziemy prekursorami. 
Bardzo cenię ogromny dorobek 
dla powiatu Józefa Reszkę i cieszę 
się ogromnie, iż został przewodni-
czącym rady – nasz powiat na tym 
z całą pewnością skorzysta.     

Sesja, która była zwołana przez 
Komisarza Wyborczego, za jego 
zgodą została rozszerzona o trady-
cyjne punkty, m.in. zmiany w bu-
dżecie miasta. 

- Wykorzystaliśmy tę możliwość, 
aby uaktualnić potrzeby finanso-
we m.in. szkół i innych jednostek. 
W zmianach nie było nowych 
zadań, a jedynie uaktualnienie re-

alnych kosztów i potrzeb, a także 
uruchomienie środków zewnętrz-
nych, które wpłynęły na konto 
urzędu tytułem refundacji na Lo-
kalny Program Rewitalizacji oraz 
wynegocjowany przez burmistrza 
z deweloperem wkład finansowy 
w kwocie 270 tys. złotych na budo-
wę ulicy Filtrowej oraz kanalizacji 
burzowej odprowadzającej wody 
opadowe wzdłuż ulicy Pomorskiej 
– mówi przewodnicząca Komisji 
Budżetowej Magdalena Mrowicka 
– Kiedy pojawiają się nowe środki, 
musimy je jak najszybciej urucha-
miać na zadania, których oczekują 
mieszkańcy – bez sensu, aby leża-
ły bezużytecznie na kontach. 

Jednym z pierwszych punktów 
obrad był wybór przewodniczą-
cego rady. Do objęcia tej funkcji 
zgłoszono tylko jednego kandy-
data - Ariela Sinickiego, dotych-
czasowego przewodniczącego. 
Kandydaturę poparło 19 radnych, 
1 zagłosował przeciw i 1 wstrzy-
mał się od głosu. Wiceprzewod-
niczącymi zostali Maria Bochniak 
i Florian Mosa. /raf/

Ślubowanie i pierwsze 
ważne decyzje
RUMIA | Podczas pierwszej sesji w rozpoczętej właśnie kadencji samorządów 2018-2023 Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi, oraz radni miejscy złożyli ślubowania.

W składy Rady Miejskiej w Re-
dzie wchodzi w sumie 21 radnych, 
ale w środę ślubowanie składało 
dziewiętnaście osób. Z manda-
tu radnego zrezygnowała Hanna 
Janiak, która nadal sprawowała 
będzie funkcję sekretarza miasta. 
Mandatu radnego nie objął rów-
nież Łukasz Kamiński, który ma 
zostać zastępcą burmistrza ds. 
społecznych i oświaty. 

Trzech 
WiceprzeWOdNiczącYch

Podczas inauguracyjnej sesji 
Rady Miejskiej w Redzie poza 

złożeniem ślubowań i wręcze-
niem zaświadczeń o wyborze na 
radnego wybrano prezydium. 
Funkcję przewodniczącego po raz 
kolejny objął Kazimierz Okrój. 
Wiceprzewodniczącymi Rady 
Miejskiej w Redzie zostali: Da-
riusz Czylkowski, Andrzej Bycz-
kowski i Małgorzata Lewińska.  
- Chciałbym wszystkich zapewnić, 
że dopóki będę sprawował funkcję 
przewodniczącego, będę starał 
się, żebyśmy wszyscy obradowa-
li przy jednym stole – mówił do 
zebranych w sali obrad Kazimierz 
Okrój. - Tak, abyśmy nigdy nie 
dzieli się, żebyśmy o problemach 

i przyszłości Redy dyskutowali 
w jednym pomieszczeniu i przy 
jednym stole. 

Na cO będą sTaWiać?

Poza radnymi ślubowanie pod-
czas inauguracyjnej sesji składał 
również Krzysztof Krzemiński, 
który na burmistrza wybrany 
został już po raz czwarty. - To 
dla mnie zarówno motywacja do 
dalszej, wytężonej pracy na rzecz 
rozwoju miasta, jak i ogrom-
ne zobowiązanie w stosunku do 
mieszkańców, którzy obdarzyli 
mnie wysokim zaufaniem – mówi 

Burmistrz i radni zaprzysiężeni
REdA | Wybrany po raz kolejny na burmistrza Krzysztof Krzemiński oraz dziewiętnastu radnych 
złożyli ślubowanie podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Redzie kadencji 2018-2023.  

Krzysztof Krzemiński. 
Na co zamierzają stawiać władze 

Redy w ciągu najbliższych pięciu 
lat? - Chcemy kontynuować dzia-
łania, które już podjęliśmy – za-
pewnia burmistrz Redy. - Jeżeli 
chodzi o inwestycje drogowe, to 
priorytetem będzie budowa węzła 
integracyjnego. W przypadku in-
frastruktury społecznej stawiamy 
na rozbudowę szkół.

krzYszTOf krzemiński,
burmistrz Redy

doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że praca 
w samorządzie jest pracą zespołową. ważne jest 
zaangażowanie nie tylko burmistrza, ale też pra-
cowników urzędu Miasta oraz radnych, w związku 
z czym mam nadzieję, że nasza dobra współpraca 
będzie nadal kontynuowana. radę Miejską kaden-
cji 2018-2023 w większości tworzą doświadczeni 

radni, którzy już od dłuższego czasu pracują na rzecz rozwoju miasta 
i poprawy jakości życia jego mieszkańców. 

W minioną sobotę w sali narad 
Straży Gminnej w Kostkowie od-
była się inauguracyjna sesja nowo 
wybranej Rady Gminy Gniewino. 
Wójta gminy Zbigniewa Walcza-
ka, który funkcję włodarza gmi-
ny pełni nieprzerwanie od 30 lat, 
nowo wybranych radnych oraz 
gości (wśród których byli m.in. 
Michał Słowik, zastępca wójta, 
Mikołaj Orzeł, sekretarz gminy 
i Genowefa Rutz, skarbnik gmi-
ny) przywitała i sesję prowadziła 
Teresa Kaczmarek, która funkcję 
radnej gminy Gniewino pełni 
nieprzerwanie od 1990 roku.

Po wręczeniu przez przedstawi-
cielkę Komisji Wyborczej Wiolet-
tę Majer – Szreder certyfikatów 
potwierdzających otrzymanie 
mandatu radnego, wójt Zbigniew 

Walczak oraz nowo wybrani 
radni kolejno złożyli ślubowa-
nia, po czym przystąpiono do 
najważniejszego punktu obrad, 
czyli wyboru przewodniczące-
go Rady Gminy Gniewino. Na 
funkcję tę zgłoszono tylko jedną 
kandydaturę – Judyty Smulewicz, 
przewodniczącej rady minionej 
kadencji. 

Głosowanie odbyło się w trybie 
tajnym. Po przeliczeniu odda-
nych przez radnych głosów ko-
misja, w skład której wchodzili: 
Elżbieta Fiedorowicz – przewod-
nicząca oraz Tadeusz Nawrocki 
i Michał Domarus – członkowie, 
ogłosiła, że Judyta Smulewicz na 
funkcję przewodniczącej wybra-
na została jednogłośnie! 

(MoD)

Judyta Smulewicz 
przewodniczącą
GNIEWINO | Podczas inauguracyjnej sesji Rady Gminy Gniewino 
na przewodniczącą rady jednogłośnie wybrano Judytę Smulewicz, 
która funkcję tę pełniła w minionej kadencji.
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uG informuje, że ostatni termin zbiórki odpadów zielonych do 
kontenerów w sezonie wiosna-jesień w sezonowym punkcie 
zbiórki odpadów zielonych (zlokalizowanym w Bolszewie, 
przy ul. szkolnej 52 - plac przy pzon, czynny w soboty 
w godz. 11.00-15.00) nastąpi w najbliższą sobotę, 24 listopada. 
odpady zielone można także bezpłatnie przekazywać do 
końca bieżącego roku do punktów selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych w kąpinie, ul. wiejska 1 (baza firmy agora), 
i w Łężycach, al. parku krajobrazowego 99 (prowadzony 
przez eko dolina sp. z o.o.).
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku, 
odpady zielone mogą być zagospodarowane poprzez kompo-
stowanie na nieruchomości. /uGW/

OsTaTNia zbiórka 
OdpadóW zielONYch
Gm. WeJherOWO | urząd Gminy Wejherowo przypomina 
o ostatniej w tym roku zbiórce odpadów zielonych. 

W ramach przygotowań do tej 
zmiany Inspektorat ZUS w Wej-
herowie organizuje w przyszłym 
tygodniu dwa szkolenia. Jedno 
dla asystentów medycznych, 
drugie dla pracodawców. 

Asystent medyczny to osoba 
wykonującą zawód medycz-
ny lub czynności pomocnicze 
przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych np. pielęgniarka, 
ratownik medyczny bądź sekre-
tarka medyczna, upoważniona 
przez lekarza do wystawienia 
e-zwolnienia w jego imieniu. 
Lekarz decyduje o zwolnieniu 
i jego szczegółach, a asystent 
medyczny wprowadza dane za-
świadczenia do elektronicznego 
systemu i samodzielnie je pod-
pisuje. Dane asystentów znaj-
dą się w Rejestrze Asystentów 
Medycznych. Następnie będą 
przekazywane do ZUS w celu 
weryfikacji, czy asystent po-
siada profil na PUE ZUS, który 

jest niezbędny do wystawienia 
e-zwolnienia. 

Szkolenie dla asystentów 
medycznych odbędzie się 28 
listopada. Podczas szkolenia 
prowadzący zaprezentują profil 
PUE, a także opowiedzą, w jaki 
sposób wystawić elektroniczne 
zwolnienie lekarskie i jakie są 
formy jego podpisania, w tym 
bezpłatny certyfikat z ZUS. 

Pracodawców i przedstawicieli 
biur rachunkowych wejherow-
ski ZUS zaprasza 30 listopada. 
Zapoznają się oni z wynikający-
mi z przepisów terminami oraz 
schematem obiegu e-ZLA i jego 
obsługą przez płatnika.

Oba szklenia rozpoczną się 
o godzinie 9.00 i potrwają ok. 
2 godzin. 

Zgłoszenia uczestnictwa 
przyjmujemy mailowo pod 
adresem: ewa.dzienisz@zus.pl 
bądź telefonicznie pod nume-
rem: 58 572-97-17. /raf/

ZuS przeszkoli z e-zwolnień
WEJHEROWO | Od 1 grudnia e-ZLA będą jedyną dopuszczalną 
formą wystawiania zwolnień lekarskich.

pOmOrze | za nami pierwsza sesja sejmiku Województwa 
pomorskiego w tej kadencji. 

radni pomorscy pracować będą w dwóch klubach. przewod-
niczącym klubu koalicji obywatelskiej został ryszard Świlski, 
natomiast prawa i sprawiedliwości jerzy Barzowski. Głównym 
punktem obrad sejmiku województwa pomorskiego było 
wybranie nowego przewodniczącego sejmiku. zgłoszono dwie 
kandydatury. na przewodniczącego z ramienia ko ryszard Świl-
ski zaproponował jana kleinszmidta. drugim kandydatem został 
dariusz Męczykowski, którego zgłosił piotr zwara (pis). 
– chcę podkreślić, że kandydaturę dariusza Męczykowskiego 
zgłasza grupa radnych, nie klub pis – mówił piotr zwara. – jest 
to nasz kandydat, ale bez poparcia partyjnego.
radni oddali 33 ważne głosy. przewodniczącym sejmiku woje-
wództwa pomorskiego Vi kadencji został jan kleinszmidt, który 
otrzymał 19 głosów za i 2 przeciw. dariusz Męczykowski otrzymał 

14 głosów za i 18 przeciwnych. 
kolejne głosowanie radnych dotyczyło wyboru zastępców prze-
wodniczącego sejmiku. radni wybierali spośród czterech kandy-
datur. koalicja obywatelska zaproponowała hannę zych-cisoń 
(ko), Grzegorza Grzelaka (ko) i józefa sarnowskiego (psL), 
natomiast prawo i sprawiedliwość piotra karczewskiego (pis). 
zastępcami jana kleinszmidta zostali hanna zych-cisoń (ko, 
19 głosów za, 7 przeciw), Grzegorz Grzelak (ko, 19 głosów za, 6 
przeciw) i józef sarnowski (psL, 19 głosów za, 6 przeciw). piotr 
karczewski (pis) otrzymał 14 głosów za i 16 przeciwnych. /raf/

JaN kleiNszmidT pONOWNie przeWOdNiczącYm
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Teren wokół powiatowej bi-
blioteki przeszedł prawdziwą 
metamorfozę. Już na pierwszy 
rzut oka widać zmiany. Czy-
telników wita między innymi 
nowa rabata frontowa z napi-
sem „BIBLIOTEKA”, ponadto 
wykonano wiele innych prac. 
Najpierw wykonano roboty roz-
biórkowe przygotowujące teren, 
następnie postawione zostało 
nowe ogrodzenie. Zmoderni-
zowano także sieć elektryczną, 
wykonano parking, a teren zo-
stał wyłożony estetyczną kostką 
brukową. Ponadto założone zo-
stały trawniki wraz z nawodnie-
niem, nasadzono też rośliny.

W tym tygodniu przedstawi-
ciele władz powiatu wejherow-
skiego dokonali oficjalnego od-
bioru wykonanych prac. 

- Pozostało nam tylko cie-
szyć się z fenomenalnego efek-
tu finalnego – mówi Barbara 
Gusman, dyrektor biblioteki. 
- Dziękujemy za cierpliwość 
i wyrozumiałość, a szczegól-
nie podziękowania należą się 
wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do tego, by ten pro-
jekt stał się wizytówką naszego 
powiatu. /raf/

Nowa przestrzeń 
wokół biblioteki
WEJHEROWO | Nowe ogrodzenie, parking, teren utwardzony kostką bruko-
wą, trawniki i nowe rośliny – tak zmienił się teren wokół Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Wejherowie. 
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Szlachetna Paczka jest obecnie 
jednym z najbardziej rozpozna-
walnych projektów społecznych 
w Polsce. Jest oparta na pracy 
z darczyńcami i wolontariusza-
mi. To oni pomagają rodzinom 
w potrzebie. Wolontariusze 
szukają rodzin i pracują z nimi, 
zaś darczyńcy przygotowują de-
dykowaną pomoc. Dzięki temu 
konkretny człowiek pomaga 
konkretnemu człowiekowi.

W ciągu jednego weekendu 
milion osób wymienia się rze-
czami i całą siłą życzliwości. 
Akcja od wielu lat organizo-
wana jest w całej Polsce, ale 
w  Wejherowie od kilku lat nie 
było utworzonego rejonu. 

W tym roku lokalnym liderem 
w Wejherowie została Patrycja 
Miotk, jest też 13 wolontariuszy 
i 5 wolontariuszy wspomagają-
cych (ci ostatni nie są bezpo-
średnio opiekunami rodziny, 
tylko towarzyszą w spotkaniach 
i wspomagają organizacyjnie). 
11 listopada odbyło się pierwsze 
spotkanie wolontariuszy oraz 
ustalono sprawy organizacyjne, 
takie jak terminy, ilość rodzin 
którym w tym roku można po-
móc czy lokalizację magazynu. 

W tegorocznej edycji akcji 
wejherowski „oddział” Szla-
chetnej Paczki chce odwiedzić 
około 30 rodzin z Wejherowa 
i okolic. Magazyn będzie się 
mieścił w Szkole Podstawo-
wej nr 11 w Wejherowie, zaś 
finał zaplanowany jest na 8 i 9 
grudnia. Akcja odbywa się pod 
honorowym patronatem prezy-
denta Wejherowa. Pomoc w or-
ganizacji i transporcie obiecał 
prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Wejherowie. 

Szlachetna Paczka znów 
pomaga w Wejherowie
WEJHEROWO | Po kilku 
latach przerwy akcja 
Szlachetna Paczka znów 
powraca do Wejherowa. 

Jak można pomóc? Na dwa spo-
soby: albo zostając darczyńcą, albo 
wolontariuszem. Lista rodzin, 
które oczekują na pomoc, oraz 
arkusze potrzeb opublikowane są 
na stronie szlachetnapaczka.pl. 
Darczyńca wybiera rodzinę, której 
chce pomóc, a wolontariusz opie-
kujący się tą rodziną kontaktuje 
się i ustala niezbędne szczegóły. 

Podczas finału darczyńca dostar-
cza paczki do magazynu. Jeśli 
zarówno rodzina, jak i darczyńca 
sobie życzą, to się spotykają. Jeśli 
nie - wolontariusz zawozi paczki. 

Jeśli chodzi o wolontariuszy, to 
zostać nim może każdy niemal 
w dowolnym momencie – liczy 
się tylko chęć niesienia pomocy 
i dyspozycyjność. Jeśli ktoś chciał-

by zostać wolontariuszem, może 
się zgłaszać poprzez formularz na 
stronie internetowej. Wystarczy 
zalogować się na stronie Szlachet-
nej Paczki i postępować zgodnie 
z instrukcją.

Telefon kontaktowy czynny pod-
czas bieżącej edycji akcji na terenie 
Wejherowa: 783 430 280. 

/raf/

ZdJĘCIA Z ZESZŁOROCZNEJ AKCJI ORGANIZOWANEJ W RUMI

Tegoroczne powiatowo-miej-
skie obchody Dnia Pracowni-
ka Socjalnego zorganizowane 
zostały w redzkim magistracie. 
Z władzami miasta i powiatu 
spotkali się pracownicy socjalni 
oraz inni przedstawiciele insty-
tucji pomocy społecznej.

Piątkową uroczystość otworzy-
ła sekretarz Redy, Hanna Janiak, 
przedstawiając pokrótce historię 
święta. Starosta Gabriela Lisius, 
burmistrz Krzysztof Krzemiński 
oraz przewodniczący Rady Miej-
skiej, Kazimierz Okrój, wręczyli 
podziękowania, nagrody i wy-
różnienia pracownikom instytu-
cji pomocy społecznej z terenu 
powiatu wejherowskiego. 

Specjalne nagrody w posta-
ci Drzewek Wdzięczności za 
działania wspierające pomoc 
społeczną w tym roku otrzy-

mali: przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie, Kazimierz 
Okrój, oraz burmistrz Krzysz-
tof Krzemiński. 

- To wyróżnienie traktuje 
przede wszystkim jako wielkie 
zobowiązanie do dalszej, inten-
sywnej pracy na rzecz pomocy 
społecznej - mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. 
– To też swoistego rodzaju po-
dziękowanie dla całego samo-
rządu redzkiego. Cieszymy się, 
że w tym roku Reda była współ-
gospodarzem tego wyjątkowego 
wydarzenia.  

Oprawę artystyczną uroczy-
stości zapewniła Zosia Tartas 
– utalentowana, młodziutka 
mieszkanka Redy, wykonując 
repertuar nawiązujący do 100. 
rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

Włodarze miasta docenieni
REdA | Burmistrz Krzysztof Krzemiński i przewodniczący Rady Miejskiej, 
Kazimierz Okrój, otrzymali Drzewka Wdzięczności. Włodarze Redy w ten 
sposób docenieni zostali za działania wspierające pomoc społeczną.

WEJHEROWO | Świętując stulecie niepodległości Polski 11 
listopada o godz. 11.00 czasu nepalskiego mieszkaniec 
Wejherowa, zdobył szczyt himalajski Ama Dablam. 

Swój triumf Karol Strelau dedykuje walczącym o niepodle-
głość naszego kraju. 
- Bardzo dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków w czasie 
trwania wyprawy. Czułem podświadomie, że jesteście myśla-
mi ze mną, co przy samotnej wspinaczce było niezwykłym 
wsparciem - pisze sportowiec na swoim facebook’u, dziękując 
wszystkim, którzy go wspierali i mieli wkład w jego sukces.
Wejherowianin nie tylko spełnił marzenie, ale także w ory-
ginalny sposób uczcił Narodowe Święto Niepodległości. Na 
szczycie udało mu się rozwinąć flagę z napisem „Niepodległa 
1918-2018”. /WA/

WeJherOWiaNiN zdObYł 
szczYT W himalaJach

Fot. Ze zbiorów Karola Strelau

WeJherOWO | O przygotowaniach 
do zimy rozmawiano w wejherowskim 
urzędzie miejskim podczas posiedze-
nia miejskiego zespołu zarządzania 
kryzysowego.

jak podkreślił sekretarz miasta Bogu-
sław suwara wszystkie sprawy związane 
z przygotowaniami miasta do zimy zosta-
ły zapięte na ostatni guzik.
w celu sprawnego wykonywania prac 
związanych z przeciwdziałaniem ujem-
nym skutkom zimy zostało wydane za-
rządzenie prezydenta Miasta wejherowa, 
powołujące Miejski zespół koordynacyj-
ny ds. akcji zimowej, któremu prze-
wodniczy Beata rutkiewicz, zastępca 
prezydenta miasta, a jej zastępcą jest 

stanisław Brzozowski. pełnomocnikami 
przewodniczącej są jarosław jędrze-
jewski – ds. wykonawstwa i zenon hinca 
– ds. organizacyjno-technicznych. po-
nadto w skład zespołu wchodzą: andrzej 
Fedoruk, Leszek Miś, czesław kordel, 
kom. Marek koniewski,  karol Galczewski, 
jerzy wyczyński i andrzej Lisakowski.
w trakcie posiedzenia przedstawiciele 
zarządów dróg odpowiedzialnych za 
odśnieżanie i utrzymanie przejezdności 
dróg w wejherowie na drogach wo-
jewódzkich, powiatowych i miejskich 
zapewnili o wykonaniu przygotowań do 
zimy i gotowości do akcji zimowej.
według długoterminowych prognoz 
pogody tegoroczny sezon zimowy nie 
będzie odbiegał od roku ubiegłego. 

w okresie świąteczno-noworocznym 
można spodziewać się silnych wiatrów, 
zaś w styczniu i lutym mrozów do -10 
stopni c z krótkotrwałymi okresami 
kilkunastu stopni na minusie. /raf/

GOTOWi Na ŚNieG i mróz
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oGŁoSZeNie
BuRmistRzA miAstA Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) 

oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 

2040/417/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku in-

formuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 

ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony 

został wykaz Nr XL obejmujący lokal mieszkalny  

wraz z udziałem w gruncie, położony w Rumi, 

stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, 

przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprze-

targowej na rzecz jego najemcy. 

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 specjalistyczną 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                                                                                                                                                 277/2018/DB

Za wykonanie 600 metrów kwa-
dratowych nawierzchni z kostki 
brukowej odpowiada firma Im-
pact. Koszt przedsięwzięcia to 
około 145 tysięcy złotych.

Wszystkie działania związane 
z remontem chodnika na odcinku 
od ulicy Starowiejskiej do most-
ku nad Zagórską Strugą (ulica 
Torowa) powinny zakończyć się 

w grudniu tego roku. Prace będą 
prowadzone w taki sposób, by 
umożliwić okolicznym mieszkań-
com swobodny dostęp do swoich 
nieruchomości.

ruszyła przebudowa chodnika przy ul. abrahama
RUMIA | Rozpoczęły się prace związane z modernizacją chodnika przy ulicy Abrahama. 

W razie pytań lub wystąpienia 
nieprzewidzianych trudności – na-
leży skontaktować się z Wydziałem 
Inżynierii Miejskiej (tel. 58 679 
65 43) lub z radnym Krzysztofem 
Woźniakiem (tel. 666 169 049).

Przypomnijmy, że na początku 
października zakończyła się mo-
dernizacja odcinka ulicy Abrahama 
od mostu nad Zagórską Strugą do 
ulicy Piłsudskiego. Zadanie, warte 
niespełna 650 tysięcy złotych, rów-
nież realizowała firma Impact.

Prace polegały m.in. na wymianie 
zdegradowanej nawierzchni jezdni, 
chodników oraz krawężników. Bez-
pieczeństwo zwiększyło się rów-
nież, dzięki zastosowaniu progów 
zwalniających oraz wyniesieniu 
tarczy skrzyżowania z ulicą Mor-
ską. W ramach inwestycji został 
także wykonany remont mostu nad 
Zagórską Strugą.

Zgodnie z wcześniejszymi zało-
żeniami, prace miały się zakończyć 
w połowie listopada tego roku, jednak 
wykonawcy udało się oddać inwesty-
cję do użytku na kilka tygodni przed 
upływem ostatecznego terminu.
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Wolę Wejherowo oraz Ko-
alicja Obywatelska Ponad Po-
działami zadeklarowały współ-
pracę. Przedstawiciele obydwu 
ugrupowań podpisali porozu-
mienie dotyczące wspólnego 
działania na rzecz miasta i za-
warli koalicję.

- To, co się staje dzisiaj, za-

Koalicja w radzie miasta
WEJHEROWO | Tuż 
przed pierwszą sesją 
rady miasta w Wejhero-
wa radni dwóch ugrupo-
wań podpisali porozu-
mienie o współpracy. 

czyna tę współpracę w rozpo-
czynającej się kadencji i zrywa 
pewien mit opozycyjności, który 
w naszym mieście został wy-
kreowany przez niektóre osoby 
– powiedział Jacek Gafka (Ko-
alicja Obywatelska). - Uważam, 
że radny nie powinien być uza-
leżniony od tego, kto wygra wy-
bory prezydenckie. Każdy z nas, 
każdy kto startuje w wyborach 
samorządowych, robi to po to, 
aby reprezentować mieszkańców 
i aby współpracować. I dziś taką 
współpracę w tej kadencji (bo 
przecież taka współpraca trwała 
już od kilku lat) rozpoczynamy. 
Slogan „zgoda buduje” zna chyba 
każdy – dziś nim się kierujemy, 
a mogą na tym skorzystać tylko 

mieszkańcy i nasze miasto. 
- Dlaczego to robimy? Po wy-

borach sytuacja jest taka, że żad-
ne z ugrupowań nie ma większo-
ści w radzie – dodał Wojciech 
Kozłowski (Wolę Wejherowo). 
- Aby w sposób sprawny i sku-
teczny „popchnąć” sprawy do 
przodu, naturalne jest zawarcie 
porozumienia, koalicji. Myślę, 
że koalicja będzie dostatecznie 
stabilna i silna, aby współpraco-
wać z prezydentem, aby miasto 
rozwijało się równie szybko, jak 
dotychczas i aby zaspokajać po-
trzeby mieszkańców. Nie chce-
my ugrzęznąć w jakichś sporach 
i kłótniach, chcemy iść drogą 
normalnej, konstruktywnej 
współpracy. Będziemy wspólnie 

zmieniać Wejherowo, które nas 
łączy. 

W podpisanym porozumieniu 
radni zadeklarowali: współpracę 
pomiędzy klubami, ścisłe współ-
działanie z prezydentem miasta, 
realizację postulatów wybor-
czych klubów radnych, uzgad-
nianie treści uchwał poddawa-
nych później pod głosowanie, 
uzgodnienie i poparcie wspól-
nych kandydatów na przewodni-
czącego i wiceprzewodniczących 
RM oraz przewodniczących 
i wiceprzewodniczących komisji 
w radzie, a także dążenie do wy-
łonienia i poparcia wspólnego 
kandydata na prezydenta mia-
sta w wyborach samorządowych 
w 2023 roku. /raf/

mAsz CiEKAWY tEmAt/ zDJĘCiE?
NAPISZ DO NAS! r.korbut@expressy.plWYDARZENIA:
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BuRmistRz miAstA Rumi 
ogłasza nabór na wolne stanowiska 

pracy w Urzędzie Miasta Rumi: 

Podinspektor lub Inspektor ds. realizacji projek-1. 
tów unijnych w Referacie Funduszy Zewnętrz-
nych Wydziału Rozwoju Miasta, na czas okre-
ślony realizacji projektów nr RPPM.10.03.01-
22-0100/16 i nr RPPM.10.03.01-22-0101/16 - 
maksymalnie 16 miesięcy, w pełnym wymia-
rze czasu pracy,
Podinspektor lub Inspektor w Wydziale Edu-2. 
kacji Kultury i Sportu, w pełnym wymiarze 
czasu pracy.

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

OGŁOSZENIE               333/2018/DB

To również sztuka dla tych, któ-
rzy działają lokalnie, ucząc siebie 
i innych szacunku do przyro-
dy. Rumska premiera spektaklu 
odbyła się w minioną niedzielę 
w „Dworku pod lipami”.

Spektakl w reżyserii Magdaleny 
Olszewskiej przeznaczony jest dla 
dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Za 
produkcję odpowiada fundacja 
„Pomysłodalnia”. Główną boha-
terką przedstawienia jest dzielna 
pszczoła, która podczas wypeł-
niania misji w Trójmiejskim Par-
ku Krajobrazowym, spotyka na 
swojej drodze różne stworzenia. 
To właśnie od niej zależy, czy uda 
się wpłynąć na myślenie ludzi 
o przyszłości.

– Idea bajki, czyli najprościej mó-
wiąc: chrońmy pszczoły i środowi-
sko, mocno wybrzmiała w murach 
miejskiego domu kultury podczas 
niedzielnego przedstawienia – 
mówi agnieszka skawińska, 
dyrektor Miejskiego Domu Kul-
tury w Rumi. – Cieszę się, kiedy 
poprzez sztukę przekazywane są 
wartości, dzięki którym mały widz 
dowiaduje się, jak zadbać o dobro 
naszej planety – dodaje.

Realizacja przedsięwzięcia nie 
byłaby możliwa bez środków fi-
nansowych, które fundacja otrzy-
mała od samorządów: Gdańska, 
Sopotu oraz Rumi. We wszystkich 
tych miastach spektakl został wy-
stawiony.

Spektakl, który uczy, 
jak dbać o Ziemię
RUMIA | „Mała Oj-czy-zna” to bajka dla każdego, kto myśli globalnie 
o środowisku naturalnym i losach naszej planety. 

Sobotnia uroczystość do Fabryki Kultury przyciągnęła mieszkańców, 
samorządowców, a także przedstawicieli instytucji i firm, które współ-
pracują z Miejskim Domem Kultury. To myślą o nich wystąpił Krzysz-
tof Kreft, po którym na scenie pojawił się Baranovski z zespołem.

sTaTueTki przYzNaNe

- Koncerty koncertami, ale dla nas najważniejsze jest to, co dzieje 
się na co dzień w Fabryce Kultury - mówił do zebranych Tomasz Wi-
śniewski, dyrektor MDK w Redzie. - Tak naprawdę nasza sala jest za-
jęta przez cały tydzień, począwszy od poniedziałku. Organizowane są 
zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

Ważnym punktem imprezy było wręczenie statuetek Przyjaciela Kul-

tury. W ten sposób Miejski Dom Kultury uhonorował Katarzynę Flisy-
kowską, Joannę Gessler, Aleksandrę Szwarc oraz Teresę Kanię. 

sTale się rOzWiJa

- Bardzo dziękuję za to odznaczenie – mówiła Teresa Kania, odbiera-
jąc nagrodę. - Czas współpracy z Panem dyrektorem był wyjątkowym 
okresem. Cieszę się, że Fabryka Kultury stale się rozwija. 

Uroczystość stanowiła nie tylko doskonałą okazję do wspomnień, 
ale i podziękowań. Życzenia Fabryce Kultury składali samorządow-
cy i osoby, które współpracują z Miejskim Domem Kultury. Wszyscy 
dziękowali za wkład w rozwój kultury Redy.  

anna Walk

Urodziny Fabryki Kultury
REdA | Iście koncertowo uczono 4. urodziny Fabryki Kultury w Redzie. Publiczność rozgrzał Krzysztof 
Kreft, a gwiazdą wieczoru był Baranovski z zespołem. 

POWiAt | Grupa osiemnastu uczniów z i Liceum 
Ogólnokształcącego  w Wejherowie uczest-
niczyła w wymianie międzyszkolnej z Liceo 
scientifico Girolamo Fracastoro w Weronie.

Podczas tygodniowej wizyty licealiści wzięli 
udział we wspólnych zajęciach lekcyjnych oraz 
warsztatach integracyjnych. Poznawali kulturę 
i życie codzienne Włochów oraz zwiedzali pięk-
ne, toskańskie miejscowości - Weronę, Wenecję 
i miasteczka nad jeziorem Garda.
- Pobyt we Włoszech był dla nas podróżą, której 
nigdy nie zapomnimy - mówią licealiści. - Po-
znaliśmy wielu wspaniałych ludzi oraz mieliśmy 
możliwość przełamania bariery językowej. Marzy-
my, aby tam znów powrócić.
Uczniowie zachwycali się włoską kulturą, pięknem miast, 
zabytków i bogatą, śródziemnomorską roślinnością. Mieli 
także okazję do zaznajomienia się ze zwyczajami i tradycjami 
włoskich rodzin. Młodzież poszerzyła swój warsztat językowy 
oraz zdobyła doświadczenie i wiedzę poprzez inną formę nauki 

poza murami szkoły. Ponadto była to wspaniała szansa, aby 
zdobyć nowych przyjaciół z obcego kraju oraz rozwinąć swoją 
osobowość.  Pobyt w Weronie został uznany przez licealistów 
za niezapomniane i zachwycające przeżycie. Teraz Wejherowo 
z niecierpliwością oczekuje na rewizytę młodzieży z Włoch 
wiosną 2019 roku. Koordynatorami wymiany były nauczycielki 
Agnieszka knurek i Beata Lenz. (DD)

pOJechali Na lekcJe dO WłOch
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Z głębokim żalem oraz wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana 
BeRNARdA 

HInza
wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie

działacza Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

gorącego orędownika krajoznawstwa, 
bardzo dobrego organizatora, mentora dla wielu  

w sprawach ruchu kaszubsko-pomorskiego.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego 
wyrazy najgłębszego współczucia składają

Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Spośród siedmiu par, sześć spę-
dziło razem 50 lat, a jedna 60. 
Wszyscy otrzymali wyjątkowe od-
znaczenia oraz upominki. 

Irena i Józef Kunikowscy, Ce-
cylia i Jan Kalinowscy, Urszula 
i Wojciech Rottengruber, Barbara 
i Kazimierz Rogowscy, Elżbieta 
i Jan Goździewicz, a także Pela-
gia i Józef Głogowscy – wszystkie 
te małżeństwa w ubiegłą środę 
obchodziły w Miejskim Domu 

Kultury w Rumi 50-lecie pożycia 
małżeńskiego, czyli złote gody. 
Natomiast jedna para, Sabina 
i Władysław Gwizdała, świętowa-
ła 60-lecie, zwane diamentowymi 
godami.

Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie zostały nadane przez 
prezydenta RP, a wręczali je bur-
mistrz Michał Pasieczny, zastępca 
burmistrza Marcin Kurkowski 
oraz przewodniczący rady miej-

skiej Ariel Sinicki. Przedstawiciele 
władz Rumi podarowali parom 
także kwiaty oraz upominki.

– Z okazji tak wspaniałej uroczy-
stości, pragnę wyróżnionym parom 
złożyć najserdeczniejsze życzenia 
i gratulacje. Państwa postawa – 
pełna wytrwałości, miłości i zaan-
gażowania – w dobie notorycznych 
rozwodów jest wzorem dla miesz-
kańców Rumi. Życzę Państwu dal-
szych lat w zdrowiu, wzajemnej 

trosce i szacunku – powiedział 
burmistrz Michał Pasieczny. 

Nie zapomniano również 
o właściwej oprawie muzycznej 
– w części artystycznej spotkania 
jubilaci mogli posłuchać utworów 
z lat swojej młodości, które wy-
konali wspólnie Anna Osior oraz 
Krzysztof Brzozowski. Po oficjal-
nej części spotkania wszyscy go-
ście zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek.

Wieloletnie małżeństwa 
nagrodzone za wytrwałość
RUMIA | Już po raz 10. w murach rumskiego „Dworku pod lipami” gościli mieszkańcy obchodzący 
okrągłe jubileusze pożycia małżeńskiego. 
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Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

BeRNARdA 
HINZA 

byłego długoletniego pracownika 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Rodzinie zmarłego wyrazy 
szczerego współczucia.

W imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego 
składa

Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius

i współpracownicy 
ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie

OGŁOSZENIE                                              331/2018/DB OGŁOSZENIE                                              334/2018/DB

rumia | Wiernie odwzoro-
wane parowozownie, stacje 
i bocznice kolejowe oraz 
modele pociągów w ruchu 
będzie można podziwiać 
w rumi. 

już po raz piąty miłośnicy 
kolei i modelarstwa mogą 
podziwiać wyjątkową makietę 
kolejową w porcie rumia 
centrum handlowym auchan. 
w pasażu galerii będzie 
dostępna ekspozycja Viii 
wystawy Makiet i Modeli 
kolejowych „nostalgia za 
parą”. na makiecie wykonanej 
w skali 1:87 (h0) o łącznej 
długości ok. dwustu metrów 
znajdą się elementy obec-
ne w rzeczywistym ruchu 
kolejowym – szlaki i stacje 
kolejowe oraz bocznice. ruch 
na makiecie będzie również 
odzwierciedleniem prawdzi-
wego funkcjonowania kolei, 
gdzie pociągi są prowadzone 
przez maszynistów, a ruchem 
sterują dyżurni ruchu, którzy 
zmieniają położenie rozjaz-
dów i wyświetlają odpowied-
nie sygnały na semaforach dla 
maszynistów. 
nie lada gratką dla miłośni-
ków kolei będą repliki istnie-
jących stacji radzymin (koło 
warszawy) oraz makieta paro-
wozowni ostrów wielkopolski, 
która będzie wyposażona 
w halę wachlarzową i obrot-
nicę, a także urządzenia do 
obrządzania parowozów, czyli 
kanały rewizyjne, żurawie 
wodne, dźwigi i zasobniki do 

nawęglania parowozów oraz 
wiele innych urządzeń. na 
wystawie pojawią się również 
ciekawe modele pociągów 
towarowych, osobowych, 
pospiesznych, ekspresowych 
i specjalnych polskich oraz 
europejskich przewoźników. 
na najmłodszych gości portu 
rumia również czeka wiele 
atrakcji. Mali miłośnicy kolei 
po krótkim przeszkoleniu 
będą mogli spróbować swoich 
sił w prowadzeniu miniatu-
rowego pociągu na specjal-
nej podłogowej makiecie 
kolejowej. Goście, którzy nie 
znają zasad ruchu kolejo-
wego i będą zainteresowani 
szczegółowymi informacjami, 
będą mieć okazję spotkania 
i rozmowy z modelarzami i mi-
łośnikami kolei, którzy chętnie 
opowiedzą o swojej pasji. 
wystawa makiet i modeli 
kolejowych „nostalgia za 
parą” odbędzie się od 23 do 
25 listopada w porcie rumia 
centrum handlowym auchan 
przy ulicy Grunwaldzkiej 108 
rumi. 
- 23 listopada (piątek): jazdy 
testowe w godz. 10.00-14.00, 
jazdy pociągów w godz. 
15.00-19.00,  
- 24 listopada (sobota): jazdy 
pociągów w godz. 10.00-14.00 
i 15.30-19.00,  
- 25 listopada (niedziela): 
jazdy pociągów w godz. 
10.00-14.00 i 15.30-19.00, 
udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny!
/raf/

kOleJ W miNiaTurze
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Nieważne, co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

Gm. WeJherOWO | Na co dzień niosą pomoc bezdomnym, potrzebującym, ofiarom prze-
mocy – pracownicy socjalni, bo o nich mowa, obchodzili swoje święto.

dzień pracownika socjalnego, 
przypadający 21 listopada, jest 
świętem wszystkich pracowników 
służb społecznych, a w szczególności 
pracowników socjalnych. coroczne 
spotkanie z pracownikami Gminnego 
ośrodka pomocy społecznej stało 
się już tradycją. z tej okazji, w imieniu 
wójta gminy wejherowo henryka 
skwarło, najlepsze życzenia i podzię-
kowania za codzienne zaangażowanie 
przekazał sekretarz gminy ryszard 
stachurski. sekretarz podziękował 
za szlachetną misję, jaką pracownicy 
Gops-u prowadzą na rzecz poprawy 
jakości życia wielu mieszkańców gmi-
ny, dając im poczucie bezpieczeństwa 
i ofiarując pomoc. podczas spotkania, 
które odbyło się w sali konferencyjnej 

urzędu Gminy wejherowo, kierownik placówki ewa zarębińska-szczodra wręczyła nagrody 
i wyróżnienia dla osób, które z pasją i zaangażowaniem realizują zadania na rzecz osób potrze-
bujących wsparcia, przyczyniając się do rozwoju ośrodka. jak podkreśliła kierownik jednostki: 
„jest to wyjątkowo trudna praca i stawiająca wiele nowych wyzwań związanych z wprowadza-
nymi zmianami, ale jakże potrzebna”. Życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji kolejnych 
zadań na rzecz mieszkańców Gminy wejherowo. /uGW/

NiOsą pOmOc, zOsTali WYróżNieNi

Fot. uGw

Jako pierwsi spotkali się naj-
starsi mieszkańcy sołectwa 
Warszkowo. Tym samym został 
zainaugurowany cykl spotkań 
sołeckich najstarszych miesz-
kańców w gminie. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą św., którą 
odprawił ks. kanonik Tadeusz 
Zięba.  Podobnie jak w minio-
nych latach wyróżniono naj-
starszych seniorów z sołectwa. 
W tym roku byli to Bolesław 
Blaszke i Jadwiga Chojnac-
ka. Wyróżnione zostało także 
najstarsze małżeństwo Pań-
stwo Aniela i Bolesław Blaszke. 
Wszystkim przybyłym najlepsze 
życzenia złożyli i pogratulowa-
li wójt Henryk Skwarło, radny 
Roman Stanisławczyk i sołtys 
Dorota Formela. Tort niespo-
dziankę oraz upominki dla se-
niorów przywieźli radny Florian 
Piper i Aleksandra Karsznic 
wraz z radą sołecką z zaprzy-
jaźnionego sołectwa Osłonino 
(gm. Puck). Wszystkim muzycz-
nie czas wspólnego świętowania 
umilił zespół „Krzyśki”.

Dzień Seniora wspólnie uczcili 
także członkowie Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów Gmi-
ny Wejherowo. Zgodnie z tra-
dycją na początku odśpiewano 
hymn stowarzyszenia „Barkę”. 
Następnie głos zabrali zaprosze-
ni goście i prezes stowarzyszenia 
Edmund Bianga. wójt gminy 
Wejherowo Henryk Skwarło 
tradycyjnie złożył wszystkim ży-
czenia, a przekazując wiązanki 
kwiatów wyróżnił najstarszych 
spośród przybyłych seniorów. 
W tym roku byli to Regina 
Palach i Józef Ladach. Słodki 
akcent w postaci tortu kolej-
ny raz zapewnił poseł na sejm 
Kazimierz Plocke wraz z dyrek-
torem biura Bohdanem Sokoł-
kiem. W imprezie uczestniczyli 
również radni Beata Nowicka, 
Janusz Daniszewski i Tadeusz 
Danilczyk.

Trzecie spotkanie odbyło się 
w Orlu. Spotkanie poprzedzi-
ła msza św. odprawiona przez 
proboszcza ks. Henryka Hil-
debrandta. Na uroczyste świę-

towanie przybyli wójt Henryk 
Skwarło, radni Roman Stani-
sławczyk i Artur Czaja, dyrek-
tor szkoły Krzysztof Grzenia, 
proboszcz tamtejszej parafii. 
Wszystkich serdecznie powitał 
sołtys Franciszek Laddach. Naj-
starszym seniorom Małgorzacie 
Ptach i Sylwestrowi Nowickie-
mu wójt przekazał kwiaty wraz 
z życzeniami zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.

Sołectwa Bieszkowice i Nowy 
Dwór Wejherowski postanowi-
ły w tym roku wspólnie uczcić 
Dzień Seniora. Na zaproszenie 
sołtysów obu miejscowości do 
szkoły w Nowym Dworze Wej-
herowskim licznie przybyli naj-
starsi mieszkańcy wsi. Spośród 
zgromadzonych wyróżniono 
Super Seniorów: z Bieszkowic 
Irenę Zaleszczyk i Witolda Stu-
ba i z Nowego Dworu Barbarę 
Brunn i Franciszka Bieszk. Ży-
czenia wraz z kwiatami na ich 
ręce przekazali radny Stanisław 
Bieszk i sołtysi Bożena Holka 
i Marek Nadolski. /uGW/

Gminne Dni Seniora
GM. WEJHEROWO | Tradycyjnie, jak co roku w okresie jesiennym, w gmi-
nie Wejherowo obchodzono Dni Seniora. 

WeJherOWO | rusza coroczny miejski 
konkurs na najpiękniejszą dekorację świą-
teczną. 

prezydent wejherowa krzysztof hildebrandt 
ogłosił po raz szesnasty konkurs na najbar-
dziej atrakcyjną dekorację świąteczną balko-
nu, okna lub ogrodu na terenie wejherowa. 
dekoracje świąteczne można zgłaszać 
w dwóch kategoriach: dekoracje świąteczne 
okien i balkonów w domach jedno- i wieloro-
dzinnych oraz dekoracje świąteczne ogrodów 
przy domach jedno- i wielorodzinnych. 
 zgłoszenia pisemne do 21 grudnia przyjmuje 
urząd Miejski w wejherowie. więcej informa-
cji można uzyskać pod nr tel. 58 677-71-06. 
zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko 

i adres właściciela dekoracji, numer telefo-
nu, kategorię dekoracji przedstawionej do 
konkursu, dokładny adres obiektu na którym 
umieszczono dekorację oraz zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych. druk jest do-
stępny w urzędzie Miejskim w wejherowie 
oraz na stronie internetowej wejherowo.pl.
istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do 
konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, 
znajomych oraz organizatorów itp.), po 
uprzednim uzyskaniu zgody właściciela 
dekoracji.  
do 1 lutego 2019 r. komisja wyłoni spośród 
zgłoszonych ofert konkursowych, po trzy 
miejsca w każdej kategorii, za zdobycie 
których zostaną przyznane nagrody pie-
niężne. /raf/

udekOruJ OGród, balkON lub OkNO
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Burmistrz Miasta Rumi informuje, że stosownie 
do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  oraz Zarządze-
nia Nr 2029/406/2018 Burmistrza Miasta Rumi 
z dnia 09.11.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta 
Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wywieszony został, 
na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal użyt-
kowy położony w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 
16 stanowiący własność Gminy Miejskiej Rumia, 
przeznaczony do oddania w najem w trybie bez-
przetargowym.  Przedmiotowy wykaz zamiesz-
czony został również na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Rumi: https://bip.rumia.pl/

Podczas otwarcia finału, który 
odbył się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie, dyrek-
tor placówki Ewelina Magdziar-
czyk-Plebanek poinformowała, 
że na konkurs o zasięgu woje-
wódzkim inspirowany cytatem 
Alberta Cumus „Aby wypełnić 
ludzkie serce, wystarczy walka 
prowadząca ku szczytom”, wpły-
nęło 55 prac.

W części artystycznej poprze-
dzającej ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród Tomasz 
Fopke przy akompaniamen-
cie Aleksandry Janus zaśpiewał 
nową piosenkę o Wejherowie pt. 
„Gdzie tak pięknie szumią drze-
wa”, która powstała ze wspólnej 
inicjatywy konkursowej biblio-
teki i wejherowskiego Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-

sko-Pomorskiej. Słowa piosenki 
napisał wejherowianin Henryk 
Połchowski, zaś muzykę - Izabela 
Bliźniewska z Borowa koło Kar-
tuz. Przed ogłoszeniem wyników 
w każdej kategorii fragmenty na-
grodzonych utworów recytowali 
członkowie Grupy Teatralnej 
„Errata”.

Oceny prac konkursowych do-
konało jury w składzie: Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek (prze-
wodnicząca) oraz Daniel Odija, 
Piotr Schmandt, Michał Jeliński 
i Krzysztof Powałka (sekretarz). 
Fachową garść pokonkursowych 
refleksji w imieniu jury przedsta-
wił pisarz Daniel Odija.

Nagrody laureatom wręczyli: 
prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius. Prezydent 

miasta pogratulował wszystkim 
nagrodzonym w konkursie. Po-
dziękował także uczestnikom 
konkursu za nadesłane prace 
i podkreślił, że jest dumny za-
równo z twórców, którzy reali-
zują swoje pasje literackie po-
przez udział w Wejherowskim 
Konkursie Literackim „Powiew 
Weny”, jak i osób, które angażują 
się w działalność jury i poświę-
cają swój czas na ocenę prac li-
terackich mieszkańców naszego 
regionu. W Wejherowie prężnie 
rozwija się działalność kulturalna 
i artystyczna, co można dostrzec 
w działalności m.in. Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, Filharmonii 
Kaszubskiej i Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej.

/raf/

Finał konkursu 
„Powiew Weny 2018”
WEJHEROWO | Dobiegł końca XIII Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny”. 

zROBiŁEŚ zDJĘCiE? 
NAPisAŁEŚ ARtYKuŁ?
WYŚLIJ DO NAS! r.korbut@expressy.pl

WYNiki kONkursu:
W kategorii A (młodzież do lat 19) pierwszą nagrodę zdobyła Paulina Melcer z Wejherowa, 
godło „Niebo”. Drugie miejsce otrzymał utwór Adama Terlikowskiego z Jantaru, godło „Kin-
gEdgar”. Trzecie miejsce zajęła praca Oliwii Lejman z Wejherowa, godło „Skrzypce”.
W kategorii B (dorośli) w zakresie poezji pierwszą nagrodę zdobył Piotr Nowak z Gdańska, 
godło „Fizys”. Druga nagrodę otrzymała Magdalena Kubiak z Wicka, godło „Polny Kamyk”, 
a trzecią nagrodę – Przemysław Krajewski z Gdańska, godło „Jaywalker”. 
W kategorii B w zakresie prozy pierwszą nagrodę otrzymał Sebastian Imielski z Rumi, godło 
„Hektorem”, druga nagrodę – Krzysztof Szkurłatowski z Wejherowa, godło „Czterolistna”, 
a trzecią – Sebastian Cieślikowski z Redy, godło „Rotmistrz”.

Tegoroczna edycja odbywała 
się pod hasłem – „Różne smaki 
świata tego” i to właśnie wokół 
smaków prezentowane były spek-
takle. Oceny występów scenicz-
nych dokonało jury w składzie: 
Elżbieta Lisowska-Kopeć (wie-
loletnia aktorka wrocławskiego 
Teatru Kalambur), Magdalena 
Smalara (aktorka Teatru Drama-
tycznego w Warszawie) i Michał 
Pabian (językoznawca, dramaturg 
Teatru Nowego w Poznaniu).

Decyzją jury Nagrodę Główną 
– Statuetkę Pegaza oraz 3 tys. zł 
otrzymał Zespół Teatralny BIS 
z Gdyni za spektakl „Co się zda-
rzyło w schronisku pod skałą?”. 
Jurorzy w swoim werdykcie napi-
sali, że nagrodę gdla przyznali za 
autentyczne poszukiwania, pasję, 
radość tworzenia teatru i bezpre-
tensjonalność.

Nagrodę w wysokości 2,5 tys. zł 
- za poszukiwanie nieoczywistych 
tropów literackich, świadomość 
pracy zespołowej oraz skrom-

ność - wbrew nazwie - otrzymał 
Teatr Nieskromny z Olsztyna za 
spektakl pt. „Zabić ją”.

Wyróżnienie w wysokości 1 
tys. zł otrzymał Teatr Zamkowa 2 
z Bytowa za spektakl pt. „Książę 
i róża”. Wyróżnienie przyznano 
za kreację zbiorową, ciekawy po-
mysł inscenizacyjny oraz muzykę 

na żywo. Wyróżnienie aktorskie  
w wysokości 500 zł jury przyzna-
ło Viktorii Szopińskiej z Chojnic  
za wrażliwość sceniczną podczas 
spektaklu pt. „Popatrz na Lusię”.

Organizatorami XIII Ogól-
nopolskiego Przeglądu Małych 
Form Teatralnych im. A. Luterka 
było Wejherowskie Centrum Kul-
tury i I Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie. Duszą organiza-
cyjną „Luterka” była tradycyjnie 
Edyta Łysakowska-Sobiczewska, 
prowadząca w 1 LO w Wejhero-
wie  Teatr „Prawie Lucki”.

Patronat honorowy nad Prze-
glądem sprawowali: Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mie-
czysław Struk, prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt, 
starosta wejherowski Gabriela 
Lisius. Tegorocznej edycji „Lu-
terka” patronowała m.in. TVP 
„Kultura”. /raf/

teatry nagrodzone na przeglądzie
WEJHEROWO | Dobiegł końca XIII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. 
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oGŁoSZeNie
BuRmistRzA miAstA Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) 

oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 

2035/412/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku in-

formuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy 

ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywieszony 

został wykaz Nr XXXVII obejmujący lokal miesz-

kalny  wraz z udziałem w gruncie, położony w 

Rumi, stanowiący własność Gminy Miejskiej Ru-

mia, przeznaczony do sprzedaży w drodze bez-

przetargowej na rzecz jego najemcy.

OGŁOSZENIE                  336/2018/DBOGŁOSZENIE                  335/2018/DB OGŁOSZENIE                  337/2018/DB

oGŁoSZeNie
BuRmistRzA miAstA Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) 

oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 

2036/413/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku 

informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi 

przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni, wywie-

szony został wykaz Nr XXXVIII obejmujący lokal 

mieszkalny  wraz z udziałem w gruncie, położo-

ny w Rumi, stanowiący własność Gminy Miej-

skiej Rumia, przeznaczony do sprzedaży w dro-

dze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.



NIERUCHOMOŚCI

sprzedam

sprzedam działki budowlane w Gościcinie 
o powierzchni 616 i 700 m, tel. 692-709-330

sprzedam działkę budowlaną 600 m kw, z 
dobrym ogrodzeniem murowanym, ul. krzy-
wa, wejherowo, tel. 513-005-898  

sprzedam nieuzbrojoną działkę budowla-
ną, 821 m2, w Mieroszynie koło jastrzębiej 
Góry, do morza ok. 3 km, tel. 793 903 536

sprzedam działki budowlane w Żukowie 
pow. 0d 890 m2 do 1460 m2 , uzbrojone dro-
ga utwardzona kostka polbruk. cena 150zł/
m2, tel. 787 634 165

WYNaJmę

pOszukuJę WYNaJąć

JesTem zainteresowana wynajęciem gara-
żu w okolicach ul. rejtana / osiedle chopina, 
długoterminowa umowa, tel. 665 117 489

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, w trójmieście, 
do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 29

MOTORYZACJA

sprzedam

piaGGiO ciao,1995r. 2t, 1os. automatyczny, 
czarny. cena: 2112zł, tczew, tel. 574797077

kupię

EDUKACJA

lekcJe dodatkowe z fizyki i chemii, w tym 

zadania oraz matematyka, nauczyciel eme-
ryt, wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor Lcd tV samsung z pilo-
tem, 1000 zł, 505-56-70-34 

PRACA

USŁUGI

usłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

OpakOWaNia jednorazowe, tel. 501 175 
330

prOfesJONalNa fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

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

TOWARZYSKIE

seX-seX-seX to lubię, gorąca blondi pozna 
panów sponsorów, sopot, tel. 514 120 213

siNGle men 32 age mild, make type model. l 
am search woman 25-55 age sponsor, sopot, 
uwe, tel. 574 797 077

RÓŻNE

kupię stare antyczne meble, stare maszyny 
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WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + Vat)

TOWARZYSKIE: EXP.TOW.

DAM PRACĘ: EXP.PDP.

USŁUGI: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + Vat)

NIERUCHOMOŚCI 
SPRZEDAM:

EXP.NSP.

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ: EXP.NKU.

NIERUCHOMOŚCI 
DO WYNAJĘCIA:

EXP.NDW.

MOTORYZACJA SPRZEDAM: EXP.MSP.

MOTORYZACJA KUPIĘ: EXP.MKU.

MOTORYZACJA INNE: EXP.MIN.

EDUKACJA: EXP.EDU.

SPRZĘT ELEKTR. EXP.SIN.

RÓŻNE: EXP.ROZ.

Nieważne, 
co Ty czytasz,
ważne, 
kto czyta 
o Tobie!

PRENUMERATA:
redakcja@expressy.pl

ONLINE:

/ Express Biznesu
szukasz pracOWNika?
Napisz ogłoszenie!

REKLAMA                                                           393/2017/DB

REKLAMA                    33/2018/RL

POszuKiWANY 
KOLPORtER GAzEt!
OBOWiązKi:
Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało regularne 
rozwożenie i doręczanie gazet w obszarze powiatów: wej-
herowskiego, kartuskiego, puckiego, lęborskiego.

WYmAGANiA:
Prawo jazdy kat. B.•	
Oczekujemy rzetelności w pracy i sumiennego  •	
wykonywania powierzonego zadania.
Umiejętności podstawowej orientacji w terenie.•	
Znajomość topografii wymienionych powiatów.•	
Komunikatywność, otwartość, wysoka kultura  •	
osobista, punktualność.

OFERuJEmY:
Pracę w stabilnej firmie.•	
Stałe zatrudnienie.•	

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 796-600-155

Redakcja Expressy
ul. Gniewowska 7, Wejherowo

do szycia, stare dywany, stare obrazy, futra z 
norek, tel. 732 917 377

dmuchaWa w stanie dobrym - 550 zł, sze-
mud, tel. 510 751 837

przYczepa do kostek 6m w stanie dobrym 
3000 zł, szemud, tel. 510 751 837

siaNO, słoma w balotach 120x150, siano, sło-
ma w kostkach z magazynu. Możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

dreWNO opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone. Możliwy transport, tel. 
506 250 477

sprzedam materac rehabilitacyjny, grzejnik 
z lampą karbonową, moc. 900 w, nowa, tel. 
502 647 767

złOTa rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Luzina, wejherowa, tel. 693 737 381

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

sprzedam grobowiec w pierwoszynie, 
4osobowy, tel. 607 291 564

OGŁOSZENIE                                   284/2018/DB

REKLAMA    192/2018/DB

ZADZWOŃ: 660 731 138 

lub NAPISZ: d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
REKLAMA?

to proste!
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Marlena Wawrzyniak (Arm Fa-
natic Sport Grudziądz) i Aleks 
Kurdecha (ArmFight Piaseczno) 
wygrali swoje debiutanckie po-
jedynki w super zawodowym cy-
klu Vendetta All Stars, natomiast 
Dawid Bartosiewicz (Złoty Tur 
Gdynia) zdobył srebrny medal 
w zawodach Złoty Tur World Cup. 
Brązowe medale wywalczyli zaś 
Lucjan Fudała  (MCKiS Tytan Ja-
worzno) i Katarzyna Zaniewska 
(Złoty Tur Gdynia). Impreza za-
kończyła się późną nocą w Rumi. 

W Rumi startowało 230 armw-
restlerów z 34 krajów, w tym 20-
osobowa reprezentacja Polski. 

RUMIA | Spektaku-
larne sukcesy Polaków 
w armwrestlingowych 
zawodach Pucharu 
Świata!

Stalowe dłonie 
Polaków

Złoty Tur Cup to najsilniej obsa-
dzone zawody w armwrestlingu 
i najbardziej prestiżowy turniej na 
świecie. Po raz drugi z rzędu za-
wodom Pucharu Świata towarzy-
szyły super zawodowe walki cyklu 
Vendetta All Stars. 

- W odróżnieniu od tradycyjnej 
walki trwającej jedną rundę w sys-
temie każdy z każdym, w formule 
ArmFight mamy dwóch gladia-
torów toczących sześciorundo-
wy pojedynek. W armwrestlingu 
6 rund to niewiarygodny wręcz 
wysiłek, przeciążenia na ręce są 
ogromne, to kilkanaście ton. Są to 
pojedynki zarezerwowane tylko 
dla elity armwrestlingu – mówi 
Igor Mazurenko, prezydent Pro-
fessional Armwrestling League. 
W tej elicie zadebiutowała Mar-
lena Wawrzyniak. Utytułowana 
zawodniczka z Grudziądza, meda-
listka mistrzostw Europy i świata, 
zmierzyła się w sześciorundowym 
pojedynku z Malin Kleinsmith ze 

Szwecji, legendą tego sportu i wie-
lokrotną uczestniczką cyklu Ven-
detta All Stars. W walce ze Szwed-
ką Polka imponowała szybkością 
i łatwo wygrała wszystkie sześć 
rund zdobywając pas zawodowej 
organizacji Professional Armwre-
stling League. 

Wyczyn Marleny powtórzył 
Aleks Kurdecha. Zawodnik 
z Warszawy, trenujący na co 
dzień w klubie ArmFight Pia-
seczno w swoim debiucie w cy-
klu Vendetta All Stars zmierzył 
się ze Scotem Mendelsonem. 
Amerykanin to legenda sportów 
siłowych, wielokrotny mistrz 
świata w trójboju siłowym, re-
kordzista świata w wyciskaniu 
sztangi leżąc. W armwrestlingu 
startuje od 3 lat. Przy armwre-
stlingowym stole okazało się, że 
zwierzęca wręcz siła nie ma du-
żego znaczenia w starciu z tech-
niką i doświadczeniem. Aleks 
Kurdecha wygrał 6:0.
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Nie możesz być 

Na stadioNie? 
oGLĄdaJ meCz 

Na TVcOm.pl

mecze 
GrYfa W ppV

W ramach 19 kolejki rozgry-
wek na poziomie II ligi, ROW 
Rybnik zmierzył się na swoim 
terenie z WKS Gryf Wejhe-
rowo. Jeszcze przed meczem 
nie było wyraźnego faworyta, 
wiadomo było, że można ocze-
kiwać wyrównanego meczu. 
Obydwie drużyny w tym sezo-
nie prezentują bardzo zmien-
ną formę i obydwie plasują się 
w dolnej części tabeli. Rywali 
przed meczem dzieliły tylko 
dwa punkty.

Pierwsze kilkanaście minut 
meczu były spokojne, co praw-
da obydwie drużyny kilkakrot-
nie próbowały atakować, ale 
wyglądało to raczej na badanie, 
w jakiej formie są ich rywale 
i na co mogą sobie pozwolić. 
Dopiero w 20 minucie kibice 
mogli zobaczyć groźne ude-
rzenie z dystansu w wykonaniu 
Ryka, ale piłka została posłana 
ponad bramkę. Minutę później 
gospodarze po aucie podali 
w pole karne, a tam sfaulowa-
ny został Okuniewicz i sędzia 
podyktował rzut karny. Chwilę 
później gola dla drużyny KS 
ROW 1964 Rybnik zdobył Jan 
Janik.

Zachęceni tym gospoda-
rze nadal próbowali zagrozić 
bramce wejherowian. Ale bez 
rezultatu. W ostatnich minu-
tach pierwszej połowy tempo 
gry uspokoiło się.

Początek drugiej połowy nie 
przyniósł żadnego przełomu: 
próby ataków, nieco zamie-
szania na boisku i sporo gry 
w środkowej części murawy. 
W 57 minucie Gryf miał szan-
sę na wyrównanie, ale bram-
karz gospodarzy nie dopuścił 
do tego. W 61 pierwszą w tym 
meczu żółtą kartkę zobaczył 
Brychlik (ROW 1964 Rybnik), 
a kolejną – w 65 minucie - Czy-

Zacięty pojedynek i dwa gole
II LIGA | To był ważny mecz dla Gryfa Wejherowo. Żółto-czarni wyjechali do Rybnika, gdzie zmierzyli się z drużyną ROW 1964.

chowski (Gryf Wejherowo). W tej 
samej minucie nastąpiła zmiana 
w drużynie ROW 1964 Rybnik: 
z boiska zszedł Brychlik, na bo-
isku pojawił się Spratek. A w 67 
minucie - dwie miany w drużynie 
Gryfa: zszedł Koziara, wszedł Si-
korski, a Machola zastąpił Goer-
ke. W 79 minucie kolejna zmiana 
w drużynie ROW 1964 Rybnik: 
Kocha zastąpił Dudzik.

Zaledwie 10 minut przed koń-
cem spotkania sytuacja w koń-
cu się zmieniła: po podaniu do 
Oskara Sikorskiego ten nie zmar-
nował szansy i strzałem z bliska 
skierował piłkę do siatki. Gryf 
wyrównał stratę, a spotkanie za-
częło się od nowa...

W 85 minucie żółtą kartką uka-
rany został Sikorski (Gryf Wej-
herowo). Rybniczanie rzucili się 

do ataku, próbując w ostatnich 
minutach zdobyć decydującą 
bramkę, ale wejherowianie sku-
tecznie to uniemożliwili. Arbiter 
podejmuje decyzję o wydłużeniu 
gry aż o 9 minut. W 90+3 mi-
nucie nastąpiła kolejna zmiana 
w drużynie ROW 1964 Rybnik: 
z boiska zszedł Mazurek, na 
boisku pojawił się Rostowski. 
W 90+4 minucie żółtą kartkę 

otrzymał Chwastek (Gryf Wejhe-
rowo). W 90+8 minucie jeszcze 
jedna zmiana w drużynie Gryf 
Wejherowo: Ryka zastąpił Bury, 
a w 90+10 żółtą kartkę otrzymał 
Jaroszewski (ROW 1964 Rybnik). 
Chwilę później gwizdek sędziego 
skończył mecz.

Obydwaj rywale zeszli z boiska 
zdobywając w tym meczu po jed-
nym punkcie. /raf/

skład 
WYJŚciOWY:

ROW 1964 RyBNIK:

rosa – jaroszew-
ski, jary, krotofil, ja-
nik, koch, Bukowiec, 
zawadzki, Mazurek, 
okuniewicz, Brychlik

GRyF WEJHEROWO:

Leleń – Brzuzy, chwa-
stek, rogalski, wic-
ki, czychowski, kołc, 
włodyka, Machol, ko-
ziara, ryk

ii LiGA | Najbliższa 
niedziela z pewnością 
nie będzie dla piłkarzy 
Gryfa Wejherowo dniem 
odpoczynku. 

Na swoim boisku zmierzą 
się z bardzo trudnym rywa-
lem - Resovią Rzeszów. Dla-
czego można spodziewać 
się ciężkiej przeprawy? Po-
nieważ rywal wejherowian 
jest znacznie wyżej noto-
wany w tabeli rozgrywek 
II-ligowych i z pewnością 
„tanio nie odda skóry”. 
Resovia Rzeszów jest 
obecnie notowana na 7 
pozycji z dorobkiem 29 
punktów. Gryf Wejherowo 
ma natomiast punktów 20 
i zajmuje 12 pozycję. Wej-
herowianie wciąż znajdują 
się w dość trudnej sytuacji, 
ponieważ od dwóch 
najsłabszych drużyn dzieli 
ich zaledwie odpowiednio 
5 i 3 punkty. Na szczęście 
żółto-czarni z ostatniego 
meczu przywieźli jeden 
punkt. 
Z pewnością wejherowia-
nie zrobią wszystko, żeby 
to spotkanie wygrać. Czy 
jednak uda im się pokonać 
niełatwego rywala? Okaże 
się to już w niedzielę, 25 
listopada. Mecz rozpocz-
nie się o godz. 13:00 na 
stadionie przy ul. Wzgórze 
Wolności 1 w Wejherowie. 
Będzie to 20. kolejka II ligi 
w sezonie 2018/19. /raf/

przed 
Nimi 
TrudNY 
mecz
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